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V iguvos valsčius – pats mažiausias valsčius visoje Lietuvoje. Užtat čia nėra plačių upių, didelių ežerų, savo praeitimi
garsėjančių piliakalnių, nėra fabrikų nei gamyklų.
Vaiguvos valsčiaus teritoriją skrodžia vos 2 m pločio Knit ojos upelis, surinkdamas vandenis iš telkšančių pelkučių ir
plukdantis juos šiaurės link Ventą, su kuria toliau teka Baltijos jūrą.
Vaiguvos valsčiaus teritorijoje, kaip retai kur kitur,
tebetelkšo ledyninės kilmės duburys, kuriame gausu gamtos
gėrybių žuvų, vėžių, grybų, uogų, riešutų ir kt. Duburys jau
daugel metų maitina aplinkinius gyventojus. Prie jo sikūrusi
stambi gyvenvietė – Pak vis.
Vienijantis Lietuvos valstybei, Žemaitija ėjo iš rankų
rankas, bet tie perdavimai buvo tiktai popieriuje, o tikrovėje
žemaičiai garbingai kovojo už iš protėvių paveldėtą žemę.
Gal dėl to šią mažą Vaiguvos valsčiaus teritoriją ne kartą mindė Kryžiuočių ordino kariūnai ir paliko čia savo pėdsakus. Juos atrėmė vietos gyventojai sakydami Vai gava.
Pasak legendos, gal iš to ir kilo Vaiguvos pavadinimas.
Vaiguvos apylinkėse jau nebėra didelių girių, apie kurias
rašoma istoriniuose šaltiniuose. Šimtmečiais čia gyvenusios
kartų kartos kirto senąsias girias ir žemę pavertė dirbamais laukais. Gal dėl to čia nemažai vietovardžių, kurių visas žodis ar
jo dalis yra laukas, pvz., D dlaukis (kaimas), Pl tlaukis (ariamas laukas) ir daugybė kitų.
Vaiguvos valsčiaus teritorija mūsų senolių vadinta Knytuvos žeme. Ji išsidriekusi pačioje Žemaičių aukštumos širdyje.
Čia ledynų sustumtos kalvų grandinės priartėja viena prie kitos
ir sudaro akmeningus ruožus vienas jų K lniškiai–Akmenia , o
kitas – Daustoria –Pak vis. Čia yra aukščiausia vieta Karobkalnis – iškilęs 284 m virš Baltijos jūros lygio.
Buvusio Vaiguvos valsčiaus žemės paviršiui būdinga didelė geomorfologinė vairovė. Mat paskutinio besitraukiančio
ledyno ir jo tirpsmo vandenų sukurti moreniniai kalvynai bei
pašlapusios tarpukalvinės daubos, Knituojos upės (didžiausios
visame valsčiuje) ir jos intakų slėniai ne vieną tūkstantmet
tiko medžioklei, žvejybai, žemės ūkiui ir statybinių medžiagų
gavybai.
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Susisiekimui patogesnėse ir sausesnėse, esančiose prie geriamojo vandens
šaltinių vietovėse kūrėsi priešistorinės gyvenvietės, o vėliau ir kaimai, kaip antai
Pl mpiai, Kalniškiai, Akmeniai, Ad šiškė.
Vaiguvos valsčiuje yra Pakėvio telmologinis draustinis ir du archeologiniai
akmenys P vaiguvio ir Dimga lių. Manoma, kad gamtosaugininkų, kraštotyrininkų
ir vietos gyventojų iniciatyva turėtų būti traukta saugomų paminklų sąrašą daugiau spūdingų riedulių, unikalių reljefo formų, ypač susijusių su krašto mitologija.
Knygos apie Vaiguvą ir jos apylinkes rengimo pradžia – 2005 metai, kai
buvo surengta kompleksinė tiriamoji ekspedicija Vaiguvos apylinkes. Ekspedicijoje
dalyvavo mokslininkai, kraštotyrininkai Martynas Purvinas, Jonas Mardosa, Regina
Venckutė, Daiva Vaišnienė, Ieva Švarcaitė, Alė Počiulpaitė, Vaclovas Rimkus, Petras Penikas, Osvaldas Gerbenis, Marija Purvinienė, Audronė Kiršinaitė, Marijona
Deimantienė, Dana Tomkutė, Vaida Kriskutė, Vilniaus universiteto tautosaką studijuojančių studentų grupė ir kt. Ekspedicijos dalyvius nuosava mašina pavėžėdavo
Pranas Kalasauskas. Daug gražių ir vertingų, turinčių išliekamąją vertę nuotraukų
padarė nenuilstantis fotografas Aloyzas Petrašiūnas. Senų ir vertingų nuotraukų
pateikė kraštiečiai iš asmeninių albumų. Kai kurios nuotraukos siekia net XX a.
pradžią. Jos yra gana retos. Čia ypač daug prisidėjo Vitalija Slipkutė-Strakšienė,
Marija Klimašauskienė, Sniegina Norkienė, Jonas Rimeikis, Aniceta Garšvienė (Mikulskytė), Kristina Lukošienė (Paliulytė), Ona Kalasauskienė (Janavičiūtė), Aldona
Venckienė (Trakšelytė), Zofija Jocytė, Leonora Kasiulytė ir kiti. Visiems nuoširdžiai
ačiū. Gausybė nuotraukų papildo tekstą. Jose fiksuoti žmonės, pastatai, vairios
gyvenimo akimirkos lyg sustabdo laiką ir suteikia papildomos informacijos – kartais daugiau negu rašytinis žodis.
Monografijoje Vaiguva yra šeši skyriai. Gamtos skyrių sudarė dr. Ieva
Švarcaitė, o redagavo doc. dr. Živilė Lazdauskaitė. Istorijos skyrių sudarė Petras
Tomkus ir dr. Ieva Švarcaitė, redagavo dr. Algirdas Baliulis. Etninės kultūros –
sudarė dr. Ieva Švarcaitė, redagavo prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė. Tautosakos skyrių sudarė dr. Ieva Švarcaitė, redagavo prof. habil. dr. Stasys Skrodenis,
o melodijas – prof. habil dr. Daiva Vyčinienė. Kalbos skyrių sudarė dr. Ieva Švarcaitė, redagavo doc. dr. Regina Venckutė. žymių žmonių skyrių sudarė dr. Ieva
Švarcaitė ir Petras Tomkus, redagavo prof. dr. Aivas Ragauskas.
Knygą kūrė 64 autorių kolektyvas, parašęs 136 straipsnius. Knygoje spausdinami penki Lietuvos valsčių monografijų serijos Mokslo darbų komisijos aprobuoti straipsniai, kurie turinyje ir knygoje prie pavadinimo pažymėti žvaigždute.
Knygos gale pateikiama asmenvardžių rodyklė.
Dėkoju Versmės leidyklai, be kurios ši knyga nebūtų pasirodžiusi ir
kuri per 13 bendradarbiavimo metų man tapo sava. Jos vadovas Petras Jonušas,
savo pastangomis ir lėšomis remiąs Lietuvos valsčių seriją, globojo ir parėmė
Vaiguvos monografijos leidybą. Taip pat dėkoju kalbos redaktorei Vidai Kasparavičienei, maketuotojai Violetai Barkauskaitei, dailininkei Onai Liugailienei ir
atsakingajai redaktorei Živilei Driskiuvienei, kurios daug prisidėjo, kad ši knyga
apie Vaiguvą ir jos apylinkes būtų ir graži, ir solidi.
Ieva

varcaitė
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Vaiguvos valsčiaus geografinė padėtis
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V iguvos valsčius – pats mažiausias ir pats skurdžiausias
valsčius visoje Lietuvoj . Jo plotas vos 126 km2. Tuo tarpu
gretimas Ke mės valsčius yra tris kartus didesnis. Vaiguvos
valsčiaus teritorija yra vakarinėje Lietuv s dalyje, Žema čių
aukštum s centre.
Pagal 1923 m. Lietuvos administracin suskirstymą, pats
vakarinis Vaiguvos valsčiaus kampas, esąs Va mės upelio slėnyje vakarus nuo Gric ičių kaimo, siekia 22 39’46 (Sta kiškė)
rytų geografinio ilgio meridianą (skaičiuojant nuo Gr nvičo).
Toliausiai rytus išsikišusi Vaiguvos valsčiaus dalis už 3,2 km
nuo Pabiki kaimo liečia 22 53’19 (Pabikia ) geografinio ilgio meridianą. Taip Vaiguvos valsčius yra išt sęs iš vakarų
rytus 16,18 km.
Šiaurinis Vaiguvos valsčiaus pakraštys, esantis Sme tupio
upeliūkščio vingyje
šiaurę nuo Dubėni kų kaimo, siekia

1 pav. Vaiguvos
valsčiaus padėtis
tarp kitų Lietuvos
valsčių

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

55 45’31 (Dubėni kai) šiaurės geografinio pločio paralelę. Pat pietin valsčiaus tašką,
esant apie 0,3 km pietus nuo D dmedžių kaimo, kerta 55 38’10 (D dmedžiai)
šiaurės geografinio pločio paralelė. Taigi Vaiguvos valsčiaus paralelėmis eidami
vakarus pro Varni s, Riet vą, G rgždus, pateksime B ltijos jūrą ties Ve tės rag ,
o rytus – pro P nevėž pasieksime V saginą. Taip Vaiguvos valsčiaus teritorija
paraleline kryptimi (iš šiaurės pietus) tęsiasi 14,24 km.
Tokios yra Vaiguvos valsčiaus geografinės koordinatės. Jas nustatė kartografai
Aira ir Vidmantas Dubikalčiai.
Valsčiaus geogafinę padėt tiksliau nusako jos ribos su kaimynais. Šiaurės
rytuose Vaiguvos valsčius ribojasi su Š ukėnų valsčiumi, o šiaurės vakaruose – su
žvenčio valsčiumi. Rytuose Vaiguvos valsčius prisišliejęs prie galingo didžiojo
Ke mės valsčiaus. Pietuose – miškais, krūmais, pelkėmis ir liūnais Vaiguvos valsčius atsiriboja nuo Kr žių valsčiaus.
Vaiguvos valsčius yra taisyklingos formos, primenantis rombą ir užimantis
genetiškai vienalyt žemės plotą. Valsčiaus geometrinis centras yra ties Vaiguvos
miesteliu. Šiaurės rytin valsčiaus pakrašt kerta automobilių magistralė Ke mė–
Š ukėnai. Vaiguvos valsčiaus teritoriją iš rytų vakarus kerta stambi automobilių magistralė Ke mė–V iguva– žventis–Telšia (buvęs žvyrkelis, asfaltuotas tik
1995 m.). Tai Šiaulia –Ke mė–Kr žkalnis–Taurag kelio, buvusio carinės R sijos
Peterb rgas–Kr žkalnis–Karali učius trakto dalies atšaka T lšius, kertanti Žema čių
aukštum s pačią kalvočiausią centrinę dal .
Kitas senas žvyrkelis iš šiaurės rytų pietvakarius eina nuo Š ukėnų pro
Dub nus, Liupši s tiesiai V iguvos miestelio centrą ir toliau nusitęsia Kr žių
link (1634 m. sausio 26 d. rašte minima sena Vaiguvos dvaro gyvenvietė ir pirmą
kartą kelias iš Vaiguvos Kraži s, tačiau tai nereiškia, kad šio kelio anksčiau
nebuvo). ra žinoma, kad 1528 m. Žemaičių seniūnui Stanislovui Kęstgailai priklausęs Vaiguvos dvaras buvo dovanotas Kražių bažnyčios altarijai.1
Vadinasi, jau XVI a. viduryje buvo pastovus susisiekimas pietų kryptimi
tarp Vaiguvos ir Kražių. Ilgą laiką tokia ir buvo Vaiguvos tarpinė padėtis. Jos
reikšmė dar labiau padidėjo nutiesus pašto (vieno iš reikšmingiausių civilizacijos
pasiekimų) liniją iš Vilniaus Žemaitiją.
Tai buvo atšaka didžiojo Žemait jos pašto trakto (nutiesto apie 1829 m.),
ėjusio iš Šiauli per K rtuvėnus, Š ukėnus, B ržėnus, Lu kę T lšius. Šiuo žvyrkeliu visa pašto korespondencija iš Šiauli buvo vežama V iguvą pro Š ukėnus,
Dub nus, Liupši s. Vadinasi, tuo keliu važinėjama jau 180 metų.
Smulkesnių kelių tinklas Vaiguvos valsčiuje yra silpnai išplėtotas. Kiek
stambesni žvyrkeliai jungia Pak v pro Da storius su Akmenia s, Gail ičius pro
Daug liškę su K lniškiais, N rkius su P keliais, Dimga lius pro Sk lbiškius su
besiu, P vaiguv su žgiriais. Daugybė šunkelių raižo dirbamus laukus.
Vaiguvos valsčius yra gerokai nutolęs nuo didžiųjų Lietuvos miestų. Artimiausias iš jų, Šiaulia , yra už 50 km, Ka nas – už 150 km. Vaiguva su savo
aplinkiniais kaimais yra tikras provincijos kampelis, kuriame nuo amžių verda
žmonių gyvenimas. Tokia padėtis lėmė
ir valsčiaus ekonominę plėtrą. Nuoša- 1 Vaiguva, Lietuvių enciklopedija, Čikaga (USA), 1965,
t. 32, p. 448.
li padėtis yra tinkamiausia natūralios
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Vaiguvos valsčiaus teritorijoje
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sališkosios Žemaičių aukštumos kalvyne
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gamtos plėtotei pagal visus jos dėsnius, išlaikant natūralią pusiausvyrą. Teritorijos nuošalumas ypač svarbus faktorius gamtinių kompleksų konservacijai, norint
išsaugoti juos ateities kartoms. Vaiguvos valsčiaus Pakėvio apylinkėse toks mažai
antropogenizuotas, nuo paskutiniojo kontinentinio apledėjimo laikų telkšantis
ne žengiamas fliuvioglacialinis duburys 1977 m. paskelbtas botaniniu draustiniu.
Ir atvirkščiai, sukultūrinti antropogenizuoti gamtiniai kompleksai, tapę istorinio
paveldo objektais, gamtosaugos atžvilgiu labiau gali būti prižiūrimi miesto tipo
gyvenvietėse negu nuošaliose vietovėse.
Vaiguvos valsčiaus geografinė padėtis sąlygojo palyginti silpną valsčiaus
gamtinių kompleksų antropogenizaciją. Čia lemiamas faktorius buvo žemės paviršiaus medžiaginė sudėtis – smėlėtos, žvyringos, akmenimis nusėtos kalvos,
besikaitaliojančios su pažliugusiomis daubomis.
Pagrindinė vandens arterija, kertanti Vaiguvos valsčiaus teritoriją iš pietų
šiaurę, yra Knit ojos upė, kurios slėnis suformuotas tirpstant paskutiniojo kontinentinio apledėjimo ledynams jau prieš keliolika tūkstančių metų. Taip jos slėnis
nuo senų laikų puošia ir turtina Vaiguvos apylinkes.
Knituojos slėnio vidurinę dal užima Vaiguvos valsčius, sikūręs abiejuose
šlaituose Vaiguvos miestelis su aplinkiniais kaimais (Tol šiai, Šarkia , Norkia ,
P keliai) sikūręs Knit ojos slėnio kairiajame šlaite, o stambi Pak vio gyvenvietė
su aplinkiniais kaimais (Pakėv kai, Petrik ičiai, Šv triškė, Vikr ičiai, J dikiai,
Dub nai, Bit kai) sikūrusi dešiniajame šlaite. Vadinasi, Knituojos upė turėjo takos susiformuoti valsčiaus geografinei padėčiai. Kaip rodo archeologiniai tyrimai,
pirmosios Vaiguvos valsčiaus gyvenvietės ir kūrėsi palei Knituojos upę P pilalis,
Pl mpiai, Perk niškė, Ad šiškė, Akmenia , Daustoria ir kitos.
Istoriniuose šaltiniuose, be Vaiguvos ir Pak vio bažnytkaimių, dažnai minimi
ir kiti senesnieji Vaiguvos valsčiaus kaimai – Daustoria , Akmenia , Jurk ičiai,
Vikr ičiai, P vaiguvis, P knituvis, Ad šiškė, Perk niškė.
Naujų kaimų kūrimasis palei Knituojos upę ir prie tiesiamų kelių lėmė
tolimesnę Vaiguvos valsčiaus geografinę padėt .
Valsčiaus geografinė padėtis – svarbiausias teritorijos vertę lemiantis veiksnys.
Vaiguvos valsčiaus geografinė padėtis rodo, kurioje Lietuvos žemės paviršiaus
vietoje yra Vaiguva ir jos apylinkės (3 pav.). Orografiniu atžvilgiu visas Vaiguvos
valsčius yra ypatingoje Žemaitijos aukštumos vietoje – jos rytiniame šlaite, kuris
pakopomis žemėja rytų link ir atsiveria Dub sos slėn (3 pav.). Pati Žemaičių
aukštuma, savo kilme būdama sališkojo pobūdžio, turi takos ir Vaiguvos valsčiaus
teritorijai tiek klimatogeniniu, tiek biogeniniu aspektu. Valsčiaus žemės paviršius
iškilęs iki 150 m aukščiau Baltijos jūros lygio (3 pav.). Aukščiausia valsčiaus vieta
yra Karopkalnio kalvagūbris ties Pakėvio gyvenviete, iškilęs 184 m virš jūros lygio.
Žemiausia valsčiaus vieta – Knituojos slėnyje ties Šarkiais (124 m).
Hidrografiniu atžvilgiu Vaiguvos valsčius priklauso Vent s baseinui, kur
suteka Knituojos ir Varmės upeliai, nuplukdydami Vaiguvos valsčiuje susikaupus
vandens perteklių.
Taigi tokia Vaiguvos valsčiaus geografinė padėtis visais laikais turėjo ir
dabar tebeturi svarbią ekonominę ir praktinę reikšmę vietos žmonių gyvenimui.
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sandara

Aleksandras Ðliaupa

vadas
Buvusio Vaiguvos valsèiaus teritorija sprausta tarp Vidurio Þemaièi kalvyno, Ðiaurës Ryt Þemaièi bei Ryt Þemaièi plynaukðèi . Todël ir reljefas,
ir Þemës pavirðiaus geologinë sandara èia gana permainingi. Permaininga èia ir
visa Þemës gelmi sandara. Taip teigti leidþia gaus s geologiniai duomenys, kurie ðiame straipsnyje ir bus nagrinëjami, apibendrinami. Tie geologiniai duomenys
pradëti kaupti jau XIX amþiuje. Tiesa, tuo metu tyrimai daþniausiai apimdavo
didelius plotus, kaip vis Þemaitij ar net vis Lietuv ir dar plaèiau, o Vaiguvos
valsèiaus teritorija buvo tik sudëtinë dalis. Tai buvo daugiau apþvalginio pob dþio darbai. Apie Vaiguvos apylinkes pirmas svarbesnis darbas buvo 1924 m.
H. Mortenzeno Lietuvos morfologinis þemëlapis1. Jame gana tiksliai pavaizduota
Uþvenèio prieledyninio baseino sritis, Ramuèi –Dubën g brys, Þemaièi aukðtum
kalvynas. Panaðaus tipo þemëlapius vëliau tobulino, detalizavo Vilniaus universiteto profesoriai A. Basalykas, . Kudaba ir kt. J darbai jau buvo grindþiami
daug gausesne geologine bei geomorfologine medþiaga, sukaupta tiek j paèi ,
tiek ir kit tyrëj pastangomis. Labai svarbia duomen baze tapo 1963–1965 m.
Varni , Kelmës, Uþvenèio ir kituose rajonuose atlikta kompleksinë geologinë-hidrogeologinë nuotrauka M 1 200 0002. Buvo sudaryti gana detal s geologiniai ir
geomorfologinis þemëlapiai M 1 200 000, gr þiniais iðtirta kvartero amþiaus ledyninës formacijos nuogulos, prekvartero uolien sluoksniai. Tuo metu apie Vaiguvos
apylinki gelmi sandar taip pat nemaþai suþinota. Pastarajame deðimtmetyje,
atsiradus daug naujos informacijos, Lietuvos geologijos tarnyboje prekvartero bei
kvartero geologiniai ir geomorfologinis þemëlapiai M 1 200 000 buvo sudaryti ið
naujo, padedantys naujai paþvelgti ir Vaiguvos apylinki geologin sandar .
Vaiguvos apylinki gelmi sandaros charakteristikai svarbios informacijos
gauta vykdant naftos paieðkos darbus Ðaukën ir kt. apylinkëse. Dël naftos telkini paieðk Telði , Ðiauli , Kelmës rajonuose prieð gr þimo darbus bei kartu
su jais atlikta nemaþai Þemës gelmi tyrim geofiziniais metodais. Nustatytas
kristalinio pamato gylis bei jo strukt ra, taip pat nuosëdinës dangos strukt ra.
Gelmi sandaros charakteristikai svarb s yra gr þiniai, skirti poþeminio vandens gavybai. Toki gr þini iðgr þta
Straipsnis Versmės leidyklai teiktas 2008 05 06,
nemaþai paèioje Vaiguvoje ir jos apylinserijos Lietuvos valsčiai Lietuvos lokalinių tyrimų
këse. Vis paminët gr þini duomen
mokslo darbų komisijos vertintas 2008 07 18, pirmą
kartą paskelbtas 2009 03 02 elektroninio serialinio
pagrindu sudarytos vairaus geologinio
leidinio Lietuvos lokaliniai tyrimai , ISSN 2029–0799
turinio schemos, geologiniai pj viai leivisatekstėje svetainėje www.llt.lt. Straipsnio kodas
do pirm kart taip detaliai apraðyti
elektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT 2009Vaiguvos apylinki Þemës gelmi struk- 1 6 26-94 GL.
Mor ten zen H. Beitrage zur Entwicklung glaciale
t r . Tam pasitelktos ir þinios ið literaMorphologie Litauens, Geologisches Archiv, K nigsberg, 1924, B3, H 1–2, p. 1–93.
t rini ðaltini , ypaè ið monografij Lie2
îðîâ
. . óï ëàóê
Á. . îëî è
tuvos geologija (1994) ir Lietuvos Þeñêàÿ êà òà
àñ òàáà
èÿ
mës gelmi raida ir iðtekliai (2004).
èáàëòè ñêàÿ îñêâà
ñ.
.
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Kristalinio pamato ir nuosëdinës dangos
formavimosi istorija ir sudëtis
Vaiguvos apylinkëse gr þiniais yra pasiektos kristalinio pamato magminës ir
metamorfinës uolienos, priskiriamos 40–45 km storio Þemës plutai. Þemës plutai
priskiriami ir nuosëdini uolien sluoksniai, bet tik sudarantys vos 1 800–1 900 m
storym , kurios sudëtis palyginti gerai iðtirta gr þiniais (ypaè virðutinë dalis). Tuo
tarpu kristalinës uolienos apib dinamos pavieni gr þini kernu (ið gelmi iðkeltu
uolien stulpeliu). Todël èia pasitelkiami vair s geofiziniai metodai. Seisminiais
metodais nustatytas kristalinio pamato uolien gylis nuo Þemës pavirðiaus. Jis Vaiguvos apylinkëse pasiekia 1 800–1 900 m. Gylis didëja einant ið ryt
vakarus.
Seisminiais metodais nustatyta ir visos Þemës plutos storis, medþiaginë sudëtis bei
strukt ra. Þemës plutos medþiaginë sudëtis (ypaè virðutinëje dalyje) detalizuojama
gravimetrinës ir magnetometrinës nuotraukos duomenimis. Taip Lietuvos teritorijoje
iðskirti du stamb s Þemës plutos blokai – domeinai, kurie skiriasi savo sudëtimi
ir strukt ra. Tai Vakar Lietuvos granulit domeinas ir Ryt Lietuvos domeinas3.
Vaiguvos apylinkës yra Vakar Lietuvos granulit domeino (VLGD) rytinëje pusëje.
Jis iðsiskiria palyginti plona (40–45 km) pluta, kuri susideda ið dviej stambi dali
(neskaitant nuosëdinës dangos). Apatinëje dalyje (apie 10 km) vyrauja bazitai, o
virðutinëje (apie 30 km) – granitoidai bei èarnokitoidai ir migmatizuotos metanuosëdinës suprakrustalinës uolienos4. VLGD virðutinë pluta nëra vienalytë. Vaiguvos
apylinkëse greièiausiai yra paplit gneisai, susiformav ið pirmini nuosëdini smëling nuogul , ir migmatitai (granulitinës facijos su metapelit paleosoma).
Þemës pluta susiformavo per kelis milijardus met . Tuo ilgu geologiniu laikotarpiu egzistavo ir vandenynai, ir j ros, ir kontinentai, verþësi vulkanai, vyko
Þemës drebëjimai. Dabartinë Lietuvos teritorija tolimoje geologinëje praeityje ne
kart buvo suskilusi migruojanèias ir vël susijungianèias dalis, besiskirianèias
savo strukt ra ir sudëtimi. Paminëti Vakar Lietuvos granulit ir Ryt Lietuvos
domeinai, skirdamiesi savo sandara, susid rë maþdaug prieð 1,85 milijardo met .
Ta senoji susid rimo vieta surandama dabartinëje Vidurio Lietuvos juostoje Lazdijai–Panevëþys–Birþai. Susid rimo metu èia egzistavo vulkanini sal lankas5. Ið to
laiko gr þiniais randama vulkaninë uoliena – diabazas. Þemës blok susid rimas
baigësi susijungimu – susilydimu. Po to apie 500 mln. met dabartinëje Lietuvos
teritorijoje vyko sudëtingi geologiniai procesai, nuosëdini ir kit uolien pakitimas – metamorfizmas bei migmatizacija, magmini intruzini k n susiformavimas,
atskir Þemës plutos blok grimzdimas ir kilimas, kaln ir daub susidarymas.
Galutinis blok susicementavimas baigësi prieð 1,3 milijardo met 6. Tada prasidëjo
intensyvus Þemës plutos uolien ardymas, to meto Þemës pavirðiaus lyginimas.
Denudacini proces veikiami Þemës pavirðiuje atsid rë magmini ir metamorfini
uolien k nai, kurie buvo susiformav keli ar keliolikos kilometr gylyje. 3 Mo tu za G. Virðutinës plutos (kristalinio pamato)
sandara ir raida, Lietuvos Þemës gelmiø raida ir iðTaip ðiauriau Vaiguvos plytintis granitekliai, Vilnius, 2004, p. 17–40.
toid masyvas buvo susidar s prieð 1,8 4 Mo tu za G. Ten pat.
milijardo met Þemës gelmëse. Dabar 5 Mo tu za G. Lietuvos ugninis lankas, Geologijos akiraèiai, 2006, Nr. 4(64), p. 33–39.
konstatuojamas kristalini uolien pa- 6 Mo tu za G. Virðutinës plutos (kristalinio pamato)
sandara ir raida, ten pat.
virðius yra gana lygus.
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Denudaciniai procesai buvo lydimi ir nauj nuogul susidarymo. Seniausios
ið j aptiktos Vakar Lietuvoje nedideliuose ploteliuose. Daugiausia tai nuosëdinës
kilmës dariniai (smiltainis, aleurolitas, argilitas), vietomis su vulkaninëmis uolienomis (vulkanomiktinis smiltainis, gravelitas, tufo smiltainis ir kt.)7. Intensyvaus
ir plataus nuogul susidarymo etapas prasidëjo maþdaug prieð 670 mln. met 8, 9.
Rytinëje Lietuvos pusëje konstatuota vendo terigenini uolien storymë (smiltainis,
gravelitas, konglomeratas, aleurolitas, argilitas), siekianti 150–200 m. Tuo metu
vakarinëje Lietuvos pusëje (taip pat ir Vaiguvos apylinkëse) kristalinio pamato ir
kitos uolienos buvo denuduojamos. Terigeninës vendo uolienos, susiformavusios
per 100 mln. met , yra kontinentinës ir j ros priekrantës kilmës. Panaðus nuogul
susidarymo arealas egzistavo ir po vendo laikotarpio – kambro periodo pradþioje
prieð 570 mln. met . ia jau j rinëmis s lygomis susiformavo apatinio kambro
Baltijos serijos uolien kompleksas (molis su smiltainio tarpsluoksniais) iki 100 m
storio. Po Baltijos laikotarpio pasikeitë paleogeografinës s lygos. Kambro pradþioje
Lietuvos teritorij j ra uþliejo ið ryt , o vëliau ji plito jau ið vakar , pirmiausia
apsemdama vakarin Lietuvos dal ir tik atskirais laikotarpiais pasiekdama Ryt
Lietuv . Todël Vaiguvos apylinkëse dabar aptinkamos tik jaunesnës uþ Baltijos
serij j rinës kambro nuogulos. Tai apatinio kambro Aisèi serijos ir vidurinio
kambro Deimenos serijos sluoksniai (smiltainis, argilitas, aleurolitas) bendru storiu
iki 100 m (1 pav.). Juose aptinkama seniausi j r gyvi suakmenëjusi liekan
ir j egzistavimo poþymi (trilobitai, akritarchai, peèiakojai, kirmëli takai ir kt.).
Kambro uolienos Vaiguvos apylinkëse dengiamos ordoviko periodo dolomito, klinties bei mergelio apie 80–100 m storyme. Ðio amþiaus uolienos pradëjo
formuotis prieð 510 mln. met j riniame baseine, kuris kambro pabaigoje buvo
trumpam pasitrauk s. Ordoviko j rinës s lygos, sprendþiant ið uolien vairovës,
daþnai keitësi. Baseinas tai gilëjo, tai seklëjo. Ið pradþi daugiau klostësi dolomitas,
klintis, o vëliau – klintis ir mergelis. Neþi rint kaièi geologini s lyg , ðiltame
ordoviko j ros vandenyje suklestëjo gyv nija (trilobitai, graptolitai, moliuskai, koralai, vëþiagyviai ir kt.) bei augmenija (dumbliai ir kt.).
Ordoviko pabaigoje suseklëj s baseinas jau kito periodo – sil ro pradþioje
(prieð 438 mln. met ) vël pradëjo gilëti ir plëstis. Formavosi karbonatinës (klintis) ir molio–karbonatinës (mergelis) uolienos, kuri storis Vaiguvos apylinkëse
yra apie 550 m (žr. 1 splv. pav.). Sil ro j roje klestëjo gausi ir vairi gyv nija
ir augmenija. Tai pirmiausia sil ro periodui labai reikðmingi graptolitai, taip pat
koralai, peèiakojai, samangyviai, moliuskai, trilobitai, gigantostrakai ir kt. Atsirado
pirmosios þuvys. Tarp augal ypaè buvo paplit karbonatiniai dumbliai.
Sil ro uolien storymë Lietuvoje ypatinga su ja siejasi naftos sankaupos (telkiniai), kurios konstatuotos Vilkaviðkio, Ðaki , Jurbarko rajonuose, taip
pat skysta nafta aptikta tarp Vaiguvos ir Ðaukën 10. Sil ro sluoksniuose naftos
kaupvietes s lygojo ypatinga uolien
sudëtis. Naftinga juosta plyti Baltijos 7
Lietuvos geologija, Vilnius, 1994, p. 447.
paleosineklizës rytinëje kraðtinëje srity- 8 Ten pat.
je, kuri t siasi nuo Vilkaviðkio rajono 9 Lietuvos Þemës gelmiø raida ir iðtekliai, Vilnius, 2004,
p. 699.
pietuose per Ðakius, Jurbark , Kelm
10
La pins kas P. Lietuvos silûro sandara ir naftingumas,
Vilnius, 2000, p. 200.
iki Ðiauli rajono ðiaurëje. Ðioje juostoje
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buvo palankios s lygos formuotis rifams (susidaryti rifinëms klintims), kauptis
organogeninëms-detritinëms, oolitinëms, nuolauþinëms klintims ir kitoms poringoms uolienoms, kurios vëliau tapo naftos gaudyklëmis. Tokios naftos gaudyklës
iðsidësèiusios virðutinëje sil ro uolien storymës dalyje.
Antroje sil ro periodo pusëje suaktyvëjo Lietuvos kaimynini teritorij (Skandinavijos ir kt.) kaledoninë kalnodara. J riniai baseinai siaurëjo ir ið kai kuri
srièi pasitraukë. vyko to meto Europos ir Ðiaurës Amerikos þemyn ar plokðèi
susijungimas. Susijungimo vietoje susiformavo Norvegijos kalnai – kaledonidai11.
Lietuvos teritorijoje sivyravo j rinis–lag ninis reþimas, kuris devono periodo pradþioje (prieð 410 mln. met ) virto lag niniu–kontinentiniu, vëliau tap s j riniu,
j riniu–lag niniu ir pagaliau vël lag niniu–kontinentiniu. Pasikeitus devono periodo pradþioje gamtinëms s lygoms, iðnyko nemaþai sil ro periodo gyv n . Juos
pakeitë kiti. Devono periodui ypaè charakteringas þuv suklestëjimas, sausumos
augalijos paplitimas, Þemës atmosferos susidarymas12.
Devono periodui Lietuvoje b dingas labai intensyvus nuogul susidarymas.
Per 55 mln. met j susiklostë per 1 000 m. Vaiguvos apylinkëse nuogul storis
ðiek tiek maþesnis – apie 900 m (žr. 1 splv. pav.), nes ne visos yra iðlikusios
(virðutinë dalis nudenuduota). Tai kaièiai besisluoksniuojantys vairios genezës
dariniai. Apatinë devono nuogul storymës dalis (per 600 m) sudaryta ið raudonspalvi aleurolito, mergelio, smiltainio, smëlio, molio, dolomito, kurie klostësi
upi slëniuose, eþeruose, lag nose, reèiau – j ros priekrantëse. Ðios nuogulos,
sudarydamos vadinam j terigenin raudon j formacij , baigë klostytis vëlyvojo
devono periodo pradþioje. Nors vëlyvojo devono paleogeografinës s lygos irgi
buvo kaièios, bet tuo metu daugiausia formavosi karbonatinës (dolomitas, klintis)
bei molio-karbonatinës (mergelis) uolienos, molis, gipsas, anhidritas, smiltainis,
smëlis negilioje j roje, j ros priekrantëse, lag nose, reèiau – eþeruose, upi slëniuose. Vaiguvos apylinkëse j bendras storis sudaro apie 300 m.
Panaðios paleogeografinës s lygos kaip ir devono periodo pabaigoje t sësi
karbono periodo pradþioje (tarp 355–350 mln. met ). Tuo metu nuogul susidarymas vyko tik ðiaurës vakarinëje Lietuvos teritorijos dalyje. Vaiguvos apylinkëse
ði nuogul neaptikta, bet susidaryti jos èia galëjo. Vëliau jos galëjo b ti nudenuduotos. Denudacijos procesai èia vyko ir virðutinio devono sluoksniuose, todël
Vaiguvos apylinkëse jau neaptinkama jauniausi Þagarës svitos dolomit , o galb t
nëra ir Ðvëtës svitos nuogul .
Po trumpalaikës ankstyvojo karbono sedimentacijos Lietuvos teritorijoje vyko
sudëtingi Þemës plutos procesai, s lygoj kontinentines s lygas, intensyvius denudacinius procesus. Piet Lietuvos ir Kaliningrado srities teritorija intensyviai kilo ir
èia maþdaug per 85 mln. met buvo nudenuduota daugiau kaip kilometro nuosëdini uolien storymë, susiformavusi ordoviko, sil ro, devono periodais. Vaiguvos
apylinki teritorija patyrë palyginti nedidel karbono ir virðutinio devono uolien
ardym (apie 150–200 m). Naujas, platesnio masto sedimentacijai palankus periodas
Lietuvos teritorijoje prasidëjo maþdaug
prieð 260 mln. met . Vaiguvos apylinkës
11
Rot he P. Erdgeschichte. Spurensuche im Grestein,
buvo apsemtos virðutinio permo j ros,
Darmstadt, 2000, p. 240.
kur atsiklojo Naujosios Akmenës svitos 12 Lietuvos geologija, p. 447.
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klintis ir dolomitas, dabar sudarydami iki 40 m storio sluoksn (žr. 1 splv. pav.).
Permo j rinis baseinas èia egzistavo neilgai (kelis ar kiek daugiau milijon met ).
Jis palaipsniui siaurëdamas traukësi pietus. Taip pietvakarinëje Lietuvos dalyje
didelio druskingumo ðelfo s lygomis susidarë daugiau kaip 100 m gipso-anhidrito
su akmens bei kalio drusk tarpsluoksniais ar l ðiais Priegliaus svitos storymë.
Naujosios Akmenës uolien sluoksnis Vaiguvos apylinkëse svarbus kaip gëlo geriamojo vandens ðaltinis. Tas vandeningas horizontas èia eksploatuojamas gr þiniais.
Naujosios Akmenës svitos uolienos Vaiguvos apylinkëse dengiamos apatinio triaso Nemuno–Palangos svit margaspalviu moliu su smëlio ar smiltainio
tarpsluoksniais, susidariusiais tarp 250–245 mln. met . J storis siekia 30–50 m.
Storis didëja ið ryt
vakarus. Jaunesnës triaso nuogulos (Tauragës ir Ðarkuvos
svit ) aptinkamos tik pietinëje Lietuvos teritorijos dalyje. Ðiaurinëje dalyje joms
susidaryti, matyt, nebuvo palanki s lyg . Nemuno ir Palangos svit moliai susidarë negiliame gëlame baseine, nuolat iðdþi stanèiame, neturëjusiame ryðio su
j ra, sauso bei karðto dykuminio klimato s lygomis.
Apatinio triaso moliai Vaiguvos apylinkëse po gana ilgos (60 mln. met )
sedimentacijos pertraukos buvo padengti apie 50 m storio vidurinës–virðutinës
juros nuogulomis (molis, aleuritas, mergelis, smëlis, smiltainis) su gausiomis suakmenëjusios gyv nijos liekanomis. Ðios nuogulos susidarë j riniame baseine su
gausiai klestinèia gyv nija tarp 175–137 mln. met .
Po virðutinës juros sedimentacinio periodo vël prasidëjo gana ilga (apie
34 mln. met trukusi) sedimentacinë pertrauka. Tik ankstyvosios kreidos epochos
antrojoje pusëje ið pietvakari
Lietuvos teritorij transgresavo j rinis baseinas.
Taip Vaiguvos apylinkës vël atsid rë po j ros vandeniu. ia ið pradþi klostësi
smëlingos, o vëliau karbonatinës nuosëdos su titnag konkrecijomis, nors gr þiniais aptinkamos tik smëlingos apatinës kreidos Jiesios svitos nuogulos. Virðutinës
kreidos nuogulos vëliau buvo nudenuduotos.
Ðiaurës Lietuvoje kreidos periodo pabaigoje (prieð 65 mln. met ) prasidëj s
kontinentinis reþimas t siasi iki ði dien . Nuosëd susidarymas èia vyko tik per
pastaruosius 600 t kst. met , nors pieèiau (Piet Lietuvoje, Kaliningrado srityje)
paminëtu laikotarpiu dar egzistavo ir j rinis baseinas (paleogeno periode tarp
65–23 mln. met ).
ð basein tekëjo stambios upës. Greièiausiai ir ið Ðiaurës
Lietuvos. Kontinentinës s lygos visoje Lietuvoje sivyravo tik neogeno periode
(prieð 23 mln. met ).
Per ilgai trukusi sedimentacin pertrauk buvo formuojamas dabartinis
prekvartero uolien pavirðius, atidengiamos vairaus amþiaus ir sudëties uolienos
(žr. 2 splv. pav.). Taip Vaiguvos apylinkëse dabar konstatuojamas gana sudëtingas
ðio pavirðiaus reljefas. Pirmiausia tai iðryðkëjantys palyginti gil s (40–50 m) rëþiai,
siejami su paleoupëmis. Jie iðraiþo arba suraiþo vidurinës–virðutinës juros nuogul
sluoksn . Taip rëþiuose atsidengia ir senesnës – apatinio triaso nuogulos. Tuo tarpu jauniausias apatinës kreidos smëlis dengia atskiras pakilumas (žr. 1 splv. pav.).
Senas prekvartero uolien pavirðius paslëptas po ypatingos kontinentinës ledyninës
formacijos dariniais, kurie susiformavo daugkartini Ðiaurës pusrutulio apledëjim
metu per pastaruosius 500–600 t kst. met (žr. 3, 4 splv. pav.). Ið Skandinavijos
slenkantys ledynai padengdavo ne tik Pabaltijo teritorij , bet pasiekdavo Rusijos,
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Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos, Vokietijos ir kt. kraðtus. Kontinentiniai ledynai padengdavo ir Ðiaurës Amerikos þemyn . Suskaièiuojama iki 6 ir daugiau apledëjim ,
bet ne vis ledyn pëdsakai aptinkami Vaiguvos apylinkëse. Seniausio apledëjimo,
pavadinto Kalvi vardu, nuogul aptinkama tik kai kur Pietryèi Lietuvoje, dël
kuri amþiaus ar buvimo diskutuojama13. Abejoni nekelia Lietuvos ledynmetis,
susidedantis ið dviej apledëjim – Dz kijos ir Dainavos, su pertrauka tarp j apie
50 000 met . Ðis ledynmetis prasidëjo prieð 600 t kst. met ir t sësi apie 220 t kst.
met . Vaiguvos apylinkëse aptinkami tik antrojo apledëjimo – Dainavos moreninis
priemolis bei priesmëlis, daþniausiai uþpildantys rëþius prekvartero uolienose (žr. 3,
4 splv. pav.). Dz kijos morenini nuogul randama kaimyniniame Ðiauli rajone14.
Po Lietuvos ledynmeèio buv s tarpledynmetis, pavadintas Butën vardu, t sësi
140 t kst. met . Tai pats ilgiausias tarpledynmetis. Ið paleontologini ir paleobotanini duomen sprendþiama, kad Butën tarpledynmeèio klimatas buvo ðvelnesnis
uþ dabartin ir turëjo daugiau j rinio klimato savybi 15. Tai neatsitiktinai. Ðiame
tarpledynmetyje pradëjo formuotis Baltijos j ros baseinas, kuris buvo uþliej s ir dal
dabartinës Kaliningrado srities teritorijos bei Kuržemës pusiasalio vakarin pakraðt .
Po to slink s pats didþiausias Ðiaurës Europos kontinentinis ledynas apklojo
Lietuv prieð 240 t kst. met . Tas ledynmetis pavadintas Þeimenos vardu, kuriame
vyko du apledëjimai (Þemaitijos ir Medinink ), tarp kuri buvo palyginti nedidelë pertrauka (apie 20 000 met ). Ðio ledynmeèio moreninës nuogulos Vaiguvos
apylinkëse aptinkamos visur, iðskyrus retus atvejus, kur jos buvo iðplautos Þeimenos–Nemuno tarpledynmeèiu egzistavusi upi . Pastar j slëniai buvo uþlyginti
Nemuno ledynmeèio Vaiguvos ledyno tirpsmo vanden suneðtomis smëlingomis
nuogulomis. Todël Vaiguvos ledyno moreninës nuogulos sl gso ant gana gerai iðlyginto pavirðiaus (žr. 3, 4 splv. pav.). Nemuno ledynmeèiu, be Vaiguvos apledëjimo,
dar iðskiriami Gr dos ir Baltijos apledëjimai16. Pats Nemuno ledynmetis prasidëjo
maþdaug prieð 100 t kst. met , praëjus apie 30 000 met po Medinink apledëjimo.
Per t palyginti trump Merkinës tarpledynmet toliau formavosi Baltijos j ros baseinas. Jis plito ðiaur ir vienu metu buvo susijung s su Balt ja j ra per Ladogos
ir Onegos eþerus17. Merkinës tarpledynmeèio klimatas buvo ðvelnesnis uþ dabartin .
Nemuno ledynmeèio ledynai ið vis paminët uþëmë maþiausi plot Ðiaurës
Europoje. Netgi Lietuvos teritorija nebuvo visiðkai ledynų uþklota. Sustoj Ryt
Lietuvoje, suformavo graþius eþeringus Aukðtaièi ir Dz k kalvynus. Paskutinio –
Baltijos ledyno veiklos padarinys yra Þemaièi aukðtuma, supama ið vis pusi
þemum . Ir Vaiguvos apylinki Þemës pavirðiaus geologinë sandara bei reljefas
yra Baltijos ledyno ir jo tirpsmo vanden veiklos pasekmë (žr. 5 splv. pav.).
Kiekvienas ledynas, slinkdamas priek ar pasitraukdamas (t. y. iðtirpdamas),
palikdavo vienokias ar kitokias nuogulas. Slenkantis ledynas ardydavo savo guolio
uolienas ar nuogulas, kuri nemaþa dalis siskverbdavo ledo mas ir b davo 13 Lietuvos Þemës gelmiø raida ir iðtekliai, p. 699.
14
toli nugabenamos. Todël ðiandien lau- 15 Ðiauliø kraðto geologija, Vilnius–Utena, 2006, p. 136.
Lietuvos geologija, p. 447.
kuose mes stebime riedulius, atvilktus 16 Lietuvos Þemës gelmiø raida ir iðtekliai, p. 699.
ið Ðvedijos ar Suomijos, ið Baltijos j ros 17 àð ê é . . Àé ð . . àðà àíîâ À. .
àë íêî . . Øëÿóïà À. . îâ é àÿ ê
dugno, ið Estijos ar Latvijos. Ledynui
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þiau susmulkinta uolien masë nusësdavo ir suformuodavo morenini priemolio bei priesmëlio su þvirgþdu, gargþdu, rieduliais storesnius ar plonesnius (iki
50 m ir daugiau) sluoksnius. Ðios nuogulos vyrauja Vaiguvos apylinkëse (žr. 3,
4 splv. pav.). Ledyno tirpsmo vandenys, tekëdami ledyno pakraðtyje, uþklodavo
nemaþus plotus smëlio ar þvyro sluoksniu, supildavo vairios formos bei aukðèio
kalvas. Tirpsmo vanden baseinuose kaupdavosi smëlis, aleuritas, molis. Taip
ledynai suformavo naujo tipo nuogul storym , siekianèi kelis ðimtus metr .
Vaiguvos apylinkëse ði nuogul storis pasiekia 150–200 m ir daugiau.
Paskutinis ledynas, pasitraukdamas ið apraðomos teritorijos, paliko labai ryðkius
pëdsakus dabartiniame reljefe. ia mes stebime ir lygumas, ir kalvynus. ðiaur
nuo Vaiguvos plyti limnoglacialinë lyguma (žr. 5 splv. pav.), perskirta dvi dalis ið
ðiaurës pietus pro Ðaukënus besit sianèiu ledyno kraðtini darini g briu. Uþvenèio
limnoglacialinë lyguma susiformavo uþtvenktinio ledyno tirpsmo vanden baseino
vietoje, kuriame vyko nuosëd (smëlio, aleurito, molio) susidarymas, Baltijos ledynui
sustojus ðiauriau Ðaukën (Vidurio Lietuvos fazë). Vaiguvos miestelis sik r s ant
Vidurio Þemaièi kalvyno briaunos. Ðio kalvyno papëdëje plyti terasos pavidalo,
limnoglacialinio baseino vandens apskalauta pagrindinës morenos juosta. Vidurio
Þemaièi kalvyn sudarantys ledyno kraðtiniai dariniai greièiausiai yra vienalaikiai
su Baltijos aukðtum kraðtiniais dariniais18. ia iðskirtos vairios genezës vairios
reljefo formos fliuvioglacialiniai pylimai ir kalvos, moreninës kalvos, glacialiniai ir
fliuvioglacialiniai þiediniai volai, fliuvioglacialinës ir limnoglacialinës keiminës terasos.
Paskutinio ledynmeèio nuogulos yra svarbios nauding j iðkasen atþvilgiu. Tai statybini medþiag þaliava þvyras, smëlis, molis. Vaiguvos apylinkëse
iðþvalgyti keli þvyro bei smëlio telkiniai (Kalniðki , Kiloni ir kt.), durpynai.
Tarpmoreniniai vandeningi smëlio–þvyro sluoksniai labai svarb s kaip gëlo poþeminio vandens ðaltiniai. Geologiniuose pj viuose (žr. 3, 4 splv. pav.) matyti, kad
toki vandening horizont Vaiguvos apylinkëse yra nemaþai.

Þemës gelmi

strukt ra

Pateiktoje Þemës gelmi vystymosi istorijoje aiðkiai iðsiskiria du etapai kristalinio pamato susiformavimas ir nuosëdinës dangos klostymasis. Kaip jau buvo
minëta, Vaiguvos apylinkës patenka Vakar Lietuvos granulit domein (VLGD),
kurio strukt r gravimetrinës ir magnetometrinës nuotraukos duomenimis detalizavo S. Ðliaupa. Pagal jo sudaryt strukt rin þemëlap Vaiguvos apylinkës priklauso
stambiai Tauragës–Ogrës zonai (žr. 6 splv. pav.), kuri èia ið vakar kerta Telði
zona, ið piet – Jurbarko zona ir ið ryt – Maþeiki –Vilniaus zona. Tauragës–Ogrës
zona yra trinarës sandaros, kuri geriausiai iðryðkëja magnetini ir gravitacini lauk
lokali anomalij þemëlapiuose. Aðinei zonai b dingas intensyviausias gravimagnetinis minimumas, kas rodo ðios dalies didþiausi pasikeitim , susid rus vakariniam
ir rytiniam blokams. Bendras Tauragës–Ogrës zonos (TOZ) plotis yra apie 25 km.
Vaiguvos–Ðaukën tarpe TOZ yra kertama Maþeiki –Vilniaus zonos (MVZ), kurios
plotis apie 30 km. ia stebimas TOZ
persist mimas pagal MVZ apie 15 km. 18
Guo by të R. Lietuvos pavirðiaus geologijos ir geoIð to galima spr sti, kad pastaroji yra
morfologijos ypatumai bei deglaciacijos eiga (daktaro
disertacijos santrauka), Vilnius, 2002, p. 32.
jaunesnë. Nepaisant persist mimo, TOZ
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iðlaiko savo strukt rin orientacij , nors vidinë strukt ra gana stipriai komplikuota.
Pagal gravimetrinio lauko pakitimus ryðkios Telði ir Jurbarko tektoninës zonos.
Kiekviena kristalinio pamato tektoninë zona iðsiskiria savo b dinga l þi
sistema, iðryðkinta gravimetrinio lauko transformacijomis (vertikal s ir horizontal s gradientai bei j ðeðëlinis vaizdas, lokalios anomalijos ir kt.). Tauragës–Ogrës
zonai charakteringi ðiaurës–ryt krypties, Maþeiki –Vilniaus zonai – ðiaurës–vakar krypties, Telði zonai – platuminiai, Jurbarko zonai – meridianiniai l þiai
(žr. 6 splv. pav.). J susikirtimo vietose (Uþventis, Ðaukënai, Vaiguva, Kraþiai)
visos ðios sistemos susipina. Kristalinio pamato l þiai paprastai turi gilias ðaknis,
siekianèias 5–20 km ir daugiau19.
Apraðytos kristalinio pamato tektoninës zonos vienu ar kitu geologiniu laikotarpiu veikė nuosëdinës dangos strukt ros formavimosi ypatumus. Jos daþniausiai
tapdavo ribomis tarp teritorij , kur vykdavo skirtingi geologiniai procesai. Pavyzdþiui, su Jurbarko zona sutampa sil ro periodo j ros pereinamoji zona tarp Vakar
Lietuvoje buvusios gilios j ros ir Ryt Lietuvoje – seklios j ros ar net lag nos.
Ðitoje zonoje susidarë palankios s lygos augti koral rifams, susidaryti organogeninëms-detritinëms, oolitinëms, nuolauþinëms klintims. Ðiose uolienose, kaip jau
buvo minëta, vietomis kaupësi nafta. Su Telði zona siejasi labai aktyv s Þemës
plutos judëjimai ankstyvojo devono metu, þymintys kaledoninio tektoninio etapo
pabaig . Ðiaurinëje Telði zonos pusëje pagal suaktyvëjusius l þius Þemës plutos
kilimas-grimzdimas pasiekë kelis ðimtus metr . Vaiguvos apylinkëse ðie judëjimai
nebuvo tokie þym s dël Tauragës–Ogrës zonos takos. Maþeiki –Vilniaus zona kontroliavo permo-mezozojaus j rin sedimentacij ir tektoninius procesus. Ðioje juostoje
vyko labai sudëtingas permo ir mezozojaus uolien sluoksni deformavimas (žr.
7 splv. pav.). ia jie labiau ir daþniau iðlankstyti bei sutraukyti, nugramzdyti ar
pakelti. Pagal virðutinio permo uolien kraigo strukt r Vaiguvos apylinkëse (žr.
7 splv. pav.) matyti aiðkus ryðys su Jurbarko zona. Su pastarosios rytiniu kraðtu
(l þiu) sutampa permo uolien kraigo meridionali fleks ra ryèiau Vaiguvos. Ir
kiti permo kraigo strukt riniai elementai èia artimai siejasi su kristalinio pamato
l þiais. Pavyzdþiui, meridionali fleks ra prie Kelmës, Pagi bei Pakevës pakilum
ir Varvali dubos ðiaurës–ryt orientacija bei platuminis iðsidëstymas, Uþvenèio
dubos konfig racija. Ið to galima daryti iðvad , kad kristalinio pamato blokai-blokeliai, kildami ar grimzdami pagal l þius, sulankstë ar suplëðë nuosëdinës dangos
uolien sluoksnius. T ir stebime geologiniuose pj viuose (žr. 1, 3, 4 splv. pav.) ir
virðutinio permo uolien kraigo strukt rinëje schemoje (žr. 7 splv. pav.). Pastarojoje
matyti, kad sluoksni deformacijos amplitudë pasiekia 30–40 m ir daugiau. Vaiguvos apylinkëse iðryðkëjo trys platuminëje juostoje iðsidësèiusios lokalios strukt ros
Pagi ir Pakevës pakilumos, perskirtos Vaiguvos balnu, ir Varvali duba. Vaiguvos
balnas atsiremia dvi neigiamas strukt ras – Uþvenèio dub ir Kraþi link .
Prekvartero sluoksni strukt ros ir daugelis kristalinio pamato l þi buvo
ar yra aktyv s ir pastarajame geologiniame laikotarpyje (neotektoniniame etape).
T patvirtina neotektoninës strukt ros
schema (žr. 8 splv. pav.). Pagal prek- 19 Po pov M., Ðliau pa S. Transformations of gravity
field by using terracing operator implications for
vartero uolien apibendrint pavirði
deep structure of Lithuania, Eurobridge
orkshop.
iðryðkëjo lokalios neotektoninës strukAbstracts, Vilnius, 1997, p. 67–69.
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t ros (žr. 7 splv. pav.), panaðios permo uolien kraigo strukt ras. Geologiniuose
pj viuose (žr. 3, 4 splv. pav.) stebime ir kvartero morenini horizont iðlankstym ,
panað (nors maþesni amplitudþi ) prekvartero sluoksni iðlankstym . Ir dabartinio reljefo pavirðius aiðkiai siejasi su prekvartero sluoksni ir neotektoninëmis
strukt romis. Pavyzdþiui, Uþvenèio þemuma sutampa su prekvartero sluoksni
linkiu ir neotektonine Uþvenèio duba. Apskritai neotektoninë strukt ra turëjo didelës takos formuojant vis Þemaièi aukðtumos vairov 20. Pavyzdþiui, vakariau
Vaiguvos kalvotas masyvas su plokðèiakalvëmis ir aukðèiausiomis Ðatrijos, Kentkalnio,
Pavandenio, Girgþdutës, Medvëgalio ir kt. kalvomis sutampa su Varni neotektoniniu volu, o ðis savo ruoþtu atitinka permo uolien kraigo stambią strukt rinę
nos . Ðis kalvotas masyvas galutinai susiformavo paskutinio ledyno apsuptyje.
Vaiguvos apylinkëse geologiniais-geomorfologiniais metodais nustatytas gana sudëtingas neotektoniðkai aktyvi linijini zon (NALZ) tinklas, kuris gerai
derinasi su kristalinio pamato l þiais, ypaè krypèi atþvilgiu. Charakteringiausios yra platuminës ir meridionalios NALZ. Tai reiðkia, kad Vaiguvos apylinkëse
aktyviausi platuminiai Telði zonos ir meridional s Jurbarko zonos l þiai. Tarp
Vaiguvos ir Ðaukën eina ryðki ðiaurës–vakar krypties NALZ, atitinkanti Maþeiki –Vilniaus zonos l þ . Pro Uþvent ir Kelm praeina ðiaurës–ryt krypties
NALZ, sutampanèios su Tauragës–Ogrës zonos pakraðèi l þiais. Pastarosios dvi
NALZ pagal Lietuvos neotektonin þemëlap priklauso Kvëdarnos–Ðakynos ir
Tauragës–Ðiauli neotektonikai aktyvioms juostoms, ribojanèioms Tauragës–Ogrës
zon ið vakar ir ryt 21.
Neotektoniðkai aktyvios strukt ros nulemia tokius dabartinius geologinius
procesus kaip denudacij ar erozij , poþeminio vandens dinamik , Þemës drebëjimus ir kt. Denudacijos ir erozijos proces intensyvumas tiesiogiai priklauso nuo
neotektonini judëjim intensyvumo. Dabartinio Þemës pavirðiaus Vakar Lietuvoje kilimas ar grimzdimas pasiekia 1–2 mm per metus22. To uþtenka upës vagos
proces diferenciacijai per ilgesn laikotarp vienose atkarpose vyrauja aiðkiai
stebima erozija, kitose – upës vandens neðmen akumuliacija. Pavyzdþiui, Ventos
upës vagoje Uþvenèio þemumoje, atitinkanèioje neigiam neotektonin strukt r ,
formuojasi sëkliaus ir salpinio aliuvio facija (smulkus ir labai smulkus smëlis,
neretai molingas)23. Ventai kertant teigiam strukt r Kurðën apylinkëse, vagoje
kaupiasi sraumens þvirgþdas, gargþdas ir net rieduliai, iðplaunami ið moreninio
priemolio ar priesmëlio.
Nuo geologinës strukt ros pri20
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tinklo planas. Vaiguvos apylinki upës
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.
priklauso Ventos ir Dubysos baseinams, 21 Øëÿóïà À. îò êòîíè ñêàÿ ñò êò à èòâ è
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kuriuos atskiria stambi Ðiauli neotek- 22 ñî
Ðliau pa S., Ðliau pa A., Za ka re vi èius A., Il gitoninë pakiluma. Viena ið pagrindini
ny të V. Tektonini proces tendencijos neotektoniniame etape ir j prognozë, Lietuvos Þemës gelmiø
Dubysos basein upi yra Kraþantë,
raida ir iðtekliai, Vilnius, 2004, p. 610–613.
kurios aukðtupys prasideda netoli Ven- 23
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Ventos aukðtupys ir Kraþantë lyg apmokyklø MD. Geologija ir geografija, Vilnius, 1976,
p. 153–160.
juosia Vaiguvos apylinkes, kurios kartu
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sutampa su abiej upi intak vandenskyra (žr. 9 splv. pav.), s lygota neotektonini strukt r (Pagi ir Pakevës pakilum ). ia reikia paþymëti, kad 9 pav.
pavaizduotame hidrografiniame tinkle trauktos lomës, raguvos, griovos, kurios
yra neatsiejamos nuo dinamiðko upës slënio. Per ðias elementarias neigiamas reljefo formas vyksta upës slënio ilgëjimas, upës baseino plëtimasis.
Upi tinklo planas Vaiguvos apylinkëse rodo aiðki slëni priklausomyb
nuo geologinës strukt ros. Tarp Uþvenèio ir Ðaukën Ventos intak þiotys susikoncentruoja Uþvenèio duboje. Pats Ventos slënis yra veikiamas aktyvi kristalinio
pamato l þi (žr. 6 splv. pav.). Didþi ja dalimi l þiai veikia ir Kraþantës slën , o
jos vagos pob d neigiamos ir teigiamos lokalios strukt ros. Savo gerokai padidëjusiu vingiuotumu Kraþantës vaga iðsiskiria Kelmës apylinkëse. ia upë prieð
Kelm patenka neigiam lokali strukt r (žr. 7 splv. pav.), o prieð siliedama
Dubys turi perþengti fleks rin slenkst . Ventos ir Kraþantës intak plane aiðkiai
matyti platumini pieèiau Vaiguvos ir meridianini ryèiau Vaiguvos l þi taka (žr.
6, 9 splv. pav.). Pagal juos susiformavo platuminiai ir meridional s upeli slëniai.
Nuo teigiam ir neigiam neotektonini strukt r bei j judëjimo intensyvumo priklauso denudacijos ir akumuliacijos procesai. Neigiamose strukt rose, tokiose
kaip Uþvenèio ir Varvali dubos, tikëtini intensyvesni uþpelkëjimo procesai, o
teigiamose – intensyvesni nuoplovos procesai, ypaè esant intensyviai þemdirbystei.
Neotektoniðkai aktyv s kristalinio pamato ir nuosëdinës dangos l þiai daro didel tak poþeminio vandens dinamikai. ia suintensyvëja jo vertikali (tiek
ið virðaus, tiek ir ið apaèios) migracija. Taip gali maiðytis vairi vandening
horizont vandenys ir poþeminio vandens ðaltiniai prasiverþti Þemës pavirði .
Aktyvi l þi zonomis tekanèios upës paprastai nemaþa dalimi yra maitinamos
gilesni vandening horizont vandeniu. Aktyvios l þio zonos ypaè pavojingos
vandenvietëms. Eksploatuojant vandening horizont , yra pakeièiama gamtinë
hidrostatinë vandens b klë. Taip susidaro palankios s lygos patraukti vanden
ið gilesni vandening horizont , kuris ne visada yra geros kokybës. Su tokia
problema susidurta netoli Vaiguvos esanèioje Ðiauli miesto Bubi vandenvietëje.
Neotektoniðkai aktyviose zonose pasireiðkiantis Þemës blok judrumas yra
pavojingas stambiems pramonës objektams, poþeminëms komunikacijoms, toksini
medþiag saugykloms, s vartyn aikðtelëms. Negalima visiðkai paneigti Telði ,
Ðiauli , Kelmës rajonuose Þemës drebëjim galimybës jie gali sietis su Tauragës–Ogrës, Telði , Jurbarko zonomis24.

24

Ðliau pa S., Ðliau pa A., Za ka re vi èius A., Il giny të V. Tektonini proces tendencijos neotektoniniame etape ir j prognozë, Lietuvos Þemës gelmiø
raida ir iðtekliai, Vilnius, 2004, p. 610–613.
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Vaiguvos valsčiaus gamtinio landšafto
litogeninis pagrindas
Ieva

varcaitė

Vilniaus universitetas

V iguvos valsčiaus teritorija yra tarp Žemaičių kalvyno centrinės dalies vakaruose ir Ryt Žema čių pl naukštės rytuose. Todėl žemės paviršiaus reljefas ir
visas valsčiaus litogeninis pagrindas yra sudėtingas ir reikalingas detalių tyrimų.
Ilgą laiką Vaiguvos apylinkių gamta detaliai nebuvo tyrinėjama. Visi ankstesni
darbai buvo tik apžvalginio pobūdžio. Pirmas svarbesnis darbas apie Vaiguvos
apylinkes buvo 1924 m. H. Mortenzeno Lietuvos morfologinis žemėlapis.1
Jame gana tiksliai pavaizduota tiktai žvenčio prieledyninio baseino sritis,
Dub nų dubur s ir Žema čių aukštum s kalvynas.
Pirmieji detalūs Vaiguvos valsčiaus litogeninio pagrindo tyrimai vyko 1963–
1965 m., kai buvo atliekama kompleksinė geologinė-hidrologinė nuotrauka ir pirmą
kartą sudarytas detalus Vaiguvos apylinkių geomorfologinis žemėlapis M 1 200 000.2
Vėliau Vaiguvos apylinkėse buvo gręžiami gręžiniai, skirti požeminio vandens gavybai, kad kolūkių fermos būtų aprūpintos gėlu požeminiu vandeniu.
Tuos darbus atliko Šiauli hidrogeologinė ekspedicija. Daugybės gręžinių pagrindu
sudarytos vairaus turinio schemos, pjūviai ir gręžinių litologijos aprašymai yra
svarbūs Vaiguvos valsčiaus litogeninio pagrindo charakteristikai.
Daug gręžinių Vaiguvos valsčiaus teritorijoje išgręžė Vilniaus kompleksinė
geologinė ekspedicija, ieškodama statybinių medžiagų (molio, smėlio, žvyro, riedulių) sparčiai augančių kolūkių fermų, sandėlių bei gyvenamųjų namų statyboms.
Tai buvo savotiški litogeninio pagrindo tyrimai, atskleidžiantys jo vidinę sandarą.
Norint susipažinti su gręžinių duomenimis, reikėjo lankytis Vilniuje Lietuvos
geologijos fonduose ir Šiaulių hidrogeologinės ekspedicijos archyve.
Darbo tikslas – apibendrinti Vaiguvos apylinkėse išgręžtų geologinių gręžinių duomenis.
Uždaviniai
1. Atskleisti Vaiguvos valsčiaus žemės paviršiaus medžiaginės sudėties vairovę.
2. Pirmą kartą sudaryti nors preliminarų Vaiguvos valsčiaus litologin žemėlap M 1 120 000, taip svarbų statybinių
medžiagų paieškoms.
Straipsnis Versmės leidyklai teiktas 2012 08 21,
Tyrimo objektas buvo Vaiguvos
serijos Lietuvos valsčiai Lietuvos lokalinių tyrimų
valsčiaus litogeninis pagrindas.
mokslo darbų komisijos vertintas 2018 11 09, pirmą
kartą paskelbtas 2018 11 28 elektroninio serialinio
Reikšminiai žodžiai kontinentileidinio Lietuvos lokaliniai tyrimai , ISSN 2029–0799
nis apledėjimas, ledyno tirpsmo vanvisatekstėje svetainėje www.llt.lt. Straipsnio kodas
denys, moreninės nuogulos, geologiniai
elektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT 2018sluoksniai, gamtinis landšaftas, litoge- 1 1 29-326 GL.
Mortensen H. Beitr ge zur Entwicklung glaciale
ninis pagrindas, reljefo formos, pavirMorphologie Litauens, Geologisches Archiv, K nigsberg, 1924, B. 3, H 1–2, p. 1–93.
šiaus medžiaginė sudėtis molis, smėlis,
2
îðîâ
. . óï ëàóê
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žvyras, laukų akmenys, jų praktinis paêàÿ êà òà
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naudojimas.
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1. vadas
Akmenys laukuose – tai negyvosios gamtos sudėtinė dalis, žemės paviršiaus
moreninės dangos dedamoji. Lietuvos žemės paviršiuje dominuoja magminės ir
nuosėdinės kilmės uolienų luitai. Laukuose jie būna nevienodo apzulinimo ir
vairių vairiausių formų. Susidaro spūdis, jog juos tokius galėjo sukurti ne pati
gamta, o žymūs dailininkai ar skulptoriai.
Tačiau geologų seniai yra rodyta, jog, pasibaigus kontinentinio apledėjimo
epochai ir ištirpus paskutiniesiems ledynams, Vaiguvos apylinkių laukus nusėjo
iš Skandinavijos kalnų kaip buldozeriu atstumti vairaus dydžio rieduliai, žmonių
vadinami akmenimis. Ledynų velkami akmenys, be abejo, buvo laužomi, trupinami,
zulinami ir todėl kai kurie jų gavo vairias, netgi keistas formas.
Šiandieninis geologijos mokslas yra nustatęs, iš kokių apledėjimo centrų
Fenoskandijoje mūsų kraštą bent 6 apledėjimų metu atkeliavo mums taip prasti
rieduliai – akmenys.3
Pats didžiausias Šiaurės Europos kontinentinis ledynas apklojo Lietuvą prieš
240 tūkstančių metų. Tas ledynmetis pavadintas Žeimen s vardu, tada vyko du
apledėjimai (Žemait jos ir M dininkų), tarp kurių buvo palyginti nedidelė pertrauka (apie 20 000 metų).
N muno ledynmečio ledynai iš visų paminėtų užėmė mažiausią plotą Šiaurės
Europoje. Netgi Lietuvos teritorija nebuvo visiškai ledynų užklota. Sustoję Rytų
Lietuvoje suformavo gražius ežeringus Aukštaičių ir Dzūkų kalvynus. Paskutinio
Baltijos ledyno veiklos padarinys yra Žemaičių aukštuma, iš visų pusių supama
žemumų.4
Kiekvienas ledynas slinkdamas priek , pasitraukdamas (t. y. ištirpdamas) palikdavo vienokių ar kitokių nuogulų. Slenkantis ledynas ardydavo savo guolio uolienas
ar nuogulas, kurių nemaža dalis siskverbdavo ledo masę ir būdavo toli nugabenamos. Todėl šiandien laukuose matome riedulius, atvilktus iš Šv dijos ar S omijos, iš B ltijos jūros dugno, iš stijos ar L tvijos. Ledynui tirpstant, šaldyta lede daugiau
ar mažiau susmulkinta uolienų masė nusėsdavo ir suformuodavo moreninius priemolio bei priesmėlio su žvirgždu, gargždu, rieduliais storesnius ar plonesnius (iki 50 m
ir daugiau) sluoksnius. Ledyno tirpsmo vandenys, tekėdami ledyno pakraštyje, užklodavo nemažus plotus smėlio ar žvyro sluoksniu, supildavo vairios formos bei aukščio kalvas. Tirpsmo vandenų baseinuose kaupdavosi smėlis, aleuritas, molis. Tokiu
būdu ledynai suformavo nuogulų storymę, siekiančią net kelis šimtus metrų.5
Taigi, akmenys žemėje atsirado daug anksčiau nei bet kokia gyvybės forma joje.
Tose ledyninėse nuogulose gausu iš tolimų kraštų atvilktų riedulių-akmenų, todėl daugelyje Lietuvos ir kitų Šiaurės Europos šalių dirvos labai akmeningos, nors
3
Baltrūnas V. Akmens kelias
Lietuvą, Akmuo
ir kaip rinktum akmenis, jų vėl atsiranda.
kultūroje (tarpdisciplininės moksl. konf. pranešimų
Vadinasi, akmenys dygsta iš žemės kaip
tezės), Šiauliai, 2008.
4
Г
a p е ц к и й P. Г . A й е p г P. .
apa a
grybai po lietaus. Iliustruotame žurnale
н в A. .
aлиенк В. . Шл у a A. .
Mokslas tik dabar yra gvildenamas
Н вейшa тект никa и ге динaмикa ентpaл
н й вp ы еoтектoн кa
cквa
т. c.
.
klausimas – iš kur laukuose atsiranda
5
Šliaupa S. ir kt. Tektoninių procesų tendencijos
akmenų arba kokios jėgos kiekvieną paneotektoniniame etape ir jų prognozė, Lietuvos žemės
gelmių raida ir ištekliai, Vilnius, 2004, p. 610–613.
vasar iškelia akmenis žemės paviršių?
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Nustatyti, iš kur laukuose atsiranda vis naujų akmenų ir kur jie dingsta
iš Žemaitijos, kartu ir iš Vaiguvos apylinkių moreninių laukų, mums prireikė
net kelių dešimtmečių (1967–2007). Pastaruoju metu šis klausimas pasidarė labai
aktualus ir mūsų ilgamečiai tyrimai tampa dėmesio verti.

2. Tyrimų sąlygos ir darbo metodai
Akmenys buvo tyrinėjami tokie, kokie jie buvo to meto laukuose, t. y.
natūraliomis gamtinėmis sąlygomis. Tokio pobūdžio tyrimų buvo atlikta nedaug.
Paminėtini tik keli geologų darbai.6
Iki tol konkrečios darbų metodikos nebuvo. Šioje srityje mokslas buvo labai
atsilikęs nuo praktinių uždavinių sprendimo. Tad metodika buvo kuriama dirbant
pačioje gamtoje, vaikštant po akmenynus, gręžiant giliau akmenuotas vietas, imant
uolienų pavyzdžius laboratorinėms analizėms.
Be to, nustatyti akmeningas vietoves buvo labai svarbu ieškant naudingų
iškasenų (smėlio, žvyro, žvirgždo, gargždo) statyboms ir kelių tiesimui. Turtingos
akmenų vietovės buvo ieškomos taikant kartografinius metodus.
Tyrimo objektu tapo Žemaičių aukštumos, kartu ir Vaiguvos valsčiaus moreniniai laukai, susidarę buvusių ledyno pakraščių ruožuose.
Todėl prieš pradedant tyrimus visu aštrumu buvo iškilęs metodikos klausimas. Vienas iš aktualiausių šio darbo uždavinių buvo vairiausių tyrimo metodų
pritaikymas tokio pobūdžio darbuose. Pirmenybė suteikta lauko ekspediciniams
darbams, kurių metu kompleksiškai buvo taikomi keli tyrimo metodai. Svarbiausias
jų – geomorfologinis metodas, kuris galino sukonkretinti vietoves, o morfometrinis metodas padėjo išryškinti kalvotų moreninių laukų mozaiką. Matematinės
statistikos metodai taikyti gilesnei gamtos reiškinių analizei.
Didesniųjų akmenų petrografinė sudėtis buvo nustatinėjama betarpiškai
lauko sąlygomis, o mažesnieji akmenėliai buvo analizuojami petrografijos ir minerologijos laboratorijose.
Bendras Vaiguvos
valsčiaus pietvakarinės
dalies litogeninio
pagrindo išorinis
vaizdas. 1968 m.
Autorės nuotr.
6

Т a p в и д a c P. Гене
тичеcкие ти ы и a
к н меpн cти pac
p cтpaнени вa
лунны cк лений
н й pи aлтики
у
н т тутa
геoлoг
тв
вы .
Gaigalas A.
Laukų akmenys, Mokslas ir gyvenimas, 1975,
nr. 9, p. 31–34.

36

GAM A

Vaiguvos valsčiaus litogeninio pagrindo natūrali vidinė sąranga.
Sudarė dr. Ieva

varcaitė. Braižė UAB „Žemėlapių artelė“

kartografė Aira Dubikaltienė
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Panašiai buvo nustatoma atitinkamų vietų granulometrinė sudėtis. 1 m3
uolienos masė lauko sąlygomis pačioje gamtoje buvo sijojama vairaus dydžio
sietais ir atskiros frakcijos sveriamos. Mažiau kaip 10 mm frakcija buvo siunčiama
laboratoriją. Laboratorinius tyrimus atliko Kompleksinės geologijos ekspedicijos
laborantės – vienos ar kitos mokslo šakos specialistės. Visi gauti tyrimų duomenys
buvo perskaičiuoti taikant matematinės statistikos metodus.

3. Tyrimų rezultatai
Laukų akmenys – gamtinio landšafto litogeninio pagrindo dedamoji.
Kaip parodė tyrimai, kalvotose vietovėse dėl ilgalaikio žemės dirbimo kalvų
papėdėse susiformavo visiškai nauja antropogeninė uoliena – dirvožemio deliuvis,
kuris prieš žemdirbystės pradžią visai neegzistavo.7
Jis turtingas humuso ir dulkiško smėlio dalelių.8
Vadinasi, dėl žemės dirbimo kalvų viršūnių medžiaginė sudėtis neteko
dalies smulkiųjų frakcijų. Todėl kalvų viršūnėse žemės paviršių iškilo daugiau
stambiųjų frakcijų žvirgždo, gargždo bei riedulių – tų vadinamųjų akmenų. Kaip
matome, kalvotose vietovėse išilgai šlaitų vyko paviršiaus medžiaginės sudėties
antropogeninis perfrakcionavimas, kuris lėmė akmenų bei akmenėlių pagausėjimą
dirbamuose laukuose.
Primityvios žemdirbystės sąlygomis didieji akmenys laukuose buvo neliečiami, apeinami arklu iš abiejų pusių. Mažieji akmenukai arklui didelės žalos
nepadarydavo. Todėl ilgą laiką senovės lietuviams akmenys laukuose nekėlė jokios
problemos, o būdavo jiems ir aukurai, ir papuošalai, ir net šventenybės.

3.1. Akmenys – žemdirbių rykštė
Vystantis žemdirbystei ir intensyvėjant žemės ūkiui, akmenys laukuose
pradėjo trukdyti žmonių ūkinei veiklai. Lietuvos laukų akmenys, kaip nurodo
geologai, yra atvilkti ledynų iš Baltijos jūros dugno, iš Suomijos, iš Alandų salų
ir net Šiaurinės Švedijos.9
Jie iš pradžių buvo pradėti naudoti pastatams bei paminklams statyti.
Vis labiau mechanizuojant akmenų skaldymo darbus, iš laukų surinkti akmenys
sprogdinami, smulkinami ir gaminama
geros kokybės statybinė skalda, taip pat
7
Švarcaitė I. Apie kalvoto moreninio reljefo antroskalda keliams tiesti ir granitinė appogenin performavimą, Geografija ir geologija, 1971,
daila pastatams. Taip palaipsniui nyko
t. 8, p. 87–104 Švarcaitė I., Šėma A. Žmonių
ūkinės veiklos taka žemės paviršiaus medžiaginei
iš mūsų respublikos laukų akmenys –
sudėčiai, Geografijos metraštis, 1982, t. 20, p. 188–195
nepakeičiamas dokumentas, menantis
Kiburys B. ir kt. Agroterasų susidarymas ariant
mūsų krašto žemės paviršiaus formavišlaitus ir jų matematinis vertinimas, Aukštaitijos
tarpkalvių mikrobaseino hidrologinio ir ekologinio modelio
mosi istoriją. Kasmet iš Lietuvos laukų
metmenys, Vilnius, 1980.
buvo surenkama ir realizuojama apie 8 Švarcaitė I. Apie kalvoto moreninio reljefo antropogenin performavimą, Geografija ir geologija, 1971,
300 000 m3 akmenų (pagal 1980 m. rat. 8, p. 87–104.
jonų ataskaitas). Atskiri rajonai surink- 9 Тapвидac P. Генетичеcкие ти ы и aк н меpн cти
pac p cтpaнени вaлунны cк лений
н й
davo nevienodą kiek akmenų. Tai lėmė
pи aлтики
у
н т тутa геoлoг
тв
žemės paviršiaus geologinė sandara,
вы .
Гaйгaлac A. л ц o е
ентaц oн
pvz., V lniaus, Tr kų, Zaras , Sku do,
н е ц кл ле тoценa тв Вил н c
.
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Vaiguvos valsčiaus litogeninio pagrindo pjūviai 1 – smėlis įvairiagrūdis,
2 – smėlis žvirgždingas,

– –,

– aleuritas, 5 – priesmėlis moreninis,

6 – priemolis moreninis, 7 – rieduliai, 8 – žvyras, 9 – molis

Kreting s, Šiaulių ir kt. rajonai surinkdavo po 25 000 m3 akmenų, o Šaki , J rbarko
bei Taurag s rajonai akmenų visai nerinkdavo, nes jų dirvos nebuvo akmenuotos.10
Ke mės rajonas kasmet surinkdavo vos 10 000 m3 akmenų ir daugiausia jų
pririnkdavo iš Vaiguvos valsčiaus pietinės dalies, t. y. iš Akmeni kaimo laukų,
bei gretimo Kr žių valsčiaus.
Dėl kasmetinio akmenų iš laukų rinkimo ariamųjų dirvų riedulingumo
laipsnis vis mažėjo. Dabartiniu metu jau manoma, kad žemės ūkio naudmenos,
ypač ariamosios dirvos, Lietuvoje nuo stambių akmenų (50–100 cm ir daugiau)
jau yra apvalytos.
Toks intensyvus akmenų rinkimas iš dirbamų laukų spartina landšafto
litogeninio pagrindo antropogeninio performavimo procesą metai po metų žemėja kalvos, keičiasi jų santykiniai aukščiai, kinta ir ledynų suformuota žemės
paviršiaus medžiaginė sudėtis. Mat, pašalinus iš laukų akmenis, kalvoto reljefo
paviršiuje didėja smulkožemio procentas, nes mažėja stambiųjų frakcijų. Vadinasi,
dėl žemės dirbimo takos paviršiaus medžiaginės sudėties kitimas turi smulkėjimo tendenciją.
Kad ir kaip rinktų Vaiguvos apylinkių žemdirbiai iš laukų akmenis, daugelyje vietų, ypač K lniškių ir Akmenių kaimuose, ariamos dirvos yra tokios
akmeningos, kad jose akmenų koncentracija kasmet išlieka pastovi. Akmenys
tartum dygsta iš žemės. Akmeningose vietovėse iš kiekvieno hektaro surenkama
po 8–14 m3 akmenų (5–45 cm diametro), tačiau dirvų akmenuotumas kiekvienais
metais išlikdavo beveik toks pat.
Tok akmenų dygimą dirbamuose
10
Guobytė R. Lietuvos paviršiaus geologijos ir geolaukuose lemia tiek gamtiniai, tiek anmorfologijos ypatumai bei deglaciacijos eiga (daktaro
disertacijos santrauka), Vilnius, 2002.
tropogeniniai veiksniai. Mat, ariant ir
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akėjant laukus, akmenys yra mechaniškai pakeliami ir labiau priartinami prie
žemės paviršiaus. Todėl dabartiniai traktoriniai plūgai, lyginant su senoviniais
arklais, užgriebia daug gilesnius dirvožemio horizontus ir išverčia juos paviršių.
Tokiu būdu mechaniškai yra paspartinamas akmenų dygimo procesas. Be to, arimo
padargais išpurentoje žemėje, lietui smarkiai suplakus ją, akmenys apsivalo nuo
smulkožemio, t. y. apsinuogina ir todėl greičiau išdygsta iš žemės. Priemolingose
dirvose ruden po kiekvienu akmeniu susikaupia vandens, kuriam skverbtis gilyn
žemę trukdo molingos dalelės. Žiemą, kai dirva gerai šąla, vanduo, esąs po
akmeniu, virsta ledu. Jis plečiasi ir iškelia dirvos paviršių akmenis.11
Nors šis procesas yra lėtas, bet jis kartojasi kasmet. Pašalas akmenis pakelia viršų per metus vos po keletą milimetrų ir dienos šviesą jie išvysta tik
po keliolikos ar net po kelių dešimčių metų. Tokia gamtinių ir antropogeninių
veiksnių sąveika dar labiau paspartina akmenų dygimo procesą. Todėl kiekvieną
pavasar ir ruden akmeningų dirvų žemdirbiai vargsta su vis naujais iš žemės
paviršiaus iškeltais akmenimis, juos rinkdami ir realizuodami.
Taigi dirvų akmenuotumas palaipsniui pasidarė visų žemdirbių rykšte. Reikia pažymėti, kad ariamų dirvų akmenuotumas yra viena iš landšafto litogeninio
pagrindo savybių, kuri nepasiduoda antropogeniškai performuojama, nepaisant gana
aukšto šiuolaikinio žemės ūkio technikos išsivystymo lygio. Akmenuotumas stoja
lyg dvikovą su aktyvia žmonių ūkine veikla. Toks gamtinio ir antropogeninio
veiksnių dvikovos rezultatas – žemės paviršiaus medžiaginės sudėties antropogeninis performavimas akmenys, didesni kaip 10 cm, visai išrenkami iš laukų, o dėl
egzogeninių veiksnių poveikio sudūlėję smiltainiai, granitai ir kitos uolienos yra
trupinamos žemės ūkio padargų smulkesnes frakcijas, kurios galų gale virsta net
smulkožemiu. Pažymėtina, jog paverstos smulkožemiu sudūlėjusios karbonatingos
uolienos turi teigiamą reikšmę žemės ūkiui – natūraliu būdu pakalkina dirvas.
Nustatyta, jog sudūlėjusias Lietuvos laukų uolienas labiausiai trupina javų pjovimo kombainai, kiek mažiau – kitos žemės ūkio mašinos, o mažiausiai arimo plūgai.12
Nors dirbant laukus žemės ūkio mašinos trupina akmenėlius, kurių diametras
mažesnis kaip 10 cm, bet tie akmenėliai, patekę žemės dirbimo mašinas, gadina jas.
Todėl šių dienų žemdirbiui iškyla svarbi ūkinė problema – kovoti su dirvų akmenuotumu, kad žemės dirbimo mašinų darbinės detalės būtų apsaugotos nuo gedimo.
Atlikti tyrimai, kuriais nustatytas žemės ūkio apdirbimo mašinų (plūgų, kultivatorių, pjaunamųjų ir kt.) bei kombainų dilimas darbo metu. Pasirodo, jog mūsų
respublikoje, esant dideliam dirvų akmenuotumui, minėtų mašinų darbinės dalys
ne tik dyla, bet, pakliuvus akmenėliams,
jos tiesiog lūžta. Ir pačiu darbymečiu 11 Gaigalas A. Laukų akmenys, Mokslas ir gyvenimas,
kelioms savaitėms mašinos išeina iš
1975, nr. 9, p. 31–34.
12
Шемa A. и дp. тo ненн е oнaльн е o aвo н е
rikiuotės. Vadinasi, akmenėlių, kurių
кoэфф ц ент к е не o н
нo a
a o a
diametras mažesnis kaip 10 cm, taka
a a н
a те o вooб aбaт вa
o евн
aш н е нoубo o н
ец aльн
кo бa нoв
žemės ūkio mašinų gedimui yra labai
cквa
.
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Todėl žemės ūkio mašinų gedimo analizė ir jo vertinimas turi didelę
praktinę reikšmę.
Kaip žinome, mūsų respublikoje vyrauja resursiniai avariniai žemės ūkio
mašinų konstruktyvių elementų gedimai, kurių pagrindinė priežastis – pernelyg
didelis žemės naudmenų akmenuotumas. Tyrimais nustatėme, jog koreliacijos koeficientas, vertinantis avarinių gedimų ryš su akmenuotumu, yra lygus 0,7, kas
rodo gana glaudžią gedimų priklausomybę nuo dirvų akmenuotumo. Dirbamų
laukų akmenuotumas ir lemia žemės ūkio mašinų darbinių detalių susidėvėjimo
intensyvumą. Taigi, norint tinkamai eksploatuoti žemės ūkio techniką, svarbu žinoti
akmenų sankaupų pasiskirstymo dėsningumus atskirose vietovėse.
Duomenys apie vidutin visos respublikos žemės ūkio naudmenų akmenuotumą gana vairūs 16 m3 ha (pagal Lietuvos žemių kadastrą), 5 m3 ha (pagal
žemės ūkio planavimo normatyvus). Kituose šaltiniuose šie skirtumai dar didesni. Spręsdami duomenų reprezentatyvumo klausimą, 1978–1980 m. pagal atskirų
ūkių laukų pasportizacijos dokumentus, taip pat pagal melioracijos ir sausinimo
sistemos darbų projektus bei ataskaitas mes atrinkome duomenis apie atskirų
vietovių laukų akmenuotumą. Tiek atskirų vietovių, tiek ir bendrą viso Vaiguvos
valsčiaus akmenuotumo vidurk išvedėme pagal formulę

kur S1, S2...Sn – dirbamų laukų plotai 1, 2... n – atskirų laukų akmenuotumas
St – bendras Vaiguvos valsčiaus žemės ūkio naudmenų plotas.
Pagal šią formulę apskaičiuotas vidutinis Vaiguvos valsčiaus žemės ūkio
naudmenų akmenuotumas neviršija 12 m3 ha, tai maždaug atitinka Lietuvos
žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo ir Žemėtvarkos projektavimo institutų
duomenis.14
Matome, jog dirvų akmenuotumas, kaip žemės paviršiaus medžiaginės sudėties komponentas, turi takos ir, galima sakyti, nemažos takos žmonių ūkinei
veiklai. Čia pasireiškia ir gr žtamasis procesas. Žmonių ūkinė veikla palaipsniui
keičia ir performuoja žemės paviršiaus medžiaginę sudėt . Šis performavimas yra
lėtas procesas, trunkantis dešimtis ir šimtus metų. Turbūt ir ateityje šis procesas
(gamtinio ir antropogeninio veiksnių kova) dar ilgai tęsis, nors kaskart vis tobulėja žemės ūkio mašinos ir jų poveikis žemės paviršiaus medžiaginei sudėčiai vis
stiprėja. Tačiau dirvų akmenuotumas ir ateityje, matyt, metai iš metų didės, kol
pagaliau dirbamų laukų paviršius apsidengs gana storu smulkožemio sluoksniu,
kuris formuojasi žemės paviršiuje dėl žmonių ūkinės veiklos (surinktus didesniuosius akmenis visai pašalinus iš laukų ir galingomis žemės ūkio mašinomis
sutrupinus mažesniuosius, ypač sudūlėjusius akmenis), t. y. kol iš esmės antropogeniškai bus performuota žemės paviršiaus medžiaginė sudėtis. Šis procesas 14 Шемa A. и дp. тo ненн е oнaльн е o aвo н е
кoэфф ц ент к е не o н
нo a
a o a
atskirose vietovėse pasibaigs nevienoa a н
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o евн
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ец aльн
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gelmių vidinės sandaros. Pavyzdžiui,
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ši problema lengvai sprendžiama Vaiguvos valsčiaus šiaurinėje dalyje ( žgirių,
Liupši , Bag žių bei Dub nų kaimuose), kiek sunkiau – kitose vietovėse ir visų
sunkiausiai – valsčiaus pietinės dalies akmeningose vietovėse (Kalniškių ir Akmenių
kaimuose), kur žemės paviršiaus medžiaginės sudėties antropogeninis performavimas gali ilgai užsitęsti (vargins žemdirbius, laužys jų žemės dirbimo mašinas).

3.2. Akmenys – žmogaus draugai
Žmonių pažintis su akmenimis prasidėjo dar gerokai prieš civilizaciją, kai
pirmykščiai žmonės pradėjo naudoti akmenis kaip darbo rankius, ginklus ir
papuošalus.
105 praeities liudytojai – akmenys klajūnai paskelbti gamtos paminklais.
Tačiau ne visi paskelbti gamtos paminklais rieduliai užsitarnavo vienodo žmonių
dėmesio. Nuošalesnėse vietose jie liko užmiršti arba net visai sunaikinti. Mažesnieji
akmenys taip pat yra domūs. Nešami slenkančio ledyno, jie gavo vairiausias
formas. Atsitraukus ledynui, žemės paviršiuje paliktus akmenis pradėjo veikti
vanduo, vėjo nešamas smėlis, šaltis, saulė. Jie tapo dar mantresnių formų, nes
neatsparios uolienų vietos greičiau iro ir dubo, o patvaresnės išsilaikė.

3.3. Akmenys – gamtos paminklai
Ne vien dėl grožio domimasi laukų vienišuoliais. Patyrinėjus akmenis iš
arčiau matyti jų sandara, kurioje rašytos gelmių m slės. Stambiais lauko špato
kristalais iš kitų akmenų išsiskiria pegmatitai. Tai granito atmaina. It auksas blizga
žėručio mineralas irstančiuose granito rieduliuose, esančiuose upių pakrantėse,
žvyrduobėse ar kitur. Akmeningų plotų, menančių tų vietų geologinę praeit ,
Vaiguvos valsčiuje mažai išliko. pač domūs yra Akmenių kaimo riedulingi
laukai, po kuriuos vaikštant sunku patikėti, kad žemės paviršiuje gali būti tiek
daug akmenų. Akmenų gausumu neatsilieka ir greta esantis didelis Kalniškių
akmenynas.
Nuo seno akmenimis garsėja kalvoti dauboti Kalniškių kaimo akmenynai,
susidarę buvusio ledyno pakraštyje. Žemė nusagstyta rieduliais ir kalvotuose Juci
ir Petrik ičių kaimuose. Akmenynai yra neatskiriama gamtos dalis. Vaiguvos
valsčiuje nėra paskelbta nė vieno akmenų draustinio, o tik gamtos paminklas –
Oreliškės akmuo Gal nių kaime, nors riedulyninių draustinių paskirtis yra išsaugoti
ateinančioms kartoms ledyno suformuoto gamtinio landšafto pavyzdžius.
Gamtoje dar ir dabar pasitaiko nuostabių akmenų, kuriems tereikia suteikti
atitinkamą formą, juos nupoliruoti ir jie tinkami naudoti.
Gamtos akmenys jau nuo seno naudojami praktiniams tikslams. Žmonės iš
jų darėsi ne tik darbo rankius, bet akmenimis buvo grindžiami keliai, tiesiamos
kūlgrindos, statomos gynybinės sienos. Jau XVIII a. iš lauko akmenų pradėta mūryti pastatus. Kuriantis dvarams, ypač buvo didelė akmenų paklausa statyboms.
Tvartai ir klėtys Vaiguvos valsčiaus Pak vio ir Ad šiškės dvaruose buvo statomi
iš skaldytų lauko akmenų, o Daustori dvaro rūmo laiptai antrąj aukštą padaryti iš gražiai apdoroto marmuro.
Taip kalvotų moreninių darinių ruožuose palaipsniui nyksta iš laukų bet
kokio dydžio akmenys, nes jie kasmet yra renkami. Jų vietoje kaip grybai po
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lietaus dygsta nauji akmenys. Vyksta akmenų atsinaujinimo procesas, bet jis yra
gana lėtas ir nevienodas skirtingose vietovėse.
Buvusių akmenų vietas mena iki šiol išlikę vietovardžiai Akmenių kaimas,
Akmenio ežeras, Akmenių pilkapynas, Akmenyčia (pieva), Akmenynė (dirva) ir kt.
Per žemdirbystės istorin periodą kalvotuose moreniniuose landšaftuose, kurie
Vaiguvos valsčiaus pietvakarinėje dalyje užima nemažą plotą, susidarė sąlygos
dirvožemio erozijos vystymuisi. Kiek gamtiniame landšaftiniame komplekse pagrindinis vaidmuo priklauso jo litogeniniam pagrindui antropogeninių pasikeitimų
litogeniniame pagrinde tyrimas dirvožemio erozijos poveikyje yra ypač aktualus
ir svarbus planuojant viso gamtinio komplekso pertvarkymą.15
Tokių tyrimų metodika nepakankamai aiški.
Autorė sukūrė sistemą metodų, padedančių atkurti litogeninio pagrindo
antropogeninių pakitimų istoriją. Šalia plačiai paplitusių metodų (istorinio, kartografinio, archeologinio) autorė taikė ir kitus tyrimų metodus toponimin , geomorfologin , dirvožemin ir matematikos statistinius. Be to, sudarytas (sukurtas)
visiškai naujas paleogeografinis tyrimo metodas, vadinamas angliukų metodu.
Tyrimai buvo atliekami paskutiniojo apledėjimo kraštinių ledyninių darinių zonoje
buvusio Vaiguvos valsčiaus teritorijoje.

Apibendrinimas
Žemės ūkio veikloje atsiradusi dirvožemio erozija kalvotų vietovių litogeniniame pagrinde lėmė tokius pakitimus pakeitė reljefo formas – kalvos pažemėjo
0,2–0,5 m, skersai šlaitų susiformavo 0,7–1,4 m antropogeninės terasos, kalvų
papėdėse susiformavo vairaus storio dirvožemio akumuliacijos šleifai, priklausomai nuo vietovės kalvotumo ir šlaitų formos iki 0,8–1,0 m ir paaukštėjo uždaros
tarpukalvinės daubos. Taip sumažėjo kalvų santykiniai aukščiai net iki 1,5 m.
Kalvos tapo lėkštesnės – pasikeitė šlaitų forma. Kalvų papėdėse atsirado dirvožemio deliuvis, kuris visai neegzistavo Vaiguvos valsčiaus teritorijoje iki žemdirbystės pradžios, t. y. kalvotame moreniniame landšafte vyko žemės paviršiaus
medžiaginės sudėties pakitimai ( vyko medžiaginės sudėties dalelių perskirstymas
išilgai šlaitų). Tie litogeninio pagrindo pakitimai sąlygojo atitinkamus dirvožemio
dangos, drėgmės režimo ir augalijos bendrijų pakitimus.

Išvados
1. Litogeninio pagrindo dedamoji akmenys – natūralūs gamtos kūnai – visais
laikais vaidino svarbų vaidmen žmogaus gyvenime.
2. Laukų akmenys tapo žemdirbių rykšte.
3. Dirvų erozija ir šaltis spartina akmenų dygimą iš žemės.
4. Lauko akmenų savybių tyrimai yra svarbus ateities mokslo uždavinys.
5. Buvusius akmenynus Vaiguvos
valsčiaus teritorijoje mena iki šiol išlikę 15 Солнцев Н. А. мо ологии и одного ге
ог а ического ландша та
р
ге граф
vietovardžiai.
с .
с.
Солнцев Н. А. ответствен
ный едакто
о ологические и учение гео
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Klimatogeninis gamtos kompleksas
Vaiguvos valsčiaus teritorijoje
Ieva

varcaitė

Vilniaus universitetas

Tyrimais rodyta, kad prieš 14 tūkstančių metų visa V iguvos valsčiaus
teritorija buvo užklota storu ledo sluoksniu kontinentinio apledėjimo metu. Kontinentinio ledyno šliaužimas nuo Skandin vijos kalnų priek – tai aktyvaus ledo
balanso išraiška (ledų pritekėjimas iš apledėjimo centro viršijo jų tirpimą pakraštyje). Jo priekyje susidarė sustumtinių morenų kalvotas daubotas žemės paviršius,
rodantis tolimiausią vadinamosios Vent s aukštupio plaštakos Knit ojos ir G nsės
ledyninių liežuvių (iškyšulių) pasistūmėjimą pietų kryptimi.1
Vykstant kontinentinio apledėjimo deglaciacijos procesams, ledynas traukėsi
šiaurę Fenoskandijos link. Ta kryptimi stūmėsi ir klimatinės zonos. Ledyniniai
liežuviai ėmė tirpti ir mažėti, palikdami pasitraukimo kelyje žemesnius ir smėlingesnius pakraštinių moreninių darinių ruožus, kuriuose prasideda didesnieji Vaiguvos
valsčiaus upeliai Knit oja, G nsė, Ram čia, Va mė, L ndrė ir kai kurie kiti mažesni.2
Toks moreninių darinių ruožas yra V iguvos valsčiaus pietvakarinėje dalyje,
kuris nuo K lniškių kaimo eina pro kmenius ir suka Pak vio link. Jis yra iškilęs
iki 184 m virš B ltijos jūros krantų ir yra skiriamoji riba tarp Vent s baseino ir
Dub sos vandenų tėkmės.
K lniškių, Daug liškės, Laugir škių, Akmeni , Daustori ir Pak vio kaimų
riedulingumas liudija intensyvų ir ilgalaik apatinių ledyno sluoksnių pritekėjimą
ir morenos klostymąsi prie ledyno, stovėjusio Šiaurės Lietuvos stadijos metu,
pakraščio. Apskritai pakraštiniai moreninių darinių ruožai yra takoskyros tarp
atskirų upių ir upelių.3
Taip Vaiguvos valsčiaus teritorija kur laiką buvo prieledyninė sritis su
atšiauriomis klimato sąlygomis ir smarkiais vėjo gūsiais, kuriems siautėti nebuvo
jokių kliūčių. Klimato zonų persistūmimo kryptimi per Vaiguvos valsčiaus teritoriją traukė ledlaikio gyvūnai, o paskui juos ir medžiotojų būriai, nepaisydami
šalčio ir žvarbių vėjų.4
Traukiantis ledynui iš Vaiguvos valsčiaus teritorijos, per 10 tūkstančių metų
čia formavosi hidrografinis tinklas. Tirpstant ledynui, jo tirpsmo vandenys išgraužė
upių slėnius, kurių pavidalas dar kartą keitėsi dėl žmonių ūkinės veiklos sukeltos
erozijos. Dėl jos upes pateko daug
nešmenų, kurie pažeidė fliuvialinio 1 Basalykas A. Lietuvos TSR fizinė geografija, Vilnius,
1965, t. 2.
reljefo formavimosi dėsn . Taip buvo
2
Baltrūnas V. Akmens kelias
Lietuvą, Mokslo
keičiama natūrali Vaiguvos teritorijos
darbai, Akmuo kultūroje (sud. D. Maskuliūnienė),
upių ir upelių slėnių raida. Atsirado
Šiauliai, 2008, t. 6, p. 14–22.
3
Басаликас
А. а ноо а ие ел е а ледниковой
Knituojos, Varmės, Gansės, Ramočios
аккумул тивной о ласти
атер к в е ле нен е
ir kitų upelių salpos ir jų viršsalpinės
ле н к в
рф гене Вил н с
.
terasos. Kaip rodo archeologų tyrimai, 4 Gudelis V. Lietuvos geografinės aplinkos raida
geologinėje praeityje, Lietuvos TSR fizinė geografija,
jose kūrėsi žmonių gyvenvietės ar net
Vilnius, 1958, t. 1, p. 42–100.
5
Michelbertas M. Perkūniškė, Akmeniai, Vilnius, 1998.
ištisi kaimai.5
45

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

Taip formavosi Vaiguvos valsčiaus teritorijoje hidrografinis tinklas su upėmis
ir upeliais, ežerais ir pelkėmis bei durpynais. Vėliau prie upių atsirado tvenkiniai
su malūnais, o prie didesniųjų kaimų ar dvarų – vairaus dydžio kūdros, kai
kuriose žemesnėse vietose formavosi natūralios balos.
Vaiguvos valsčiaus upių tinklas rodo slėnių priklausomybę nuo geologinės
struktūros. Knituojos ir Varmės upeliai su intakais, susikoncentravę žvenčio
dubime, savo vandenis plukdo
Ventos upę, kuri toliau juos neša
Baltijos
jūrą. Tai rodo meridianinių Vaiguvos lūžių taką, pagal kuriuos susiformavo ir
meridionalūs upelių slėniai.
Dabartinio Vaiguvos valsčiaus reljefo paviršius aiškiai siejasi su prekvartero
sluoksnių struktūromis ir neotektoniniais pakitimais. Akivaizdu, kad žvenčio
žemuma sutampa su prekvartero sluoksnių linkiu ir neotektonine Užvenčio duba,
kurią palaipsniui nusileidžia pakilumos, ant kurios sikūręs Vaiguvos miestelis,
vakarinis šlaitas (1 pav.).
Neotektoniškai aktyvios struktūros lemia ir dabartinius geologinius procesus – žemės paviršiaus denudaciją, kurios intensyvumas tiesiogiai priklauso nuo
neotektoninių judėjimų intensyvumo. Kad ir maži Vaiguvos apylinkių upeliai,
veikiami neotektoninių procesų, vienur ardė savo vagų krantus, o kitur – juos
sąnašavo. Žinoma, 1975–1980 m. melioracija viską sujaukė – ištiesino visus upelius, netgi pat didžiaus Vaiguvos valsčiaus upel Knit oją ištiesino ir suvarė
melioracijos griov .
Upių ir jų baseinų konfigūracija yra gana kaiti laiko požiūriu. pač greitai
tėkmių formos bei jų tankis kito dėl žmogaus ūkinės veiklos. Lietuvos žemių
melioracija, kelių tiesimas ir kiti inžinerijos darbai smarkiai pakeitė hidrografin
upių tinklą, ypač pakito mažesnių upių ilgis, jų baseino plotas ir vagų pobūdis
(Gailiušis ir kt., 2001 Kilkus, 1998 Jablonskis ir kt., 1994 Taminskas ir kt., 2005).
Pašlapusių žemių sausinimas labiausiai palietė mažųjų upelių baseinus. Didžiausi
hidrografinio tinklo pokyčiai vyko XX a. antrojoje pusėje, kai buvo numelioruota
apie trečdal Lietuvos teritorijos ploto. Toks totalus ir staigus geografinės aplinkos
pokytis turėjo didelę taką viso kraštovaizdžio kaitai. Labai svarbu, kad šiuos
pokyčius galima vertinti kiekybiškai. XIX a. pabaigoje sudarytuose stambaus
mastelio topografiniuose žemėlapiuose užfiksuotas santykinai mažai žmogaus
paveiktas kraštovaizdis. XX a. pirmojoje pusėje, viduryje ir pabaigoje parengtuose
topografiniuose žemėlapiuose labai tiksliai užfiksuoti kraštovaizdžio, o kartu ir
hidrografinio tinklo elementai. Topografiniuose žemėlapiuose pateikta kokybinė
bei kiekybinė hidrografinio tinklo informacija kokybinė išreiškiama hidrografinio
tinklo struktūra, o kiekybinė informacija – apskaičiuotais hidrografinio tinklo
morfometriniais rodikliais. Hidrografinio tinklo pokyčiams atskleisti buvo pasirinkti trijų mažųjų upių – lovės, Gynevėlės ir Knituojos – baseinai, esantys
skirtinguose geomorfologiniuose rajonuose. Alovės baseinas yra vakarinėje Dzūkų
aukštumos dalyje, Gynevėlės – Lietuvos vidurio žemumoje, Knituojos – Rytų
Žemaičių plynaukštėje. lovė yra tiesioginis Nemuno intakas, Gynevėlė – Dubysos, o Knituoja – Ventos. Tirtų upių baseinų litomorfologiniai ir morfometriniai
rodikliai, upių mityba, žmonių ūkinė veikla juose labai skiriasi. Labiausiai pakito
Knituojos upės baseino plotas. Šis plotas padidėjo, kai dėl automobilių kelių san46
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kasos rekonstrukcijos darbų (vandens pralaida pro kelio sankasas) Plumpių ežero
baseinas buvo prijungtas prie Knituojos upės baseino.
Dideli pokyčiai pastebėti analizuojant vandens tėkmių ilgio kaitą tirtuose
upių baseinuose. Nuo XIX a. pabaigos iki XX a. pradžios tėkmių ilgis vidutiniškai
pailgėjo 25 . Dėl XX a. pradėtos pašlapusių žemių melioracijos upių aukštupiuose
buvo sukurtas papildomas kanalų tinklas. Natūralių ir dirbtinių vandens tėkmių
santykis upės baseinuose netolygiai kito per visą tirtą laikotarp . Knituojos upės
baseine pakeistų vandens tėkmių buvo tik trečdalis. Šiuos skirtumus lėmė netolygus Lietuvos teritorijos apgyvendinimas ir ūkinė veikla. Didžiausią dal dirbtinių
vandens tėkmių sudarė kanalai ir grioviai, atsiradę sausinant užpelkėjusias dvarų
ir palivarkų žemes. Prieškariu ir pokariu pradėta melioruoti miškus, pelkes ir
šlapynes. Šiuo laikotarpiu, ypač XX a. antrojoje pusėje, buvo kanalizuojamos natūralios upelių vagos ir kasami kanalai. Gynevėlės ir Knituojos baseinuose natūralių
vandens tėkmių liko apie 20 , o Alovės upės baseine – 35 . Š skirtumą sąlygojo mažas baseino dirvožemių našumas ir ūkinės veiklos ypatumai. Dėl XX a.
7-ojo ir 8-ojo dešimtmečių plataus masto melioracijos Alovės ir Knituojos upių
baseinuose liko tik 15
ir 17
natūralių vandens tėkmių. Šiuos pokyčius lėmė
skirtingų melioracijos technologijų taikymas vairiuose kraštovaizdžiuose. Kalvotuose Alovės ir Knituojos baseinuose melioracija buvo vykdoma kanalizuojant ir
tiesinant natūralias vandens tėkmes.
Be upių vagų transformacijos, būta ir arealinių hidrografinių elementų pokyčių. Vandens telkinių plotai visuose tirtų upių baseinuose kito skirtingai. Alovės ir
Knituojos upių baseinai ežeringi. XIX a. pabaigoje natūralių ir dirbtinių vandens
telkinių santykis šių upių baseinuose buvo nevienodas. Alovės ežero ploto svertinio
dydžio dominavimas buvo didesnis nei Dub nų ežero Knituojos baseine. XIX a.
pabaigoje Knituojos baseine 90
arealinių hidrografinių objektų buvo dirbtinės
kilmės, o Alovės baseine – tik 10 . Gynevėlės baseine visi arealiniai hidrografiniai objektai – dirbtinės vandens talpyklos. pač jų padaugėjo XIX a. pabaigoje,
ir tai susiję su žmogaus ūkinių poreikių tenkinimu. Prie vandens telkinių buvo
statomi malūnai, vėliau ir lentpjūvės. Knituojos upės baseine yra išlikusios šešios
tokios užtvankos. XX a. antrojoje pusėje pastatytos kelios užtvankos ir suformuoti
tvenkiniai rekreacijos tikslams.
Kitas vandens talpyklų tipas – kūdros. XIX a. jos buvo kasamos dvarų
parkuose ir naudotos tiek žuvivaisos, tiek rekreacijos tikslais. Pasikeitus ūkinei
veiklai, XX a. viduryje kūdrų nedaugėjo, o kai kurios net sunyko. Didžiausi
pasikeitimai vyko paskutiniame XX a. ketvirtyje – hidrografinis tinklas buvo
radikaliai pertvarkytas. Daugelyje kaimų ir vienkiemių buvo iškastos nedidelės
kūdros, ypač daug jų buvusiose pašlapusiose tarpukalvinėse daubose ir duburiuose. Gynevėlės upės baseine tokių dirbtinių arealinių hidrografinių objektų
padaugėjo net 50 kartų.
Dėl melioracijos gerokai pakito ir šlapynių plotai tirtų upių baseinuose.
Alovės ir Gynevėlės upių baseinuose pelkėti plotai sumažėjo dešimtimis kartų.
Dėl XX a. antrojoje pusėje vykdytos melioracijos tirtų upių baseinuose
gerokai padaugėjo dirbtinių vandens telkinių. Alovės baseine 1998 m. jie sudarė
27 , Knituojos – 73 , o Gynevėlės – 100 .
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Dėl melioracijos tirtų upių baseinuose labai pakito pelkių ir šlapynių plotai.
XIX a. pabaigoje Alovės baseine pelkės ir šlapynės apėmė 12 , XX a. pabaigoje –
tik 2
ploto, Gynevėlės baseine – atitinkamai 7
ir 0,9 , o Knituojos – 5
ir 2,5 . Pelkių ir šlapynių, o kartu ir miškų plotų sumažėjimas paveikė upių
nuotėk – pavasariniai potvyniai tapo staigesni ir trumpesni. Skirtingų baseinų
hidrografinio tinklo transformacijos analizė leidžia ekstrapoliuoti gautus rezultatus
ir kitiems panašiomis geomorfologinėmis sąlygomis susidariusiems upių baseinams,
turintiems identišką nuotėkio režimą.6
Taip vyko Vaiguvos valsčiaus hidrografinio tinklo antropogeninis performavimas, kuris tiesiogiai paveikė prie upelių gyvenusių žmonių buit . Nepaisant
tokio performavimo, Knituojos vardas dėl savo paleogeografinės praeities pateko
mokslo darbų puslapius ir išliko netgi stambiose monografijose.7
Upės vanden gauna iš trijų šaltinių – lietaus, sniego tirpsmo ir požeminių
vandenų. Dėl skirtingo kritulių pasiskirstymo ir klimato sąlygų kaitos susidaro
atskiros vandens režimo fazės – potvynis, poplūdis, nuosėkis. Potvynių metu upės
būna pačios vandeningiausios, pakyla vandens lygis, vanduo užlieja salpas, dažnai išsilieja iš vagos. Potvynis vyksta pavasar , tirpstant sniegui. Jo metu nuteka
40
upių metinio vandens nuotėkio. Poplūdžiai – tai staigūs, trumpalaikiai
vandens lygio pakilimai po liūčių. Nuosėkiai būna vasarą, kai lyja negausiai ir
retai. Tuomet upės vandens lygis smarkiai nukrenta, jos maitinamos praktiškai
vien požeminio vandens. Daug mažų upelių visiškai išdžiūva, vidutinio ilgio upės
susiskaido atskirus vandens telkinius. Taip pat nuosėkis būna ir žiemą. Lietuvos
upės yra vidutinio drumstumo (25–50 g m3) ir per metus suneša 0,5 mln. tonų
nešmenų. Vidutiniškai upės būna užšalusios 3 mėnesius – nuo gruodžio pabaigos iki kovo pabaigos. Tačiau dėl dažnų atodrėkių ledo danga būna nepastovi.
Šiltomis žiemomis ant kai kurių upių ledo iš viso gali nesusidaryti. Šilčiausias
vanduo Lietuvos upėse būna liepos mėnes ( šyla per 20 C).8
Žemaičių aukštumos srityje yra Ventos baseinas. Dėl palyginti didelių
aukščių skirtumų, nelaidžių gruntų ir didelio kritulių kiekio šios srities upėms
būdingas didelis nuolydis ir tėkmės sraunumas. Pavasario potvyniai prasideda
anksčiau nei toliau rytuose esančiose upėse. Jų metu nuteka 30–40
metinio
nuotėkio.
Upės nuo senovės buvo naudojamos laivybai. Jomis taip pat plukdyta mediena, prie jų statyti vandens malūnai, lentpjūvės, o nuo XX a. pradžios pradėtos statyti užtvankos ir hidroelektrinės. rengta per 340 tvenkinių, didesnių kaip
5 ha. Daug mažų upelių sovietmečiu buvo paversti melioracijos grioviais, vagos
sureguliuotos, dalis jų visiškai sunyko.

Upės
G nsė yra Ventos baseino teritorijoje. Intako eilė – 1. Upės ilgis –
19,3 km. Upės baseino plotas – 9,6 ha.
Išteka iš Varv lio ežero (7 km š. v.
nuo Ke mės). Teka š. v. pro Žeim lių,
Varneli , Kr žių, Kušle kių, Ažuol jos,

6

7

8

Žikulinas J., Česnulevičius A. Hidrografinio
tinklo pokyčiai Lietuvos mažųjų upių baseinuose,
Geografija, Vilnius, 2009, t. 45 (1), p. 62–68.
Basalykas A. Lietuvos TSR fizinė geografija, Vilnius,
1965, t. 2, p. 12, 134–136, 162.
http. wikipedija.org wiki Lietuvos up C4 97C.
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Min rgių, P ramočio, Rupši , Pabiki , L iškalnio, Liep nių, Plausga lių, L kšilio,
E zbės, Paganči kų, P kupelkio kaimus ir ties V žių kaimu teka
Ve tą už
313,7 km nuo jos žiočių (5 km vakarus nuo Š ukėnų). Intakai Me gupis (ilgis – 8,1 km), Ramočia (ilgis – 12,8 km), Sme tupis (ilgis – 3 km). Vidutinis
nuolydis – 154 cm km. Vidutinis debitas žiotyse – 0,81 m3 s. Valstybinės reikšmės vandens telkinys.
K vė yra Ventos baseino teritorijoje, Vaiguvos seniūnijoje. Vyresnysis vandentakis – Ramočia. Intako eilė – 3. Kairysis tekėjimo krantas. Santakos atstumas
nuo Ventos žiočių – 5,9 km. Nevalstybinės reikšmės vandens telkinys.
Knituoja yra Ventos baseino teritorijoje, Vaiguvos seniūnijoje. Vyresnysis
vandentakis – Vent . Intako eilė – 1. Dešinysis tekėjimo krantas. Atstumas nuo
žiočių – 317,4 km. Upės ilgis – 16,8 km. Upės baseino plotas – 74 km2. Valstybinės reikšmės vandens telkinys. Knituoja prasideda Ad šiškės mišk , pietus
nuo Vaiguvos. Teka šiaurę, vaga vingiuota. teka Ventą šalia Ček ičių kaimo.
Dešinieji intakai – Tru pė, L okupis. Vidutinis nuolydis – 208 cm km. Upė patvenkta Šarki (8 ha) ir Bag žių (7 ha) tvenkiniais. Prie Knituojos esantys kaimai
Ad šiškė, P keliai, Liupšia ir kt.
Krut klis yra Ventos baseino teritorijoje. Vyresnysis vandentakis – Va mė.
Intako eilė – 2. Kairysis tekėjimo krantas. Atstumas nuo žiočių – 4,2 km. Nevalstybinės reikšmės telkinys.
L ndrė yra Ventos baseino teritorijoje. Teka pro Pal ndrių kaimą, esant
15 km š. nuo Kelmės. Vyresnysis vandentakis – Gynėvė. Intako eilė – 3. Dešinysis tekėjimo krantas. Atstumas nuo žiočių – 23,1 km. Nevalstybinės reikšmės
vandens telkinys.
Luokupis yra Ventos baseino teritorijoje. Vyresnysis vandentakis – Knituoja. Intako eilė – 2. Dešinysis tekėjimo krantas. Atstumas nuo žiočių – 10,2 km.
Nevalstybinės reikšmės vandens telkinys.
Ramočia yra Ventos baseino teritorijoje. Teka pro Dimga lių, Laiškalnio
kaimus, pietrytiniu Gerdži galos kaimo pakraščiu, vakariniu Paramočio kaimo
pakraščiu. Vyresnysis vandentakis – Gansė. Intako eilė – 2. Kairysis tekėjimo
krantas. Atstumas nuo žiočių – 13,1 km. Nevalstybinės reikšmės vandens telkinys.
Smertupis yra Ventos baseino teritorijoje. Vyresnysis vandentakis – Gansė.
Intako eilė – 2. Kairysis tekėjimo krantas. Atstumas nuo žiočių – 2,7 km. Nevalstybinės reikšmės vandens telkinys.
Trumpė yra Ventos baseino teritorijoje. Vyresnysis vandentakis – Knituoja.
Intako eilė – 2. Dešinysis tekėjimo krantas. Atstumas nuo žiočių – 14,8 km. Nevalstybinės reikšmės vandens telkinys.
Ubesi kas yra Ventos baseino teritorijoje. Vyresnysis vandentakis – Gansė.
Intako eilė – 2. Kairysis tekėjimo krantas. Atstumas nuo žiočių – 8,8 km. Nevalstybinės reikšmės vandens telkinys.
Varmė yra Ventos baseino teritorijoje, žvenčio, Vaiguvos seniūnijose.
Teka pro Audeni kaimą, esant 11 km p. nuo Užvenčio, Lapvarči kaimą,
esant 5 km š. v. nuo Vaiguvos, Paprūdži kaimą, esant 3,5 km š. v. nuo
Vaiguvos, ir kaire Did nų kaimo, esančio 10 km p. nuo Užvenčio, puse, per
Pagir škių kaimą, esant 9 km p. nuo Užvenčio, pro Sirūn škių kaimo dalis,
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esančias 8 ir 9 km p. nuo Užvenčio, pro žgirių kaimą, esant 2 km š. nuo
Vaiguvos, pro Vaiguv lės kaimą, esant 5 km
v. nuo Vaiguvos. Vyresnysis
vandentakis – Venta. Intako eilė – 1. Dešinysis tekėjimo krantas. Atstumas nuo
žiočių – 318,9 km. Upės ilgis – 17 km. Upės baseino plotas – 7,6 ha. Valstybinės
reikšmės vandens telkinys.
Varm kė yra Ventos baseino teritorijoje. Tiesioginis vandentakis – Varmė.
Intako eilė – 2. Kairysis tekėjimo krantas. Atstumas nuo žiočių – 10,4 km. Nevalstybinės reikšmės vandens telkinys.
Vėg lupis yra Ventos baseino teritorijoje. Vyresnysis vandentakis – Varmė.
Intako eilė – 2. Dešinysis tekėjimo krantas. Atstumas nuo žiočių – 6,8 km. Nevalstybinės reikšmės vandens telkinys.

Ežerai
Akmenių ežeras yra Ventos baseino teritorijoje, prie Akmenių kaimo.
Dubėnų ežeras yra Ventos baseino teritorijoje, prie Dubėnų kaimo. Vyresnysis vandentakis – Smertupis. Ežero plotas – 1,7 ha. Nevalstybinės reikšmės
vandens telkinys.
Kalnyči s ežeras yra Vaiguvos seniūnijoje, 10 km p. v. nuo Vaiguvos,
prie Žiaunės kaimo. Vyresnysis vandentakis – Kalnyči . Nevalstybinės reikšmės
vandens telkinys.
Kėvės ežeras yra Ventos baseino teritorijoje, Vaiguvos seniūnijoje, 4 km
r. nuo Vaiguvos ir š. r. nuo Pakėvio kaimo. Tiesioginis vandentakis – Kėvė,
vyresnysis vandentakis – Ramočia. Ežero plotas – 1,8 ha. Nevalstybinės reikšmės
vandens telkinys.
Mišk nio ežeras yra Ventos baseino teritorijoje, Vaiguvos seniūnijoje, 4 km
r. nuo Vaiguvos ir š. r. nuo Pakėvio kaimo, Pakėvio miške. Tiesioginis vandentakis – Kėvė, vyresnysis vandentakis – Ramočia. Ežero plotas – 3,9 ha. Nevalstybinės reikšmės vandens telkinys.
Plumpių (arba Kil nių) ežeras yra Ventos baseino teritorijoje, Vaiguvos
seniūnijoje, 5,5 km v. nuo Vaiguvos, pietinėje P pilalio kaimo dalyje ir 5 km
p. v. nuo Vaiguvos, Plumpių kaime. Tiesioginis vandentakis – Knituoja, vyresnysis
vandentakis – Venta. Nevalstybinės reikšmės vandens telkinys.
Šiaul ičių ežeras yra Vaiguvos seniūnijoje, 8 km p. v. nuo Vaiguvos, prie
Šiaulaičių kaimo. Tiesioginis vandentakis – K rmė, vyresnysis vandentakis – Kalnyčia. Nevalstybinės reikšmės vandens telkinys.
Varv lio ežeras yra Ventos baseino teritorijoje. Vyresnysis vandentakis –
Gansė. Nevalstybinės reikšmės vandens telkinys.
Ži unės ežeras yra Vaiguvos seniūnijoje, 10 km p. v. nuo Vaiguvos, prie
Žiaunės kaimo. Vyresnysis vandentakis – Kalnyčia. Ežero plotas – 9,2 ha. Nevalstybinės reikšmės vandens telkinys.

Tvenkiniai
Adošiškės tvenkinys yra Ventos baseino teritorijoje. Tiesioginis vandentakis – Knituoja, vyresnysis vandentakis – Venta. Nevalstybinės reikšmės vandens
telkinys.
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Bagužių (arba P knituvio) tvenkinys yra Ventos baseino teritorijoje. Tiesioginis vandentakis – Knituoja, vyresnysis vandentakis – Venta. Nevalstybinės
reikšmės vandens telkinys.
Na dvario tvenkinys yra Ventos baseino teritorijoje. Tiesioginis vandentakis –
Varmė, vyresnysis vandentakis – Venta. Tvenkinio plotas – 27 ha. Nevalstybinės
reikšmės vandens telkinys.
Pakėvio tvenkinys yra Ventos baseino teritorijoje. Tiesioginis vandentakis –
bevardis, vyresnysis vandentakis – Ramočia. Nevalstybinės reikšmės vandens telkinys.
Ramočios tvenkinys yra Ventos baseino teritorijoje. Tiesioginis vandentakis –
Ramočia, vyresnysis vandentakis – Gansė. Nevalstybinės reikšmės vandens telkinys.
Šarkių tvenkinys yra Ventos baseino teritorijoje. Tiesioginis vandentakis –
Knituoja, vyresnysis vandentakis – Venta. Nevalstybinės reikšmės vandens telkinys.9

Pelkės
Pelkės pradėjo formuotis po paskutinio apledėjimo. Ledynmečio suformuotame
kraštovaizdyje buvo daug paviršiaus pažemėjimų, kuriuose tyvuliavo ežerai. To
meto ekosistemose floros ir faunos gausa ir vairovė buvo labai menkos, todėl ir organinių medžiagų jose buvo labai mažai. Upės reljefo pažemėjimus (taip pat ir ežerus) nešė tik mineralines medžiagas, kurios ir formavo tuometinius nuosėdų sluoksnius (pvz., mergelio klodus). Didėjant augalų vairovei, didėjo ir ekosistemų produktyvumas, pradėjo kauptis organinės medžiagos, formavosi sapropelio (daug
organinių medžiagų turintis dumblas, kuris kaupėsi ežeruose ir pelkėse po durpėmis) sluoksnis.
Pelkėdara vyksta trimis būdais užpelkėjant ežerams, supelkėjant sausumai
arba pelkėjant šaltiniuotoms pašlaitėms. Apie 60
Lietuvos pelkių yra ežerinės
kilmės, t. y. susiformavo ežerui apaugant augalija.
Reikėtų paminėti ir antropogeninės veiklos taką pelkėms susidaryti, kai
užtvankos ar priekrantiniai pylimai pakelia vandens lyg ir sudaro sąlygas pelkėti.
Kitas antropogeninis veiksnys, skatinantis pelkėjimo procesus – miškų kirtimas arba deginimas, nors pastarasis gali vykti ir natūraliai. Miškai – svarbus
ekosistemų elementas, kuris reguliuoja vandens režimą. Iškirsto ar išdegusio
miško teritorijoje didėja garavimas iš dirvos paviršiaus, bet mažėja transpiracija
(garavimas iš augalų), šaknų zonoje pablogėja vandens apytaka – dėl sutrikdyto
vandens režimo kyla vandens lygis ir teritorija užmirksta.

Draustiniai
Pakėvio botaninis draustinis-spanguolynas steigtas 1983 m. Kelmės girininkijos Pakėvio miške. Jis apima 52–54 kvartalus ir dal 51 kvartalo. Bendras jo
plotas – 416 ha. Draustinio steigimo tikslas – išsaugoti spanguolėms tinkamas
augti natūralias augimvietes, taip pat išsaugoti spanguolių genetin fondą, reguliuoti jų išteklių naudojimą ir išsaugoti kitas vertingas aukštapelkių ekologines
sistemas. Draustinio teritorijoje draudžiama melioruoti žemę, eksploatuoti durpes,
plynai kirsti medžius V, Va, Vb boniteto
miškuose, panašaus našumo plynumose 9 http ezerai.vilnius21.lt upes.php.
10
sodinti mišką, vartoti pesticidus.10
www.tytuvenu misku uredija.
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Pakėvio telmologinis draustinis yra Vaiguvos seniūnijoje. Steigimo tikslas –
išsaugoti Rytų Žemaičių plynaukštei būdingą Pakėvio pelkin kompleksą. Draustinio
plotas – 451,36 ha. Visa teritorija turi buveinių apsaugai svarbios teritorijos statusą.
Paginski telmologinis draustinis. Steigimo tikslas – išsaugoti pelkinių augalų kompleksą su retų rūšių augimvietėmis. Draustinio plotas – 161,64 ha. Ši
saugoma teritorija neturi tarptautinės svarbos teritorijos statuso.11

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos
Pakėvio miškas yra Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, Vaiguvos seniūnijoje. Saugomos teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas – išsaugoti
aktyvias aukštapelkes, tarpines pelkes ir liūnus, šarmingas žemapelkes, pelkėtus
lapuočių miškus, pelkinius miškus, dvilap purvuol . Plotas – 451,36 ha.12
Kaip matome, kasdieninė žmonių veikla keičia Vaiguvos valsčiaus gamtos
kompleksus. Praūžusi melioracija labai pakeitė netgi nuo ledynmečio laikų nusistovėjusius klimatogeninius kompleksus – didžiausią upę Knituoją suvarė melioracijos
griov , o vingiuotą ir pažliugusią Varmę ištiesino ir nusausino aplinkinius laukus.
Vandens vaizdiniai susiklostė jau žiloje senovėje patyrus, kad vanduo atgaivina nualpusius ar mirštančius žmones. Seniausias vandens garbinimas pasireiškė
pirmiausia siekimu išsaugoti jo švarumą.
Vandeniui buvo teikiama maginė galia apvalyti nuo nešvarumų. Tokia
magiška galia buvo teikiama ir pirtims, kuriose žmonės ne tik prausdavosi, bet
moterys ir gimdydavo. Bėgančių vandenų – upių ir šaltinių – tariamoji magiška
jėga kilo iš tikėjimo, kad vandens tekėjimas analogiškas ligų ir kitų blogybių
nutekėjimui drauge su vandeniu. Be to, mūsų protėviams buvo žinomas ir gydomasis vanduo, kuris žmogui galėjo padėti sugrąžinti prarastą sveikatą. Prie tokių
upių ar šaltinių eidavo ligoniai praustis, tikėdamiesi pasveikti.13

www.vstk delauf2.jsp.bs
lang lt.
Ten pat.
13
http
grynas.delfi.lt gyvenimas kas-sieja-senuosius-lietuviu-paprocius-su-siuolaikine-ekologija.
11
12
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Biogeninių gamtos dedamųjų raida
Vaiguvos valsčiuje
Ieva

varcaitė

Gamtoje biogeninius komponentus sudaro amžių būvyje susiformavusi dirvožemio danga ir vieno ar kito laikotarpio augalija. Palyginti mažame V iguvos
valsčiuje yra vairus reljefas ir marga žemės paviršiaus medžiaginė sudėtis. Kalvotas daubotas reljefas, mišri paviršiaus medžiaginė sudėtis sąlygojo labai margą
dirvožeminę dangą. Visame Vaiguvos valsčiuje dirvožemiai yra paveikti erozijos
procesų. Erozija dar padidino šio valsčiaus dirvožemių margumą. Dirvožemių
vertę labai sumažino didelis jų riedulingumas, ypač Akmeni , K lniškių ruože.
Dirvožemių margumas sukūrė augimviečių sąlygų mozaiką. vairiausių augimviečių miškai, prieš prasidedant žemdirbystei, dengė visą Vaiguvos valsčiaus
teritoriją. Su žemdirbystės atsiradimu prasidėjo miškų nykimas.1
Senovėje prasidėjęs miškų nykimo procesas tebetrunka iki šių dienų. Šiuo
metu miškai užima pačias nederlingiausias vietas. Likusią valsčiaus teritorijos dal
užima žemės ūkio naudmenos. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, dalis žemės
ūkio naudmenų apsodinta miškais. Daugelyje vietų susilpnėjo erozijos procesai ir
pagerėjo augimviečių sąlygos.
Esant šaltam ir vėjuotam klimatui, Vaiguvos valsčiaus teritorijoje galėjo augti
tik preledyninė augalija (samanos, kerpės), veistis mamutai, šiaurės elniai ir kt.
Praslinkus dar tūkstančiui metų, klimatas nežymiai atšilo, laukuose pradėjo
dygti beržai keružiai. Pagausėjo ir gyvūnijos pasaulis šalia briedžių, stirnų bėgiojo
šernai ir stumbrai, o visur buvo dar gausu šiaurės elnių.
Atsitraukus ledynams, Vaiguvos valsčiaus teritorijoje dar ilgai – kelis tūkstančių metų – išsilaikė šaltas klimatas (1 lentelė). Kai orai kiek pasausėjo, susidarė
geresnės sąlygos augti atsparioms medžių rūšims – ne tik beržams keružiams, bet
ir pušims, lazdynams, žilvičiams. Atlančio periodo metu klimatas pasidarė šiltas
ir drėgnas, todėl suklestėjo vairios medžių rūšys, o kalvoto reljefo pažemėjimuose prasidėjo pelkėjimas. Atlikus tyrimus, anksčiau išvardytų medžių žiedadulkių
diagramos rodo, kad Vaiguvos valsčiaus teritorijoje sivyravo plačialapiai medžiai
alksniai, guobos ir liepos, kuriuose čiulbėjo gausybė vairiausių paukščių. Medžių
šakomis lakstė kiaunės ir voverės. Užpelkėjusiose vietose veisėsi žuvys ir ūdros.
Poledynmečio pabaigoje, vadinamoje neoholocenu, nusistovėjo gana šiltas
ir drėgnas su gausiais krituliais subatlantinis klimatas. Tokiomis sąlygomis suklestėjo biogeninis gamtos kompleksas. Vaiguvos valsčiaus teritorijoje šalia eglių,
liepų siveisė ir skroblai, kurių šiaurinė išplitimo riba ir dabar eina per Vaiguvos
teritoriją.
Taip Vaiguvos valsčiaus teritorijoje palaipsniui sivyravo mišrių medžių
miškai, kuriuose gyvenantys klajokliai medžiojo ten esančią fauną. Vėliau klajokliai pradėjo verstis gyvulininkyste, ypač arklių auginimu, o po kurio laiko ir
žemdirbyste. Tada ir prasidėjo ištisinė
teritorijos antropogenizacija.
1
Stancevičius A. Augalija, Lietuvos TSR dirvožemiai,
Vilnius, 1965.
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Apie Vaiguvos valsčiaus gyventojų ūkinę veiklą tolimoje praeityje domios
medžiagos galima rasti rašytiniuose šaltiniuose. Iš jų reikia paminėti 1559 m.
Volovičiaus Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės girių, pradedant nuo Kijevo, 2 Волович Г. Б. ев
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в вер н
в б вше
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baigiant Žemaičių giriomis, aprašymą.2
ку ленн е гра т
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Iš to aprašymo galima spręsti,
на е л Вил на
.
kad tuo metu visa Vaiguvos valsčiaus 3 Scriptores rerum Prussicarum (die Geschichts uellen
der Preussischen Vorzeit), Leipzig, 1861, Band 1,
teritorija buvo apaugusi dideliais mišScriptores rerum Prussicarum (die Geschichts uellen
kais, kurie vadinami giriomis. Medžių
der Preussischen Vorzeit), Leipzig, 1863, Band 2,
Scriptores rerum Prussicarum (die Geschichts uellen
sudėtis nenurodoma.
der Preussischen Vorzeit), Leipzig, 1866, Band 3,
Be to, dar yra išlikę XIV a. LieScriptores rerum Prussicarum (die Geschichts uellen
der Preussischen Vorzeit), Leipzig, 1870, Band 4.
tuvos kelių aprašymai.3
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Šiuose kelių aprašymuose minimi žiemos ir vasaros metu abipus kelio pastebėti gamtos vaizdai, žinoma, pirmiausia biogeniniai gamtos komponentai, t. y.
augalija ir pakeliui išsidėsčiusios gyvenvietės. Kelių aprašymuose vartojamas ir
žodis landšaftas, kuris čia suprantamas ne kaip gamtinis teritorinis kompleksas,
bet kaip peizažas.
Atsitraukus paskutiniam kontinentiniam apledėjimui, Vaiguvos valsčiaus
teritorijoje egzistavo natūrali gamta be žmogaus. Tuo laikotarpiu ypač klestėjo
biogeniniai gamtos komponentai.
Taigi ankstesnę kaip XIX a. tiek rašytinę, tiek kartografinę medžiagą, liečiančią Vaiguvos valsčiaus teritoriją, būtina giliau ir plačiau studijuoti, bet negalima
ja remtis restauruojant vieno ar kito biogeninio gamtos komplekso vystymosi
istoriją, susijusią su žmogaus ūkine veikla.
Naudojantis vairia istorine bei archeologine medžiaga, galima spręsti, kad
Vaiguvos teritorijoje apsigyvenę žmonės pradėjo sąmoningai ir aktyviai veikti
aplinką tik naujojo akmens amžiaus pabaigoje (1 lentelė), kai sivyravo vidutiniškai
sauso ir šilto, vadinamo subborealiniu, klimato sąlygos, palankios žemės ūkiui.4
Taigi beveik prieš 4 000 metų (1 lentelė) neolito pabaigoje žmonės Vaiguvos apylinkių Knit ojos slėnyje pradėjo verstis žemdirbyste. Tai buvo svarbus
posūkis biogeninių gamtos dedamųjų raidoje. Manoma, kad iki to laiko susiformavusi dirvožemių danga gali būti sinchroniška pelkėse esančių durpių ribos
horizontui.
Žemdirbystė, paspartinusi gamybos vystymąsi ir padariusi žmones mažiau
priklausomus nuo gamtos, atliko svarbų vaidmen žmonijos istorijoje. Žemės ūkis
užtikrino gyventojams pragyvenimo šaltinius, pa vairino ir pagausino jų maistą
ir sustiprino žmonių taką biogeniniams gamtos kompleksams. Iš pradžių žemdirbystė buvusi miško daržinė.
Žmonės susirasdavo didelių miškų platybėse tinkamesnius žemės sklypelius, ten kurdavo savo gyvenvietes arčiau Knituojos upės, o aplink jas ir kiek
toliau nuo jų esančią žemę apdirbdavo primityviais rankiais ir sėdavo javus bei
sodindavo šakniavaisius. Ilgainiui žmonės pastebėjo, kad auginami augalai geriau
dera degimo vietose. Mat išdegusio miško vietoje likę pelenai patręšdavo žemę,
padarydavo ją puresnę, derlingesnę.
Archeologų nuomone, ankstyvoji žemdirbystės sistema buvusi lydiminė
žemdirbystė, kai žmonės primityviais ano meto akmeniniais kirviais kirsdavę
medžius, degindavę juos, taip atkariaudami iš miško dirbamos žemės plotelius.
Šią archeologų nuomonę patvirtina Vaiguvos valsčiaus kalvotų vietovių Kalniškių,
Akmenių, Daug liškės, Daustori kaimų kalvų papėdėse po deliuvine danga ant
pirminio dirvožemio paviršiaus aptinkami medžių anglies gabalėliai, kurie rodo
miškų kolonizavimą.
Intensyvus Vaiguvos apylinkėse miškų naikinimas sulėtėjo tuomet, kai XIII a.
Kryžiuočių ordinas pradėjo puldinėti Lietuvą. Daugiau kaip 200 metų trukusių antpuolių metu dalis gyventojų žuvo. Vietoj
dirbamų laukų atsirado miškai ir pelkės. 4
Kulikauskas P. Vėlyvasis neolitas, žalvario amžius
Tik po kelių šimtmečių pradėjo
ir ankstyvasis geležies amžius (III–I tūkst. pr. m. e.),
Lietuvos TSR istorija, Vilnius, 1957, t. 1.
atsigauti natūralus landšaftas su visais
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biogeniniais komponentais. Po karo su švedais vėl sustiprėjo miškų kolonizacija,
palikusi pėdsakus kalvų papėdėse, kur dėl erozijos susiformavusioje dirvožemio
deliuvinėje dangoje aptinkami medžio anglies gabalėliai.
Mat žmonės, kolonizavę mišką, žemę dirbdavo tol, kol ji nusialindavo ir
duodavo menką derlių. Netręšiama dirbama žemė nusialindavo per keletą metų,
nes kultūrinė augalija, priešingai natūraliajai, dažniausiai būdavo vienos rūšies,
kurios reikalavimai dirvožemiui maisto medžiagų atžvilgiu – vienodi, be to, augalinė
masė ne paliekama, o nuimama. Nualintos dirvos būdavo paliekamos dirvonuoti
arba užleidžiamos miškais ir po kurio laiko juos vėl kirsdavo, degindavo ir vėl
paversdavo dirbamais laukais.5
Iškirtus kalvotose vietovėse medžius, sustiprėjo vandens erozija ir prasidėjo
biogeninių gamtos kompleksų degradacija. Praėjo šimtmečiai. Žmonės, norėdami
padidinti dirbamos žemės plotus, pradėjo sausinti užpelkėjusias vietas. Iš pradžių
tai darė primityviai, o vėliau – mechanizuotai.
Kelis dešimtmečius vykdyto intensyvaus sausinimo – spartaus gamtinio
landšafto antropogeninio performavimo – laikotarpis baigėsi. Prasidėjo niekieno
neprižiūrimų melioracijos renginių gedimo laikotarpis tiek kalvotose vietovėse, tiek
ir lygumose. Lygiuose derlinguose nusausintuose drenažu laukuose kasmet daugėjo
šlapių vietų, atsirado balų, o kai kur tyvuliavo net ežerėliai. Užmirkę javai tokiose
pagerintose dirvose nebeduodavo reikiamo derliaus. Tai vis naujai mirkstantys
drenuotų lygumų plotai. O apleistuose dirvonuojančiuose plotuose drenažo sistemas ardė besikerojančių ar dar tik dygstančių krūmų šaknys. Vadinasi, gamtinis
landšaftas visur, kur tik manoma, stoja kovą su žmogaus invazija, mėgindamas
susigrąžinti savo pirmykščią natūralią būklę. Prasidėjo antropogenizuoto gamtinio
landšafto renatūralizacija, ypač jo biogeninių komponentų.
Kiek kitaip gamtinio landšafto renatūralizacija vyko kalvotose vietovėse, nors
jos melioracijos poveik yra patyrusios daug vėliau negu lygumos.6
Kalvų šlaituose šalia prastinės dirvožemio paviršiaus nuoplovos pradėjo reikštis galinga jėga drenažo renginių gedimų vietose požeminis dirvožemio ardymas,
vietomis sunaikinantis net visą dirvožemio dangą, paliekantis nederlingą žemės
paviršių, išvagotą giliais grioviais. Mat gamta irgi nemėgsta svetimkūnių – sausinimo
renginių. Visokiais būdais juos ardo, mėgina pašalinti, kad galėtų atgauti žmogaus
sugriautą natūralią savo pusiausvyrą. Toks požeminis dirvožemio dangos ardymas
dėl drenažo renginių gedimo šlaituose pavadintas drenažine dirvožemio erozija .
Tyrinėjant kalvotose vietovėse melioruotus laukus pastebėta, kad kalvų šlaituose drenažo gedimo vietose požeminio vandens srautai ardo dirvožemio dangą.
Tokie grioviais išraižyti šlaitai pasidaro nebetinkami naudoti žemės ūkio techniką.
Netekęs dirvožemio, nederlingas žemės paviršius nebegali duoti reikiamo derliaus.
Tai bręstanti kalvotų vietovių ūkinė problema.
Kalvoto Vaiguvos valsčiaus paviršiaus medžiaginę sudėt sudaro moreniniai
priemoliai ir priesmėliai. Pasitaiko ir smėlingų ruoželių, ypač ten, kur plūdo ledynų tirpsmo vandenys. Čia numelioruoti
ne tik sunkios medžiaginės sudėties 5 Dundulienė P. Žemdirbystė Lietuvoje, Lietuvos
TSR Aukštųjų mokyklų mokslo darbai, Istorija, Vilnius,
priemoliai, bet ir priesmėliai, ir net
1963, t. 5.
smėlingi plotai, kurių iš viso nereikėjo 6 Kinderis Z. Kalvotų žemių melioravimas, Vilnius, 1988.
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1 schema. Drenažinės erozijos vieta dirvožemio erozijos sistemoje

sausinti. O vis dėlto buvo nusausinti skirtingo polinkio šlaitai, vietomis nepaliekant
nuošalyje ir gana stačių, nors tai kėlė ekologinę grėsmę.
Tyrimų metu nustatyta, kad jokia žolinė augalija nepajėgi sulaikyti galingų
drenažinės erozijos srautų, nebent miško medžiai, turintys gilią šaknų sistemą, bet
jų šaknys savo ruožtu gali ardyti drenas ir skatinti drenažinės erozijos vystymąsi.
Erozija – sudėtingas gamtinis procesas, nuo seniausių laikų keičiantis ir
formuojantis žemės paviršių. Ji turi ilgą ir sudėtingą vystymosi istoriją. Kai kurių
autorių teigimu, erozija yra senesnė net už pat dirvodaros procesą.7
Kaip rodo tyrimai, dirvožemio drenažinė erozija yra pati jauniausia erozijos
forma, tiesiogiai susijusi su melioracija, su jos renginių gedimu kalvotų vietovių
drenuotuose laukuose. Todėl dirvožemio drenažinė erozija yra grynai antropogeninės kilmės procesas gamtoje, visiškai neegzistavęs prieš melioracijos pradžią. Savo
kilme ji dar yra požeminė erozija, nes visada pradeda formuotis po žeme palei
drenas, sugedus bet kurioje vietoje drenažo sistemos renginiams (žr. 1 schemą).
Taigi dirvožemio drenažinė erozija yra antropogeninės kilmės požeminis
procesas gamtoje, negailestingai po žeme ardantis apatinius dirvožemio horizontus ir nešantis juos žemyn šlaito nuolydžio kryptimi. Kai drenažo vandenys su
dirvožemio nešmenimis prasiveržia šlaito paviršių, prasideda dirvožemio paviršiaus ardymas, jo transportavimas šlaitu žemyn ir akumuliacija žemės paviršiuje.
Čia drenažinė erozija jau tampa paviršine. Taigi dirvožemio drenažinės erozijos
procesas susideda iš dviejų dalių pirmoji dalis iš pradžių visada būna požeminė,
o antroji – paviršinė, tačiau pats erozijos procesas gamtoje yra vieningas, bet ne
vienintelis. Drenažinė erozija, suformavusi išilgai šlaitų griovius, pirmiausia sudaro
palankias sąlygas agrarinėje sferoje mechaniniam dirvožemio paviršiaus ardymui,
ganant gyvulius po grioviais išraižytas dobilienas arba ariamą lauką dirbant palei
griovius vairiais žemės ūkio padargais. Tokiu būdu mūsų tyrimų etalonuose drenažinės erozijos suformuoti mažesnieji
grioviai, turėję iki 1,0 m gyl ir iki 7 Jankauskas B. Dirvožemio erozija, Vilnius, 1996.
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0,6 m plot , užbyrėjo. Jų šlaitai, veikiami lietaus, vėjo ir kitų egzogeninių procesų,
palaipsniui sulėkštėjo. Per penkerius tyrimų metus žemės paviršius drenažinės
erozijos vietose susiniveliavo. Griovių vietose liko tik pėdsakai. Taip šlaitų žemės
paviršius patiria naują antropogenin performavimą, turint jau gr žtamąją pobūd
ir ekologin aspektą.
Taigi drenažinė erozija, atsiradusi kalvotose vietovėse dėl gamtinių ir antropogeninių faktorių sąveikos, negailestingai ardė amžių būvyje susiformavus
stabilų biogenin gamtos kompleksą – dirvožemio dangą nuo kalvų viršūnių ir
šlaitų ir nešė šlaitais žemyn kalvų papėdes, formuodama derlingą dirvožemio
deliuv , taip apnuogindama viršutines kalvų dalis, kur žemės paviršių išeina
nederlinga gimtoji uoliena. Tokiose vietose ūkininkaujantiems žmonėms tikra
rykštė – nepataisoma žala ateinančioms kartoms.
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Vaiguvos apylinkių augmenijos bruožai
Živilė Lazdauskaitė

1. vadas
V iguva – kadaise buvęs istorinės Knytuv s centras, dabar yra nedidelis
tvarkingas miestelis, sikūręs kalvotosios Žemaitijos rytiniame pakraštyje. Nuo lygių
Vaiguvos padaržių atsiveria tolimi akiračiai. šiaurę paviršius lygėja ir žemėja.
Toli toli žemiau dunkso miškas. Tai žvenčio lyguma. Kažkada poledynmetyje ji
sklidina tyvuliavo vandens. Bangos skalavo net šiandienin Vaiguvos šlaitą, buvusiame paplūdimyje suplovė smėlio. O rytus pažvelgus, už siauro Knytuvos
slėniuko kyšo dar aukštesnė kalvota pakiluma.1
Kalvos, tarpukalvinės pelkės, lomos, visas puses tekantys upeliai sukūrė
savitas gamtos sąlygas, lemiančias čia susiformavusios augalinės dangos ypatumus. Pagal Lietuvos floristin -fitocenologin suskirstymą Vaiguvos apylinkės plyti
dviejų fitogeografinių rajonų sandūroje.2
Tiesą sakant, nėra vienodos nuomonės apie Lietuv s botaninę-geografinę
padėt Eur zijos floristinių-fitocenologinių padalinių sistemoje.3
Nėra vienodos nuomonės dėl mišriųjų miškų pazonio pietinės ribos. Vieni
autoriai visą Lietuvos teritoriją priskiria mišriesiems miškams, kiti – veda ribą pagal
skroblo arealo šiaurrytinę ribą ir pietvakarinę Lietuvos dal priskiria plačialapių
miškų zonai. Pagal paskutiniuosius Eur pos botaninius-geografinius rajonavimus
visa Lietuvos teritorija patenka vakarų taigos (spygliuočių miškų) regioną.4
Pagrindiniai žodžiai – miškai, krūmai, pievos, pelkės, dirbami laukai, medžiai, žolinė danga, samanos, melioracija, antropogenizacija.

2. Darbų metodika
Mokslininkai diskutuoja tik dėl stambiųjų padalinių traktavimo, tačiau
smulkesni padaliniai neaptarinėjami, todėl šiame straipsnyje laikomasi Lietuvoje
priimtos klasifikacijos.5
Lotyniški ir lietuviški augalų pavadinimai pateikiami pagal K. K. Vilkonio
parengtą augalų vardyną.6
Medžiaga šiam straipsniui buvo renkama Versmės leidyklos surengtose
kompleksinėse ekspedicijose 2005 08 (16–29) dienomis ir 2007 metais, kai buvo
kaupiami duomenys monografijai V iguva . Šiose ekspedicijose botaniniams tyrimams buvo skiriama labai mažai laiko, per kur reikėjo apžvelgti plačių, po
liūčių pažliugusių ir dar nušienautų
Vaiguvos apylinkių žaliąj rūbą.
1
Darbo tikslas – bendrais bruo- 2 Ku da ba Č. Kalvotoji Žemaitija, Vilnius, 1972, p. 29.
Nat ke vi čai tė-Iva naus kie nė M. Botaninė geografija
žais charakterizuoti Vaiguvos apylinkių
ir fitocenologijos pagrindai, Vilnius, 1983.
3
Nat ke vi čai tė-Iva naus kie nė M. Lietuvos augalinio
augaliją.
rūbo struktūra, Vilnius, 2005, p. 38–79.
Pagrindiniai uždaviniai
4
Ra šo ma vi čius V. Europinės svarbos buveinės Lietuvoje, Vilnius, 2001.
1) pateikti konkrečią medžiagą
5
Nat ke vi čai tė-Iva naus kie nė M. Botaninė geografija
Vaiguvos mokyklos moksleiviams apie
ir fitocenologijos pagrindai, Vilnius, 1983.
6
jų apylinkių augaliją
Vil ko nis K. K. Lietuvos žaliasis rūbas, Kaunas, 2001.
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2) supažindinti kraštiečius su jų gimtųjų vietų žaliuoju rūbu.
Šiam tikslui pasiekti iš visų metodų geriausiai tiko augalijos aprašomasis
metodas. Darbų eigoje ir buvo naudojamas apžvalginis aprašomasis metodas, kuris galino vykdyti užsibrėžtus uždavinius.
Per kelis dešimtmečius nei Botanikos instituto darbuotojai, nei kelių botanikos katedrų mokslininkai su studentais nebuvo žengę Vaiguvos apylinkes ir
šių apylinkių augalija nebuvo tirta.
Tik 2005 m. šio straipsnio autorei teko pirmą kartą pažvelgti Vaiguvos
apylinkių augaliją. Turint ilgametę botaniko patirt pavyko per palyginti trumpą
laiką bendrais bruožais apžvelgti Vaiguvos apylinkių augaliją, nurodant atskirų
augalų lietuviškus ir lotyniškus pavadinimus. Temai atskleisti buvo panaudoti
Lietuvos ir užsienio mokslininkų darbai.

3. Tyrimų rezultatai
Vaiguvos apylinkės plyti Žema čių aukštumos šiaurrytiniame pakraštyje.
Čia būdingi mišrūs miškai, be skr blo, aptinkamos šiaurinio bei plataus subokeaninio paplitimo rūšys – lanksči ji šl otsmilgė (Desch mpsia fle u sa), mentūrl pė
baltaš knė (Polyg natum verticill tum) ir drėgnose pievose augantys geg žraibinių ( rchis) šeimos augalai. Tačiau tie būdingi natūraliajai augalijai bruožai jau
yra praeitis. Krašto žaliojo rūbo nepagailėjo nuo seno čia vykdytas ūkininkavimas. Miškai šioje teritorijoje buvo kertami jau gilioje senovėje. XX a. pradžioje
Grauž kuose lankydavosi dailininkas A. Žmuidzinavičius, kuris prisimena savo
pokalbius su Julija Žemaite
Dėl miškų kirtimo sielojomės abu. Tie mūsų tamsūs miškai, tos
mūsų žalios girelės, valdžios ir dvarininkų be atodairos kertami,
tiesiog nykte nyko. Kur dar neseniai šlamėjo platūs pušynai, stiepėsi tankūs eglynai, dabar riogsojo tiktai kelmuoti kalneliai, žabais
užversti kloniai. 7
O kad senovėje būta miškų, byloja apylinkės kaimų šie pavadinimai Šilgal škiai, ukštmiškis, Šil škiai, Pagir škiai, žuolij . Neprisidėjo prie natūralios
augalijos išsaugojimo ir sovietiniais laikais praūžusi melioracija. Labai nukentėjo
mažieji upeliai. Ištiesino jų vingius, iškirto pakrančių krūmus, sugadino nedideles
pelkėtas pieveles ir nebeturi kur augti reti ir būdingi šio krašto augalai. Šiuo
metu Vaiguvos apylinkių kraštovaizd formuoja dirbami laukai, kai kur palikti
dirvonuoti. Dažniausiai kalvų viršūnėse auga nedideli miškeliai, o kai kur esantys
seni pavieniai medžiai byloja apie buvusią sodybą ar miško masyvą. Dauguma
kalvose augančių miškelių – vairaus amžiaus želdiniai. Dažniausiai tai pušynai.
Medynus tokiuose miškeliuose daugiausia ir sudaro pušys (P nus sylv stris). Trako beveik nėra. Žolinė danga labai skurdi. Kur ne kur auga ž muogės ( rag ria
v sca), v istinės ver nikos (Ver nica officin lis), pavasariais šviesesnėse vietose
subaltuoja smilt niniai skama niai ( ardamin psis aren sa). Brandesnių pušynų
rūšinė sudėtis daug vairesnė. Drėgnesniuose dirvožemiuose auga pušynai 7 Ku da ba Č. Kalvotoji Žemaitija, Vilnius, 1972.
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Kar pkalnis –
aukščiausia vieta
V iguvos apylinkėse
(18

m virš jūros

lygio). 2005 m.
Str. nuotraukos –
A. Petrašiūno

Kalvotas daubotas
reljefas, kuriame
tarpukalviniai
pažemėjimai
užaug krūmais

su gana gausia eglių priemaiša. Tokio pobūdžio pušynuose auga gana tankus
eglių pomiškis. Trake negausu augalų rūšių. Jame auga skurdūs kadagių (Jun perus comm nis) krūmeliai. Žolių ardas vešlus, kuriame auga mėl nės (Vacc nium
myrt llus), br knės (Vacc nium v tis-idUa), gausu paparčių. Veši kelm niai papa čiai
(Dry pteris f li -m s), paprast eji blužni paparčiai (Ath rium f li -f mina), prarečiui
pasitaiko skėstal pių papa čių (Dry pteris dilat ta). ra būdingų pušynų augalų – plauk otųjų k škiagrikių (L zula pil sa), smilt ninių lendr nų ( alamagr stis
ep geios). Samanų danga vešli. Labiausiai paplitusios yra šios samanos paprast ji
š lsamanė (Pleur zium schr beri), atžal nė g žtvė ( yloc mium spl ndens). Sausesniuose
priesmėlio dirvožemiuose išplitę samaniniai pušynai. Medyną formuoja brandžios
p šys (P nus sylv stris). Prarečiui tarp pušų kur ne kur auga glės (P cea bies),
kai kada – karp otieji berža (B tula p ndula). Trake negausu augalų, j sudaro pavieniai kadagiai (Jun perus comm nis), žemi paprastieji šerm kšniai (S rbus
aucup ria) ir paprastojo p tino (Vib rnum pulus) krūmeliai. Žolių ir puskrūmių
aukšte auga mėl nės (Vacc nium myrt llus), br knės (Vacc nium v tis-idUa), p evinis
kup lis (Melamp rum prat nse). Kadangi tokių pušynų plotai nėra dideli, juos ker61
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ta keliai ir keleliai, kuriuose siveisia invazinių rūšių. Čia aptinkami siaural piai
gaur mečiai ( hamaen rion angustif lium), vienametės šiuš lės (Er geron). Šiuose
pušynuose aptinkamos lanksčiosios šl otsmilgės (Desch mpsia fle u sa) – būdinga
Vakarų Lietuvos pušynų rūšis. Vešlią ir gausią samanų dangą sudaro paprastosios
š lsamanės (Pleur zium schr beri), atžal nės g žtvės ( yloc mium spl ndens), puriosios dvynda tės (Dicr num scop rium), šil nės plu ksnės (Pt lium cr sta-castr nsis).
Dar sausesniuose miškuose, tokiuose kaip Šilakl nio miškas, pušyne greta pušų
pomiškyje auga paprastieji ąžuola ( u rcus r bur). Trake prarečiui auga paprastieji
lazd nai ( rylus avell na), o žolinėje dangoje greta mėl nių (Vacc nium myrt llus),
br knių (Vacc nium v tis-idUa) auga šil niai sali vai (Peuc danum oreosel num),
mišk niai lendr nai ( alamagr stis arundin cea). Labiausiai paplitusios samanos
yra paprastosios š lsamanės (Pleur zium schr beri), atžal nės g žtvės ( yloc mium
spl ndens), šak tosios dvynda tės (Dier num scop rium). Pelkaičių pakraščiuose
nedideliais lopinėliais, o kartais neplačia juosta aplink auga šlapi pušynėliai. Tokiuose miškeliuose, be nuskurdusių pušelių, dar kartais auga karp otieji (B tula
p ndula) ir plauk otieji (B tula pub scens) berželiai. Trako beveik nėra, užtat gausus žolių ir puskrūmių ardas. Nuolat juose auga ga liai (L dum pal stre), vaiv rai
(Vacc nium uligin sum), kupst niai švylia (Eri phorum vagin tum), kartais avi tės
t kšės (R bus chamaem rus). Žemapelkinio tipo pelkes supa kiek kitokių šlapių
pušynėlių juostos. Čia pušaitės taip pat neaukštos, nuskurdusios, tarp jų nemažai
plauk otųjų (B tula pub scens) ir karp otųjų beržų (B tula p ndula). Trake auga
vairių rūšių gluosniai – aus tasis ka klas (S li aur ta), pilk sis ka klas (S li
cin rea), gl osnis žilv tis (S li vimin lis), žem sis ka klas (S li starke na). Žolių
arde pasitaiko p lkinių ga lių (L dum pal stre), gausu viksvų ( re ). Samanų
dangoje vyrauja centr niai (Sph gnum centr le), smail eji (Sph gnum f lla ) ir p lkiniai (Sph gnum pal stre) kimina , rečiau p lminės jun tės ( lim cium dendr ides).
Grynų eglynų tirtoje teritorijoje nedaug. Dažniausiai tai vairaus amžiaus palyginti
nedideli eglės želdynai. Tankiuose jaunuolynuose auga tik eglaitės, retai kur pasitaiko sodintų karp otųjų (B tula p ndula) berž eilutė. Nei trako, nei žolių ir
puskrūmių ardo nėra. Samanų danga taip pat nesusiformavusi. Brandesni eglynai
nėra gryni. Tirtame Kasi lių miško eglyne šalia gausiai augančių paprast jų glių
(P cea bies) pasitaiko pavienių puš (P nus sylv stris), paprast jų ąžuol ( u rcus
r bur), drebuli (P pulus tr mula), karp otųjų berž (B tula p ndula). Pomiškyje nemažai eglaičių, tačiau aptinkama drebuli (P pulus tr mula) ir karp otųjų
berž (B tula p ndula). Retą traką sudaro paprastieji šalt kšniai ( r ngula lnus),
paprastieji šerm kšniai (S rbus aucurp ria), kai kada paprastieji lazd nai ( rylus
avell na). Žolių ir puskrūmių arde gausu paprastųjų k škiakopūsčių (O lis acetos lla), auga dvil pės med tės (Mai nthemum bif lium), mišk nės našl itės (V ola
reichenbachi na), g jinės m glės (P a nemor lis), plauk otieji k škiagrikiai (L zula
pil sa), mišk nės zu ksalotės (Myc lis mur lis), mišk niai lendr nai ( alamagr stis
arundin cea). Samanų dangą sudaro paprastosios š lsamanės (Pleur zium schr beri)
ir atžal nės g žtvės ( yloc mium spl ndens). Sausesnėse vietose rūšių pagausėja.
Medyne tankiai auga paprastosios glės (P cea bies), paprastieji ąžuola ( u rcus
r bur), beržai (B tula), dr bulės (P pulus tr mula). Vešlų traką sudaro paprastieji
šalt kšniai ( r ngula lnus), šerm kšniai (S rbus aucup ria), paprastieji sa sme62
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džiai (Lon cera yl steum), paprastieji žalči lunkiai (D phne mez reum), paprastieji
putina (Vib rnum pulus), juodieji serbe tai (R bes n grum). Žolių ir puskrūmių
danga vešli, joje auga paprastieji k škiakopūsčiai (O lis acetos lla), triskia tės
žibu klės ( ep tica n bilis), mėlynės (Vacc nium myrt llus), smėl niniai šlam čiai
( elichr sum aren rium), piršt otosios v ksvos ( re digit ta), mišk nės zu ksalotės
(Myc lis mur lis). Samanų danga sudaryta iš pavienių vejelių, čia plyti paprastosios š lsamanės (Pleur zium schr beri), atžal nės g štvės ( yloc mium spl ndens),
tribria nės ker žos (Rhytidiad lphus tr uetrus).
Lapuotynų Vaiguvos apylinkėse irgi pasitaiko. Beržynų tirtoje teritorijoje
nedaug ir tie patys antriniai, užėmę nedidelius buvusių pušynų ar dirbamų laukų
plotus. Medyne vyrauja karp otieji berža (B tula p ndula), retkarčiais pasitaiko pušų (P nus) ar mažų eglaičių (P cea bies). Trake pavieniai augalai. J sudaro menki
šerm kšnių (S rbus aucup ria), kai kada pilkųjų gl osnių (S li cin rea) krūmeliai.
Žolių ir krūmokšnių tokiuose beržynuose gausu. Čia auga kupst nės šl otsmilgės (Desch mpsia cespit sa), plauk otieji k škiagrikiai (L zula pil sa), paprastosios
ž muogės ( rag ria v sca). Samanų dangą sudaro puriosios dvynda tės (Dicr num
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polys tum), šil nės plu ksnės (Pt lium cr sta-castr nsis). Upelių, Galingi ąžuolai
ežerų ir tvenkinių pakrantės apaugusios j odalksniais ( lnus (dešinėje) dar
glutin sa), kartais b ltalksniais (Alnus inc na) ir vairių rūšių tebestovi prie kelio,
gluosniais (S li ). Tai gana siauros medžių ir krūmų juos- vedančio iš Pak vio
tos, vargu ar vadintinos mišku, tačiau yra būdingos minėtų dvaro į miestelį
medžių ir krūmų augavietės. domiausi botaniniu požiūriu
yra ąžuolynai. Jų nedideli ploteliai plyti keliose vietose (prie Šalt nių, Grauž kų
ir kt). Sunku kalbėti apie šių miškų kilmę. Kai kurie botanikai teigia, kad šiame
regione natūralių grynų ąžuolynų nėra.8
Taip pat manoma, kad jų nebūta ir praeityje.9
Dabar, atsižvelgdami ąžuolų ir kitų kartu augančių medžių amžių ir ten
susiformavusią žolinę dangą, juos galėtume traktuoti kaip tam tikrą miškų vystymosi stadiją. Tų ąžuolynų medyne vyrauja ąžuolai ( u rcus r bur), kartais, kaip
Pakėvyje ir Grauž kuose, seni, bet gyvybingi. Kartu su jais prarečiui auga mažal pės l epos (T lia cord ta), paprastieji kleva ( cer platan ides), pavienės pušys
(P nus sylv stris), o kalvų papėdėse nedideliais guotais sikūrę paprastieji osiai
( r inus e c lsior). Traką sudaro vešlūs lazdynų ( rylus) krūmai, paprastieji sa smedžiai (Lon cera yl steum), paprastieji žalči lunkiai (D phne mez reum), paprastieji
šerm kšniai (S rbus aucup ria). Vešlus krūmų ardas, pagal vokiečių mokslininkus,
liudija antropogeninę taką.10
Žolių ir puskrūmių arde augalai 8 Nat ke vi čai tė-Iva naus kie nė M. Lietuvos augalinio
išsidėstę gražia mozaika, nėra vienos 9 rūbo struktūra, Vilnius, 2005, p. 38–79.
Л у к и н Н . В . убрав
в тан влен е в
vyraujančios rūšies. Čia auga piršt otoт в к
, осква, 1967.
sios v ksvos ( re digit ta), baltaži dės 10 Ober dor fer E. S ddeutche Pflanzengesellschaften. Teil
IV
lder und Geb sche, Jena–Stuttgart–New-Jork,
pl kės (Anem ne nemor sa), šiurkštieji
1992 Pott. R. Die Pflanzengesellschaften Deutschlands,
Stuttgart, 1992.
katil liai ( amp nula cervic ria), v rpo64
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tosios j odžolės (Act ea spic ta), kelm niai papa čiai (Dry pteris f li -m s), pavasar niai
pel žirniai (L thyrus v rnus Bernh.), viln tieji vėdr nai (Ran nculus lanugin sus).
Kartais, matyt, veikiant antropogeninei veiklai, lopiniais suklesti nitrofiliniai augalai. Tokiais atvejais susiformuoja aukštaūgis žolynas, kuriame vyrauja paprastosios
ga švos (Aeg podium podagr ria), kvap eji g rgždžiai ( haeroph llum arom ticum),
mišk nės notros (St chys sylv tica), d džiosios d lgėlės (Urt ca dio ca). Samanų danga skurdi arba jos iš viso nėra. Dažniausiai aptinkamos p riosios gražiasn pės
(Eurh nchium stri tum), siaural pės tru pės (Brachyth cium vel tinum), smailial pės
(Plag omnium cuspid tum) ir gulsčiosios (Plagi mnium aff ne) lap nės.
Tokie yra charakteringų tirtų miškų bruožai, tačiau Vaiguvos apylinkių
miškingomis nepavadinsi.
Natūralių pievų Vaiguvos apylinkėse yra išlikę nedaug. Tai maži natūralios
augalijos lopinėliai, išsibarstę visoje teritorijoje. Bendrijos išplitusios ir žemesnėse,
ir pakiliose reljefo vietose, kalvų sausuose šlaituose, upelių pakrantėse, pamiškėse
ar miškų aikštelėse. Sausų augaviečių pievų bendrijos priskirtinos snaputynams
(Ger nium). Tai daugiamečių žemų žolių sąžalynai. Juose pastoviai auga šla tinė
ž muogė ( rag ria v ridis Duch), raudonži dis snap tis (Ger nium sangu neum), šil nis
sali vas (Peuc danum oreosel num), maž sis ving ris (Thal ctrum m nus), v rpotoji ver nika (Ver nica spic ta). Pavieniais egzemplioriais bendrijose auga ir sausų
pušynų rūšys smėl ninis šlam tis ( elichr sum aren rium), vienagra žė van gė
(kudlė) ( ier cium pilos lla), paprast ji rykšt nė (Solid go virg urea). Samanų dangoje vyrauja riestal pė tujin tė (Thu dium delic tulum). Ūkiniu požiūriu šios pievų
bendrijos menkavertės, jose vyraujančios žolės greitai nudžiūsta ir netenka savo
maistinių savybių, tačiau jos svarbios gamtosaugos požiūriu. Tai mažiausiai ūkinės veiklos paveiktos pievos. Jos beveik netręšiamos, nešienaujamos, retai kada
ganomos, todėl išliko nedaug tepakitusios. Jose auga melsv sis gencij nas (Genti na cruci ta), rūšis rašyta Lietuvos raudonąją knygą. Labiau paplitusios tirtoje
teritorijoje yra kietavarpynams priskirtinos pievų fitocenozės. Tai kultūrinės ar
pusiau kultūrinės ganyklų bendrijos. Jos paplitusios kalvų šlaituose, pašlaitėse,
panuovoliuose. Tai daugiausia praeityje arti plotai, vėliau palikti dirvonuoti ir dabar ganomi. Bendrijos paplitusios visoje teritorijoje, tačiau jų užimami plotai nėra
dideli ir kasmet mažėja jiems užkrūmijant ar vėl pradedant arti. Šių pievų žolyne
vyrauja smulkiosios varpinės, vairios ankštinės žolės. Pievų žolyne augančios kai
kurios segetalinės rūšys ryškiai išsiskiria žaliame varpinių augalų fone. Mėlynuoja
paprastosios trūk žolės ( ich rium ntybus) ir paprast eji eže niai ( chium vulg re),
matosi rožiniai di vinių vij klių ( onv lvulus arv nsis) žiedai, baltuoja paprastųjų
m rkų (D ucus car ta) skėčiai. Visos tos žolės byloja apie praeityje buvusią ūkinę veiklą. Rūšių gausumas bendrijoje priklauso nuo dirvono amžiaus. Jaunuose
dirvonuose pradinėse supievėjimo stadijose paprastai vyrauja paprast ji sm lga
(Agr stis t nuis Sibith). Vėliau šalia jos sikuria kvapi ji gardūn tė (Antho nthum
odoratum). Tačiau tokių supievėjusių dirvonų nėra daug. Šiuo metu, dirvonams
senstant, sikūrus kitiems augalams, susiformavo gausesnis rūšių žolynas. Jame
pastoviai auga paprast sis km nas ( rum c rvi), ruden nė snaud lė (Le ntodon
autumn lis), pakr minė baj rė ( entaur a j cea), tikr sis eraič nas ( est ca prat nsis uds), p evinis pel žirnis (L thyrus prat nsis), vienagra žė snaud lė (Le ntodon
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h spidus), paprast ji juodaga vė (Pr nella vulg ris), aitr sis vėdr nas (Ran nculus
cris). Dar senesniuose dirvonuose, vis labiau jiems supievėjus, matosi pagausėjus
sausuminių pievų rūšių. Žolyne kyšo paprast ji krauj žolė (Achill a millef lium),
paprast ji ver nika (Ver nica chamUdrys), keturbria nis čiobr lis (Th mus pulegi ides).
Vaiguvos apylinkėse būta ir kultūrinių pievų, kuriose vyravo aukštieji varpiniai,
būtent paprast ji šun žolė (D ctylis glomer ta), tikr sis eraič nas ( est la prat nsis
uds), pašar nis motiej kas (Phl um prat nse). Šios pievos dabar ne visur šienaujamos ir buvusi rūšinė sudėtis jose kinta. Šunažoles, eraičinus išstumia p evinė
ž lė (Sen cio jacobUa), paprast sis pastarn kas (Pastin ca sat va), paprast ji mork
(D ucus car ta). Kai kur nešienaujamos pievos pradeda užkrūmyti. Drėgnuose arba
šlapiuose dirvožemiuose, reljefo pažemėjimuose, upelių, griovių, kūdrų pakrantėse aptinkamos vairaus dydžio ploteliais arba ištisine juosta augančios natūralių
pievų bendrijos, priskirtinos vingiorykštiniams snaputynams. Šios pievų bendrijos
gerai išsiskiria kraštovaizdyje pagal jose augančią p lkinę vingi rykštę ( ilip ndula
ulm ria), ypač liepos mėnes , kai tamsiai žalių lapų fone baltuoja gausūs žiedynai.
Šiose bendrijose dar auga paprast ji raud klė (L thrum salic ria), gelsval pė usn s
( rsium oler ceum), v istinis valerij nas (Valeri na officin lis), p lkinis snap tis
(Ger nium pal stre). Ten, kur melioruoti, ištiesinti, grioviais paversti upeliai teka
per dirbamus laukus, jų krantai apžėlę kr minio bu lio (Anthr scus sylv stris) sąžalynais, kurių baltos žiedyninės juostos tęsiasi gana toli.
Žemiausiose vietose, dažniausiai gilesnėse tarpukalvinėse dubose sikuria
pelkinės bendrijos. Tai dažniausiai žemapelkinės ir tarpinio tipo pelkių augalijos
kompleksai. Didžiausias pelkinis kompleksas Vaiguvos apylinkių rytinėje dalyje
yra 1997 m. paskelbtas Pak vio telmologinis draustinis, siekiant išsaugoti Rytų Žemaičių plynaukštei būdingą pelkin kompleksą, esant Pakėvio miške. Šio
draustinio naudotojai – T tuvėnų miškų urėdija ir privačių miškų savininkai.
Pakėvio telmologinis draustinis netirtas, tačiau 1996 m. dar buvusiame Pakėvio
botaniniame draustinyje lankėsi Lietuvos ornitologų draugijos nariai – Vidmantas
Lopata ir Žydrūnas Preikša. Jie atliko augalijos dangos ir ornitologinius tyrimus.
Draustinyje saugomų objektų būklė gera. 2005 m. Tytuvėnų miškų urėdija kirtimų
Numelioruota
Knit ojos slėnio
viršutinė terasa –
vietoj vešėjusių
katpėdėlių dabar auga
sauso žolyno augalai
ties P kelių kaimu
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nevykdė. Privačių miškų savininkai tvarkė vėjovartas ir vėjolaužas. Prie Mišk nio
ežero auga alav jiniai aštria (Strati tes al ides), p lkinis žingin s ( lla pal stris),
prie K vio ežero rastas retas augalas – dvil pis purvu lis (Lip ris loes lii). Nemažą draustinio plotą užima spanguolynas. Vasaros pabaigoje ir ruden draustinyje
lankosi grybautojai ir uogautojai. Poilsiui tinkama vieta – tik rytinė Miškinio ežero
dalis. Čia rasta laužaviečių. Draustinyje nepageidaujamų objektų nepastebėta. Informacinių ženklų nėra. Kėvio ežeras beveik visiškai užžėlęs, sunkiai prieinamas.
Mėgėjiška žūklė nevykdoma. Mišk nio ežere peri antys, leidžiasi praskrendančios
žąsys. Mėgėjiška žūklė neintensyvi. Draustinio teritoriją, kartu su Pakėvio mišku,
medžioklei nuomuoja G nsės medžiotojų klubas. Pagal Natura–2000 Pakėvio
telmologinis draustinis priklauso pelkiniams miškams.11
Pakėvio miškas turi gerai išvystytą aukštapelkin kompleksą. Čia vyrauja
aukštapelkiniai pušynai, kuriuose paprastosios pušys (P nus sylv stris) sudaro, skirtingai nuo sausų vietovių, horizontaliai
besidriekiančių šoninių šaknų sistemą, 11 L o p a t a V., P r e i k š a Ž. Ata skai ta apie Pa kė vio
telmologinį draustinį (rankraštis), Kelmė, 2005.
nes pelkėti dirvožemiai yra blogai vė67
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dinami ir tik paviršiuje esančios šaknys gauna maistui reikiamą deguonies kiek .
Tarp pušų puikiai klesti p lkiniai ga liai (L dum pal stre) ir vaiv rai (Vacc nium
ulgin sum).
Žolių ir samanų aukštai dėl stipraus užpavėsinimo yra silpnai išsivystę.
Centrinėje miško dalyje vyrauja duburingieji kompleksai, kur kemsuose – pakilesnėse vietose – šalia skurdžių ir žemaūgių pušaičių auga šil niai v ržiai ( all na
vulg ris) ir kupst niai švylia (Eri phorum vagin tum). Duburiuose, kur paprastai
žliugsi vanduo, išplitę hidrofiliški kiminai (Sph gnum) ir hidrofilinės žolės – p lkinė li nsargė (Scheuchz ria pal stris) bei balt ji saidr (Rhynch spora lba), o kai kur
vyrauja t kšė (R bus chamaem rus). Miško pakraščiuose, kur dirvožemyje yra daugiau maisto medžiagų, vyrauja mėlynšiliai (Pin ta myrtill sa). Čia žolių ir krūmų
aukšte vyrauja mėl nės (Vacc nium myrt llus), gausiai brandinančios savo sultingas
uogas, kurios pritraukia vairių, netgi tolimų vietovių gyventojus.
Žemapelkių augalų bendrijos yra labai vairios. Jos auga didesnių pelkių
pakraščiuose ir mažesnėse pelkaitėse. Žemiausiose vietose, kur paviršiuje kartais
telkšo vanduo, auga ukštosios v ksvos ( re el ta), tril piai p plaiškiai (Meny nhes trifoli ta), kartais ir paprastosios n ndrės (Phragm tes austr lis). Mažesnėse
tarpukalvinėse pelkaitėse išplitusios apvaliosios v ksvos ( re di ndra) bendrijos.
Jose, be minėtų apvaliųjų v ksvų ( re di ndra), auga dvin mės v ksvos ( re
di ica), pasitaiko ir šluotel nių v ksvų ( re panicul ta). Pelkaičių pakrantėse nereti
geltonieji vi kdalgiai ( ris pseudac rus) ir šalia sikūrusios paprastosios raud klės
(L thrum salic ria). Šių pelkaičių augalų bendrijų sudėtis gana vairuojanti. Tok
bendrijų pobūd lemia jas supančiose kalvose vykdoma ūkinė veikla ir nuo kalvų
patenkančių medžiagų kiekis bei pobūdis. Kartais pelkaičių viduryje susiformuoja
tarpinio ar aukštapelkinio tipo augalų bendrijų kompleksai, užimantys palyginti
nedidelius plotelius. Tokiuose ploteliuose auga nuskurusios pušelės, karp otieji
ir plauk otieji berža . Žolių arde auga p lkiniai ga liai (L dum pal stre), vaiv rai
(Vacc nium uligin sum), kartais kupst niai švylia (Erioph rum vagin tum), apskrital pės s ulašarės (Dr sera rotundif lia). Gausioje samanų dangoje vyrauja centr niai
(Sph gnum centr le), smail eji (Sph gnum f lla ) ir p lkiniai (Sph gnum pal stre) kimina . Kasi lių miške esančio ežerėlio pakrantėse augantis pušynėlis savo rūšine
sudėtimi artimas raistiniam aukštapelkiniam pušynui. Čia vyraujančios pušys (P nus
sylv stris) neaukštos, retai pasitaiko nuskurę karp otieji (B tula p ndula) berželiai.
Gausiai auga p lkiniai ga liai (L dum pal stre), vaiv rai (Vacc nium uligin sum),
kupst niai švylia (Eri phorum vagin tum). Paežerėje auga juodosios varn uogės
( mpetrum n grum). Vešlioje samanų dangoje vyrauja Magel no (Sph gnum megell nicum), siaural piai (Sph gnum angustif lium) ir smail eji (Sph gnum f lla ) kimina .
Panašaus pobūdžio pelkaičių retkarčiais pasitaiko spygliuočių miškuose. Kasi lių
miškas kadaise buvo tipiškas k škiakopūstinis eglynas (Pic eta o alid sa), kuriame
žolių dangą sudarė vien tik k škiakopūsčių ( alis acetos lla) ploteliai, išlindę iš
po storos spyglių dangos. 1994 m. šis miškas patyrė stiprų antropogenin poveik – Tytuvėnų miškų urėdija, kuriai priklausė šis miškas, plynai iškirto šimtametes
egles ir 2001 m. jų vietoje pasodino beržynėl . Tik vakarinėje Kasiulių miško dalyje,
šiauriau, kur žemės paviršius aukštėja, palei pelkę augo ir dar dabar tebeauga,
nes nepatyrė antropogeninio poveikio, mėl ninis eglynas (Pic eta myrtill sa), kurio
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žolių aukšte vyrauja mėlynės (Vacc nium myrt llus). O tame papelkyje, kur reljefas
žemėja, yra drėgniau ir auga kimininis eglynas (Pic eta sphagn sa), kuriame žemės
paviršius yra apklotas vairiarūšiais kiminais (Sph gnum), tarp kurių kyšo pavienės
vairių rūšių viksvos ( re ). Pačiame pelkės pakraštyje tarp viksvų natūraliai auga
berželiai. Tolstant nuo pelkės miško vidurio link, vyrauja apie 60 metų senumo
stori, bet kreivoki karp otieji (B tula p ndula) beržai.
Nuo Kasiulių miško toliau vakarus driekiasi vadinamoji Ston tis pelkė,
kurios viduryje tyvuliuoja vanduo, o pakraščiuose yra gerai išsivystęs aukštapelkinis kompleksas su vyraujančiu spanguolynu. Kupstų pakraščiuose mažyčiuose
dubimuose gausu vairių rūšių kiminų. Tai pagarsėjęs Vaiguvos apylinkių spanguolynas, kuriame uogauja ne tik vaiguviškiai, bet ir kitų gyvenviečių žmonės.
Šią pelkę iš visų pusių supa krūmai, kurių sudėtyje vyrauja beržai, alksniai ir
vairios karklų rūšys.
Vaiguvos apylinkėse teka keletas nedidelių, vietomis melioruotų upelių
(Knit oja, Va mė, L kupis, Tru pė ir kt.). Upių ir upelių augmenija savo rūšine sudėtimi nelabai skiriasi. Visur auga b liniai asi kliai (E uis tum fluvi tile),
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p okštinės p raistės (Lasim chia thyrsifl ra), vanden nės m tos (M ntha a u tica),
strėlial pės papli uškos (Sagitt ria sagittif lia), p lkiniai vėdr nai (Ran nculus
l ngua), želia snap otosios ( re rostr ta) ir pūsl tosios ( re vesic ria) v ksvos,
vietomis gausiau ar mažiau auga paprastosios n ndrės (Phragm tes austr lis), kartais ežer niai m ldai (Schoenopl ctus lac stris). Dugne vietomis gana gausiai auga
trie lės n rtvės ( ontin lis antipyr tica), o krantuose vejeles sudaro paprastosios
maršantijos (March ntia polym rpha). Numelioruotų upelių ir melioracinių griovių
krantuose veši kr minių bu lių (Anthr scus sylv stris), didžiųjų dilgėli (Urt ca
di ica) sąžalynai.
Tiek miškuose, tiek pievose pastebėta augant svetimžemių augalų. Tai pasodinti, o vėliau savaime plintantys medžiai, krūmai ir žolės. Miškuose (o ir prie
sodybų) nereti eur piniai ma medžiai (L ri dec dua), pamiškėse, pakelėse pasitaikantys raukšlėtal piai eršk čiai (R sa rug sa), v rpotosios m dlievos (Amel nchier
spic ta), vėlyvosios i vos (P dus ser tina). Žolinių svetimžemių rūšių augalų mažiau,
tačiau daug plačiau sikūrę. Pievose, pamiškėse, pakelėse, dirvonuose baltuoja
šiaur nio šumenio žiedynų šluotelės, gausiai auga kan dinės konyzos ( on za
canad nsis), patvoriuose ir daržuose pasitaiko smulkiaži džių galinsogų (Galins ga
parvifl ra).

Išvados
1. Vaiguvos mokyklos moksleiviai per botanikos pamokas turės konkrečią
medžiagą, parengtą žymios botanikės.
2. Vaiguvos apylinkių gyventojai bus supažindinti su tiksliais mokslo pasaulyje vartojamais jų apylinkėse augančių augalų pavadinimais, nes iki šiol
kaimo bobučių lūpomis iš kartos kartą buvo perduodami tarmiškai visai kitokie vardai.
3. Taip galutinai bus išspręsta ilgus dešimtmečius trukusi Vaiguvos apylinkių augalijos vardų painiava tarp botanikos vadovėlių ir vietinių žmonių šnektos.
4. Kiekvienos teritorijos augalinės dangos charakteristikai yra svarbu ten augančios retos augalų rūšys. Apie Vaiguvos apylinkių retuosius augalus šiuo metu
nedaug yra duomenų, specialių jų tyrimų pastaraisiais metais nebuvo vykdyta.
Remiantis senesniais herbariniais ir rankraštiniais duomenimis, galima pasakyti čia
augus rakt žoles pelenėl s (Pr mula furin sa), daugiam tes bl zges (Lun ria rediv va),
kar liškąsias gl ndes (Pedicul ris sc ptrum-carol num), bol ninius katilėli s ( amp nula bononi nsis), v riškąsias ( rchis m scula) ir mažąsias ( rchis m rio) geg žraibes,
raudonąsias (Dactylorh za incarn ta) ir baltij nes (Dactylorhiza longif lia) gegūn s.
Nauji tyrimai galėtų pasakyti, ar išliko jos, keičiantis augimviečių sąlygoms, ar
persikėlė naujas, ar sikūrė čia kitos ir kokios.
5. Detalūs geobotaniniai tyrimai ypač reikalingi mažiausiai visame Vaiguvos
valsčiuje antropogenizuotame kampelyje – Pakėvio telmologiniame draustinyje.
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Vaistiniai augalai
Stanislava Kunickienė

Vaistažolių rinkimas
Vaistažolės renkamos sausame ore, nes šlapios sunkiai džiūsta ir praranda
savo gerąsias savybes. Jos džiovinamos pavėsyje, kur lengvai pasiekia skersvėjis,
taip pat šiltoje patalpoje. Šaknys prieš džiovinant nuplaunamos ir supjaustomos
nedideliais gabalėliais, kad ilgai džiūstant, nesumažėtų gydomųjų savybių. Išdžiūvusios laikomos uždaruose induose, metalinėse dėžutėse arba stiklainiuose.
Taip pat labai svarbu atsižvelgti vaistažolių rinkimo laiką.
Anksti pavasar renkama arnikų šaknys, beržo pumpurai, ajerų šaknys,
degsnių šaknys, samanos, pienažolių šaknys, kiaulpienių šaknys ir lapai renkami
prieš žydėjimą.
Nuo balandžio iki gegužės mėnesio šalpusnių žiedai, ožkabarzdžiai, kada
dar jų galvutės kietos, žibuoklių lapai ir žiedai – žydėjimo metu.
Nuo gegužės iki birželio mėnesio beržų lapai, švento Petro raktelių šaknys, lapai ir žiedai, puplaiškių lapai – žydėjimo metu, šalavijai – prieš žydėjimą,
žemuogių lapai, o vėliau ir uogos.
Nuo gegužės iki liepos mėnesio šalpusnių lapai ir šilingė.
Nuo gegužės iki rugsėjo mėnesio kraujažolės, žliūgės, gysločių lapai ir šaknys.
Nuo birželio iki rugpjūčio mėnesio jonažolės, našlaitės, širdažolės – žydint,
raugerškių šaknys, dilgėlės, kmynų sėklos – prinokusios, ramunėlės, liepų žiedai,
mėlynių lapai ir uogos, šaltmėtės, metėlės.
Nuo liepos iki rugsėjo mėnesio ežių lapai ir žiedai, morkos, česnakai, svogūnai.
Rugsėjo mėnes raugerškių ir bruknių lapai ir uogos.
Rugsėjo ir spalio mėnes valerijonų šaknys – peržydėjus, lupama beržų žievė.
Vėlyvą ruden kadagių ūgliai ir uogos, ajerų šaknys, krienai, samanos,
petražolių šaknys.
Lietuviški augalų vardai paimti iš botanikos vardų žodyno1.

B linis

jeras ( corum c lamus )

Nors augalas auga vandenyje, tačiau vandenligei jis yra didelis priešas. Net
jei vandenligė ar tuska yra stipriai sisenėjusios, jas sėkmingai galima išvyti
vandeniu, kuriame virė ajerų šaknys, metėlės ir ožkabarzdžiai. Gerti reikia rytą ir
vakarą po pusę stiklinės. Ajerų šaknų arbata taip pat pataiso apetitą, gydo virškinimo, širdies veiklos sutrikimus, tulžies ir inkstų ligas, skrupulą . Stipri ir per
dažnai geriama arbata gali sukelti viduriavimą. Nuo tų ligų dar galima vartoti
ir ajerų šaknų miltelius (2–3 kartus dienoje paimti kišeninio peilio galiuku). Ajero šaknų galima dėti ir maudantis vonią – tai stiprina kaulus, ypač vaikams.

Alav jas ( loe)
Alijošius, arba alavijas, – šiltųjų kraštų augalas, auginamas kambariuose. Nors jis neturi gražių žiedų ir

1

Jan ke vi čie nė R. Botanikos vardų žodynas, Vilnius,
1998.
Lotyniški augalų pavadinimai pateikti pagal K. Vilkonio parengtą augalų vardyną Lietuvos žaliasis
rūbas, Kaunas, 2001.
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skanaus kvapo, tačiau žmogui duoda daug naudos. Ant sužeistos vietos galima
uždėti alavijo sultyse sumirkytą drobės gabalėl ir aprišti – bematant sugis. Gilias, pūliuojančias žaizdas galima praplauti atskiestomis alavijo sultimis, o paskui
uždėti gabalėl drobės, sumirkytą neskiestose alavijo sultyse ir aprišti. Kai pūliuoja akys, jos skalaujamos atskiestomis alavijo sultimis. Ilgai negyjančias žaizdas
galima apibarstyti alavijo milteliais ir aprišti. Po alavijo miltelių pluta susidaro
nauja oda. Alavijo milteliai parduodami vaistinėse. Nuo vidaus ligų be gydytojo
leidimo alavijo nepatariama vartoti.

P prastosios al vos (Syr nga vulg ris)
Gydymo reikalams tinka alyvų pumpurai, žiedai, lapai ir žievė. Nuo jaunų
šakelių nulupama žievės, ji susmulkinama ir džiovinama ant kelis kartus sulankstytos sodo plėvelės, kad nesupelytų. Pumpurai skinami nuo išretintų šakelių. Du
valgomieji šaukštai pumpurų užpilami 0,5 l vandens ir laikoma 20 minučių, paskui nukošiama. Tai paros norma. Vartojama sergant cukralige, inkstų akmenlige,
podagra, sąnarių uždegimu. 100 g pumpurų ir tiek pat žievės užpilama 0,5 l
degtinės ir laikoma dvi savaites tamsioje vietoje, dažnai sukratant. Vartojama spengiant ausyse, akyse skraidant juodoms muselėms, taip pat sergant rože. Geriama
du kartus per dieną po 20 lašų prieš valg . Dvi stiklinės vandens, du valgomieji
šaukštai žievės, pavirti 5 minutes, atvėsinti ir nukošti – tinka plauti trofinėms
opoms, taip pat sumirkyti tvarsčiams. Mėsmale sumalti du valgomuosius šaukštus pumpurų ir, šildant vonelėje su 200 g sviesto, maišyti 30 minučių, nukošti,
supilti stiklain ir gulant nakčiai tepti sumušimus, išsiplėtusius kapiliarus. Alyvų
žiedai, nuskinti su visa šakele, džiovinami tamsioje palėpėje, geriausia, kur yra
skardinis stogas. Išdžiūvę supilami drobin maišel , kur taip pat tinka dėti
keletą gniužulėlių uosinės kerpės, kad geriau išsilaikytų žiedų kvapas, ir laikoma
skardinėje dėžutėje. Žiedų ištraukai su degtine 1 5 reikia 100 g žalių žiedų užpilti
0,5 l degtinės ir laikyti dvi savaites, paskui nukošti. Vartojama sergant skrandžio
opa, trofinėmis opomis, spuogais, baltosiomis, migrena (gerti po 20 lašų tris kartus per dieną prieš valg ). 100 g alyvų žiedų mirkoma 500 g žibalo dvi savaites,
tada nukošiama. Tinka kompresams ir pavilgams sergant reumatu, radikulitu,
rože. Alyvų žiedų arbata vartojama ir sergant epilepsija. Du valgomieji šaukštai
sudžiovintų ir nuskabytų nuo kotelių žiedelių užplikoma dviem stiklinėmis verdančio vandens ir laikoma 15 minučių, nukošiama ir geriama po pusę stiklinės
keturis kartus per dieną prieš valgant. Alyvų lapų nuoviras arba trauktinė taip
pat vartojami pūlingoms žaizdoms gydyti, o kartu su liepžiedžiais skatina prakaitavimą. Žali, nuplauti verdančiu vandeniu lapai dedami ant pūliuojančių žaizdų,
o stipriai sugrūsti – ant skaudamos galvos.

Kaln nė

rnika ( rnica mont na)

Šio naudingo augalėlio daugelis visai nepaž sta. Jis auga kalnų pašlaitėse,
sausose pievose, kalvose. Arnikos stiebo 20–40 cm aukštyje yra geltonų žiedų
puokštelė, panaši kiaulpienės žiedą. Prie stiebo, kuris apklotas menkučiais plaukeliais, yra 2–3 poros mažų lapelių, o apačioje – visas pluoštas liežuvio pavidalo
lapų, bet jie nėra karpyti kaip kiaulpienės. Šaknys auga strižai, o ne stačiai kaip
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kiaulpienės. Gydyti vartojama tinktūra, kuri gaminama taip 1 dalis arnikos žiedų
užpilama 10 dalių spirito ir laikoma dešimt dienų saulėje ar šiltoje vietoje. Paskui
reikia nukošti. Arnikos tinktūra vartojama nuo patempimų, sumušimų, išnirimų,
girgždėlių . Gydant atviras žaizdas tinktūrą reikia praskiesti – tris valgomuosius
šaukštus tinktūros litrui vandens. Tinktūra apsaugo žaizdas nuo kraujavimo ir
pūliavimo. Procedūrą galima kartoti kas dvi valandas.

Auksaži dė ( ž ) – paprast ji b tkrėslė
(Tanac tum vulg re)
Auksažiedės dažniausia veisiasi prie namų, beržynuose, pelkėse. Jos auga
šluotelėmis ir pasiekia metro aukšt . Lapai panašūs plunksnas, žiedai – kietos
geltonos sagutės. Auksažiedės lapų ar žiedų arbata vartojama nuo spazmų, ypač
nuo skrandžio, rožės, šlapinimosi sutrikimų, akmenligės, skausmingų mėnesinių.
Vaikams, atsiradus askaridžių, ežių miltelių duodama tiek, kiek pasemiama kišeninio peilio galiuku, o suaugusiesiems – truput daugiau, valandą prieš valgant.
Miltelių negalima padauginti, nes gali atsirasti apsinuodijimo reiškinių.

Paprast sis

žuolas ( u rcus r bur)

Na, ar didysis milžinas atsilieka gydomosiomis savybėmis nuo kitų augalų, kurie palyginti su juo atrodo kaip nykštukai? žuolo žievės arbata stiprina
nusilpusią šird , mažina skrandžio ir žarnų kraujavimą, vėmimą su krauju. Tai
puiki priemonė nuo viduriavimo, skrupulų , pūslės ir nosiaryklės kataro, šaltojo drugio , gausių mėnesinių. Kompresai su ąžuolo žievės arbata tinka nuo
kaklo sutinimo (ligos pradžioje). Šia arbata taip pat gydo nuospaudas, mažina
kojų prakaitavimą. Vaikams nuo šlapinimosi lovą galima duoti po stiklinę gilių
arbatos. Taip pat nereikia pamiršti ir ąžuolo gilių kavos, kuri gydo vairias ligas,
pavyzdžiui, skrupulą , mažakraujystę ir kitas.

K rpotasis b ržas (B tula p ndula)
Gydymo reikalams vartojami beržų lapai, žievė ir sula. Beržų lapų arbata
geriama nuo inkstų akmenligės. Ji gerina šlapimo išsiskyrimą, inkstų, skrandžio
veiklą. Arbatai imama sauja džiovintų lapų vienai stiklinei vandens. Lapai užpilami verdančiu vandeniu, ir po poros valandų geriama tris kartus per dieną
kelis mėnesius iš eilės. Džiovinti pumpurai (juos reikia rinkti prieš pat sprogstant lapams) vartojami nuo vandenligės ir kosulio. Iš beržo pumpurų taip pat
gaminama tinktūra (jie mirkomi du mėnesius degtinėje). Ji vartojama trinti nuo
reumato. Nuo minėtų ligų galima gerti ir beržų sulą. Beržo žievės arbata gydo
dedervines, niežus, ja plaunama pažeista oda.

Br knė (Vacc nium v tis-id ea)
Dievas šiuo augalu gausiai apdovanojo šaltųjų kraštų miškus. Kur per metus
keletą mėnesių stūgauja vėjai, dūksta sniego sūkuriai, ten visai nesunku pasigauti kosul , o nuo jo pirmoji pagalba yra bruknių lapai. Bruknės žaliuoja ir tiems,
kuriuos kosulys kamuoja ištisus metus. Kas nespėjo jomis apsirūpinti vasarą, ir
žiemą jų gali rasti po sniegu. Iš bruknių lapų verdama stipri arbata – pusę
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litro vandens dedama 1–2 saujos lapų. Tokia arbata taiso apetitą, gydo šlapimo
pūslės ligas, mažina viduriavimą su krauju. Vartojama be pertraukos keletą mėnesių. Gerti po puoduką tris kartus per dieną tinka nuo reumato. Nuo vairių
ligų saugotis padeda iš bruknių uogų verdama uogienė (maišoma su obuoliais,
arbūzais, morkomis).

V lgomoji b lvė (Sol num tuber sum)
Bulvių dieta yra gydomas chroniškas nefritas, kraujotakos nepakankamumas,
hipertonija. Ji skiriama vartojant šlapimo išsiskyrimą skatinančius vaistus. Bulves
galima valgyti su pienu, varške, o norint pagerinti virškinimą, ir su morkomis,
tačiau sergant opalige ir gastritu jos nelabai tinka. Toms ligoms paūmėjus bulvės
valgomos sutrintos. Šviežių, patartina raudonos spalvos, bulvių sunka tinka sergant
opalige, kada padidėjęs skrandžio rūgštingumas. Bulvės tarkuojamos neskustos. Iš
100 g išspaudžiama apie 50 ml sunkos. Tai pradinė paros dozė, ir ji išgeriama
per tris kartus 1–1,5 valandos prieš valgant. Vėliau dozė didinama iki 150–200 ml.
Po pirmojo ciklo daroma 1–3 dienų pertrauka ir vėl kartojama. Sergant opalige,
patariama profilaktiškai pavasar ir ruden dvi savaites gerti po 200 ml sunkos
per dieną. Jei rūgštingumas labai didelis, bulvių sunkos dozę galima padidinti iki
400 ml per dieną. Dozę galima padidinti jaučiant vadinamuosius alkio skausmus
(nakčiai išgerti dar pusę stiklinės). Sunką taip pat galima gerti deginant rėmeniui.
Bulvių sunkos skon pagerina vitaminas C arba citrinos rūgštis. Sergant chronišku
nefritu, tinka bulvių sunkos ir spanguolių sulčių mišinys. Viduriuojant padeda
bulvių krakmolo klizmos. Sutarkuotų bulvių tyre gydomi nudegimai, ši tyrė ir
sunka tinka odos ligoms, trofinėms opoms gydyti. Kosmetologijoje naudojamos
bulvių kaukės.

Tikr sis citr nmedis – citrin

( trus l mon)

Žmonės daugiau kenčia nuo persivalgymo, o ne nuo badavimo. Kai sėda valgyti, tai tol nuo stalo neatsistos, kol bus galima dar kok kąsn sukimšti.
Dėl netinkamo maitinimosi atsiranda podagra, tulžies pūslės ir inkstų akmenligė.
Ką tik išspaustos citrinos sultys, geriamos be cukraus ir kitų priedų valandą po
valgio, yra gera organizmo valomoji priemonė. Nuo reumato, podagros, tulžies
pūslės ir inkstų akmenligės citrinos taip vartojamos reikia suvalgyti 200 citrinų
per 2–3 savaites, pradedant nuo 1–5 citrinų per dieną, vėliau didinant iki 18–25
ir valgyti 4–5 dienas iš eilės, paskui pamažu mažinti. Jei chroniškos ligos vis
kartojasi, tinka sutrumpintas gydymo kursas – 25 citrinos suvalgomos per 9 dienas, pradedant nuo vienos ir didinant iki penkių, o paskui vėl mažinant. Citrinos
sultys mažina galvos skausmą, turi dezinfekcinių savybių. Citrinos – ir vertingas
maisto produktas, turintis daug vitaminų.

V lgomasis česn kas ( llium sat vum)
Nuo senų laikų česnakai jau žinomi kaip turintys daug gydomųjų savybių. Buvo manoma, kad česnakai turi ir magiškų galių, nes nuo jų bėgdavo
pelės, utėlės, blusos ir kiti gyviai, taip pat traukdavosi vairios bacilos. Daugeliui
žmonių česnakų kvapas nemalonus. Česnakas vartojamas profilaktikai nuo vai75
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rių užkrečiamųjų ligų, naikina askarides ir kitus žmonių bei gyvulių parazitus,
mažina viduriavimą ir vidurių skausmus, gerina apetitą. Per dieną patariama
suvalgyti po skiltelę česnako. Iš česnakų galima pasigaminti ir tinktūros nuvalyti česnakai užpilami keturis kartus didesniu spirito kiekiu, nukošus vartojami
nuo kraujagyslių kalkėjimo, didelio kraujo spaudimo (po 30 lašų kartą dienoje).
Nuo kosulio patariama gerti pieną, kuriame virė česnakai. Nuo užkimimo galima
valgyti virtų česnakų. Negalima vartoti česnakų per daug. Nėščioms moterims,
karščiuojantiems ir segantiems podagra ligoniams česnakai visai netinka. Česnakai labai maistingi, jais gardinami vairūs patiekalai. Rengiantis ilgesnę kelionę,
galima pietums sidėti ir skiltelę česnako.

Degsn s – vėdr nas (Ran nculus)
Degsnys turi storą šakn , kurios paviršius tamsiai rudos, o kartais ir juodos
spalvos, o vidurys – raudonos. Degsniai auga ežiose, pievose ir beržynuose. Gydyti vartojama degsnių šaknų arbata. Jos geriama vemiant, viduriuojant su krauju
ar kosint kraujingais skrepliais, sergant gausiomis mėnesinėmis, gelta. Ja galima
skalauti burną, nes stiprina dantenas. Vanduo, kuriame virė degsnių šaknys, vartojamas kompresams. Nuo minėtų ligų galima vartoti ir degsnių šaknų miltelius
(3–4 kartus per dieną, pasemiant ant peilio galo).

D lgė – didži ji dilgėl (Urt ca dio ca)
Dilgių lapų arbata vartojama segant skrandžio opa, gelta. Vyną ar medų,
kuriame virinami dilgės lapai, patariama gerti nuo astmos po vieną stiklinę du
kartus dienoje. Dilgių šaknys, pavirintos acte, padeda augti plaukams. Sergant
reumatu, sąnarius reikia plakti dilge, ir nuo to daug kam palengvėja.

Kurči ji d lgė – baltaži dė notrėl
(L mium lbum)
Arbata iš kurčiųjų dilgių lapų ar žiedų verdama 10–15 minučių ir vartojama karščiui mažinti, nuo mažakraujystės, vairių bėrimų, susilaikius mėnesinėms
ar atsiradus baltosioms, taip pat sutrikus vyrų šlapinimuisi.

Plačial pis gysl tis (Plant go m jor)
Gydyti vartojamos gysločių šaknys, lapai ir sėklos. Gysločių arbata gerai
padeda nuo pilvo skausmų, išbėrimų, kataro, kosulio, kepenų ligų, geltos. Ji mažina skrandžio rūgštingumą, gerina apetitą. Jei skauda dantis, burną reikia skalauti gysločių arbata arba galima pakramtyti šaknies. Švieži gysločių lapai gydo
dedervinę, šuns kandimą, gyvatės, bitės ar vapsvos gėlimą.

Paprast ji jon žolė ( yp ricum perfor tum)
Jonažolė žydi liepos–rugpjūčio mėnesiais. Susižeidus, jei žaizda kraujuoja,
reikia patepti šviežiomis, ką tik išspaustomis jonažolių žiedų sultimis – sumažins
kraujavimą ir padės žaizdai gyti. Jei neturite žiedų, galima vartoti jonažolių aliejų.
Jonažolių arbata geriama po 1–2 stiklines per dieną kas valandą po gurkšn nuo
inkstų uždegimo, naktinio šlapinimosi, viduriavimo, nervinės kilmės galvos skausmų.
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Jonažolių aliejus gaminamas taip. Nuo jonažolių žiedų nuvalomi koteliai ir
žalieji žiedlapiai, paskui žiedai trinami, kol pasidaro drėgni, tada supilami stiklin indą ir užpilami alyvuogių aliejumi. Uždengiama ir pastatoma dešimt dienų
stovėti saulėje. Po dešimties dienų aliejų dedama nauja žiedų porcija ir vėl
pastatoma saulėje dešimt dienų. Taip kartojama 3–4 kartus, kol aliejaus spalva
pasidaro tamsiai raudona.
Nusideginus ar nusiplikius jonažolių aliejus yra pirmas vaistas – skausmą pašalina akimirksniu. Skaudant kaulams, atsiradus patinimams, rožei, šiuo
aliejumi trinama skaudama vieta. Nuo visų ligų vietoj jonažolių arbatos galima
gerti ir aliejų.

Paprast sis kadag s (Jun perus comm nis)
Kas yra kadagys? Kuo jis naudingas? Tik stelbia žolę. Paėmei kirv ir visus juos laužo ugn . Bet palauk, drauguži, nesikarščiuok. Kadagiai yra pirmas
vaistas ir j reikia išmėginti. Kadagiai yra puiki priemonė užterštam organizmui
valyti. Ji taip pat gerina apetitą, naikina blogą burnos kvapą, mažina skrandžio
rūgštingumą, slopina kaulų skausmus. Kadagių arbatos negalima duoti karščiuojantiems žmonėms. Profilaktiškai tinka per dieną suvalgyti po 5–15 kadagių
uogų. Nuo sisenėjusio reumato kadagiai ir šiandien beveik vienintelis vaistas.
Net ir sunkiausiai sergant ir nesikeliant iš lovos galima tikėtis kadagių pagalbos.
Tam reikia jaunas kadagių skujas (dar galima pridėti pušų ir eglių skujų, nes
vien kadagio gali būti per stiprios) virti tris valandas ir šiuo vandeniu mazgoti
visą ligonio kūną kokius dešimt kartų per dieną. Vonioje reikia išbūti apie pusę
valandos, o išlipus – persilieti šaltu vandeniu. To nepadarius, reumatas gali dar
daugiau paūmėti.

Paprast sis km nas (

rum c rvi)

Kmynai yra ne tik maistas, bet ir vaistas. Todėl girtinas paprotys jais gardinti valgius. Nuo vidurių pūtimo kmynų arbata yra viena iš veiksmingiausių
priemonių, ypač kūdikiams. Ji taip pat mažina spazminius vidurių skausmus,
gerina medžiagų apykaitą, tinka sergant negausiomis mėnesinėmis, taip pat kai
žindančios motinos turi per mažai pieno. Kmynų arbata verdama 15 minučių.
Kmynus galima virti ir piene, tik paskui reikia perkošti.

V lgomasis kri nas (Armor cia rustic na)
Krienai – geras prieskoninis augalas kepsniams arba tinka vartoti vietoj
garstyčių. Jie turi ir gydomųjų savybių. Vartojami nuo reumato, kaulų skausmų,
tulžies pūslės ir inkstų akmenligės, vandenligės. Nuo šių ligų krienai valgomi sutarkuoti, kiekvieną rytą po arbatin šaukštel nevalgius. O su sutrintais ir per pusę
sumaišytais su medumi krienais gydomas sisenėjęs kosulys, kai kitos priemonės
nepadeda. Šis mišinys valgomas keliolika kartų per dieną po arbatin šaukštel .
Kad vasarą pienas greitai nesurūgtų, reikia lašinti truput krienų sulčių.
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Kruv uninkas – paprast ji krauj žolė
(Achill a millef lium)
Kraujažolių patartina turėti kiekvienoje namų vaistinėlėje. Jos puikus vaistas
nuo peršalimo ligų, kosulio, reumato, hemorojaus, skausmingų mėnesinių, padeda raminti nervus. Kraujažolių arbata sulaiko naktin vaikų šlapinimąsi (geriama
kelis kartus per dieną, o vakarą mažiau). Kraujažolių lapai tinka maistui ir
grožio procedūroms.

Paprast ji kia lpienė (Tar acum officin le)
kiaulpienę žiūrima kaip piktžolę ir stengiamasi vairiausiais būdais išnaikinti. Tačiau kiaulpienė yra ir vertinga gydomoji priemonė. Arbatai vartojamas
visas augalas. Kiaulpienių arbata vartojama nuo vidurių užkietėjimo, kepenų ligų,
hemorojaus. Sergant vidurių užkietėjimu, hemorojumi, galima vartoti ir kiaulpienių šaknų arbatą 4–5 kartus per dieną rytą ir vakare, bet ne daugiau, nes gali
sutrikti virškinimas. Šviežių kiaulpienių sultys vartojamos nuo geltos ir kitų kepenų ligų. Pavasar jaunus, dar prieš žydėjimą, kiaulpienių lapus galima pjaustyti
salotoms – tai sveikas maistas, o prie kartumo galima priprasti.

Mažal pė l epa (T lia cord ta)
Iš liepų žiedų galima pasigaminti ekstrakto, kuris mažina šlakus bei raukšles
ir padaro odą švelnią. Tam reikia 2 kg liepų žiedų užpilti dviem litrais vandens
ir mirkyti vieną parą šiltoje vietoje. Paskui mišin uždengtame puode virti pusantros valandos, žiedus išspaudžiame, pridedame 400 gramų medaus ir dar pusę
valandos paviriname. Šiuo panašiu sirupą skysčiu reikia kiekvieną dieną trinti
veido odą. Liepžiedžių arbata gydomas nuomaris, vandenligė. O arbata, sumaišius liepų žiedus su šv. Petro rakteliais ir gysločiais, puikiai gydo persišaldymą,
chronišką bronchitą. Nuo mažakraujystės liepų žiedus reikia virti vyne, praskiedus
per pusę su vandeniu, ir vartoti ilgesn laiką. Liepų sultys gerina plaukų augimą.

Pel nas (m tėlė) – kart sis k etis
(Artem sia abs nthium)
Pelynai yra nepaprastai kartūs, kartesnis už visus žinomus augalus, bet puikus vaistas. Kai sutrinka virškinimas, žmogus pradeda nykti, jam gali pagelbėti
pelynų arbata. Šia arbata taip pat galima gydyti viduriavimą, geltą, tulžies pūslės
ir inkstų akmenligę, skrupulą , kosul , skausmingas mėnesines. Metėlių arbata
geriama 6–8 kartus po arbatin šaukštel , be cukraus. Jos negalima perdozuoti.
Metėlių arbata galima trinti išbėrimus. Norint, kad miegas būtų ramus, metėlių
reikia išvirti acte ir sumirkytą tame skystyje drobin skudurėl dėti ant kaktos.
Ilgai pavirinta ir iškošta metėlių arbata galima 2–3 kartus per dieną praplauti
uždegimu sergančias akis.

V istinė melis

(Mel ssa officin lis)

Melisos – daugiametis, medingas augalas. Iš šaknies auga keletas keturbriaunių stiebų, kylančių iki vieno metro. Lapai – kiaušinio formos, šviesiai žalios
spalvos. Melisos žydi nuo liepos iki rugsėjo mėnesio. Žiedai pradžioje gelsvi, vė78
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liau – balti. Arbatai imama 30 gramų melisų lapų litrui vandens. Tai puiki nervus
raminanti priemonė. Padeda ir sergant skausmingomis mėnesinėmis, svaigstant
galvai, jaučiant širdies skausmus, mėšlung , mažina vėmimą ir gerina atmint .
Nuo minėtų ligų taip pat galima vartoti melisų tinktūrą ir miltelius.

Mėl nė (Vacc nium myrt llus)
Gražiomis liepos ir rugpjūčio dienomis uogautojai renka miškuose mėlynes,
kurių uogienė savaime saldi, todėl verdant reikia dėti mažai cukraus. Mėlynių
lapų arbata mažina skrandžio spazmus, kosul , gydo nuo cukraligės, akių uždegimo. Džiovintos mėlynių uogos padeda mažinti viduriavimą.

Paprast ji mork

(D usus car ta)

Morkose gausu vairių vitaminų, ypač vitamino A. Morkos padeda gydyti
rachitą, skorbutą, mažakraujystę, nes turi geležies. Morkų sulčių galima duoti ir
kūdikiams. Jei užkietėję viduriai, padidėjęs skrandžio rūgštingumas, morkų sultys
geriamos šviežios, ką tik išspaustos. Sutarkuotas morkas galima dėti ant vočių,
nes mažina skausmus ir pūliavimą. Iš smulkiai supjaustytų ir išdžiovintų morkų
galima išsivirti gardžios arbatos, o padeginus – ir kavos. Gerai patroškintus morkų lapus galima valgyti vietoj špinatų, be to, jie daug maistingesni.

Trispa vė našl itė (V ola tr color)
Kiekvienam ši gėlė paž stama. Jų žiedai pasipuošę trimis spalvomis geltona,
violetine ir mėlyna. Kai kuriose apylinkėse ji vadinama pamote, auga laukuose
ir pievose, o kitų rūšių našlaitės auginamos darželiuose. Mažomis porcijomis geriant našlaičių žiedų ir lapų arbatą galima gydyti vaikų odos ligas. O stipriame
našlaičių nuovire sumirkytus lininės drobės gabalėlius galima dėti ir ant pažeistos odos, kartojant kas valandą. Našlaičių arbatos negalima gerti ilgą laiką, nes
gali sukelti vėmimą. Suaugusiesiems našlaičių arbatą, didesnėmis dozėmis negu
vaikams, patartina vartoti nuo vairių odos bėrimų, padidėjusio prakaitavimo.

Ožkaba zdis – baltaži dė pl kė
(Anem ne nemor sa)
Pavasar , kai ožkabarzdžių galvutės dar kietos, vaikai jas skina ir valgo.
Ožkabarzdžių arbata gydomos širdies, kepenų, inkstų ligos, ji yra ir kraujavimą
stabdanti priemonė (geriama po 1–2 stiklines per dieną). dėjus šlapią skudurėl
virtų ožkabarzdžių, galima dėti kompresus nuo kai kurių odos ligų.

Skiauter nis papa tis (Dry pteris crist ta)
Čiužiniai, prikimšti džiovintų paparčių, yra patys geriausi žmonėms, kenčiantiems nuo reumato, sąnarių, dantų ir galvos skausmo, jie veikia ir raminamai. Traukiant mėšlungiui ar skaudant kaulams, patariama daryti paparčio šaknų
vonias kojoms. Didžiojo paparčio šaknys, sutrintos su actu, vartojamos trinti
sąnariams ir sergant reumatu. Paparčiai, dėti batą, šalina kojų nuovarg , šildo.
Staiga prasidėjus reumatiniams sąnarių, kryžkaulio skausmams, prie skaudamos
vietos reikia pridėti kuokštel žalių paparčių. Pradžioje skausmas padidėja, o vėliau
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aprimsta. Kai kojas traukia mėšlungis, taip pat pagelbėja uždėti paparčio lapai.
Dėl peršalimo susilpnėjus klausai, reikia miegoti ant pagalvės, prikimštos žalių
paparčių lapų, ir klausa pamažu pagerės. Dar geriau padeda paparčių sėklos, jei
jos vyniojamos skudurėl ir kišamos aus . Paparčių sėklos matomos antroje
lapo pusėje kaip juodų taškelių eilės, o prinokusios jos nubyra.

Pien žolė – maž ji žiažolė
(Pimpin lla sa fraga)
Pienažolės yra panašios kmynus, tik jų sėklos stambesnės, auga pakelėse
ir patvoriuose. Šis vaistingas augalas vartojamas nuo gerklės, plaučių, skrandžio,
žarnyno ligų, inkstų ir tulžies pūslės akmenligės, šalina užkimimą. Iš pienažolių
gaminama tinktūra tokiu pat būdu kaip ir iš mėlynių. Po 10–12 šios tinktūros
lašų galima gerti turint padidėjus skrandžio rūgštingumą. Iš jų galima pasigaminti skysčio burnai skalauti, o užkimus ir gerklei – 1 lašas tinktūros 1 vienam
arbatiniam šaukšteliui vandens. Pienažolių kompresus galima dėti atsiradus dedervinei, votims. O acte virtos pienažolės mažina svor . Pienažolių šaknų kramtymas gydo apopleksiją.

Tril pis p plaiškis (Meny thes trifoli ta)
Puplaiškiai auga šlapiose pievose, pelkėse. Puplaiškių lapai pailgi, sudėti iš
trijų dalių, žiedai – rausvai baltos spalvos. Šis augalas ypač naudingas sergantiems virškinimo trakto ligomis. Puplaiškių arbata verdama taip valgomąj šaukštą
sausų, susmulkintų puplaiškių užpilti verdančiu vandeniu, bet nevirti. Taip pat
galima pasigaminti ir ekstrakto 1 dal puplaiškių ir 5 dalis vandens laikyti kur
laiką 35–40 laipsnių temperatūroje nuolat maišant, paskui nusunkti ir lapus dar
kartą užpilti 5 dalimis vandens (laikoma 3 valandas). Nukoštą pirmą ir antrą kartą
skyst verdame, kol pasidaro tirštokas. Nuo virškinimo sutrikimų vartojama po
10 lašų užlašinus ant cukraus arba po arbatin šaukštel kelis kartus per dieną.

Paprast sis rauge škis (B rberis vulg ris)
Raugerškis – krūmas dygliuotomis šakomis, pilka žieve ir geltona mediena.
Lapai – kiaušinio formos, dantytais krašteliais, žiedai – geltoni. Rugsėjo mėnes
prinoksta geltonos, pailgos, dviejų rugio grūdų didumo uogos. Raugerškis auga
pakelėse ir patvoriuose. Gydymo reikalams tinka raugerškių uogos, lapai, žievė ir šaknys. Iš uogų išvirta arbata gydomos kepenų, blužnies, skrandžio ligos,
mėšlungis. Skysčiu, kuriame virė raugerškių šaknys, skalaujama burna sergant
skorbutu, burnos gleivinės uždegimais. Raugerškio šaknų arbata geriama nuo kepenų, inkstų ligų, vidurių užkietėjimo, vartojama kaip šlapimą varanti priemonė.
Po kiekvieno valgio raugerškių žievės arbata skalaujama burna tvirtina dantenas.

V istinė ram nė (Matric ria recut ta)
Tai visų paž stamas augalas, kurio arbata vartojama nuo senų laikų. Ji tinka nuo skrandžio spazmų, žarnyno skausmų, reumato. Perkošta arbata galima
plauti pažeistą vietą, išbėrimus galvos odoje, vairias sunkiai gyjančias žaizdas.
Paraudusias mažų vaikų akis taip pat galima plauti ramunėlių arbata. Jei peršalus
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skauda dantis, burną reikia skalauti ramunėlių arbata. Nuo slogos reikia sutrinti
ramunėlių žiedų ir traukti jų nos keliolika kartų per dieną. Nuo dantų skausmo
ir rožės ramunėlių žiedus reikia supilti maišel , pašildyti ir dėti ant skaudamos
vietos. Suskilinėjusi rankų oda gydoma ramunėlių žiedais, virtais piene (plauname
šiltame nuovire prieš miegant).

S manos (Bry phyta)
Samanos vartojamos tik pakratams, jų neėda joks gyvulys, tačiau tai vienas
vertingiausių augalų, turintis daug gydomųjų savybių. Esant uždegimui ir dideliam karščiui, ant skaudamos vietos reikia dėti augančių ant akmenų samanų, ir
karštis bematant atslūgs. Samanos, kurias žmonės deda tarp langų, išvirtos piene
ir geriamos kelis vakarus iš eilės, išvaro vaikams askarides. Ant ąžuolo ir epušės
augančios samanos stabdo viduriavimą.

Mišk nė sidabr žolė (Potent lla er cta)
Sidabražolės verdamos piene, paskui iškošiamos ir šiltos geriamos nuo
vairių spazmų. Taip pat galima dėti karštus kompresus ant skaudamos vietos.
Padeda ir milteliai iš sidabražolių lapų. Jei svaigsta galva, reikia gerti sidabražolių ir degsnių šaknų arbatą (3–4 kartus per dieną po 1–2 stiklines apie mėnes ).

V lgomasis svog nas ( llium c pa)
Svogūnų sunką naudinga gerti nuo kosulio, dusulio, krūtinės skausmų, o
sumaišytą su šiltu alyvuogių aliejumi – nuo reumato ir ausų skausmų. Galima
pasigaminti ir sirupo 400 g medaus, 300 g cukraus, 400 g nuplautų ir supjaustytų
svogūnų virti 3–4 valandas, ataušinti, iškošti ir laikyti butelyje. Sirupas vartojamas
nuo kosulio, užkimimo, plaučių uždegimo, pleurito, tuberkuliozės. Kompresai su
keptais ar žaliais supjaustytais svogūnais dedami ant skaudamo kaklo, sustingusių sąnarių, kietų skaudulių. O kiek galint karštesni kompresai dedami ant
skaudamų ausų.

Ankstyv sis šalp snis (Tussil go f rfara)
Šalpusniai auga molingoje, drėgnoje žemėje, pagrioviuose ir pievose. Pavasar išaugina iki 10–15 cm aukščio menkučiais, siaurais žvyneliais apaugus stiebą,
kurio gale yra geltonų žiedų kuokšteliai, panašūs kiaulpienių. Žiedo vidurys
tuščias, o jam nužydėjus atsiranda baltų pūkelių, kuriuos išnešioja vėjas, sėdamas
ten esančias sėklas. Lapai panašūs pasagas, jų apatinė pusė pilka. Šalpusnių lapų ir žiedų arbata gerai tinka nuo kosulio, užkimimo, viršutinių kvėpavimo takų
kataro, dusulio, ne sisenėjusios tuberkuliozės. Nuo ginekologinių ligų galima dėti
kompresus. Švieži, sudaužyti, kad atsirastų sulčių, lapai dedami ant skaudulių,
ištraukia veido rožės karšt .

Paprast ji šili gė (Lysim chia vulg ris)
Šilingės auga daržuose, krūmuose, bet dažniausiai patvoriuose. Jų stiebai
keturbriauniai, poromis priešpriešiais sugrupuoti apvalūs, karpytais kraštais lapeliai.
Žiedai – mėlynos arba violetinės spalvos. Nosimi galima pažinti geriau negu aki81
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mis, nes jos turi stiprų, ne visai malonų kvapą. Šilingių arbata gydoma inkstų ir
tulžies pūslės akmenligė, gelta, kosulys. Šilti kompresai su šilingių arbata dedami
ant piktšašių ar sunkiai gyjančių vočių. Šilingės, virtos praskiestame pusiau su
vandeniu acte, – puiki priemonė nuo podagros, kaulų, kojų skausmų. Šiltos vonios
su šilingėmis padeda nuo podagros ir akmenligės. Pablogėjus klausai, reikia 8–10
dienų ausis leisti vyne virtų šilingių garus. Nuo to klausa dažniausiai pagerėja.
Taip pat ausis galima plauti arbata, išvirta sumaišius šilinges su kraujažolėmis.

Š ltmėtė – pip rmėtė (M ntha piper ta)
Šaltmėtės – visiems paž stamas augalas, daugelis iš jų verda skanią, kvapią
arbatą. Tokią arbatą geriant rytais ir vakarais, oda pasidaro skaisti, gerėja virškinimas, mažėja spazmų, darosi ramiau. Vynu praskiesta arbata naikina blogą
burnos kvapą. Piene virta arbata mažina vidurių skausmus, o acte – (kur laiką
geriama po 1–2 šaukštus) stabdo vėmimą su krauju. Maišomos su kitomis arbatžolėmis šaltmėtės padidina jų veikimą.

Raudonži dis šalav jas (S lvia spl ndens)
Šalavijai auginami darželiuose. Jų lapai turi malonų kvapą. Šalavijų lapų arbata
vartojama nuo skrandžio skausmų, viduriavimo, tuberkuliozės, ja galima skalauti
gerklę, burną, esant dantenų uždegimui, ar dėti kompresus ant pūliuojančių žaizdų.

Šv. P tro rakt liai – pavasar nė rakt žolė
(Pr mula v ris)
Švento Petro raktelių geltoni, malonaus kvapo žiedų bokšteliai pavasar
puošia sausesnes pievas. Jų arbata vartojama nuo reumato, galvos svaigimo, nuomario, kaulų skausmų. O sloguojant atsigulus geriama šv. Petro raktelių, liepų
žiedų ir gysločių lapų mišinio arbata. Jei sloga neseniai prasidėjusi, tai per nakt
jos nebeliks, o jei sisenėjusi, šiltą arbatą reikia gerti visą dieną.

V istinė ta kė (S mphytum officin le)
Auga užliejamose pievose, pagrioviuose, dykvietėse, prie sodybų, patvoriuose,
pakrūmėse. Gydyti vartojamas šaknys, kuriose yra daug vitamino C, krakmolo,
eterinio aliejaus, amino rūgščių, polisacharidų.
Liaudies medicinoje taukė dažniausiai vartojama išoriškai žaizdoms gydyti.
Greičiau sugyja kaulų lūžiai, nesivysto osteomielitas. Gydomi pleuritai, bronchitai, iššutimai, vabzdžių kandimai. Taukių nuoviru skalaujama burna ir gerklė,
esant paradontozei.
Vaistinė taukė yra medingas augalas, lankomas bičių.

Didži ji ugni žolė ( helid nium majus) –
graikiškai chelidon – kregždė
Ši žolė liaudyje vadinama veršio traida. Pavasar ji pražysta, kai kregždės
parskrenda, o ruden nuvysta, kai kregždės išskrenda.
Ugniažolė auga giraitėse, panamėse, dykvietėse, kirtavietėse, šiukšlynuose,
soduose, patvoriuose. Gydyti vartojama jos žolė.
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Liaudies medicinoje vartojama nuo geltligės, navikų, grybelinių ligų, vilkligės, karpų, žvynelinės, egzemų, pūlingo burnos gleivinės uždegimo.
Šviežiomis ugniažolių sultimis gydomas odos vėžys, o kartu su ąžuolų ir
ievų žievės nuoviru – kai kurios grybelinės odos ligos.

V istinis valerij nas (Valeri na officin lis)
Valerijonai plačiai paž stami kaip turintys gydomųjų savybių augalai. Mūsų
laikais, kai daug nervinės kilmės ligų, valerijonai labai padeda. Jų šaknų tinktūra
gaminama panašiai kaip ir arnikų, tik 1 daliai supjaustytų šaknų imamos 5 dalys
degtinės. Valerijonų šaknų arbata geriama nuo pilvo skausmų ir pūtimo, dusulio, viduriavimo, migrenos, galvos skausmų, vairių spazmų, ji raminamai veikia
nervų sistemą. Nuomariui gydyti šilta valerijono arbata geriama kas dvi valandos
po valgomąj šaukštą. Nuo minėtų ligų galima vartoti ir valerijonų tinktūrą po
15–30 lašų. Skaudant dantims valerijonų arbata reikia nuolat skalauti burną, o
skaudamos akys plaunamos arbata, perkošta per lininę drobę. Valerijonų ir metėlių arbata tinka nuo galvos svaigimo, alpimo, padidėjusio nervingumo. Tačiau
valerijonų negalima ilgai vartoti be pertraukos ir daug, nes gali pablogėti virškinimas, atsirasti galvos skausmų.

Paprast ji ž muogė ( rag ria v sca)
Žemuogė – sveika, gaivinanti uoga. Jas ypač patartina valgyti riebiems,
pilnakraujams asmenims, kuriems gresia apopleksija. Jos tinka nuo vidurių užkietėjimo, hemorojaus, išbėrimų, nuo žarnų, kepenų ir blužnies ligų. Žemuogės
valgomos kelis kartus per dieną, stengiantis kitokio maisto vartoti kuo mažiau. Be
uogų, dar vartojami ir miškinių žemuogių lapai. Jų arbata paž stama kaip kaulų
skausmą malšinanti priemonė, valanti kraują, šalinanti dusul , katarą, kosul , viduriavimą. Žemuogių lapų arbatą taip pat galima gerti nuo vairių pilvo ir kepenų
ligų. Gerti tinka tik jauni lapeliai, nes senų arbata yra kartoka.

Triskia tė žibu klė ( ep tica n bilis)
Žibuoklės – vienos gražiausių ir maloniausių gėlių, taip pat turinčios ir
gydomųjų savybių. Jos padeda gydyti peršalimo ligas, malšina stiprų ir ilgą kosul . Pakilus temperatūrai, skaudant galvai ant kaktos dedami žibuoklių arbata
sumirkyti kompresai.

Darž nė žliūg (Stell ria m dia)
Žliūgės – labai paplitusios piktžolės, auga daržuose ir ravėtojams kelia daug
vargo. Bet ir jos žmogui duoda naudos. Žliūgių arbata yra viena iš geriausių
priemonių plaučiams valyti. Šios arbatos taip pat galima gerti nuo vėmimo su
krauju, atsikosint kraujingais skrepliais, sergant hemorojumi. Kad stipriau veiktų,
ją galima pridėti ožkabarzdžių ir gysločių. Ant dedervinės, žaizdų, išbėrimų,
vočių galima uždėti drobės gabalėl , sumirkytą žliūgių arbatoje. Žliūgių arbata
galima plauti votis, akis, kai jos pasidaro neaiškios.
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Vaistažolės, vartojamos nuo dažniau
pasitaikančių ligų
Akių uždegimas ir pūliavimas – alavijo sultys, ramunėlių žiedai,
valerijonų šaknys.
Apetito stoka – ajerų šaknys, bruknių lapai, kadagių uogos, metėlių
antžeminė dalis.
Askaridozė – auksažiedės lapai ir žiedai, česnakai, metėlių antžeminė
dalis, samanos, svogūnai.
Aterosklerozė – česnakai.
Atsikosėjimas su krauju – ąžuolų žievė, degsnių šaknys, ožkabarzdžiai, svogūnai, šaltmėtės, šilingės, žliūgės.
Atviros ir naujos žaizdos – alavijų sultys ir milteliai, arnikų žiedai.
Bitės, vapsvos gėlimas, gyvatės, šuns kandimas – jauni gysločių lapai.
Blogas burnos kvapas – kadagių uogos, raugerškių žievė, šaltmėtės.
Bronchitas – dilgėlių lapai, pienažolės, žibuoklės.
Cukraligė – alyvų pumpurai, mėlynių lapai.
Dantų skausmas – degsnių šaknys, mėlynės, morkų sultys, paparčių lapai, ramunėlės, raugerškių žievė ir šaknys, šalavijų lapai,
valerijonų šaknys.
Dusulys – svogūnai, šalpusnių lapai ir žiedai, valerijonų šaknys, žemuogių lapai ir uogos.
Galvos skausmas – jonažolių žiedai, paparčių lapai, valerijonų šaknys, žibuoklės.
Gelta – kiaulpienių šaknys, metėlių antžeminė dalis, raugerškių lapai
ir šaknys, šilingės.
Gilios pūliuojančios žaizdos – alavijų milteliai ir sultys, gysločių lapai
ir šaknys, ožkabarzdžiai.
Inkstų akmenligė – alyvų pumpurai, auksažiedžių lapai ir žiedai,
beržų lapai, citrinų sultys, krienų šaknys, šilingės, pienažolės,
žemuogių lapai ir uogos.
Inkstų ligos – ajerų šaknys, bruknių lapai, ožkabarzdžiai, raugerškių
šaknys ir uogos.
Kaklo sutinimas ir skausmas – ajerų šaknys, baltažiedžių notrėlių
lapai ir žiedai, mėlynės, svogūnai, šalavijų lapai, žibuoklės.
Kaulų skausmai – ajerų šaknys, auksažiedžių lapai ir žiedai, jonažolių
žiedai, kraujažolės, raktažolės.
Kepenų ir tulžies pūslės ligos – ajerų šaknys, gysločių lapai ir šaknys, kiaulpienių sultys, ožkabarzdžiai, raugerškių šaknys ir uogos,
žemuogių lapai ir uogos.
Klausos susilpnėjimas – paparčių sėklos, svogūnai, žliūgės.
Kojų prakaitavimas, nuospaudos – ąžuolo žievė.
Kosulys – beržų lapai, česnakai, gysločiai, kraujažolės, krienų šaknys,
liepų žiedai, šalpusnių lapai ir žiedai, žibuoklės.
Kraujaligė – ąžuolų žievė, česnakai, degsnių šaknys, dilgėlių lapai,
mėlynių lapai, raugerškių šaknys ir uogos.
Kraujavimas iš žaizdų – arnikų žiedai, jonažolių žiedai.
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Mažakraujystė – baltažiedžių notrėlių lapai ir žiedai, liepų žiedai,
morkų sultys.
Mėšlungis – auksažiedžių lapai ir žiedai, kmynų sėklos, kraujažolės,
melisų lapai, paparčių lapai, raugerškių uogos, sidabražolių šaknys, valerijonų šaknys.
Naktinis šlapinimasis – ąžuolų gilės, jonažolių žiedai, kraujažolės,
mėlynių lapai.
Nereguliarios mėnesinės – auksažiedžių lapai ir žiedai, ąžuolų žievė, baltažiedžių notrėlių lapai ir žiedai, degsnių šaknys, kmynų
sėklos, melisų lapai.
Nugaros skausmai – jonažolių žiedai, paparčių lapai, šalavijų lapai.
Nuomaris – liepų žiedai, melisų lapai, raktažolės, valerijonų šaknys.
Odos išbėrimai – baltažiedžių notrėlių lapai ir žiedai, gysločių lapai,
našlaičių lapai ir žiedai, ramunėlių žiedai, žemuogių lapai, žliūgės.
Odos trūkimai – ramunėlių žiedai.
Padidėjęs nervingumas – melisų lapai, metėlių antžeminė dalis, kraujažolės, šaltmėtės, valerijonų šaknys.
Pasunkėjęs šlapinimasis – auksažiedžių lapai ir žiedai, citrinų sultys,
krienų šaknys, pienažolės, raugerškių uogos, šilingės, žemuogių
lapai ir uogos.
Patempimai – arnikų žiedai.
Persišaldymas, sloga – liepų žiedai, mėlynių lapai, raktažolės, ramunėlių žiedai.
Raukšlės, šlakai – liepų žiedai, kraujažolės.
Reumatas – beržų pumpurai, bruknių lapai, citrinų sultys, kadagių
skujos, krienų šaknys, raktažolės, paparčių lapai ir šaknys, ramunėlių žiedai.
Rožė – ramunėlių žiedai, šalpusnių lapai ir žiedai.
Skrandžio ligos – alyvų žiedai, beržų lapai, bulvių sultys, dilgėlių
lapai, mėlynių lapai, puplaiškiai, raugerškių uogos, šaltmėtės.
Širdies ligos – liepų žiedai, melisų lapai, raktažolės, valerijonų šaknys.
Tuberkuliozė – liepų žiedai, svogūnai, šalavijai, šalpusnių lapai ir žiedai.
Užkimimas – česnakai, pienažolės, svogūnai, šalpusnių lapai ir žiedai.
Vandenė – ajerų šaknys, beržų lapai, krienų šaknys, liepų žiedai,
pienažolės.
Vėmimas – metėlių antžeminė dalis.
Viduriavimas – ąžuolų žievė, jonažolių žiedai, metėlių antžeminė
dalis, mėlynių lapai, samanos, valerijonų šaknys.
Viduriavimas su krauju – degsnių šaknys, bruknių lapai.
Vidurių pūtimas – česnakai, kmynų sėklos, valerijonų šaknys.
Vidurių skausmai – česnakai, gysločių lapai ir šaknys, kadagių uogos,
kmynų sėklos, metėlių antžeminė dalis, puplaiškiai, ramunėlių
žiedai, šalavijų lapai.
Vidurių užkietėjimas – kiaulpienių šaknys, kmynų sėklos, morkų
sultys, puplaiškiai, raugerškių uogos.
Votys – gysločiai, sutarkuotos morkos, ožkabarzdžiai, pienažolės, ramunėlių žiedai, šalpusnių lapai ir žiedai, šilingės, žliūgės.
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Vaiguvos valsčiaus miškų žvėrys,
paukščiai ir augalai. Medžioklė
Pranas Kalasauskas, Ieva

varcaitė

Sausumos gyvūnija
Ištirpus paskutiniojo kontinentinio apledėjimo ledynams, V iguvos valsčiaus
teritorijoje pradėjo formuotis prieledyninė augalija (kerpės, samanos, pavieniai berželiai ir kt.). P skui tirpstant ledyną iš Pietų Lietuvos ją plūdo miškų žvėrys,
ieškodami šviežio maisto ir bėgdami nuo medžiotojų kulkų.
Atšilus klimatui ir ištirpus visiems ledynams, V iguvos valsčiaus teritorija apaugo miškais. Šiuo metu durpynų sluoksniuose aptinkamų miško medžių
žiedadulkių tyrimai rodo, kad iš pradžių čia buvę spygliuočių miškai, o vėliau
sivyravę lapuočių medynai. Pirmieji gyventojai čia buvo klajokliai – paskui žvėris
sekioję klajojantys medžiotojai miškų platybėse. Medžioklė jiems buvo pagrindinis
verslas gyvybei palaikyti.
Pradėjus verstis žemdirbyste buvo beatodairiškai kertami ir deginami miškai
dirbamos žemės ploteliams rengti. Pirmiausia žemei dirbti buvo pasirenkamos
sausesnės ir patogesnės gyventi vietos palei Knit ojos upę.
Naujausi archeologo Mykolo Michelberto tyrimai rodo, kad buvusio V iguvos
valsčiaus teritorijoje anksčiausiai (dar IX a. prieš Kristų) buvo apgyvendintas
Knituojos slėnio aukštupys – Pl mpiai, Perk niškė, P pilalis, Akmenia ir kiti
kaimai, tai yra V iguvos valsčiaus pietinis pakraštys. Valsčiaus teritorija toliau
buvo apgyvendinama Knituojos slėniu žemyn. Kūrėsi kaimai palei Knituojos
upę – Ad šiškė, Tol šiai, Šarkia , Norkia , J dikiai, Bag žiai, Liupšia . Tik kiek
vėliau radosi ir kiti kaimai kalvotos moreninės lygumos plotuose. Tiek geležies
amžiaus, tiek ankstesnių laikotarpių kapinynuose aptikti archeologijos paminklai
teikia daug vertingos informacijos apie V iguvos apylinkių apgyvendinimą.
Kuriantis kaimams, stiprėjo taka aplinkinei gamtai. Ūkinė žmogaus veikla
istorijos būvyje uždėjo savitą antropogenin antspaudą visai V iguvos valsčiaus
teritorijai.
Ekspedicijų metu laukuose buvo matuojami skirtingo ilgio ir nevienodo
statumo kalvų šlaitai – jų papėdėse aptikta medžių anglies gabalėlių, palaidotų
po užneštomis žemėmis. Jie rodo, kad kol V iguvos apylinkėse dar niekas negyveno, ten ošė pirmykštės sunkiai žengiamos girios. Geležies amžiuje, atsikėlus
pirmiesiems gyventojams, primityviais ano meto kirviais buvo kertami medžiai,
deginami miškai ir kuriami Akmeni , Perk niškės, P pilalio ir kiti kaimai.
Pašalinus žemės paviršių saugojusią miško dangą ir pradėjus žemę dirbti
arklais, kalvų šlaitai virto dirbamais laukais. Drėgmės judėjimas darėsi stichiškas
ir šlaitais žemyn tekantis vanduo negailestingai ardė kalvotą V iguvos apylinkių
žemės paviršių, ypač užėjus liūtims. Nuardytos dirvos nebeduodavo reikiamo
derliaus. Žmonės tokių dirvų nebedirbdavo, palikdavo dirvonuoti, o miškų platybėse vėl ieškodavo tinkamesnių žemės sklypelių, vėl juos kirsdavo, degindavo
ir taip sigydavo naujus derlingus dirbamos žemės plotelius.
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Per kelis šimtmečius miškai taip buvo išnaikinti, kad beveik visa V iguvos
valsčiaus teritorija virto dirbamais laukais. Išliko žmogaus nepaliesti tik šlapi,
užmirkę, žemdirbystei netinkami plotai. Didžiausias miškingas plotas (apie 494 ha)
net iki šių dienų išliko prie Pak vio, didžiajame duburyje, kuriame kadaise tyvuliavo ežeras. Laikui bėgant, didysis ledyninis Pakėvio ežeras uždumblėjo, užaugo
ir virto aukštapelke su ryškiais ežerokšniniais kompleksais viduryje, tarp kurių
telkšo K vio ir Mišk nio ežerėliai. Ši aukštapelkė paskelbta botaniniu draustiniu –
spanguolynu. Aukštapelkę iš visų pusių gaubia mišrusis miškas. Tai mažiausiai
antropogenizuotas V iguvos valsčiaus kampelis.
Kiek mažesnis mišraus miško masyvas (per 200 ha) yra išlikęs V iguvos valsčiaus šiaurinėje dalyje, žgirių kaime, užmirkusios moreninės lygumos pažemėjime.
Vakarinėje valsčiaus dalyje fliuvioglacialinio klonio giliausioje vietoje telkšo
vadinamoji Stonaitės pelkė, kuri yra žemutinio tipo, pereinanti aukštapelkę su
besiformuojančiais spanguolynais. Aplink šią pelkę kelis šimtmečius 125 ha plote
žaliavo Kasi lių spygliuočių miškas T ršiškių–Vizgird kaimų teritorijoje. Miškas
masiškai pradėtas kirsti 1996 m. Krito galingos šimtametės eglės ir pušys. 2000 m.
Kasi lių miškas atsodintas karpotaisiais beržais. Antropogeninio faktoriaus veikiamas, Kasi lių miškas tapo lapuočių mišku, kurio pakraščiuose tūno kelios vėjų
laužomos eglės.
Mažų miškelių, išsibarsčiusių tarp dirbamų laukų kalvotame daubotame
ruože, yra daugybė. Jie daugiausiai susikoncentravę netinkamuose žemdirbystei,
pažliugusiuose tarpukalviniuose pažemėjimuose. Tai Lempės, Aplūkas, P kelių
gojus, Pag nskių miškas, Šarki miškelis ir dar kiti. Jų plotas vairus – nuo kelių
iki keliolikos hektarų. Jų medynuose visur vyrauja lapuočiai medžiai. Tokie salų
tipo miškeliai yra prieglobstis miško žvėrims ir paukščiams, saugantis nuo aršios
medžiotojų kulkos.
Mūsų gyvūnijai gausiai atstovaujamas ir vandeninis kompleksas, kuriam
priklauso visokios ančių (Anas) rūšys, gulbės ( ygnus), vandeninės žiurkės, o ypač
gausu bebrų ( astor fiber), kurie vis plečia savo arealą.
Taigos tipo miškuose (spygliuočių miškai su beržų ir gluosnių priemaiša)
gyvena baltasis kiškis (Lepus timidus), o pilkasis kiškis (Lepus europaeus), susijęs
su atviru landšaftu, sudaro sportinės medžioklės objektą.
V iguvos valsčių plačialapiams miškams būdingos rūšys atvyko vėliau
už taigines. Plačialapiai miškai nebesudaro ištisų masyvų, o dažniausiai išsimėtę
salelėmis tarp dirbamų laukų, taip sudarydami palankias sąlygas miško žvėrims –
šernams (Sus scrofa), stirnoms ( apreolus), miškinėms kiaunėms (Martes), šeškams
(Mustela putonius), naminėms pelėms (Mus musculus), lapėms (Vulpes vulpes), vilkams
( anis lupus). Taip pat laukiniams žinduoliams – vabzdžiaėdžiams ežiams (Erinaceus
europaeus), kurmiams (Talpa europaea), paprastiesiems kirstukams (Sore araneus).

Gyvūnai
1. Bars kas (Meles meles) – plėšrus žvėrelis šiurkščiais plaukais opšrus
(Ursus meles).
2. B bras ( astor fiber) – graužikų būrio brangiakailis žvėrelis, gyvenantis
upėse, melioracijos grioviuose.
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3. Br edis (Alces alces) – didelis, šakotais ragais elnių šeimos miško gyvulys.
4. Ež s (Erinaceus europaeus) – nedidelis gyvūnėlis, apaugęs spygliais.
5. Gyv tė (Vipera berus) – ilgu kūnu, be kojų, nuodingais dantimis. Tai
šliaužianti angis, arba piktoji. Kanapėta, varinė, geležinė, juoda, balta, pūkuota.
Šis gyvūnas gyvena Pak vio pelkėje ir apypelkėse.
6. Ki unė miškinė (Martes martes) – plėšrus brangiakailis žvėrelis naminė
(Martes foina).
7. Kirst kas paprastasis (Sore araneus) – panašus pelę gyvūnėlis, skiriasi
tik ilgu snukeliu ir plaukais apaugusia uodegyte, mintantis vabzdžiais ir vikšrais.
8. K škis pilkasis (Lepus europaeus) – graužikų šeimos laukinis gyvūnėlis
baltasis kiškis (Lepus timidus).
9. K rmis (Talpa europaea) – nedidelis vabzdžiaėdžių šeimos žinduolis, gyvenantis po žeme.
10. L pė (Vulpes vulpes) – plėšrus šunų šeimos žvėrelis.
11. L šis (Lyn lyn ) – plėšrus kačių šeimos gyvulys, panašus katę, tik
daug didesnis, turintis margą odą. Miškuose aptinkami pėdsakai.
12. Pel (Mus) – smulkus graužikų šeimos gyvulėlis.
13. St rna ( apreolus capreolus) – elnių šeimos žolėdis žvėris.
14. Š rnas (Sus scrofa) – laukinė kiaulė.
15. Š škas girinis (Mustela putorius) – plėšrus kiaunių šeimos žvėrelis juodasis
šeškas (Putorius lutreota) – be galo panašus tikrąj šešką, skiriasi tik plėvėmis
tarpupirščiuose.
16. Šikšn sparnis ausytasis (Plecotus auritus) – mažas nakt skraidantis žinduolis, gyvenantis drevėse, mūro plyšiuose, pastogėse.
17. dra (Lutra lutra) – plėšrus vandeninis kailinis žvėrelis, kurio gyvena
tik viena rūšis, rašytas Raudonąją knygą, gyvena upeliuose.
18. Vi kas (Vulpes vulpes) – panašus šun plėšrus miško žvėris, gausiau
sutinkamas žiemą, rujos metu.
19. Voverė paprastoji (Sciurus vulgaris) – nedidelis, šoklus medžiuose gyvenantis graužikas su ilga uodega, aptinkamas bet kuriuose lapuočių ar spygliuočių
miškuose.
20. Ži rkė (Rattus) – stambus pelių šeimos graužikas, didesnis už pelę.

Paukščiai
1. ntis pilkoji (Anas strepera) – naminis ar laukinis vandens paukštis,
gyvenantis šlapiose pievose, tvenkiniuose. Rudeninės migracijos metu Pakėvio
draustinyje ir jo apylinkėse telkiasi ančių būriai.
2. Ga dras baltasis ( iconia ciconia), juodasis ( iconia nigra) – pavienės poros
peri Pakėvio, Kasi lių miškuose.
3. Geg tė ( uculus canorus) – pavasar kukuojantis miško paukštis.
4. G rvė (Grus grus) – didelis ilgu snapu ir ilgomis kojomis pelkių paukštis.
Migracijos metu pro V iguvą praskrenda gervių pulkai, kuriuos pastebi senieji
vaiguviškiai.
5. Griciukas paprastasis (Limosa limosa) – tilvikų šeimos paukštis, kuris pastoviai matomas sezoninių migracijų metu, gal peri Pakėvio draustinio teritorijoje.
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6. K vas ( orvus frugilegus) – varnų šeimos paukštis.
7. Kr gas rudakaklis (Podiceps grisegena) – narūnų šeimos vandens paukštis.
8. Krankl s ( orvus cora ) – visas juodas su metaliniu atspindžiu, laikomas
vienu protingiausių paukščių.
9. Kr gždė ( irundo rustica) – mažas kregždinių šeimos paukštis ilgais sparnais.
10. Kurtin s (Tetrao urogalus) – visų didžiausias vištinių būrio paukštis.
Giedančio kurtinio šnypštimas ypatingas tuo, kad paukštis per j negirdi net tokių
garsų kaip šūvis.
11. Li gė pievinė ( ircus pygargus) – sakalinių šeimos paukštis, stebimas
sezoninių migracijų metu, gali perėti pavienės poros viksvomis apaugusiose pelkėse, žalingas medžioklės ūkiui, nes gali sunaikinti daug paukščių kiaušinių ir
mažų jauniklių.
12. M dšarkė plėšrioji (Lanius e cubitor) – žvirblinių būrio, medšarkių šeimos
paukštis storu, lenktu snapu ir riestais nagais, dabar jau migruojantis, kuris seniau
po medžius aplink trobas skraidė.
13. Melet žalioji (Picus viridis) – genių būrio paukštis, pilkas, rusva papilve,
raudona galva juodoji (Dryoacopus martus) – juoda, raudonu pakaušiu, gyvena
aukštapelkėse.
14. P mpė (Vanellus vanellus) – naminio karvelio didumo, budri ir nakt
tuojau rėkia, migruojant poilsio vieta yra tvenkiniai.
15. Perkūno oželis (Gallinago gallinago) – retai sutinkamas.
16. V rna ( orvus corone) – varnų šeimos paukštis, pilkomis ir juodomis
plunksnomis.
17. Varn nas šnekutis (Sturnus vulgaris) – varninių šeimos paukštis, giesmininkas, iš pirmo žvilgsnio ir iš toli atrodantis visai juodas ir tik iš arti pažvelgus
matosi visas jo margumynas. Tai nemedžiojamas paukštis.
18. Višt lė plov nė (Porzana parva) – vandeninių vištų šeimos paukštis, peri
ežerus supančiose pelkėse ir šlapiose vietose.
19. Z lė kuoduotoji (Parus cristatus), ūsuotoji (Panurus biarmicus) – žvirblinių
būrio nedidelis vikrus paukštelis puriomis plunksnomis.
20. Žąs s pilkoji (Anser cinereus) – didelis laukinis vandens paukštis, gyvenantis raistų pakraščiuose, ežerus supančiuose laukuose pilkųjų žąsų pulkeliai
apsistoja migracijos metu, taip pat gausiai matomi ruden , kada galima stebėti
išskrendančius jų būrius šiltuosius kraštus.

Retesnieji paukščiai, pastebėti aplinkiniuose
miškuose medžioklės metu
1. Ap okas didysis (Bubo bubo), mažasis, arba ausytoji pelėda (Asiotus), –
gyvena miškuose.
2. Er lis rėksnys (A uila pomarina) – stiprus, plėšrus vanagų šeimos paukštis,
pavieniai paukščiai registruojami sezoninių migracijų metu.
3. Gen s baltnugaris (Dendrocapos leucotos) – vištinių būrio didelis miško
paukštis, kai ieško maisto, tiesiu snapu stipriai kala medžius, pavienės poros
peri šlapiame vakariniame Kasi lių pakraštyje. Ten yra genių iškapotų sausuolių
medžių.
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4. Gyvatėdis ( ircaetus gallicus) – jau iš tolo gali būti pažintas iš didelės
storos galvos, gali būti Pakėvio pelkėje.
5. Griežl ( re cre ) – nedidelis, vandeninių šeimos paukštis, peri Pakėvio
draustin supančiose pašlapusiose pievose.
6. Gu bė ( ygnus) – didelis, ilgu kaklu vandens paukštis.
7. P tpelė ( oturni coturni ) – pats mažiausias iš vištinių paukščių, nedaug
didesnis už varnėną ir atrodo nelyginant kurapkos miniatiūra, laikosi dirbamuose
laukuose.
8. T tervinas (Lyrurus tetri ) – už did j savo giminait kurtin daug mažesnis, bet irgi puošnus ir didingas, ypač patinas. Medžiojamas paukštis, daugel
medžiotojų priverčia naktimis nemiegoti ir anksti rytais iš vairių palapinių j
saugoti. Ruden minta alksnių žirginiais ir pumpurais. Tai aukštapelkių paukščiai,
kurių skaičius yra labai sumažėjęs.
Plačialapių miškų paukščiai yra gana vairūs. Būdingos rūšys yra geg tė
( uculus panorus), lakšti gala (Luscinia luscinia), žalioji melet (Picus viridis), pel da
(Stri ), žv rblis (Passer).
1. Geg tė ( uculus canorus) – pavasar kukuojantis miško paukštis.
2. Melet žalioji (Picus viridis) – genių būrio pilkas paukštis, rusva papilve,
raudona galva juodoji (Dryocopus martus) – juoda, raudonu pakaušiu.
3. Lakšti gala rytinė (Luscinia luscinia) – pilkas giesmininkų šeimos paukštelis, naminio žvirblio dydžio vakarinė (Luscinia megarhynchos) – labai panaši
rytinę, bet truput mažesnė.
4. Pel da (Stri ) – plėšrus, didelėmis akimis naktinis paukštis baltoji pelėda
(Nystea scandiaca) – viena didžiausių mūsų pelėdų.
5. Žv rblis (Passer) – nedidelis kikilių šeimos paukštis, gyvenantis prie sodybų, miesteliuose.

Nykstančios vabzdžių rūšys, rašytos
net Lietuvos raudonąją knygą
Didžiaakė kamanė (Bombus confusus) – per V iguvos valsčių eina šiaurinė
jų paplitimo riba.
Sieninė gaurabitė (Anthophora plagiata) – kandžioja žmones.
Ilganosė smėliabitė (Andrena nasuta) – natūralių pievų pakraščiuose randami
jų lizdai su medumi. Norki kaime, palei Aplūką, 1945–1955 m. vaikai ieškodavo
šių bičių lizdų, draskydavo juos ir laižydavo medų. O 1970–1975 m. vykusi aplink
Aplūką melioracija šias bites visai sunaikino.

Augalai
1. Asi klis balinis (E uisetum limosum) – asiūklinių šeimos sporinis augalas
smulkiais žvyniškais lapeliais, augantis Pak vio raisto pakraščiuose.
2. Baj rė juodagalvė ( entaurea phrygia) – graižažiedžių šeimos augalas,
aptiktas nedidelėje miškapievėje.
3. Br knė (Vaccinium vitis idaea) – viržinių šeimos augalas.
90

GAM A

4. Ga lis pelkinis (Ledum palustre) – pelkėtų pušynų, durpynų augalas, turintis stiprų kvapą.
5. Mėl nė (Vaccinium myrtillus) – viržinių šeimos augalas, augantis eglynuose,
tamsiuose miškuose.
6. Spa guolė purvinė (O ycoccus palustris) – tarp kiminų augantis pelkių
augalas su raudonomis rūgščiomis uogomis.
7. Viksv raistinė ( are paupercula) – daugiametė žolė, auganti Pak vio
raisto pakraščiuose.

Medžioklė
„Nušauti žmogų lengviau negu žvėrį, nes visada yra už ką.“ Tai vieno rusų
eksmedžiotojo, gero vilkų žinovo, žodžiai. Kada prasideda medžiotojų ir nemedžiotojų diskusija, jos baigtis prilygsta religinio pobūdžio konfliktui kas tai –
tradicija ar nusikaltimas? Šiuolaikinė medžioklė – tai tradicija, virtusi nusikaltimu.
Tiktai badas pateisina bet kok maistą, nes bado mirtis pati baisiausia. Naujuosius medžiotojus galima būtų pateisinti tik tuo atveju, jei jie suvalgytų viską,
ką sumedžioja. Deja, geriausiu atveju tik paragauja. Gamtoje nėra kito tokio
padaro, kuris sąmoningai žudytų ne dėl maisto. Medžioja tiktai vilkai, lūšys,
lapės, vanagai. Žmonės jau seniai nebemedžioja, o tiesiog šaltakraujiškai žudo.
Turtai, kurių žmonės negali turėti, paimami per prievartą. Tai vadinama karu.
Po kiekvieno karo prieš gamtą (dėl pročio dar vis vadinamo medžiokle), kaip
ir po bet kokio kito karo, pasiimami trofėjai – ragai, kailis, plunksnos ir kt.
Medžioklės istorijoje šis kruvinas amatas tik visai neseniai prilygintas žygdarbiui,
nes pati trofėjaus sąvoka lotynų kalboje reiškia pergalės paminklą. Pergalės prieš
neginkluotus ir prieš žmogų nusikaltusius tik tuo, kad jie gyvena ne mums,
o sau. Čia ne karo instancija – čia prieš gamtą nukreipta 40 000 vyrų armija,
t. y. dešimt kartų didesnė negu šiuo metu Lietuvos kariuomenėje tarnaujančių
šauktinių armija. Taigi tebevyksta nepaskelbtas karas prieš gamtą dešimt kartų
didesnėmis pajėgomis, nei prieš bet kok priešą.
Gyvūnų žudymo atžvilgiu nėra skirtumo, ar tai daro medžiotojas, ar brakonierius. Legali kulka kelia tok pat skausmą kaip ir nelegali. Juolab kad medžiotojų ir brakonierių galvos po ta pačia kepure slepiasi. Tai rodo faktas, kad
brakonierių laimikiai yra didesni negu oficialių medžiotojų.
Kaip sako Eugenijus Drobelis
„Jie šauna į visus, kas skrenda. O kaip jie užmušinėja dar gyvas
antis. Traiško kojom arba suka galvas, o juk yra žinomi būdai užspausti, pavyzdžiui, oro maišais. Greita mirtis. Ne, jie šito nežino.
ra tik dvi ančių rūšys – riebios ir liesos.“1
Medžioklė (mėgėjiškoji), aktyvus poilsis ir fizinis grūdinimas derinamas su
žvėrių ir laukinių paukščių šaudymu arba gaudymu. Sudėtinė gamtos apsaugos
dalis padeda išlaikyti optimalų vairių
gyvūnų skaičių. Gamtoje laisvai gyvenančius žvėris, paukščius ir kitus gy- 1 Andrėjus Gaidamavičius. Medžioklė (internetas).
91

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

vūnus, kuriems gresia pavojus išnykti arba kuriuos reikia globoti dėl jų reikšmės
ūkiui, mokslui, saugo ir jų naudojimą reguliuoja Gamtos apsaugos, Gyvūnijos
apsaugos ir naudojimo statymai. Šiuos statymus padeda gyvendinti Lietuvos
aplinkos apsaugos ministerija. Medžiojamieji žvėrys ir paukščiai sudaro medžioklės
ūkio fondą juo naudojasi piliečiai, stoję Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugiją.
Lietuvos medžiotojų draugija yra visuomeninė sportinė organizacija. Jos tikslas –
saugoti ir papildyti naudingų žvėrių, laukinių paukščių bei žuvų išteklius, planingai tvarkyti medžioklės ir žūklės ūk , racionaliai naudoti medžiojamos faunos
išteklius. Medžioklės plotai yra žemė, miškai ir vandenys, kuriuose gyvena (ar
gali gyventi) žvėrys ir paukščiai. Medžioklės plotais draugija naudojasi pagal sutart . Draugija turi rajonų skyrius, o monės, staigos, organizacijos – medžiotojų
ir žvejų būrelius.
Medžioklės ūkio intensyvumo svarbiausios biologinės techninės priemonės
medžiojamos faunos gyvenimo sąlygų saugojimas ir gerinimas, naujų plotų pritaikymas faunai gyventi naudingos medžiojamos faunos globa ir mitybos sąlygų
gerinimas sunkiu laiku (žiemą, trūkstant maisto, jauniklių vedimo, auginimo metu
ir kt.) dirbtinis faunos veisimas, faunos aklimatizacija ir reaklimatizacija.
Svarbiausieji medžiojamieji žvėrys ir paukščiai – briedžiai, taurieji elniai,
šernai, stirnos, lapės, mangutai, kiškiai, bebrai, ondatros, kiaunės, laukinės antys,
laukiai, kurapkos, slankos, perkūno oželiai, laukiniai karveliai ir kt. Retus gyvūnus, pavyzdžiui, stumbrus, balinius vėžlius, gerves, gulbes, erelius ir kai kuriuos
kitus, trauktus
Lietuvos raudonąją knygą, uždrausta medžioti. Medžiojama
pagal kasmet sudaromus valstybinius planus, kurie remiasi medžiojamos faunos
apskaitos duomenimis. Didžiausią medžioklės produkcijos dal sudaro kanopinių
žvėrių – briedžių, tauriųjų elnių, stirnų, šernų – mėsa ir švelniakailių žvėrelių –
lapių, bebrų, ondatrų – kailiai.
Asmuo, gavęs medžiotojų būrelio sutikimą, stažuojasi būrelyje mokosi medžioklės teorijos ir praktikos, ruošia pašarus žvėrims, lesalus paukščiams, stato
ėdžias, šėryklas, lesyklas, prižiūri jas žiemą, daro dirbtines lizdavietes paukščiams,
kovoja su brakonieriais ir t. t. Išlaikęs egzaminą iš medžioklės teorijos, praktikos,
saugumo taisyklių, priimamas
draugiją ir gauna leidimą sigyti medžioklin
šautuvą (leidimą išduoda vidaus reikalų organai).
Medžioklė palankiai veikia žmogaus sveikatą, ji susijusi su fiziniu apkrovimu, aktyviu judėjimu ir dėl to mažina širdies, kraujagyslių ir kvėpavimo
sistemos sutrikimus. Tačiau medžioklė sezoniška nesitreniravus tarp sezonų, jau
pirmoji išvyka medžioklę, esant per dideliam fiziniam apkrovimui, gali būti per
sunki. tai pirmiausia turi atkreipti dėmes pagyvenę žmonės, taip pat tie, kurie
skundžiasi širdies, kraujagyslių ir plaučių nepakankamumu. Peršalus gali paūmėti
kai kurios ligos (radikulitas, lėtinis kvėpavimo uždegimas). Pagyvenusiems arba
sergantiems kuria nors lėtine liga medžiotojams pravartu pasitarti su gydytojais
apie medžioklei būdingą apkrovimą (apie galimumą peršalti, pervargti, maitinimo
sutrikimus, dienos režimo pakitimus ir t. t.). Tinkamai pasiruošę ir paisydami
gydytojo patarimų, medžioti gali bet kurio amžiaus ir profesijos žmonės.
Medžiotojai privalo laikytis higienos taisyklių vasarą drabužiai turi būti
lengvi, gerai praleisti orą, saugoti nuo saulės ir lietaus, netrukdyti kvėpuoti. Ge92
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riausiai tinka šviesaus audinio kostiumas, kuris gerai atspindi saulės spindulius.
Galvos apdangalas turi saugoti galvą ir veidą nuo tiesioginių saulės spindulių,
lengvai praleisti prakaitą. Vandens paukščių ir žvėrių medžioklei ruden būtina
turėti aukštus aulinius (guminius) batus, o vasaros medžioklei – lengvesnę avalynę. Žiemą drabužiai turi būti šilti, lengvi, kad per ilgus žygius medžiotojas
neperšaltų (patogu vatinės striukės ir kelnės). Nuo vėjo ir kritulių patogu turėti
lengvo audinio lietpalt . Žiemos medžioklei, per kurią kartais ilgai stovima vietoje,
be kailinukų, patartina vilnoniai baltiniai ir megztukai būtina turėti atsarginius
batus. Avalynė turi būti lengva, patogi ir šilta geriausiai tinka veltiniai (drėgnu
oru su kaliošais). Patartina užsimauti medvilnines kojines, o ant jų – vilnones.
Patogiausias galvos apdangalas yra ausinė kepurė. Būtinos vilnonės ir odinės
kumštinės pirštinės. Žiemos medžioklei, kai gilus sniegas, reikalingos medžioklinės
slidės. Medžiotojas privalo turėti vaistinėlę, kurioje būtų ir tvarsliavos.
Medžiojant, ypač karštu oru, reikia saugoti medžioklės laimik , kad nesugestų. Patartina išimti vidurius, pilvą pridėti kadagių arba dilgėlių ir laikyti šaltai.
Nuolat populiarėja medžioklė su fotografijos aparatu ir kino kamera. Tokia
medžioklė nedaro žalos laukiniams paukščiams, žvėrims, geriau susipaž stama
su gyvąja gamta, gyvūnų elgsena natūraliomis sąlygomis, taip pat galima sigyti
domių trofėjų – fotografijų ir kino juostų. Tačiau ši medžioklė reikalauja kantrybės, savitvardos ir žvėrių bei paukščių elgsenos pažinimo. Tokia medžioklė
galima ištisus metus.

Apie Vaiguvos valsčiaus
medžiotojų būrel
Vaiguviškiai, 1992–1996 m. atgavę nuosavybės teises tėvų ar senelių valdytas
žemes ir miškus, pradėjo burtis medžiotojų būrel . Tokio būrelio organizatorius
buvo didžiausio V iguvos valsčiuje buvusio žgirių dvaro paveldėtojas, prityręs
medžiotojas Pranas Kalasauskas. Jam talkininkavo buvęs ilgametis V iguvos kolūkio
pirmininkas medžiotojas Juozas Banevičius. Būreliui sekretoriavo Kelmės rajono
savivaldybės darbuotojas Genadijus Šumskis, ūkininkaujantis V iguvos valsčiuje.
V iguvos apylinkių medžiotojų būrelis pasivadino
žgiris , jo moksliniu vadovu
ir konsultantu tapo gamtos mokslų daktarė Ieva Švarcaitė, ūkininkaujanti Norki
kaime ir valdanti dal Kasi lių miško.
žgirių būrelis oficialiai buvo užregistruotas Kelmės rajono savivaldybėje
kartu su kitais rajone veikiančiais medžiotojų būreliais. Prieš registruodamasis
kiekvienas būrelis privalėjo turėti ne mažesn kaip 1 000 ha medžioklės plotą.
Susibūrę vaiguviškiai sudarė tok plotą, kuris apėmė didžiąją V iguvos valsčiaus
dal , prasidėjo žgirių mišku šiaurėje ir tęsėsi iki Pakėvio miško rytuose. Sujungė
Ad šiškės ir Kasi lių miškus pietuose bei Gandramišk – vakaruose.
Kasmet ūkininkų iniciatyva speiguotomis su giliais pusnynais žiemomis
miškuose žvėreliai buvo maitinami. Buvo padarytos ėdžios, o medžiuose kelti
inkilėliai ir lesyklos. Medžiotojai stebėjo paukščių ir žvėrelių gyvenimą. Pastebėta, kad gerai prižiūrimuose miškuose gerokai pagausėjo faunos. Buvo vedama
jos apskaita. žgirių miško glūdumoje iš rąstų pastatytas namelis – medžiotojų
užeiga. Jos šeimininkas ir fundatorius – Pranas Kalasauskas.
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Patyrusio medžioklės entuziasto Algirdo Brazausko vadovaujama vyriausybė
neleido teisinti medžioklės plotų privačių miškų savininkams. žgirių medžiotojų
būrelis pergyveno nemaža reorganizacijų, medžioklės plotų apkarpymą, girių ir
laukų netekt .
Nuo 2003 m. privačiuose miškuose pradėjo šeimininkauti urėdijų ir girininkijų žmonės – vėl atgijo sovietinė nomenklatūra ir senieji medžiotojai. Nuo
šūvių pyška miškai. Baisu vaikščioti po nuosavą mišką, kad nenušautų miško
šeimininko. Miškuose pūva nušauti kiškiai iš stirnaitės.
Pranui Kalasauskui išėjus amžinybėn, nuo 2006 m. V iguvos valsčiuje formuojasi nauja medžiotojų karta.
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Gamtinių landšaftų antropogenizacija
Vaiguvos valsčiaus teritorijoje
Ieva

varcaitė

vadas
Technologijų amžiuje vis didėjanti antropogeninė apkrova atskiriems landšafto
elementams ar jo komponentams lemia viso landšafto degradaciją.
V iguvos valsčius lokalizuojasi sališkosios Žema čių aukštum s centrinėje
dalyje, kurioje vyrauja kontinentinio ledyno pakraštinių darinių suformuotas kalvotas daubotas reljefas ir marga žemės medžiaginė sudėtis, kas sudaro landšafto
litogeninio pagrindo mozaiką. Tokia sudėtinga Vaiguvos valsčiaus teritorijos glacialmorfologija nulėmė sudėtingą gamtinio landšafto morfostruktūrą, kurios degradacija negr žtamai keičia ne tik jautriausius biotinius komponentus, bet ir stabilųj
abiotin litogenin pagrindą.
Analizuojant geologinių paieškinių-žvalgybinių darbų medžiagą, pavyko
atkurti gamtinių landšaftų litogeninio pagrindo formavimosi eigą ir sąlygas.
Taip mūsų tyrimo objektu ir tapo visa Vaiguvos valsčiaus teritorija su
gamtinių landšaftų mozaika.
Darbo tikslas – nušviesti gamtinių landšaftų antropogenizacijos eigą Vaiguvos valsčiaus teritorijoje ir vertinti atskirų landšaftinių vietovių antropogenin
performavimą.
Darbo uždaviniai
1. Landšaftinių vietovių kartografinis pavaizdavimas M 1 120 000 žemėlapyje.
2. Nustatyti antropogenizacijos nulemtą kai kurių landšaftinių vietovių degradacijos pobūd .
3. vertinti atskirų landšaftinių vietovių tinkamumą ūkiniam panaudojimui.
4. Nurodyti diferencijuotas gamtosaugos priemones, stabdančias gamtinių
landšaftų degradaciją.
Darbo naujumą atspindi šie bruožai
1. Pirmą kartą Vaiguvos valsčiaus teritorijoje išskirtos landšaftinės vietovės.
2. Pirmą kartą sudarytas Vaiguvos valsčiaus teritorijos landšaftinis žemėlapis M 1 120 000, taip reikalingas ūkio reikmėms ir gamtosaugos priemonėms
nustatyti.
Reikšminiai žodžiai kontinentinis apledėjimas, ledyno deglaciacija, litogeninis pagrindas, landšafto klimatogeninis kompleksas, teritorijos glacialmorfologija,
biotiniai ir abiotiniai landšafto komponentai, landšafto degradacija, landšaftinės
vietovės, gamtinių landšaftų antropogenizacija.

Tyrimų sąlygos ir darbo
metodai
Gamtiniai landšaftai buvo tyrinėjami šiltuoju metų laiku Vaiguvos apylinkių
laukuose, t. y. natūraliomis sąlygomis. Reikia pabrėžti, kad Vaiguvos apylinkių
gamtiniai landšaftai tiriami pirmą kartą, nes ankstesni gamtos tyrinėtojai čia nebuvo
užsukę. Netgi žinomas Lietuvos geografas A. Basalykas savo knygoje Lietuvos TSR
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Landšaftinės vietovės Vaiguvos valsčiaus
teritorijoje. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“
kartografė Aira Dubikaltienė
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fizinė geografija (2 d.), pateikdamas visos Lietuvos detalų rajonavimą, vietovard
V iguva pamini tik dviejose vietose kai kalbama apie Vaiguvos upel , tekant
N muną Pl kščių–Veliuon s valsčių teritorijoje, ir kai minimas
rytus nuo
Karkl nų besitęsiantis pakraštinių moreninių darinių ruožas, kuris prie Akmen s,
pietus nuo Vaiguvos, siekia 190 m absoliutinio aukščio. Čia jau kalbama apie
tikrąją Vaiguvos valsčiaus teritoriją, nes ties Pak viu ant vadinamojo Karobkalnio
184 m aukštyje buvo pastatytas trianguliacijos bokštas. Tas buvo pavaizduota
visuose kariniuose topografiniuose žemėlapiuose. Toliau autorius nurodo, kad čia
pakraštinių moreninių darinių sandara neištirta.1
Vadinasi, šis autorius, išvaikščiojęs visus Lietuv s kampelius, Vaiguvos
valsčiaus teritoriją nebuvo kėlęs kojos, paliko baltą vietą Lietuvos landšaftinio
rajonavimo žemėlapyje, matyt, tikėdamasis, kad ateityje gamtos tyrėjų kartos savo
darbais užpildys paliktas spragas ir detaliai ištirs Vaiguvos valsčiaus teritoriją,
nustatys gamtinių landšaftų ir netgi landšaftinių vietovių tinkamumą ūkiniam
panaudojimui. Tokio pobūdžio tyrimų Lietuvoje dar nėra. Iki šiol nėra ir tokių
tyrimų konkrečios darbų metodikos. Šioje srityje geografijos mokslas yra labai
atsilikęs nuo praktinių uždavinių sprendimo.
Prieš pradedant tokio pobūdžio tyrimus Vaiguvos valsčiaus teritorijoje
visu aštrumu buvo iškilęs metodikos klausimas. Todėl vienas iš aktualiausių šio
darbo uždavinių buvo vairiausių tyrimo metodų pritaikymas tokio pobūdžio
darbuose. Pirmenybė buvo suteikta lauko ekspediciniams darbams, kurių metu
kompleksiškai taikomi keli tyrimo metodai. Tad metodika buvo kuriama darbų
metu pačioje gamtoje.
Lauko darbų metu gamtoje pats svarbiausias tyrimo metodas buvo geomorfologinis. Šio metodo duomenimis yra paremtas Vaiguvos valsčiaus gamtinių
landšaftų litogeninis pagrindas. Kitas – morfometrinis metodas padėjo išryškinti
kalvotų moreninių laukų landšaftinę mozaiką ir galino sukonkretinti landšaftines vietoves – palengvino Vaiguvos valsčiaus teritorijos landšaftinio žemėlapio
sudarymą. Matematiniai statistikos metodai taikyti išsamesnei gamtos reiškinių
analizei. Visi lauko darbai yra pagr sti kartografinių tyrimo metodų duomenimis,
naudojant vairių metų ir visokių mastelių karinius žemėlapius.
Be to, atliekant lauko darbus kalvotose daubotose Vaiguvos apylinkėse,
iš kalvų papėdėse susiformavusių dirvožemio deliuvinių šleifų buvo renkami
medžio anglies gabalėliai – buvusių pirminių miškų reliktai – nustatyti jų amžių absoliutaus datavimo metodais. Surinkti anglies gabalėliai buvo nuvežti
M skvą – profesoriaus Čerdyncevo vadovaujamą radiokarboninio (C14) datavimo
laboratoriją, kurioje paaiškėjo, kad mažam anglies kiekiui negalima pritaikyti
radiokarboninio (C14) metodo. Todėl Vaiguvos valsčiaus gamtinių landšaftų antropogenizacijos eigai nustatyti ieškota kitų tyrimų metodų. Botanikė habilituota
mokslų daktarė Eugenija Šimkūnaitė buvo pasiūliusi amžių nustatyti pagal medžio
anglių kietumą. Pritaikius mineralų kietumo skalę buvo sukurtas visiškai naujas
medžio anglies gabalėlių amžiaus nustatymo metodas, kuris padėjo atskleisti
antropogenizacijos pradžią ir tolesnę
jos eigą Vaiguvos valsčiaus teritorijoje 1 Basalykas A. Lietuvos TSR fizinė geofrafija, Vilnius,
1965, d. 2, p. 134.
bei vertinti to meto žmonių gyvenimo
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sąlygas. Tuo tikslu buvo sudaryta išnaikintų miškų ir dirvožemio dangos nuardymo koreliacijos schema, pagal kurią galima preliminariai nustatyti bet kurios
landšaftinės vietovės antropogenizacijos eigą ir vertinti tos vietovės tinkamumą
ūkiniam panaudojimui.
O kur dar mokslinės literatūros šaltinių studijavimas keliomis kalbomis.

Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas

1. Gamtinių landšaftų formavimosi eiga
Manoma, kad prieš ledynmet Lietuvos teritorijoje, kartu ir Vaiguvos valsčiaus
plote gyveno žmonės, kurie, prasidėjus kontinentinio apledėjimo epochai, pašaltėjus
klimatui ir atvėsus orams, buvo priversti trauktis pietus link Vid ržemio j ros,
kur tuo metu dar klestėjo civilizacija.
Geologų nustatyta, kad per pastaruosius 700 000 metų L etuvą ir jai gretimas šalis ne mažiau kaip 6 kartus dengė kontinentinis apledėjimas, slinkdamas
iš Fenoskandijos. Slinkdami ledynai ardė Šv dijos, S omijos ir kai kurių B ltijos
salų žemės paviršių, sudarytą iš kristalinio pamato uolienų, vilko ir rideno jų
atplaišas pietus mūsų krašto link.2
Taip iš Skandin vijos kalnų lyg buldozeriu buvo atstumiami vairaus dydžio
rieduliai, žmonių vadinami akmenimis. Ledynų velkami akmenys, be abejo, buvo
laužomi, trupinami, zulinami ir todėl kai kurie jų gavo vairias, netgi keistas
formas. Tokie akmenys Vaiguvos valsčiaus laukuose sudaro spūd , jog juos sukūrė
ne pati gamta, o žymūs skulptoriai.
Ledynui tirpstant, šaldyta lede susmulkinta uolienų masė nusėsdavo ir suformavo moreninius priemolio bei priesmėlio su gargždu vairaus storio sluoksnius.
Vėliau ledyno tirpsmo vandenys supylė vairaus aukščio kalvas, išraižė Vaiguvos
valsčiaus teritoriją slėniais ir kloniais, o gilesnėse dubumose susikaupę vandenys
tebetelkšo iki šiolei.
Taip laiko tėkmėje formavosi landšaftinė mozaika Vaiguvos valsčiaus teritorijoje.
Geologiniai tyrimai rodo, kad kalvotas daubotas Vaiguvos apylinkių žemės
paviršius galutinai susiformavo paskutiniojo apledėjimo metu, kai pats didžiausias
Ši urės Eur pos kontinentinis ledynas apklojo Lietuvą prieš 240 000 metų.3
Šio ledynmečio moreninės nuogulos aptinkamos visoje Vaiguvos valsčiaus
teritorijoje ir sudaro valsčiaus litogeninio pagrindo branduol . Todėl drąsiai galima
teigti, kad Vaiguvos apylinkių žemės paviršiaus reljefas yra ledyno ir jo tirpsmo
vandenų veiklos rezultatas. Mat ledynas, slinkdamas priek , kaip buldozeris
ardė savo guolio uolienas, kurių dalis siskverbdavo ledo masę ir būdavo toli
nustumiamos. Todėl Vaiguvos valsčiaus teritorijoje prie K lniškių, Akmeni ,
Pak vio kaimų dirbami laukai nusėti vairaus dydžio akmenimis, kurie yra giminingi Švedijos ar Suomijos granitiniam žemės paviršiui. Vadinasi, jie iš ten yra
ledyno atvilkti Vaiguvos apylinkes ir
tapo jų litogeninio pagrindo dedamąja.
2
Baltrūnas V. Pleistoceno stratigrafija ir koreliacija,
Atšilus klimatui ledynas palaipsVilnius, 1995, p. 121–128.
niui tirpo ir galutinai pasitraukė ne tik 3 Lietuvos Žemės gelmių raida ir ištekliai, Vilnius, 2004,
iš Vaiguvos apylinkių, bet ir visai iš
p. 699.
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Lietuvos. Ledynui tirpstant, šaldyta lede susmulkinta uolienų masė nusėdo ir taip
suformavo moreninių priemolio bei priesmėlio su žvirgždu, gargždu bei rieduliais vairaus storio sluoksnius, kuriuos dar pa vairino ledyno tirpsmo vandenys,
supildami vairios formos bei aukščio kalvas. Pati aukščiausia kalva Vaiguvos
valsčiuje yra Karobkalnis, iškilęs 184 m virš Baltijos jūros lygio. Vadinasi, toks yra
litogeninio pagrindo storis Vaiguvos apylinkėse. Nevienodą litogeninio pagrindo
stor kai kuriose valsčiaus vietose lėmė ne tik ledyno ardomoji ir sąnašaujamoji
veikla, bet ir prekvarterinio žemės paviršiaus reljefas.
Besitraukiantis iš Lietuvos paskutinysis ledynas buvo straptelėjęs šiauriau
Š ukėnų (vadinamoji vidurio Lietuvos recesinė ledyno atsitraukimo fazė). Geologai
mano, kad tai galėjo būti prieš 14 000 metų.4
Tik galutinai atsitraukus paskutiniajam ledynui iš Lietuvos teritorijos baigė
formuotis Vaiguvos valsčiaus litogeninis pagrindas (žemės paviršiaus medžiaginė
sudėtis ir reljefo mezoformos), taip pat ir hidrografinis tinklas, kuris tuometinėmis
klimato sąlygomis sudarė Vaiguvos apylinkių kalvoto moreninio landšafto abiotinių
komponentų klimatogenin kompleksą.
Paskutiniojo Skandinavijos kontinentinio apledėjimo deglaciacijos eigoje pastebėtos kelios fazės, nes vyko klimato pulsavimas atšilimo laikotarpius pakeisdavo
ryškūs orų atšalimai, kurių metu stabilizuodavosi deglaciacijos procesai. vairūs
poledynmečiu vykę epeirogeniniai procesai yra užsifiksavę šiandieninio pakraštinių
darinių kalvoto moreninio landšafto litogeniniame fundamente.5
Juos mokslininkai lengvai atseka natūroje – Vaiguvos valsčiaus teritorijoje.
Ledynams galutinai atsitraukus šiaurę Skandinavijos link, formavosi Vaiguvos valsčiaus teritorijos litogeninis pagrindas, tiesiogiai veikiamas klimatogeninių
faktorių, nes biogeninių landšafto komponentų (augalijos, gyvūnijos ir dirvožemio
dangos) dar nebuvo. Jie atsirado per vėlesnius procesus. Taigi buvo laikotarpis,
kai Vaiguvos valsčiaus teritorijoje egzistavo natūrali gamta be žmogaus. Tuo
metu nebuvo ir jokių ekologinių problemų, vyko natūralus savaiminis gamtos
vystymosi procesas.
Kaip rodo archeologiniai tyrimai, žmonės Vaiguvos valsčiaus teritorijoje
gyveno jau prieš kelis tūkstančius metų.6
Pirmieji šio valsčiaus gyventojai buvę klajokliai tuometinių miškų platybėse.
Mat, ištirpus didžiosios ledynų epochos paskutiniesiems ledams, Vaiguvos apylinkių teritorija pradžiūvo, žemės paviršius sušilo ir joje sivyravo šilumą mėgstantys
miškai, kuriuose prisiveisė vairiausių žvėrių pulkai. Žmonės medžiojo žvėris, maitinosi jų mėsa, o kailiais rengdavosi.
Tokie miškai sudarė palankias
sąlygas sėsliau apsigyventi palei Kni- 4 Gudelis V. Lietuvos geografinės aplinkos raida
geologinėje praeityje, Lietuvos TSR fizinė geografija,
t ojos upel – tą didžiausią Vaiguvos
Vilnius, 1958, p. 42–100 G u o b y t ė R . Lietuvos
valsčiaus vandens arteriją – miškų plapaviršiaus geologijos ir geomorfologijos ypatumai bei
deglaciacijos eiga (daktaro disertacijos santrauka),
tybėse klajojantiems medžiotojams. Jie
Vilnius, 2002, p. 31–32.
mat daug kartų išvaikščioję teritoriją 5 Česnulevičius A. Epigenetinis Lietuvos ledyno
pakraščio darinių reljefo performavimas, Geografija,
supratingai išsirinko žemiausią vietą
1997, t. 33, p. 5–11.
Knituojos aukštupyje ties pačiomis jos 6 Michelbertas M. Akmenių ir Perkūniškės pilkapiai,
Vilnius, 2006.
versmėmis, kurios visada būna pažliu99

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

gusios, nes yra maitinamos švariu gruntiniu vandeniu, trykštančiu iš požemių
kalvų papėdėse. Čia užklydę medžiotojai rado pakankamai švaraus vandens atsigerti ir užuovėją nuo žvarbių šiaurės rytų vėjų. Užuovėją pirmiesiems Vaiguvos
valsčiaus gyventojams teikė buvusio ledyno pakraštyje supiltos aukštos kalvos
Perk niškės–K lniškių–Daug liškės–Akmeni ruože. Čia klajojantys medžiotojai
kasė stovyklas, siruošė pastovų prieglobst . Taip išilgai Knituojos pradėjo kurtis
gyvenvietės, kuriose gausėjo žmonių ir visiems užteko švaraus geriamojo vandens.
Matyt, pati žmonių prigimtis reikalavo neteršti to, kas pačios gamtos natūraliai
sukurta, – taip visiems reikalingo Knituojos vandens. Tą suprato mūsų protėviai, o
sovietmečiu natūralus Knituojos upelis suvarytas melioracijos griov ir jo vanduo
pasidarė nebetinkamas gerti nei žmonėms, nei gyvuliams.
Pažliugusios Knituojos versmės susidarė, matyt, ištirpus toje vietoje buvusio
ledo luistams. Giliausioje vietoje iki šiol tebetelkšo Plumpių ežerėlis, kuriame veisiasi
vairių veislių žuvys. Vadinasi, pirmieji Vaiguvos valsčiaus teritorijos gyventojai
vertėsi ne tik medžiokle, bet ir žvejyba. O kur dar miškų gėrybės uogos, grybai,
riešutai. Taigi jie maistu buvo pakankamai apsirūpinę. Kiek aukštesnėje sausesnėje vietoje pelkyno pakraštyje pasistatė ir piliakaln normaliam gyvenimui. Čia
jų gyventa ilgokai. Keitėsi žmonių kartos. Šalimais sirengė ir kapinyną, kuriame
randami dirbiniai nuo žalvario laikų.
1 lentelė
Vaiguvos valsčiaus gamtini
antropogenizacijos etapai

landšaft

Eil. Etapo
Nr. trukmė
metais

Klimato
laikotarpis

Archeologinis
laikotarpis

Žmonių verslai

Gyvenvietės

taka
gamtiniams
landšaftams

1.

3 000

Vėlyvasis
ledynmetis

Paleolitas

Medžioklė, žvejyba
prieledyninėse
Europos platybėse

–

Klajojantys
medžiotojai –
tuometinio
landšafto
dedamoji

2.

4 000

Borealis

Mezolitas

Medžioklė, žvejyba,
augalinio maisto
rinkimas

Kailinės
palapinės
ir laikinos
stovyklos

Naudojimasis
gamtos
gėrybėmis
be takos
landšaftams

3.

2 500

Atlantis

Neolitas

Medžioklė, žvejyba,
riešutavimas,
grybavimas,
uogavimas, gyvulių
auginimo pradžia,
daržinė žemdirbystė
(kaplinė)

Moliu
apglaistytų
karčių
stovyklos

Žmonių taka
silpna, vyko
normali
gamtos
renatūralizacija

4.

1 200

Subborealis

Žalvario amžius
1500 pr. m. e.–
500 pr. m. e.

Primityvus miško
kirtimas ruošiant
aptvarus gyvuliams.
Lydiminė
žemdirbystė

Rąstų
sodybos
piliakalniuose

taka
pavieniams
landšafto
komponentams
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(t sinys)
Eil. Etapo
Nr. trukmė
metais

Klimato
laikotarpis

Archeologinis
laikotarpis

Žmonių verslai

Gyvenvietės

taka
gamtiniams
landšaftams

5.

700

Subatlantis
(klimato
atšalimas)

Geležies amžius

Miško dirvoninė
žemdirbystė

Pilaitės,
piliakalniai

Renatūralizacija – dalinis
komponentų
atsikūrimas

6.

1 600
(400–
2 000)

Subatlantis

Ariamoji
žemdirbystė

Dvarai,
kaimai,
gyvenvietės,
miesteliai,
miestai

Pakinta visa
landšafto
morfostruktūra

Apie tolimos praeities žmonių veiklą galima rasti ir rašytiniuose istoriniuose
šaltiniuose, iš kurių galima paminėti 1559 m. G. Volovičiaus Didžiosios Lietuvos
Kunigaikštystės girių, pradedant nuo K jevo ir baigiant Žemaičių giriomis, aprašymą, kuriame minimi miškai, pievos, raistai, krūmai, krūmokšniai, upės, ežerai.
Tai vertingas istorinis šaltinis, iš kurio galima spręsti, kad prieš 450 metų visa
Vaiguvos valsčiaus teritorija dar buvo apaugusi dideliais miškais, vadintais giriomis. 7
Be to, dar yra išlikę XIV a. Lietuvos kelių aprašymai, kuriuose paminėti
žiemos ir vasaros metu pastebėti abipus kelių gamtos vaizdai ir pakeliuose išsidėsčiusios gyvenvietės.8
Toks kelias Vaiguvos valsčiaus teritorijoje ėjo žvėrių pramintais takais
išilgai Knituojos kairinio šlaito per K lniškių, Perk niškės, Špit lės, Daustori
gyvenvietes. Kituose šaltiniuose nurodoma, kad seniausios yra šios gyvenvietės
Daustoria ( kurti 1575 m.), Kil niai (1586 m.), Petrik ičiai (1598 m.), Dimga liai
(1635 m.), J dikiai (1753 m.).

2. Tyrimų rezultatai
Kiek daugiau žinių apie praeities landšaftus pateikia 1613 m. žemėlapis, kurio
detalumo nepralenkia kitataučių sudaryti žemėlapiai. Žemaitijos teritorijoje pažymėti
tik ežerai, upės, gyvenvietės ir miškai. Pastarieji pavaizduoti beveik vienodos medžių
sudėties. Iš to galima spręsti, kad tais laikais Žemaitija buvo priskiriama prie miškingų
sričių. Tik XIX a. buvo sudarytas Lietuvos, kartu ir Žemaitijos krašto kartografinis
vaizdas. Tik turėdami tokių detalių ir tikslių topografinių žemėlapių analizę galime
išreikšti bent vieno šimtmečio kai kurių landšaftų komponentų dinamiką.
Pasitaiko dar ir tokių vietų, apie kurias nei iš vieno, nei iš kito laikotarpio
nėra išlikusių jokių istorinių šaltinių bei dokumentų. Bet ir esama kartografinė medžiaga išsamiai neatspindi kurio nors
gamtinio teritorinio komplekso bruožų, 7 Волович Г. Б. ев
у ь
ере
в вер н
в
б
вше
ел
к
н
е
тве
т
в
к
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tik parodo geografinės aplinkos pažiniку лен е гра т
р в лег е на в
в у
mo arba kartografijos mokslo išsivysна е л Вил на
.
tymo lyg vienu ar kitu laikotarpiu. 8 Scriptores rerum Prussicarum (die Geschichts uellen der
Prussicarum Vorzeit), I Band, Leipzig, 1861, II Band,
Taigi ankstesnę kaip XIX a. tiek rašyLeipzig, 1863, III Band, Leipzig, 1866, IV Band,
tinę, tiek kartografinę medžiagą, skirtą
Leipzig, 1870.
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Žemaitijos aukštumos teritorijai, reikia plačiau ir giliau studijuoti, bet negalima
ja remtis restauruojant vieno ar kito gamtinio teritorinio komplekso vystymosi
istoriją, susijusią su žmonių ūkine veikla.
Remdamiesi vairia istorine bei archeologine medžiaga, nusprendėme, kad
Žemaitijoje apsigyvenę žmonės pradėjo sąmoningai ir aktyviai veikti savo aplinką naujojo akmens amžiaus pabaigoje, kai sivyravo vidutiniškai sauso ir šilto,
vadinamojo subborealinio klimato sąlygos, palankios žemės ūkiui. Taigi beveik
prieš 4 000 metų, neolito pabaigoje, žmonės pradėjo verstis žemdirbyste. Tai
buvo svarbus posūkis landšafto raidoje. Manoma, kad iki to laiko susiformavusi
dirvožemių danga gali būti sinchroniška pelkėse esančių durpių ribos horizontui.
Žemdirbystė, paspartinusi gamybos vystymąsi ir padariusi žmones mažiau
priklausomus nuo gamtos, atliko svarbų vaidmen žmonijos istorijoje. Žemės
ūkis užtikrino gyventojams pragyvenimo priemones, pa vairino bei pagausino jų
maistą ir sustiprino žmonių taką gamtinių teritorinių kompleksų vystymuisi. Iš
pradžių žemdirbystė buvo daržinė žmonės susirasdavo didelių miškų platybėse
tinkamesnius žemės sklypelius dažniausiai palei Knit ojos upę. Ten kurdavo
savo gyvenvietes (pvz., Pl mpiai, Paginskia , Perk niškė, Špit lė). Aplink kurtas
gyvenvietes ir kiek toliau nuo jų esančią žemę apdirbdavo primityviais darbo
rankiais ir ten sėdavo javus, sodindavo šakniavaisius. Ilgainiui žmonės pastebėjo,
kad augalai geriau auga degimuose. Mat išdegusio miško vietoje likę pelenai
patręšdavo žemę, padarydavo ją puresnę ir derlingesnę. Archeologų nuomone,
ankstyvoji žemdirbystės sistema buvusi lydiminė žemdirbystė, kai žmonės primityviais ano meto akmeniniais kirviais kirsdavę medžius, degindavę juos ir taip
atkariaudavę iš miško dirbamos žemės plotus.9
Šią archeologų nuomonę patvirtino po deliuvine danga ant pirminio dirvožemio paviršiaus mūsų aptikti medžio anglies gabalėliai, kurių amžius pagal mūsų
sudarytą skalę siekia 3 000 metų. Vadinasi, pirmieji Vaiguvos valsčiaus gyventojai
žemdirbystei pasirinko mažiau riedulingus sunkesnės medžiaginės sudėties (derlingesnius) vietovaizdžius, esančius užuovėjiniame Žemaičių aukštumos šlaite. Tai
pirmasis miško kolonizavimo etapas Vaiguvos valsčiaus teritorijoje.
Neoholoceno pabaigoje, maždaug prieš 2 500 metų, klimatas pasikeitė, nusistovėjo vėsus ir drėgnas subatlantinis klimatas.10
Pasikeitus klimatui, sumažėjo žmonių skaičius Lietuvoje, kartu ir Vaiguvos
valsčiaus teritorijoje. Sumažėjus gyventojų, susilpnėjo gamybinių jėgų vystymasis
ir poveikis gamtiniams landšaftams. Visa tai galėjo tęstis iki pirmųjų mūsų eros
amžių, kai atsiradus geležiniams darbo rankiams, labai paspartėjo žemdirbystės
raida visoje Lietuvoje. Tai patvirtina
ir archeologinė medžiaga, rodanti, jog 9 Dundulienė P. Žemdirbystė Lietuvoje, Lietuvos
TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija, Vilnius,
mūsų eros pradžioje (II–IV a.), maždaug
1963, t. 5 K u l i k a u s k a s P. Vėlyvasis neolitas,
prieš 1 700 metų, Vaiguvos valsčiaus
žalvario amžius ir ankstyvasis geležies amžius (III–
I tūkst. prieš m. e.), Lietuvos TSR istorija, Vilnius,
teritorijoje vyko antrasis miškų koloni1957, t. 1, p. 118–134 Kulikauskas P., Kulikauszavimo etapas. Dirvožemio deliuvinėje
kienė R., Tautavičius A. Lietuvos archeologijos
bruožai, Vilnius, 1961.
dangoje kai kurių aptiktų medžio an10
Gudelis V. Lietuvos geografinės aplinkos raida
glies gabalėlių amžius siekia vos 1 000
geologinėje praeityje, Lietuvos TSR fizinė geografija,
Vilnius, 1958.
metų, o kitų – vos 500 ar net 300.
102

GAM A

Vadinasi, beveik prieš 500–300 metų vyko trečiasis miškų kolonizavimo etapas iki pat XVIII a. pradžioje siautusio maro, kurio metu žuvo didelė Žemaitijos
krašto gyventojų dalis.11
Maro metais dideli plotai vėl virto dykra – apaugo mišku. XIX a., maždaug
prieš 150 metų, ypač po baudžiavos panaikinimo, besivystantys kapitalistiniai santykiai skatino didinti ariamosios žemės plotus, tobulinti žemdirbystės techniką. Taip
prasidėjęs ketvirtasis miškų kolonizavimo etapas tebetrunka iki mūsų dienų. Šio
laikotarpio medžio anglies gabalėlių gausu visur dirvožemio deliuvinėje dangoje.
Vaiguvos valsčiaus teritorijoje vairaus dydžio medžio anglies gabalėlių
aptikta skirtingame gylyje. Didžiausi, geriausiai išsilaikę ir stambiausi medžio anglies gabalėliai aptikti deliuvinės dangos apatinėje dalyje, ant pirminio dirvožemio
paviršiaus. Šleifų deliuvinėje dangoje dažnai aptiktos anglys, išsidėsčiusios keliais
sluoksneliais, kurie yra sinchroniški pagrindiniams, anksčiau minėtiems keturiems
miško kolonizavimo etapams. Tarp tų pagrindinių sluoksnelių dažnai pasitaiko
chaotiškai išsibarstę, daug smulkesni anglies gabalėliai, patvirtinantys kelis kartus
pasikartojus ilgalaik arimą, per kur jie galėjo susmulkėti arba visai sunykti viename ar kitame miško kolonizavimo etape. Mat žmonės, kolonizavę mišką, žemę
dirbdavo tol, kol ji nusialindavo ir beduodavo menką derlių. Netręšiama dirbama
žemė nusialindavo per keletą metų, nes kultūrinė augalija, priešingai natūraliajai,
dažniausiai būna vienos rūšies, kurios reikalavimai dirvožemiui maisto medžiagų
atžvilgiu vienodi, be to, augalinė masė ne paliekama, o nuimama. Todėl nualintos dirvos būdavo paliekamos dirvonuoti arba užleidžiamos miškais, kuriuos
po dvidešimties metų vėl kirsdavo, degindavo ir paversdavo dirbamais laukais.12
Tokiuose užleistuose plotuose galėjo atsinaujinti vairios augalų grupuotės
ganyklos, pievos, krūmai bei antriniai miškai. Vadinasi, dėl žmonių ūkinės veiklos ta pati vietovė galėjo patirti kultūrinimo, renatūralizavimo ir antrinio miško
stadijas. Kad dabartinėje Vaiguvos valsčiaus teritorijoje esantys miškai jau yra
antriniai, rodo po jais dirvožemyje esančios arimo žymės ir kalvų papėdėse susiformavę dirvožemio deliuviniai šleifai, turintys daug medžio anglies gabalėlių.
Taigi, kalvų pašlaitėse ant pirminių dirvožemių susiklosčiusi deliuvinė danga yra
lyg žmogaus ūkininkavimo istorijos metraštis.
Tyrinėjant tą nerašytą žmogaus ūkininkavimo knygą – dirvožemio deliuvinę
dangą galima nustatyti žemdirbystės pradžią ir tolimesnę žmonių ūkinės veiklos
istoriją.
Pašalinus dirvožemio paviršių saugojusią miško dangą ir pradėjus žemę dirbti,
labai išryškėjo kalvoto reljefo, kaip dirvodaros faktoriaus, taka. Mat po mišku net
ir kalvotose vietose dirvožemio drėgmės režimas yra visur palyginti vienodas.13
Dirbamuose laukuose pakito ne tik dirvožemio drėgmės režimas, bet ir jo šiluminės bei aeracinės sąlygos. Buvusių
miškų medžiai tarytum galingi siurbliai 11 Tarvydas S. Apie geografinės aplinkos panaudojimą ir jos keitimą, Lietuvos TSR fizinė geografija,
traukė drėgmę iš dirvos transpiracijos
Vilnius, 1958.
būdu. Iškirtus miškus ir pakitus mi- 12 Dundulienė P. Žemdirbystė Lietuvoje, Lietuvos
TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija, Vilnius,
kroklimatui, pakito gruntinių vandenų
1963, t. 5.
lygis, todėl susidarė sąlygos tarpukal- 13 Garmus P. Lietuvos dirvožemiai, Lietuvos TSR
fizinė geografija, Vilnius, 1958.
vinėms dauboms užpelkėti. Be to, že103
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mės dirbimo veikiama keitėsi dirvos struktūra, jos fizinės bei cheminės savybės,
pagyvėjo mikroorganizmų veikla, pagausėjo organinių medžiagų.
Iškirtus mišką ir kalvų šlaitus pavertus dirbamais laukais, drėgmės režimas
darėsi stichiškesnis. Tekantis vanduo pradėjo veikti kelis šimtus kartų intensyviau,
ypač esant nestruktūringam ir plikam, be augalijos dirvožemiui.14
Anais laikais, netaikant jokių priešerozinių agrotechnikos priemonių, net
mažuose dirbamos žemės ploteliuose susidarė palankios sąlygos reikštis vandensrūvinei dirvožemio erozijai, kuri ypač sustiprėdavo didesnių liūčių ir pavasarinių
potvynių metu.
Žemdirbystė ilgą laiką buvo pagrindinis gyventojų užsiėmimas. Tuo laiku atsirado arimo rankių. Seniausias iš jų yra arklas. Kadangi senovinis arklas
nevertė vagos, o tik pureno, todėl mechaninei (žemės dirbimo sukeltai) erozijai
arklo gadynėje nebuvo sąlygų plisti.15
Senoviniu arklu dirva buvo tik maišoma ir velėna ardoma, o j patobulinus
(sukūrus būdingas arklams verstuves vagai versti), jau buvo galima iš dalies apversti viršutin dirvos sluoksn . Su šios, kaip ir su bet kurios kitos, konstrukcijos
arklu arti vairaus statumo šlaitus buvo labai nepatogu. Ariant skersai šlaito primityviais arimo rankiais buvo ne manoma versti vagos aukštyn ir apversti dirvą
šlaito viršutinės dalies link. Be to, toks arimas labai nualintų gyvul . Liko viena
išeitis – arti skersai šlaito ir visą laiką versti vagą tik žemyn. Žmogus nesuprato,
kad ilgą laiką taip ardamas žemę, jis nustumia nuo kalvų viršūnių pašlaites
derlingąj dirvožemio sluoksn . Jam tuomet terūpėjo viena – arti taip, kad būtų
lengviau pačiam ir gyvuliui su ano meto darbo rankiais.16
Kalvų papėdžių deliuvinėje dangoje esančios arimo žymės ir medžio anglies
gabalėliai byloja, jog kur dabar yra šimtametės girios, kadaise buvo dirbama žemė.
Kertant miškus, didinant dirbamos žemės plotus buvo naudojami vis tobulesni
darbo rankiai. Ilgai naudotą žagrę pagaliau išstūmė geležiniai plūgai. Jie buvo
sunkesni, bet tvirtesnės konstrukcijos ir geriau atlikdavo darbą. Nestačiuose šlaituose arkliniu plūgu buvo galima arti vairiomis kryptimis skersai, išilgai ir strižai
šlaito. Todėl jis buvo pranašesnis už arklą. Tačiau, ariant skersai šlaito, arklinis
plūgas sukeldavo daug pavojingesnę mechaninę dirvožemio eroziją negu arklas.17
Didžiausias mechaninės erozijos pavojus atsirado pradėjus naudoti galingus
traktorius su daugiakorpusiais plūgais ir kitas žemės dirbimo mašinas. Sparčiai
plintant mechanizacijai, buvo gilinamas ariamasis dirvožemio sluoksnis. Giliau
ariant, ariamojo sluoksnio numetama šlaitu žemyn daugiau negu ariant sekliai.
Sustiprėjusi mechaninė dirvožemio erozija pastaraisiais dešimtmečiais sudarė
dar palankesnes sąlygas vandensrūvinei
erozijai – prasidėjo trečiasis, ypač in14
Kiburys B. Mechaninės dirvožemio erozijos esmė
tensyvios erozijos etapas, kuris atitinka
ir žalingumas, Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo
paskutin ketvirtąj miško kolonizavimo
darbai. Biologija, Vilnius, 1966, t. 6.
15
Dundulienė
P. Žemdirbystė Lietuvoje, Lietuvos
laikotarp . Šiame erozijos etape, labai
TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija, Vilnius,
sumažėjus miškų masyvams, sustiprėjo
1963, t. 5.
16
Kiburys B. Mechaninės dirvožemio erozijos esmė
vėjo veikla.
ir žalingumas, Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo
Pats svarbiausias ir dinamiškiaudarbai. Biologija, Vilnius, 1966, t. 6.
sias dirvožemio šleifų formavimo veiks- 17 Ten pat.
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nys buvo ir yra žmogaus ūkinė veikla natūralios augalijos dangos sunaikinimas,
žemės dirbimo būdas (ypač arimas išilgai šlaitų), žemės ūkio kultūrų bei technikos
parinkimas.
Dirvožemio deliuvinės dangos formavimasis yra neigiamas reiškinys, keliąs
rimtą susirūpinimą žemės ūkio specialistams. Dabartiniame erozijos išsivystymo
etape, veikiant vandensrūvinei, mechaninei ir vėjo erozijai, keičiasi ne tik dirvožemio savybės, bet ir atskiros reljefo formos. Reikalingos skubios priešerozinės
priemonės dirvožemio ir kalvoto dauboto reljefo apsaugai.
Dal lauko darbų metu surinktos medžiagos reikėjo išsamiau analizuoti, o
tai galėjo būti atlikta tik laboratorinėmis sąlygomis.
Taip buvo tiriami deliuvinės dangos ir genetinių dirvožemio horizontų pavyzdžiai (frakcija 20 mm). Frakcija 20 mm, prasijojus uolieną lauko sąlygomis,
buvo atmetama kaip gargždinga-riedulinga frakcija, apie kurią kalbama atskirų
vietovaizdžių paviršiaus medžiaginės sudėties bendrose charakteristikose.
Dirvožemio mechaninė sudėtis buvo nustatoma pipetiniu metodu. Išanalizuota daugiau kaip 400 pavyzdžių. Dalies pavyzdžių mechaninę sudėt nustatė
Respublikinio žemėtvarkos projektavimo instituto Dirvožemio laboratorija (Kaune),
dalies pavyzdžių – Respublikinio vandens ūkio projektavimo instituto Dirvožemio
laboratorija (Kaune) ir likusios dalies pavyzdžių mechaninę sudėt nustatė Kompleksinė geologinė laboratorija (Vilniuje).
Dirvožemio humusingumas buvo nustatomas Tiurino metodu. Išanalizuota
apie 500 pavyzdžių. Humuso analizę atliko Respublikinio žemėtvarkos projektavimo instituto Dirvožemio laboratorija (Kaune). Nustatant humuso kiek , ypač
didelius keblumus sudarė dirvožemyje (deliuvinės dangos pavyzdžiuose) esantys
itin smulkūs medžio anglies gabalėliai.
Iš dirvožemio deliuvinės dangos surinkti medžio anglies gabalėliai nuo 1 iki
10 mm dydžio buvo analizuojami laboratorinėmis sąlygomis, mėginant nustatyti
jų amžių ir botaninę sudėt .
TSRS MA Geologijos instituto (Maskvoje) prof. V. Čerdyncevo vadovaujamojoje
Absoliutaus amžiaus laboratorijoje, tiriant minėtus angliukus radiokarboniniu (C14)
metodu, buvo prieita prie išvados, kad šitas metodas jiems netinka. Jis taikomas
tam tikram organinės medžiagos kiekiui (mažiausiai 15 gramų), o medžio anglies
gabalėliai yra palyginti labai maži ir jų daug reikia. Deliuvinėje dirvožemio dangoje galima rasti reikiamą angliukų kiek , tačiau negalima pamiršti, kad atskiri
anglies gabalėliai gali būti skirtingo amžiaus. Juos visus sudėjus, kad sudarytų
reikiamą svor , nustatomas jų bendras absoliutus amžius (suniveliuojama atskirų
anglies gabalėlių amžių vairovė), kuris žmonių ūkinės veiklos istorijai pažinti
nebeturi praktinės reikšmės.
TSRS MA Archeologijos instituto (Maskvoje) Dendrochronologijos laboratorijoje, analizuojant iš dirvožemio deliuvinės dangos surinktus medžio anglies
gabalėlius, buvo prieita prie išvados, kad dendrochronologiniu metodu visiškai
ne manoma nustatyti jų amžiaus, nes šis metodas tinka tada, kai išlikusios visos
amžių būvyje susiformavusios medžio rievės, o mažuose anglies gabalėliuose jų
yra tik kelios, pagal kurias negalima spręsti apie vieno ar kito anglies gabalėlio
amžių.
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Todėl iš dirvožemio deliuvinės dangos surinktų medžio anglies gabalėlių
amžius buvo nustatomas E. Šimkūnaitės botaniniu metodu. Šis metodas galina
nustatyti ne tik atskirų mažų anglies gabalėlių amžių (kelių dešimčių metų tikslumu), bet ir jų botaninę sudėt . Tai pats perspektyviausias metodas mažų anglies
gabalėlių amžiui nustatyti.

Medžio anglies gabalėlių amžiaus priklausomybė nuo jų kietumo ir
jų sinchroniškumas miško kolonizavimo periodams a, b, c, d, e, f –
galimi sluoksneliai dirvožemio akumuliacijos šleifų deliuvinėje dangoje

Jis tinka ir palyginti tolimos praeities anglių amžiui nustatyti. Todėl juo
naudojasi mūsų archeologai R. Rimantienė, A. Tautavičius, V. Daugudis ir kiti.
Spaudoje šis metodas dar nėra išpopuliarintas. Jam priklauso ateitis.
Kalvotoj daubotoj Vaiguvos valsčiaus teritorijoje iš deliuvinės dirvožemio
dangos lauko sąlygomis ekspedicijos metu buvo renkami maži ir net mažyčiai
medžio anglies gabalėliai. Tuo tikslu iškasti 423 kasiniai. Surinktų medžio anglies
gabalėlių amžius nustatytas pagal mūsų sudarytą kietumo skalę.
Nustačius iš dirvožemio deliuvinės dangos surinktų Vaiguvos valsčiaus teritorijoje medžio anglies gabalėlių amžių, paaiškėjo 4 miškų kolonizavimo periodai.
Tyrinėjant šiandienines gamtines sąlygas agrariniame Žemaičių aukštumos
kampelyje – Vaiguvos valsčiaus teritorijoje, atsekti žmonių ūkinės veiklos pėdsakai gamtiniuose kompleksuose, kurie vienas nuo kito skiriasi reljefo geneze ir
sąskaida, vyraujančia paviršiaus medžiagine sudėtimi, hidrografijos pobūdžiu bei
ūkiniu sisavinimu ir sudaro tos aukštumos landšaftinę mozaiką. Be to, buvo
tiriami kalvų pašlaitėse susiformavę dirvožemio deliuvinės akumuliacijos šleifai,
kurie, kaip paaiškėjo, yra tikras žmonių ūkinės veiklos istorijos metraštis. Šleifų
studijavimas leido atkurti pirminius reljefo kontūrus, dirvožemio deliuvinės dangos
stor ir po ja palaidoto pirminio dirvožemio savybes.
Žmonių ūkinės veiklos istoriją padėjo išryškinti dirvožemio šleifų deliuvinėje
storymėje aptikti medžio anglių gabalėliai – kadaise tose vietose buvusių miškų reliktai.
Lauko darbų medžiaga buvo patikslinta laboratoriniais tyrimais. Gautus
duomenis sugretinus su esama archeologine bei etnografine ir istorine, toponimine
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bei senąja kartografine medžiaga paaiškėjo, jog antropogeninio faktoriaus veikiama Vaiguvos valsčiaus teritorija pergyveno keturis miško kolonizavimo periodus.
2 lentelė
Miško kolonizavimo periodai
Pirmasis periodas

Antrasis periodas

Trečiasis periodas

Ketvirtasis periodas

prieš 3 000 metų

Prieš 1 700 metų

prieš 500 metų

prieš 150 metų

Pirmasis miško kolonizavimo periodas Vaiguvos valsčiaus teritorijoje prasidėjo daugiau kaip prieš 3 000 metų smulkaus kalvotumo mažiau riedulingose
vietovėse. Nors ir primityviais ano meto rankiais pašalinus dirvožemio paviršių
saugojusią miško dangą ir pradėjus žemę dirbti, išryškėjo kalvoto reljefo, kaip
dirvodaros faktoriaus, taka drėgmės režimas darėsi stichiškesnis, tekantis vanduo
intensyviau pradėjo veikti kalvų šlaitus. Anais laikais, netaikant jokių priešerozinių agrotechnikos priemonių, net mažuose dirbamos žemės ploteliuose susidarė
palankios sąlygos reikštis vandensrūvinei dirvožemio erozijai.
Antrasis miško kolonizavimo periodas prasidėjo maždaug prieš 1 700 metų,
atsiradus geležiniams darbo rankiams. Šiame periode, naudojant tobulesnius žemės
dirbimo rankius, nuo kalvų viršūnių bei viršutinių šlaito dalių derlingas ariamasis dirvožemio sluoksnis arimo rankiais buvo mechaniškai numetamas šlaitu
žemyn kalvų papėdes, kur akumuliavosi dirvožemio deliuvis. Taip prasidėjo
mechaninė erozija.
Trečiasis miško kolonizavimo periodas prasidėjo maždaug prieš 500 metų
ir truko iki XVIII a. pradžioje siautusio maro, kurio metu žuvo daug gyventojų
ir dideli dirbamos žemės plotai vėl apaugo mišku.
Ketvirtasis miško kolonizavimo periodas prasidėjo maždaug prieš 150 metų.
Besivystantys gamybos santykiai skatino didinti ariamos žemės plotus, tobulinti
žemdirbystės techniką. Šiame periode, pradėjus naudoti galingus traktorius su daugiakorpusiais plūgais bei kitas žemės dirbimo mašinas, buvo pagilintas ariamasis
dirvožemio sluoksnis. Ariant giliau, padidėjo ariamo sluoksnio numetimas šlaitu
žemyn. sigalėjus mechanizuotam žemės dirbimui ir padidėjus dirbamų laukų
masyvams, sustiprėjo mechaninė dirvožemio erozija, kuri sudarė dar palankesnes
sąlygas vandensrūvinei erozijai. Prasidėjo ypač intensyvios erozijos etapas. Tyrimų
metu nustatyta, jog istorijos būvyje žmonių ūkinės veiklos sukelta erozija pakeitė
Vaiguvos valsčiaus teritorijoje ne tik dirvožemio savybes, bet ir kai kurias reljefo
formas kalvos pažemėjo, sulėkštėjo, skersai šlaitų susidarė antropogeninės terasos, kalvų papėdėse susiformavo dirvožemio akumuliacijos šleifai, sumažėjo ir
paaukštėjo tarpukalvinės daubos, pakito šlaitų forma, sumažėjo kalvų santykiniai
aukščiai, susiformavo nauja uoliena – dirvožemio deliuvis.

Išvados
1. Apibendrinus geologinių paieškinių-žvalgybinių darbų medžiagą atkurta
Vaiguvos valsčiaus gamtinių landšaftų litogeninio pagrindo formavimosi eiga.
2. Pirmą kartą Lietuvoje sudarytas Vaiguvos valsčiaus teritorijos landšaftinis
žemėlapis, kuris taip reikalingas ūkio reikmėms ir gamtosaugos priemonėms nustatyti.
107

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

3. Sudaryta medžio anglies amžiaus kietumo skalė, sinchroniška miško
kolonizavimo periodams.
4. Nustačius iš dirvožemio deliuvinės dangos surinktų medžio anglies
gabalėlių amžių pagal mūsų sudarytą medžio anglies kietumo skalę, paaiškėjo
Vaiguvos valsčiaus teritorijoje buvę 4 miškų kolonizavimo periodai.
5. Sudaryta Vaiguvos valsčiaus gamtinių landšaftų antropogenizacijos etapų
lentelė.
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Gamtonauda ir gamtosauga
Vaiguvos valsčiuje
Irena Sirusienė, Ieva

varcaitė

Mokslo ir technikos pažanga, teikdama materialines gėrybes, kelia ir naujas
problemas didėja aplinkos užterštumas, skursta ir nyksta ekosistemos, stokojama
gamtos išteklių, kyla pavojus gamtinei pusiausvyrai. Urbanizuojant gamtą, t. y.
statant vairius gamybinius objektus, gyvenamuosius namus, tiesiant komunikacines linijas, natūralioji gamta keičiama dirbtine, dėl to mažinamos rekreacinės
gamtos jėgos ir didinamas neigiamas antropogeninių veiksnių poveikis. Žmonija
ne tik intensyviai naudoja gamtos išteklius, bet ir aplinką išmeta didžiulius
kiekius nuodingų teršalų. Biosfera jau ne visur gali pati apsivalyti, dėl to didėja
gyventojų sergamumas bei mirtingumas.1
Ignoruojant gamtos dėsnius, labai akivaizdžios žemdirbystės pasekmės.
Intensyvi gamyba ir gamtos apsauga žemės ūkyje suderinami dalykai. Galime
nuolat intensyviai dirbti žemę, tręšti laukus organinėmis ir mineralinėmis trąšomis,
kalkinti, nuosekliai naikinti piktžoles, augalų ligų pradus ir kenkėjus, auginti derlingas kultūras ir nepakenkti dirvai, aplinkai, gamtai. Norint visa tai gyvendinti,
reikia tiksliai laikytis mokslo rekomendacijų. Svarbu nepamiršti, kad žemėje augs
derlius ir ateinančioms kartoms.
Gamybai naudojamas itin svarbus paviršinis purus žemės sluoksnis, vadinamas dirvožemiu. Kasdieninėje kalboje dirbamą žemę prasta vadinti dirva.
Siekiant maksimaliai išnaudoti žemę, svarbu, kad būtų suariamos visos
galulaukės, likviduojami nereikalingi keliai, dirbamos sodybvietės, rekultivuojami
nebereikalingi karjerai, durpynai, apsėjami visi pakraščiai.
Svarbiausias melioracijos ir dirvų kultūrinimo darbus dirba melioratoriai,
taip pat ir ūkiai savo jėgomis. Atliekant šiuos darbus, nemažai palikta giraičių,
atskirų medžių grupių. Juos būtina išsaugoti, o derlingose dirvose menkaverčius
krūmynus iškirsti ir žemę paversti naudmenomis. Kur netikslinga auginti lauko
kultūras, patartina pasėti daugiamečių žolių. Jei ir žolėms augti laukai netinkami,
reikia pasodinti mišką.
Daug kur yra akmenuotų dirvų. Akmenys labai trukdo technikai dirbti,
prastina laukų kokybę ir mažina derlingumą, todėl juos būtina nuolat šalinti.
Statyboms, keliams tiesti, stiklui, plytoms ir kitiems gaminiams reikalingas
žvyras, smėlis, molis. Kas metai kurui, kraikui, kitiems tikslams sunaudojamas
tam tikras kiekis durpių. Senus karjerus reikia tuoj pat rekultivuoti arba užsodinti
medžiais ir vaiskrūmiais. Vaiskrūmiai žvyro karjeruose auga gana gerai.
V iguvos valsčiaus teritorijos dirvožeminė danga yra nepaprastai marga
ir vairi. Daugiausia yra velėninių jaurinių dirvožemių. Nemažus plotus uži ma velėniniai glėjiniai, velėniniai karbonatiniai ir jauriniai pelkiniai dirvože miai. Pelkių dirvožemių yra mažiau, o aliuvinių (salpinių) visai mažai.
Pelkiniai dirvožemiai nedideliais
ploteliais išsidėstę po visą valsčiaus 1 Baltrėnas P. ir kt. Aplinkos apsauga, Vilnius, 1999,
p. 9.
teritoriją. Jie skirstomi
žemutinius,
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Rytinėje Vaiguvos valsčiaus dalyje kalvos labiau ardomos erozijos. Nuo
Sirvydų kapinaičių į šiaurės vakarus t siasi nuožulniai nusileidžiantis
ariamo lauko eroduojamas šlaitas. 2007 m. A. Petrašiūno nuotr.

Lygesnėse kalvvoto dauboto reljefo vietose ariami šlaitai mažiau
eroduojami. 201

m. S. Burbienės nuotr.
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tarpinius ir aukštutinius. Daugiausia yra žemutinių pelkinių dirvožemių. Dideli
jų plotai yra teritorijos rytinėje dalyje.
Gilūs smėlynai daug kur apsodinti miškais, bet jų dar yra ir ariamojoje žemėje.2
Vaiguvos valsčiaus gamta išties graži, tačiau žemdirbiai, siekdami racionaliai
panaudoti žemę, turi nemažai sunkumų.
Gamtin (natūralų) dirvožemio našumą lemia dirvožemio viršutinio humusingo sluoksnio našumas. J galima padidinti melioruojant, kultūrinant dirvas,
tręšiant jas organinėmis bei mineralinėmis trąšomis, kalkinant ir naudojant kitas
dirvožemio gerinimo priemones.
Žemės naudotojai privalo imtis priemonių nuo dirvožemio erozijos, šalinti
iš dirbamos žemės akmenis, menkaverčius miškus ir krūmus, naikinti piktžoles,
saugoti žemės ūkio augalus nuo ligų ir kenkėjų. Tai labai svarbūs darbai. Nuo
jų kokybės priklauso racionalus ir efektyvus dirvožemių panaudojimas.
Kad kultūriniai augalai galėtų normaliai augti ir vystytis, dirvožemyje turi
būti pakankamai maisto elementų, vandens, patvari jo struktūra, palankus vandens ir oro režimas.
Dirvožemyje yra daug vairios gyvūnijos – tai pirmuonys, nematodai, erkės,
vabzdžiai, sliekai, moliuskai ir kt. Šie gyvūnai dirvožemyje gyvena, maitinasi,
kvėpuoja, dauginasi ir žūva. Nuo dirvožemio gyvūnijos kiekio ir veiklos daug
priklauso dirvos derlingumas. Pavyzdžiui, bestuburiai padeda susidaryti humusui,
dirvožemio struktūrai. Mikroorganizmai skaido ir mineralizuoja organines medžiagas. Žuvę jie taip pat praturtina dirvožem organiniais junginiais.
Dirvožemyje gyvena ir sliekai. Jie minta pūvančia organine medžiaga, todėl
žemdirbiai žino – kur daug sliekų, ten gera žemė. Sliekų padarytais urveliais
dirvą geriau patenka oras, vanduo. Sliekai teigiamai veikia mikroorganizmų kiek
dirvožemyje.
Žemdirbystė turi būti glaudžiai siejama su gamtosaugos klausimais, veiksmingai panaudojant visus turimus žemės resursus. Todėl svarbu kuo greičiau
rekultivuoti visas pažeistas žemes, panaudotus karjerus bei durpynus, kad juose
būtų galima auginti lauko kultūras ar sėti kultūrines pievas.
Žemės ūkio gamybos intensyvumą būtina derinti su ekologiniais reikalavimais.
Nudrenavus užmirkusias, rekultivavus pažeistas žemes, pašalinus iš jų krūmus,
akmenis, nutiesus gerus kelius, ūkyje sukuriamas naujas kultūrinis landšaftas.3
Melioracija – brangi, tačiau ilgalaikė derlingumo didinimo priemonė. Sureguliavus drėgmės režimą, pagerėja dirvos fizinės ir cheminės savybės, anksčiau
galima pradėti pavasario darbus, todėl pailgėja vegetacijos laikotarpis ir augalams
yra geresnės augimo ir vystymosi sąlygos.
Drenažo pranašumas, palyginti su kitomis sausinimo priemonėmis, yra tas,
kad jis netrukdo dirbti laukus, panaudojant galingas žemės ūkio mašinas, nuimti
derlių. Gerai rengtos drenažo sistemos veikia labai ilgai ir gali pašalinti drėgmės
perteklių.
Sureguliavus drėgmės režimą ir
pagerėjus aeracijos sąlygoms, dirvože- 2 Bieliauskas P. Dirvosauginė žemdirbystė kalvose,
Vilnius, 1985.
myje išnyksta arba sumažėja glėjišku- 3 Mališauskas V. Racionalus gamtos išteklių panaudojimas, Vilnius, 1985.
mas, pagerėja jo fizinės, cheminės ir
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biologinės savybės. Tokiomis sąlygomis drenuotuose dirvožemiuose augalų šaknys
prasiskverbia giliau negu nedrenuotuose. Jos geriau paima dirvoje esančias maisto
medžiagas, todėl augalai intensyviau auga ir sparčiau vystosi.
Nusausintos dirvos pavasar anksčiau pradžiūsta, todėl galima optimaliais
terminais paruošti dirvą ir pasėti. Tai labai svarbu, nes ankstyvos sėjos pasėliai
visuomet subrandina gausesn derlių.
Turi būti sudaryta optimali pasėlių struktūra, atitinkanti dirvožemio sąlygas ir
ūkio gamybos krypt . Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos instituto duomenimis,
daugiausia pašarinių vienetų gaunama auginant nusausintose dirvose kaupiamąsias kultūras (cukrinius ir pašarinius runkelius, bulves) ir linus. Nusausintuose
durpynuose geriausiai apsimoka rengti kultūrines pievas ir ganyklas.
Kad drenuotose dirvose gausiai derėtų visos auginamos kultūros, reikia sudaryti storą ariamąj sluoksn . Jis turėtų būti ne plonesnis kaip 25–30 cm. Tuomet
būtų geras vandens laidumas ir augalai turėtų palankias augimo sąlygas.
Tinkamai prižiūrimos ir laiku remontuojamos melioracinės sistemos veikia ilgai ir efektyviai. Laiku nepašalinti pavieniai ir nedideli melioracijos sistemos gedimai
išvedė iš rikiuotės Užgirių kaime visą sistemą. Todėl būtina nuolat prižiūrėti griovius,
o prireikus remontuoti hidrotechnikos rengimus, prižiūrėti drenažo žiotis. Labai
svarbu apsaugoti drenas, kad neuždumblėtų grunto dalelėmis bei geležies junginiais.
Šiuo metu žemės ūkyje dirbama tokiomis mašinomis, kurių ratų slėgis
dirvą ar kelio dangą yra kelis kartus didesnis negu vikšrinių traktorių.
pač dirva suslegiama pavasar ir ruden , kai galingi traktoriai važinėja po
drėgną dirvą. Smarkiai suvažinėtoje dirvoje gali nustoti veikti drenažas. Todėl
labai svarbu, kad kuo mažiau po drenuotą dirvą važinėtų sunkieji traktoriai.
Dideliuose laukuose geriau mechanizuoti žemės ūkio darbus. Tačiau, stambinant laukus, reikia atsižvelgti galimas vėjo erozijos pasekmes, gamtines ir
aplinkos sąlygas.
Melioruojamuose plotuose žemė dirbama taip, kad būtų sunaikinta kuo
daugiau piktžolių. Būtina išrinkti akmenis, išlyginti dirvos paviršių, pakalkinti
rūgščius plotus. Kadangi melioruojami laukai dažniausiai būna neapsėti, tai kalkinti juos galima birželio ar liepos mėnesiais.
Ankstesniais metais, žemę pradėjus dirbti mechanizuotai, buvo ariama giliau, buvo susiformavęs humusingas ariamasis sluoksnis ir dėl to pablogėjo dirvų
fizinės ir cheminės savybės. Nusausinus daug žemių ir gerokai pagilinus ariamąj
sluoksn , bet mažai terpus dirvą organinių trąšų, kai kuriuose melioruotuose
dirvožemiuose humuso kiekis taip pat sumažėjo. Giliai suartoje dirvoje auginamų
kultūrų derlius kartais būna mažesnis negu sekliai artoje, nes ariamajame sluoksnyje esantis humusas praskiedžiamas.
Humusas saugo dirvas nuo sutankėjimo. Važinėjant po lauką sunkiomis mašinomis, dirva stipriai suspaudžiama, ir humusingas dirvožemis greičiau atsistato
negu mažiau humuso turintis. Be to, humusingas dirvožemis geriau akumuliuoja
vasaros kritulius, todėl ir sausais metais ilgiau dirvoje būna drėgmės ir augalai
geriau gali ja pasinaudoti. Gausus tręšimas organinėmis trąšomis, auginamų kultūrų
šaknys ir ražienos dažniausiai kompensuoja tą humuso kiek , kuris prarandamas
augant lauko kultūroms.
112

GAM A

Mėšlu netręšiamuose sėjomainos laukuose reikėtų užarti žaliąją trąšą. Reikėtų auginti ne tik lubinus, bet ir tarpines kultūras – rapsus, aliejinius ridikus,
garstyčias ir ruden užarti žaliajai trąšai.
Humuso atsargas ariamojoje žemėje galima būtų kiek papildyti terpiant
žemę durpių. Tačiau durpynų respublikoje turime ne tiek jau daug ir, pradėjus
vežti durpes laukus, juos greitai sunaikintume.
Svarbiausias žemės dirbimo uždavinys – nuolat didinti dirvų derlingumą.
Tai nelengvas ir daug pastangų reikalaujantis darbas. Dirvožemiai yra vairūs,
nevienoda jų mechaninė sudėtis, skirtingos meteorologinės sąlygos, todėl, dirbant
žemę, būtina tai atsižvelgti.
Šlapia dirva slegiama daug labiau negu sausa. Todėl lauko darbus reikėtų
dirbti tik tinkamai subrendusioje, ne per šlapioje dirvoje, kad važinėjimai mažiau
pakenktų. Pavasar , skubėdami pasėti ankstyvąsias kultūras, žemdirbiai kartais
pažeidžia š reikalavimą – pradeda dirbti šlapią dirvą, dėl to nukenčia derlius.
Vienas iš svarbiausių uždavinių yra tinkamas pūdymų ir dobilienų dirbimas.
Pastaraisiais metais daugiausia žiemkenčių sėjama vienmetėmis žolėmis užimtus pūdymus ir dobilienas. Tik apie trečdal žiemkenčių pasėjama juoduosius
pūdymus ir po kitų priešsėlių.
Varpučių šakniastiebiai dažniausiai yra 10–12 cm gylyje, o puresnėje dirvoje – ir giliau. Varputėtoje dirvoje vasarojaus grūdų derlius dažnai sumažėja
iki 40–50
ir daugiau, be to, blogai dirba visi žemės ūkio padargai. Varputis
padeda plisti ligoms ir kenkėjams. Daugiausia jo sunaikinama tinkamai dirbant
juoduosius pūdymus.
Ariant varpučio šakniastiebiai supjaustomi, bet iš atkarpų išauga naujos
atžalos. Po užarimo pasirodžius naujiems daigams, šakniastiebiai eikvoja maisto
medžiagas ir vėl leidžia naujus daigus. Ariant vis giliau ir giliau, varputis išsieikvoja ir sunyksta.
Toks dirvos dirbimas gerai sunaikina ir kitas daugiametes piktžoles, pirmiausia usnis, pienes, šalpusnius ir asiūklius. Jos taip pat nuolat leidžia ūglius,
tačiau, kai neduodama piktžolėms sužaliuoti ir dažniau naikinami nauji daigai,
augalas priverstas toliau eikvoti maisto medžiagas naujiems asimiliaciniams
organams auginti. Kai kelis kartus sunaikinami daigai, vegetatyviniai organai
galutinai išsieikvoja ir sunyksta. Taigi, naikindami sluoksniniu žemės dirbimu
daugiametes piktžoles, sunkesnėse dirvose kartu sunaikiname ir pasitaikant
varput , o naikindami varput lengvose dirvose, kartu sunaikiname ir kitas
daugiametes piktžoles.
Sekliai artuose laukuose piktžolės greičiau atželia, todėl jų daugiau sunaikinama kitu arimu. Suarus giliai, piktžolės ilgai dygsta ir dažnai iki kito arimo
nesuspėja išl sti žemės paviršių.
Norint sunaikinti dirvoje piktžoles, juodasis pūdymas turi būti intensyviai
dirbamas 5–7 kartus. Ariama vidutiniškai kas 2–3 savaites.
Užimtuosiuose pūdymuose dažniausiai auginami ankštinių ir varpinių mišiniai žaliajam pašarui arba silosui. Lengvose dirvose užimtuose pūdymuose dar
auginami pašariniai lubinai. Kai pasėliai pakankamai tankūs, gerai stelbia piktžoles, o juos laiku nupjovus, ir išsilaikiusios piktžolės nespėja subrandinti sėklų.
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Nukasus bulves, laukas kultivuojamas ir akėjamas likusiems gumbams surinkti, paskui ariama. Nuėmus šakniavaisius, dirva iš karto ariama visu gyliu.
Visas dirvas būtina suarti iki spalio vidurio.
Laukų tręšimas organinėmis ir mineralinėmis trąšomis yra svarbi agrotechnikos priemonė, efektyviai veikianti žemės ūkio kultūrų derlingumą. Dirvų
derlingumui didinti labai didelę reikšmę turi organinės trąšos. Vaiguvos valsčiuje,
kaip ir visoje Lietuvoje, svarbiausia organinė trąša yra gyvulių mėšlas. Patręšus
mėšlu, visuomet padidėja auginamų kultūrų derlingumas, nes jame yra nemažai
augalams reikalingų maisto medžiagų.
Mėšlo efektyvumas daug priklauso nuo jo terpimo dirvą laiko. Iškratytas ir neapartas mėšlas greitai džiūsta, išgaruoja amoniakas ir todėl sumažėja jo
veiksmingumas. Didėjant azoto nuostoliams, atitinkamai mažėja ir tręštų kultūrų
derlius. Iškračius mėšlą drėgnu ir šaltesniu oru, azoto išgaruoja kiek mažiau ir
derliaus nuostoliai yra mažesni.
Kraikinis mėšlas praktiškai nesudaro pavojaus aplinkai, o skystas gali užteršti aplinką, ypač vandenis.
Siekiant padidinti mažai derlingų dirvų derlingumą, jau iš senų laikų buvo
praktikuojama užarti kai kurių kultūrų (dažniausiai ankštinių) visą užaugusią
žaliąją masę trąšai. Geriausiai šiam tikslui tinka lubinai.
Mineralinės trąšos veiksmingos ne tik lengvose ir maisto medžiagų nedaug
turinčiose dirvose. Jos gerokai padidina derlių ir labai derlingose sunkiose sukultūrintose dirvose.
Efektyviausiai mineralinės trąšos veikia tada, kai jos panaudojamos laiku ir
tinkamu santykiu. Netinkamai tręšiant, gali pablogėti augalininkystės produkcija.
Pavyzdžiui, sistemingai tręšiant fiziologiškai rūgščiomis mineralinėmis trąšomis,
bet nekalkinant dirvų, blogėja agrocheminės ir biologinės savybės, todėl augalai
sintetina mažiau baltymų, angliavandenių, riebalų ir kitų medžiagų.
Visas mineralines trąšas būtina tinkamai laikyti, kad nebūtų aplinkos teršimo pavojaus. Jos turi būti atidžiai pakraunamos transporto priemones bei trąšų
barstomąsias mašinas.
Trąšų sandėliuose draudžiama laikyti lengvai užsidegančias medžiagas, grūdus, pašarus, mašinas, inventorių. Popieriniuose maišuose supakuotų mineralinių
trąšų negalima laikyti arčiau kaip 1 m nuo elektros laidų ir jungiklių.
Pastaraisiais metais ežerų ir tvenkinių dumblas (sapropelis) pradėtas naudoti
dirvoms tręšti. Nauda dviguba iš vandens telkinių išvalomas dumblas ir patręšiami laukai. Dumblėjantys ežerai respublikoje šiuo metu sudaro apie 60 visų
vandens telkinių ir jų išvalymas turėtų didelę reikšmę gamtosaugai.
Patręšus dumblu, dirvoje padaugėja azoto, fosforo, kalio, taip pat humuso,
sorbuotų bazių, pagerėja dirvožemio struktūra, vandens ir šilumos režimas.4
Dabar intensyviai kalkinamų dirvų rūgštingumas nedidėja, o kai kuriuose
plotuose net sumažėjo. Pakalkintose dirvose galima auginti derlingesnes veisles
ir kultūras, gauti gerokai didesn visų žemės ūkio kultūrų derlių.
Kalkinimo darbus svarbu atlikti
tinkamai ir laiku, kad nebūtų užteršti 4 Ciunys A. ir kt. Sapropelio gavyba ir jo naudojimas
trąšai (informacinis lapelis), Vilnius, 1987.
vandens telkiniai.
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Norint sumažinti dirvų rūgštingumą ir kartu padidinti jų derlingumą, respublikoje dirvos nuosekliai kalkinamos.
Ūkiuose yra tokių laukų, kur reikia kalkinti nedidelius plotus, atskirais
lopeliais. Žemdirbiai jas kalkina savo jėgomis. Svarbu išberti dirvą tok kalkių
kiek , kad būtų padengti augalų iš dirvos paimti kalcio ištekliai ir sudaromos
sąlygos planuojamam derliui gauti.
Pakalkinus dirvas, sumažėja daugumai žemės ūkio kultūrų kenksmingas
dirvožemio rūgštingumas, pagerėja jo struktūra, pagausėja augalams prieinamų
maisto medžiagų, lengviau dirbti žemę, augalai geriau aprūpinami kalciu. Sumažėjus dirvos rūgštingumui, pagyvėja dirvos mikroorganizmų veikla, sustiprėja
vairūs biologiniai procesai. Pakalkintose dirvose augalai daug geriau panaudoja
mineralines trąšas, todėl gerokai padidėja jų derlius. Kalkinamose dirvose pagerėja
išaugintos produkcijos kokybė. Pakalkintose dirvose galima auginti vertingesnes
daugiametes žoles, derlingesnes lauko kultūras ir veisles.5
Piktžolės yra nuolatinės kultūrinių augalų palydovės. Jos pasėlyje užima
vietą, paima iš dirvos kultūriniams augalams reikalingą drėgmę, maisto medžiagas,
užstoja šviesą, pablogina derliaus kokybę, sudaro sąlygas pasėliuose vystytis augalų
ligų sukėlėjams ir kenkėjams. Visa tai turi neigiamos takos augalų derlingumui.
Piktžolės pablogina ir derliaus kokybę – mažiau augaluose sukaupiama
baltymų, riebalų, krakmolo. Kai kurios piktžolės per pašarus suteikia pieno produktams nepageidaujamą skon . Piktžolių sėklos, patekusios malamus grūdus,
pablogina miltų, kruopų, taip pat pašarų kokybę.
Piktžolėtuose laukuose sunkiau dirbti žemę, sėti, prižiūrėti pasėlius, nuimti
derlių. Pavyzdžiui varputėtoje dirvoje blogai dirba akėčios, sėjamosios, bulvių
kasimo kombainai. Gausiai piktžolių prižėlusioje dirvoje blogiau dirba ir javų
kombainai, be to, sunkiau išvalyti sėklą.
Laukai piktžolėmis užsiteršia vairiais būdais. Svarbiausias iš jų – tuose
pačiuose laukuose augančios piktžolės. Dauguma piktžolių savo sėklas subrandina anksčiau negu kultūriniai augalai. Suvėlinus derliaus nuėmimą, subrendusių
piktžolių sėklų dirvoje pasisėja dar daugiau. Nemažai piktžolių sėklų išbyra ant
dirvos kartu su pelais nuimant javų derlių kombainais. Jos plinta ir kitais būdais.
Piktžolės sėklą paskleidžia pačios, joms plisti padeda vėjas, vanduo, vabzdžiai,
paukščiai, gyvuliai. Be to, daug piktžolių sėklų su pašarais, šiaudais, pelais, nuokulomis patenka mėšlą, o su juo vėl gr žta laukus.
Išbyrėjusios piktžolių sėklos sudygsta nevienodai. Pirmais metais sudygsta
tik nedidelė dalis, o dauguma dygsta vėliaus. Išbyrėjusios piktžolių sėklos dirvą
ilgam užteršia, todėl vienas iš svarbiausių piktžolių naikinimo uždavinių – užkirsti
kelią joms patekti dirvą. Jei piktžolės išsisėjo laukuose, jas išnaikinti galima tik
per ilgą laiką.
Piktžolės tiesiog alina dirvą. Piktžolių sėklų dygimui svarbi dirvos temperatūra, drėgmė ir kitos sąlygos. Nemažai reikšmės turi ir metų laikas. Piktžolės
pradeda dygti anksti pavasar , kai dirvos temperatūra yra vos keli laipsniai šilumos, tačiau masiškai jų daigai pasirodo šilus dirvai iki 10–12 C. Kai temperatūra
aukštesnė, sėklos greičiau išbrinksta ir
5
greičiau sudygsta.
Knašys V. Dirvožemių kalkinimas, Vilnius, 1985.
115

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

Daugiametės dviskiltės piktžolės labai žalingos kultūriniams augalams.
Tai dirvinės usnys, dirvinės pienės, dirvinės mėtos, pelkinės notros, dirviniai
asiūkliai ir kt.
Mažiausiai yra daugiamečių vienaskilčių rūšių piktžolių, iš kurių labiausiai
paplitęs paprastasis varputis.
Vienas iš piktžolių plitimo židinių – pakelėse, pagrioviuose prie kanalų,
elektros ir telefono stulpų, laukų pakraščiuose, prie eksploatuojamų karjerų, apleistų sodybviečių ir kitur augančios piktžolės. Tokius židinius būtina nušienauti,
kol piktžolės dar nesubrandina sėklų.
Svarbu, kad tvarkingai būtų prižiūrimi sodybiniai sklypai, daržai, nes iš jų,
jei tokie sklypeliai apleisti, piktžolių, ypač usnių ir pienių, sėklos išnešiojamos
aplinkinius laukus.
Be apsauginių, taikomos ir tiesioginės piktžolių naikinimo priemonės. Daug
jų sunaikinama tinkamai ir nuosekliai dirbant žemę. Veiksmingai piktžolės naikinamos skutant ražienas, laiku ruden suariant dirvas, gerai jas dirbant prieš sėją.
Toliau piktžolės naikinamos pasėlių priežiūros metu – akėjant pasėlius, purenant
tarpueilius. Labai piktžolėtose dirvose paliekami juodieji pūdymai, kad būtų galima
kuo daugiau sunaikinti daugiamečių ir sumažinti vienmečių piktžolių sėklų atsargas
visame ariamajame dirvos sluoksnyje. Kai jau nebe manoma jų sunaikinti agrotechnikos priemonėmis, naudojamos ir pagalbinės cheminės priemonės – herbicidai.
Ražienų skutimas, naikinant daugiametes piktžoles, yra efektyvus ir užimtuose pūdymuose.
Ten, kur piktžolių, ypač daugiamečių, labai pagausėja, geriausia vienerius
metus palikti juodąj pūdymą ir, tinkamai j dirbant, išnaikinti kuo daugiau piktžolių. Tai turėtų būti vienkartinė melioracinė dirvų kultūrinimo priemonė.
Anksčiau pasėlių akėjimui buvo skiriama didelė reikšmė. Po javų sėjos tai
buvo svarbiausia piktžolių naikinimo priemonė. Pasėlius akėdavo prieš javų dygimą, taip pat ir jiems sudygus. Dabar, kai pasėliai purškiami herbicidais, akėti
nebe taip aktualu. Vis dėlto jo atsisakyti negalima, nes tai viena iš veiksmingiausių mechaninių piktžolių naikinimo priemonių, kurią panaudojus, galima gerokai
sumažinti trumpaamžių piktžolių kiek pasėliuose.
Geriausi rezultatai būna tada, kai tarpusavyje derinamos ir efektyviai taikomos visos galimos apsaugos priemonės. Kur nepadeda mechaninės priemonės,
tenka naudoti ir chemines – herbicidus. Jų efektyvumas priklauso nuo piktžolių
rūšies, taip pat nuo dirvožemio mechaninės sudėties, drėgmės, temperatūros bei
šviesos sąlygų ir augalų vystymosi fazės. Todėl labai svarbu tam tikrų kultūrų
pasėliams parinkti geriausiai veikiančius herbicidus, laiku išpurkšti tok preparato
kiek , kad jis paveiktų piktžoles, bet nepakenktų kultūriniams augalams, neužterštų aplinkos. Nustatant herbicido dozę, būtina atsižvelgti augančių piktžolių
rūšinę sudėt , laukų piktžolėtumą, kultūrinių augalų ir piktžolių vystymosi fazę.
Negalima naudoti didelių herbicidų dozių, nes gali nukentėti kultūriniai augalai,
susidaryti chemikalo likučiai dirvoje ir augaluose.
Herbicidai gerai naikina piktžoles vešliuose pasėliuose, nors piktžolių ir būtų
daug. Blogai dirbtose dirvose, kai sausas, šlapias, taip pat šaltas oras, herbicidai
prasčiau veikia.
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Ir vis dėlto herbicidus reikia naudoti labai saikingai. Negalima reikalauti,
kad jais būtų purškiami visi auginamų kultūrų pasėliai. Jie naudotini tik ten, kur
piktžolių išties labai gausu ir mechaninėmis priemonėmis sunaikinti jau negalima.
Kuriuose laukuose ir kokius herbicidus purkšti, turi nuspręsti ūkių specialistai.
Naudojant herbicidus, reikia tiksliai laikytis saugumo technikos taisyklių.
Negalima herbicidų purkšti iš lėktuvų, nes vėjas gali nunešti jų tirpalą sodus,
medžių guotus, giraites, pamiškes ar vandens telkinius. Nevalia pamiršti, kad
herbicidai yra nuodingi chemikalai, todėl netinkamai išpurkšti jie gali padaryti
nemažai žalos.6
Dirvų rekultivacija – tai žemės produktyvumo, kurio ji neteko dėl žmonių
veiklos, gamtos stichijos ar kitų priežasčių, grąžinimas. Antra vertus, tai techninių,
melioracinių, biologinių, inžinerinių ir statybinių bei kitokių darbų kompleksas,
kuriuo siekiama atkurti pažeistų žemių derlingumą ir padaryti jas tinkamas žemės
ūkio kultūroms ar miškams auginti, poilsio zonoms, tvenkiniams rengti arba
panaudoti statyboms.
Panaudotuose durpynuose, kuriuos numatoma rekultivuoti ir rengti kultūrines
pievas bei ganyklas, turi būti paliekamas ne plonesnis kaip 0,5 m durpių sluoksnis,
o jų susiskaidymas neturi būti mažesnis kaip 30 . Jei buvusiuose durpynuose numatoma sodinti mišką, apsauginis durpių storis turi būti ne mažesnis kaip 0,3 m.
Kur tik galima, rekultivuojamos dirvos turėtų būti jungtos žemės ūkio
naudmenas. Tačiau kartais, ypač gilius žvyrynus, neracionalu rekultivuoti lauko
kultūroms auginti. Ariamojo sluoksnio atstatymas pareikalautų labai daug lėšų ir
laiko. Tokiais atvejais žemę reikėtų užsodinti mišku ir naudingais krūmais.
Rekultivuojant griovas, duobes galima pripildyti vairaus balasto – grunto
iš kasamų duobių, pamatų, griovių ir tvenkinių, komunalinio ūkio bei pramonės
atliekų, sodybviečių liekanų ir kt. Tačiau šiam tikslui negalima naudoti metalo
laužo ir tokių medžiagų, kurios užterštos nuodingaisiais cheminiais junginiais.
Visiška pažeistų žemių rekultivacija yra procesas, atkuriantis biologin žemės
produktyvumą.
Rekultivuojant pažeistą dirvą žemės ūkio reikalams, pirmiausia ji išlyginama, paskui padengiama derlingu dirvožemiu. Suslūgęs derlingasis dirvožemio
sluoksnis turi būti ne mažiau kaip 20–30 cm storio. Labai gerai, kai dirvožemiai,
kurių mechaninė sudėtis paviršiuje ir podirvyje yra smėliai ir žvyrai, padengiami
humusingais priemoliais bei moliais, o molio dirva – humusingais priesmėliais.
Per daug drėgnos dirvos turi būti sausinamos drenažu. Detaliai grioviais
sausinama tik išimtiniais atvejais, kur negalima sausinti drenažu, arba toks sausinimas ekonomiškai neapsimoka. Prireikus gali būti rengiami privažiavimo keliai.
Jei reikia, rekultivuoti plotai kalkinami. Gali būti 2–3 metus auginamos
tarpinės, taip pat sideracinės kultūros. Taigi atliekama savotiška biologinė dirvų
rekultivacija. Ji ir yra baigiamasis etapas atstatant pažeistas žemes.
Lietuvos MA Botanikos institutas siūlo nebenaudojamuose išlygintuose žvyrynuose sodinti vaisinius, vitamininius, medinguosius ir prieskoninius augalus.
Šiame institute atlikti tyrimai parodė, kad žvyrduobėse yra karbonatin- 6 Monstvilaitė J. ir kt. Lauko kultūrų piktžolėtumas
gi dirvožemiai, todėl čia gerai auga
ir jo pasikeitimas nuo herbicidų, Vilnius, 1985.
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raukšlėtasis erškėtis, auksuotasis serbentas, šaltalankis, o žemesnėse, drėgnesnėse
vietose – šlaitų papėdėse – medlieva, pošvelnė gudobelė, kaukazinė slyva.
Instituto atliktuose tyrimuose tarp krūmų buvo sėjama ir žoliniai augalai –
mėlynžiedė liucerna ir esparcetas. Šie medingieji augalai sitvirtino, o greta jų pradėjo augti geltonžiedė ir apyninė liucernos, garždenis, baltažiedis barkūnas ir kiti
naudingi augalai. Be prieskoninių augalų, raudonėlio ir juozažolės, augo šlamutis,
čiobreliai, gysločiai, kmynai ir kiti augalai, būna gausu vairių vabzdžių, o saulėtomis dienomis – bičių, kamanių, boružių ir kitų. Mėgsta šias vietas ir paukščiai.
Apželdintose žvyrduobėse galima išugdyti ir išsaugoti daugiametes botanines
bendrijas. Tai turi svarbią gamtosauginę ir ekologinę reikšmę. Tokios botaninės
salos tinka kultūriniam kraštovaizdžiui ir duoda tam tikrą naudą gyventojams.
Augant šiai augalijai, rekultivuojamų žvyrduobių viršutiniame sluoksnyje natūraliai
formuojasi dirvožemis ir jo derlingumas nuolat gerėja.
Rekultivuodami nebenaudojamus žvyrynus, kartu turime siekti, kad jų nedaugėtų, kad nebūtų savavališkai pradedami eksploatuoti žvyringi plotai, kurie
paskui dažnai paliekami likimo valiai. Visur reikalinga gera šeimininkiška tvarka.7
Vaiguvos valsčius yra periodinio drėgnumo pertekliaus zonoje, tačiau augalų vegetacijos laikotarpiais, ypač sausringesniais metais, augalams natūralios
drėgmės neužtenka. Praktiškai intensyviausiu lauko kultūrų auginimo laikotarpiu
augalams drėgmės trūksta, net ir normaliais metais. Todėl ūkiuose, kur laikomasi visų agrotechnikos reikalavimų, dirvų derlingumą galima gerokai padidinti
drėkinant laukus. Lietinimas yra ypač svarbus lengvesnės mechaninės sudėties
dirvožemiuose, nes čia sausra tam tikrais laikotarpiais pasireiškia beveik kiekvienais metais ir dėl to labai sumažėja auginamų kultūrų derlius. Laistymas ypač
veiksmingas šienaujamuose ir ganomuose žolynuose, nes, intensyviai naudojant
žolę, čia nuolat trūksta drėgmės.
Laistyti visuomet geriau apsimoka lengvose dirvose, nes čia paprastai labiausiai trūksta drėgmės. Humusingose dirvose laistymas taip pat veiksmingesnis,
lyginant su mažai humuso turinčiomis smėlio ir priesmėlio dirvomis.
Kalvoto reljefo dirvose pirmiausia reikėtų lietinti kultūrines ganyklas. Javų
sėjomainose lietinimas pavojingas – gali labai paspartinti vandens eroziją.
Lietinamų žolynų žolės turi būti tankios, gerai sužėlusios ir sitvirtinusios
dirvoje, tuomet jų vanduo neišplaus. Laistyti reikia labai atsargiai, nepripilant
per daug vandens, nes jis, tekėdamas pakalnę, gali ne tik nunešti žemę, bet ir
padaryti vairaus dydžio griovius.
Nesaikingai laistant javus bei kaupiamąsias kultūras, ir mažo nuolydžio
kalvoto reljefo dirvose padaroma didelė žala – daug žemių nuplaunama žemyn,
atsiranda grioviai grioveliai ir lauką gali tekti rekultivuoti. Taigi, prieš pradedant
laistyti kalvotas dirvas, iš pradžių reikia sitikinti, ar nepakenksime dirvai, ar
apsimokės dėtos lėšos. Pirmaisiais metais derlius padidės, tačiau nuolat laistant
tuos pačius laukus, gali labai paspartėti dirvų erozija, išsiplaus maisto medžiagos ir laukų derlingumo atstatymas pareikalaus papildomų priemonių.
Dirvų derlingumas daug priklauso ir nuo auginamų kultūrų savybių, 7 Lazauskas J. Žemdirbystė ir gamtosauga, Vilnius,
1988.
todėl labai svarbu sėjomainų rotacijose
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parinkti tinkamus augalus, kad būtų efektyviai panaudojamos dirvožemių savybės
ir kartu būtų sudaromos sąlygos nuolat didinti dirvų derlingumą.
Pašariniai geltonžiedžiai lubinai yra lengvų dirvų augalai. Lengvose smėlio
ir priesmėlio dirvose jų žaliosios masės ir sėklų derlius yra daug didesnis negu
kitų ankštinių kultūrų. Lubinų šaknų sistema išsivysčiusi, todėl geba paimti maisto
medžiagas iš gilesnių sluoksnių ir kitiems augalams neprieinamų junginių. Kai
drėgna, pašariniai geltonžiedžiai lubinai užauga ir gilaus smėlio dirvose, kur kitos kultūros iš viso neauga. Auginami žaliajai masei gausiai uždera ir sunkesnės
mechaninės sudėties dirvose.
Lyginant su kitais augalais, smėlio dirvose bulvės dažnai yra viena iš derlingiausių kultūrų. Svarbu, kad dirvos greitai šiltų, jose būtų pakankamai drėgmės
ir maisto medžiagų. Bulvės nemėgsta sunkaus molio dirvų.
Intensyvinant žemės ūkio gamybą, didelę reikšmę turi sėjomainos. Tinkamai
gyvendinus sėjomainas, nebūna dirvos toksiškumo, sumažėja piktžolių, kenkėjų,
ligų pradų, daugiau sukaupiama drėgmės, maisto medžiagų, dirva saugoma nuo
erozijos, kartu didinamas pačių dirvų ir visų auginamų kultūrų derlingumas.
gyvendinant sėjomainas, stambinant dirbamos žemės sklypus, būtina kartu
gerinti dirvožemio vandens režimą, kuris, nors dirvožemio, reljefo ir hidrogeologinės sąlygos skirtingos, turi būti vienodas visame sėjomainos plote.
Sėjomainos gali būti vairios. Jos sudaromos atsižvelgiant dirvožemio sąlygas
ir ūkio specializaciją. Specializuotose sėjomainose svarbiausias dėmesys skiriamas
tam tikrai kultūrai, o kitos išdėstomos taip, kad patenkintų ūkio poreikius ir
maksimaliai būtų išnaudojamos dirvų derlingumo savybės.
Kalvoto reljefo dirvose yra organizuojamos priešerozinės sėjomainos. Jos ne tik
padeda apsaugoti dirvožem nuo erozijos, bet ir atstatyti nuardytų plotų derlingumą.
Gerai suprojektavus sėjomainas, ūkiuose galima racionaliai panaudoti visą
žemę, tinkamai prisiderinti prie gamtos ir aplinkos sąlygų, sumažinti neigiamą
erozijos poveik , veiksmingai taikyti vairias dirvų derlingumo didinimo priemones
ir gauti didel geros kokybės žemės ūkio kultūrų derlių.8
Erozija vyksta kalvoto ir labai kalvoto reljefo dirvose. Čia ypač palankios
sąlygos vandens erozijai.
Eroduojamose kalvose, kur didelis nuolydis, neauginamos kaupiamosios ir techninės kultūros. Ten geriausia auginti daugiametes žoles. gyvendinus ūkiuose specialias
sėjomainas, galima gerai suplanuoti visas kitas priešerozines agrotechnikos priemones.
Statesni kaip 15 šlaitai žemės ūkio naudmenoms netinka ir juos geriausia
užsodinti mišku arba vertingais krūmais.
Erozija – tai paviršinių dirvožemio sluoksnių (dažnai ir podirvio) irimas, sukeliamas vandens ir vėjo, kai medžiagos nunešamos kitą vietą. Erozija vyksta visur,
kur teka lietaus ir polaidžio vandenys, veikia vėjas. Ji mažina dirvožemio derlingumą,
gali iš dalies ar visiškai j nuplauti, net sukelti paviršiaus pakitimus didelėje teritorijoje.
Vandens eroziją sukelia kritulių vanduo, kai dirva nuolaidi, o lietaus intensyvumas viršija jos laidumą vandeniui. pač pavojingos staigios liūtys.
Tirpdamas sniegas taip pat sukelia eroziją. Jos intensyvumas priklauso 8 Stancevičius A. ir kt. Sėjomainų sistema gamybos
specializavimo sąlygomis, Vilnius, 1984.
nuo sniego dangos storio, tirpimo inten119
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syvumo ir dirvožemio būklės tirpstant sniegui. Jei sniegas tirpsta, kai dirvožemis
dar neatšilęs, erozija didesnės žalos nepadaro. Erozijos intensyvumas priklauso
nuo šlaito nuolydžio. Kuo šlaitas statesnis, tuo didesnis tekančio vandens greitis
ir energija. Laidesniuose dirvožemiuose nutekančio vandens kiekis mažesnis, nes
daugiau jo susigeria dirvą ir erozijos žala yra mažesnė.
Eroziją sukelia kiekvienas stipresnis lietus. Stambūs lašai ištaško dirvožemio
daleles visas puses, tačiau nuolydžio kryptimi dalelės numetamos toliausiai. Be
to, kai per trumpą laiką iškrinta daug kritulių, vanduo nesuspėja susigerti dirvą
ir susidaro paviršinis vandens nuotėkis. Kuo daugiau dirvožemio dalelių išjudina
lietaus lašai, tuo daugiau jų nuneša tekantis vanduo. Todėl ypač pavojingos staigios
liūtys, kai per trumpą laiką iškrinta daug kritulių. Lietuvoje tokie gausūs lietūs
dažniausiai būna vasaros pradžioje. Tačiau liūčių gali būti ir kitu metų laiku.
Jeigu lyja vienodai, pavojingesnis gausus lietus, nes dirvožemis prisisotina
vandens ir jo imlumas mažėja, kartu vanduo smarkiau teka ir nešasi dirvožemio
daleles. Dirvožemio nuplovimas visuomet matyti iš upių vandens. Po gausesnio
lietaus jis būna nešvarus, drumzlinas.
Erozijos intensyvumas priklauso ir nuo kalvos šlaito ilgio. Kuo ilgesnis
šlaitas, tuo erozija intensyvesnė.
Lietaus lašai dirvožem drumsčia visą laiką, išjudina j , o tekėdamas vanduo
nusineša daleles žemumas. Taigi susidaro paviršinė vandens erozija ir dirvožemis
maždaug vienodu sluoksniu nunešamas nuo viso kalvos paviršiaus nedidelius
dubimus. Ten susitelkęs vanduo duoda pradžią linijinei erozijai, nes iš tokių
nedidelių dubimų jis teka žemumas didesne srovele ir greičiau.
Kai dirvožemio paviršius yra labai perdžiūvęs ir bestruktūris sluoksnis dulkiškas, tuomet ir nedidelis lietus nuplauna gana daug žemės. Mat, pradėjus lyti,
iš pradžių dirvožemio paviršiuje susidaro plonas vandeniui nelaidus sluoksnis,
vanduo nesifiltruoja gilumą, o teka paviršiumi kartu nusinešdamas ir š smulkų
viršutin sluoksn .
Dirvožemio paviršiuje susidariusios vandens srovelės neša dirvožemio daleles
šlaitu žemumas. Intensyviai lyjant, vandens srautas vis didėja, griovelis platėja,
gilėja ir dirvožemio nunešama vis daugiau. Taigi po didesnio lietaus neapaugusių šlaitų paviršiuje būna daugybė tekančio vandens padarytų griovelių. Dirbant
žemę, šie grioveliai paprastai sulyginami, tačiau nuneštų žemių, o kartu ir maisto
medžiagų iš žemumų sugrąžinti jau ne manoma.
Ten, kur nuolydis didelis (ilgose ir stačiose kalvose), po gausaus lietaus
susidaro gana didelės griovos, nes čia teka stiprios vandens srovės. Tokias iki
1 m ir dar gilesnes griovas išlyginti jau kur kas sunkiau.
Vandens erozija gali padaryti daug žalos. Pirmiausia vanduo nuneša derlingiausią viršutin dirvožemio sluoksn , o kartu ir augalams augti reikalingas
maisto medžiagas. Plaudamas paviršių, ardydamas pat dirvožem , vanduo kartu
sunaikina šlaituose pasėlius, o kalnėse, žemumose juos užneša žemėmis. Neretai
žemę reikia dirbti papildomai (kartais ir atsėti), kad nesumažėtų auginamų kultūrų
derlius. Taigi papildomiems darbams reikalinga technika, žmonės, ir sunku tikėtis
gausaus derliaus. Be to, drenuotose vietose dirvožemis dažnai užpila drenažo
griovius, žiotis ir net kelius. Jiems sutvarkyti, atstatyti taip pat reikalingas papil120

Vaiguvos miestelio planas, sudarytas 1865 m.
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Vaiguvos miestelio planas su urbanistinio paveldo riba,
sudarytas 2010 m., t. y. beveik po 150 metų
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1 pav. Žemės gelmių sluoksniai po Vaiguvos miestelio pamatais.
Geologinis pjūvis A–B. Sluoksnių amžius
– kvarteras,
K1 – apatinė kreida,

J2– – vidurinė viršutinė jura,

T1nm–pl – apatinio triaso Nemuno–Palangos svitos,
P2nk – viršutinio permo Naujosios Akmenės svita,
D – viršutinis devonas,
D2 – vidurinis devonas,
D1 – apatinis devonas,
S – silūras,

O – ordovikas,
Є – kambras,
pЄ – kristalinio pamato uolienos (proterozojus).
Pagal Aleksandrą

liaupą, 2008
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2 pav. Prekvartero geologinė schema.
Sluoksnių amžius
T1nm–pl – apatinio triaso Nemuno–Palangos svitos

(molis, mergelis, aleuritas, smėlis);
J2– – vidurinė–viršutinė jura

(smiltainis, smėlis, molis, mergelis, aleuritas);
K1 – apatinė kreida

(glaukonitinis-kvarcinis smėlis, aleuritas, molis).
Kiti sutartiniai ženklai
1 – įrėžiai į prekvartero uolienas;
2 – geologinio pjūvio linija, gr žinys ir jo numeris

124

pav. Geologinis pjūvis

–D. Sutartiniai ženklai 1 – moreninis priemolis bei priesmėlis

su žvirgždu, gargždu, rieduliais; 2 – tarpmoreniniai (smėlis, žvyras, rečiau aleuritas ir molis),
intramoreniniai (smėlis, žvyras) ir viršmoreniniai (smėlis, molis, aleuritas, žvyras, durpė)
dariniai;

– prekvartero amžiaus sluoksniai (jų indeksai apibūdinti prie 1 pav.);

– gr žinys

ir jo numeris; 5 – gr žinys, išgr žtas šalia geologinio pjūvio linijos. Kvartero sluoksnių amžius
2

Lt – Lietuvos ledynmetis,

Varduvos apledėjimas,

2

žm – Žeimenos ledynmetis,

Nm1 – Nemuno ledynmečio

Nm2 – Nemuno ledynmečio Grūdos apledėjimas,

Nm – Nemuno

ledynmečio Baltijos apledėjimas

pav. Geologinis pjūvis E– . Sutartiniai ženklai prie

pav.
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5 pav. Žemės paviršiaus geologinės sandaros
schema. Sutartiniai ženklai. Baltijos ledyno
1 – kraštiniai dariniai (moreninis priemolis
bei priesmėlis su smėlio, žvyro, gargždo
l šiais bei tarpsluoksniais ir rieduliais),
2 – pagrindinė morena (priemolis bei
priesmėlis su žvirgždu, gargždu ir rieduliais),
– tirpsmo vandens suneštos nuogulos
(smėlis, žvyras, gargždas),

– tirpsmo

vandenų baseino nuogulos (smėlis, aleuritas,
molis); 5 – holoceno balų nuogulos (durpės,
durpingas smėlis); 6 – Baltijos ledyno
Vidurio Lietuvos stadijos riba (pakraštys).
Pagal R. Guobytės 2002 m. duomenis

6 pav. Kristalinio
pamato struktūros
schema. Pagal
S.

liaupos duomenis
126

7 pav. Viršutinio permo
uolienų kraigo struktūros
schema

8 pav. Neotektoninės
struktūros schema.
Sutartiniai ženklai
1 – prekvartero uolienų
paviršiaus stratoizohipsė (m),
2 – neotektonikai aktyvi
linijinė zona,

– dabartinio

reljefo absoliutinis aukštis (m)
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idrografinio tinklo plano

palyginimo su permo uolienų kraigo
teigiamomis neotektonikai aktyviomis
lokaliomis struktūromis schema
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v. Jono Krikštytojo bažnyčia Vaiguvoje.
2005 m. A. Petrašiūno nuotraukos
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Vaiguvos bažnyčios didysis altorius.
2005 m. A. Petrašiūno nuotr.
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ventoriaus vartai, vaiguviškių vadinami bromu.

2005 m.

Vaiguvos parapijos bažnyčia su įdomios senoviškos architektūros
varpine, pastatyta 18 1 m. 2007 m. A. Petrašiūno nuotraukos
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Žmogaus gyvenimo laiptai. Jocių šeimos paliktas paveikslas Norkių kaime

Nežinomo autoriaus skulptūra, puošianti Vaiguvos kapines.
2005 m. A. Petrašiūno nuotraukos
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Privati Pijaus Stulginskio bažnyčia Vaiguvoje,
jo sodybos kieme, pastatyta vieno žmogaus
rankomis. 2007 m. A. Petrašiūno nuotraukos
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Pakėvio bažnyčios likučiai
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Pakėvio bažnyčios likučiai.
2005 m. A. Petrašiūno nuotraukos
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Koplytėlė prie kelio Kelmė–Vaiguva.
Tai Norkių kaimo gyventojų fundacija
savo žemėje 19

m., iškentusi karo

ir pokario metų negandas.
2007 m. A. Petrašiūno nuotr.
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Koplytstulpis Antano Lenciaus sodyboje,
Pavaiguvio kaime

Koplytstulpis ant Knituojos slėnio
kranto prie kelio Kelmė–Vaiguva.
2005 m. A. Petrašiūno nuotraukos
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Kryžius Joanos ir
Stanislovo Kaminskių
sodyboje Klapatauskių
kaime

Nežinomo menininko
skulptūra iš medžio
Sirvydų kapinėse.
2005 m. A. Petrašiūno
nuotraukos

138

imtametis ąžuolas – vienintelis reliktas
Vaiguvos valsčiuje, menantis čia kadaise
ošusias senovines girias.
2007 m. A. Petrašiūno nuotr.
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Klapatauskių k., Vaiguvos sen. 2005 m.

Petravičių dvaro kapinės Sirvydų k. 2007 m.
A. Petrašiūno nuotraukos
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Kelias į senąjį Pakėvio dvarą.
2005 m. A. Petrašiūno nuotraukos
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Vienintelės Vaiguvos valsčiuje
upės Knituojos slėnio vaizdai

142

Vaiguvos valsčiaus Klapatauskių
kaimo sodyba
Didžiausia Vaiguvos valsčiaus
upė Knituoja, kuri jau numelioruota.
2005 m. A. Petrašiūno nuotraukos
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lorijono skulptūra Norkių kaime

Jocių sodyboje, saugojusi nuo žaibų ir perkūnijos.
2005 m. A. Petrašiūno nuotr.
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domas darbas ir priemonės. Didelę žalą padaro erozija ir vandens telkiniams, nes
prineša žemių, teršia vandenis, išgraužia, ardo krantus. Kartu su žeme vandens
telkinius nunešamos trąšos, herbicidų ir pesticidų likučiai.
Palankiausios erozijai sąlygos būna ruden ir pavasar , kai nėra augalijos ir
laukai suarti. Dažnai nukenčia ir ruden pasėti žiemkenčiai, nes jų šaknys nespėja
giliai sitvirtinti dirvoje, ir gausūs lietūs ruden ar pavasar , polaidžio vanduo gali
nuplauti dirvožem , kartu nunešdamas ir nestiprius žiemkenčių želmenis.9
Manoma, kad vėjo erozija pažeidžia tik apie 3
teritorijos. Tačiau, kai
dirvos paviršius sausas ir neapsėtas, vėjo erozija gali pasireikšti ir sunkesnės mechaninės sudėties dirvose. Vėjas pakelia nuo dirvos paviršiaus smulkiąsias daleles
ir nuneša tolyn. Todėl, ūkiuose planuojant sėjomainų laukus, būtina atsižvelgti ir
vėjo erozijos pasireiškimo galimybes.
Nupusčius derlingos dirvos sluoksn , paviršinis armens sluoksnis suplonėja
2–3 cm ir jam atkurti reikės daugelio metų pastangų.
Siekiant išvengti vėjo erozijos, buvo siūloma lengvose dirvose praktikuoti
minimalų žemės dirbimą. Dirva iš rudens nedirbama, o pavasar , dirbus paviršių,
sėjamos vasarinės kultūros.
Gera užkarda sibėgėjusiems vėjams sulaikyti yra laukų apsauginiai želdiniai.
Pirmiausia reikia apželdinti mechanizuotam žemės dirbimui netinkamus sklypus
griovių santakose, griovių ir kelių susikirtimuose, lauko kelių sankryžose, prie
vandens telkinių. Kiekviename ūkyje galima parinkti tok želdinių variantą, kuris
atitiktų dirvožemio, gamtines sąlygas ir būdingą vietovei miško augaliją.
Laukų apsauginiai želdiniai gerai sulaiko ir išsklaido dideliuose bemiškiuose plotuose susidarančius paviršinio vandens srautus, apsaugodami dirvožemius
ir nuo vandens erozijos. Jie gerina žemės ūkio kultūrų auginimo mikroklimatą,
sudaro sąlygas naudingajai gyvūnijai veistis, gerina dirvodaros procesų sąlygas.
Želdiniai auga lėtai, todėl neatidėliojant, kartu su gyvenviečių želdinimu,
reikia juos sodinti ir gamybos bei rekreacijos zonose. Tinkamai pasodinti želdiniai
laukuose gali iki minimumo sumažinti vėjo eroziją. Tai ypač svarbu lengvose dirvose.
Žemės ūkio naudmenose rekomenduojama sodinti siauras želdinių juostas
prie stabilių kraštovaizdžio elementų – kelių, upių, griovių, pastatų ir kt. Želdiniai
sodinami taip, kad nekliudytų eksploatuoti kelių, melioracijos renginių ir kitokių
objektų. Drenuotose žemėse medžius ir krūmus reikia sodinti 15–20 m atstumu
nuo drenažo linijų, nes jų šaknys gali užkimšti drenažo vamzdžius.
Eroduojamose dirvose didelę reikšmę turi dirvosauginės sėjomainos. Šių sėjomainų rotacija, auginamų kultūrų struktūra daugiausia priklauso nuo eroduojamų
dirvų ploto ir šlaitų statumo. Labai svarbu sėjomainoje tiksliai parinkti kultūras.
Tyrimais nustatyta, kad nuardytose dirvose žieminiai kviečiai, miežiai prastai
auga, o žieminiai rugiai, ankštinės kultūros mažiau jautrios nuardytoms dirvoms.
Kaip parodė respublikoje atliktų tyrimų duomenys, žolės ir javai gerai
saugo dirvas nuo vandens erozijos. Auginant javus ir vienmetes žoles, erozija laukuose pasireiškia tik tada, kai ruošiama dirva, sėjama, iki sudygsta ir sutvirtėja augalai. Vėliau, kai augalai sutvirtėja, sišaknija, erozijai nebesusi- 9 Jankauskas B. Vandens erozija ir kovos su ja priemonės, Vilnius, 1979.
daro sąlygų.
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Didesnio nuolydžio kalvotose dirvose geriau sėti žiemkenčius negu vasarojų,
nes žiemkenčiai labiau stabdo eroziją.
Daugiametes žoles galima sėkmingai auginti šlaituose, kurių nuolydis ne
didesnis kaip 15 . Tačiau tokius stačius ir nepatogius dirbti laukus geriausia netraukti sėjomainas ir apželdinti žolėmis.
Labai stačias, taip pat mažo derlingumo kalvas geriau apsodinti mišku.
rengiant kalvose ganyklas, reikia tinkamai suplanuoti gyvulių išvaras ir
stovėjimo aikšteles. Svarbu, kad ganant nebūtų sunaikinama augalija tokiose vietose, kurios gali pasidaryti erozijos židiniai.
Norint dirvą apsaugoti nuo vandens erozijos, kalvotuose laukuose patartina arti skersai šlaito. Tačiau dabar tok žemės dirbimą riboja galinga technika, plačiabariai
agregatai. Todėl ir kalvotose dirvose geriausiai tinka varsninis arimas. Žemę dirbti pagal horizontales galima tik tam tikrose, apvaliose, didelėse, tačiau nestačiose kalvose.
Kalvose dirvos džiūsta nevienodai. Paprastai greičiausiai pradžiūsta pietiniai
šlaitai ir viršūnė. Todėl kalvoto reljefo dirvose pavasar būtina taikyti atrankin
dirvų dirbimą. Gerai tinka sunkios virbalinės akėčios, sudarant plačiabar agregatą
prie vikšrinio traktoriaus. Pirmiausia purenama pradžiūvusi kalvos viršūnė, vėliau – pradžiūvę šlaitai, o pakankamai pradžiūvus pašlaitei, visas laukas ruošiamas
sėjai kultivatoriumi kartu su akėčiomis. Lauką būtina tuojau pat apsėti. Prireikus
gali būti taikoma atrankinė sėja – kalvos viršūnė ir pradžiūvę šlaitai užsėjami
anksčiau, o pakankamai pradžiūvusios pašlaitės – vėliau.
Gana svarbi agrotechnikos priemonė eroduojamose dirvose yra tinkamas
tręšimas organinėmis ir mineralinėmis trąšomis, nes tik pakankamai maisto medžiagų gavę kultūriniai augalai gerai auga, vystosi, užima visą dirvos paviršių ir
neleidžia pasireikšti erozijai. pač svarbu gausiau patręšti nuardytus šlaitus, nes
ten daug maisto medžiagų nuplauta erozijos. Kad kultūriniai augalai tinkamai
augtų ir gausiai derėtų, dirvoje reikia papildyti maisto medžiagų. Antra vertus,
kalvotas dirvas reikia tręšti labai rūpestingai ir laiku, nes trąšos, ypač mineralinės,
gali būti vandens nuplautos nuokalnes ir nuneštos vandens telkinius.
Kalkinamos ir eroduojamos rūgščios dirvos. Nepakalkinus kultūriniai augalai
blogiau augs, susidarys palankesnės sąlygos dirvų erozijai. pač svarbu kalkinti
ten, kur numatoma sėti ilgalaikius žolynus.
Siekiant sumažinti eroziją kalvotose dirvose, žemė gali būti dirbama minimaliai. Bandymų duomenys parodė, kad iš rudens neartoje dirvoje antrais ir
vėlesniais metais avižų derlius mažėjo, nes labai išplito varputis. Vis dėlto, jei
dirvos sukultūrintos ir nėra varpučio, avižoms skirto lauko kartą per sėjomainą
ruden galima ir nearti.
ra vairios mechaninės sudėties, gana stačiais šlaitais kalvų, kur gyvendinti
priešerozines sėjomainas sudėtinga. Be to, kai kuriuose ūkiuose tokios kalvos
ir šlaitai yra pavieniai. Stačių kalvų, šlaitų geriausia ne traukti sėjomainas ir
apželdinti ilgaamžėmis, stiprias šaknis turinčiomis daugiametėmis žolėmis, o kur
nuolydis didesnis kaip 15–18 , apsodinti medžiais ir krūmais.
Priemolio ir molio kalvoms apželdinti labai tinka liucerna. Ji turi stiprią,
giliai dirvą nueinančią šaknų sistemą, todėl, tinkamai naudojant, vienoje vietoje
gali išsilaikyti daugel metų. Iš liucernos pagaminti pašarai yra geros kokybės.
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Kad liucerna gausiai derėtų daugel metų, prieš sėją kalvose priešsėliui
terpiamas mėšlas (apie 30–40 t ha). Vėliau kiekvienais metais liucernos pasėliai
tręšiami mineralinėmis trąšomis.
Auginant daugiamečių žolių mišinius, po penkerių metų dirvoje pagausėjo
humuso ir kitų maisto medžiagų.
Žemės ūkio gamybai netinkančius stipriai nuardytus šlaitus reikia apsodinti
mišku arba medžiais bei krūmais. Jie apsaugos gamtą bei pagyvins kraštovaizd .
Beveik visi žymesni aukštapelkynai (daugiau kaip 30 arealų) yra rezervatai
arba botaniniai draustiniai, 10 durpynų saugoma. Durpynams eksploatuoti, sausinti
arba kitokiais būdais keisti jų esamą būklę reikalingas Gamtos apsaugos komiteto leidimas. Pelkės – tai praeities archyvai, todėl jas reikia išsaugoti ir ateičiai.
Natūralios pelkės reikalingiausios ten, kur yra mažai ežerų, nenusausintų miškų
ir kitų pirmykštės gamtos plotų. Daugelio metų patyrimas ir tyrimų duomenys
rodo, kad racionaliausia pelkes paversti kultūrinėmis pievomis bei ganyklomis.
Tuomet pakanka jas sekliau nusausinti, t. y. šiek tiek pažeminti gruntinių vandenų
horizontą. Iš gilesnių sluoksnių nenuleistas vanduo patikimai saugo durpes nuo
bereikalingo sunykimo.
Dauguma vandens telkinių yra išsidėstę žemės ūkio naudmenose, todėl jų
apsauga labai daug priklauso nuo žemės naudotojų. Reikia nuolat rūpintis, kad
vandens telkiniai nebūtų teršiami chemikalais, trąšomis, srutomis iš gyvulininkystės fermų, kompleksų, kad juos nepatektų degalų, tepalų atliekų ir kitų teršalų
iš technikos kiemų, degalų sandėlių ir kt. pač svarbu neužteršti mažų upelių.
griovius, mažus upelius patekę teršalai mažai prasiskiedžia ir su vandeniu keliauja
tolyn. Vandens telkinius teršia ir erozijos metu nuplautas dirvožemis. Kalvoto
reljefo dirvose toks teršimas ypač dažnas. Daug maisto medžiagų gaunančiuose
vandenyse greitai daugėja vairių gyvūnų, o užteršus vanden organinėmis atliekomis, greičiau išeikvojamas deguonis, pradeda kauptis sieros vandenilis. Tokie
vandenys netinka vandens paukščiams ir gyvūnijai. Todėl labai svarbu, kad juos
nepatektų organinių medžiagų ir mineralinių trąšų.
Labai svarbu griežtai laikytis sanitarinių reikalavimų prie vandens gręžinių, kurie yra gyvenviečių ir gamybinių centrų teritorijoje. Nesilaikant apsaugos
reikalavimų, užterštas vanduo gali prasiskverbti dirvą, patekti vandenvietės
vandenis ir juos užteršti.
Kai apie vandens telkinius yra lygūs laukai, apsauginėje zonoje gali būti
žolinė ir natūrali gamtinė augalija. Kur kyla vandens erozijos pavojus, apsauginėje
zonoje reikėtų auginti medžius ir krūmus. Jie savo šaknimis sustiprina telkinio
krantus ir kartu apsaugo juos nuo erozijos. Be to, miško želdiniai nuo erozijos
apsaugo ne tik vandens telkinius, bet ir laukus.
Tokios vandens telkinių zonos turi būti paliktos prie visų vandens telkinių
esančiuose laukuose. Tačiau dar yra atvejų, kai šių reikalavimų nesilaikoma. Tai
nepateisinama, nes ten, kur apsauginių zonų nėra, vandens telkinius patenka
ne tik trąšos, bet ir žemės ūkyje naudojami chemikalai.
pač atsargiai prie vandens telkinių reikia naudoti vairius pesticidus ir
herbicidus. Kad neterštume vandens telkinių, lakiems pesticidams nustatytos platesnės zonos, negu jos būtų apželdintos žolynais, medžiais ar krūmais.
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Racionaliai išnaudojamas kiekvienas
žemės kampelis gyvulių ganiavai

Kalvotame reljefe auga daugiametės
žolės ir ganosi avys.
2007 m. A. Petrašiūno nuotraukos
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Ežeringuose, kalvotuose rajonuose negalima dirvų tręšti lėktuvais. Herbicidų
ir pesticidų purkšti iš lėktuvų iš viso negalima, nes ir labai atidžiai organizuojant
darbą, ne manoma išvengti, kad chemikalai nepatektų vandens telkinius. Net ir
lygiose dirvose iš lėktuvų purškiami chemikalai patenka atvirus griovius, o iš
ten su vandeniu keliauja tolyn.
Vandens telkinių apsauginėse zonose gali būti sodinami vairių rūšių želdiniai,
net vaiskrūmiai ir vaismedžiai. Prie pat vandens tinka sodinti ievas, serbentus,
amelankius, aukštesnėse vietose – erškėčius, šaltalankius, amelankius, putinus,
šeivamedžius, lazdynus, ąžuolus, obelis, liepas ir kitus vaisinius bei medinguosius augalus. Apsauginėse zonose patartina auginti ir kitokių rūšių spygliuočių
bei lapuočių medžių, krūmų. Tokiuose želdiniuose ypač geros sąlygos natūraliai
gyvūnijai veistis.
Siekiant gauti didel auginamų kultūrų derlių, be mineralinių trąšų, žemės
ūkyje naudojami vairūs cheminiai preparatai. Tai pesticidai nuo augalų ligų ir
kenkėjų, herbicidai vienmetėms ir daugiametėms piktžolėms naikinti, augimo reguliatoriai, defoliantai ir desikantai. Cheminės priemonės padeda išauginti daug
didesn derlių ir išvengti nemažų nuostolių j dorojant. Tačiau labai svarbu visus
cheminius preparatus panaudoti laiku ir tinkamai. Pesticidai ir augimo reguliatoriai
yra biologiškai aktyvios medžiagos, todėl juos vartojant, reikia gauti didžiausią
naudą ir nepadaryti žalos nei gamtai, nei aplinkai. Be to, labai svarbu, kad cheminės medžiagos nepakenktų produkcijos kokybei.
Nuostoliai, kuriuos padaro augalams piktžolės, ligos ir kenkėjai, verčia
žemdirbius taikyti efektyvias apsaugos priemones. Augalų ligos ir kenkėjai kasmet
vidutiniškai sunaikina apie 20
derliaus.
Panaudoti pesticidai gamtoje laikosi tam tikrą laiką ir gali padaryti žalą
ne tik aplinkai, bet ir žmonėms. Todėl labai svarbu, kad žemės ūkyje naudojami
cheminiai preparatai nepakenktų produkcijos kokybei ir žmonių sveikatai.
Vis daugiau praktikuojama pasėlius purkšti atrankiniu būdu ten, kur be
chemikalų negalima išsiversti. Taip mažiau teršiama aplinka.
Derinant gamtos apsaugą ir chemines apsaugos nuo kenkėjų, ligų ir piktžolių
priemones, svarbu ir profilaktika. Daug reikšmės turi tinkama kultūrų agrotechnika,
ligoms atsparios veislės, biologinės apsaugos priemonės nuo kenkėjų ir racionalus
herbicidų bei pesticidų panaudojimas.
Labai svarbu naudojamais chemikalais neapnuodyti bičių ir medaus. Tai gali
atsitikti, kai ilgai veikiantys chemikalai išpurškiami prieš pat sužystant arba jau
žydint kultūriniams augalams ir piktžolėms. Purškiant vėjuotą dieną, chemikalus
bityną ir žydinčių augalų laukus gali nunešti vėjas. Be to, bitės ir medus gali būti
apnuodijami tada, kai purškiamos obelys, kurių tarpueiliuose žydi uogakrūmiai,
arba purškiami žydinčių baltųjų ir rausvųjų dobilų vėlyvieji pasėliai.
Siekiant išsaugoti bites ir naudinguosius vabzdžius, taip pat apsaugoti medų
nuo užteršimo chemikalais, reikalaujama, kad ne vėliau kaip trys dienos prieš
purškiant arba dulkinant pasėl pesticidais būtų pranešta gyventojams ir ūkininkams, laikantiems bites, kad jie imtųsi atitinkamų apsaugos priemonių. Griežtai
draudžiama purkšti pesticidais bičių lankomus žydinčių augalų pasėlius. Negalima
naudoti cheminių augalų apsaugos priemonių labai vėjuotomis dienomis, ypač kai
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vėjas gali nunešti juos bitynus ir bičių lankomus plotus. Arčiau bitynų esantys
pasėliai purškiami vakare, kai bitės jau nebeskraido. Jei būtina, bitės gali būti
uždaromos arba išvežamos kitą vietą.
Jeigu purškiant chemikalus pakyla vėjas ar pasikeičia jo kryptis ir iškyla
pavojus bitėms ir bitynams, darbą būtina nutraukti. Negalima purkšti vaismedžių,
dobilų, jeigu čia pat yra žydinčios piktžolės ar baltieji dobiliukai.
Rajonuose, kur gausu vandens telkinių, miškų, giraičių, nelygus reljefas,
purkšti iš lėktuvų chemikalų negalima. Čia ypač atsargiai reikia elgtis su herbicidais ir defoliantais. Nesilaikant reikalavimų, galima padaryti žalos aplinkai ir
purškiant antžeminiu būdu.
Dirbantys su pesticidais žmonės privalo griežtai laikytis asmens higienos
taisyklių, naudotis individualiomis apsaugos priemonėmis. Kvėpavimo takams
apsaugoti naudojami filtruojantys respiratoriai ir dujokaukės.10
pač pavojingos pramonėje ir buityje naudojamos detergentinės medžiagos.
O sintetinių skalbimo medžiagų mikrobai ne stengia suskaidyti, kaip, pavyzdžiui,
suskaido muilą. Todėl, kai atliekos išgabenamos specialias vietas, teršimo pavojaus nesusidaro. Tačiau kartais buitinės atliekos išpilamos ant dirvų, pamiškėse,
pagrioviuose, žodžiu, bet kur, kad tik toliau nuo savo namų . Kiti, kad nereikėtų
jų toliau gabenti, užkasa jas čia pat dirvą. Taigi teršiama dirva ir aplinka, nors,
tinkamai tvarkantis, to neturėtų būti. pač pavojinga bet kur užkasti sugedusius
chemikalus ir buitinės chemijos atliekas. Tokiais atvejais nuodingos medžiagos
gali patekti šulinius, vandens telkinius, požeminius vandenis.
Dirvą ir aplinką teršia netvarkingai naudojamos individualios transporto
priemonės. Kiekvienas ant žemės išlietas litras tepalų ar degalų padaro dirvoje
žaizdas, kurios ilgai neužgyja.
Pakelėse, kur intensyvus automobilių judėjimas, išaugintą augalininkystės
produkciją reikėtų vartoti tik perdirbtą.
Saugant dirvožem ir aplinką nuo užteršimo, labai svarbu tiek gamyboje,
tiek buityje tiksliai laikytis gamtosaugos reikalavimų, tuomet bus išvengta ir
dirvos teršimo.
Mokslininkai pastebi, kad pastaraisiais metais mažėja dirvų derlingumas,
didėja dirvožemio degradacija. Jie nurodo, kad šiuos procesus galima sustabdyti
auginant daugiametes žoles.
Kad ir kaip betręštume laukus, dirvų derlingumas, – pastebi net jaunieji
ūkininkai, – akivaizdžiai mažėja, o didėja dirvožemių degradacija, ypač kalvotose
daubotose Vaiguvos valsčiaus vietovėse. Norint išsaugoti dirvožemių produktyvumą
ateities kartoms, būtina tuos procesus kiek galima sustabdyti pačių ūkininkaujančiųjų
iniciatyva. Vaiguvos apylinkių ūkininkai supranta, kad jie, susigrąžinę nuosavybės
teises žemę, atgavo ir prieš 20–30 metų sėtas žalienas, kurios buvo netręštos arba
tręštos nepakankamai. Jose ankštinių žolių beveik nėra, gerosios varpinės žolės
smarkiai išretėjusios. Jų vietoje priaugę kiaulpienių ir kitų menkaverčių žolių bei
piktžolių. Tokių pievų šiene labai trūksta baltymų ir tai atsiliepia pieno gamybai.
Norint užtikrinti žolinių pašarų baltymingumą, reikia varpines žoles gausiau tręšti azotu arba žolyną praturtinti
ankštinėmis žolėmis, kurios yra dvi- 10 Pesticidai ir gamtos apsauga, Vilnius, 1985.
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gubai baltymingesnės už varpines ir joms nereikia azotinių trąšų, nes jos sugeba
paimti azotą iš oro. Žolinių pašarų gamybai rekomenduojama daugiau auginti
raudonųjų dobilų ir liucernų.
Kaip ir kitur, Vaiguvos valsčiaus ūkininkai laiko galvijus mėsai ir tiekia
pieną gamybai pagal kvotas. Taigi Vytautas Vaičekauskas Pakėvyje laiko apie 60
stambiųjų raguočių, Antanas Lekavičius Vaiguvoje – apie 40, Danutė Kriskuvienė
Taršiškiuose laiko apie 20. Kiti Vaiguvos valsčiaus ūkininkai jų laiko kiek mažiau, pvz., Ona Lukošienė Vikraičiuose laiko tik 5 karves ir yra pieno gamintoja,
tiekianti pieną gamybai pagal kvotą. Pagal registruotų ūkių pateiktas žemės ūkio
deklaracijas iš viso Vaiguvos valsčiuje laikoma 810 karvių, 514 telyčių ir 208
buliukai. Visiems raguočiams reikalingas pašaras tiek žiemai, tiek vasarą ganymui. Vaiguvos valsčiuje daugiametės ganyklos (5 m. ir daugiau) sudaro 9,82 ha,
o pievos ir ganyklos (iki 5 metų) užima 2 283,05 ha plotą. Natūralios ir pusiau
natūralios pievos tvarkomos 94,83 ha plote.
Žemė – mūsų turtas, todėl ją reikia branginti, nes beatodairiškas gamtos
alinimas kelia pavojų tolimesnei žmonijos egzistencijai. Žemę reikia racionaliai
naudoti ir išsaugoti būsimoms kartoms.
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Lauko akmenys
Ieva

varcaitė

Akmuo .. Kas tai? Tai materialus Neseniai aptiktas riedulys Vaiguvos valsčiaus
gamtos kūnas, tai negyvosios gamtos Kalniškių kaime. 2010 m. Jono Kliučiaus nuotr.
sudėtinė dalis. Akmenys kartu su žvyru
ir kitomis smulkesnėmis frakcijomis (smėliu, moliu, dumblu) sudaro žemės paviršiaus moreninę dangą. Taigi tas žemės paviršius su vairaus dydžio akmenimis ir
akmenėliais, atvilktais iš Skandinavijos kalnų, yra veikiamas egzogeninių procesų
(saulės, šalčio, vėjo ir lietaus). Todėl akmenys skilinėja, trupinėja ir dūlėja.
Sudūlėję akmenys gamtoje virsta smulkožemiu, kuris kalvotuose moreninių
darinių ruožuose liūčių metu lietaus srautų yra nešamas upes ir ežerus. Jų
vietoje kaip grybai po lietaus dygsta nauji akmenys. Vyksta akmenų atsinaujinimo procesas. Tas ypač ryšku dirbamuose laukuose, kur kasmet sunkūs žemės
ūkio padargai, nuolat trupindami laukų akmenis, purena ariamų dirvų paviršių
ir sudaro sąlygas vystytis tiek mechaninei, tiek vandens erozijai.
Akmenys tikėjimuose artimi augalams, žmogui. Jie augo. „Akmuo ir be šaknų auga“ KLŽ T. 1, 83. „Pirmiaus akmenis iš dangaus mėtė – vienus anksčiau, kitus
vėliau. Ir jie augo lygiai kaip žmonės, labai nežymiai. Paskui, kaip Jėzus vaikščiodamas
po žem apsidauži nagus ir kojas, sako „Sustokit, bjaurybės augti.“ Ir tie daugiau
nebeauga“ LMD I 474 592. Kiti akmenys yra dangiškos kilmės „Akmenys išeje iš
ora, iš debesų. Pirmiau priš Kristaus atejimą visa musų žeme, visas ors buva apsiausts
vynu (vienu) akmeniu ... “ LRT 1790 64.
Pasibaigus didžiojo kontinentinio apledėjimo epochai, ištirpus paskutiniams
ledynams, visos Lietuv s teritorijos, ypač V iguvos valsčiaus, esančio kalvotoje
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Žemait joje, laukai tapo nusėti vairios formos ir dydžio akmenimis, atvilktais iš
šiaurės nuo Skandin vijos kalnų. Ledynų velkami akmenys buvo laužomi, trupinami, zulinami ir kai kurie jų gavo netgi keistas formas, kurios sudaro spūd ,
jog juos tokius galėjo sukurti ne pati gamta, o žymūs dailininkai ar skulptoriai.
Gilioje senovėje lietuvių protėviai visus aplink esančius daiktus laikė gyvomis būtybėmis. Gražūs ir vairių formų akmenys jiems pagonybės laikais atrodė
aukščiausiųjų jėgų kūriniai, kurie gali turėti takos jų likimui.
Žmonių pažintis su akmenimis prasidėjo pačiu civilizacijos apyaušriu, kai
pirmykščiai žmonės pradėjo naudoti juos kaip darbo rankius, ginklus ir papuošalus. Laipsniškai buvo kaupiamos žinios apie akmenų savybes, jų pritaikymo
galimybes. Tačiau akmenys žmonių dėmes traukė ne tik praktinio panaudojimo
galimybėmis, bet ir ypatingu grožiu. Mūsų tolimi protėviai rinko ir kruopščiai
saugojo akmenis, išsiskyrusius iš kitų nepaprasta išvaizda, forma, spalva, jiems
priskyrė ypatingų savybių. Praėjo šimtmečiai, bet akmenys ir toliau vilioja žmones,
skatina domėjimąsi jais. Kai kurie jų buvo ir tebėra garbinami. Retų ir ne prastų
akmenų garbinimo apraiškų galima rasti lietuvių tautosakoje. Garbinimo būdai ir
apeigos tokios pat vairios ir savitos kaip ir patys akmenys.
Gamtoje pasitaiko nuostabių akmenų, kuriems tereikia suteikti atitinkamą
formą, gerai juos nupoliruoti, ir iš jų gilumos mus gali pažvelgti nežinomojo
akys su plėšrūnams būdingu vertikaliu vyzdžiu. Akmenys, kuriems būdingas toks
optinis reiškinys, vadinami katės akimi. Tokių akmenų gausu Žemaitijos laukuose,
kur didžiąją dal sudaro kvarco mineralai. Rečiau vadinamasis akies reiškinys
pasitaiko ir kai kurių atmainų agatuose.
Iš visų gamtoje randamų akmenų pats tvirčiausias ir kiečiausias yra deimantas. Žmonės j atrado maždaug prieš penkis tūkstančius metų. Išskirtinių savybių
turintis deimantas tapo nepakeičiamas šiuolaikinėje technikoje ir medicinoje. Deimantai ligi šiol išliko patraukliausiais ir vertingiausiais brangiaisiais akmenimis.
Jie puošia juvelyrinius dirbinius, meno kūrinius, tapo valdžios simboliais ir tinka
aukščiausiems apdovanojimams. Visų šių privalumų jie susilaukė dėl savo unikalių
savybių. Prabėgo tūkstančiai metų nuo to laiko, kai žmogus pirmą kartą pamatė
deimantą, tačiau suprasti ir paaiškinti jo savybes stengė palyginti neseniai. Sunku
patikėti, kad šie akmenys beveik 100
sudaryti iš anglies – tos pačios medžiagos,
iš kurios sudarytos akmens anglys ir grafitas. Tokia sudėtis ir suteikia deimantui
nepaprastų savybių. Tarp jų šilumos laidumas – jis kelis kartus geresnis negu
metalų. Deimanto delne niekam nepavyksta sušildyti. Jis visada lieka šaltas, nes
atstumia šilumą. Todėl galima sakyti, kad tai yra dar vienas deimanto bruožas –
jis nepermaldaujamas.
Daug kur teigiama, kad vienas iš pirmųjų brangakmenių, kuriuos pastebėjo
žmogus, yra gintaras. Akademikas A. Fersmanas gintarą pavadino pačiu gražiausiu
senovės laikų akmeniu. Pirmieji rašytiniai šaltiniai, kuriuose minimas gintaras, yra
iš X a. prieš Kristų. Gintaras nuo seno vadinamas šiaurės auksu ir buvo labai
vertinamas. Daug papuošalų iš gintaro randama kapinynuose, kuriuose žmonės
laidoti netgi vėlyvajame paleolite. Gintaras yra iškastiniai suakmenėję vairių
spygliuočių medžių sakai. Jo spalvų vairovė yra nepaprastai didelė. Labiausiai
vertinami akmenys sodrios arbatos spalvos su vyšniniu atspalviu. Gintaro esama
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Oreliškės akmuo
Galinių (dabar
Oreliškės) kaime

apie šimtas atmainų. Jis dažnai minimas lietuvių tautos mituose ir legendose.
Nuo seno žinomos ir gintaro gydomosios savybės. Gydomuoju laikomas baltasis
gintaras. Manoma, kad jis padeda beveik nuo visų negalavimų ir naudojamas
šiuolaikinėje medicinoje.
Prie akmenų, kurie yra ne tik gražūs, bet ir turi praktinę naudą, priskiriamas
malachitas. Jis yra minkštas ir jau nuo neolito laikų naudojamas kaip vario rūda
dažams gaminti. Vėliau akmenskaldžiai malachitą vertino kaip puikiai dirbiniams
tinkant akmen ir atskleidė jo nepakartojamą grož augalus primenančios žalumos
ir nuostabiai švelnių raštų derin . Gamtoje malachitai aptinkami kaip smulkios
kristalinės struktūros nuosėdinės kilmės akmenys.
Kai kurie akmenys būna margaspalviai, spindi net vairiomis vaivorykštės
spalvomis. Susidaro spūdis, kad tie akmenys turi ne prastą galią. Ryškų vaivorykštės spalvų žvilges sukeliantis reiškinys jau seniai naudojamas siekiant padaryti
akmenis patrauklesnius bižuterijos dirbiniams. Kai kurie akmenys domūs tuo,
kad jie yra stambūs, pavyzdžiui, P ntuko akmuo Aukštait joje, Barst čių akmuo
Žemait joje, Višt čio akmuo Suvalk joje, P vaiguvio akmuo V iguvos valsčiuje.
Pirmieji dėmes žmogaus ir akmenų ryšius atkreipė burtininkai ir šventikai.
Per tūkstantmečius atsitiktinumus ir sutapimus atsijojo laikas, jie nuėjo užmarštin.
Liko tik patikimi ir reikšmingi ryšiai, kurie giliai sirėžė žmonijos atmint .
Pirmasis dalykas, kuris krinta akis šių laikų gamtos tyrinėtojams, yra tariamai
stebuklingų akmenų galių priklausomybė nuo spalvos ir jos sodrumo. Stipriausiai
žmones veikia raudoni, violetiniai, mėlyni, žali, kiek silpniau – geltoni akmenys.
Tarp jų yra ir deimantai, kurių poveikis žmogui toks reikšmingas, kad gali pakeisti ne tik savininko, bet ir artimųjų likimą. Taigi galima sakyti, kad mažosios
būtybės kvėpuoja , gyvena savitą vidin gyvenimą, kuris žmonių dažnai laikomas
magišku ir apie juos kuriami padavimai bei legendos. Tuo naudojosi šventikai,
per apeigas pranašaudami žmonių ateit .
Panašiai kaip ekologinis judėjimas siekia išsaugoti Žemėje biologinę vairovę, XX a. pradėta domėtis akmenų vairovės išsaugojimu. Žemaitijoje kurti
keli geologiniai draustiniai, kurių laukuose gausu natūralių akmenų, o M sėdyje
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Akmenų tvora
Perkūnkalnyje
(Akmenių kaimo
teritorijoje).
2017 m. Stefanijos
Kundrotienės nuotr.

steigtas netgi akmenų muziejus. Nepaisant galimų gaisrų ir apiplėšimų, muziejai
ir draustiniai yra pačios patikimiausios vietos, kuriose galima išsaugoti akmenis
kaip gamtos paminklus.
Ne bet kokie akmenys, o išskirtiniai rieduliai skirstomi gamtos, archeologijos
ir istorijos paminklus. 1973 m. išleistame Lietuvos TSR kultūros paminklų sąraše
iš Ke mės rajono buvo traukta 14 archeologinių paminklų (12 – respublikinės, 2 –
vietinės reikšmės). To sąrašo tęsinyje 1977 m. dar buvo rašytas vietinės reikšmės
paminklas Dimga lių dubenuotas akmuo, esantis V iguvos valsčiuje.
Archeologiniai akmenys skirstomi keturias grupes mitologinius, akmenis
su pėdomis, su ženklais ir dubenuotuosius. Iš jų domiausi yra mitologiniai, kurie
turi savo vardus ir apie juos yra padavimų. Dalis tų akmenų yra buvę šventvietėse
(alkavietėse). Vienas iš tokių buvo A kuro akmuo Gine kių kaime. Tai gana didelis
2,5 m ilgio, 1,5 m pločio, netaisyklingo ovalo formos riedulys, kurio tūris – 6 m3.
Seniau akmuo buvęs ant Devynm čės kalnelio. Pagal padavimą šioje vietovėje buvusi šventoji ąžuolų giria, o ant to akmens vaidilutės kūrendavusios amžinąją ugn .
sigalėjus katalikybei, šventoji ugnis buvusi užgesinta, aukuro akmuo nuverstas nuo
kalnelio, o dievaičiai užkasti kažkur žemėje. Pokariu kolūkio traktorininkai aukuro
akmen nutempė šal , o kraštotyrininkas Jagminas 1960 m. j aprašė.
Perk nkalnis (alkakalnis). Kalnas 0,4 ha ploto, 80 m ilgio (ŠV–PR), 40 m
pločio. Ant kalno būta akmenų tvoros . Padavimas ant kalno buvo kūrenama
amžinoji ugnis, vėliau buvusi švedų pilis, jų maldykla ir prūdelis apsiplovimui nuo
griekų . Ant kalno sitvirtinę švedai išbuvo net trejus metus (LŽV). Perkūnkalnis
ir Kerštkalnis. Tektų rišti su senovės lietuvių tikyba ir kultu (Kviklys V., 1991).1
Antrąją archeologinių akmenų grupę sudaro akmenys su žmonių, gyvulių
ar paukščių pėdomis.
Lioli apylinkės Kaim lės kaimo pievoje, netoli kelio Ke mė–Liolia , yra
akmuo su žmogaus ir gyvulio pėdomis, saugomas kaip eksponatas.
Š ukėnų apylinkės Ska stgirio miške stūksantis didžiulis riedulys, kurio matmenys – 6 m, 2,5 m ir 2 m, vadinamas
Mart no akmeniu. Legenda liudija, kad 1 Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius, 1991, t. 4, p. 446.
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j velnias nakt nešęs ir norėjęs sudaužyti Š ukėnų bažnyčią, bet, pirmiesiems
gaidžiams užgiedojus, turėjęs numesti miško pakraštyje prie K lniškių kaimo.
O pavadintas Mart no akmeniu dėl to, kad prie jo ponas mirtinai užplakęs savo
baudžiauninką Martyną. Akmens šiauriniame gale yra iškalta 30 cm ilgio ir 13 cm
pločio apautos žmogaus kojos pėda. Liaudis buvo sitikinusi, kad akmuo tur s
stebuklingos gydomosios galios, skaldė nuo jo gabaliukus ir visai sužalojo pėdą.
Vietinės reikšmės archeologijos paminklas – Mair nių pėduotas akmuo su vaiko
pėda ir ženklais. Tai esą kūdikėlio J zaus dešinės kojos pėda, kairės kojos kelenėlio
ir lazdelės galo atspaudai. Akmuo mūrytas šalia Ke mės–T tuvėnų kelio stovinčios mūrinės koplyčios betono grindis. Seniau akmuo buvęs lauke prie šimtamečio
medžio. Žmonės j laikė stebuklingu, garbino, prie jo melsdavosi, aukojo pinigus.
Pikeliai. Akmuo su Dievo pėda gulėjo netoli kaimo tekėjusiame upeliuke
( prižėlusiame griovyje ). Tai galėjo būti Prūdalės ravas kaimo pietinėje dalyje arba
Norkupelis rytinėje dalyje. Abu Knituojos intakai. Kur akmuo perkeltas – nežinoma.
„ jo takelis, kuriuo daugiausia tik šventadieniais ėjo žmonės į bažnyčią, tai buvo 19 7–1952 m. Per tą griovelį vietoje liepto buvo
perėjimui sudėti akmenys ir vidury buvo vienas nemažas akmuo, ant
kurio buvo maždaug vienerių metų amžiaus vaiko kojytės įspaudas,
kaip ant paprasto molio. Mums – man ir mano broliukui – buvo
aiškinama, kad tai šv stas akmuo ir kad ta pėdelė yra Dievo. Mes
su pagarba ir baime žiūrėdavome į tą vietą, o vakarais tai būdavo
tik siaubo vietovė, nes kiekvieną akimirką bijodavom pasirodant
Dievo ar Marijos, vėliau šitą akmenį su bažnyčios įsakymu iškasė
ir nuvežė kaipo šv stu kažkur į koplyčią ... “.2
Kymalių pėduotas akmuo gulėjo netoli Ke mės–Lioli vieškelio prie Jono
Jankevičiaus sodybos. Tai buvo netaisyklingo keturkampio formos, 1 m ilgio, 0,8 m
pločio ir 0,4 m aukščio grublėtu paviršiumi pilkos spalvos riedulys. Akmens centre – 28 12 cm iškalta žmogaus kojos pėda. 15 cm atstumu nuo apatinio akmens
šono – kiek mažesnė duobutė, panaši vaiko pėdelę. Greta jos – pusapvalės formos (8
7 cm) gyvulio pėda. Paminklą iš visų pusių supo pelkės. Jis saugotinas.
Trečiąją archeologinių akmenų grupę sudaro akmenys su vairiais ženklais –
herbais, raidėmis, skaičiais ir panašiai. Keli iš jų siejami su saulės kultu. Dalis jų
sunaikinti, kitų nerasta arba yra ne archeologijos, bet gamtos paminklai. Ke mės
rajone buvo tik du akmenys su ženklais kaip archeologiniai paminklai V iguvos
valsčiuje – P vaiguvio ir Grimzi apylinkėje – Badauski .
P vaiguvio akmuo yra 0,7 km p. r. nuo Knit ojos dešiniojo kranto, 0,75 km
š. v. nuo Ke mės– žvenčio ir Kr žių–Š ukėnų kelių sankryžos ir 0,4 km šiaurę
nuo žvenčio–V iguvos kelio.3
Žemės ir jos paviršiaus elementai – žmogaus apdorotas riedulys – akmuo
rausvo granito, ovalo formos, iki 1,1 m aukščio nuo dabartinio žemės paviršiaus,
2,65 m ilgio šiaurės–pietų kryptimi
ir iki 1,75 m pločio pietiniame gale. 2 Ten pat, 495–496.
Akmens šiaurinėje dalyje iškaltas lygia- 3 https www.e-tor.lt legalact .
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šonis kryžius su 55 cm ilgio kryžmomis, su 5–9 cm
ilgio skersiniais ant galų. Žemiau jo skaičiai 1789 ir
raidės GSZ TB. Prie kryžiaus yra 6 gludinti dubenėliai. Dubenėliai nuo 4 iki 8 cm skersmens ir nuo 1
iki 2 cm gylio akmuo nežalojamas.4
Buvusi žgirių gyventoja Stefanija Šileikienė
aiškino, kad šis akmuo žymėjo feodalų valdų ribas.
Raidės tikriausiai reiškė sutrumpintą žemių savininko B. Goštauto pavardę (lenkų SZ tolygi lietuvių Š).
Juk Pak vio koplyčios rūsiuose palaidoti Grauž kų
Putvinskiai turėjo Goštautų šeimos herbą.
Kraštotyrininkas P. Jagminas, 1968 m. tyrinėdamas š paminklą, manė, kad akmenyje iškaltas skaičius
yra 1289, o ne 1789, todėl j priskyrė archeologinių
akmenų grupei. Iš tiesų tai istorinis akmuo, tačiau Pavaiguvio akmuo
tarybinis archeologas A. Kuncevičius Muziejų ir paminklų 5 knygoje (1983 m.) P vaiguvio akmen priskiria prie atskiro dubenuotų
akmenų pogrupio ir teigia, kad akmenyje esantys nedideli dubenėliai, o nutyli
apie ženklus.
Panašus P vaiguvio akmen , tik daug vėliau iškaltais ženklais yra aiškiai
istorinis paminklas – Didysis, arba Ertelio, akmuo T tuvėnų apylinkės Pašimšės
kaime. Jis guli laukuose tarp trijų uosių. 1985 m. Paši ušės akmuo priskirtas prie
respublikinės reikšmės valstybinių geologinių gamtos paminklų.
Ketvirtajai – didžiausiai archeologinių akmenų grupei priskiriami dubenuotieji akmenys, kurie pagal akmens ir dubenio formą bei gyl skirstomi du
pogrupius. Pirmąj sudaro plokšti, lygiu paviršiumi akmenys su iškaltu smailiadugniu dubeniu, o antrąj – cilindro formos akmenys su plokščiadugniu dubeniu.
atskirą pogrup gali būti išskirti akmenys su mažomis duobutėmis – dubenėliais
su keliomis ar keliolika iki 5–7 cm skersmens ir apie 2–3 cm gylio duobutėmis.
Kelmės rajono kultūros paminklų sąrašuose buvo 6 respublikinės ir 2 (P šakarnio
ir Dimga lių – V iguvos valsčiuje) vietinės reikšmės dubenuotieji akmenys. Visi
jie priklauso pirmajam, t. y. smailiadugnių pogrupiui.
domūs šventieji akmenys – akmenys su mažais dubenėliais. Akmenų su
dubenėliais išvaizda, dubenėlių dydis, skaičius skirtingi. Jie yra paprasti, niekuo
neišsiskiriantys rieduliai (tiesa, kartais didžiausi apylinkėse) arba plokšti, didelėmis, kartais nuolaidėjančiomis viršutinėmis plokštumomis. Dubenėliai ant akmenų
aptinkami ir viršutinėse, ir šoninėse plokštumose. Nėra galutinai aišku, ar dubenėliai buvo išgręžti, išsukti ar išgludinti. Dubenėliai būna kaip lėkštelės ir
gilesni – kaip skylutės . Atrodo, kad abiejų tipų dubenėliai gali būti aptinkami
ir ant to paties akmens. Dažniausiai akmenys su dubenėliais buvę prie vandens
(upių, upelių), slėniuose, slėnių aukštumose, taip pat laukuose.
Akmuo su smailiadugniu dubenėliu yra buvęs Š luvos kalvinų bažnyčioje,
kur buvo laikomas švęstas vanduo, o paskui mūrytas dvaro rūmų pamatus.
Tarp vadinamųjų akmenų su pėdomis yra pėduotų akmenų, nors 4 https kvr.kpd.lt Pages KVR.
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jie jokių pėdų neturi. Taip pat yra akmenų, kurių pėdos – mažos, gražios
duobutės, labiau panašios mažuosius dubenėlius.
Aukurų su plokščiadugniais dubenimis Žemaitijoje žinoma 23. Dubenys yra
plokščiais dugnais, jų skersmuo nuo 18 iki 57 cm, gylis – iki 17 cm. 1970–1971 m.
V. Urbanavičiaus tyrinėjimai leido teigti cilindrinius aukurus su plokščiadugniais
dubenimis stovėjus po krikščionybės vedimo Žemaitijoje gyvavusiose senosiose
šventvietėse, nurodant jų klestėjimo laiką – XVI a. antrąją pusę–XVII a. pradžią.
XVII–XVIII a. bažnyčiose, koplyčiose buvo akmenys švęstam vandeniui laikyti.
Aukurai su plokščiadugniais dubenimis atsirado po oficialaus krikščionybės
vedimo. Aukurų bei bažnyčios naudotų akmenų su dubenimis švęstam vandeniui
sąveiką turėtų atskleisti būsimi tyrinėjimai.
Išlikusiems Žemaitijos menhirams iš aprašymų atstovauja ir Petrik ičių akmuo.
Žinomos kelios pirmiausia rūpimos šių akmenų (ryškiai atspindinčių tikėjimus apie
sielų buvimą, atgailavimą akmenyse) sąsajos su laidojimo paminklais (daugiausia
ištirta VII–VIII a. kapų). Apie 100 m šiaurės vakarus nuo Petrik ičių akmenų
eilės, kasant rūs , buvo atkastas žmogaus su ietgaliu ir žirgo kapas. Paskutiniai
paminėti Petrik ičių akmenys, atrodo, bus buvę kartu ir paleoastronominio pobūdžio paminklas, o tai yra būdinga Vakarų Europos menhirų ypatybė (kartu su
jų išvaizda, padavimais).
ra keli tarytum niekuo ypatingu neišsiskiriantys akmenys, apie kuriuos taip
pat žinomi padavimai, kad jie – suakmenėję žmonės. Atrodo, keli tokie akmenys
buvo ir tarp Petrik ičių menhirų.
Išskirtina akmenų grupė – akmenys lovos , apie kurias pasakojama, jog
ten gulėjusios moteriškos dievybės (Ragana, Laumė) ar mitinės būtybės (Ponia,
Karalienė), kurios išgulėjusios dubas akmenyse. Šių akmenų bendras požymis –
išskirtinė jų sąsaja su upeliais, upėmis, šlapiomis vietomis.
Senovėje akmuo buvo žmogaus draugas. Dar akmens amžiuje žmogus
akmenimis gynėsi nuo priešų, susimedžiodavo ir išsiaugindavo maisto, išskeldavo
ugn . Tada akmuo buvo ypač vertinamas ir gerbiamas. Dar ir dabar pagal paprot
akmeninis kirvukas yra laikomas laimės radiniu.
Pirmykščiai žmonės gaminosi kirvukus iš stipriausių akmenų. Randami kirvukai yra pagaminti iš tvirtų bazinių uolienų. Strėlių antgaliai, peiliai, rėžtukai,
žeberklai buvo daromi iš titnago, kurio ypač gausu pietryčių Lietuvos laukuose.
Tai uoliena, kuri nuo smūgio subyra aštriabriaunius vairų formų gabaliukus.
Senovės lietuviams akmenys būdavo ir aukurai, ir šventenybės. Gražesnieji
akmenukai būdavo nešiojami kaip papuošalai. Atspaudus akmenyse senovės
žmonės siejo su nepaprastais reiškiniais. Dar ir dabar lauko akmenyse randama
dėmių, spaudų, primenančių žmogaus ar žvėries pėdas. vairūs padavimai sako,
kad jie esą velnių ženklai. O ištyrus paaiškėja, kad tai gamtos arba žmogaus
darbas. Vystantis žemdirbystei, akmenys pradėjo žmogui trukdyti. Žmogus ėmė
keikti akmenis, sieti jų atsiradimą su pragaro veikla. Iki šių dienų dar yra
išlikusių pasakojimų, kaip velniai laukuose barstydavę akmenis. Tačiau ir visai
gamtai, ir laukų akmenims žmogus jaučia pagarbą ir meilę. Nors kultūrinamuose laukuose akmenų mažai beliko, gražiausieji jų puošia sodybas, parkus
ar žymias vietas.
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Pamažu buvo kaupiamos žinios apie akmenų
savybes, jų praktinio pritaikymo galimybes. Mūsų protėviai rinko ir saugojo gražius akmenis, išsiskiriančius
iš kitų nepaprasta išvaizda, forma, spalva ir panašiai.
Geologiniu požiūriu akmuo – kietos uolienos
luitas. Gamtoje randama nugludintų 15 cm ir mažesnių (biriose uolienose) akmenų.
Pritaikius naujas technologijas gamtinių akmenų
panaudojimo diapazonas pasidarė gana platus. Akmuo
naudojamas kaip statybinė medžiaga neapdorotas
(rieduliai), apdorotas (pjaustytas, tašytas, skaldytas),
perdirbtas (lydytas, maltas). Maži rieduliai naudojami mūrui, akmenbetoniui, grindiniui iš jų mūrijami
pamatai, nešildomų pastatų sienos, jais grindžiamos
gatvės, klojamos krantinės. Skaldyti akmenys gaunami Iškaltas šv sto vandens indas
sprogdinant, laužant kietas arba vidutinio kietumo Vaiguvos bažnyčioje. 2010 m.
uolienas (granitą, dolomitą, klint , smiltain ). Iš skal- J. Kliučiaus nuotr.
dytų 20–40 kg masės akmenų mūrijami statinių pamatai, atraminės sienos. Smulkūs (5–150 mm) skaldyto, dažnai ir trupinto akmens
gabalai (skalda) rūšiuojami pagal dyd ir naudojami (kaip ir žvyras) betonui,
asfaltbetoniui, kelių pagrindui. Iš lengvų uolienų (tufo, kriauklainio) pjaustomi
blokai sienoms mūryti. Sienų, kolonų, laiptų apdailai, grindų dangai naudojami
pjaustyti taisyklingos formos, dažnai dar ir specialiai apdoroti (šiurkštinti, šlifuoti,
poliruoti) akmenys – apdailos plokštės. Jos išpjaunamos iš kietų arba pusiau kietų
uolienų. Akmens luitai juostinėmis diskinėmis arba lyninėmis staklėmis pjaustomi
plokštes, apipjaustomos briaunos, išryškinama gerosios pusės faktūra. Suformuojamas lygus, rievėtas ar kitaip faktūruotas paviršius. pač dekoratyvus yra lygus
šlifuotas (matinis) ir poliruotas (blizgantis) akmuo be to, taip apdorotas paviršius
yra atsparesnis šalčiui, korozijai. Šiais būdais paprastai apdorojami gražaus rašto
ir spalvoti akmenys (marmuras, granitas). Vienspalviai, be rašto, pilki akmenys,
kad būtų dekoratyvesni, paprastai šiurkštinami mechaniškai abrazyviniais ir smūginiais prietaisais, kai kada rankiniu būdu aptašomi, apskaldomi kaltu, plaktuku.
ra ir nemechaninių akmens faktūravimo būdų apdorojimas termiškai, ultragarsu,
aukšto dažnio elektros srove, lazeriu ir kitomis priemonėmis. Maltas akmuo yra
žaliava kitoms statybinėms medžiagoms gaminti. Iš klinties, dolomito, magnezito,
mergelio, gipso gaminamos jungiamosios medžiagos ( vairūs cementai, kalkės,
gipsas), iš dolomito, bazalto – mineralinė vata. Iš lydyto akmens (dažniausiai
bazalto) gaminami labai patvarūs, korozijai, rūgštims, kaitrai atsparūs vamzdžiai,
elektrotechninė ir cheminė aparatūra, apdailos plytelės, liejamos skulptūros. Praktiniams reikalams akmuo naudojamas nuo seno. Žmonės iš akmens darėsi rankius,
buvo grindžiami keliai, tiesiamos kūlgrindos, statomi gynybiniai statiniai, daromi
sviediniai. Pastatus iš lauko akmenų imta mūryti jau XIII a.
Akmuo – Europos senovinis masės matavimo vienetas. Vakarų Europos akmens
masė vairioms prekėms ilgai buvo nevienoda (3,6–14,5 kg). Vokietijos vairių kraštų
akmuo buvo nuo 5 iki 15 kg. Naujųjų laikų Prūsijos didysis akmuo svėrė 10,3 kg,
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Paminklas rašytojui
Broniui LaucevičiuiVargšui Kelmėje.
2017 m.

Akmenių pilkapynas
(priekyje). 2018 m.
A. Jankausko
(Jankaus) nuotraukos
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mažasis – 5,2 kg (naudoti ir Mažojoje Lietuvoje). Lenkijoje 1565 m. nustatytas 32
svarų (apie 13 kg) akmuo. Vaiguvos valsčiuje Norki kaime yra išlikusios Geštautų
dešimtainės svarstyklės su akmeniniais svarsčiais, kurių didžiausias sveria 10,2 kg.
Gražaus rašto ir spalvoti akmenys (marmuras, granitas) yra šlifuojami, poliruojami ir tampa blizgančiais dekoratyviais akmenimis.
Iš akmenų gaminami paminklai. Akmeningi kapinynai nuo seno paplitę Ryt
B ltijos regione. Jų pilkapiai ir kapai išgr sti, aptverti ir apdėti akmenimis arba su
akmenų sampilu virš kapo. Akmeni pilkapynas yra V iguvos valsčiuje Akmeni
kaime. Kapinaitėse išliko 5 apardyti pilkapiai, apjuosti akmenų vainikais. Sampilai
12–13 m skersmens, 0,9–1,2 m aukščio. Keliolika II–IV a. dirbinių iš suardytų kapų
1934 m. pateko Ka no miesto muziejų. 1967–1968 m. pilkapyną tyrė Istorijos instituto
arsheologai (vad. M. Michelbertas). Mirusieji laidoti nedeginti, iki 8 kapų sampile.
Ištirta 21 (II–VI a.) ir 39 (XV–VIII a.) kapai. Pirmuosiuose rasta geležinių kirvių,
vedega, ietgalių, peilių, žalvarinių, stiklinių ir emalio papuošalų, antruose – monetų,
žalvarinių segių, gintarinis žiedas su herbu. Radiniai saugomi LNM ir VDKM.
Akmenys turi sukaupę neišsemiamus klodus energijos ir išminties. Nuo seno
tikima, kad tinkamai parinktas akmuo savo šeimininkui gali dovanoti sveikatą ir
atskleisti amžinos jaunystės paslapt . Akmens energija kaupta ne vieną milijardą
metų. Energijos apykaitos grandinė niekada nenutrūksta, ji nuolat absorbuojama
ir atiduodama. Liečiant akmen , jo spinduliuojama energija persiduoda žmogaus
kūnui, ląstelėms ir audiniams, sukurdama nejuntamas vibracijas. Tik gerai parinkto
akmens vibracijos sutampa ir ima skleisti pozityvią energiją. Akmuo kaupia tiek
aplinkos, tiek ir žmogaus energiją. Todėl žmogus bent dal savo energijos gali
atiduoti akmeniui, o vėliau susigrąžinti.5
Žemdirbiams, laukuose dirbantiems sunkius darbus, dažnai pradeda bėgti
iš nosies kraujas. Kad išvengtų nukraujavimo, jie griebia nuo žemės pirmą pasitaikius bet kurios mineraloginės sudėties akmen ir dedasi ant sprando, nes
akmuo, gulintis ant žemės, yra visada šaltas, net ir šviečiant kaitriai saulei. Kuo
akmuo yra didesnis, tuo jis būna šaltesnis. Taip akmenys laukuose gali suteikti
žmogui pirmąją medicininę pagalbą.
Norint, kad akmuo darytų realią taką sveikatai ir grožiui, būtina j nuolat
matyti, liesti, prižiūrėti – t. y. dėvimus akmenis reguliariai plauti po tekančio
vandens srove, džiovinti saulės šviesoje ir stengtis, kad jie kuo dažniau kontaktuotų su oda, masažuoti, glostyti jais reikiamas vietas.
Skirtinguose akmenyse slypi vairios galios.
Amazonitas – atgaivina odos spalvą, šalina išblyškimo ir
nuovargio ženklus, sutramdo besikeičiančią nuotaiką.
Ametistas – atsargiai glostant veido odą lygina smulkias
raukšleles, o švelniai pamasažavus galvą, mažėja pleiskanų, taip pat
saugo nuo žalingų pročių (rūkymo), stiprina valią.
Chalcedonas – suteikia odai gaivumo, pakelia organizmo tonusą,
gydo žaizdas ir randus.
Cirkonas – gerina sutrikusią virškinimo sistemą, kepenų veiklą,
lėtina plaukų augimą nepageidautinose vietose, todėl itin tinka juo
masažuoti odą po depiliacijos.

5

Barzdaitienė L.
Akmens grožio kodas,
Gamtos vaistai, 2008,
nr. 1.
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Deimantas – stimuliuoja ir jaunina šird , teigiamai veikia smegenų veiklą, valo neaiškios kilmės dėmes nuo odos.
Gintaras – dovanoja grož ir ilgaamžiškumą, spartina medžiagų apykaitą, neutralizuoja kancerogenines medžiagas, lėtina ląstelių
senėjimą. Sugeria neigiamą energiją ir neatiduoda jos aplinkai.
Granatas – padeda veikti bėrimu pasireiškiančią alergiją, odos
sudirginimą ir jautrumą.
Kalnų krištolas – visų mėgstamas akmuo. Senovėje tikėta, jog
jis padeda iš organizmo pašalinti kenksmingas medžiagas ir buvo
nešiojamas ant riešo.
Koralai – spartina medžiagų apykaitą, todėl padeda atsikratyti
antsvorio.
Lazuritas – juo masažuojant galvos odą stabdomas plaukų
slinkimas.
Nefritas – lygina, stangrina veido odą, reguliariai juo masažuojant.
Oniksas – gelbsti nuo depresijos, padeda žmogaus organizmui
atjaunėti, gydo odos uždegimus.
Opalas – sugeria mėnulio energiją, o paskui pats ją išspinduliuoja, koreguodamas regėjimą ir suteikdamas spindesio akims.
Perlas – kaprizingas akmuo, jautriai reaguojantis aplinką. Indai
perlą vadina gyvuoju akmeniu, kuris pereina visas gyvenimo stadijas
gimimą kriauklėje, augimą, brandą, senatvę ir mirt . Kinai perlus
laikė sustingusiu moteriškuoju pradu – jaunystės ir ilgaamžiškumo
eliksyru ir tikėjo, kad jie harmonizuoja visas gyvybines funkcijas.
Rubinas – tonizuoja, stiprina seksualumą, todėl nuo seno
simbolizuoja meilę ir aistrą.
Safyras – vadinamas vienuolių akmeniu, mat atšaldo aistras
ir suteikia amžiną jaunystę, lėtina ląstelių senėjimą.
Smaragdas – teigiamai veikia regėjimą, akys ima spindėti.
Reguliariai pamasažavus šiuo akmeniu veidą ir kūną, oda tampa
lygi, elastinga, sveikesnė, nepasiduoda infekcijoms.
Topazas – spartina audinių atsinaujinimą, šalina stresą ir stiprina
skonio pojūčius. Jis nešiojamas ant dešinės rankos rodomojo piršto
arba kaip pakabutis ant auksinės grandinėlės prie kaklo.
Turkis – meilės akmuo, ypač tinkamas merginoms ir net
vadinamas moterišku akmeniu, kuris stiprina moters patrauklumą ir
žaves . Turkio ir sidabro derinys šalina nuovarg ir grąžina žvalumą.

Kad organizmo gyvybinės galios stiprėtų, grožis ir žavesys neišblėstų, pagalbą
reikėtų pasitelkti ne tik pačius akmenis, bet ir keletą iš jų pasigamintų specialių
priemonių, kaip antai nefrito masažuokl , kuris Kinijoje ir šiandien yra labai populiarus. Masažuoklis, pagamintas iš geriausios rūšies baltojo nefrito, tinka kosmetiniam
odos masažui, norint atsikratyti raukšlių ir odos glebimo. Toks masažas taip pat
šalina galvos skausmą, normalizuoja arterin kraujospūd , stiprina lytines funkcijas.
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Vaiguvos valsčiaus geriamasis vanduo
Ieva

varcaitė, Stefanija Kundrotienė

1. vadas
Suaugęs žmogus sveria maždaug 70 kg, apie 45 kg jo svorio sudaro vanduo.
Vyresniame amžiuje šis vandens kiekis pamažu mažėja, būtent dėl to senų
žmonių oda atrodo kaip pergamentas, bet labiausiai išryškėja visos raukšlės ir raukšlelės. Nepaisant to, kad vandens vis mažėja, jo reikšmė organizmui lieka ta pati.
Žmogaus organizme vanduo nuolat sukasi ratu, kartu su krauju jis visą
žmogaus kūną apibėga 1 500 kartų per parą. Maždaug kas 10 dienų tas skystis
keičiasi žmogus prakaituoja, tuštinasi, šlapinasi. Kartu su vandeniu iš organizmo
šalinamos kenksmingos atliekos ir toksinai.
Vanduo būtinai dalyvauja visuose maisto pasisavinimo etapuose jo yra
seilėse, jis būtinas, kad skrandis virškintų, padeda maistingoms medžiagoms iš
žarnyno patekti kraują, gabena jas visus audinius ir ląsteles, padeda šalinti
toksinus.
Vanduo taip pat yra tam tikras tepalas, kuris reikalingas tam, kad sąnariai
geriau judėtų, kad funkcionuodami pilvo ertmėje galėtų judėti organai.
Skysčių poreikis priklauso nuo amžiaus, svorio, fizinio aktyvumo, patalpos
arba gamtos oro temperatūros, oro drėgnumo.
Daugiausia skysčių reikia vaikams – vaikas kasdien turėtų išgerti maždaug
tiek vandens, kiek sudaro 10–15
jo kūno svorio. Tad jei vaikas sveria 30 kg,
jis turėtų išgerti 3–4,5 kg skysčių, geriau vandens.
Suaugusiesiems Lietuvoje užtenka ir mažiau vandens – 2–3
jų kūno
masės. Tai maždaug 1,5–2,5 litro per parą.1
Lietuva – vandeningas kraštas. Pagrindinis gėlo geriamojo vandens šaltinis
šalyje yra požeminis vanduo, kuris Žemės gelmėse slūgso ir formuojasi labai
vairiomis sąlygomis. Nevienodai požeminio vandens telkiniai apsaugoti nuo antropogeninės taršos. Todėl Lietuvos gyventojai aprūpinami nevienodos kokybės
geriamuoju vandeniu. Be to, vandens kokybę dar lemia ir vandens tiekimo sistema.
Apie 2,7 mln. mūsų šalies gyventojų vanden gauna iš centralizuoto vandentiekio
tinklo. Vandens kokybė, nepaisant kai kurių trūkumų, higieniniu atžvilgiu yra
patenkinama. Apie 1 mln. žmonių, daugiausia kaimo ir priemiesčio teritorijų gyventojų, vandeniu apsirūpina individualiai iš negilių šachtinių ar gręžtinių šulinių,
kurių vandens kokybė pagal vieną ar kelis higieninius rodiklius dažnai neatitinka
geriamojo vandens reikalavimų.
Vanduo, kaip ir atmosferos oras, yra būtinas ir niekuo nepakeičiamas gyvybės palaikymo šaltinis. Atitinkamai paruoštas ir patiektas vartotojams, jis laikomas
maisto produktu.
Geriamasis vanduo – tiekiamas vamzdžiais, semiamas iš individualaus naudojimo šulinių ar fasuotas gėlas požeminis arba paviršinis vanduo, kuris gamtinės sudėties ar atitinkamai paruoštas
yra vartojamas gerti, maistui ir maisto 1 Mickevičiūtė O. Troškulys kelia pavojų gyvybei,
Vita, 2002, rugpj., p. 36.
produktams gaminti bei higienos ir
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namų ūkio reikmėms. Geriamasis vanduo – tai specifinė kokybės ir kiekybės bei
vartojimo atžvilgiu vandens kategorija.
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, su geriamuoju vandeniu
žmogaus organizmą patenka tik nuo 1 iki 10
visų kenksmingų medžiagų,
kurios patenka valgant vaisius, daržoves, žuvies produktus ir kt. Tačiau nė vienam
kitam maisto produktui pasaulyje nėra nustatyta tokių griežtų kokybės standartų,
kaip geriamajam vandeniui, nes vanden sėsliai gyvenantis žmogus vartoja visą
amžių ir jo kokybė dažnai lemia ir žmogaus sveikatą. Be to, mikrobiologiškai
užterštas geriamasis vanduo gali tapti užkrečiamų ligų ir jų epidemijų šaltiniu.2
Būtina gyvenamojo namo ir aplinkos dalis yra vandens tiekimas. Skiriamas
geriamasis, techninis ir laistomasis vanduo. Geriamasis vanduo turi būti skaidrus
ir švarus, be kvapo ir skonio. Geriamąj vanden patariama periodiškai (ruden
ir pavasar ) ištirti chemiškai ir bakteriologiškai visuomenės sveikatos centrų laboratorijose. Technin vanden irgi reikėtų tikrinti, padaryti nors bakteriologinę
analizę, nes skalbiant, valant ir maudantis vandens gali patekti burną, akis, odos
drėskimus (žaizdeles). Laistyti tinka bet koks vanduo – geriamasis, techninis,
lietaus, upės, ežero, tvenkinio ar ir iš specialiai sode iškastos duobės. Laistant
vandens patenka ant daržovių ir uogų, todėl patartina, ypač daržovių, vaisių ir
uogų nokimo metu, tvenkinio arba upės vandeniui leisti keletą valandų nusistoti
specialiame nusodintuve augalams geriau tinka drungnas vanduo.
Pagrindiniai vandens šaltiniai kaime – sode ar sodybiniame sklype, kur
dažnai arti nėra centrinio vandentiekio, – atviri vandens telkiniai (upė, kūdra,
ežeras, tvenkinys ir t. t.) ir požeminiai vandenys (šaltinio, dirvožemio, gruntinis,
artezinis). Paprastai dirvožemio ir gruntinio vandens sluoksniai yra 10–40 m gylyje,
artezinio vandens – giliau kaip 40 m gylyje.3
Darbo tikslas – pirmą kartą plačiau išanalizuoti buvusio V iguvos valsčiaus
teritorijoje esančių gręžinių ir šachtinių šulinių geriamojo vandens kokybę.
Reikšminiai žodžiai gręžiniai, šachtiniai šuliniai, geriamasis vanduo, mikrobiologinė tarša, antropogeninė tarša, analitės kalcis, magnis, kalis
natris,
hidrokarbonatai, sausa liekana, varis, bendra geležis, sulfatai, chloridai, bendras
kietumas, pH ir spalva, amoniakas, nitritai, nitratai ir savitasis elektros laidis.

2. Darbo metodika
Medžiaga šiam straipsniui buvo renkama Versmės leidyklos surengtose ekspedicijose 2005 m. rugpjūčio 16–29 d. ir 2007 metais, kai buvo kaupiami
duomenys monografijai Vaiguva . Ekspedicijų metu, važinėjant po buvusio
Vaiguvos valsčiaus teritoriją, buvo imami gręžinių ir šachtinių šulinių vandens
mėginiai dalinei cheminei vandens analizei atlikti. Tyrimai buvo atlikti Šiaulių
visuomenės sveikatos centro Kelmės filialo higienos laboratorijoje. Tyrimus atliko
Lina Lapinskaitė, Stefanija Kundrotienė, laboratorijos vedėja Alma Mackevičienė,
gydytoja higienistė Alma Monkauskaitė. Šiame straipsnyje taip pat buvo panaudoti
minėtos laboratorijos ir ankstesnių metų
vandens tyrimų rezultatai.
2
Juodkazis V., Kučingis Š. Geriamojo vandens
3

kokybė ir jos norminimas, Vilnius, 1999, p. 4.
Namų ūkio enciklopedija, Vilnius, 1990, p. 571–572.
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3. Tyrimų rezultatai
1988–2005 m. Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės filialo (iki 1990 m. –
Kelmės higienos centro) higienos laboratorijoje atlikti 253 buvusio Vaiguvos valsčiaus teritorijoje esančių šachtinių šulinių ir gręžinių cheminiai geriamojo vandens
tyrimai, iš kurių 137 neatitiko higienos normos Žmogaus vartojamo žalio vandens
kokybės higieniniai reikalavimai , kas sudarė 54,2 .
Iš 2 445 tirtų analičių 248, arba 10,1
(NO3 – 28, NO2 – 17, bendras kietumas – 4, spalva – 107, Fe – 92), neatitiko higienos normos Žmogaus vartojamo
žalio vandens kokybės higieniniai reikalavimai .4
Atliktas 81 cheminis (nitritai, nitratai, amoniakas, o 1995–2001 m., vykdant
monitoringo programą, dar papildomai kalcis, magnis, kalis natris, hidrokarbonatai, sausa liekana, varis, bendra geležis, sulfatai, chloridai, bendras kietumas, pH
ir spalva) šachtinių šulinių vandens tyrimas, iš kurių 39, arba 48,2 , neatitiko
higienos normos.
Iš 680 šachtinių šulinių vandenyse tirtų analičių 49, arba 7,21
(NO3 – 28,
NO2 – 17, bendras kietumas – 2, spalva – 2), neatitiko higienos normos.
Atlikti 172 cheminiai (nitritai, nitratai, amoniakas, bendra geležis, sulfatai,
chloridai, bendras kietumas, pH, varis, spalva, o nuo 1990 m. – manganas, savitasis elektros laidis ir fluoras) gręžinių vandens tyrimai, iš kurių 98, arba 7,21 ,
neatitiko higienos normos.
Iš tirtų gręžinių vandenų 1765 analičių 199, arba 7,21
(Fe – 92, spalva –
105, bendras kietumas – 2), neatitiko higienos normos.
1988–2005 m. buvusio Vaiguvos valsčiaus teritorijoje esančių šachtinių šulinių
vandens tyrimų skaičius
1988 m. – 6, neatitiko normos 2, arba 33,3 , 1989 m. – 1, neatitiko 1, arba
100 , 1990 m. – 6, neatitiko 4, arba 66,7 , 1991 m. – 2, neatitiko 2, arba 100 ,
1992 m. – 0, 1993 m. – 2, neatitiko 1, arba 50 , 1994 – 0, 1995 m. – 8, neatitiko
3, arba 37,5 , 1996 m. – 10, neatitiko 4, arba 40 , 1997 m. – 5, 1998 m. – 4,
neatitiko 2, arba 50 , 1999 m. – 3, neatitiko 1, arba 33,3 , 2000 m. – 6, neatitiko 3, arba – 50 , 2001 m. – 4, neatitiko 4, arba 100 , 2002 m. – 10, neatitiko
6, arba 60 , 2003 m. – 0, 2004 m. – 10, neatitiko 6, arba 60 , 2005 m. – 4,
neatitiko 3, arba 75 .
1988–2005 m. buvusio Vaiguvos valsčiaus teritorijoje esančių šachtinių šulinių
vandens analičių skaičius
1988 m. – 12, neatitiko 2, arba 16,7 , 1989 m. – 2, neatitiko 1, arba 50,0 ,
1990 m. – 12, neatitiko 5, arba 41,7 , 1991 m. – 24, neatitiko 2, arba 8,3 ,
1992 m. – 0, 1993 m. – 24, neatitiko
2, arba 8,3 , 1994 – 0, 1995 m. – 95, 4 Analitė – vandens, uolienos ar dirvožemio mėginyje
nustatomas cheminis komponentas ar fizinė savybė.
neatitiko 3, arba 3,2 , 1996 m. – 80,
Analitės samprata dažnai siejama su požeminio
neatitiko 4, arba 5,0 , 1997 m. – 71,
vandens kokybe. Geriamajame vandenyje nustatyta
žmogaus sveikatai kenksminga medžiaga ar elementas
neatitiko 0, 1998 m. – 68, neatitiko 2,
vadinamas toksine analite, o tiesiogiai su žmogaus
arba 2,9 , 1999 m. – 51, neatitiko 4,
sveikatos apsauga nesietinas komponentas, bet integraliai atspindintis gamtinio (žalio) ir geriamojo vanarba 5,9 , 2000 m. – 108, neatitiko 3,
dens savybes ir jo ruošimo technologiją, vamzdžiais
arba – 2,8 , 2001 m. – 64, neatitiko 5,
tiekiamo ar pilstomo vandens kokybės pastovumą,
arba 7,8 , 2002 m. – 27, neatitiko 5,
vadinamas indikatorine, arba skonine, analite.
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1 diagrama. 1988–
2005 m. atliktų
buvusio Vaiguvos
valsčiaus teritorijoje
esančių šachtinių
šulinių vandens
tyrimų skaičius

2 diagrama. 1988–
2005 m. atliktų
buvusio Vaiguvos
valsčiaus teritorijoje
esančių šachtinių
šulinių vandens
tyrimų analičių
skaičius

arba 18,5 , 2003 m. – 0, 2004 m. – 30, neatitiko 10, arba 3,3 , 2005 m. – 12,
neatitiko 5, arba 41,7 .
1988–2005 m. buvusio Vaiguvos valsčiaus teritorijoje esančių gręžinių vandens tyrimų skaičius
1988 m. – 12, neatitiko 4, arba 33,3 , 1989 m. – 5, neatitiko 3, arba 60,0 ,
1990 m. – 19, neatitiko 8, arba 42,1 , 1991 m. – 26, neatitiko 15, arba 5,8 ,
1992 m. – 16, neatitiko 7, arba 43,8 , 1993 m. – 12, neatitiko 9, arba 75,0 ,
1994 – 4, neatitiko 4, arba 100,0 , 1995 m. – 9, neatitiko 7, arba 77,8 , 1996 m. –
7, neatitiko 6, arba 85,7 , 1997 m. – 9, neatitiko 8, arba 88,9 , 1998 m. – 7,
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diagrama. 1988–
2005 m. atliktų
buvusio Vaiguvos
valsčiaus teritorijoje
esančių gr žinių
vandens tyrimų
skaičius

diagrama. 1988–
2005 m. atliktų
buvusio Vaiguvos
valsčiaus teritorijoje
esančių gr žinių
vandens tyrimų
analičių skaičius

neatitiko 6, arba 85,7 , 1999 m. – 13, neatitiko 5, arba 38,5 , 2000 m. – 4,
neatitiko 1, arba 25,0 , 2001 m. – 4, neatitiko 1, arba 25,0 , 2002 m. – 5, neatitiko 3, arba 60 , 2003 m. – 4, neatitiko 3, arba 75,0 , 2004 m. – 10, neatitiko
4, arba 40,0 , 2005 m. – 6, neatitiko 4, arba 66,7 .
1988–2005 m. buvusio Vaiguvos valsčiaus teritorijoje esančių gręžinių vandens tyrimų analičių skaičius
1988 m. atlikta 128 analitės, neatitiko 8, arba 6,3 , 1989 m. – 53, neatitiko
6, arba 11,3 , 1990 m. – 209, neatitiko 12, arba 5,7 , 1991 m. – 286, neatitiko
30, arba 1,1 , 1992 m. – 176, neatitiko 14, arba 8,0 , 1993 m. – 132, neatitiko
17, arba 12,9 , 1994 – 44, neatitiko 7, arba 16,0 , 1995 m. – 97, neatitiko 11,
arba 11,3 , 1996 m. – 77, neatitiko 12, arba 15,6 , 1997 m. – 100, neatitiko 16,
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arba 16,0 , 1998 m. – 77, neatitiko 10, arba 1,3 , 1999 m. – 91, neatitiko 10,
arba 1,1 , 2000 m. – 43, neatitiko 2, arba – 4,7 , 2001 m. – 43, neatitiko 1,
arba 2,3 , 2002 m. – 55, neatitiko 5, arba 9,1 , 2003 m. – 43, neatitiko 6, arba
14,0 , 2004 m. – 69, neatitiko 8, arba 11,6 , 2005 m. – 42, neatitiko 4, arba 9,5 .

3.1. Neorganiniai komponentai
3.1.1. Fluoridai

Fluoridai, kaip natūralūs junginiai, uolienose randami sunkiai tirpstančių
druskų pavidalu. Antropogeninės kilmės fluoridai paplitę dirvožemyje ir gruntiniame vandenyje apie mineralinių trąšų gamyklas. Lietuvos vandenviečių vandenyje vidutinė fluoridų koncentracija yra 0,43 mg l. Lietuvos šachtinių šulinių
(gruntiniame) vandenyje fluoridų šaltinis – gruntin vanden papildantys gilieji
(spūdiniai) vandenys. Asmenims, nuolat vartojantiems vanden , kuriame fluoridų
yra 1,8 mg l, nustatyta lengva ir vidutinio sunkumo dantų fluorozė (74
ištirtų
asmenų), o vartojantiems vanden , kuriame fluoridų yra 3–6 mg l – jau ryškūs
kaulinio audinio židiniai, taip pat skydliaukės, kasos ir antinksčių veiklos sutrikimai. Pastebėtas jautresnių asmenų kalcio apykaitos pažeidimas, kai susidaro
fluoridų kaupimosi židiniai kauluose (osteosklerozė).
Fluoras yra biologiškai aktyvus elementas, būtinas žmogaus ir gyvūnų organizmui vystytis. Fluoridams patekus dantų audin , rūgščioje burnos ertmės
aplinkoje ne taip lengvai tirpsta dantų emalis. Taigi, patenkant organizmą pakankamam fluoridų kiekiui, dantys gali būti neblogai apsaugoti nuo ėduonies,
taisyklingai vystosi augančio organizmo kaulų sistema. Tačiau dantų ėduonis
nėra vien tik dėl fluoridų trūkumo atsirandanti liga. Tam turi reikšmės kalcio ir
magnio, taip pat molibdeno, seleno, vanadžio ir stroncio proporcijos vandenyje.
Optimalus fluoridų poreikis 1–15 metų vaikams yra 0,03 mg kg kūno masės
(maksimalus – 0,04 mg kg). Taigi, 20 kg sveriančiam vaikui reikia apie 0,6 mg
fluoridų per parą. Normaliai besimaitinantis žmogus su maisto produktais gauna
apie 0,3 mg fluoridų. Prie to kiekio reikia priskaičiuoti ir fluoridų kiek , gaunamą su išgertais gėrimais ir vandeniu. Juodose arbatžolėse, palyginti su gyvulinės
kilmės maisto produktais, fluoridų kiekis yra gerokai didesnis (40–330 mg kg
arbatžolių), t. y. apie 3 mg vienkartiniame lapelių antpile. Papildomas fluoridų
šaltinis yra ir jūros žuvys.
Gausiose studijose aptartas ir mirtingumo nuo vėžio padidėjimas vartojant
fluorintą vanden . Fluoridai priskiriami mutageniškiems junginiams, kai vartojami
didesnėmis dozėmis negu prastai randamos vandenyje. stomatologines priemones
dedami kiekiai taip pat didina mutagenezės riziką.
Suaugusiems fluoridų antikariesogeninis poveikis pasireiškia dėl to, kad jie
užsilieka burnos ertmės skysčiuose, o ne dėl to, kad patenka organizmą. Todėl
suaugusiems asmenims geriausiai tinka vairios fluoro turinčios burnos higienos priemonės. Optimali fluoridų koncentracija Lietuvos geriamajame vandenyje,
atsižvelgiant
vairaus amžiaus žmonių poreikius, laikytina 0,6–0,8 mg l. PSO
rekomenduojama fluoridų leidžiama
koncentracija geriamajame vandeny- 5 Juodkazis V., Kučingis Š. Geriamojo vandens
je – 1,5 mg l.5
kokybė ir jos norminimas, Vilnius, 1999, p. 96–98.
168

GAM A

2002–2005 m. Šiaulių visuomenės
sveikatos centro higienos laboratorijoje ištirta 10 analičių fluorui nustatyti.
1999 m. fluoridų kiekis mg l buvo
nustatytas šių gręžinių vandenyse Pagiriškių kaimo – 0,6 mg l, Pakėvio kaimo – 1,65 mg l, Vaiguvos kaimo (prie
saugyklos) – 1,26 mg l, Vaiguvos kaimo
(privataus gręžinio) – 0,55 mg l, Vaiguvos kaimo (prie dirbtuvių) – 0,44 mg l,
Gerdžiogalos kaimo – 0,76 mg l. 2002–2005 m. Vaiguvos gyvenvietės gręžinio vandenyje fluoro koncentracija mg l buvo 2002 m. – 1,05 mg l, 2003 m. –
0,95 mg l, 2004 m. – 1,05 mg l ir 2005 m. – 0,98 mg l.

5 diagrama.

luoridų kiekis

mg l Vaiguvos gyvenvietės
gr žinio vandenyje 2002–
2005 metais

3.1.2. Geležis
Geležis yra ketvirtas pagal paplitimą Žemės plutoje elementas. Vandenyje
jis yra dvivalentis (II) ir trivalentis (III). Paviršiniame vandenyje paprastai yra
trivalentės geležies junginių, požeminiame – tirpių dvivalentės geležies junginių.
Su išsivysčiusių kraštų tipiškais maisto racionais žmogaus organizmas gauna
15–22 mg geležies per parą – kur kas daugiau negu su vandeniu. Geležis yra
būtinas elementas. Jos yra hemoglobine, daugelyje fermentų. Organizmas pasisavina apie 10
suvartotos geležies. Minimalus geležies poreikis per parą priklauso
nuo žmogaus amžiaus, lyties, fiziologinės būklės ir svyruoja nuo 10 iki 50 mg.
Siekdamas sudaryti teisines prielaidas, kad būtų išvengta geležies liekamųjų
kiekių kaupimosi organizme neigiamų padarinių, FAO PSO maisto priedų ekspertų jungtinis komitetas 1983 metais nustatė laikinąją geležies TDD – 0,8 mg kg
kūno masės. Ši dozė taikoma geležiai, organizmą patenkančiai iš visų šaltinių,
išskyrus geležies oksidus (naudojamus kaip maisto dažiklius), geležies papildus
(skirtus moterims nėštumo ir maitinimo krūtimi laikotarpiu) ir klinikose vartojamus specialiuosius preparatus. Kadangi, pasak PSO, geriamajame vandenyje esanti
geležis sudaro 10
laikinosios TDD, nesunkiai galima apskaičiuoti, kad ir 2 mg l
geležies koncentracija geriamajame vandenyje nekels grėsmės vartotojų sveikatai.
Vandens jusliniai rodikliai blogėja, kai jame geležies yra daugiau kaip 0,2 mg l.
Būdingoje požeminiam vandeniui terpėje (6–9 pH) gamtinės dvivalentės geležies
druskos labai nestabilios. Susidaro netirpių trivalentės geležies hidroksido nuosėdų,
iškrintančių vandentiekio vamzdžiuose. Vanduo drumsčiasi, spalva tampa pilkšvai
rausva, skonis – nemalonus metalo. Geležies sankaupose siveisia gelžbakterių, susidaro dumblas. Svyruojant vandens slėgiui, daugiau nuosėdų pasirodo iš čiaupų,
jos dažo skalbinius. Šių reiškinių galima iš dalies išvengti, jei prieš skirstomąj
vandentiekio tinklą geležies koncentracija sumažinama bent iki 0,2 mg l. Didelė
geležies koncentracija geriamajame vandenyje yra nepakankamo ir nepatikimo geriamo vandens paruošimo rodiklis.6
Bendrosios geležies mg l Vaiguvos vidurinės mokyklos vandenyje 6 Ten pat, p. 92–93.
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6 diagrama.
Bendrosios geležies
kiekis mg l Vaiguvos
vidurinės mokyklos
gr žinio vandenyje
1988–2005 metais

7 diagrama.
Bendrosios geležies
kiekis mg l
Pakėvio pradinės
mokyklos gr žinio
vandenyje
1988–200

metais

8 diagrama. Analičių
skaičius bendrajai
geležiai nustatyti
1998–2005 m.
buvusio Vaiguvos
valsčiaus teritorijos
gr žinių ir šachtinių
šulinių vandenyse

170

GAM A

rasta 1988 m. – 0,18, 1989 m. – 0,17, 1991 m. – 0,63, 1992 m. – 0,51, 1993 m. –
1,5, 1994 m. – 0,61, 1995 m. – 0,29, 1996 m. – 1,5, 1997 m. – 1,49, 1998 m. – 1,37,
1999 m. – 1,48, 2000 m. – 1,04, 2001 m. – 0,2, 2002 m. – 1,65, 2003 m. – 1,2,
2004 m. – 1,4, 2005 m. – 1,6.
Bendrosios geležies mg l Pakėvio pradinės mokyklos gręžinio vandenyje
rasta 1988 m. – 1,0, 1992 m. – 2,8, 1993 m. – 1,09, 1995 m. – 0,41, 1996 m. –
0,24, 1997 m. – 0,3, 2000 m. – 0,22, 2001 m. – 0,4, 2002 m. – 0,2, 2003 m. – 0,16,
2004 m. – 0,14.
1988–2005 m. Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės filialo higienos
laboratorijoje bendrajai geležiai nustatyti gręžinių vandenyse ištirta 161 analitė, iš
kurių 92, arba 57,1 , neatitiko higienos normos.
1988–2005 m. buvusio Vaiguvos valsčiaus teritorijoje esančių gręžinių vandenyse ištirtas bendrosios geležies nustatymui analičių skaičius
1988 m. – 12, neatitiko 4, arba 33,3 , 1989 m. – 5, neatitiko 3, arba 60,0 ,
1990 m. – 19, neatitiko 8, arba 42,1 , 1991 m. – 26, neatitiko 15, arba 57,7 ,
1992 m. – 16, neatitiko 7, arba 43,8 , 1993 m. – 12, neatitiko 8, arba 66,7 ,
1994 – 4, neatitiko 3, arba 75,0 , 1995 m. – 9, neatitiko 4, arba 44,4 , 1996 m. –
7, neatitiko 6, arba 85,7 , 1997 m. – 9, neatitiko 8, arba 88,9 , 1998 m. – 7,
neatitiko 4, arba 57,1 , 1999 m. – 7, neatitiko 5, arba 71,4 , 2000 m. – 4, neatitiko 1, arba 25,0 , 2001 m. – 4, neatitiko 1, arba 25,0 , 2002 m. – 5, neatitiko
3, arba 60,0 , 2003 m. – 4, neatitiko 3, arba 75,0 , 2004 m. – 7, neatitiko 4,
arba 57,1 , 2005 m. – 4, neatitiko 4, arba 100,0 .
1991–2002 m. Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės filialo higienos
laboratorijoje šachtinių šulinių vandenyse ištirtos 36 analitės bendrosios geležies
nustatymui šachtinių šulinių vandenyse ir visos atitiko higienos normą.
1991–2002 m. buvusio Vaiguvos valsčiaus teritorijoje esančiuose šachtinių
šulinių vandenyse ištirtas bendrosios geležies nustatymui analičių skaičius
1991 m. – 2, 1993 m. – 2, 1995 m. – 6, 1996 m. – 4, 1997 m. – 4, 1997 m. –
4, 1999 m. – 3, 2000 m. – 6, 2001 m. – 4, 2002 m. – 1.

3.1.3. Bendras kietumas
Vandens kietumas nėra koks nors konkretus vandens komponentas, o integruoja sudėtingą katijonų ir anijonų mišin , kuriame vyrauja magnis ir kalcis.
Palyginti nedidelis indėlis bendrąj kietumą priklauso tokiems polivalentiniams
jonams kaip cinkas, manganas, aliuminis, geležis, baris. Savo dokumentuose Europos
vandens tiekėjų asociacija rekomenduoja bendrąj vandens kietumo rodikl nacionaliniuose standartuose naudoti tik kaip apibendrinamąj technologin parametrą.
Atvirkštinė koreliacija tarp vandens kietumo ir širdies kraujagyslių ligų paplitimo statistiškai ryškesnė kalcio atžvilgiu. Kalcio jonų koncentracija vairiuose
Lietuvos vandeninguose horizontuose svyruoja vidutiniškai nuo 61 iki 72 mg l
ir fiziologiškai yra optimali.7
1988–2005 m. Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės filialo higienos
laboratorijoje gręžinių vandenyse ištirta 144 analitės bendram kietumui nustatyti,
iš kurių 2, arba 1,4 , neatitiko higi7
Ten pat, p. 101.
enos normos.
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9 diagrama. Analičių
skaičius bendram
kietumui nustatyti
1988–2005 m.
buvusio Vaiguvos
valsčiaus teritorijos
gr žinių ir šachtinių
šulinių vandenyse

1988–2005 m. buvusio Vaiguvos valsčiaus teritorijoje esančiuose gręžinių
vandenyse ištirtas analičių skaičius bendram kietumui nustatyti
1988 m. – 12, 1989 m. – 5, 1990 m. – 19, 1991 m. – 26, 1992 m. – 16, neatitiko 1, arba 6,25 , 1993 m. – 12, 1994 – 4, 1995 m. – 9, 1996 m. – 7, 1997 m. –
9, 1998 m. – 7, 1999 m. – 7, 2000 m. – 4, neatitiko 1, arba 25 , 2001 m. – 4,
2002 m. – 3, 2003 m. – 0, 2004 m. – 0, 2005 m. – 0.
1991–2001 m. Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės filialo higienos
laboratorijoje buvusio Vaiguvos valsčiaus teritorijos šachtinių šulinių vandenyse
ištirta 35 analitės bendram kietumui nustatyti, iš kurių 2, arba 5,7 , neatitiko
higienos normos.
1988–2005 m. buvusio Vaiguvos valsčiaus teritorijoje esančiuose šachtinių
šulinių vandenyse ištirtas analičių skaičius bendram kietumui nustatyti
1988 m. – 0, 1989 m. – 0, 1990 m. – 0, 1991 m. – 2, 1992 m. – 0, 1993 m. –
2, 1994 – 0, 1995 m. – 6, 1996 m. – 4, 1997 m. – 4, 1998 m. – 4, 1999 m. –
3, neatitiko 1, arba 33,3 , 2000 m. – 6, 2001 m. – 4, neatitiko 1, arba 25 ,
2002 m. – 0, 2003 m. – 0, 2004 m. – 0, 2005 m. – 0.

3.1.4. Sulfatai
Sulfatai gamtoje randami kaip gipsas (CaSO4 2H2O) arba anhidritas (CaSO4),
taip pat kaip magnio ir natrio druskos.
Sulfatai nepašalinami iš vandens nė vienu iš prastų vandens gerinimo
metodų. Sūriai kartoką prieskon vanduo gyja, kai sulfatų koncentracija jame
yra 200–500 mg l. Jeigu koncentracija siekia 700 mg l ir didesnė, slopinama
skrandžio liaukų sekrecija, blogėja vandens pasisavinimas. Vidurius laisvinantis
natrio sulfato poveikis pasireiškia, kai sulfatų koncentracija vandenyje yra apie
200 mg l (ji pavojingesnė atvykusiems iš kitų vietovių ir nepripratusiems prie
tokio vandens asmenims).
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Magnio ir kalcio sulfatai didina bendrąj vandens kietu- 10 diagrama. Sulfatų
mą. Kai sulfatų vandenyje yra daugiau kaip 25 mg l, greitėja analičių skaičius
buvusio Vaiguvos
skirstomojo tinklo vamzdynų korozija.
Klaida būtų atsisakyti vandens tiekimo šaltinio vien dėl valsčiaus teritorijos
to, kad vandenyje yra, pavyzdžiui, 350 mg l sulfatų. Lietu- gr žinių ir šachtinių
vos vandenviečių vandenyje vidutinė sulfatų koncentracija šulinių vandenyse
yra 48 mg l (maksimali reikšmė – 426 mg l). Koncentracijų 1988–2005 metais
intervalas, kur patenka 75 visų mėginių, – 7,5–82 mg l.8
1988–2005 m. Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės filialo higienos
laboratorijoje gręžinių vandenyse ištirta 160 analičių sulfatams nustatyti, ir visos
atitiko higienos normą.
1988–2005 m. buvusio Vaiguvos valsčiaus teritorijoje esančiuose gręžinių
vandenyse ištirtas sulfatų nustatymui analičių skaičius
1988 m. – 12, 1989 m. – 5, 1990 m. – 19, 1991 m. – 26, 1992 m. – 16,
1993 m. – 12, 1994 – 4, 1995 m. – 9, 1996 m. – 7, 1997 m. – 9, 1998 m. – 7,
1999 m. – 7, 2000 m. – 4, 2001 m. – 4, 2002 m. – 5, 2003 m. – 4, 2004 m. – 6,
2005 m. – 4.
1991–2001 m. Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės filialo higienos
laboratorijoje šachtinių šulinių vandenyse ištirta 35 analitės sulfatams nustatyti,
visos atitiko higienos normą.
Buvusio Vaiguvos valsčiaus teritorijoje esančiuose šachtinių šulinių vandenyse
ištirtas sulfatų nustatymui analičių skaičius
1988 m. – 0, 1989 m. – 0, 1990 m. – 0, 1991 m. – 2, 1992 m. – 0, 1993 m. –
2, 1994 – 0, 1995 m. – 6, 1996 m. – 4, 1997 m. – 4, 1998 m. – 4, 1999 m. – 3,
2000 m. – 6, 2001 m. – 4, 2002 m. – 0, 2003 m. – 0, 2004 m. – 0, 2005 m. – 0.
8

Ten pat, p. 99.
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3.1.5. Nitratai
Gruntinio vandens monitoringo duomenimis, šalyje 40
tirtų šachtinių šulinių vandens užteršta nitratais, iki 50
– nustatyta mikrobinė tarša. Tai arčiausiai
žemės paviršiaus esantis požeminis sluoksnis (dažniausiai 5–15 m gylyje). Taigi
žmogaus ūkinė veikla jo kokybei labai svarbi. Šulinio vandens kokybė priklauso ir nuo šulinio vietos parinkimo, jo rengimo ir priežiūros. Kadangi mažuose
sodybiniuose sklypuose intensyviai ūkininkaujama, rasti atokesnę vietą šuliniui
rengti dažnai nėra galimybės. Trąšų, mėšlo perteklius, kurio nepasisavina augalai, patenka požeminius vandenis ir užteršia geriamojo vandens šaltinius azoto
junginiais ir bakterijomis.
Nitratai ir nitritai dirvožemyje susidaro oksiduojantis organiniams ir neorganiniams azoto junginiams ir susikaupia paviršiniuose dirvos sluoksniuose.
Pagrindinė jų atsiradimo priežastis – organinių medžiagų bakterinis nitrifikavimas
grandimi amoniakas – nitritai – nitratai. Esmin poveik prisotinant dirvožem
nitratais daro neorganinės azotinės trąšos, mėšlas bei srutos.
Kai nitratų koncentracija yra iki 10 mg l, pagrindinis jų patekimo organizmą šaltinis yra daržovės. Jei nitratų geriamajame vandenyje yra daugiau kaip
50 mg l, pagrindiniu nitratų šaltiniu tampa vanduo.
Nitratų toksinis poveikis atsiranda dėl jų redukcijos organizme nitritus.
Nitritai oksiduoja hemoglobiną, ir jo koncentracijai kraujyje pasiekus 10 ,
pasireiškia pirmieji methemoglobinemijos sindromai. Kūdikiai iki trijų mėnesių
jautriausi methemoglobino toksiniam poveikiui dėl fermentinių sistemų nebrandumo. Kitos jautrios grupės yra nėščiosios ir žmonės, turintys tam tikrų
fermentų (gliukozės – 6 – fosfatazės arba methemoglonreduktazės) deficitą.
Nitratų toksiniam poveikiui jautriausi infekcinėmis ligomis sergantys vaikai, senyvo amžiaus žmonės, taip pat sergantys kraujotakos bei kvėpavimo sistemos ligomis, anemijomis.
Literatūros duomenimis, daugumoje klinikinių atvejų nitratų kiekis geriamajame vandenyje viršijo 50 mg l ir beveik išimtinai tai atsitiko kūdikiams iki
trijų mėnesių amžiaus. Dauguma methemoglobinemijos atvejų siejama su vandens
vartojimu iš individualių šulinių (gręžinių), kuriuose dažnai yra ir bakterinė tarša.
Svarbu atkreipti dėmes infekcinius susirgimus, nes jų metu organizme gali padidėti endogeninė nitratų sintezė, o dėl nitratus redukuojančių bakterijų poveikio –
endogeninė nitritų gamyba. Iš nitritų organizme susidarantys nitrozaminai turi
kancerogeninių savybių, taigi galimas ryšys tarp vėžio rizikos ir nitratų ar nitritų
suvartojimo. Nitratai ypač pavojingi naujagimiams ir pirmųjų mėnesių kūdikiams,
todėl mamos, nemaitinančios krūtimi, o gaminančios kūdikiams maistą iš sausų
mišinių, turi būti sitikinusios, kad vartojamas vanduo yra saugus.
Nitratais ir nitritais užterštas vanduo neturi specifinio skonio, kvapo ar
spalvos. Jie nepašalinami nei virinimu, nei buitiniais vandens filtrais. Apie
vandens saugumą galima sužinoti tik atlikus laboratorinius tyrimus.9
1998–2005 m. Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės filialo higienos laboratorijoje gręžinių vandenyse ištirtos
155 analitės nitratams nustatyti, kurios 9 Barzda A., Drulytė I., Kučingis Š. Respublikinis
mitybos centras 2005 01 04 (internetas).
visos atitiko higienos normą.
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1988–2005 m. buvusio Vaiguvos valsčiaus teritorijoje 11 diagrama. Nitratų
esančiuose gręžinių vandenyse ištirtas nitratams nustatyti analičių skaičius
analičių skaičius
gr žinių ir šachtinių
1988 m. – 12, 1989 m. – 5, 1990 m. – 19, 1991 m. – šulinių vandenyse
26, 1992 m. – 16, 1993 m. – 12, 1994 m. – 4, 1995 m. – 1998–2005 metais
9, 1996 m. – 7, 1997 m. – 9, 1998 m. – 7, 1999 m. – 7,
2000 m. – 4, 2001 m. – 4, 2002 m. – 5, 2003 m. – 4, 2004 m. – 3, 2005 m. – 2.
1998–2005 m. Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės filialo higienos
laboratorijoje šachtinių šulinių vandenyse ištirta 80 analičių nitratams nustatyti, iš
kurių 28, arba 35,0 , neatitiko higienos normos.
1988–2005 m. buvusio Vaiguvos valsčiaus teritorijoje esančiuose šachtinių
šulinių vandenyse ištirtas analičių skaičius nitratams nustatyti
1988 m. – 6, neatitiko 0, 1989 m. – 1, neatitiko 1, arba 100,0 , 1990 m. –
6, neatitiko 3, arba 50,0 , 1991 m. – 2, neatitiko 0, 1992 m. – 0, 1993 m. – 2,
neatitiko 0, 1994 m. – 0, 1995 m. – 7, neatitiko 3, arba 42,0 , 1996 m. – 10,
neatitiko 4, arba 40,0 , 1997 m. – 5, neatitiko 0, 1998 m. – 4, neatitiko 2, arba
50,0 , 1999 m. – 3, neatitiko 2, arba 66,7 , 2000 m. – 6, neatitiko 0, 2001 m. –
4, neatitiko 1, arba 25,0 , 2002 m. – 10, neatitiko 3, arba 30,0 , 2003 m. – 0,
2004 m. – 10, neatitiko 6, arba 60,0 , 2005 m. – 4, neatitiko 3, arba 75,0 .

3.2. Jusliniai (estetiniai) rodikliai
Vandenyje yra nemažai cheminių medžiagų, kurios, nekeldamos grėsmės
sveikatai, gali labai pakeisti geriamojo vandens spalvą, kvapą, skon , lemti skendėjančių dalelių kiekio padidėjimą vandenyje (drumstumą). Toks vanduo vartotojui
tampa nepriimtinas gerti, maistui gaminti ir naudoti buityje.
Vandens drumstumas atsiranda dėl jame esančių suspenduotų (skendėjančių) molio, koloidinių organinių dalelių, planktono ir kitų mikroskopinių organizmų. Drumstumas yra vandens mėginio sklaidančių ir sugeriančių šviesos srautą savybių išraiška.
Vandens drumstumas siejamas su daugeliu kitų vandens kokybės rodiklių
ir gali daryti jiems taką.
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Vandens skonis medicinine prasme yra pojūtis, atsirandantis sąveikaujant seilėms
su ištirpusiomis vandenyje medžiagomis ir pajuntamas liežuvio skonio speneliais.
Gyventojai dažniausiai skundžiasi tiekiamo vandens skoniu, prieskoniu ir
kvapu. Požeminio vandens šaltiniams tenka mažiausiai skundų. Nemalonaus skonio atsiradimas priklauso nuo vandens temperatūros. Aukštesnėje temperatūroje
aktyvėja mikrobų augimas gali atsirasti nemalonaus kvapo ir skonio mikrobų
metabolitų. Suintensyvėja korozija ir jos produktų migravimas iš vamzdžių.
Šalutinius (dažniausiai nemalonius) vandens kvapus sukelia jame esančios
tiek biologinės, tiek pramoninės kilmės organinės medžiagos. Gamtinės kilmės
kvapai apibūdinami kaip žemės , rūgštus , žolių , žuvies , agurkų , supuvusio kiaušinio , pramoninės kilmės – kaip naftos , kreozolio , mediciniškas
(fenolio). Požeminis vanduo paprastai kelia mažiau problemų. Kvapai gali atsirasti
vandeniui užsistovint aklinose vamzdynų atšakose, rezervuaruose. Vandentiekio
vamzdžiuose besidauginanti mikroflora taip pat gali būti kvapų šaltinis. Idealus
geriamasis vanduo negali turėti šalutinio kvapo, pajuntamo bet kurio vartotojo.
Vandens spalvą lemia jame esančios spalvotos organinės medžiagos (pvz., humusinės), metalai (geležis ir manganas) arba vairios pramoninės nuotekos. Geriamojo vandens spalva pirmiausia turi estetinę reikšmę, tačiau juslinis poveikis gali būti traktuojamas kaip reikšmingas sveikatai, nes vartotojas, vertindamas vanden pagal š požym ,
gali ieškoti alternatyvaus, ne visuomet patikimo pagal kitus rodiklius vandens šaltinio.
Tam tikru mastu vandens spalvą galima vertinti kaip reikšmingą sveikatai
rodikl . Ir ne vien dėl to, kad žmogus gali ieškoti alternatyvaus šaltinio. Vandenvietėje chlorinamame spalvotame, humuso junginių turinčiame vandenyje gali
susidaryti haloformų. Esant vandenyje humuso rūgščių, žarnyno sienelės praleidžia
gerokai daugiau vairių jonų (kalcio, magnio, geležies, mangano, cinko ir sulfatų).
Vartotojai skundžiasi vandentiekio vandens spalva beveik tiek pat dažnai
kaip ir netinkamu skoniu ir kvapu. Lietuvos sąlygomis labai aktualus vandens
spalvingumo padidėjimas dėl geležies pertekliaus požeminio vandens šaltiniuose.
Rudo vandens reiškinys dažniausiai yra mikrobiologinė problema, kylanti dėl
dvivalentės geležies oksidinimo trivalentę. Susidaręs geležies hidroksidas nusėda
vamzdynuose ir rudai nudažo tiekiamą vanden . Nuosėdų sankaupose sikūrusios
gelžbakterės gali blokuoti vandentiekio sistemas. Bakterijoms oksidinant ištirpus
vandenyje manganą iki netirpių oksidų, vanduo gauna juodą spalvą.
Humuso medžiagos su sunkiaisiais metalais vandenyje gali sudaryti toksiškus kompleksus, skatinti mikroorganizmų augimą, nemalonaus kvapo atsiradimą,
vamzdynų koroziją.10
1988–2005 m. Šiaulių visuomenės centro Kelmės filialo higienos laboratorijoje spalvai nustatyti gręžinių vandenyse ištirtos 156 analitės, iš kurių 105, arba
67,3,0 , neatitiko higienos normos.
1988–2005 m. buvusio Vaiguvos valsčiaus teritorijoje esančiuose gręžinių
vandenyse higienos laboratorijoje ištirtas analičių skaičius spalvai nustatyti
1988 m. – 12, neatitiko 4, arba 33,3 , 1989 m. – 5, neatitiko 3, arba
60,0 , 1990 m. – 19, neatitiko 5, arba
26,3 , 1991 m. – 26, neatitiko 19, 10 Juodkazis V., Kučingis Š. Geriamojo vandens
kokybė ir jos norminimas, Vilnius, 1999, p. 115–119.
arba 73,1 , 1992 m. – 16, neatitiko
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12 diagrama. Spalvos
analičių skaičius
gr žinių ir šachtinių
šulinių vandenyse
1988–2005 metais

16, arba 100,0 , 1993 m. – 12, neatitiko 10, arba 83,3 , 1994 – 4, neatitiko 4,
arba 100,0 , 1995 m. – 9, neatitiko 7, arba 77,8 , 1996 m. – 7, neatitiko 6, arba
85,7 , 1997 m. – 9, neatitiko 9, arba 100,0 , 1998 m. – 7, neatitiko 6, arba
85,7 , 1999 m. – 7, neatitiko 5, arba 71,4 , 2000 m. – 4, neatitiko 1, arba 25,0 ,
2001 m. – 3, 2002 m. – 3, neatitiko 2, arba 66,7 , 2003 m. – 3, neatitiko 2, arba
66,7 , 2004 m. – 6, neatitiko 5, arba 83,3 , 2005 m. – 4, neatitiko 1, arba 25,0 .
1991–2001 m. Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės filialo higienos
laboratorijoje ištirtos 35 analitės spalvai nustatyti šachtinių šulinių vandenyse, iš
kurių 2, arba 5,7 , neatitiko higienos normos.
1991–2001 m. buvusio Vaiguvos valsčiaus teritorijoje esančiuose šachtinių
šulinių vandenyse ištirtas analičių skaičius spalvai nustatyti
1991 m. – 2, neatitiko 1, arba 50,0 , 1992 m. – 0, 1993 m. – 2, neatitiko
1, arba 50,0 , 1994 m. – 0, 1995 m. – 6, neatitiko 0, 1996 m. – 4, neatitiko
0, 1997 m. – 4, neatitiko 0, 1997 m. – 4, neatitiko 0, 1999 m. – 3, neatitiko 0,
2000 m. – 6, neatitiko 0, 2001 m. – 4, neatitiko 0.

4. Šachtinio šulinio rengimas
Požeminiam vandeniui surinkti kasami ir rengiami šuliniai, gręžiami arteziniai
(gręžtiniai šuliniai). Šaltinio vanduo surenkamas kaptaže (akmeniniame rezervuare,
surinkimo kameroje), kuris statomas šaltinio intensyvaus tekėjimo vietoje.
Šulinys rengiamas požeminiam vandeniui rinkti vandens tiekimo reikalams
(gėrimui ir laistymui). Jis rengiamas prie sodybų arba sodo sklypuose. Kad
vanduo neužsiterštų, vietą šuliniui reikia parinkti toli (ne arčiau kaip 20 m) nuo
šiukšlynų, tualetų ir pan. Svarbu atsižvelgti gruntinio vandens tekėjimo krypt .
Šuliniai gali būti šachtiniai ir gręžtiniai (vamzdiniai).
Šachtinis šulinys būna paprastai ne gilesnis kaip 20–30 m. Jo dugnas būna
apie 1–2 m giliau vandeningo sluoksnio paviršiaus. Tokie šuliniai kasami kastuvu,
kapliu. Šachtinius šulinius kasa ir specialios mašinos. Šuliniai sutvirtinami betoniniais,
gelžbetoniniais, asbestiniais žiedais (vamzdžių sekcijomis), kurių skersmuo apie 1 m,
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Aptvertas šulinys P kelių kaimo ganykloje. 19 7 m.
Stasio Vaitkaus nuotr.
©

iaulių „Aušros“ muziejus. Inv. Poz. Nr. 1

9 VI. www.limis.lt

Svirtinis šulinys (apačioje kairėje). 2012 m. Edvardo Stankaus nuotr.
achtinis šulinys Dubėnų kaime, Miliauskų sodyboje. 2018 m.
Joanos Miliauskienės nuotr.
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arba 0,7–1,2 m skersmens mediniu rentiniu. Šulinio dugnas išpilamas 20–30 cm
skaldos arba žvyro sluoksniu. Žemiausio betoninio žiedo viršutinėje dalyje taisomi
keturi keraminiai filtrai. Vanduo teka per šoninius filtrus, ir iš apačios nepakliūva
dribsmėlio. Rentinys virš žemės turi būti 0,6–0,7 m. Iš viršaus jis uždengiamas
dangčiu sandariai sukalamas stogelis. Aplink šulin iš molio padaroma priegrinda
su nuolydžiu lauko pusę. Ant jos užpilamas smėlio sluoksnis, išgrindžiamas
betoninėmis plytelėmis, žvirgždu arba akmenimis. Vanduo iš šachtinio šulinio
semiamas kibiru, prikabintu prie suktuvo, svirties, siurbiamas stūmokliniu arba
elektriniu siurbliu. Šachtiniuose šuliniuose paprastai laikosi pastovi neaukšta temperatūra, todėl vasarą juose galima laikyti produktus (ant virvės pririštame kibire).
Gręžtiniai (vamzdiniai) šuliniai išgręžiami, todėl jie dažnai vadinami gręžiniais. Jų gylis būna 2–4 m nuo vandeningo sluoksnio paviršiaus. Gręžtiniuose
šuliniuose renkasi vanduo iš tarpklodinių sluoksnių. Juos patogu eksploatuoti,
geri sanitarijos požiūriu, rengti yra pigiau kaip šachtinius. Gręžtiniai šuliniai
rengiami iš 10–15 cm (kai kada 4–7,5 cm) diametro vamzdžių iki reikiamo gylio.
Prieš gręžiant reikia susipažinti su rajono hidrogeologine charakteristika, ištirti
netoli esančius šachtinius šulinius, kad būtų galima nustatyti, kokiame gylyje yra
gruntiniai vandenys, ir pasitarti su patyrusiu gręžimo meistru, kokia reikalinga
saugumo technika, rankiai, medžiagos. Aplink šulin reikia padaryti iki 1,2 m
pločio grindin iš betono arba iš molio ir skaldos. Grindinio nuolydis turi eiti
nuo šulinio. Netinkamus naudoti gręžtinius šulinius būtina užversti.
Be vandens rinkimo, kai kada rengiami filtravimo šuliniai. Jie skirti nutekamajam
(nefekaliniam) vandeniui rinkti iš praustuvų, dušinių ir pirčių. Norint rengti filtravimo šulin , reikia žinoti gruntinio vandens lyg . Jis nustatomas pavasar , kai vanduo
laikosi aukštai. Paprasčiausias filtravimo šulinys yra 1,2–2 m skersmens, 0,5–1,5 m
gylio duobė tvirtame grunte. Ji išpilama skalda arba stambiu smėliu. Filtravimo šuliniai būna apvalūs arba kvadratiniai, betoniniai arba plytiniai, rečiau mediniai. Jų
gylis daromas iki viršutinio vandeniui laidaus grunto. Šulinio filtruojantys paviršiai
yra jo šonai žemiau nutekamojo vandens leidimo ir dugno plotas. Nuo filtravimo
šulinio iki šulinio su geriamuoju vandeniu turi būti ne mažiau kaip 50 m atstumas.11

Išvados
Iš 1988–2005 m. Šiaulių visuomenės centro Kelmės filialo higienos laboratorijoje gręžinių ir šachtinių šulinių vandenyje 2 445 tirtų analičių 246, arba 10,1 ,
neatitiko higienos normos.
Iš 1988–2005 m. Šiaulių visuomenės centro Kelmės filialo higienos laboratorijoje gręžinių vandenyje tirtos 161 analitės bendrajai geležiai nustatyti 92, arba
57,1 , neatitiko higienos normos.
Iš 1988–2005 m. Šiaulių visuomenės centro Kelmės filialo higienos laboratorijoje šachtinių šulinių vandenyse 80 tirtų analičių nitratams nustatyti 28, arba
35,0 , neatitiko higienos normos.
Iš 1988–2005 m. Šiaulių visuomenės centro Kelmės filialo higienos laboratorijoje gręžinių vandenyse 156 tirtų analičių spalvai nustatyti 105, arba 67,3 ,
neatitiko higienos normos.
11

Namų ūkio enciklopedija, Vilnius, 1990, p. 564–565.

179

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

Literatūra
Barzda A., Drulytė I., Kučingis Š. Respublikinis mitybos centras,
2005 01 04, www.rvsc.lt.
Drulytė I. Vanduo ir sveikata (kokybė, sauga ir priežiūra), seminaro
Vanduo kasdieniniam vartojimui ir pramonės poreikiams – efektyviausi
apsirūpinimo ir tvarkymosi būdai“, seminaro medžiaga, Vilnius, 2007.
Giedraitienė J. Gruntinio vandens išteklių kiekybinė būklė. Lietuvos
požeminės hidrosferos monitoringas, Informacinis biuletenis, Vilnius, 2007.
Juodkazis V., Kučingis Š. Geriamojo vandens kokybė ir jos norminimas,
Vilniaus, 1999.
Juodkazis V., Paukštys B. Vanduo – gamtos dovana ir žmonijos
rūpestis, Geologijos akiračiai, , Vilnius, 2005.
Kielytė A. Ligos – tiesiai iš šulinio, Vakaro žinios, 2009, spalio 30.
Kučingis Š., Drulytė I. Mūsų geriamasis vanduo higienos gydytojų
akimis, Geologijos akiračiai, 2, Vilnius, 1997.
Lietuvos higienos norma HN 24 2003 Geriamo vandens saugos ir kokybės
reikalavimai .
Mickevičiūtė O. Troškulys kelia pavojų gyvybei, Vita, 2002, rugpj.,
p. 36.
Namų ūkio enciklopedija, Vilnius, 1999.
Stanevičius Z., Liutkevičienė V. Geriamojo vandens sauga, Mokslas
ir gyvenimas, 2007, nr. 11.
Tavorienė V. Šuliniuose gali būti ir nuodų, Valstiečių laikraštis, 2008,
geg. 31, Nr. 41 (8751).
Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės filialo higienos laboratorijos
1988–2005 m. bandinių žurnalai.

180

ISTORIJA
Vaiguvos apylinki

proistorë

Mykolas Michelbertas
Vilniaus universitetas

Apie seniausi V iguvos apylinki praeit byloja vair s archeologijos paminklai. Ðie paminklai pradëti tirti dar XIX a.
pabaigoje. Vienas pirm j Vaiguvos apylinki archeologijos
paminkl tyrëj buvo Tadas Daugirdas. Vilniaus universiteto
rankraðtyne saugomas T. Daugirdo Archeologini tyrinëjim
dienoraðtis 1, kuriame jis apraðo savo lankym si Tol šiuose
1884 m. birþelio 24 d., kada ieðkojo ten esanèio kapinyno.
T. Daugirdas kalvelëje, esanèioje tarp Vaiguvos dvaro, Toliði
ir Pagir ièi (Pogirajcie), aptiko juodos, peleningos þemës plot
ir jo pavirðiuje surinko 33 keramikos ðukes (dalis j – ornamentuotos) ir 10 þalvarini dirbini fragment . Tarp pastar j
buvo þalvarinis þiedas, vija, smulki daikt gabaliukai. Kaip
nurodo T. Daugirdas, ant þalvarini dirbini pavirðiaus buvo matyti ugnies pëdsak . Rankraðtyje yra nuoroda lentel ,
kurioje, matyt, aptikti daiktai buvo autoriaus nupieðti. Deja,
joki lenteli prie rankraðèio nëra.
Toliði kapinyn T. Daugirdui parodë kartu su juo lank sis Poplavskis, kuris jaunystëje ðioje vietoje kasinëjo ir atkasë
mirusiojo griauèius. Anot Poplavskio, ant griauèi buvo grandinë ( ancuch) ir þiedai. Grandinës Poplavskis neëmë ið baimës,
taèiau þiedus paëmë, bet jie vëliau kaþkur prapuolë. Deja,
savo kasinëtos vietos jis T. Daugirdui jau nebegalëjo nurodyti.
Sprendþiant ið ðio T. Daugirdo rankraðèio, Toliðiuose
galëjo b ti vëlyvojo geleþies amþiaus kapinynas su degintiniais
kapais ir galb t kito laikotarpio kapinynas su griautiniais kapais.
Vëliau duomenis apie Toliði laidojimo paminklus ir
kai kuriuos kitus Vaiguvos apylinki archeologijos paminklus Kauno gubernijos archeologijos
þemëlapyje pateikë Fiodoras PokrovStraipsnis Versmės leidyklai teiktas 2007 12 20,
serijos Lietuvos valsčiai Lietuvos lokalinių tyrimų
skis2. Vaiguvos apylinki paminklais
mokslo darbų komisijos vertintas 2008 06 30, pirmą
domëjosi ir lenk antropologas, sociokartą paskelbtas 2008 10 21 elektroninio serialinio
logas ir archeologas Liudvikas Kðyvicleidinio Lietuvos lokaliniai tyrimai , ISSN 2029–0799
visatekstėje
svetainėje www.llt.lt. Straipsnio kodas
kis (Krzywicki), vienas þymiausi Lieelektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT 2008tuvos piliakalni tyrëj iki Pirmojo pa10 8-87 AL.
saulinio karo. Jis nurodo, kad þemaièiai 1 Dow gird T. Dziennik bada archeologicznych, VU
Rankraðtynas, f. 1-397, p. 55–58.
labai gerbia piliakalnius, arba kaip jis 2 îêðîâñê é . .
îëî è ñêàÿ êà òà îâ íñ
êî
á íèè
ë íà
ñ.
.
girdëj s Vaiguvos apylinkëse, sukas-
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tus kalnus ( skopowe g ry )3. Duomenis apie kai kuriuos Vaiguvos apylinki
piliakalnius L. Kðyvickiui yra pateik s Povilas Viðinskis. 1901 m. spalio 25 d.
laiðke L. Kðyvickiui jis apraðë P pilalio piliakaln , nurodydamas ðio paminklo
matmenis4. Vaiguvos apylinki archeologijos paminklus darbe Lietuvos archeologijos medþiaga mini Petras Tarasenka. Jis nurodo, kad Vaiguvos miestelyje yra
piliakalnis, aptikta Romos monet 5. Kadangi paèioje Vaiguvoje piliakalnio nëra,
greièiausiai P. Tarasenka turëjo galvoje kur nors apylinki piliakaln . Duomenis apie Ro mos mo ne t ra di n jis grei èiau siai pa ë më ið My ko lo Brenð tei no
(M. E. Brensztein) nedidelës publikacijos lenk mokslinëje spaudoje6. Romos
monetos buvo privaèiame M. Brenðteino rinkinyje. P. Tarasenka taip pat mini
akmens amþiaus stovykl J dikiuose, Kil ni –P pilalio piliakaln , Tol ši kapinyn 7. Reikia paþymëti, kad iki Antrojo pasaulinio karo ir vëliau stambiausius Lietuvos muziejus yra patek nemaþa archeologini dirbini ið sistemingai
netyrinët Vaiguvos apylinki paminkl . Antai dabartiniame Vytauto Didþiojo
karo muziejuje, Archeologijos skyriuje, saugomi daiktai iš Tol ši 8, V iguvos9,
P pilalio10, Ðiauli
Auðros muziejuje daiktai ið Toliði 11 ir Dimga li 12. Dalis ði
daikt yra minima Hari Mooros, Jono Puzino, Onos Kuncienës darbuose13, kai
kurie apylinki paminklai – apibendrinamose Lietuvos archeologijos knygose14.
Po Antrojo pasaulinio karo ilg laik dëmesio Vaiguvos apylinki archeologijos paminklams nebuvo skiriama. Tik 1967 m. kai kuriuos paminklus aplankë
tuometinio LSSR Moksl akademijos Istorijos instituto Archeologijos sektoriaus
þvalgomoji ekspedicija, vadovaujama dr. Adolfo Tautavièiaus.
1972 m. LSSR kult ros ministerijos buvo patvirtintas respublikinës ir vietinës reikðmës archeologijos paminkl s raðas.
j kaip respublikinës reikðmës
paminklai buvo traukti Papilalio pi3
Krzy wic ki L. mud staro ytna, Warszawa, 1906,
liakalnis ir greta buv s kapinynas, Top. 12.
liði kaime laidojimo paminklai vieti- 4 Vi ðins kis P. Raðtai, Vilnius, 1964, p. 398–399.
nës reikðmës paminklais buvo paskelbti 5 Ta ra sen ka P. Lietuvos archeologijos medþiaga, Kaunas, 1928, p. 254.
Gail ièi , Perk niškës ir P keli senka- 6 B(rens ztein) M. E. Monety rzymskie na mudzi,
piai, Ðv triškës pilkapiai15. Deja, sudaiadomo ci Numizmatyczno-archeologiczne, Krak w,
rant s rað , ne visi minimi paminklai 7 1898, 3, p. 267–268.
Ta ra sen ka P. Min. veik., p. 144, 156, 249.
buvo aplankyti. Antai nebuvo patikrinti 8 Inv. Nr. 694 1, 2 1692 1–18.
9
seni duomenys apie Ðvytriðkëje esan- 10 Inv. Nr. 870 1–3.
Inv. Nr. 931 1–14.
11
èius ar buvusius pilkapius, o Akmeni
Inv. Nr. 657, 658, 1142–1147.
12
kaimo senkapis su VI–VIII a. radiniais 13 Inv. Nr. AL 6 3 ir kt.
Mo o ra H. Die Eisenzeit in Lettland bis etwa 500
nurodytas es s prie kelio Þaigin s–Š lun. hr., Tartu, 1938, t. 2, p. 292, 315 Pu zi nas J.
Dvigubas IV amþ. kapas, surastas Verðvuose, Vyva( ). Matyt, pastaruoju atveju Akmeni
tauto Didþiojo Kultûros muziejaus metraðtis, Kaunas,
vietovë buvo sumaiðyta su Akm nës
1941, t. 1, p. 36–37 Kun cie në O. Prekybiniai ryðiai IX–XIII amþiais, Lietuvos gyventojø prekybiniai
kaimo laidojimo paminklais, buvusiais
ryðiai I– III a., Vilnius, 1972, p. 242.
Raseini rajone, Ðiluvos apylinkëje.
14
Ku li kaus kas P., Ku li kaus kie në R., Tau ta vièius A. Lietuvos archeologijos bruoþai, Vilnius, 1961,
Vaiguvos apylinki archeologijos
p. 534, nr. 61, p. 553 nr. 70, p. 555 nr. 111 Volpaminklai nuosekliau tirti buvo pradëti
kai të-Ku li kaus kie në R. Lietuviai I – II a., Vilnius,
1970, p. 284, nr. 89, p. 289, nr. 136.
1967 m. vasar , kada Istorijos institu15
Þr. Lietuvos TSR kultûros paminklø sàraðas, Vilnius,
to Archeologijos sektoriaus ekspedici1973, p. 129, nr. 426, 427, 429 p. 242, nr. 400, 401,
402, 403.
ja, vadovaujama ði eiluèi autoriaus,
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pradëjo Akmeni pilkapyno tyrimus. Per du tyrim sezonus 1967–1968 m. buvo
iðtirti visi penki Akmeni kapinaitëse buv pilkapiai ir du Perk niðkës pilkapiai.
Rasta labai daug naujos medþiagos apie ðio Þemaitijos regiono laidosen II–V a.
Ði paminkl tyrim medþiaga yra paskelbta16. Tiesa, iki Antrojo pasaulinio karo
Akmeni pilkapiai buvo Kr þi valsèiuje, Vaiguvos valsèiui tikriausiai priklausë
tik Perk niðkës pilkapynas.
Buvo t siamas ir Vaiguvos apylinki archeologijos paminkl þvalgymas.
1989 m. Mokslinës metodinës paminkl apsaugos tarybos archeologai aplankë
Perk niðkës pilkapyn , kai kuriuos kitus objektus, o suartame Dimgaili kapinyne (ðiuo metu Kelmës seni nija, buv. Vaiguvos valsèius) aptiko vairi dirbini 17.
1999 m. Kult ros vertybi apsaugos departamento Kult ros paveldo centro
archeologai vykdë þvalgomuosius spëjamo Perk niðkës kapinyno tyrinëjimus18.
Buvo aptikti 3 nedegint þmoni kapai, tyrëj datuojami II t kst. po Kr. I puse.
2004 m. archeologas Bronius Dakanis iðkasë
8,8 m2 plot K lniški piliakalnyje, kuris anksèiau
nebuvo þinomas. Jame aptikta I t kst. po Kr. I pusës dirbini 19.
Baigiant Vaiguvos apylinki archeologijos paminkl tyrim apþvalg , reikia paþymëti, kad paminklai ir
radiniai minimi Lietuvos TSR archeologijos atlase 20,
Lietuvos piliakalni atlase 21. Sen j ðventvieèi – kulto paminkl apþvalg yra pateik Eduardas Ðturms22
1 pav. Kalniðkiai. Titnaginis
ir pastaraisiais metais – Vykintas Vaitkevièius23.
Tirtieji paminklai ir atsitiktiniai radiniai leidþia gremþtukas
kalbëti apie seniausi Vaiguvos apylinki istorij , j apgyvendinim at- 16 Mi chel ber tas M. Akmeniø ir Perkûniðkës pilkapiai,
Vilnius, 2006. Ten nurodyta ir ankstyvesnë literaskirais laikotarpiais. Pirmiausia kyla
t ra.
klausimas – kada Vaiguvos apylinkëse 17 Da ka nis B. Kelmës rajono archeologijos paminkl
þvalgymas, Archeologiniai tyrinëjimai Lietuvoje 1988
pasirodë pirmieji gyventojai?
ir 1989 metais, Vilnius, 1990, p. 183–187.
Pirm j þmoni pëdsak kol kas 18 Bau bo nis Z., Da ka nis B. Perk niðkës kapinyno
tyrinëjimai 1999 m., Archeologiniai tyrinëjimai Lietuyra nedaug. 2007 m. vasar , þvalgant
voje 1998 ir 1999 metais, Vilnius, 2000, p. 247–248.
kai kuriuos piliakalnius, ði eiluèi
19
Da ka nis B. Kalniðki piliakalnis, Archeologiniai tyautorius prie Kalniðki piliakalnio aprinëjimai Lietuvoje 200 metais, Vilnius, 2006, p. 31.
20
Ak
mens ir þalvario amþiaus paminklai, Lietuvos TSR
tiko titnagin dirbin (1 pav.). Akmens
archeologijos atlasas, Vilnius, 1974, p. 391, nr. 91
amþiaus specialisto dr. Egidijaus ÐaPiliakalniai, ten pat, Vilnius, 1975, p. 126, nr. 532
I–XIII a. pilkapynai ir senkapiai, ten pat, Vilnius,
tavièiaus nuomone, tai galinis gremþ1977, p. 37, nr. 142, p. 82, nr. 487, p. 88, nr. 530,
tukas, padarytas ið skeltës, nuskeltos
p. 114, nr. 730 I–XIII a. radiniai, ten pat, Vilnius,
1978, p. 12, 15, 18, 20, 35, 36, 39, 51, 54, 56, 63,
nuo dvigalio skaldytinio24. Dirbin galima datuoti vëlyvojo paleolito (senojo 21 65, 71, 74, 105, 115, 116, 131, 134.
Bau bo nis Z., Za bie la G. Lietuvos piliakalniø atlasas,
akmens amþiaus) laikotarpiu ir skirti
Vilnius, 2005, t. 1, p. 384–385, 388–389.
22
Ðturms
E. Die Alkst tten in Litauen, ontributions
Svidr arba Arensburgo kult roms. Geof Baltic University, Hamburg, 1946, nr. 3, p. 7, 17,
ologinis datavimas – vëlyvasis driasas.
23.
Vëlyvasis paleolitas Lietuvoje datuoja- 23 Vait ke vi èius V. Senosios Lietuvos ðventvietës. Þemaitija, Vilnius, 1998, p. 449, 457, 477, 493–496.
mas XI–IX t kst. prieð Kr. Lietuvoje 24 Nuoðirdþiai dëkoju dr. E. Ðatavièiui uþ konsultacijas.
vadinamosios Arensburgo kult ros gy183
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2 pav. Kalniðkiø
piliakalnis. 2007 m.
Autoriaus nuotr.

venvieèi ir pavieni daikt aptikta 40 radavieèi , Svidr kult rai galima skirti
apie 140 gyvenvieèi ir pavieni dirbini radavieèi 25. Svidr kult ra datuojama
nuo 8 800 iki 7 800 m. pr. Kr. Minët kult r gyventoj pagrindinis verslas buvo medþioklë. Gremþtukai buvo naudojami kailiams, odai ir kitoms minkðtoms
medþiagoms iðdirbti.
Ðiuo metu sunku atsakyti klausim , ar dabartinës Vaiguvos apylinkëse
buvo vëlyvojo paleolito gyvenvieèi , taèiau nereikia abejoti, kad to laikotarpio
þmonës èia lankydavosi. T rodo Kalniðki titnaginis gremþtukas.
Archeologijos literat roje minima akmens amþiaus stovykla J dikiuose. J
mini Petras Tarasenka26, Rimutë Rimantienë27. Pastaroji nurodo stovykl buvus
Vent s krante. Atrodo, èia yra kaþkoks nesusipratimas, nes J diki kaimas nëra
prie Ventos. R. Rimantienës nuoroda Konstantino Gukovskio darb nëra tiksli,
nes K. Gukovskis mini tik Bac ièi stovykl , kuri yra prie Ventos, bet dabartinëje K rtuvën apylinkëje (Ðiauli r.)28. Vis dëlto stovyklos prie Ventos, esanèios
ðiaur nuo Vaiguvos apylinki , rodyt , kad neolito (naujojo akmens amþiaus)
laikotarpio (IV t kst.–II t kst. prieð Kr. vidurys) þmonës galëjo b ti sik r ir
prie Vaiguvos.
Labai tr ksta duomen apie Vaiguvos apylinki gyventojus bronzos ir ankstyvojo geleþies amþiaus laikotarpiais (apie 1 800 m. pr. Kr.–m. e. riba).
Bene daugiausia duomen turime ið senojo geleþies amþiaus, arba romëniðkojo laikotarpio (I–IV a. po Kr.). Vaiguvos apylinkëse aptikta ir to laikotarpio gyvenvieèi , ir laidojimo paminkl . Viena
gyvenvietë buvo sik rusi Kalniðki
25
Ða ta vi èius E. Lietuvos vëlyvojo paleolito kult r
piliakalnyje (2 pav.). Ðis piliakalnis –
periodizacija, Archaeologia Lituana, Vilnius, 2005,
tvirtinta gyvenvietë – buvo rengta
t. 6, p. 75.
26
atskiroje kalvoje aukðtumos pakraðtyje, 27 Ta ra sen ka P. Min. veik., p. 144.
Ri man tie në R. Akmens amþiaus paminklai, Liepietus nuo Knit ojos dešiniojo kranto
tuvos TSR archeologijos atlasas, Vilnius, 1974, p. 39,
nr. 91.
slënio. Piliakalnis turi keturkamp pail28
óêîâñê é . Àð îëî
ñê
à
ê
à ÿò
g aikðtel , kurios dydis – 45 33 m.
íàÿ êíè êà îâ íñêî
á íèè íà
î
îâíà
ñ.
.
Piliakalnio ðlaitai stat s, iki 10–20 m
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aukðèio. Archeologas Bronius Dakanis 2004 m. aikðtelës ðiaurinëje ir pietinëje dalyje iðkasë du ðurfus, kuri bendras plotas 8,8 m2. Aptiktas nestoras iki 20 cm
kult rinis sluoksnis, kuriame buvo vadinamosios br kðniuotosios keramikos puod
ðuki , molio tinko gabal , ovalo formos akmeninis trintuvas29. Tyrëjas piliakaln
datuoja I t kst. po Kr. pirm ja puse. Reikia paþymëti, kad br kðniuotoji keramika Lietuvoje gana plaèiai paplitusi ankstyvajame geleþies amþiuje (500 m. prieð
Kr.–m. e. riba), todël neatmestina, kad Kalniðki piliakalnis jau buvo apgyvendintas paskutiniaisiais ðimtmeèiais prieð Kr.
Kur kas daugiau duomen apie Vaiguvos apylinki gyventojus teikia senojo geleþies amþiaus laidojimo paminklai ir pavieniai to laikotarpio radiniai.
Vaiguvos apylinkës senajame geleþies amþiuje buvo vadinamosios Þemaitijos ir
Ðiaurës Lietuvos pilkapi kult ros teritorijoje. Ðios kult ros pilkapiai buvo paplit
ir dabartinës Piet Latvijos teritorijoje. Ið viso pilkapi paplitimo zonoje þinoma
apie 230–240 paminkl , ið j apie 130–140 Lietuvoje ir apie 100 Latvijoje. Pilkapi kult roje susiformavo þemaièi , þiemgali , sëli ir latgali gentiniai junginiai.
Buvusiame Vaiguvos valsèiuje pilkapynai buvo Perk niðkëje ir Toliðiuose.
Perk niðkës pilkapynas yra Akmeni miðko pakraðtyje, apie 330 m rytus
nuo Perk niðkës vienkiemio30. Pilkapynas buvo rengtas pietiniame aukðtos kalvos ðlaite. 1968 m. prieð tiriant kalvoje dar buvo lik 3 pilkapi sampilai. Buvo
tirti tik 2 pilkapiai (I ir II), nes treèiasis buvo labai apardytas – prikasinëta didþiuli duobi .
Visi trys pilkapiai buvo palyginti netoli vienas nuo kito. Pilkapis yra toks
laidojimo paminklas, kuriame mirusieji laidojami ne þemëje iðkastose duobëse,
bet guldomi ant þemës pavirðiaus ir virð j supilamas þemi sampilas. Taigi
sampilas yra vienas pagrindini pilkapio element . Perk niškës pilkapi sampilai
buvo apskriti. I pilkapio sampilo dydis – apie 10
10 m, II pilkapio – apie 14
14 m, III pilkapio – apie 10
10 m. Sampil aukðtis – 0,5–1,3 m. Tyrim metu
buvo nustatyta, kad pilkapi sampilai buvo supilti ið aplinkinës þemës – smëlio.
Abiej tirt Perk niškës pilkapi sampil pakraðèiuose aptikta akmen
vainik liekan . Akmen vainikai senovës þmoni tikëjimu buvo magiðka riba,
skirianti gyv j ir mirusi j pasaul . Ji turëjusi saugoti mirusiuosius nuo vairi
pikt j dvasi . Mirusiuosius turëdavo saugoti ir b sim pilkapi vietoje atliekamos apeigos su ugnimi. Todël pilkapi vieta b davo barstoma þarijomis, galb t
k renami nedideli lauþai. Perk niškës I ir II pilkapiuose aptikti akmen vainikai
buvo ne visai taisyklingo apskritimo formos. J skersmuo vidinëje pusëje buvo
nuo 5,6 m iki 8,4–9,6 m. Akmen vainikai krauti ið vairaus dydþio akmen , kuri
stambiausi buvo 50
70 cm, 50
90 cm, 90
110 cm dydþio, maþesni – 20
20 cm, 20 35 cm, 35 40 cm ir pan.
I pilkapio sampile buvo aptikta angliu- 29
Da ka nis B. Kalniðki piliakalnis, Archeologiniai tyk – ugnies apeig pëdsak .
rinëjimai Lietuvoje 200 metais, p. 31 Bau bo nis Z.,
Perk niðkës pilkapyne tik I pilka- 30 Za bie la G. Lietuvos piliakalniø atlasas, I, p. 384–385.
Ið sa m s duo me nys apie Per k nið kës pil ka pius
pyje aptikta kap . II pilkapis buvo supaskelbti minëtoje autoriaus monografijoje. Þr.
Mi chel ber tas M. Akmeniø ir Perkûniðkës pilkapiai,
ardytas, jame rasta tik pavieni daikt .
Vilnius, 2006. Pilkapyno radiniai saugomi Lietuvos
I pilkapyje aptikti 5 nedegint
nacionalinio muziejaus Archeologijos skyriuje, inv.
nr. AR 489 1–16.
mirusi j kapai (3 pav.). Mirusieji lai185
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doti tiek sampilo centre, tiek jo pakraðèiuose, netoli akmen vainiko, 0,45–
1 m gylyje nuo sampilo virðaus. Karst pëdsak nepastebëta. Taèiau beveik
visuose kapuose mirusi j galv galyje
ir koj galyje aptikta po kelis akmenis,
kurie galëjo paremti skobtini karst
dugnus (4 pav.). 4-ojo kapo kont r
þemëje ilgis – 2,5 m, plotis – 0,5 m.
Tai primena skobtinio karsto matmenis.
Mirusi j griauèiai labai blogai
iðlik . Aptikta tik dant , kit kaukolës
kaul fragment . Trys kapai priklausë
vyrams, du – vaikams. Vyrus stengtasi
laidoti galvomis
ðiaur ir vakarus,
vaikus – ðiaur ir rytus.
Tikint pomirtiniu gyvenimu, mirusiesiems dëtos kapës. Visuose vyr
kapuose aptikti geleþiniai moviniai
kirviai (5 3, 6 1 pav.), kurie dëti mirusi j galvos arba juosmens srityje. Ið kit darbo ranki vyro 4-ajame kape aptiktas
peilis lenkta nugarële (6 5 pav.), buv s mirusiojo galv galyje.
Tame paèiame kape koj galyje aptikti 2 geleþiniai moviniai
ietigaliai (6 2,3 pav.), taigi mirusiajam kap dëtos dvi ietys.
Vyr kapuose rasta ir þalvarini papuoðal . Tai antkaklë
buoþeliniais galais (3-iasis k. 5 2 pav.), labai profiliuota segë
(4-asis k. 6 4 pav.), ratelinis smeigtukas (3-iasis k. 5 1 pav.).
Vaik kapuose rasta darbo ranki . Tai geleþiniai peilis ir yla, padëti mirusios mergaitës koj galyje
(2-asis k.). Þalvarinius vaik papuoðalus sudaro antkaklë buoþeliniais galais, segë trikampe kojele (5-asis k.
7 1,2 pav.) ir kaklo apvara ið karoli bei pusmënulio
pavidalo kabuèio (2-asis k.).
I pilkapyje atsitiktinai rasta þalvarinë keturkampio pj vio apyrankë suapvalintais galais (7 3 pav.).
Kaip minëta, II Perk niðkës pilkapis buvo suardytas. Jame rastas þalvarinis ritinis smeigtukas ir
lipdyt puod ðuki .
Pilkapyne aptikti papuoðalai leidþia datuoti atskirus kapus ir pilkapius. Didesnë dalis papuoðal
(antkaklës buoþeliniais galais, labai profiliuota segë,
segë trikampe kojele, keturkampio pj vio apyrankë su ap va lin tais ga lais) da tuo ja mi ið es mës II a.
ant r ja pu se, t. y. apie 150–200 m. Anks ty ves nis
yra ritinis smeigtukas, ðiek tiek vëlyvesnë – karo-

Lietuvos valsčiai

pav. Perkûniðkë.
I pilkapio planas

pav. Perkûniðkë.
I pilkapis,

-asis

kapas
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5 pav. Perkûniðkë. I pilkapis,

-iasis kapas.

1 – ratelinis smeigtukas, 2 – antkaklë
buoþeliniais galais,
1, 2 – þalvaris,

– ámovinis kirvis.
– geleþis

6 pav. Perkûniðkë. I pilkapis,
1 – ámovinis kirvis, 2,

ORI A

-asis kapas.

– ámoviniai ietigaliai,

– labai profiliuota segë, 5 – peilis lenkta
nugarële. 1– , 5 – geleþis,

– þalvaris

7 pav. Perkûniðkë. I pilkapis, 5-asis kapas.
1 – segë trikampe kojele, 2 – antkaklë
buoþeliniais galais. Atsitiktinis radinys.
– keturkampio pjûvio apyrankë
suapvalintais galais. 1–

– þalvaris
187
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8 pav. Toliðiai. Atsitiktiniai radiniai
1 – ámovinis kirvis, 2 – pasaginë segë,
– svarstykliø liekanos. 1 – geleþis,
2,

– þalvaris

li ap va ra. Tai gi ið tir tos Per k niðkës
pilkapyno dalies chronologija – II a.–
III a. pradþia.
Kadangi iðtirt pilkapi ir kap
skaièius nedidelis, sunku kalbëti apie
bendruomen , palikusi ð paminkl . At- 9 pav. Toliðiai. Atsitiktiniai radiniai
rodo, kad pilkapynas buvo kurtas arti 1 – ritinis smeigtukas, 2 – antkaklë
gyvenvietës. T rodo II pilkapio sampile kûginiais galais, – antkaklë dëþeliniais
aptiktos puod ðukës. I pilkapio tyrimai galais. 1– – þalvaris
parodë, kad viename pilkapyje b davo
laidojami keli þmonës. Jame aptikti 5 10 pav. Toliðiai. Atsitiktiniai radiniai
kapai, taèiau kaip rodo atsitiktinis radi- 1, 2 – pasaginës segës, – dirþo sagtis
nys, kap skaièius galëjo b ti didesnis. su apkalu, – ðaukðtinë antkaklë.
Aptikti papuoðalai leidþia ið dalies 1– – þalvaris
paþvelgti Perk niðkës gyventoj neðiosen . Tiek vyrai, tiek vaikai neðiojo antkakles, drabuþius puoðdavo ir susisegdavo
segëmis ir smeigtukais. Mergaitës neðiojo kaklo apvaras ið karoli ir kabuèi .
Nereikët abejoti, kad didesnë dalis papuoðal pagaminti vietos meistr .
Kai kurie papuoðalai yra analogiðki Akmeni pilkapiuose, esanèiuose per 1 km
pietus nuo surast papuoðal . Galimas daiktas, kad Perk niðkës ir Akmeni
bendruomenes aptarnavo tas pats meistras juvelyras.
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Perk niðkëje rasti ginklai ir darbo rankiai rodo, kad kai kurie bendruomenës nariai b davo ginkluoti dviem ietimis. Ginkl funkcijas galëjo atlikti ir
moviniai kirviai.
Kaip minëta, senojo geleþies amþiaus pilkapynas yra buv s Toliðiuose, kaimo ðiaurinëje dalyje. Ðis pilkapynas buvo suardytas, tik pavieniai daiktai pateko
muziejus. Atrodo, dalis daikt
muziejus pateko kaip daiktai ið Vaiguvos. Tarp
Toliðiuose rast daikt yra geleþiniai moviniai kirviai (8 1 pav.), þalvarinës antkaklës k giniais (9 2 pav.), dëþeliniais (9 3 pav.) ir ðaukðtiniais (10 4 pav.) galais,
þalvarinis ritinis smeigtukas (9 1 pav.), þalvarinë keturkampë dirþo sagtis su aþ riniu apkalu (10 3 pav.). Ðie daiktai rodo, kad Toliði pilkapyne buvo suardyti
bent 3–4 senojo geleþies amþiaus vyr ir moter kapai. Antkaklës k giniais galais
labiausiai neðiotos III a. viduryje–antrojoje pusëje, dëþelinës antkaklës – III a.,
ðaukðtinës antkaklës – nuo III a. pabaigos iki V a. pradþios. Ritin smeigtuk
reikia datuoti II a. Sunku tiksliau datuoti dirþo sagt . Vis dëlto, remiantis analogijomis vakarini balt þemëse bei Pðevorsko kult roje31, Toliði sagt galima
datuoti II a.–III a. pradþia.
Prie ði daikt galima pridëti þalvarin juostin iðgaubt apyrank (Vaiguva 11 pav.) ir 3 romëniðkas monetas (Vaiguva), tarp kuri buvo Faustinos I
(mirusi 141 m.) pomirtinio kalimo sestercijus. Apyrank galima datuoti II a. Tai
tipiðkas Vakar Lietuvos paj rio meistr gaminys. Taigi Toliði bendruomenë palaikë ryðius su Lietuvos paj rio gyventojais, per kuriuos, matyt, ði Þemaitijos
srit pateko ir Romos monetos.
Aptikt daikt chronologija rodo, kad Toliðiuose pilkapynas buvo suardytas
apie II–IV amþi .
Ið kit Vaiguvos apylinki senojo geleþies amþiaus radini galima paminëti
Norkiuos aptikt þalvarin laiptelin seg ir Dimgailiuose rast mëlyno stiklo
disko pavidalo karoliuk . Norkiuose kol kas neþinomas joks paminklas, Dimgailiuose yra ardomas kapinynas. Laiptelin seg galima datuoti III a., o stiklo
karolis rodo, kad Vaiguvos apylinkes pasiekdavo ir ði romëniðkojo importo r ðis.
Apibendrinant senojo geleþies amþiaus paminkl tyrim duomenis, galima
teigti, jog I–IV a. Vaiguvos apylinkës
buvo tankiai apgyvendintos.
Greièiausiai panaðus apgyvendinimo tinklas iðliko ir viduriniame gele þies am þiu je (V–VI I I– IX a.). Ma tyt,
tuo laikotarpiu þmonës toliau gyveno 11 pav. Vaiguva–Toliðiai. Atsitiktinis radinys.
Toliðiuose ir laidojo savo mirusiuosius Iðgaubta juostinë apyrankë. Þalvaris
greta esanèiame kapinyne. Viduriniojo
geleþies amþiaus pradþioje Þemaitijo- I. Maciukaitës pieðiniai
je iðnyko paprotys mirusiuosius laidoti
pilkapiuose. Mirusieji toliau laidojami
nedeginti, taèiau kiekvienam iðkasama 31 Ma dy da R. Sprz czki i okucia pasa na ziemiach
polskich w okresie rzymskim, Materia y staro ytatskira duobë. Paproèi pasikeitim gene i wczesno redniowieczne, Warszawa, 1977, t. 4,
p. 373–375.
rai rodo gretimi Perk niðkei Akmeni
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12 pav. Papilalio
piliakalnis. 2007 m.
Autoriaus nuotr.

pilkapiai, kur dar viename pilkapyje aptiktas V a. kapas, o ðalia kito pilkapio
mirusysis jau laidotas atskiroje duobëje.
V–VI amþiai yra vadinami taut kraustymosi laikotarpiu, kada hun ir kit
klajokli gentys verþësi Centrin Europ . Pavoj juto ir Lietuvoje gyvenanèios
balt gentys. Tai byloja V–VI a. vyr kapuose pagausëj s ginkl kiekis, vis labiau tvirtinami piliakalniai. Turting vyr kap su ginklais (ietigaliais, kovos
peiliais ir kt.) aptikta Papr dþiuos (Kelmës seni nija). Deja, ið buvusio Vaiguvos
valsèiaus labai tr ksta duomen nuðviesti ðio regiono gyventoj materialinei ir
dvasinei kult rai viduriniajame geleþies amþiuje.
Galima spëti, kad viduriniajame geleþies amþiuje buvo apgyvendintas Papilalio piliakalnis ir jame jau buvo atlikti pirmieji fortifikacijos darbai.
Ðiek tiek daugiau archeologijos radini turime ið vëlyvojo geleþies amþiaus
laikotarpio (IX–XII–XIII a.). Tarp vëlyvojo geleþies amþiaus Vaiguvos apylinki
gyvenvieèi pirmiausia reikia paminëti Papilalio piliakaln (12 pav.)32. Kaip minëta,
piliakalnis galëjo b ti gyvenamas jau ankstyvesniu laikotarpiu. Piliakalnis rengtas
atskiroje kalvoje, buvusio Pili s eþero (dab. pelkës) ðiaurës vakariniame pakraðtyje.
Ið ryt ir piet piliakaln juosia pelkë, ið pietvakari – bevardþio upelio slënis.
Aikðtelë yra 42 m ilgio ir 30 m ploèio, kurios ðiaurinëje dalyje yra 28 m ilgio ir
1,3 m aukðèio nuo aikðtelës pusës pylimas. Piliakalnio ðiaurës–ðiaurës ryt papëdëje yra 15 m ploèio ir 1 m gylio griovys. Piliakalnio ðlaitai stat s, 5–11 m aukðèio. Taigi matyti, kad piliakalnis buvo gerai tvirtintas ir jame tikriausiai stovëjo
medinë pilis. Kol kas piliakalnis netyrinëtas. Galima tik paminëti, kad aikðtelëje
tamsi, juoda þemë – kult rinio sluoksnio pëdsakai.
Ðio piliakalnio gyventojai savo mirusiuosius laidojo netoliese, nes Kauno Vytauto Didþiojo karo muziejaus Archeologijos skyriuje saugoma keliolika daikt su
nuoroda, kad jie rasti kapinyno pavirðiuje. Deja, nei tikslesnës radimo aplinkybës,
nei tiksli kapinyno vieta neþinoma. Tarp
kapinyne aptikt daikt yra þalvari32
Lietuvos TSR archeologijos atlasas, II, p. 126, nr. 532
niai vijiniai þiedai, þalvarinës pasagiBau bo nis Z., Za bie la G. Lietuvos piliakalniø atlasas,
nës segës cilindriniais, daugiakampiais
I, p. 388–389.
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ir gyvuliniais galais, þalvarinë apyrankë smailëjanèiais galais. Ankstyvesnës yra
pasaginës segës cilindriniais galais, kurios pradëtos neðioti dar VIII–IX a. Kitos
segës daugiakampiais ir gyvuliniais galais labiausiai buvo paplitusios X a. pabaigoje–XI a. Apyrank taip pat galima skirti X–XI a. Taigi aptikti papuoðalai rodo,
kad Papilalio kapinyne nedeginti mirusieji laidoti IX–XI a.
Mirusieji toliau buvo laidojami ir Toliði kapinyne. Tarp patekusi
Kauno
Vytauto Didþiojo karo muziej ir Ðiauli
Auðros muziej domiausi daikt ið
Toliði yra þalvarinës pasaginës segës gyvuliniais galais (8 2, 10 1 pav.) ir daugiakampiais galais (10 2 pav.), þalvarini svarstykli fragmentai (10 3 pav.). Pasagini segi chronologija jau minëta. Þalvarinës nedidelës neðiojamos svarstyklës
brangiesiems metalams sverti buvo pirkli nuosavybë. Matyt, Toliði bendruomenëje vëlyvajame geleþies amþiuje b ta ir pirkli . Reikia paþymëti, kad daugiausia
pirkli kap su svarstyklëmis ir svareliais þinoma ið Vakar Lietuvos paj rio,
pavieni aptinkama ir kitoje Lietuvos teritorijos dalyje. Kapai su svarstyklëmis ir
svareliais datuojami X a., ypaè j padaugëjo XI–XIII amþiais33.
Kalbant apie Toliði kapinyn , reikia prisiminti ir Tado Daugirdo atliktus
þvalgymus.
Kaip minëta, jis rado þalvarini daikt , ant kuri buvo ugnies pëdsak . Todël
galima teigti, kad Toliðiuose buvo vëlyvojo geleþies amþiaus kapinynas, kuriame
mirusieji buvo laidoti ir nedeginti, ir deginti. Kada taip ði laidosena pasikeitë,
t. y. pereita prie mirusi j kremavimo, sunku tiksliai atsakyti. Tarp neapdegusi
daikt daugiausia pasitaiko X–XI a. dirbini .
Greièiausiai mirusi j deginimo paprotys pradëjo sigalëti XI a. T rodo
kai kuri kit ðio Þemaitijos regiono kapinyn radiniai (P alksniai, dab. Kraþi
seni nija).
Dar vienas ardomas vëlyvojo geleþies amþiaus kapinynas yra Dimgailiuose,
kur, kaip minëta, aptikta vairi daikt . Tai geleþinis plaèiaaðmenis pentinis kirvis, movinis ietigalis, þalvariniai vija ir þiedas, þiestos keramikos su banguot
ir tiesi lygiagreèi linij ornamentu puod ðukës34. Deja, kapinynas netyrinëtas.
Tiek vëlyvojo geleþies amþiaus, tiek ankstyvesni laikotarpi archeologijos
paminklai suteikë daug vertingos informacijos apie Vaiguvos apylinki apgyvendinim , gyventoj buityje naudotus daiktus, amatinink sugebëjimus, prekybos
ryðius, laidosen .

Kun cie në O. Pirkliai ir j atributai, Lietuviø materialinë kultûra I – III amþiuje, Vilnius, 1981, II,
p. 51–56.
34
Da ka nis B. Kelmës rajono archeologiniø paminklø
þvalgymas, p. 187.
33
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Iš Vaiguvos praeities
Algirdas Baliulis

V iguvos vardu Lietuvoje šiuo metu žinomos dvi vietovės – kaimas Kaišiadorių rajono Kruonio apylinkėje ir kaimas Kelmės rajone. Seniau Vaiguvų būta ir
daugiau. Kaip pažymi kalbininkas Aleksandras Vanagas, vietovardžiai su šaknimi
vaig- būdingi ir baltų, ir kitoms indoeuropiečių kalboms, tačiau reikšmę šiandien
nustatyti sunku. Nors ir spėjama, kad mūsų nagrinėjama V iguva pradedama
minėti XIII a., tačiau tikresnės žinios yra iš XIV a. pabaigos.1
Apie V iguvą kaip urbanistikos paminklą jau nemažai rašyta2, pastaruoju
metu pasirodė platus Algimanto Miškinio straipsnis, visapusiškai nagrinėjantis
Vaiguvos istoriją ir architektūrą nuo seniausių laikų iki mūsų dienų3, tad čia
rašant apie Vaiguvos praeit nepavyks nekartoti jau žinomų faktų, o naujų vis
sunkiau sekasi rasti. Vis dėlto pabandysime pateikti kai kurių naujesnių faktų ir
kiek kitaip pažvelgti jau žinomus, tačiau praeities miglose tebesislepiančią tikrąją Vaiguvos istoriją vargu ar pavyks išryškinti tiek, kiek norėtųsi, nes vis kyla
vairių abejonių dėl vieno ar kito fakto.
Kronikininkas Hermanas iš Vartbergės, aprašydamas kryžiuočių žygius
Lietuvą 1375 metais, rašo
„Tais pačiais metais apie šv. Petrą ir Povilą Ragainės komtūras
su savaisiais ir su 00 vyrų, kuriuos jam vyriausias maršalas
atsiuntė, įsiveržė į Lietuvą, į Vaiguvos ( ayken) žem , kur jis
žudė ir plėšė. Lietuviai tyruliuose užėjo jam už nugaros, ir, nors
belaisviai apie tai įspėjo, komtūras ėjo pirmyn, nepaisydamas to,
ką sakė belaisviai. Ir taip patyrė pralaimėjimą. Lietuviai tyruliuose
susivienijo ir, pasitikėdami persvara, puolė iš priekio, užpakalio ir
iš abiejų pusių ir privertė palikti grobį ir paleisti belaisvius. Kiek
krito netikėlių, nežinoma; mūsiškų krito komtūras su 11 brolių ir
19 kitų karių. Be to, lietuviai į nelaisv paėmė 1 ordino brolį ir
7 karo žygio dalyvius.“4
Vis dėlto tvirtai teigti, kad tai
Žemaitijos Vaiguva, o ne kuri nors
kita, nedr stume. Niekada negali būti
tikras, kad šaltiniuose minima vietovė
yra būtent ta, kuri dabar taip pat ar
panašiai vadinama. Galimas daiktas,
kad tai kronikose 1363 m. minima Vaiguva Veliuonos paviete.5 Pavyzdžiui,
1494 m. rugpjūčio 8 d. Ldk Aleksandras
patvirtina savo tėvo (Ldk Kazimiero)
duotą dirvą ir trijų stirtų dydžio pievą
Vaiguvoje Žemaičių seniūno velionio

1

2

3

4

5

Va na gas A. Lietuvos miestų vardai, Vilnius, 2004,
p. 238–240.
Ba liu lis A., Miš ki nis A. Vaiguva, Lietuvos TSR
urbanistikos paminklai, Vilnius, 1986, t. 7, p. 78–95,
155, 164–166.
Miš ki nis A. Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės, 3 tomas Vakarų Lietuvos miestai ir miesteliai,
2 knyga, Vilnius, 2007, p. 256–269, 710–715.
Henrikas Latvis, Hermanas Vartbergė. Livonijos
kronikos, Vilnius, 1991, p. 202–203.
Scriptores Rerum Prussicarum..., Zweiter Band, Leipzig, 1863, p. 540 (... Item versus occidentem dicti
castri Weluna e una parte fluvii Nemen villa, ue
vocabatur Woygowa et e alia parte fluvii Nemen
silva dicta Ventus, ue alias sancta in paganismo
vocabatur...).
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Jono Kęsgailos raštininkui Paškui. Ši Vaiguva buvo Veliuonos paviete už mylios
nuo Veliuonos. Kažkur netoliese tam raštininkui buvo duotos ir kitos dabar neidentifikuojamos žemės ir žmonės, vienas žmogus Stankus Rodevičius su Medgino
žeme buvo duotas kažkurioje Nemuno pusėje (na sej storone Nemna) Graužiškėse.
Patvirtinant dokumentą, dalyvavo ir naujasis Žemaičių seniūnas Stanislovas Jonaitis Kęsgaila.6 Gali būti, kad tai dar viena buvusi Vaiguva, galbūt kairiajame
Nemuno krante prie Vaiguvos upelio, juk tuo metu Užnemunė priklausė Žemaičių Kunigaikštystei. 1372–1374 m. kryžiuočiai puldinėjo Vaiguvos žemę puldami
Darsūnišk .7 Bet kai sugretini vėlesn 1533 m. rugpjūčio 30 d. Užvenčio tijūno
sprendimą dėl Užvenčio prievaizdo skundo prieš Vaiguvos prievaizdą, kai pastarasis stengėsi nuvaryti vaiguviškius prie Veliuonos šienauti pievų8, nesunku
tapatinti aukščiau minėtą Vaiguvą Veliuonos paviete su Vaiguva prie Užvenčio.
Tokiu atveju bent dalis Veliuonos žemių tuo metu dar turėjo priklausyti Lietuvos
didžiajam kunigaikščiui.
Neabejotina, kad mus dominanti Vaiguva minima 1394–1395 m. kryžiuočių
kelių Lietuvą aprašymuose – Vaiguvos kraštas Kražių apylinkėse, tačiau apie
j konkrečių žinių beveik nėra, tik sakoma, kad ten pastoviui visko yra ir kelias
visur geras“.9
XVI a. pradžioje Vaiguva buvo viena iš menkesnių Kražių dvaro, nuo XV a.
priklausiusio Kęsgailoms, kaimų. 1531 m. kaime buvo 14 dūmų. Stanislovas Kęsgaila tada Vaiguvą atidavė Kražių bažnyčiai vietoje anksčiau duotos Linkuvėlės.10
1531 m. Vaiguvoje jau minima Kražių altarija.11 Pagal Motiejų Valančių, vyskupaujant Martynui II apie 1497 m.
Stanislovas Janovyčia K sgailis pas Kražių bažnyčią įtiekė altariją, katrai pavedė visą Vaiguvą, Vyskupas pagyr s tą jo darbą, į
pirmuosius altaristas Kražių pakėlė kunigą Povilą .12
1537–1538 m. minimas tik Vaiguvos šienas, už kur K ršuvos valsčiaus
gyventojai mokėjo mokesčius.13 Be abejo, Vaiguvos kaimas ar dvaras neminėtas
dėl to, kad priklausė Kr žių altarijai,
o ne Lietuvos didžiajam kunigaikščiui. 6
Lietuvos metrika, kn. Nr.
(1 0–1 98), Užrašymų
Tikriausiai tuo metu šalia Vaiguvos
knyga 3, parengė L. Anu žy tė ir A. Ba liu lis,
buvo ir bajorams priklausiusių dvarų, 7 Vilnius, 1998, p. 76, Nr. 19.
Vygandas Marburgietis. Naujoji Prūsijos kronika,
va di na mų tuo pa čiu var du. Pa vyzVilnius, 1999, p. 146–147.
džiui, 1557 m. gegužės 16 d. Žemaičių 8 Lietuvos metrika (1528–15 7), 6-oji teismų bylų knyga,
parengė S. La zut ka ir I. Va li ko ny tė, Vilnius,
paseniūnio ir Kražių valsčiaus tijūno
1995, p. 275, Nr. 410.
Jono Ilgovskio pasiųstas tarnautojas 9 Kraštas ir žmonės. Lietuvos geografiniai ir etnografiniai
aprašymai ( IV– I a.), parengė J. Jur gi nis ir
Vosylius Ivanovičius kainojo Žemaičių
A. Šid laus kas, Vilnius, 1988, p. 18, 19, 25, 26.
bajorės Kristinos Janikaitės Adomienės 10 Piet kie wicz K. Kie gaj owie i ich latyfundium do
Valentinienės laikomus sūnų Vaitie- 11 po owy VI wieku, Pozna , 1982, p. 108–111.
Mi sius K., Šin kū nas R. Lietuvos katalikų bažnyčios
kaus ir Jono Valentinavičių dvarus –
(žinynas), Vilnius, 1993, p. 359–360.
Galvydiškes Kražių valsčiuje ir Vaigu- 12 Va lan čius M. Raštai, Vilnius, 1972, t. 2, p. 69.
13
M a c k a v i č i u s A . Že mai ti jos vals čių su ra šy mas
vą Užvenčio valsčiuje. kainota žemė,
15 7–15 8 m., parengė K . J a b l o n s k i s , Vilnius,
2003, p. 151, 156, 336.
miškai ir pievos, kurių plotas matuotas
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pasėti galimomis statinėmis javų, taip pat surašyti valdiniai. Vaiguvos dvare dar
buvo 7 dūmai arba žmonių tarnybos (Stanis Dymgailaitis, Motiejus Gedvilaitis,
Jonas Gepaitis – 3 dūmai, bet viena tarnyba, Motiejus Mikutaitis, Jurgis Mozgaitis),
antrajame, Galvydiškių, dvare buvo daugiau tarnybų (10,5). Abiejų dvarų turtas –
žemė, pievos, miškai ir žmonės – vertinti 501 kapa 5 grašiais ir 5 pinigėliais.
Iš ketvirtadalio tos sumos pusė (53 kapos grašių) buvo skirta valdyti dal dvarų
Žemaitijos bajorei Kotrynai Valentinaitei Simonienei Bielskai, iki jai bus sumokėti
pinigai. Pastaroji dar reikalavo perduoti jai namų tarnus, tačiau Kristina Valentinavičienė kategoriškai atsisakė.14 Nors dokumente apie tai nekalbama, tačiau vis
dėlto galima spręsti, kad dvaras buvo pasidalytas tarp Valentinavičių, tik lieka
neaišku, ar Valentinaitei buvo sumokėti pinigai, ar dvaras liko Bielskių žinioje.
O 1598 m. birželio 9 d. Lietuvos Tribunolas Vilniuje sprendė apeliacinę bylą dėl
Žemaičių žemės teismo 1597 m. liepos 5 d. sprendimo. Žemaitijos bajorai Jonas,
Kasparas ir Ambroziejus Stanislovaičiai ir jų seserys Kotryna, Nastasja ir Zofija
bylinėjosi irgi su Žemaitijos bajorais Kazimieru ir Dovydu Venclovavičiais ir jų
seserimis Flerencija ir Eufamija dėl lygių Vaiguvos ir Labūnavos dvarų dalybų.
Žemaitijos žemės teismas buvo nusprendęs, kad ieškovai ne rodė, jog kada nors
būtų valdę tuos dvarus, o remiasi tik 1584 m. sausio 26 d. Žemaičių žemės teismo
akto išrašu, kuriame Polonija Petrienė Venclovavičienė (Polonija Grigorevna Petrovaja
Venclavoviča Staneviča) savo žentui Jonui Kurovskiui ir savo dukrai užrašo trečdal Vaiguvos ir Labūnavos, be to, pagal II Lietuvos Statutą buvo suėjęs senaties
terminas, todėl teismas dvarus buvo palikęs atsakovams. Tribunolas Žemaičių
žemės teismo sprendimą paliko galioti, o už bereikalingą apeliaciją nubaudžiami
12 kapų grašių bauda, o jeigu ir toliau bylinėtųsi, būtų baudžiami trigubai. Beje,
abiem besibylinėjančioms pusėms atstovavo ir advokatai.15 Taigi kažkurią Vaiguvos
dvaro dal XVI a. pabaigoje valdė Venclovavičiai. Neaišku, kurią Vaiguvos dal
(kažkur už senojo vieškelio iš Kelmės į Užventį ) 1596 m. gegužės 12 d. dalijosi
Jonas Stanislovaitis Jamontas su Steponavičiais ir Laurynavičiais. Beje, Jamontas
buvo prisipirkęs ir Tiškevičiams priklausiusią dvaro dal .16 Tuo metu aplinkiniai
bajorai Vaiguvoje buvo užėmę kai kurias Kražių altarijai priklausančias žemės
valdas. Žemaičių vyskupas Merkelis Giedraitis, atstovaujamas advokato Alekso
Uvainio, 1598 m. Žemaičių žemės teisme bylinėjosi su Jonu Laiba ( ojba) ir jo
žmona Druzijana bei pastarosios sūnumi Baltazaru Radavičium dėl to, kad atsakovai altarijos valdas dar valdant velioniui altaristui Vaitiekui Rečkauskui neaišku
dėl kokių priežasčių savavališkai užėmę Kražių šv. Mykolo bažnyčiai funduotą
Vaiguvą ir pajamas naudoja savo reikmėms. Advokatas A. Uvainis, rodinėdamas teismui, kad valdos priklauso Kražių altarijai, parodė 1531 m. liepos 12 d.
(4 indikto) fundacijos raštą, rašytą pergamente rusiškai, kuriame sakoma, kad
Žemaičių seniūnas Stanislovas Kęsgaila
Kražių šv. Mykolo bažnyčiai dovanoja 14 Istorijos archyvas, VI amžiaus Lietuvos inventoriai,
surinko K. Jab lons kis, Kaunas, 1934, t. 1, sklt.
šalia Kražių esant Linkuvėlės dvarą
557–560.
su penkiais žmonėmis ir dar geresn 15 Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo sprendimai 158 –1655,
parengė V. Rau de liū nas ir A. Ba liu lis, Vilnius,
Vaiguvos dvarą. Atsakovų advokatas
1988, p. 139–142, Nr. 30.
Florijonas Bogušas pareiškė, kad fun- 16 1596 05 12. Išrašas iš Žemaičių žemės teismo aktų
apie Jamontų dvaro dalybas, MAB, f. 37–2369, l. 2.
daciniai dokumentai buvo rašomi lo194
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tyniškai, o ne rusiškai, be to, nauji šilkiniai raišteliai ir naujas antspaudo vaškas
(taigi dokumentas falsifikatas), ir Vaiguvos Kęsgailos niekam nefundavo, Kražių
bažnyčia Vaiguvoje nieko neturėjo. Taip pat pateikė Žemaičių seniūno Jono
Radvilo 1534 m. gegužės 12 d. teismo sprendimą, kuriame aprašomas neteisėtas jų (Radavičių) dvaro Vaiguvoje atėmimas, rėmėsi kažkokiu Ldk Žygimanto
1506 m. rugsėjo 8 d. (indiktas 14)17 raštu (kuriame minimas Ldk Vytauto raštas)
dėl valdos atidavimo Juškui, kuris perleidęs dvarą Radaičiui (Radavičiui). Nors
atsakovo pateikti dokumentai irgi tikriausiai buvo suklastoti, vis dėlto Žemaičių
žemės teismas Vaiguvą priteisė Baltazarui Jurgaičiui Radavičiui (Radaičiui). Vis
dėlto 1599 m. Lietuvos Tribunolas Žemaičių žemės teismo sprendimą panaikino
ir Vaiguvą priteisė Kražių altarijai, nes Radavičiaus protėvis neteisėtai iš bažnyčios
atėmė ir prijungė prie savo tuo pačiu vardu vadinamo dvaro . Tribunolas pasiuntė
dvarą pakamar ir raštą Baltazarui Radavičiui, kad netrukdytų Kražių altaristui
kun. Merkeliui Geišui perimti dvarą. Vaiguva Kražių altaristui buvo perduota
valdyti 1600 m. rugpjūčio 16 d.18
Iš tiesų XVI a. plintant reformacijai katalikai buvo praradę taką ir katalikų bažnyčiai priklausant turtą, bažnyčias ir valdas užiminėjo ir jomis naudojosi
valdų kaimynai. 1579 m. iš Romos atsiųsto vizitatoriaus Tarkvinijaus Pekulo ataskaitoje ir eretikų užimto Kražių bažnyčios turto registre ir minimas kaip vienas iš
užėmusių dvarą Jurgis Radaitis19, tačiau tame sąraše Vaiguvos vardas neminimas.
M. Valančius pažymi, kad Kražių altarija su turtais Vaiguva kliuvo kalvinams“20,
užsimenama, kad katalikams Vaiguva buvusi grąžinta 1609 m. rugpjūčio 12 d.
po Solomereckių ir Jono Gruževskio valdymo.21 Matyt, dar vieną dvarą Vaiguvos
vardu 1594 m. valdė Stanislovas Sirevičius. Jis pasiskolino iš Kazimiero Stirnelevičiaus 120 kapų grašių keisdamas tris žmonių tarnybas, ir kad skolą tikrai
grąžins, garantavo savo Vaiguvos dvaru.22
1634 m. sausio 20 d. Žemaičių bajoras Jonas Vaitiekaitis Jacevičius pardavė
Jonui Urbonaičiui Klapatauskui ir jo žmonai šeštadal Užvenčio paviete esančio
dvarelio, nuo seno vadinamo Vaiguva, išskyrus žmones ir kilnojamus daiktus.
Dvarelio šeštadalis – 13 margų ir 10 rykščių abipus Varmės upelio ir dar kitose
vietose apie pusantro valako žemės, pievos margas prie Kražių kelio – jam atiteko 1618 m. po Stanislovo Syrevičiaus mirties. Jam atitekusioje žemėje minima ir
Syrevičiui priklausiusi senoji dvarvietė, jos pusę irgi perleido Jonui Klapatauskui.
Š dokumentą (1634 m. sausio 26 d.
išrašą iš Žemaičių teismo aktų) pateikė dar kartą rašyti Žemaičių žemės 17 Tai tikriausiai falsifikatas – 1506 09 08 buvo 10
indiktas, 14 indiktas būtų 1510 09 08.
teismo knygas Prūsijos kariuomenės 18 1598–1600. Žemaičių žemės teismo ir Lietuvos
Tribunolo sprendimai dėl Vaiguvos dvaro, MAB,
vėliavininkas Apolinaras Kačanovskis23,
kuriam 1795 m. ir priklausė Pavaiguvio, 19 f. 37-2369, l. 3–17.
Žemaičių vyskupijos vizitacija (1579), tekstą parengė
arba Klapatauskų, palivarkas su Baužių
L. Jo vai ša, Vilnius, 1998, p. 205.
20
Va
kaimu. Taigi senoji Vaiguva, tiksliau – 21 lan čius M. Raštai, t. 2, p. 85.
Biblioteka Jagiellonska w Krakowie, sygn. 6321 IV,
senasis Vaiguvos dvaras turėjo būti
p. 325.
22
Jab lons kis K. Istorija ir jos šaltiniai, Vilnius, 1979,
vakarus nuo dabartinės Vaiguvos.
p. 291.
Dar vieną Vaiguvos, priklausiu- 23 1788 08 12. Raseiniai. rašas Žemaičių žemės teismo
knygoje, LVIA, SA 14795, l. 919–922.
sios Stanislovui Syrevičiui, dal buvo
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pirkusi Zofija Uvainiūtė Augustinienė Sungailienė. 1647 m. liepos 23 d. testamente
(kuriuo naikina ankstesn 1638 m. balandžio 3 d. testamentą), be kitų dalykų, ji
Vaiguvą Gryčytiškes palieka vyrui, o po jo mirties žemė ir vairūs daiktai (vežimas ridwanas , kilimai) turi atitekti anūkams – Kazimierui Chrizostomui ir
Augustinui Balceraičiams Gelgudams.24
Maždaug tuo metu, 1637 m. spalio 19 d., buvo revizuota ir Vaiguvos
dalis, priklausanti Kražių altarijai, panaikinti dvaro arimai ir juose kurdinti
altarijos žmonės. Žemes valakais matavo Jonas Kaunackis. Altarijai tuo metu
priklausė Bogušių, Polovičiškių, Judikių, Pikeliškių ir Giedužių kaimai miestelis
ar dvaras neminimi.25 Taigi, kalbant apie Vaiguvą kaip Kražių altarijos miestel ,
matyt, vertėtų kalbėti tik apie nedidelę miestelio teritorijos dal prie koplyčios
ir jau minėtus kaimus aplinkinius artimus ir tolimesnius žemės plotus valdė
vairūs bajorai. Nuo XVII a. vidurio iki XVIII a. antrojo ketvirčio vairūs bajorai
(Kotryna Lvovičienė, Dionizas Sakinas, Jonas, Rapolas ir Antanas Višomirskiai,
Jonas Bučas, Jonas Krzętovskis, Marijona Chreptavičaitė ir kt.) perka ir parduoda vairias Vaiguvos dalis26, tad konkrečiai pasakyti, kur tie žemės sklypai
buvo, ne manoma.
1717 m. Žemaitijos dūmų sąraše iš 20 Užvenčio pavieto bajorų net 7 turėjo
valdų Vaiguvoje (Danielius Jamontas, Kazimieras Petravičius, Kristupas Štrumberkas, Mykolas Klapatauskas, Stanislovas Virgauskas, Felicijonas Kornelijus, Karolis
Višomierskis).27 Neaišku, kiek iš jų turėjo valdas pačioje Vaiguvoje, matyt, kai
kurie turėjo žemės dabartiniame Pavaiguvyje ar kur kitur netoli Vaiguvos. Vis
dėlto tuo metu Vaiguva galėjo būti tik menkutė, ne daugiau kaip 10 dūmų gyvenvietė, matyt, nebebuvo nė bažnytėlės. Ją 1719 m. pastatęs altaristas.28
1775 m. Užvenčio pavieto viename Vaiguvos palivarke, priklausiusiame
Juozapui Mickevičiui, buvo 13 dūmų (1 palivarko, 1 bajoro, 11 valdinių, taigi
valstiečių), kitame, valdomame kun. Bukato, Žemaičių Kunigaikštystės oficiolo,
buvo 11 dūmų (1 palivarko, 5 bajorų, 5 miestelėnų)29, taigi iš viso buvo tik 24
dūmai ir bažnyčia.
Vyskupas Jonas Dominykas Lopacinskis 1768 m. rugpjūčio 30 d. Kražių
altarijos valdas Vaiguvoje prijungė prie Žemaičių seminarijos Va niuose ir tam patvirtinti išsirūpino popiežiaus Klemenso
XIV bulę (1773 m. gegužės 13 d.).30
24
1647 07 23. Kražiai. Žemaičių žemės teisme 1647
Kaip nurodo vysk. M. Valančius,
Kražių altaristos, kuriems nuo seno Vaiguva priderėjo, lig laiku ten pastatė koplyčią, ilgai skaitomą už dukterį Kražių
bažnyčios. Po daugel atmainų 1776 m.
vyskupas Jonas Lo pa cinskis, pa kėl s tą
koplyčią į parakvijos bažnyčias, suteikė
parakviją, valaką žemės su viršum ir liepė,
kad seminarija kas metą mokėtų klebonui
po 00 auksinų .31

10 16 aktuotas Zofijos Sungailienės testamentas,
LVIA, SA 14668, l. 186–189.
25
1637 10 19. Medininkai. Kapitulos aktai, LVIA,
f. 696, ap. 2, b. 799, l. 155–158.
26
1652–1727. Kelmės dvaro Vaiguvos valdų bei sklypų
perleidimo raštai, MAB, f. 37-2445, l. 1–6.
27
1717. Tarifa Księstwa mudzkiego..., Ukrainos MA
Lvovo biblioteka, p. 124.
28
Mi sius K., Šin kū nas K. Lietuvos..., p. 359.
29
1775. Užvenčio pavieto dūmų liustracija, LVIA, SA
3341, l. 49.
30
Biblioteka Jagiellonska w Krakowie, sygn. 6321 IV,
p. 325.
31
Va lan čius M. Raštai, t. 2, p. 171 Drėma V. LDK
miestai ir miesteliai. (Iš Vlado Drėmos archyvų), Vilnius, 2006, p. 750.
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Parapija buvo suformuota iš Kelmės, Šaukėnų, Užvenčio ir Kražių parapijų kaimų, nuskriaudžiant tų parapijų klebonus. Papildomai klebonui dar skiriama 15
margų mišku užžėlusios žemės, kad galėtų ją išdirbti.32
1783 m. sausio 18 d. V iguvos dvarą, vadinamą Syrevičių ir Sucilų, su
Šarki , Padvari , T ršiškių (Tarčiliškių), Gud (Gudiškių), Did nų, Tyrum škių,
Pašnurpi kaimais ir jurisdika miestelyje, malūnu, nuomojamu Martyno Milerio,
iš Juozapo Rimvydo ir Anelės (Palubinskaitės) Mickevičių nuperka Ašmen s pavieto rotmistras Jurgis ir Marijona (Tarnogurskytė) Smigelskiai.33 Paprastai per ilgą
laiką pardavinėjant ar keitinėjant dvaro dalis, keičiantis savininkams, tarp vienam
savininkui priklausančių valdų atsirasdavo siterpusių kito savininko žemių, o dėl
to kildavo nuolatinių ginčų ir reikėdavo bylinėtis, tačiau š kartą besiribojančios
žemės savininkai nutarė susitarti gražiuoju. 1784 m. rugpjūčio 9 d. V iguvoje tarp
Vaiguvos dvaro savininko Jurgio Smigelskio ir Žemaičių seminarijai priklausančio
dvaro atstovų – Adomo Juozapo Koscios, Diokleno vyskupo, Žemaičių vikaro ir
oficiolo, seminarijos provizoriaus, Juozapo Bukato, Šiluvos klebono, Žemaičių katedros kanauninko, ir Chrizostomo Baranausko, Kelmės klebono, buvo pasirašytas
susitarimas, nustatantis seminarijos žemės ir J. Smigelskio dvaro ribas. Be kita
ko, J. Smigelskis atsisakė seminarijos naudai Pragaro pievų, buvusių savininkų
Mickevičių pastatytos naujos smuklės ir žemės aplink ją miestelyje, o seminarija
jai neparankių Kaziulio kalno, Petriškių, Kaziškių žemių. Susitarimas rašytas
Raseinių žemės teismo aktus 1784 metų rugsėjo 24 d.34
Dar vieno dvarelio, irgi Vaiguva vadinamo (Vaiguva Adašiškės), būta Adošiškėje. Jis priklausė Jokūbui Narkevičiui ir jo sūnui Matui Aloizui. Pastarieji 1789 m.
dvarel pardavė Žemaičių kunigaikštystės rotmistrui Leonui Krzętovskiui. Pats
beveik naujas dvarelio pastatas stovėjo prie tvenkinio, dengtas šiaudais prūsiškai,
priemenė, virtuvė, keli kambariai ir kambarėliai, niekam tikusi plytų krosnis ir
toks pat židinys arčiau tvenkinio dviejų aukštų svirnas, senas bravoras, abaras,
2 tvarteliai, daržinė, jauja, senas malūnas prie tvenkinio baigiančiu nuplyšti stogu
(malūnininkas Jonas Gabrialavičius gyvena iš kas trečio saiko), šv. Jono statula
prie tvenkinio ir šv. Benedikto kryžius prie gyvenamojo namo.35
Kadangi atskiros Vaiguvos ir apylinkių žemės buvo vadinamos tuo pačiu
vardu, negalima susidaryti išsamaus vaizdo apie gyvenvietę ir jos gyventojus, juo
labiau kad nežinoma, ar tie duomenys apibūdina visą Vaiguvą. Vis dėlto reikia
manyti, kad XVIII a. ketvirtajame ketvirtyje Vaiguva galėjo būti jau nemaža
32
1766 10 02. Vaiguvos parapijos steigimo aktas, 1797
gyvenvietė, kurioje buvo smuklių, gy11 05 rašytas Šiaulių žemės teismo aktus, LVIA,
veno amatininkų. Panašu, jog tai buvo
SA 14987, p. 2289–2296 1807. Vaiguvos klebonijos
dokumentų registras, LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 486,
miestelis, nors ir nežinoma, ar jame
l. 3, 7–8.
vyko turgus, prekymečiai, ar buvo su- 33 1783 01 18. Vaiguvos inventorius ir intromisijos
Sirevičiams aktas, LVIA, SA 14787, l. 46–48.
siformavusi turgaus aikštė. Sprendžiant
34
1784 08 09. Susitarimas tarp Žemaičių seminarijos
iš vėlesnių duomenų, galima daryti
atstovų ir J. Smigelskio dėl žemės ribų, aktuotas
Žemaičių žemės teisme 1784 09 24, LVIA, SA 14789,
išvadą, kad nedidelė aikštė turbūt jau
l. 862–871.
buvo, tačiau sukurta ne prekybos rei35
1789 06 16. Vaiguvos Adošiškių dvarelio inventokalams, o susidariusi natūraliai išsiplėrius, aktuotas Žemaičių žemės teisme 1791 04 13,
LVIA, SA 14979, l. 683–690.
tus priešais bažnyčią kryžkelei, kurios
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smailiajame kampe ta bažnyčia stovėjo. Vadinasi, reikalui esant, aikštė galėjo būti
panaudota ir prekybai.36
1795 m. Lietuvą prijungus prie Rusijos, vyko gyventojų surašymas. Tuo
metu Vaiguva priklausė Užvenčio pavietui. Vaiguvos klebonijos valdose buvo
surašyti klebonas kun. Juozapas Zabitovskis ir kamendorius kun. Juozapas Sklanskis. Klebonijoje dar gyveno 7 tarnai. Bažnyčiai priklausė špitolė, joje surašyti 26
žmonės (8 vyrai ir 18 moterų), dar viena šeima gyveno klebono pirtyje. Taigi iš
viso klebono valdose buvo 39 žmonės (14 vyrų, 25 moterys). Klebonas savo parašu garantavo, kad nieko nenuslėpė. Vaiguvos palivarke, priklausančiame Jurgiui
Smigelskiui, Ašmenos pavieto rotmistrui, buvusios LDK kariuomenės vėliavininkui,
buvo 14 žmonių laisvų tarnautojų (iš jų 6 vaikai). Taip pat Vaiguvos palivarkui
priklausė 1 žydų šeima (5 vyrai, 5 moterys), dar 21 žydas gyveno Šarkių kaime
ir malūne. J. Smigelskio Vaiguvos palivarkui priklausė Šarkių, Taršiškių, Gudiškių,
Sirūniškių (jame gyveno ir 2 šeimos – 13 žmonių – čigonų), Pagiriškių, Šiliškių
kaimai. Arti Vaiguvos buvo Pavaiguvos, arba Klapatauskų (Klapataučiznos), palivarkas, dar vadinamas Baužių kaimu, priklausęs Apolinarui Kačanovskiui, Prūsijos kariuomenės vėliavininkui (52 žmonės), kuris čia negyveno. Kitas Pavaiguvos
palivarkėlis priklausė Jurgiui Petravičiui (12 žmonių, kartu su 2 savininkais). Trečias Pavaiguvos Sakiniškių palivarkas priklausė Matui Gedvilui, Užvenčio pavieto
vėliavininkui, jame gyveno tik tarnai bajorai (23 žmonės). Ketvirtas Pavaiguvos
Jamantiškių palivarkas priklausė Juozapui Petravičiui, Užvenčio poručnikaičiui, jame
irgi gyveno tik samdiniai bajorai (32 žmonės).37 Surašymo dokumentuose Vaiguva
niekur nevadinama miesteliu, tad vargu ar vykdavo kokia nors prekyba, net iš
152 parapijoje surašytų žydų38 tik 10 gyveno J. Smigelskio Vaiguvos palivarke.
Jurgio Smigelskio valdomas Vaiguvos palivarkas buvo praskolintas, tad
1804 m. sūnus Leopoldas Smigelskis bylinėjosi Vyriausiajame teisme su daugiau
kaip 30 kreditorių ir giminių. Spausdintoje 4 lapų byloje nurodoma, kad Jurgis
Smigelskis 1797 m. sausio 4 d. Raseinių žemės teisme iš Vaiguvos užrašė dukrai
Vincentai Smigelskytei 8 000 auksinų, o dvarą trims sūnums – Leopoldui, Teofiliui
ir Matui. Sūnūs paveldėjo skolas ir apleistą dvarą, ekonomikai pataisyti reikėjo lėšų, o skolintojai pradėjo teismo procesus, sesuo reikalavo sumokėti tėvo užrašytus
pinigus. Dvaru rūpinosi tik vienas Leopoldas, stengdamasis daugiau nesiskolinti.
Jis dar 1796 m. liepos 12 d. buvo pirkęs Uvainiškių palivarką iš Raseinių maršalkos Micevičiaus. Norėdamas bent kiek pataisyti padėt , nutarė padalyti tėvo
palikimą. Vaiguvą su skolomis prisiėmė Leopoldas ir Teofilis, o savo Uvainiškių
palivarką perleido broliui Matui, pareigodami j sumokėti seseriai 8 000 auksinų ir Budrikui kamarninkui 400 talerių ir 50 raudonųjų auksinų. Dalybos vyko
1798 m. vasario 4 d., dalybų dokumentas Raseinių žemės teisme pripažintas 36
Ba liu lis A., Miš ki nis A. Vaiguva, Lietuvos TSR
1799 m. sausio 29 d. Vaiguvos dvaras
urbanistikos paminklai, Vilnius, 1986, t. 9, p. 82.
37
1795 11 24. Vaiguva. Gyventojų surašymo duomedaugiausia buvo skolingas Fridrichui
nys, pasirašyti valdų savininkų, LVIA, f. 515, ap.
Korfui (4 000 talerių), Ignotui Hurčy15, b. 1100, l. 1–11, 22, 55–56.
nui (200), Jonušui Gorskiui (200 rau- 38 Ja sas R., Trus ka L. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyventojų surašymas 1790 m., Vilnius, 1972,
donųjų auksinų), Vincentui Rimgailai
p. 31 Miš ki nis A. Lietuvos urbanistikos paveldas...,
p. 258.
(100 auks.), Juozapui Paplauskiui (50
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raudonųjų auks.). Skolas mokėjo daugiausia Leopoldas. Kad apmokėtų dal skolos, 1797 m. jis dešimčiai metų išnuomojo Vaiguvą F. Korfui ir pats išvažiavo
Vilnių, o Teofilis apsigyveno nuo Vaiguvos atskirtame Naujadvario (Nowydw r)
palivarkėlyje. Tuo tarpu Matas iš jam paskirtų Uvainiškių nenorėjo mokėti kamarninkui ir dar skolinosi, kol Uvainiškės buvo išvaržytos. Teofilis konfliktavo
su Korfu, ir tik Leopoldas užglaistė konfliktą ir prisiėmė 6 690 talerių skolą (bet
jis netrukus mirė). Korfas užėmė visą Smigelskių turtą ir vyko pas generalgubernatorių ir kreipėsi Vyriausiąj teismą, reikalaudamas, kad jam būtų pripažinta
Vaiguva, tačiau Vyriausiasis teismas 1804 m. balandžio 13 d. nusprendė vertinti
Vaiguvą ir padalyti ją kreditoriams.39 Tai buvo padaryta 1815 m. vasario 27 d.
1845 m. duomenimis, didžiausias dalis turėjo gauti Kotryna Čechavičienė ir Vincas Smigelskis.40
1804 m. pastatyta nauja bažnyčia, steigta parapijos mokykla.41 Apskritai
parapijos bažnyčia, buvusi Šiluvos dekanate, beveik visuose vizitacijos aktuose
aprašoma vienodai, kartais atrodo, kad tie aktai buvo nurašinėjami vienas nuo
kito. Štai 1828 m. inventoriuje, surašytame perduodant Vaiguvos bažnyčią po klebono Pilypo Tomaševičiaus mirties naujam klebonui Adomui Ukrinui, rašoma, kad
bažnyčia esanti ant mūrinių pamatų, apkalta lentomis, stogas malksnų. Klebonija
(arba vikariatas) dengtas šiaudais, be kamino, reikia padėti pamatus, tarnų namas
statytas 1804 m. iš senos klebonijos rąstų ir jau visiškai supuvęs, špitolė griūvanti,
jurisdikoje ponios Liudvikos Tomaševičienės lėšomis pasistatytas namelis, Anupro
Butavičiaus namelis ir dar trys visiškai supuvę nameliai priklauso klebonijai.42
O 1831 m. vizitacijos akte sakoma, kad Vaiguvos miestelyje esanti bažnyčia yra
medinė, pailga, 57 lietuviškų uolekčių (uolektis – 66,71 cm) ilgio, 18 pločio, iki
stogo 9 uolekčių aukščio, sienos apkaltos lentomis, stogas dengtas malksnomis,
virš stogo du skarda apkalti bokšteliai (vienas visai mažas) su geležiniais kryžiais, pagrindinis fasadas atsuktas šiaurės rytus, 12 langų, dvejos didelės durys,
dvi zakristijos, penki altoriai. Bažnyčia turėjo 2 valakus 35 margus 54 rykštes
1776 m. spalio 2 d. Žemaičių vyskupo Jono Lopacinskio paskirtos žemės. Klebonija
medinė (2 kambariai), reikalinga remonto. Tarnų namelis, 1804 m. perstatytas iš
senos klebonijos, buvo jau visiškai supuvęs. Dar buvo 3 svirneliai po vienu stogu, abaras galvijams, dvi arklidėlės, jauja, daržinė. Nors nebuvo pareigos laikyti
mokyklą, klebonas Adomas Ukrinas savo lėšomis išlaikė mokytoją, kuris mokė
poterių, skaityti, rašyti, aritmetikos 15 mokinių. Špitolė irgi medinė, statyta seminarijos klebonijai skirtoje žemėje (80
kvadratinių rykščių sklype) rotmistro 39 1804 04 13. Byla Vyriausiajame teisme Vaiguvos
skolų klausimu, LVIA, f. 1135, ap. 20, b. 291,
Leono Krzętowskio lėšomis, ją reikia
l. 01–102.
gerokai remontuoti. Jurisdikoje stovėjo 40 1845. Šiaulių žemės teismo prašymas suteikti žinių
apie Vaiguvos dalybas, LVIA, f. 447, ap. 27, b. 358,
5 nameliai. Klebonas laikė vikarą Ball. 1, 12–13.
43
tramiejų Jurkovsk . 1866 m. bažnyčios 41 Mi sius K., Šin kū nas R. Lietuvos katalikų bažnyčios
inventoriuje pažymima, kad iš buvu- 42 (žinynas), Vilnius, 1993, p. 359–360.
1828 02 20. Vaiguvos bažnyčios inventorius, LVIA,
sių 5 altorių du vyskupo nurodymu
f. 1671, ap. 4, b. 77, l. 22–23.
panaikinti, paveikslai pakabinti kitose 43 1831. Vaiguvos parapijos bažnyčios vizitacijos aktas,
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 244, l. 126–131.
bažnyčios vietose.44
44
1866. Vaiguvos bažnyčios inventoriaus 1873 m.
nuorašas, LVIA, f. 669, ap. 2, b. 356, l. 537–542.
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Metuose 18 1 pas ją gyveno 2 kunigu, klebonas – Ukrinas Adomas, ėm s algos 68 rb 60 kp. Bažnyčiai pridera žemės
valakai
5 margai, 7 baudžiauninkai. Miestely – 261 gyventojas. Parakvijoj – 2 505 katalikai. Klebonija plika, parakvija įmanoma“, – taip
Motiejų Valančių cituoja Vladas Drėma.45
Tačiau 1842 m. vizitacijos akte nurodoma, kad parapijoje buvo tik 2 230 žmonių,
klebonas tas pats, bažnyčia irgi aprašoma taip pat. Parapijos kapinės buvo prie
miestelio, aptvertos lentjuostėmis, prikaltomis prie stulpų, su dažytais vartais kapinėse 30 kryžių ir mūrinė katakomba. Bažnyčios šventorius aptvertas lentomis,
tvoroje treji varteliai šventoriuje nedidelės šv. Barboros koplytėlės ir 9 kryžiai.
Špitolė 1835 m. perstatyta klebono lėšomis, šiaudiniu stogu, joje 4 kambariai ir
4 alkieriai, 12 langų. Klebonija 1832 m. perstatyta ant mūrinių pamatų, šiaudiniu
stogu, klebono lėšomis. Kiti ūkio pastatėliai turbūt buvo tie patys kaip ir anksčiau.46 1844–1845 m. dar pažymima, jog 4 stulpai, remiantys vidines bažnyčios
sienas, pastatyti ant malūno akmenų (girnų), vargonai 10 registrų. Varpinė apkalta
lentomis, stogas dengtas irgi lentomis, dažytas raudonai, 6 sieksnių aukščio, aplink ją – 7 sieksniai, statyta 1844 m. klebono Aleksandro Nainevičiaus rūpesčiu,
3 varpai. Tarnų, arba palivarko, namelis (statytas 1830 m.) ketvirtis varsto nuo
klebonijos, miestelio gale, klebono žemėje, kuri vadinama Pryšmantiškiais ten
pat kvadratinis abaras, jauja, statyta 1829 m., daržinė. Jurisdikoje 2 nameliai, viename gyvena ponia Liudvika Tomaševičienė, kitame, statytame klebono lėšomis,
valstietis Jonas Aleksandravičius su žmona dar trijų namelių daržai už miestelio.
Parapijiečių – 2 230 (1 080 vyrų, 1 150 moterų).47
1845 m. kovo 23 d. generalgubernatorius leido Vaiguvoje rengti tris prekymečius (kovo 4, gegužės 16, spalio 28), nors tarpininkaujantys Kauno valstybinių
turtų rūmai pageidavo, kad būtų leisti penki prekymečiai, nes kasmet per šventes susirenka daug žmonių, o prekymečiai ir turgūs nepatvirtinti, kiti miesteliai
yra toli. Miestelis buvo laikomas valstybiniu48, tokiu jis tapo valstybei perėmus
bažnyčių žemės valdas. Tačiau 1868 m. sakoma, kad nei turgaus, nei prekymečių
nevyksta. Bažnytkaimis buvo mažas – tik bažnyčia, 27 nameliai, trys krautuvėlės,
vieni užvažiavimo namai ir viena smuklelė, gyveno 105 žmonės, iš jų 30 žydų.49
Per 1863 m. sukilimą Šiaulių apskrities viršininkas (zemskinis ispravnikas)
M. Šablovskis praneša Kauno gubernijos viršininkui apie sukilėlių veiksmus apskrityje. Rašydamas apie Vaiguvą, sako
Drė ma V. LDK miestai ir miesteliai, p. 750.
1842. Vaiguvos parapijos bažnyčios vizitacijos aktas,
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 256, l. 457–460.
47
1844. Vaiguvos parapijos bažnyčios vizitacijos aktas,
LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 44, l. 35–40 1845. Vaiguvos
parapijos bažnyčios vizitacijos aktas, LVIA, f. 669,
ap. 2, b. 265, l. 30–33.
48
1845 03 23. Generalgubernatoriaus sutikimas Vaiguvoje leisti prekymečius, LVIA, f. 378, 1845 m.,
b. 442, l. 4.
49
1868 m. statistikos duomenys, LVIA, f. 378, ap. 121,
b. 204, l. 462–463 Miš ki nis A. Lietuvos urbanistikos.., p. 261.
50
Lietuvos TSR istorijos šaltiniai, Vilnius, 1965, t. 2, p. 59.
45

Balandžio 26 d. septyni ginkluoti maištininkai, atvyk į Vaiguvos valsčiaus valdybą,
paėmė iš ten visas knygas, dokumentus ir
registrus, o iš ten nuėjo pas tos valdybos
mokesčių rinkėją Karpovičių, atėmė iš jo
surinktus mokesčius – 156 rb sidabru,
palik jam tai sumai pakvitavimą, kurį
pasirašė maištininkų gaujos organizatorius
tūlas Matusevičius. 50
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Vaiguvos miestelio
planas, sudarytas
1865 m.
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1865 m. sudarytas Vaiguvos tikrosios būklės planas.51 48 miestelėnų sklypai
užėmė 8,63, kapinės – 0,48, gatvės ir skersgatviai – 2,1 dešimtinės žemės. Plane nubraižytas visas miestelis, tačiau detalizuotos tik dvi jo dalys, kurias skyrė
bažnyčios jurisdika per ją buvo nuvestos tik gatvės, o joje sąlyginai pažymėta
bažnyčia. Gatvių tinklas, matyt, buvo susiformavęs per praėjusius amžius, tačiau išsamiau apibūdinti užstatymą sunkoka, nes neaišku, kokie ir kaip stovėjo
pastatai vakarus nuo centro. Detalizuotoje miestelio teritorijoje sklypų dydžiai
gerokai skyrėsi centre buvo didokų sklypų šalia visai mažų, o pakraščiuose – dar mažesnių negu centre. Dėl to ir pastatai miestelyje buvo nevienodai
pakraščius. Tik
tankiai pastatyti, taip pat nenuosekliai jie retėjo nuo centro
aplink beveik trikampę aikštę jie stovėjo tankiau ir šiek tiek ryškino miestelio
centrą. Šiaurės rytų miestelio dalyje prie Ke mės, žvenčio, Šauk nų ir Kr žių
kryžkelės dauguma pastatų stovėjo šalia gatvių, o vakarinėje dalyje – už bažnyčios jurisdikos – jie dažniausiai statyti ne prie gatvių, o atokiau nuo jų (taip
susidarė kaimiško tipo sodybos). Dauguma pastatų stovėjo šonu gatves, o kai
kurie – galu ar strižai.52
„Kunigo K. Žemavičiaus rūpesčiu bažnyčia 1877 m. perstatyta.
Ji liaudies architektūros formų, stačiakampio plano, su bokšteliu.
ra altoriai. ventoriaus tvora akmenų mūro. Jame stovi medinė
varpinė ir koplytstulpis.“
Spaudos draudimo metu žandarai sulaikydavo ir vaiguviškių su lietuviškomis
knygomis. 1892 m. per kratą vaiguviškio valstiečio Antano Sutkevičiaus namuose
buvo rastas lietuviškas kalendorius, už kurio laikymą jis buvo nubaustas 3 d.
arešto. 1901 m. pasienyje buvo sulaikytas padienis darbininkas Juozas Saukinas,
iš jo atimta lietuviška knyga, tad buvo nubaustas 5 rb bauda arba 2 d. arešto.53
1914 m. Vaiguva buvo pradėta skirstyti vienkiemius, bet prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui darbai nutrūko. Deja, neaišku, kiek Vaiguva nukentėjo
karo metu. 1918 m. joje buvo apie 70–75 sodybas.
1918–1919 m. Lietuvai iškovojus nepriklausomybę ir atkūrus valstybę, 1919 m.
liepos 26 d. statyme dėl apskričių sienų Vaiguvos valsčius neminimas54, nes gyvenvietė buvo menka, bet 1924 m. administracinio padalijimo metu Vaiguva jau
tampa Šiaulių apskrities valsčiumi.55
Nepriklausomybės metais Vaiguva pamažu buvo tvarkoma – dalis gyventojų
išsikėlė vienkiemius ir ten pasistatė naujus trobesius, o senieji buvo nugriauti, dalis
gyventojų pačiame miestelyje remontavo senus ir statėsi naujus namus. 1925 m. išparceliuotas dvaras, dirba gydytojas, veikia
pradžios mokykla (pastatyta iki 1939 m.), 51
1865. Vaiguvos miestelio planas, LVIA, f. 525, ap. 2,
vaistinė, pieninė (1939 m. pa statyta
b. 3906.
52
Ba
nauja), kelios krautuvės, malūnas, pra- 53 liu lis A., Miš ki nis A. Vaiguva, p. 86.
Mer kys V. Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias,
dėtos gr sti gatvės, klojami šaligatviai.
186 –190 , Vilnius, 1994, p. 370.
1934 m. buvo 82 sodybos (iš jų 11 žydų 54 Lietuvos įstatymai, surinko teisininkas A. Mer kys,
Kaunas, 1922, p. 195–197.
ir jų bendruomenės). Prieš Antrąj pa- 55 Lietuvos TSR istorijos šaltiniai, Vilnius, 1961, t. 4,
saulin karą Vaiguvoje buvo 109 sklypai.
p. 201–202.
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Vaiguvos miestelio raidą po Antrojo pasaulinio Vaiguvos urbanistikos
karo lėmė bendri pokario metų vykiai Lietuvoje. kompleksas (bažnyčia,
1945 m. Vaiguvoje atidaryta ambulatorija, 1946 m. – šventoriaus vartai, varpinė,
buvusioje dvaro sodyboje – invalidų namai. 1949 m. centrinė aikštė). 2005, 2007 m.
pradinė mokykla pertvarkyta septynmetę, o 1956 m. – A. Petrašiūno nuotraukos
vidurinę.
steigus kolūk , Vaiguvos miestelis nuo 1950 m.
tapo kolūkio centru. Dalis senųjų medinių pastatų
Vaiguvoje buvo apleisti ir susmukę.
1960 m. sudarytas Vaiguvos miestelio tikrosios
būklės planas ir parengta projektinė schema, pagal
kurią buvo statomi nauji namai. Statybą skatino gyventojų pagausėjimas Vaiguvoje. Didžioji dalis naujų
namų iškilo nugriovus senuosius ir jų vietoje. Gerokai
pakito Vaiguvos miestelio vaizdas.
Iki 1967 m. ištyrus Vaiguvos miestel kultūros
paveldo požiūriu, konstatuota, kad miestelis vertingas
organiška gatvių ir aikštės sąveika bei pagrindiniais
centro erdvinės kompozicijos bruožais. 1969 m. Vaiguvos miestelis paskelbtas vietinės
reikšmės urbanistikos paminklu, nustatytos vertingos ribos, saugotini elementai.
1971 m. sudarytas naujas Vaiguvos miestelio tikrosios būklės planas, kuriame
užfiksuotos tiesios naujų namų eilės. Apstatyta teritorija gerokai padidėjo ir užima
apie 62,5 ha. Miestelis plečiamas šiaurės vakarus nuo bažnyčios.
1975 m. paklota asfalto danga Kelmės, Šaukėnų ir Kražių gatvėse, rengti
šaligatviai.
1983 m. atlikti pakartotiniai Vaiguvos urbanistikos paminklo pastatų tyrimai
ir pateikti siūlymai dėl saugotinų pastatų tvarkymo.
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Vaiguvos valsčiaus bajorai
Ieva Švarcaitė

Lietuvos bajorai Vytauto laikais jau buvo įgiję didelę reikšmę. Gedimino ir
Algirdo bei Kęstučio laikais tik kunigaikščiai turėjo reikšmę valstybės gyvenime.
Bet nuo Kęstučio laikų prasidėjusiose kovose dėl sosto kunigaikščiai turėjo rem
tis viso krašto visuomene, todėl ir bajorų reikšmė ėmė augti. Ypač jų reikšmė
išaugo, kai Vytautas panaikino visas didžiąsias sritines kunigaikštystes ir vietoj
kunigaikščių ėmė skirti savo vietininkus bajorus. Be abejo, nuo to laiko visais
svarbesniais reikalais jis ėmė tartis su bajorais. Bajorų pritarimas jam buvo taip
pat reikalingas ir siekiant savarankiškumo. Dėl to jis vis daugiau su jais skaitėsi.
Lietuvos ir Lenkijos bajorams suartinti Horodlėje buvo nutarta Lietuvos
bajorams suteikti lenkiškus herbus. Tuo laiku visur Europoje aukštieji visuomenės
sluoksniai jau vartojo tam tikrus giminių ženklus, vadinamus herbais. Jie būda
vo vaizduojami ant gyvenamųjų namų sienų, ant riterių vartojamų ginklų; bet
dažniausiai juos vartodavo įvairių dokumentų antspauduose. Vartojusieji vienodą
herbą buvo laikomi giminėmis, nors tarp jų ir nebuvo kraujo giminystės. Tai
buvo luominė giminystė. Lietuvos bajorai anksčiau savo antspauduose taip pat
vartodavo tam tikrus ženklus, tačiau tie ženklai jiems neturėjo tokios prasmės,
kokią kad turėjo Vakaruose. Norėdami priartinti prie savęs Lietuvos bajorus, lenkai
pasiryžo jiems duoti savo herbus. Tuo būdu lenkiškus herbus gavo 47 Vytauto
parinktos Lietuvos bajorų šeimos.1
Tokį herbą, vadinamą „Radvanas“, turėjo šios bajorų giminės – Braneckiai,
Chlevinskiai, Dambrauskai, Dembskiai, Dostojevskiai, Glinskiai, šaukėniškiai Gors
kiai, vaiguviškiai Janavičiai, Judickiai, Komarai, Kavaliauskai, Leščinskai, Oziem
blovskiai, Petrušauskai, Pšigodskiai, Virbickai, Valadkevičiai ir kiti.2
Heraldinėje literatūroje herbas aprašomas ir vaizduojamas taip – raudonos
spalvos herbo skydo fone horizontaliai kabanti trijų dalių aukso spalvos bažny
tinė vėliava su tokios pat spalvos kutais. Ant jos iškeltas aukso spalvos riterio
kryžius. Virš herbo skydą vainikuojančio riterio šalmo su bajoro karūna kyla trys
arba penkios stručio plunksnos. Herbą puošia raudonos spalvos kaspinai (gali
būti su auksiniu pamušalu). Yra kelios šio herbo atmainos, besiskiriančios kai
kuriomis detalėmis.
Herbo pavadinimas patroniminės kilmės.
Istoriniuose šaltiniuose pirmąkart paminėtas 1407 m., tai vienas seniausių
lenkų herbų.
Kun. K. Niesieckis XVIII a. herbyne „Lenkijos karūna“ pateikia tokią legendą
apie šio herbo atsiradimą. Lenkijos karaliaus Boleslavo Narsiojo laikais (XIII a.)
kartą kariaujant su Rusia į priekį su pulku buvo pasiųstas rotmistras Radvanas.
Pulkas netikėtai papuolė į priešo sto
vyklą, kur rusų buvo daug daugiau, 1 Lietuvos istorija, red. A. Šapoka, Kaunas, 1936, p.
133–135.
nei tikėtasi. Tačiau nutarta geriau žūti,
2
G o r z y n s k i K . Herby szlachty polskiej, Polski
nei negarbingai bėgti. Kariai didžiuliu
słownik biograficzny, Warszawa, 1992, t. 10/1, 1962,
greičiu įsiveržė į rusų stovyklą. Prie
p. 555–557.
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šas, pamatęs tokią saujelę puolančiųjų, atėmė iš jų karinę vėliavą, o juos pačius
išvaikė. Norėdamas saviškius padrąsinti, rotmistras Radvanas puolė artimiausią
bažnyčią ir, pagriebęs iš ten bažnytinę vėliavą bei surinkęs išblaškytą būr , vėl
didvyriškai stojo mūš . Rusai pagalvoję, kad lenkams atėjo žymus pastiprinimas,
puolė bėgti. Sakoma, kad už šiuos nuopelnus riteris Radvanas iš karaliaus gavęs
herbą su jame pavaizduota bažnytine vėliava, o nuo jos vardo ilgainiui susiformavo ir herbo pavadinimas.3
Po 1413 m. Horodlės unijos šis herbas buvo atneštas Lietuvą. Horodlės
aktai turėjo didelės reikšmės – jie padėjo pamatus Lietuvos bajorams sulenkėti.
Bajorijos reikšmė ypač pradėjo kilti Vytauto laikais. Jau tada didysis kunigaikštis svarbesniaisiais klausimais visada atsiklausdavo savo bajorų nuomonės.
Švitrigailos, o ypač Zigmanto, laikais jų reikšmė dar labiau padidėjo, nes tik nuo
jų paramos priklausydavo, kam teks didžiojo kunigaikščio sostas todėl nebuvo
galima su jais nesiskaityti. Bet ypač bajorija iškilo prie Kazimiero, kur ponai
išrinko valdovu ir, jam tebesant mažam, patys už j valdė. Jam išvykus Lenkiją,
valdžia pasiliko ponų rankose.
Kazimiero viešpatavimo metu taryba taip sutvirtėjo, jog, išrinkus Aleksandrą,
pareikalavo, kad jis nustatytų jos kompetencijos ribas.
Toji Aleksandro privilegija padėjo pamatus politinei Lietuvos bajorų galybei.
Ankstyvesnėmis privilegijomis buvo apdrausta jų asmens ir turto laisvė, o dabar
jiems buvo patvirtinta jų pačių užimtoji vieta valstybės valdyme. Nuo to laiko
valstybės vairas kaskart vis labiau perėjo ponų rankas. Netrukus jie pasidarė
tikrieji Lietuvos valdovai. Būdavo reikalų, kurių negalėdavo spręsti be plačių
bajorijos masių žinios. Visos bajorijos pritarimas ypač buvo reikalingas.
Po 1569 m. Liublino unijos Lietuvos bajorijai buvo duotos visos Lenkijos bajorų
turimos teisės. Nuo tada visi bajorai per savo atstovus galėjo dalyvauti valstybės
valdyme. Visa tai buvo patvirtinta naujai perredaguotoje II Lietuvos Statuto laidoje.
Po šių reformų Lietuvos valstybės aparatas pasidarė jau toks pat, koks jis
buvo ir Lenkijoje. Lietuvos bajorijos teisės buvo visiškai sulygintos su Lenkijos
bajorų teisėmis. Gavus visas teises, sumažėjo Lietuvos bajorijos noras susijungti
su Lenkija. Daugybė valstybės dvarų Lietuvoje pateko bajorijos ir ponų rankas.
Lietuvos bajorija kartu su lenkų bajorija kovojo dėl savo luominių teisių praplėtimo.
Vieni bajorai valdė žemes iš senovės, kiti gavo iš kunigaikščio, kuris dalijo
žemes. Visi žemės valdytojai turėjo atlikti tam tikras pareigas bajorai eidavo karą,
valstiečiai mokėdavo tam tikrus mokesčius ir dirbdavo vairius darbus dvaruose.
Pirmoji krašto gynėja nuo senų senovės buvo bajorija. Jos pagrindinė pareiga
buvo kariauti. Buvo net toks statymas, kuriuo iš bajoro, neinančio karą, turėjo
būti atimta žemė. Duodamas bajorams naujų žemių, didysis kunigaikštis visada
reikalaudavo, kad jie eitų karą.
Bajorai turėjo eiti kariauti ne tik patys, bet ir su savo tarnais. Juo kuris
bajoras buvo turtingesnis, daugiau turėjo žemės, tuo daugiau turėjo vestis karą
tarnų. Buvo sudaryti sąrašai, kiek kuris
bajoras turi atsivesti ginkluotų karių.
3
Niesiecki K. Korona Polska, 1752, t. 3, p. 800–802
Paprastai nuo 5–8 bajoro valdomų valsPolska encyklopedia szlachecka, Warszawa, 1936, t. 6,
tiečių sodybų (vėliau – valakų) turėjo
p. 162–168.
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būti duodamas vienas karys. Neturtingas bajoras turėdavo eiti kariauti pats vienas,
o patys neturtingieji bajorai pristatydavo bent vieną kar keliese susidėję.
Karo prievolė bajorams buvo labai nemaloni, tad juo toliau, juo labiau jie
pradėjo jos vengti. Be to, ne kokie iš bajorų buvo ir kariai nedrausmingi, dažnai, susirinkę karą, pradėdavo svarstyti valstybės reikalus, tartis, kaip išvengti
karo, ir siųsdavo didžiajam kunigaikščiui vairiausių reikalavimų. Dėl to pamažu
bajorų kariuomenė buvo keičiama samdyta kariuomene. Žygimanto II, vadinamo
Senuoju, laikais jau daug daugiau buvo pradėta samdyti kariuomenės pagaliau
buvo kariaujama vien tik su samdyta kariuomene, o bajorijos buvo šaukiamasi tik
ypatingai sunkiais laikais, kai samdytai kariuomenei reikėdavo pagalbos. Šauktiniai
bajorai sudarydavo vien kavaleriją.4
Per visą XVI a. bajorai buvo aukščiausiasis luomas, turėjęs daugiausia teisių ir mažiausiai pareigų. Iš visų pareigų jiems buvo likusi tik vienintelė karo
prievolė. Kai pagaliau išnyko ir ši prievolė, bajorai turėjo tik teises, o pareigų –
jokių. Bajorų luomo sudėtis buvo labai marga. Daugiausia reikšmės ir teisių
turėjo didžturčiai ponai. Palengva kai kurie iš jų nepaprastai praturtėjo ir savo
didžiuliuose dvaruose jautėsi kaip kokie kunigaikščiai, nes jiems priklausė ne tik
valstiečiai, bet ir jų žemėse gyveną smulkbajoriai.
Be turtingų ponų ir vidutinės bajorijos, buvo dar visiškai neturtingų bajorų,
kurie sudarė pereinamąj sluoksn tarp bajorų ir valstiečių. Ne kiekvienam iš jų
pasisekdavo rodyti savo bajorystę, tad dalis jų virsdavo valstiečiais. Valstiečių
būklė didžiojo kunigaikščio dvaruose buvo daug geresnė negu bajorų dvaruose,
todėl iš bajorų dvarų daugelis valstiečių bėgdavo pas kunigaikšt arba užsien .
Dvasininkai buvo toks pat privilegijuotas luomas kaip ir bajorai. Nuo XVI a.
bajorija išreikalavo, kad visos aukštesniosios dvasininkų vietos būtų skiriamos
tiktai bajorams.
XVI a. žemdirbystė ir girių eksploatavimas Lietuvoje buvo pagrindinis
pajamų šaltinis nuo senų senovės. Pajamos iš dvarų suplaukdavo žemės ūkio
produktais. Ūkiai Lietuvoje buvo netvarkyti nuo senovės. Valstiečių žemė buvo
išmėtyta vairiais sklypeliais. Taip pat buvo išmėtyta ir bajorų žemė daug kur jų
žemių laukai siterpdavo kunigaikščio žemę. Tad 1557 m. didysis kunigaikštis
paskelbė statymą, visiškai pertvarkant žemės ūk ir vedant Valakų sistemą.
Šiuo naujuoju statymu buvo sakyta visas žemes atskirti, o valstiečius apgyvendinti kaimuose. Kunigaikštis reikalavo, kad bajorai dokumentais rodytų teises
savo valdomai žemei kurie negalėjo rodyti, tų bajorų žemės buvo prijungiamos
prie kunigaikščio dvarų. O iš kai kurių bajorų buvo reikalaujama net bajorystės
rodymų. Dėl to bajorai buvo labai nepatenkinti visa Valakų reforma, nes daugeliui žemių jie neturėjo dokumentų kiti negalėjo rodyti net savo bajorystės.
Kiti bajorai savo teises rėmė valdymo senumu ir liudininkų parodymais. Dėl to
susidarė daugybė bylų.
Pagaliau visa žemė buvo išmatuota ir nustatytos aiškios ribos. Bajorų žemės
buvo atskirtos ir nuo dvasininkų žemių. Išmatavus žemę, geriausiose vietose buvo
steigiami dvarai ir palivarkai, o aplink
juos buvo duodama po valaką valstie- 4 Lietuvos istorija, red. A. Šapoka, Kaunas, 1936, p. 236–
237.
čiams, apgyvendintiems kaimuose. Taip
206

IS

ORI A

su šia reforma valakas pasidarė ūkio vienetas nuo jo buvo imami mokesčiai, nuo
jo buvo einamos ir pareigos.
Iš pradžių Valakų reformą vykdė tiktai kunigaikštis savo žemėse, bet netrukus juo pasekė ir bajorai. Prasidėjo gyvenimas kaimuose, kurie vėliau išsiskirstė
vienkiemius.
Tuo pat metu, kai buvo matuojama žemė, buvo vykdoma ir kunigaikščio
girių revizija, nes kur laiką miškas nedavė jokios naudos. Bajorai galėjo eksportuoti tik savo pačių apdirbtą medieną, todėl jos nedaug teišveždavo.
Iki 1569 m. ir faktiškai, ir juridiškai Lietuva buvo visiškai nepriklausoma
valstybė. Senieji aktai, kuriais ji buvo susieta su Lenkija, jau nebegaliojo.
Pirmiausia kur nors Gediminait sau valdovu išsirinkdavo Lietuva, o paskui
j išsirinkdavo ir Lenkija. Tad be jokių sutarčių tarp abiejų valstybių faktiškai
buvo personalinė unija.
Taip tada buvo, kol neišmirė Gediminaičių dinastija – Jogailos palikuonys,
kurių teisės sostams buvo pripaž stamos iš tradicijos.
Valdant Gediminaičiams, pamažu augo Lietuvos bajorijos teisės. Vytauto
laikais bajorija pradeda dalyvauti valstybės gyvenime, o po jo mirties iš bajorijos
išsiskyrusi didikų grupė jau ima spręsti valstybės likimą. Taip antai didikai pakelia
didžiuoju kunigaikščiu Švitrigailą, o netrukus jie patys j pašalina ir jo vietoje
pastato Zigmantą. Zigmantui ėmus kietai valdyti, didikų grupė j nužudė. Toliau
taip pat didikai pasodina sostą jaunut Jogailos sūnų Kazimierą. Kadangi jis pats
tuo metu dar buvo per jaunas, tai už j valdė patys didikai, ir todėl jų reikšmė
dar labiau išaugo. Ponų taryba pasidarė valstybine institucija, kuri faktiškai laikė
savo rankose visą valdžią.
Kylant didikų galiai, visos bajorijos reikšmė vis dėlto ne taip sparčiai augo.
Bajorija drauge su didikais gavo tik plačias luomines teises, tačiau plačių politinių
teisių ji negreit tesulaukė. Tiesa, nuo XV a. pabaigos Seimuose dalyvauja ir bajorija,
bet jos reikšmė ten dar labai nedidelė bajorija, kaip atskiras sluoksnis, dar nebuvo
pripažintas, todėl nelabai tegalėjo ginti Seime savo interesus. Seimą bajorai atvykdavo
ne kaip atstovai, siųsti tam tikro luomo ar apylinkės, bet kaip paprasti asmenys,
todėl jie čia taikydavosi prie didikų, nuo kurių dažnai priklausydavo ekonomiškai.
Atsiradus bendriems su lenkais Seimams, bajorijos reikšmė padidėjo. Išaugus
bajorijos reikšmei, didžiūnų galia vis dėlto nesumažėjo. Tik dabar jie valstybės
vairą valdė ne kaip Ponų tarybos nariai, bet kaip bajorijos vadai. Suburti apie
save bajoriją jiems buvo nesunku čia jiems padėjo jų milžiniški turtai ir senoji
tradicija, kad jie yra valstybinio Lietuvos savarankiškumo saugotojai. O kadangi
valstybinis savarankiškumas ne tik nebuvo priešingas bajorijos luominėms teisėms, bet, apsaugodamas nuo lenkų konkurencijos, jas dar didino, tai bajorija ir
iš intereso sekė paskui didžiūnus.
Su Žygimantu Augustu pasibaigė Lietuvą ir Lenkiją valdžiusios Gedimino
šeimos šaka liko tik netekėjusi Žygimanto Augusto sesuo Ona ir tolimi jo giminės.
Tos Gediminaičių dinastijos palikuonis yra ir vaiguviškis Alfonsas Gediminas, gimęs
Vaiguvos valsčiaus Švytriškės kaime Povilo Gedimino šeimoje, kurio tėvai buvo
Jurgis Gediminas ir Prakseda Kasparaitė. Alfonsas Gediminas surado archyvuose
ir Gediminaičių dinastijos herbą.
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Tuo metu protestantizmas Lietuvoje buvo labai sigalėjęs. Didikai beveik
visi buvo kalvinai, o miestuose buvo sigalėję liuteronai tik nedidelė dalis smulkbajorių tuomet tebuvo katalikai.
Kai Steponas Batoras (paskutinysis garbingas Lietuvos valdovas), ruošdamasis
karą prieš Maskvą (1578 m.), atsisakė nuo savo teismų ir kūrė pačios bajorijos
renkamą tribunolą Lenkijoje, tai netrukus tas pats buvo padaryta ir Lietuvoje.
Vyriausiojo Lietuvos tribunolo reikalas buvo svarstytas net keliuose atskiruose
Lietuvos seimuose, ir galutinai jis buvo kurtas 1581 m. Su mažais pakeitimais
jis toks pat išliko iki nepriklausomybės pabaigos. Tribunolo teisėjais buvo visų
seimelių renkami bajorijos atstovai. Jie visada būdavo renkami specialiai šaukiamame Grabnyčių seimely (apie vasario 2 d.) ir darbuodavosi tribunole vienus
metus. Kiekvienas seimelis rinko po du atstovus, vadinamus deputatais tad iš
viso tribunolo narių buvo 46. Iš pradžių buvo numatyta kurti atskirą tribunolą ir
Žemaičiams, bet 1588 m. Žemaičiai prisijungė prie to paties tribunolo ir rinkdavo
j 3 savo deputatus.
Lietuvos ponija ir aukštesnioji bajorija buvo jau aplenkėjusi. Nors ji tarp
savęs kalbėjosi lenkiškai, bet vis dėlto jautėsi lietuviška ir gynė Lietuvos reikalus.
Dabar lietuviškoji sąmonė pradėjo gesti. Lietuva, o ypač Lenkija, buvo laisvos
bajorų respublikos. Bajorija laikė save visagale kiekvienas bajoras tarėsi gal s būti
išrinktas net karalium.
Visur buvo kalbėte kalbama apie karaliaus norą prispausti tautą ( tauta
čia reiškė tiktai Lietuvos ir Lenkijos bajoriją). Kadangi visos laisvės, kuriomis
naudojosi ir Lietuvos bajorija, atsirado Lenkijoje ir tik iš jos atėjo Lietuvą, tai
jos buvo vadinamos lenkiškomis.
Taigi luominiais interesais Lietuvos bajorai ėmė vadintis lenkais. Bet šiaip
jau visais kitais atžvilgiais jie laikė save lietuviais.
Lietuvos bajorija jautėsi su Lenkijos bajorija sudaranti vieną luomą, vieną
bajorų visuomenę, arba, kaip tada sakydavo, vieną tautą , tačiau Lietuva rūpinosi pati pati ją gynė nuo priešų, pati, kartais net nesiklausdama lenkų, darė
atskiras sutartis.
Tuo metu Lietuvoje buvo trys luomai. Pats pirmasis, be jokių pilietinių teisių
luomas buvo valstiečiai. Jie buvo visiškoje žemės savininkų valdžioje. Antrasis
luomas buvo miestiečiai. Jokių politinių teisių jie taip pat neturėjo ir valstybės
gyvenime nedalyvavo. Kad ir patys tvarkėsi miestuose, kad ir turėjo savo teismus,
tačiau ir juos labai varžė bajorija
miestų reikalus kaskart vis daugiau pradėjo
kištis seniūnai. Miestiečiai skurdo ir ekonomiškai, nes bajorija seimuose išsileisdavo statymų, kurie leido jai prekiauti be jokių muitų, tuo tarpu miestiečiai turėjo
juos mokėti. Todėl pačiai bajorijai savo prekes išvežant ir iš užsienio atsivežant,
miestiečiai negalėjo su ja konkuruoti, nes, mokėdami muitus, jie turėdavo brangiau
savo prekes pardavinėti pagaliau, pačiai bajorijai apsirūpinant prekėmis, nebebūdavo nė pirkėjų. Tas pats buvo ir amatų atžvilgiu. Stambesnioji bajorija savo
dvaruose turėjo amatininkų, kurie pagamindavo jai visa reikalinga, todėl miestų
amatininkų cechai savaime turėjo nykti, nes nebuvo kas perka jų gaminius.
Bajorija buvo visagalis luomas. Vieni bajorai teturėjo visas teises, jie vieni
tebuvo laikomi piliečiais. Jie vieni turėjo teisę atvykti karalių rinkimus, jie rinko
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savo atstovus Seimą, kuris leido statymus jie turėjo savo aukščiausiąj teismą –
tribunolą, kuris irgi buvo renkamas seimeliuose iš tų pačių bajorų. Bajorija jautėsi
niekieno nevaržoma valstybės šeimininkė valstybė buvo jos vienos. Oficialiai visi
bajorai buvo lygūs kunigaikščio ar grafo titulas nedavė jokių pirmenybių, statymai net draudė taip tituluotis kai tekdavo balsuoti (seimely), tai ir paskutinio
vyžoto bajorėlio, ir didžiūno balsai būdavo lygūs. Bet iš tikro bajorėlis visada
balsuodavo taip, kaip jam liepdavo koks didžiūnas. Visa smulkioji bajorija buvo
priklausoma nuo didžiūnų ji valgė jų duoną ir tik per juos tegalėjo gauti kokią
aukštesnę vietą. Tad iš tikro valstybė buvo valdoma didžiūnų oligarchų. Tiesa,
kartais jiems bandė pasipriešinti vidutinioji bajorija, tačiau seimeliuose jai buvo
ne manoma spirtis prieš didžiūnus didžiūnai iš savo ir valdomų valstybinių dvarų
atsiveždavo seimel daugybę plikbajorių, kurie galėjo viską nubalsuoti. Reikalui
esant, šie pavartodavo net kardą, išvaikydami savo pono priešus.
Jungtinė Lietuvos ir Lenkijos valstybė buvo vadinama Respublika. Visa valdžia
joje priklausė bajorijai. Karalius buvo laikomas pakviestuoju ir valdančiu pagal prisiimtas ir prisiektas sąlygas, kaip pagal sutart . Jam nevykdant sąlygų, buvo galima
jo neklausyti. Ir iš tikro silpnesnių karalių laikais kai kurie ponai, subūrę savo
šalininkus, kėlė maištus, skelbdamiesi karaliaus varžomųjų bajorijos laisvių gynėjais.
Buvo laikoma, kad niekas negal s bajorui uždėti jokios pareigos, jei jis pats
to neprisiimsiąs.
Veikiant veto teisei, negalėjo būti padaryta jokių reformų. Kiekvienas bandymas daryti kokių nors reformų reiškė Seimo iširimą. Vienas kitas šviesesnis
protas skundėsi dėl augančios netvarkos, bet bajorijos dauguma šita aukso laisve
džiaugėsi ir didžiavosi.
Pati bajorija iš tikro nevaldė – valdė ir ardė seimus didžiūnai. Tik kai
reikėdavo viešai ištarti veto, didžiūnas to nedarydavo patsai, o pasiųsdavo jo
priklausomą bajorą, kur paremdavo kiti to paties didžiūno šalininkai ir tarnai.
Bajorų jaunuomenė vykdavo auklėtis karaliaus rūmus. Ji ėmė burtis apie
didžiūnų dvarus, kuriuose didžiūnai buvo puikiausiai sitaisę, turėjo savo rūmų
ministerių, o jų žmonos – rūmų ponių (freilinų) iš vidutiniosios bajorijos tarpo.
Bajorija, nors ir jautė neapykantą didžiūnams, tačiau brangino savo laisvę.
Laisva bajorų respublika esanti netvarkinga, užtat niekam ir nepavojinga, –
todėl jos niekas nepulsiąs taigi bajorija galinti džiaugtis savo laisve ir niekuo
nesirūpinti. Nors gyvenimas labai greitai parodė šio sitikinimo klaidingumą,
tačiau kol buvo pažabota išsikerojusi savivalė ir reformuota valstybės santvarka,
praėjo daugiau kaip pusantro amžiaus o vienas ištisas amžius skendėjo visiškoje
anarchijoje.
Abiejų valstybių bajorijos, bendrai gindamos savo teises nuo karaliaus pasikėsinimų, susigyveno ir pradėjo jaustis sudarą vieną visuomenę. Lietuvos bajorija
ir didikai savo valstybines teises vis dėlto saugojo, norėdami pasilaikyti Lietuvą
tik sau, ir lenkų ne sileido.
Žemaičių ir gudų bajorija pradėjo bruzdėti ir naikinti Sapiegų dvarus. Kaltindama Sapiegas savivale, bajorija reikalavo net atimti iš jų visą valdžią, visus urėdus.
Karaliaus kariuomenė buvo išsiųsta Žemaitiją. Ten bebūdama ji didžiai sipyko
žemaičių bajorijai, ir visa Lietuva kartu su Lenkija ėmė reikalauti, kad karalius ją
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grąžintų atgal Saksoniją. Tada Sapiegos pradėjo vėl drąsiai šeimininkauti Lietuvoje, su nieko nebesiskaitydami jų priešų kurstoma bajorija ir vėl ėmė bruzdėti.
Kiek bajorija degė neapykanta Sapiegoms, rodo Valkininkų vykiai ir belaisvių sukapojimas.
Bajorija iš tikro sukilo ir (1714–1715) pradėjo kurti konfederacijas. Tačiau
Augustui nepasisekė jos suvaldyti ir padiktuoti jai savo sąlygų, nes simaišė caras,
pasiskelbęs ginąs bajorijos laisves. Taikos sąlygas bajorijai padiktavo ne Augustas,
o caro generolas Dolgorukis.
Iš pradžių bajorija naikino Sapiegų ir jų bičiulių dvarus, o Sapiegos jiems
kartais tuo pat atsilygindavo. Siaubiami valstiečiai išbėgiojo, kiti buvo išvežti net
Rusiją ar pakliuvo kur nors kariuomenę. Kaimai ir dvarai buvo sudeginti,
daug kur po karo sodybų vietose tebuvo tik krūmai.
Be paties visa naikinančio karo, prie krašto nelaimių dar prisidėjo ir
1708–1711 m. siautęs baisus maras ir kitokios epidemijos. Gyventojai bėgo kitus
kraštus, kur tikėjosi išliksią gyvi, o likusieji čia, ypač miestuose, mirė šimtais ir
tūkstančiais. Apskritai nuo ligų, bado ir karo baisenybių išmirė koks trečdalis
gyventojų. Daugelyje vietų išnyko sodybos, ištisi Lietuvos plotai pavirto dykumomis. Po karo ūkis buvo visiškai sunaikintas. Didikai buvo prasiskolinę, jų ir
bajorijos dvarai sudeginti, valstiečiai išmirę, išvaikyti ar išbėgioję.5
Didikai po visų XVIII a. pradžios suiručių vis dėlto atsigavo jie atkuto
daugiausia iš kitų valstybių gaunamais pinigais. Kiekvienas iš jų jautėsi esąs karaliukas, gyveno karališkai rengtuose dvaruose ir veržėsi nustebinti kitus. Valstybės
gyvenimo centru pasidarė nebe karaliaus rūmai, bet didikų dvarai.
Lietuvos ir Lenkijos didikai ypač ėmė bendrauti, kai ėjo didžiausios jų
varžytinės dėl valdžios karalių saksų laikais. Todėl bajorija dar labiau pradėjo
jaustis sudaranti ne tik vieną visuomenę, bet net ir vieną valstybę.
Valstiečiai dar labiau skurdo. Blogiausia, kad jie visiškai neturėjo jokių teisių. Privačiuose bajorų dvaruose jie buvo visiškoje pono valdžioje, ir ponas juos
išnaudojo, kiek tik galėjo. Pasiskųsti nebuvo kam. Žinoma, valstiečiams skųsti
poną jo paties draugams ar giminėms buvo gana sunku, ir dažniausiai jie nieko
nelaimėdavo priešingai, kartais būdavo net patys apkaltinami maišto kėlimu ir,
pakvietus kariuomenę, skaudžiai nubaudžiami.
Apie baudžiavos panaikinimą bajorijos dauguma nenorėjo nė girdėti.
Žemaičiuose visuomenė buvo kiek kitokia negu kitose Lietuvos dalyse. Čia
bajorijos buvo labai daug, bet ji daugiausia buvo neturtinga ir mažai kuo tesiskyrė
nuo valstiečių ji tik turėjo politines teises ir galėjo užimti valstybines vietas. Tačiau
būdami neturtingi, bajorai čia tebebuvo nenutolę nuo liaudies ir tebekalbėjo lietuviškai.
Valstiečių čia taip pat buvo geresnė būklė. Jie beveik buvo lygūs su smulkbajoriais.
Skaudžiai rusų numalšintas 1831 m. sukilimas sustabdė tą judėjimą, ir gražus
Žemaičių bajorijos tautiškasis sąjūdis apmirė.
siviešpatavus rusams, pradėjo sigalėti jų baudžiavos papročiai ir Lietuvoje.
pač pablogėjo valstiečių būklė valstybiniuose dvaruose, kurių daugumas buvo
išdalyta rusų generolams šie tuojau čia
vedė savo papročius ir buvo pavyzdys 5 Lietuvos istorija, red. A. Šapoka, Kaunas, 1936,
p. 385.
Lietuvos bajorams.
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Bajorija ėmė nerimauti ir tartis, ką daryti. Visi buvo pasiruošę sukilti reikėjo tik kibirkšties. O ji buvo lenkų mesta 1830 m. jie sukilo, norėdami savo
karalystę išvaduoti iš rusų caro valdžios ir suvienyti visas iki pirmojo padalijimo
turėtąsias žemes.
Krašto bajorija buvo labai nepatenkinta generolais.
Žiauriomis priemonėmis 1831 m. ruden buvo likviduotas sukilimas.
Sukilimas nedavė niekam naudos. Lenkijos autonominė karalystė buvo panaikinta, Lietuva ir Lenkija buvo nusiaubtos, daug žmonių žuvo sukilimo maišaty,
o dar daugiau buvo ištremta Rusijos gilumą. ištremtųjų vietas buvo privežta
rusų, kurie turėjo pasidaryti caro valdžios atrama.
Buvo uždaryta daugybė vienuolynų. Kauno buvusi jėzuitų bažnyčia, Panevėžio ir Raseinių pijorų bažnyčios buvo paverstos cerkvėmis. Ukmergėje, Zarasuose,
Kėdainiuose ir Jurbarke buvo pastatytos naujos cerkvės, o Pažaislio vienuolyne
apsigyveno pravoslavų vyskupas – archijerėjus. Visa tai buvo daroma rusiškajam
gaivalui stiprinti.
Be to, buvo konfiskuoti ir visi dvasininkų dvarai (jiems buvo palikti tik
maži sklypeliai žemės).
Konfiskuotose bajorų ir dvasininkų žemėse valstiečių būklė gerokai pagerėjo.
Valdžia, norėdama sudaryti krašte carui atsidavus visuomenės sluoksn , tų dvarų žemę išdalijo valstiečiams, tereikalaudama mokėti palyginti labai mažą činšą
(bajoriškųjų valstiečių būklė buvo daug sunkesnė).
Dar per karūnaciją caras sakė atsiklausti dėl baudžiavos panaikinimo
iškilmes suvažiavusios bajorijos. Pačios Rusijos bajorija pasisakė neigiamai, bet
Lietuvos atstovai aiškiai pasisakė už valstiečių atleidimą. Mat Lietuvos bajorijos
dauguma jau buvo supratusi baudžiauninko darbo neproduktyvumą ir tikėjosi, kad,
panaikinus baudžiavą, atsiras pigių darbininkų, su kuriais bus galima pakelti ūk .
Dvarininkai, be to, nenorėjo atiduoti valstiečiams geresnės žemės ir stengėsi juos perkelti prastesnes sodybas. Daugelis dvarininkų jau iš anksto išvarė
valstiečius iš geresnių sodybų ir paliko juos be žemės.
valstiečių elges ponai žiūrėjo kaip nepaklusnumą ir galimo maišto pradžią. Todėl jie ėmė kviestis savo dvarus rusų kareivių. Daugelis valstiečių buvo
skaudžiai išplakti rykštėmis, susodinti kalėjimus arba kitur išgabenti. Kareiviai,
apsigyvenę kaimuose, ištisus mėnesius kankino valstiečius, naikino jų turtą.
Buvo apdėti dideliais mokesčiais vienuolynai, kunigai, dvarininkai ir visi
pasiturintys žmonės. Dvarai, bajorų ir viensėdžių ūkiai buvo apdėti iki 10
jų
vertės siekiančiomis kontribucijomis.
Visos pavartotos priemonės greitai davė vaisių. Pirmiausia nusilenkė stambesnioji bajorija.
Iš vienos Žemaičių vyskupijos buvo ištremti net 66 kunigai. Kai kur Rusiją buvo ištremti ištisi kaimai. Buvo ir tokių vietų, kur gyventojai buvo išvaryti,
sodybos sudegintos, ir neliko nė ženklo, kad ten žmonių gyventa.
Be to, rusinimas palietė tiesiogiai ir pačius valstiečius, būtent jų tikėjimą.
Išsiplėtė kova, kuri pagaliau buvo lietuvių laimėta. Tik š kartą ta kova buvo
visiškai kitokia. Jeigu ligi šiol kovojo lenkiškai nusistačiusi bajorija, tai dabar išėjo
kovą už savo tautines teises tikrieji lietuviai kaimiečiai, kurie pagaliau ne tik
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atsispyrė rusifikacijai, bet ir pašalino sulenkėjusių bajorų taką ir pagaliau sukūrė
nepriklausomą Lietuvą.
Vakaruose prasidėjęs tautiškasis sąjūdis pasiekė ir Lietuvą ir bajorijos daugumą paskatino kovoti su rusais dėl savo senųjų valstybinių teisių. Tik nedidelė
dalis dar nesulenkėjusių žemaičių bajorų tuomet prabilo ir lietuviškai.
Lietuviams veikėjams, ugdantiems tautišką susipratimą, tekdavo susidurti ne
vien su rusų valdžios priespauda, bet ir su sulenkėjusios bajorijos pasipriešinimu.
Jau iš seno Lietuvos bajorai jautėsi lietuviai, bet sakėsi esą lenkiškos kultūros
ir stropiai laikėsi unijos tradicijų. Jie jautėsi savo krašto patriotai, gėrėjosi didinga
Lietuvos praeitimi, vadino save lietuviais, bet, būdami lenkiškos kultūros, negalėjo
sutikti su naujuoju lietuviškuoju judėjimu. Naujasis, iš liaudies kilęs tautiškasis
judėjimas ėjo gaivinti ne didžiosios kunigaikštijos tradicijų, apie kurias svajojo
bajorija, bet savo krašto tautiškojo charakterio, – ėjo kurti lietuviškos savaimingos
kultūros. Todėl bajorijai buvo nepakeliui su šituo sąjūdžiu, nes ji nenorėjo atsisakyti savo tradicinių pažiūrų ir dėtis su mužikais , kurie, sudarydami daugumą,
pasijuto esą teisėti krašto šeimininkai. Todėl bajorija ir visi aplenkėję sluoksniai
tuojau ėmė kovoti su tautiškuoju sąjūdžiu.
Lietuviai veikėjai, nepaisydami tokio nepalankaus bajorijos nusistatymo, ne
kartą kvietė ją prisidėti prie bendro tautos darbo. Tam tikslui buvo išleista net
atskira A. Jakšto lenkiškai parašyta brošiūra – Lietuvių Balsas (1902 m.), kur
jaunoji bajorų karta buvo kviečiama bendrą Lietuvos atgaivinimo darbą. Tačiau
mūsų bajorija daugybe straipsnių ir specialia brošiūra atsakė Niekad, niekados.
Lietuvių Balse ( Głos Litwinow ) buvo išdėstyta, kokiomis sąlygomis
būtų galimas bendradarbiavimas. Pirmiausia čia pasakoma, kad lietuvių tautiškojo
sąjūdžio idealas esąs savo kultūros kėlimas. Lietuva turinti būti lietuviams, o ne
Lietuva Lenkijai, kaip to nor nutautėję mūsų bajorai. Apie uniją negal būti nė
kalbos, nes jau pasikeitusios sąlygos. Lenkų kultūra esanti aukšta, bet lietuviams
ji svetima, ir todėl jie nor sukurti savą kultūrą. Kiekvienas lietuvis tur s likti
lietuviu, kalbėti lietuviškai, mylėti savo kalbą ir kraštą. Lietuviai nor apsišviesti,
išmokti amatų, prekybos ir nesiduoti visokių prašaliečių išnaudojami, tur sukurti sau geresnes gyvenimo sąlygas namie, nevažiuoti ieškoti duonos ir laimės
Ameriką, Afriką ar Australiją. Iš jaunosios bajorų kartos tenorima tik vieno – kad
ji būtų mūsų. Kilme ji sava, bet dvasia svetima tatai rodančios ir sulenkintos
lietuviškos pavardės Gintowt, Butrym, Rymbut, Gimbut, Kupsc, Korejvo ir t. t.
Horodlės suvažiavime gautieji lenkų herbai lietuvių bajorų prigimties nepakeitę.
Tačiau, kad mūsų bajorai taptų ir dvasia lietuviais, siūloma imtis lietuvių kalbos,
mesti keistą pažiūrą, kad mokslintam lietuviui netinką savąja kalba kalbėti bajoro
kieme, klebonijoje ir didikų rūmuose. Bajorija, jei norinti rodyti savo lietuviškumą, turinti tarp savęs ir visur kalbėti lietuviškai. Bajorų kilmingumą lietuviai
pripažinsią, bajorai gausią priderančią vietą tautoje, tik tur stoti po tautiškosios
Lietuvos vėliava.
Dėl bendradarbiavimo su nutautusia bajorija buvo nemažai rašyta ir lietuvių spaudoje, tačiau prie bendro darbo teprisidėjo tik mažytė dalelė bajorų. Taip
mūsų bajorija pagaliau visiškai atskilo nuo tautos kamieno ir iki paskutiniųjų
laikų buvo lenkybės atspara Lietuvoje.
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Nuo pat krikščionybės vedimo Lietuvos Bažnyčia buvo susijusi su lenkybe.
Pirmieji vyskupai ir kunigai buvo lenkai. Vėliau dauguma jų, nors ir buvo kilimo
lietuviai, tačiau, būdami kilę iš sulenkėjusios bajorijos, išėję mokslus Lenkijoj,
kalbėjo lenkiškai. pač buvo sulenkėję aukštieji dvasininkai. Tik vikarai, kurie
buvo kilę iš valstiečių arba neturtingųjų bajorų ir mokėsi savose mokyklose arba
privačiai, dar mokėjo lietuviškai.
Lietuvoje visą laiką buvo stiprus sulenkėjusių bajorų dvasininkų sluoksnis.
tautiškąj lietuvių judėjimą jis visada žiūrėjo šnairomis ir svajojo apie išsivadavimą
iš rusų kartu su Lenkija. Karo metu dauguma lenkų dvarininkų buvo pabėgę
Rusiją ir ten dėjosi prie lenkų akcijos. O iš Lietuvos pabėgę dvarininkai šaukte
šaukė, kad mužikų kuriama valstybė jau esanti bolševikiška.
Žemės valdymo ir nuosavybės santykiais ėmėsi rūpintis Lietuvos vyriausybė
jau 1918 metais. Pirmiausia ji paėmė savo globą visus buvusius Rusijos valstybės miškus, taip pat majoratų ir net negr žusių savo vietas privačių savininkų
miškus ir sustabdė jų naikinimą.
Didžiosios žemės reformos statymas buvo išleistas tik 1922 m. (kovo 29 d.).
Jos tikslas buvo ne tik aprūpinti žeme bežemius ir mažažemius, bet ir pat žemės
valdymą taip sutvarkyti, kad būtų tinkamos sąlygos tarpti žemės ūkiui, ypač smulkiajam ir vidutiniam ūkiui. Reforma,
be to, dar norėjo perimti valstybės
nuosavybę tuos žemės turtus, kuriuos
valstybė gali tikslingiau sunaudoti ir
apsaugoti negu privatūs asmenys.
Pirmučiausia buvo nusavinti
stambesnieji ir labiausiai apleisti dvarai. O žemės tų savininkų, kurie turėjo
ne daugiau kaip 150 ha ir kurie patys
žiūrėjo ūk , galėjo būti nusavintos tik
reformos pabaigoj. Nauju, prieš keletą
metų padarytu žemės statymo pakeitimu ta 150 ha norma palikta nepaliesta.
Ta didžioji reforma, iš pamatų
pakeitusi žemės valdymą Lietuvoje,
apėmė taip pat ir kaimų skirstymą
vienkiemiais ir likvidavo servitutus bei
bendrąsias ganyklas.6
Dargvainių šeimos bajorystės šaknys siekia XIII a. Tuomet gyveno bajoras Jurgis Dargvainis. 1739 m. užfiksuota, jog Šiaulių paviete esančio Vertelių
dvaro savininkas buvo Mateušas Dargvainis. 1827 m. bažnyčios knygose už- Antano Dargvainio bajorystės pripažinimo aktas
fiksuota, jog Varnių dekanas Užvenčio
klebonas pakrikštijo Antano Dargvainio 6 Lietuvos istorija, red. A. Šapoka, Kaunas, 1936, p. 573–
574.
prosenel Raimundą Viktoriną Dargvai213
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Antanas Dargvainis
iškėlė prie savo
gyvenamojo namo
bajorišką vėliavą

n , kurio tėvai teisėti sutuoktiniai. Tėvas – kilmingasis Raimundas Dargvainis,
motina – kilmingoji Kotryna Konolvotaitė iš Kentrelių kaimo. Raimundo tėvas
turėjo sūnų Ipolitą. Ipolitas ir buvo Antano Dargvainio tėvas.
Zninas – Dargvainių šeimos herbas, kuriame vaizduojama aukso karūna.
Herbe dominuojanti aukso spalva simbolizuoja kilmingumą, protą ir galią, žydra –
teisybę ir ištikimybę. Tai antram bajorų herbų sluoksniui priklausantis herbas.
Lenkijoje tą pat herbą turėjo ne viena, o kelios dešimtys giminių, nesusijusių
kraujo ryšiais. Kilmingesnė giminė savo herbą priimdavo mažiau kilmingą.7

Alfonsas Gedminas
A. Gedmino bajorystės
pripažinimo aktas

7

M u s n e c k i e n ė R . Bajoras visam gyvenimui,
iaulių kraštas, 2006, bal. 14.
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Grifas – bajorų giminės herbas.
Herbo skydo raudonos spalvos lauke
(raudona spalva laikoma vitališka, jėgos
teikiančia, gimininga ugniai, reiškianti
tiek meilę, tiek žūtbūtinę kovą) vaizduojamas grifonas – mitologinis simbolis,
dviejų pasaulių valdovas žemės (su liūto kūnu) ir dausų (su ilgomis ausimis
erelio galva bei pakeltais sparnais). Erelio galva ir sparnai yra baltos spalvos
(simbolizuojančios tobulumą, draugiškumą), liūto dalis vaizduojama su pakelta
uodega, pakeltomis priekinėmis kojomis,
nagai ir snapas yra geltonos – aukso
spalvos (simbolizuojančios žemės galias,
išminties troškimą, autoritetą). Virš skydo melsvos spalvos šalmas su aukso
karūna, simbolizuojančiais karo žygdarbius, tiesą, žmogaus nemirtingumą, Janavičių giminės herbas
sąsajas su aukštesniu pasauliu, priklausomybę bajorų luomui. Virš karūnos pavaizduotas toks pat grifonas kaip ir skyde.
Šis herbas, pasak legendos, yra kilęs iš Dacjos apie 600–900 m. 1413 m.
sudaryta Horodlės unija suteikė Grifo herbo naudojimo teisę ir Lietuvos didikui
Butowtui Montygajłowicziui.8
Bytautų ir Gedminų giminių herbai yra Grifas (Gryf), Janavičių – Radvanas
(Radwan), Dargvainių – Zninas (Znin), Babenskų – Dembno (Dębno).

Apibendrinimas
Sukūrę savo valstybę, lietuviai labai greitai išplėtė jos ribas tolimus rusų
kraštus. Tautai savo valstybėje tarpti politinės sąlygos buvo palankios. Tačiau
tautos tragedija kilo dėl to, kad ji nepasirūpino sukurti savos lietuviškos europietiškos kultūros. Prisijungdama prie Vakarų Europos gyvenimo, ji prisiėmė svetimas
Vakarų kultūros formas tos kultūros nepervirškinusi, ji pasidavė svetimai lenkų
takai. Dėl tos priežasties nutauto beveik visas aukštesnysis Lietuvos visuomenės
sluoksnis (bajorija) ir ištisi dideli lietuvių gyvenamieji plotai (vieni sugudėjo, kiti
sulenkėjo). Todėl net ir savoje valstybėje tauta turėjo didelių nuostolių.
Nepasisekė lietuviams išlaikyti nė tų didžiulių užimtų slavų gyvenamų
plotų, ir palengva teko trauktis atgal. Pagaliau, sikūrus vieningai Rusijos valstybei, jos valdžią pateko ir pati Lietuva. Bendros priespaudos slegiama, Lietuvos
bajorija tada dar labiau glaudėsi prie lenkų bajorijos. Daugiau kaip pusę amžiaus
bajorija kovojo dėl tradicinės Lietuvos atgaivinimo, t. y. reikalavo plačių sienų
ir luominės bajorų valstybės, bet po nepavykusių 1831 ir 1863 m. sukilimų tatai
liko tik svajonė.
Tiek bendroje Lietuvos ir Lenkijos bajorų valstybėje, tiek pirmųjų 8 www.zbd.lt nariai grifas.
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Janavičių šeimos
genealoginis medis

Sleževičių šeimos
genealoginis medis
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bajorijos kovų su rusais metu Lietuvos liaudis skurdo ir apie Pužaičių šeimos
politinę ar kultūrinę veiklą negalėjo nė galvoti. XIX a. an- genealoginis medis
trojoje pusėje ji atbudo ir ėmė reikalauti savo tautinių teisių.
Atbudusi tikroji lietuvių tauta nebesiekė istorinių sienų, o stojo kovą dėl teisių
savo gyvenamose žemėse. Ir kai atsirado proga sukurti savo valstybę, ji buvo
kuriama etnografinėse ribose.
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Vaiguvos valsčiaus savivalda
tarpukaryje
Vaclovas Rimkus

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės akt pasirašė ir Lietuvos
Tarybos narys þvenčio dvaro (gretimo Vaiguvos valsčiui) savininkas Jonas Smilgevičius (1870–1942). Þinia apie tai greitai pasiekė pačius atokiausius kampelius.
1918 m. pabaigoje pradėjo kurtis apskričių, valsčių, parapijų valdþios struktūros. Dar tų metų ruden vyko Kuršėnų apskrities lietuviškos tarybos rinkimai.
Jau lapkričio mėnes Kurš nų apskrities viršininku paskirtas Gel čių dvaro savininkas Marcijonas Janavičius (vaiguviškio dvarininko Kazimiero Janavičiaus brolis).
Kuršėnų apskrit tuomet ėjo Š ukėnų ir Uþvenčio (vėliau ir V iguvos) valsčiai1.
Pagaliau 1919 m. buvo kurtas ir Vaiguvos valsčius, sudaryta valsčiaus
taryba (viršaitis – Tamošius Kasparas)2.
1919 m. vasar panaikinus Kurš nų apskrit , Šaukėnų valsčius priskirtas
prie Šiauli apskrities. Uþventis iš pradþių buvo priskirtas prie Telšių apskrities,
o vėliau jis atiteko taip pat Šiaulių apskričiai. Po kiek laiko Šiaulių apskrities
komitetas iš dalies Šaukėnų valsčiaus ir iš dalies Uþvenčio valsčiaus sudarė
Vaiguvos valsčių. Taip 1920 m. dabartinio Ke mės rajono teritorijoje buvo šeši
valsčiai Ke mės, Kr þių, T tuvėnų (priklausantys Ras inių apskričiai), Uþvenčio,
Šaukėnų ir Vaiguvos (priklausantys Šiaulių apskričiai).
pirm j Vaiguvos valsčiaus tarybos posėd 1920 m. vasario 25 d. susirinko
visi 12 išrinktų tarybos narių. Valsčiaus viršaičiu tapo Pranas Kasparas, jo padėjėju – Jonas Šaltis, apskrities tarybos atstovais – Juozas Jocius ir Povilas Jokšas3.
Vyko smarki kova uþ Lietuvos nepriklausomybės išsaugojim .
ši kov
stojo bebaimiai Lietuvos sūnūs savanoriais. Vaiguviškis A. Šimkus iš kovų lauko
savo laiške mokiniams rašė
„Mes siekiame mūsų priešus sumušti ir išvyti iš savo teritorijos,
kad jie daugiau nebesvajotų apie Lietuvà. Mūsų uþdavinys – galutinai uþbaigti tà darbà, kad mūsų tauta galėtų pilnoje liosybėje
gyvuoti, kà tikimės pasiekti...“
1919 m. vasario mėn. pabaigoje Vaiguvos partizanų būrys, vadovaujamas
Daustori dvaro savininko Liutiko, nakt uþpuolė Uþvenčio revkomo būstinę,
areštavo aktyviausius bolševikus ir juos Uþvenčio dvare teisė. Dvarų komitetai
buvo likviduoti, o milicija perėjo tarnauti Uþvenčio valsčiaus komitetui.
1919 m. kovo 11 d. bolševikai buvo priversti palikti ir apskrities centr
Kuršėnus.
Uþvenčio vakarinių suaugusiųjų kursų (vadovas mokytojas Donatas 1 iaulių apskrities archyvas (toliau – A), f. 1, b. 31,
l. 1.
Bubinas) klausytojai 1920 m. Lietuvos
2
Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – L VA),
gynimo komitetui paaukojo 1 451 marf. 862, ap. 1, b. 19, l. 222.
kę, 44 poras pirštinių, 36 rankšluosčius, 3 A, f. 1, b. 25, l. 1.
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Vaiguvos valsčiaus
steigėjai – signatarai.
Valsčiaus viršaitis
Pranas Kasparas
(centre) – ūkininkas
iš Pragorių
viensėdijos; Juozas
Jocius (antroje eilėje
iš viršaus antras iš
dešinės) – valsčiaus
tarybos narys,
išrinktas atstovauti
Vaiguvos valsčių
iaulių apskrityje
(mokantis kelias
kalbas lietuvių,
rusų, lenkų, vokiečių),
ūkininkas iš Norkių
kaimo. 1920 m.
vasario 25 d.

5 poras kojinių, 7 baltinius, kelnes, paklodę, 36 sūrius, dešrų ir kitų maisto produktų. Vėliau šių kursų klausytojai kariams nusiuntė 400 markių.
1919 m. gruodþio 22 ir 23 d. dovanas kariams rinko Tytuvėnų inteligentai.
Daug savanorių ir karių didvyriškai kovėsi ir þuvo mūšių laukuose. Savanoris leitenantas Jurgis Musteikis iš Vaiguvos apylinkių Bit kų dvaro baigė karo
mokykl , tarnavo pėstininkų pulke. 1920 m. rugsėjo 23 d. suþeistas kautynėse ties
Druskininkais mirė nuo þaizdų.
Lenkų fronte 1921 m. kovo 18 d. ties Širvintom s þuvo pėstininkų pulko
eilinis vaiguviškis Leonas Venckus. Gimtojo rajono þemėje ilsisi fronte þuvęs vaiguviškis Pranas Mešlidas. Daug vyrų iš karo sugr þo suþeisti ir praradę sveikat .
Išvijus bolševikus ir išsikrausčius bermontininkams valsčių centruose buvo
sudaryti nauji komitetai arba atkurti senieji, pradėjo funkcionuoti milicija, kiti
valdþios organai. Lietuvos vyriausybė 1919 m. spalio 28 d. paskelbė savivaldybių
219

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

rinkimų statym , kuriuo buvo nustatyta miestų, apskričių ir valsčių savivaldybių sudarymo tvarka ir jų kompetencija. Maþiausi administracin vienet sudarė
seniūnija, kurioje gyvena apie 100 þmonių. Visus seniūnijos reikalus sprendė
visuotinis gyventojų susirinkimas. Seniūnas vykdė valsčiaus viršaičio potvarkius
ir nurodymus. Vyriausia valsčiaus valdþia priklausė valsčiaus tarybai, renkamai
gyventojų visuotiniu lygiu, tiesioginiu ir slaptu balsavimu. Tarybai vadovavo
pirmininkas ir jo pavaduotojas. Valsčiaus taryba iš savo tarpo rinko dvejiems
metams valdyb , kuri sudarė viršaitis (jis buvo ir valdybos pirmininkas), jo padėjėjas ir iþdininkas. Valdybos veiklai kontroliuoti buvo renkama revizijos komisija.
Valsčiaus savivaldybė kasmet sudarydavo pajamų ir išlaidų s mat , iš gyventojų
rinko savivaldybės ir valstybinius mokesčius, rūpinosi turtu ir ūkiu, mokyklų,
bibliotekų, kitų kultūros, sveikatos, socialinės globos staigų steigimu ir išlaikymu, þemės ūkio, prekybos monių organizavimu ir rėmimu, kelių, gatvių, tiltų
tiesimu ir prieþiūra, melioracija, miškų apsauga, tvarkos ir ramybės saugojimu.
Pagal š statym 1919–1920 metais buvo surengti pirmieji savivaldybių rinkimai.
Kiekviename valsčiuje jie vyko skirtingu laiku. valsčių tarybas buvo renkamas
1 atstovas nuo 600 gyventojų. Valsčiai buvo suskirstyti rinkimų apylinkes, arba
apskritėlius, balsuojama pagal partijų ar grupių s rašus. 20 þmonių grupė turėjo
teisę registruoti ir pateikti balsavimui atskir s raš 4.
Vaiguvoje 1921 m. birþelio 19 d. vykstant savivaldybės rinkimams, balsavimo būstinę siverþė valstiečių būrys ir sukėlė triukšm , reikalaudami, kad
jiems būtų leista balsuoti ne uþ vis s raš , o uþ atskirus kandidatus. Komisijai
paaiškinus, kad taip balsuoti negalima, valstiečiai išėjo iš būstinės ir agitavo kitus rinkėjus nebalsuoti. Šia sumaištimi pasinaudojo apylinkėse gyvenantys rusai
ir jie sugebėjo išrinkti taryb net 7 savo atstovus iš bendro 12 skaičiaus. Dėl
šių rinkimų rezultatų Daustori dvaro savininkas Voldemaras Liutikas ir kun.
Boleslovas Balandis Va nių taikos teisėjui apskundė rinkimų komisijos pirminink
Pran Eismont . Teisėjas rinkimų rezultatus panaikino, o vidaus reikalų ministras
K. Oleka paskelbė papildomus rinkimus 1922 m. balandþio 30 ir geguþės 1 d. Š
kart Vaiguvoje rinkimai vyko be incidentų. Iš bendro 3 700 gyventojų skaičiaus
dalyvavo 774, išrinkta 12 tarybos narių5.
1924 m. rajone vykę valsčių savivaldybių rinkimai pasiþymėjo nirtinga
rinkimų agitacija, mitingais, demonstracijomis, partijų s rašų vairove ir gausumu. Rugsėjo 4 d. rinkimuose Vaiguvoje iš 1 921 turėjusio teisę balsuoti dalyvavo
1 680, t. y. 83,3 . Tai didþiausias rinkėjų aktyvumas iš visų tuometinių rajone
buvusių 7 valsčių (pateikta 11 s rašų). Savo atstovus Vaiguvos savivaldybėje turėjo
katalikų maþaþemių kuopa (7), socialdemokratai (1), ūkininkai, darbininkai, rusų
baltgudþių kuopa (2), valstiečiai, ūkininkai, naujakuriai, beþemiai ir maþaþemiai
(1), ūkininkai ir nuomininkai (1). Spalio 10 d. tarybos posėdis pirmininku išrinko
Vaiguvos parapijos klebon kun. Boleslov Baland (katalikų maþaþemių kuopos
atstov ), atstovu apskrities taryb –
Vlad Kelpš . Kandidatais valsčiaus
viršaičius buvo pasiūlyti 3 asmenys 4 Rimkus V. Laisvoje Lietuvoje, Kelmės kraštas, Vilnius, 1997, p. 112–113.
Pranas Andrulis, Aleksas Dauginis ir 5 Vaiguvos valsčiaus taryba išrinkta, Lietuvos þinios,
1922, geg. 30.
Kazys Sutkus. Tačiau Šiaulių apskrities
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viršininkas pareiškė, kad Vaiguvos valsčiaus tarybos rinkimai neteisėti ir visus
nutarimus uþprotestavo, nes taryboje es 13, o ne 12 asmenų. Spalio 1 d. Varnių nuovados taikos teisėjas išbraukė Juoz Šalt iš deputatų s rašų uþ neteisėt
liudijim vienoje byloje. Tačiau Šaltis teisėjo sprendim ignoravo ir toliau dalyvaudavo posėdþiuose. Taryba lapkričio 10 d. kandidatais viršaičius pasiūlė Stas
Paþarausk , Kaz Sutkų ir Step Vaidot . Šiaulių apskrities viršininkas Vaiguvos
valsčiaus viršaičiu patvirtino Kaz Sutkų6.

Vaiguvos valsčiaus taryba
1922 m. tarybos pirmininku išrinktas Gerdþi galos dvaro savininkas Jurgis
Pralgauskis, pavaduotoju – Antanas Andrijauskas, viršaičiu – Izidorius Girþadas,
viršaičio padėjėju – Antanas Andrijauskas, iþdininku – Florijonas Normantas, tarybos nariais A. Andrijauskas, A. Juzepovičius, Pranas Venckus, J. Kupreščenka,
J. Bendzius, P. Baltrušaitis, Jasulas Klazas, J. Bublis7.
1922 m. (protokolas Nr. 1) Vaiguvos valsčiaus viršaičiu išrinktas Izidorius
Girþadas, viršaičio padėjėju – Antanas Andrijauskas, iþdininku – Florijonas Normantas8.
1924 m. spalio 10 d. Vaiguvos valsčių savivaldybių rinkimuose išrinkti valsčiaus tarybos nariai Pranas Andrulis, Bolius Balandis, Pranas Eismontas, Antanas
Giedrimas, Jonas Gimbutas, Petras Gvozdas, Metodijus Jankauskas, Juozas Jocius,
Jonas Navickas, Stasys Paþarauskas, Kazys Sutkus, Liudas Vasiliauskas. Vaiguvos
valsčiaus tarybos pirmininku išrinktas kun. Boleslovas Balandis. apskrities taryb
išrinktas dvarininkas Vladas Kelpša. Kandidatais viršaičius išrinkti Pranas Andrulis ir Kazys Sutkus ir paprašyti apskrities viršininko juos tvirtinti9.
Apskrities viršininkas rinkimų rezultatus panaikino, nes tos tarybos nariu
buvo išrinktas ir Juozas Šaltis.
1924 m. lapkričio 10 d. Vaiguvos valsčiaus tarybos posėdyje kandidatais
viršaičius išrinkti Stasys Paþarauskas, Kazys Sutkus ir Stepas Vaidotas10.
1924 m. lapkričio 26 d. apskrities valdyba panaikino 1924 m. lapkričio 10 d.
Vaiguvos valsčiaus tarybos nutarimus11.
1924 m. lapkričio 30 d. Vaiguvos valsčiaus tarybos pirmininku išrinktas
kun. Boleslovas Balandis, pavaduotoju – Juozas Jocius12.
1924 m. gruodþio 30 d. Vaiguvos valsčiaus tarybos posėdyje dalyvavo
Pranas Andrulis, Pranas Eismontas, Antanas Giedrimas, Juozas Gimbutas, Juozas
Jocius, Ekipsinas Kapitonovas, Jonas Navickis, Stasys Paþarauskas, Kazys Sutkus
ir Liudas Vasiliauskas13.
1924 m. gruodþio 30 d. Vaiguvos
valsčiaus tarybos posėdyje dalyvavo
6
viršaitis – Kazys Sutkus, pavaduoto- 7 L VA, f. 862, ap. 1, b. 1099, l. 142.
L VA, f. 862, ap. 1, b. 3730, l. 249.
jas – J. Bublys, iþdininkas – Pranas 8 L VA, f. 862, ap. 1, b. 3730, l. 249.
9
A, f. 1, b. 517, l. 35.
Kasparas14.
10
A, f. 1, b. 517, l. 35.
1925 m. kovo 20 d. Vaiguvos 11 A, f. 1, b. 517, l. 36.
valsčiaus tarybos posėdyje dalyvavo 12 L VA, f. 862, ap. 1, b. 1092, l. 207.
13
L VA, f. 862, ap. 1, b. 1093, l. 226.
tarybos pirmininkas Boleslovas Balan- 14 L VA, f. 862, ap. 1, b. 1093, l. 229.
15
dis, viršaitis Kazys Sutkus15.
A, 1925, f. 1, b. 517, l. 35.
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1926 m. vyko paskutiniai demokratiški rinkimai. Geguþės 29 d. tarybos
posėdyje Vaiguvos valsčiaus viršaičiu išrinktas Stasys Paþarauskas.
Po 1926 m. valstybės perversmo valsčių tarybos buvo renkamos penkeriems,
o viršaičiai – septyneriems metams seniūnijų atstovų susirinkimuose. Renkant
tarybas partijos nebegalėjo siūlyti savo kandidatų. Viršaičiai tapo didþiausia valsčiaus valdþia.
1928 m. tarybos pirmininkas kun. Boleslovas Balandis. Viršaitis Kazys Sutkus, sekretorius Julius Garalevičius, narys Vladas Kelpša, narys Mykolas Kievišas,
narys Petras Baškys, narys Vaitiekus Bytautas, narys Jonas Gimbutas, narys Stasys
Paþarauskas, narys Pranas Andrulis, narys Antanas Giedrimas, narys Kazys Sutkus,
narys Marijonas Goštautas, narys Petras Gvozdas. Posėdþiai sausio 27 d., kovo
23 d., balandþio 16 d., rugpjūčio 8 d., rugsėjo 12 d., lapkričio 10 d. Iþdininkas
Marijonas Goštautas (išrinktas balandþio 16 d.).
P pilalio dvarininkas Marijonas Goštautas Vaiguvos valsčiaus viršaičiu išbuvo
iki pat Lietuvos okupacijos16.

Vaiguvos valsčius
Šiaulių apskrities valdyba 1937 m. gruodþio 17 d. posėdyje svarstė Vaiguvos
valsčiaus panaikinimo klausim . Vaiguvos valsčius yra maþas, vos 11 898 ha ploto,
jame gyvena apie 3 900 gyventojų. Čia þemės blogos, savivaldybės biudþetas vos
25 000 litų, administracijai išlaikyti tenka 53 visų valsčiaus pajamų. Savivaldybė
nepajėgia skirti didesnės sumos tiltams statyti, keliams tiesti ir taisyti. Iš penkių
valsčiaus seniūnijų trys buvo uþ valsčiaus panaikinim . Valdybos posėdis nutarė
vidaus reikalų ministr prašyti tarpininkauti ministrų kabinete panaikinti Vaiguvos valsčių. Likviduojant valsčių nutarta Vaiguvos valsčiaus teritorij padalyti
þvenčio, Š ukėnų, Ke mės ir Kr þių valsčiams
a) Prie

þvenčio valsčiaus priskirti

Eil.
Nr.

Vietovės pavadinimas

Plotas (ha)

Gyventojai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

V iguvos miestel
Ad šiškės dvar
Ad šiškės kaim
Alb ičių kaim
Antan vos viensėd
Audeni kaim
Bag þių kaim
D dlaukės kaim
Did nų kaim
Ged þių kaim
Gric ičių kaim
J dikių kaim
Jurk ičių kaim
Kil nių kaim
Klapatauski kaim
Lapvarči kaim
Lingauš škės viensėd
Liupši kaim
Norki kaim

456,55
166,94
21,22
44
38,24
80,10
200,90
42,41
68,34
138,17
85,42
306,20
118,52
162,42
274,42
201,75
54,61
236,29
49,27

389
64
35
7
15
70
30
27?
48
22
101
22
74
87
39
8
87
30

16

R i m k u s V. Laisvoje Lietuvoje, Kelmės
kraštas, Vilnius, 1997,
p. 119.
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(t sinys)
Eil.
Nr.

Vietovės pavadinimas

Plotas (ha)

Gyventojai

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

P giralių viensėd
Pagir škių kaim
P knituvio viensėd
P knituvio kaim
Paprūdþi kaim
P vaiguvio viensėd
P kelių kaim
Sirūn škių kaim
Sirūn škių–Na dvario viensėd
St rbiškių kaim
Sta kiškių kaim
Šarki kaim
Šil škių kaim
Šli rpių kaim
Šv triškės kaim
T ršiškių kaim
Tol šių kaim
þgirių dvar ir kaim
þpuolių kaim
þupių kaim
Vaiguv lės kaim
Vaiguv škių kaim
V iguvos dvar
V rmės kaim
Visgird viensėd

13,22
144,08
51,72
40,18
169,62
69,36
185,80
63,90
103,22
50,23
36,05
188,06
65,51
43,14
63,46
134,35
89,17
471,59
31,83
21,84
256,83
91,91
119,96
85,87
45,44

3
49
9
17
33
15
105
22
39
30
29
58
36
22
17
23
25
169
24
16
52
46
9
7

b) Prie Šaukėnų valsčiaus priskirti
Eil.
Nr.

Vietovės pavadinimas

Plotas (ha)

Gyventojai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Ba šiškių kaim
Bit kų kaim
Dapki kaim
Dimga lių kaim
Dub nų kaim
Elij šiškių kaim
Gerdþi galos dvar
Janči ušiškės viensėd
Kūj kų kaim
L iškalnio viensėd
Laz nų kaim
Lip nų kaim
Pab kių kaim
Pab rþės viensėd
P laiškalnio viensėd
Paramot lio viensėd
Poci viensėd
Reinik lių kaim
S kaniškių kaim
Skrobl jo viensėd
Sku biškių kaim
Sme tupio–Papuši viensėd
Traul nų kaim
besio kaim
Ubesi kų kaim
Val kų kaim
Þva gupio viensėd

224,26
171,09
116,75
222,52
1 021,38
246,64
410,94
65,63
107,46
63,35
70,59
179,81
155,90
56,74
21,85
22,58
52,12
67,69
44,26
65,46
68,92
18,56
180,55
113,25
49,81
50,94
23,22

68
34
54
98
245
126
44
8
37
10
28
63
12
9
5
12
29
29
6
37
77
36
23
16
6
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c) Prie Kelmės valsčiaus priskirti
Eil.
Nr.

Vietovės pavadinimas

Plotas (ha)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Daustori kaim
Gail ičių kaim
Juci kaim
P deksnio kaim
Pak vio kaim
Pakėv kų dvar
Petrik ičių kaim
Šili kų kaim
Vikr ičių kaim

397,02
118,90
208,69
12,01
416,02
95,51
61,59
51,67
290,01

Gyventojai
50
74
177
23
39
123

d) Prie Kraþių valsčiaus priskirti
Eil. Vietovės pavadinimas
Nr.

Plotas (ha)

Gyventojai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

161,44
64,21
114,64
104,89
27,30
151,93
123,95
117,86
27,50
59,33

45
26
42
46
30
33
18
20

Akmeni kaim
Daug liškės kaim
K lniškių kaim
Laugir škių kaim
Perk niškės viensėd
Pl mpių kaim
Skaudvili kaim
Šiaul ičių kaim
Špit lės kaim
P pilalių viensėd

9

Iš viso 11 879,19 ha, apie 3 900 gyventojų17.
Vaiguvos valsčiaus gyvenvietės (

m)

Eil.
Nr.

Vietovės
pavadinimas

Buvęs
suskirstymas
apylinkėmis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ad šiškė
Akmenia
Alb ičiai
Antanav
Audenia
Bag þiai
Ba šiškiai
Bit kai
Dapkia
Daug liškė
Daustoria
D dlaukis
Did nai
Dimga liai
Dubėni kai
Dub nai
Dub nai
Elij šiškiai
Gail ičiai
Ged þiai
Gerdþi gala

U
Kr
U
U
U
U
Š
Š
Š
Kr
Kr
U
U
Š

P
P
VD
–
J
VB
B
B
D
P
P
V
J
B

Š

D

V
V
V
–
U
V
Š
K
Š
V
V
V
U
K
–
Š

Š

BD
P
V
B

V
V
K

U
Š

Seniūnijos
pavadinimas

Valsčiaus
indeksas
(po 1937 m.)

Kil nių
Daug liškės
Ged þių
Paprūdþi
Pagir škių
J dikių
Ba šiškių
J dikių
besio
Daug liškės
Daug liškės
Kil nių
Pagir škių
Ba šiškių
Geduþių
Dubėnų
Ged þių
besio
Daug liškės
Ged þių
Ba šiškių

U
Kr
U
U
U
Š
Š
Š
Ke
Ke
U
U
Š
U
Š
U
Š
Ke
U
Š

17

L VA, f. 862, ap. 1,
b. 3584, l. 5–7.
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(t sinys)
Eil.
Nr.

Vietovės
pavadinimas

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Gerdþiogal kė
Gric ičiai
Janči ušiškė
Jucia
J dikiai
Jurk ičiai
K lniškiai
Kil niai
Klapatauskia
Kūj kai
L iškalnis
Lapvarčia
Laugir škiai
Lazd nai
Ling viškis
Liep niai
Liupšia
Na dvaris
Norkia
Pab kiai
Pab rþiai
P degsnis
P giralė
Pagir škiai
Pak vis
Pakėv kai
P knituvis
P knituvis
P pilalis
Paprūdþia
Paramot lis
P vaiguvis
Perk niškė

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Petrik ičiai
P keliai
Pl mpiai
Pocia
Reinikėliai
Sakaniškiai
Sirūn škiai
Skaudv liai
Skrobl ja
Sku biškiai
Sme tupis
Sta kiškė
St rbiškiai
Šarkia
Šarn lė
Šiaul ičiai
Šili kai
Šil škiai
Šliu pos

Buvęs
suskirstymas
apylinkėmis
K
L
K
V
V
L
V
V
V
Š
Š
V
V
Š
L
Š
V

U
Š
Š

B
J
B
P
V
J
P
VP
V
D
B
V
P
JD
J
D
V
J
V
B
B

U
U
Ke

V
J
P

–
U
V

U
U
Kr
U
Š
U
Kr
1

V
P
P
V
B
V
P
2

V
V
V
V
K
V
V
3

Ke
Ke
Kr
Š
Š
Š
U
Kr
Š
Š
Š
U
U
U

P
P
P
B
D
D
P
JP
B
B
–
J
V
P
–
P
P
J
J

V
V
V
–
Š

U
Š
Kr
U
U
Kr
U
U
Š
Š
U
Kr
Š
Š
U

Kr.
Ke
U
U

V
Š
Š

U
L
–
K
–
L
V
V
–
V
V
U
U

Seniūnijos
pavadinimas

Valsčiaus
indeksas
(po 1937 m.)

Ba šiškių
Kil nių
Ba šiškių
Vikr ičių
J dikių
Kil nių
Daugėliškės
Kilonių
Paprūdþi
J dikių
Ba šiškių
Paprūdþi
Daugėliškės
besio
Pagir škių
besio
V iguvos
Paprūdþi
V iguvos
Ba šiškių
Ba šiškių
J dikių
Kil nių
Pagir škių
J dikių
J dikių
Ged þių
Daugėliškės
Daugėliškės
Paprūdþių
Ba šiškių
Vaiguvos
Daugėliškės
1924 m.
seniūnijos
J dikių
J dikių
Kil nių
Ba šiškių
besio
besio
Pagir škių
Kil nių
Ba šiškių
Ba šiškių
Ged þių
Pagiriškių
Ged þių
Vikr ičių
Paprūdþi
Daugėliškės
Vikr ičių
Pagir škių
Pagir škių

Š
U
Š
Ke
U
U
Ke
U
U
Š
Š
U
Ke
Š
U
Š
U
U
U
Š
Š
Ke
U
U
Ke
Ke
U
Ke
Ke
U
Š
U
Ke
4
Ke
U
Ke
Š
Š
Š
U
Ke
Š
Š
U
U
U
U
U
Ke
Ke
U
U
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(t sinys)
Eil.
Nr.

Vietovės
pavadinimas

Buvęs
suskirstymas
apylinkėmis

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Špit lė
Šv triškė
T ršiškiai
Tol šiai
Traul nai
besis
Ubesi kai
þgiriai
þgiriai
Uþp liai
þupiai
Vaiguv lė
V iguva
V iguva
Val kai
Va mė
Vikr ičiai
Visgirda
Þva gupis

Kr
U
U
U
Š
Š
Š
U
U
U
U
U
U
U
Š
U
Ke
U
Š

P
VP
V
V
BD
D
B
VD
V
V
–
VJP
V

V
V
V
V
Š
Š
Š
V
U
–
–
VL
V

B
V
P
–
B

–
–
V
V
K

Seniūnijos
pavadinimas

Valsčiaus
indeksas
(po 1937 m.)

Daugėliškės
J dikių
Kil nių
Vikr ičių
besio
besio
Ba šiškių
Ged þių
Paprūdþi
Ged þių
Ged þių
Kil nių
V iguvos
V iguvos
Ba šiškių
Ged þių
Vikr ičių
Kil nių
Ba šiškių

Ke
U
U
U
Š
Š
Š
U
U
U
U
U
U
U
Š
U
Ke
U
Š

Santrumpos
– aukėnų vls., U – Uþvenčio vls.
Ke – Kelmės vls., Kr. – Kraþių vls.
V – Vaiguvos apylinkė, Uþvenčio r.
J – Junkilų apyl., Uþvenčio r.
B – Baršiškių apyl., Uþvenčio r.
D – Dubėnų apyl., Uþvenčio r.
P – Pakėvio apyl., Kelmės r.
V – Vaiguvos apyl., Kelmės r.
U – Uþvenčio apyl., Kelmės r.
– aukėnų apyl., Kelmės r.
K – Kelmės apyl., Kelmės r.
Kr – Kraþių apyl., Kelmės r.
L – Linkaučių apyl., Kelmės r.
U – Uþvenčio apyl., Kelmės r.

Pastabos
1) Vaiguvos valsčius suskirstytas seniūnijomis valsčiaus tarybos
sesijoje, vykusioje 1924 m. geguþės 10 d.
2) a) Lingaušiškė – 1974 m. pakeista Ling viškis,
b) 1922 m. dar buvo Radiškė, Akmeniai II, Bagutidlaukis
(Tarutlaukis),
c) 1974 m. atsirado D dmedþiai, Gal niai, Varm kė, Gan prova,
P degsnis, Þi unė, Þ viškė, Gail ičiai, Pakėv kai 1999 m. Vaiguv škiai,
P laiškalnis.
Vaiguvos valsčiaus viršaitis
Izidorius Girþadas
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Bolševikinis teroras ir pokario
rezistencija Vaiguvos apylinkėse
Egidijus

ksas

Medžiaga apie pokario metų partizanin judėjimą V iguvos apylinkėse iš vietinių žmonių gyvosios kalbos buvo renkama Versmės leidyklos organizuotų ekspedicijų metu (2005 ir 2007 m.), kai buvo kaupiama medžiaga monografijai Vaiguva .
Vaiguvos ir aplinkinių kaimų gyventojų atmintyje dar išlikę kai kurie prisiminimai apie pokar . Prisiminimai gana epizodiški, nes tais metais dauguma
pasakotojų buvo mažamečiai, dabartiniai jų pasakojimai tėra nuotrupos tų istorijų,
kurias jiems pasakojo jų tėvai ir tų vykių liudininkai.
Sovietų armijai užėmus Vaiguvos valsčių, jau nuo 1944 m. rudens prasidėjo
partizaninis pasipriešinimas okupantams, prieš kuriuos steigėsi kovotojų būriai.
Vienas pirmųjų tokių būrių susikūrė gretimame Kr žių valsčiaus Ra dgirio miške.1
Partizanais Vaiguvos apylinkėse tapdavo vairūs asmenys vyrai iš pasiturinčių ūkininkų šeimų, kaimo inteligentai, jaunuoliai, kurie nenorėjo būti prievarta
paimti Raudonąją armiją. Sovietų valdžia medžiojo visus, kurie buvo susiję su
okupacine nacistinės Vokietijos valdžia, todėl, vengdami susidorojimo, mišką
pasitraukdavo ir šie asmenys. Nemažai partizanų rėmėjų ar jų giminių vėliau taip
pat tapdavo laisvės kovotojais. Tikrų laisvės kovotojų Vaiguvos apylinkėse buvo
mažai. Daugiausia slapstėsi miškuose jauni vyrai, norėdami išvengti tarnavimo
kariuomenėje. Jie buvo neorganizuoti ir nepasiruošę rimtai kovoti prieš okupantus, nes buvo silpnai ginkluoti. Atėję tiesiai nuo plūgo, kaimų vyrai ginkluotai
kovai buvo nepasiruošę. Jie aiškiai suprato, kad jėgos yra nelygios ir apsiribojo
vien gynybine kova.
Partizanaujantys V iguvos apylinkių žgirių, Kasi lių ir Pak vio miškuose
bei vairiuose krūmuose vyrai būriavosi daugiausia ten, kur gerai pažinojo vietas, pas paž stamus pritariančius žmones, kaimynus, draugus, gimines, nes tik jų
padedami galėjo išgyventi.
Vaiguvos valsčiaus teritoriją dar kontroliavo ir kitų gretimų valsčių partizanai.
Gausus Papašos partizanų būrys kontroliavo Ke mės, V iguvos ir Karkl nų valsčius.2
Pirmajame partizaninio judėjimo periode, ypač iki 1945 m. rudens, Lietuvoje
partizanų buvo labai daug, jie veikė gana atvirai. Teberuseno viltis, kad greitai
prasidės karas tarp Rytų ir Vakarų, kad greitai komunistai bus išvyti. 1945 m.
pradžioje miškuose susitelkė keliasdešimt tūkstančių vyrų, kurie, sirengę gerai
tvirtintas stovyklas, ne tik naktimis, bet ir dienomis kontroliavo beveik visą Lietuvos teritoriją (išskyrus miestus). Jie buvo faktinė valdžia valsčiuose. Tuo metu
partizanai dar nebuvo uniformuoti, ir vyrai po operacijų dažnai gr ždavo namus
dirbti prastinių ūkio darbų. Partizanai
dažnai užpuldavo miestelius, išlais- 1
Dirmeikis E. Ginkluota rezistencija Kražių valsčiuje
vindavo suimtuosius, sunaikindavo
1944–1954 metais, Kražiai, Vilnius–Kaunas, 1993,
p. 191.
dokumentus, administracinės valdžios
2
Gaškaitė N., Kuodytė D., Kašėta A., Ulevistruktūras. Padėt lengvino tai, kad tuo
čius B. Lietuvos partizanai 19 –195 metais, Kaunas,
metu kaimuose komunistai dar nebuvo
1996, p. 441.
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sitvirtinę, saugumas nebuvo atstatęs šnipų ir informatorių tinklo, tarp kaimynų
nebuvo tarumo, nepasitikėjimo vienų kitais ar išdavystės baimės.3
Dėl to paprasti kaimų gyventojai atvirai rėmė laisvės kovotojus, kurie apgindavo juos ne tik nuo plėšikų, bet ir nuo paruošų agentų. Vėliau partizanai veikė
daug atsargiau, nes buvo sustiprinta kariuomenė. Miškuose liko tik apsisprendę
kovoti vyrai.
Vaiguvos apylinkių partizanai visada šliejosi prie kražiškių. Partizanų būrius sudarydavo 10–13 vyrų. Jie vaikščiodavo iki dešimties kilometrų spinduliu
nuo savo gimtųjų namų. Partizanų vadai visada vilkėdavo uniformas. Kai kurie
jų būriai taip pat buvo uniformuoti, dalis partizanų vilkėdavo tai, ką turėdavo.
Partizanai turėjo ir slepiamosios spalvos apdarus žiemai – baltus, priderintus prie
sniego, vasarai – žalius, priderintus prie žalių medžių lapų. Partizanų ginkluotė
buvo vairi – trofėjiniai vokiečių ir rusų ginklai.
Partizanams labai svarbūs buvo rėmėjai. Ieškodavo jų tarp vietos gyventojų, turtingesnių ūkininkų. Niekada nelankydavo vargingų ir daugiavaikių šeimų.
Partizanus palaikė nemažai vietos gyventojų, šelpė juos maistu, apavu, apranga.
Vietiniai gyventojai dar pamena, kaip kaimuose moterys skalbdavo partizanų
drabužius, virė maistą ir arkliais vežimuose, paslėpę po šienu, vežė kibirus
sriubos ir puodus cepelinų. Pinigų partizanai prasimanydavo apiplėšdami pašto
transportą, kursuojant tarp Vaiguvos ir Kelmės. Pieno produktai, pagaminti Vaiguvos pieninėje, vienokiu ar kitokiu būdu patekdavo miškus partizanams. Per
ryšininkus sužinoję apie kaime paskerstą gyvul , ginkluoti partizanai paimdavo
dal skerdienos, kurią nešdavo pas patikimus žmones maistui paruošti.
Didelė vietos gyventojų dalis gyveno nuolatinėje baimėje. Už paramą ir
ryšius su partizanais grėsė represijos. Ne visi partizanams padėdavo, buvo ir
skundusiųjų bei davusiųjų juos sovietų valdžiai. Skundikai, norėdami pasilengvinti
savo gyvenimą, irgi žiauriai nukentėdavo.
1948 m. kovo 1 d. buvo kurta Prisikėlimo apygarda, kuriai priklausę partizanai kovojo Š ukėnų, žvenčio bei Vaiguvos valsčiuose.4
Partizanai buvo pasiruošę bet kada išeiti žyg . Miškuose jie buvo sirengę
ginklų sandėlius. Miškuose bei kaimų sodybose partizanai turėjo gerai rengtas
slėptuves, net su apšildymu. Partizanai turėjo platų ryšininkų ir rėmėjų tinklą.
Ryšininkai duodavo priesaiką ir gaudavo slapyvard , laikėsi griežtos konspiracijos
ir vykdė partizanų užduotis platino pogrindinę spaudą, vairius atsišaukimus,
Žemaičių apygardos mėnesin leidin Malda girioje .5
Rezistencinėje veikloje dalyvavo atskirų mokyklų kolektyvai. Mokyklose
slaptai veikė ateitininkai ir kitų organizacijų nariai. Kelmiškiai slapta perdavė
partizanams tautinę vėliavą, o Vaiguvos ir Kražių pradžios mokyklose buvo išniekinti Stalino portretai.
Prieš partizanų judėjimą sovietų
3
Girnius K. Partizanų kovos Lietuvoje, Vilnius, 1990,
valdžia metė dideles pajėgas. Visose
p. 189–190.
apskrityse veikė Vidaus reikalų mi- 4 Gaškaitė N., Kuodytė D., Kašėta A., Ulevičius B. Lietuvos partizanai 19 –195 metais, Kaunas,
nisterijos (NKVD) kariuomenės dali1996, p. 59.
niai, kurių pagrindinė užduotis buvo 5 Visockienė A. Partizaninis pasipriešinimas Žemaitijoje, Bičiulis, 1993, rugpj. 28.
naikinti partizanų grupes. Buvo kurti
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naikintojų (rus. istrebiteli, nuo čia lietuviškai – stribai) batalionai, Vaiguvoje dar
vadinami stribokais. Kiekvieno valsčiaus centre buvo sukurtos stribų kuopos (po
30–40 žmonių). Jos buvo Kelmėje, T tuvėnuose, Kražiuose, Užventyje, Šaukėnuose
ir Vaiguvoje. Sovietų valdžia buvo nutarusi pakeisti stribų pavadinimą, vardindama juos liaudies gynėjais , tačiau žmonėse šis terminas neprigijo – jie ir toliau
juos vadino stribais arba stribokais.
Stribai ne tik dalyvavo vairiose genocido akcijose, bet vykdė ir kitas funkcijas. Jie varė ūkininkus atlikti miško paruošų, vairiems reikalams varinėjo pastotes, darė kratas, ieškodami ginklų ar pasislėpusių nuo kariuomenės vyrų, padėjo
kurti kolūkius. Tačiau pagrindinis jų uždavinys buvo ginkluota kova prieš partizanus. Jie vieni be kareivių miškus nel sdavo, o dažniausiai apsiribodavo tik
savo gynyba. Svarbiausias operacijas prieš partizanus rengė armijos garnizonai.
Vietos gyventojai gerai prisimena partizanų susirėmimą prie Sirvyd kaimo,
kur kovoje su garnizono kareiviais žuvo visi Pak vio miške sitvirtinę partizanai,
kurių lavonai iš susirėmimo vietos buvo vežami pavarytomis vietos gyventojų
patvadomis. Vietiniai gyventojai neatpažino nė vieno žuvusio partizano. Sodybą,
ties kuria vyko susirėmimas, stribai sudegino, bet jos savininkui pavyko pabėgti.
stribų būrius žmonės patekdavo vairiais keliais. Dalis vyrų nuėjo stribus, vengdami tarnybos sovietų armijoje, kiti buvo avantiūristai, lengvos duonos
ieškotojai ir degradavę žmonės. Stribų būriams vadovavo kitataučiai kariškiai. Jie
vykdė lietuvių skaldymo politiką, kurstė vadinamąją klasių kovą , terorizavo
gyventojus. Stribų būriuose klestėjo girtavimas, kyšininkavimas ir kiti amoralūs
reiškiniai.
Vaiguvos valsčiaus komunistų organizacijos susirinkime buvo pareikšta, kad
liaudies gynėjų būryje drausmė pairusi, baudėjai užsiiminėja vagystėmis ir girtavimu, naminės degtinės pardavinėjimu, organizuoja muštynes, švaistosi ginklais .6
Kareivių ir stribų nužudytos aukos (dažniausiai miškų partizanai) būdavo
vežamos miestelius, juos ten guldydavo turgavietėse ar aikštėse, norint bauginti gyventojus, būdavo stebima, kas juos atpažins, kad po to surastų ir suimtų
jų artimuosius. Lavonai buvo spardomi, daužomi, iš jų tyčiojamasi – durtuvais
badomi, daužomos galvos, taškomi smegenys. Todėl partizanai net ir apsuptyje
gyvi nepasiduodavo. Jie patys granatomis susisprogdindavo ir jų veidai tapdavo
neatpaž stamai sudarkyti.7
Vieną stipriausių ir gausiausių gretimo Kražių valsčiaus Raudgirio partizanų
būr , kuriam priklausė ir vaiguviškiai, ne kartą atakavo NKVD kariuomenė ir stribai.
Kita šiurpi tragedija Vaiguvos valsčiuje vyko 1949 m. rugsėjo 21 d., kai
Spi gių miškingose pelkėse, netoli Kl tiškės, besislapstančius partizanus apsupo
Kelmės, Šiauli , Taurag s VRM kariuomenė ir vietiniai stribai (apie 280 žmonių).
Laimei, tą nakt stovykloje buvo pasilikę tik 7 partizanai. Būrio vadas sakė
kiekvienam veržtis iš apsupties savarankiškai. Nuožmiose kautynėse žuvo būrio
vadas ir keli partizanai. Vaiguvos valsčiaus Ad šiškės dvaro savininko Vaitiekaus
Bytauto dukters Jadvygos BytautaitėsBagdonavičienės, iš tėvo paveldėjusios
6
LVVOA, f. 1128, ap. 2, b. 16, l. 18.
stambų Bytautų tėvonijos P girgždūtės 7 Rimkus V. Antroji sovietinė okupacija, Kelmės
kraštas, Vilnius, 1997, p. 196.
dvarą, duktė Zofija Bagdonavičiūtė šio232
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se kautynėse buvo sužeista koją. Baudėjai norėjo ją paimti gyvą ir siūlė pasiduoti, bet mergina atsisuko juos ir, netarusi nė žodžio, automato serija nukovė
4 kareivius. Partizanų ryšininkų teigimu, po to Zofija buvo iš visų pusių apsupta
ir nugarą peršauta. Nenorėdama gyva pasiduoti ją apsupusiems kareiviams,
pati susisprogdino granata, o sunkiai sužeistas partizanas Vaidutis buvo paimtas
nelaisvę ir ten nužudytas. Baudėjams buvo pranešta, kad dar du partizanai
slepiasi, todėl apsuptis tęsėsi dvi paras. Kareiviai keletą kartų su šunimis naršė
pelkę, bet nieko nerado. Pelkės buvo sunkiai prieinamos, klampios, priaugusios
meldų. Partizanai Papaša ir Aktorius visą tą laiką tūnojo dumble, kvėpuodami
pro nendrę. Jiems pavyko išsigelbėti. Vėliau baudėjai partizanų lavonus atvilko
Dauki tiškės kaimo ūkininko V. Saunoriaus kiemą ir iš ten išvežė Kraži s,
kur gatvėje juos spardė, badė ir visaip niekino. Vėliau žuvusieji buvo užkasti
Žvyrkalnio šlaite.8
Dvarininkė Jadvyga Bagdonavičienė, gr žusi po 7 metų iš tremties Sibiro
platybėse, padedant vietos gyventojams, susirado Žvyrkalnio šlaitą ir nakt iškasė
savo dukros Zofijos palaikus, pargabeno maiše juos Vaiguvą, sudėjo karstą
ir perlaidojo Vaiguvos kapinių centre, senelių Lopatų šeimos kape. Š kapą kelis
dešimtmečius prižiūrėjo vaiguviškė Zofija Linkutė, o jai išėjus amžinybėn – Antanina Trakšelienė. Tik 2007 m. ruden ant partizanės Zofijos Bagdonavičiūtės
kapo pastatytas paminklinis akmuo su užrašu Partizanei Zofijai Bagdonavičiūtei,
žuvusiai, kovojant už Lietuvos laisvę.
Taip partizanai ir jiems talkinę kaimo žmonės kovojo dėl savo žemės, pastatų,
gyvybės ir sitikinimų, kad Lietuva bus laisva. Išėjusieji miškus ginti Tėvynės
buvo tikintys žmonės. Jie nešiojo šventus paveikslėlius, o ant kaklų kabėjo rožiniai
ir škaplieriai. Partizanai, užėję vietinių gyventojų trobas, pasisveikindavo Mes
ne vagys, ne plėšikai, esam tikri katalikai.
Partizanai palaikydavo ryšius per savo ryšininkus, ypač per kaimo merginas.
Miškuose ar po vietos gyventojų pastatais jie turėjo bunkerius, kur dirbo kūrybin
darbą kūrė eilėraščius, dainas, gaminosi dokumentus rusų kalba, rašė straipsnius
laikraščius, klausė Amerikos radijo – sekė politinius vykius.
Bunkeriuose trūkdavo gryno oro, todėl partizanai žiemą, ypač šaltomis
naktimis, verždavosi nakvynei pas vietinius gyventojus – guldavosi šeimininkų
lovas ar ant grindų. Petrik ičiuose, prie didelio pelkėto Pak vio miško, vietą
nakvynei partizanai buvo sirengę ant svirno aukšto. Tas svirnas dar ir dabar
tebestovi vienintelis ant kalno.
Apie partizanus yra išlikę domių prisiminimų. Partizanavo jauni vyrai, kuriems rūpėjo ne tik ginkluota kova dėl laisvės, bet ir kiti dalykai. Savo sukurtas
dainas ilgais žiemos vakarais dainuodavo su vietinėmis merginomis ar šokdavo
su jomis pagal savo sukurtą muziką, t. y. linksmai leisdavo ilgus žiemos vakarus. Partizanai buvo prirašę ne vieną sąsiuvin savo sukurtų dainų. Tuos dainų
sąsiuvinius jie perduodavo vietiniams gyventojams, o šie iš baimės, kad stribai
tų sąsiuvinių nerastų, dėdavo juos stiklainius ir užkasdavo žemę. Dabar to jų
kūrybinio palikimo nebe manoma surasti, nes to laikmečio žmonės jau yra 8 Visockienė A. Ką saugo vieniši kryžiai, Bičiulis,
1993, bal. 24.
išmirę, o jų vaikai nežino tų vietų.
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Ručinskių giminės genealoginis medis

Antanas Ručinskis (slapyvardis Keleivis), buvęs Lietuvos šaulių sąjungos
narys, Vaiguvos valsčiaus seniūnas vokiečių okupacijos metais, vežimo Sibirą
metu pabėgo nakt
krūmus ir slapstėsi kartu su partizanais 5–10 km spinduliu
nuo savo naujai pastatytos sodybos J dikių kaime. Jis vadovavo partizaninio judėjimo Ventos kuopai, priklausiusiai Žemaičių apygardai.
Jo lavonas buvo vietinių gyventojų atpažintas, nuvežtas
rajono centrą
žventyje ir pamestas ant šaligatvio. Jo giminės buvo nuvežti Užvent pasižiūrėti. Vieta, kur palaidoti jo palaikai, nėra žinoma. Po mirties, 2001 m. kovo
14 d., Antanas Ručinskis pripažintas kariu savanoriu ir 2001 m. kovo 26 d. jam,
gimusiam 1902 m. birželio 10 d. Judikių kaime, suteiktas leitenanto laipsnis.9
Partizano Antano Ručinskio žmona Vincė Pociūtė (1905), duktė Stasė (1939),
sūnūs – Juozas (1941), Jonas (1943), Kazys (1946) ir Petras (1948 – vežant tremt ) išvežti Sibirą. Vincė Ručinskienė (Pociūtė) iš Sibiro su užaugusiais vaikais
gr žo Vaiguvos valsčiaus gimtąj Bag žių kaimą ir apsigyveno tėvų sodyboje.
Partizanai nukovė Vaiguvos valsčiaus milicijos viršininką Jakunikovą, stribą Petrą Deriaginą, komsorgą Vladą
Daukšą. Jie nuteisė mirtimi ir sušaudė 9 L VA, f. R 720, ap. 2, b. 251 LGG, b. R-438 LKKAS
Vaiguvos valsčiaus vykdomojo komiarchyvas.
234

IS

ORI A

Partizano A. Ručinskio giminės genealoginis medis

teto pirmininką Piotrą Piliušenką, Varmės pievose nušovė stribus (tėvą ir sūnų)
Sergejų ir Grigorijų Bazinovus bei Škeliovą.10
Palaipsniui ginkluota rezistentų kova silpnėjo, nyko jų būriai, buvo sunaikinta jų tipografija, paimti svarbūs dokumentai, išžudyti kovotojai.
Mokytoja Stefanija Baldauskaitė, gimusi 1923 m. Bruk kaime, netoli Kražių.
Mokėsi L nkviečių pradžios mokykloje, Kražių Žiburio ir Kelmės V. Putvinskio
gimnazijose. Mokytojavo Grauž kų pradžios mokykloje. 1945 m. enkavėdistų areštuota už patriotinių eilėraščių rašymą. Kalinta Kaun , vėliau – Peči ros (Komija)
lageriuose, kur 1947 m. iš bado mirė.

10

Rimkus V. Vaiguva, Komjaunimo tiesa, 1976, gruodžio 16.
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Vaiguvos valsčiaus tremtiniai
ir politiniai kaliniai
Parengė Vaclovas Rimkus

Tai buvę Lietuvos partizanai, jų ryšininkai ir rėmėjai, Katalikų bažnyčios
darbuotojai, vairių pogrindinių organizacijų nariai, dori ūkininkai – vadinamieji
buožės, kurie už savo tautinius ir religinius sitikinimus, už laisvės siekimą ir
nepaklusnumą okupacinei valdžiai, už didelę meilę savo žemei arba uolaus kolaboranto skųsti, arba be visai jokios dingsties pokario metais buvo areštuoti, pavadinti liaudies priešais ir vienaip ar kitaip nuteisti kalėjimo ar lagerio metams.
Daugelis jų, iškentę sovietinės nelaisvės terorą ir baisybes, tebėra gyvi, kitus jau
pasišaukė Dievulis. Vieni jų tebegyvena mūsų Kelmės rajone, kiti – kitose Lietuvos
vietose ar net kitose valstybėse.
1 lentelė
Eil.
Nr.

Vardas, pavardė, tėvavardis

Kaimas

1.

Aleksandras Alūza, Aleksandro

Pavėžupio k.

2.

Jonas Andrijauskas, Jono

Ubesiukų k.

3.

Juozapas Aponkus, Antano

Klapatauskių k.

4.

Liudas Bagdonas, Liudo

Pabutkalnio k.

5.

Teresė Banevičiūtė, Jono

Junkilų k.

6.

Antanas Baranauskas, Prano

Kylos vns.

7.

Kunigunda Černiauskienė

Vaiguvos ap.

8.

Stasys Čilinskis, Prano

Laugiriškių k.

9.

Stefa Čižauskaitė, Jono

Daugėnų k.

10.

Antanas Eitutis, Kazio

Kalniškių k.

11.

Vladas Ežerskis, Juozo

Papilių k.

12.

Dionyzas Galkevičius, Teodoro

Vaiguva

13.

Teodoras Galkevičius, Dionyzo

Vaiguvalės k.

14.

Izabelė Giedrimienė, Prano

Vaiguva

15.

Tamošius Giedrimas, Tado

Pikelių k.

16.

Teodoras Grinevičius, Dionizo

Vaiguvalės k.

17.

Marcijonas Janavičius, Kazimiero
(5 asm. šeima)

Užgirių k.

18.

Kazys Jancius, Kazio

Klapatauskių k.

19.

Izidorius Jankauskas, Antano

Šiliukų k.

20.

Kazys Jankauskas, Stasio

Pabutkalnio k.

21.

Povilas Jankauskas, Vinco

Pakėvio k.

22.

Pranas Janušas, Prano

Kalniškių k.

23.

Juozas Januška, Jurgio

Pagirių k.

24.

Juozas Jokubauskas, Leono

Vaiguva

25.

Antanas Jurkus, Vinco

Sirvydų k.

26.

Liudas Kalnietis, Mato

Daugėnų k.

27.

Stasė Klimaitė, Petro

Pabutkalnio k.

28.

Bronius Kokanauskas, Broniaus

Vaiguva

Pagal Kelmės rajono laikraštyje Bičiulis 1991 m. rugsėjo
18–21 d. paskelbtus
duomenis.
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(t sinys)
Eil.
Nr.

Vardas, pavardė, tėvavardis

Kaimas

29.

Ivanas Dementjevičius Lincevičius

Klapatauskių k.

30.

Petras Ananjevičius Matiušenka

Lykšilio k.

31.

Antanas Medžeušis, Juozo

Lykšilio k.

32.

Pranas Meliešius, Kazimiero

Petrikaičių k.

33.

Zuzana Mykolaitienė, Tado

Vaiguva

34.

Juozas Mykolaitis, Jurgio

Vaiguva

35.

Juozas Paliulis, Juozo

Gedužių k.

36.

Vladas Paliulis, Benedikto

Bagužių k.

37.

Petras Paulauskas, Povilo

Naudvario k.

38.

Rapolas Plusčiauskas, Stanislovo

Pavėžupio k.

39.

Jurgis Pralgauskas, Juozo

Gerdžiogalos k.

40.

Juozas Pralgauskas, Jurgio

Gerdžiogalos k.

41.

Steponas Pralgauskas, Jurgio

Gerdžiogalos k.

42.

Stefanija Pralgauskienė, Julijono

Gerdžiogalos k.

43.

Dominykas Puidokas, Marijono

Adošiškės k.

44.

Steponas Purvineckas, Prano

Vaiguva

45.

Vytautas Pūtvis, Vlado

Graužikų k.

46.

Juozas Ruzga, Kosto

Graužų k.

47.

Pranas Saprogonas, Dominiko

Laiškalnio k.

48.

Justinas Sendzikas, Juozapo

Vaiguva

49.

Povilas Sutula, Mykolo

Vaiguva

50.

Antanas Šimkus, Prano

Užgirių k.

51.

Kazys Šimkus, Prano

Dubėnų k.

52.

Leonas Šimkus, Liudviko

Albaičių k.

53.

Pranas Šimkus, Prano

Vaiguva

54.

Ignas Šimulis, Stasio

Kalniškių k.

55.

Jonas Šiušys, Prano

Kalniškių k.

56.

Leonas Šukys, Prano

Šlumpių k.

57.

Petras Tamošaitis, Povilo

Papilės k.

58.

Aleksas Urbonas, Stasio

Vaiguva

59.

Kazymieras Užkuras, Jurgio

Vikraičių k.

60.

Povilas Vaitkus, Prano

Pavainiškės k.

61.

Petras Volskis, Igno

Lykšlio? k.

62.

Ignas Volskis, Igno

Degsnės k.

2 lentelė

m Vaiguvos valsčiaus tremtiniai
(pagal LR VRM Informatikos tarnybos paskelbtus duomenis)
Pavardė, vardas, tėvo vardas

Gimimo
metai

Ištrėmimo
data

Kaimas

Ištrėmimo vieta

Andrijauskas Zigmas, Boleslovo

1929

1948 05 22

Ubesio k.

Irkutskas

Andrulienė Elena, Albino

1922

1948 05 22

Dimgailių k.

Irkutskas

Andrulienė Janina, Prano

1923

1945 07 24

Vikraičių k.

Komija

Andrulienė Marija, Prano

1893

1951 09 20

Dimgailių k.

Irkutskas
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(t sinys)
Pavardė, vardas, tėvo vardas

Gimimo
metai

Ištrėmimo
data

Kaimas

Ištrėmimo vieta

Andrulienė Prakseda, Kosto

1888

1945 07 24

Vikraičių k.

Komija

Andrulis Stasys, Vacio

1945

1951 09 20

Dimgailių k.

Irkutskas

Andrulis Vacys, Kazio

1913

1951 09 20

Dimgailių k.

Irkutskas

Andrulytė Magdelena, Prano

1928

1945 07 24

Vikraičių k.

Komija

Andrulytė Mikalina, Prano

1934

1945 07 24

Vikraičių k.

Komija

Bagdonavičienė Vitalija, Adomo

1880

1948 05 22

Plumpių k.

Irkutskas

Bagdonavičius Polikarpas, Adolfo

1928

1948 05 22

Plumpių k.

Irkutskas

Bukauskaitė Giedrė, Prano

1941

1948 05 22

Laiškalnio k.

Irkutskas

Bukauskas Pranas, Kristupo

1909

1948 05 22

Laiškalnio k.

Irkutskas

Bukauskas Pranas, Prano

1945

1948 05 22

Laiškalnio k.

Irkutskas

Bukauskas Vytautas, Prano

1943

1948 05 22

Laiškalnio k.

Irkutskas

Bukauskienė Ona, Prano

1914

1948 05 22

Laiškalnio k.

Irkutskas

Butkienė Ona, Jono

1901

1948 05 22

Lapvarčių k.

Irkutskas

Butkienė Ona, Prano

1894

1941 06 14

Paprūdžių k.

Altajus

Butkus Adolfas, Juozo

1928

1941 06 14

Paprūdžių k.

Altajus

Butkus Domas, Jono

1936

1948 05 22

Lapvarčių k.

Irkutskas

Butkus Jonas, Simono

1894

1948 05 22

Lapvarčių k.

Irkutskas

Butkutė Eugenija, Jono

1937

1948 05 22

Lapvarčių k.

Irkutskas

Butkutė Ona, Jono

1927

1948 05 22

Lapvarčių k.

Irkutskas

Čilinskienė Domicelė, Teofilio

1893

1949 03 25

Vaiguvos k.

Irkutskas

Čilinskis Adolfas, Prano

1929

1949 03 25

Vaiguvos k.

Irkutskas

Čilinskis Alfonsas, Prano

1935

1949 03 25

Vaiguvos k.

Irkutskas

Čilinskis Pranas, Dominyko

1888

1949 03 25

Vaiguvos k.

Irkutskas

Čilinskytė Agota, Prano

1926

1949 03 25

Vaiguvos k.

Irkutskas

Čilinskytė Emilija, Prano

1938

1949 03 25

Vaiguvos k.

Irkutskas

Dagys Ciprijonas, Stasio

1920

1951 10 02

Baršiškių k.

Krasnojarskas

Dagys Stasys, Stasio

1890

1951 10 02

Baršiškių k.

Krasnojarskas

Filipavičienė Emilija, Jegoro

1902

1948 05 22

Dubėnų k.

Irkutskas

Filipavičius Kazys, Vinco

1889

1948 05 22

Dubėnų k.

Irkutskas

Galkevičienė Galina, Teodoro

1925

1948 05 22

Visgirdų k.

Irkutskas

Galkevičienė Zofija, Juozo

1887

1941 06 14

Vaiguvalės k.

Irkutskas

Galkevičiūtė Jadvyga, Deniso

1921

1941 06 14

Vaiguvalės k.

Irkutskas

Galkevičiūtė Janina, Teodoro

1945

1948 05 22

Visgirdų k.

Irkutskas

Gedminaitė Marija, Benedikto

1946

1951 09 20

Pikelių k.

Irkutskas

Gedminaitė Vanda, Benedikto

1944

1951 09 20

Pikelių k.

Irkutskas

Gedminas Benediktas, Juozo

1916

1951 09 20

Pikelių k.

Irkutskas

Gedminas Rimas, Benedikto

1951

1951 09 20

Pikelių k.

Irkutskas

Gedminas Stasys, Benedikto

1950

1951 09 20

Pikelių k.

Irkutskas

Gedminienė Akvilina, Prano

1922

1951 09 20

Pikelių k.

Irkutskas

Gedminienė Prakseda, Vinco

1864

1948 05 22

Vaiguvos k.

Irkutskas

Giniotis Aleksandras, Povilo

1924

1948 05 22

Plumpių k.

Irkutskas

Giniotienė Zosė, Adomo

1884

1948 05 22

Plumpių k.

Irkutskas

Giniotytė Vanda, Povilo

1927

1948 05 22

Plumpių k.

Irkutskas

Gvozdas Petras, Jono

1896

1951 10 02

Dubėnų k.

Krasnojarskas
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(t sinys)
Pavardė, vardas, tėvo vardas

Gimimo
metai

Ištrėmimo
data

Kaimas

Ištrėmimo vieta

Gvozdas Valerijus, Petro

1944

1951 10 02

Dubėnų k.

Krasnojarskas

Gvozdienė Jakaterina, Jurgio

1904

1951 10 02

Dubėnų k.

Krasnojarskas

Hurčinaitė Elena, Juozo

1924

1941 06 14

Šarkių k.

Altajus

Hurčinas Juozas, Igno

1874

1941 06 14

Šarkių k.

Altajus

Hurčinienė Gabrielė, Kazimiero

1892

1941 06 14

Šarkių k.

Altajus

Janavičienė Ona, Julijono

1901

1941 06 14

Užgirių k.

Altajus

Janavičius Henrikas, Marcijono

1928

1941 06 14

Užgirių k.

Altajus

Janavičiūtė Beata, Marcijono

1930

1941 06 14

Užgirių k.

Altajus

Janavičiūtė Ona, Marcijono

1929

1941 06 14

Užgirių k.

Altajus

Jancius Boleslovas, Liudo

1940

1949 03 26

Gudeliškių k.

Irkutskas

Jancius Liudas, Liudo

1902

1949 03 26

Gudeliškių k.

Irkutskas

Jokubauskaitė Valerija, Juozo

1948

1949 03 26

Vaiguvos k.

Irkutskas

Jokubauskas Alfonsas, Juozo

1941

1949 03 26

Vaiguvos k.

Irkutskas

Jokubauskas Juozas, Juozo

1944

1949 03 26

Vaiguvos k.

Irkutskas

Jokubauskas Kostas, Leono

1911

1951 10 02

Klapatauskių k.

Krasnojarskas

Jokubauskas Stasys, Leono

1932

1951 10 02

Klapatauskių k.

Krasnojarskas

Jokubauskienė Morta, Juozo

1915

1949 03 26

Vaiguvos k.

Irkutskas

Jokubauskienė Stasė, Prano

1871

1951 10 02

Klapatauskių k.

Krasnojarskas

Kasparaitė Elena, Prano

1935

1951 10 02

Audenių k.

Krasnojarskas

Kasparas Romas, Petro

1951

1951 10 02

Audenių k.

Krasnojarskas

Kasparas Stasys, Prano

1939

1951 10 02

Audenių k.

Krasnojarskas

Kasparienė Konstancija, Jono

1889

1948 05 22

Audenių k.

Krasnojarskas

Kazlauskienė Stasė, Andriejaus

1897

1948 05 22

Taršiškių k.

Krasnojarskas

Lencienė Morta, Jurgio

1906

1948 05 22

Vaiguvos k.

Irkutskas

Lencius Edvardas, Kosto

1939

1948 05 22

Vaiguvos k.

Irkutskas

Lenciūtė Fruzina, Kosto

1929

1948 05 22

Vaiguvos k.

Irkutskas

Lenciūtė Irena, Kosto

1936

1948 05 22

Vaiguvos k.

Irkutskas

Lenciūtė Nijolė, Kosto

1939

1948 05 22

Vaiguvos k

Irkutskas

Lenciūtė Stefa, Kosto

1932

1948 05 22

Vaiguvos k.

Irkutskas

Mackevičienė Elena, Alekso

1907

1951 09 20

Judikių k.

Irkutskas

Mackevičius Feliksas, Rapolo

1901

1951 09 20

Judikių k.

Irkutskas

Mackevičiūtė Stefanija, Felikso

1942

1951 09 20

Judikių k.

Irkutskas

Melėšienė Stasė, Kosto

1920

1948 05 22

Petrikaičių k.

Irkutskas

Melėšius Jonas, Kazio

1905

1948 05 22

Petrikaičių k.

Irkutskas

Merkelaitė Gėnė, Igno

1940

1951 10 02

Dubėnų k.

Krasnojarskas

Mikolaitienė Zuzana, Tado

1899

1941 06 14

Vaiguvos k.

Altajus

Mikolaitis Regimantas, Juozo

1941

1941 06 14

Vaiguvos k.

Altajus

Mikolaitis Vytautas, Juozo

1933

1941 06 14

Vaiguvos k.

Altajus

Milius Antanas, Prano

1881

1948 05 22

Šliurpų k.

Irkutskas

Milienė Apolonija, Kazimiero

1873

1948 05 22

Šliurpų k.

Irkutskas

Musteikaitė Ona, Petro

1942

1948 05 22

Klapatauskių k.

Irkutskas

Musteikienė Benedikta, Antano

1916

1948 05 22

Klapatauskių k.

Irkutskas

Musteikis Petras, Vinco

1908

1948 05 22

Klapatauskių k.

Irkutskas

Narbutas Tadas, Kazio

1882

1948 05 22

Lapvarčių k.

Irkutskas
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(t sinys)
Pavardė, vardas, tėvo vardas

Gimimo
metai

Ištrėmimo
data

Kaimas

Ištrėmimo vieta

Norgėla Aleksas, Petro

1941

1948 05 22

Šliurpų k.

Irkutskas

Norgėla Jonas, Juozo

1898

1948 05 22

Lapvarčių k.

Irkutskas

Norgėla Petras, Juozo

1902

1948 05 22

Šliurpų k.

Irkutskas

Norgėlaitė Emilija, Petro

1940

1948 05 22

Šliurpų k.

Irkutskas

Norgėlaitė Teresė, Petro

1942

1948 05 22

Šliurpų k.

Irkutskas

Norgėlienė Barbora, Jono

1914

1948 05 22

Lapvarčių k.

Irkutskas

Norgėlienė Michalina, Mykolo

1916

1948 05 22

Lapvarčių k.

Irkutskas

Paliulienė Juzefa, Alekso

1886

1951 09 20

Judikių k.

Irkutskas

Paliulienė Teklė, Antano

1917

1949 09 13

Bagužių k.

Irkutskas

Paliulis Alfonsas, Vlado

1944

1951 09 20

Bagužių k.

Irkutskas

Paliulis Leonas, Jono

1908

1951 09 20

Judikių k.

Irkutskas

Paliulis Vladas, Benedikto

1913

1951 09 20

Bagužių k.

Irkutskas

Paliulytė Valė, Vlado

1940

1951 09 20

Bagužių k.

Irkutskas

Paliulytė Zosė, Jono

1910

1951 09 20

Judikių k.

Irkutskas

Pocienė Stasė, Marcelino

1883

1948 05 22

Vabalių k.

Altajus

Pocienė Zofija, Prano

1898

1941 06 14

Gerdžiogalos k.

Altajus

Pocius Aleksas, Kazimiero

1909

1941 06 14

Gerdžiogalos k.

Altajus

Pocius Bronius, Kazimiero

1910

1941 06 14

Gerdžiogalos k.

Altajus

Pocius Jonas, Kazimiero

1919

1941 06 14

Gerdžiogalos k.

Altajus

Pocius Juozas, Kazimiero

1918

1941 06 14

Gerdžiogalos k.

Altajus

Pocius Kazys, Ciprijono

1867

1941 06 14

Gerdžiogalos k.

Altajus

Pocius Vytautas, Kazimiero

1923

1941 06 14

Gerdžiogalos k.

Altajus

Pociūtė Jadvyga, Kazimiero

1914

1941 06 14

Gerdžiogalos k.

Altajus

Pralgauskas Juozas, Jurgio

1927

1941 06 14

Gerdžiogalos k.

Altajus

Pralgauskas Steponas, Jurgio

1929

1941 06 14

Gerdžiogalos k.

Altajus

Pralgauskas Steponas, Julijono

1898

1941 06 14

Gerdžiogalos k.

Altajus

Puidokaitė Zosė, Dominyko

1948

1949 03 25

Adošiškės k.

Irkutskas

Puidokienė Bronė, Kazio

1924

1949 03 25

Adošiškės k.

Irkutskas

Putvienė Elena, Henriko

1907

1941 06 14

Graužikų k.

Komija

Putvienė Emilija, Vitoldo

1885

1941 06 14

Graužikų k.

Komija

Putvys Algirdas, Vytauto

1934

1941 06 14

Graužikų k.

Komija

Putvys Tautvydas, Vytauto

1938

1941 06 14

Graužikų k.

Komija

Putvys Vytenis, Vytauto

1931

1941 06 14

Graužikų k.

Komija

Putvytė Giedrė, Vytauto

1933

1941 06 14

Graužikų k.

Komija

Radavičienė Adolfina, Vinco

1921

1945 07 24

Pakėvio k.

Komija

Radavičienė Aleksandra, Zigmo

1887

1948 05 22

Pakėvio k.

Irkutskas

Radavičius Zigmas, Juozo

1927

1948 05 22

Pakėvio k.

Irkutskas

Razminaitė Gertrūda, Kazio

1933

1950 02 11

Taršiškių k.

Irkutskas

Razminas Kazys, Povilo

1905

1950 02 11

Taršiškių k.

Irkutskas

Razminas Povilas, Kazio

1936

1950 02 11

Taršiškių k.

Irkutskas

Razminienė Elena, Felikso

1901

1949 03 25

Taršiškių k.

Irkutskas

Remeikienė Joana, Vinco

1925

1951 10 02

Dapkių k.

Krasnojarskas

Remeikis Jonas, Jono

1950

1951 10 02

Dapkių k.

Krasnojarskas

Remeikis Jonas, Petro

1920

1951 10 02

Dapkių k.

Krasnojarskas
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Pavardė, vardas, tėvo vardas

Gimimo
metai

Ištrėmimo
data

Kaimas

Ištrėmimo vieta

Rėzgys Vladas, Adomo

1948

1949 03 26

Dubėnų k.

Irkutskas

Ručinskas Jonas, Antano
Ručinskas Juozas, Antano
Ručinskas Kazys, Antano
Ručinskienė Vincė, Vinco

1946
1941
1947
1905

1948
1948
1948
1948

Judikių
Judikių
Judikių
Judikių

Irkutskas
Irkutskas
Irkutskas
Irkutskas

Sakienė Ona, Kazio

1920

1948 05 22

Klapatauskių k.

Irkutskas

Sakas Stasys, Stasio
Sakas Anicetas, Stasio
Sakas Rimantas, Stasio
Sakas Vaclovas, Stasio
Žukauskaitė Galina, Kipro
Žukauskaitė Valė, Kipro

1908
1943
1941
1948
1933
1952

1948
1948
1948
1948
1948
1948

05
05
05
05
05
05

22
22
22
22
22
22

Klapatauskių
Klapatauskių
Klapatauskių
Klapatauskių
Švytriškės k.
Švytriškės k.

Irkutskas
Irkutskas
Irkutskas
Irkutskas
Irkutskas
Irkutskas

Žukauskas Aloyzas, Kipro
Žukauskas Kipras, Tomo
Žukauskas Vytautas, Kipro
Žukauskienė Julė, Jono

1934
1884
1928
1890

1948
1948
1948
1948

05
05
05
05

22
22
22
22

Švytriškės
Švytriškės
Švytriškės
Švytriškės

Žukauskienė Kazė, Jono

1850

1948 05 22

05
05
05
05

22
22
22
22

k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.

k.
k.
k.
k.

Irkutskas
Irkutskas
Irkutskas
Irkutskas

Švytriškės k.

Irkutskas

Vaiguvos valsčiaus gyventojai priespaudos dalią patyrė dar kryžiuočių laikais,
kai Knituvos žemė buvo laistoma krauju. Caro priespaudos metais buvo tremiamos
tik pavienės nepaklusnios šeimos.
XX a. vidurio gyventojų deportacijos savo mastais ir žiaurumu pralenkė visus
ankstesnius trėmimus. Rajono žmonėms paskelbtas tremtinių sąrašas (mūsų pateiktas
viršuje) yra toli gražu neišsamus, nes trėmimai vyko keliolika kartų per dešimt
metų. Dokumentai galėjo susimaišyti, o kiti gal ir visai pasimetė. Todėl pagal naujausius turimus duomenis papildome iš Vaiguvos valsčiaus ištremtų žmonių sąrašą.
Praėjus daugiau kaip pusei amžiaus nuo trėmimų pradžios, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VRM) iniciatyva ir pastangomis leidžiamas
daugiatomis Lietuvos tremtinių abėcėlinis sąrašas. Tai atminimo duoklė sovietinio
genocido aukoms jie užtroško ilgoje kelionėje, vežami gyvuliniuose vagonuose,
mirė nuo bado ir šalčio, žuvo nuo nepakeliamo vergiško darbo kalnuose, o gr žusieji iš tremties yra praradę sveikatą.
Knyga parengta remiantis VRM Informatikos tarnybos turima medžiaga.
Verta prisiminti, kad deportuotų žmonių sąrašus sudarinėjo nelietuviai ir menko
išsilavinimo represinių organų pareigūnai, todėl dokumentuose daug netaisyklingai,
iškreiptai parašytų pavardžių, vietovardžių. Reikia pažymėti, kad VRM Informatikos
tarnyba dar neturi išsamių ir tikslių duomenų apie visus 1941–1952 m. ištremtus
Lietuvos gyventojus, o kartu ir Vaiguvos valsčiaus.
Pagal SSRS valstybės saugumo išleistą instrukciją trėmimai turėjo vykti be
triukšmo ir panikos ir buvo teigiama, esą antisovietinių elementų iškeldinimas iš
Pabaltijo respublikos yra didelis politinės svarbos uždavinys1.
Saugumo organai atkreipė par- 1 19 1–1952 m. Lietuvos tremtiniai, Vilnius, 1993, p. 350–
356.
tinių darbuotojų dėmes tai, kad iš241
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keldinamieji yra sovietinės liaudies priešai ir gali su ginklu pulti trėmimo vykdytojus. sodinimo stotyje šeimų galvos (vyrai) turėjo būti atskiriami nuo šeimų
ir specialius lagerius vežami atskirai. Išvežamai šeimai buvo leidžiama pasiimti
ne daugiau kaip 100 kg namų apyvokos daiktų (maisto, drabužių, apavo, indų),
taip pat pinigus.
Deportacija visame krašte prasidėjo 1941 m. birželio 14 d. šeštadien apie
trečią valandą ryto. Ši žiauri, visiškai nelaukta ir niekieno neišprovokuota baudžiamoji akcija sukėlė paniką ir skausmą. Tauta šią nelaimę pavadino juoduoju
birželiu . Tą birželio rytą iš Vaiguvos valsčiaus buvo išvežti stambiųjų dvarų
savininkai Elena Babenskaitė (Vaiguvos dvaras), Marcijonas Janavičius su visa
šeima (Užgirių dvaras), Juozas Hurčinas (Akmenių dvaras), Gabrielė Hurčinienė
(Šarkių dvaras), Konstantinas Naikauskas su šeima (Pakėvio dvaras), Macijauskai
(Pakėvukų dvaras), Pociai (Gerdžiogalos dvaras), Pralgauskiai (Gerdžiogalikės
dvaras), Pūtviai (Graužikų dvaras), Galkevičiai iš Pavaiguvio ir nemaža kitų.
Tremdami žmones enkavėdistai elgėsi šiurkščiai, nelaimingieji buvo net
apiplėšiami atimami laikrodžiai, žiedai, portsigarai ir kt.
Žmonių trėmimai vyko ir vėliau. Jie pavadinti pokario trėmimais (1945–1947),
masinėmis deportacijomis (1948–1952).
Pagal ištremtų žmonių skaičių didžiausios buvo 1948 m. gegužės, 1949 kovo
25, 1951 spalio mėnesio deportacijos.
Trėmimai – neteisėtos, antikonstitucinės ir represinės akcijos – to meto sovietų valdžios vykdyto tautos genocido politikos apraiška2.
Aukščiausioji Lietuvos valdžia pasipriešinimo dalyvių kovą vertino kaip
tautos teisės savigyną apraišką ir paskelbė, kad gyventojai, kurie buvo kalinti
ir ištremti iš Lietuvos, yra nekalti ir visos jų pilietinės teisės atkuriamos.

2

Vyriausybės žinios, 1990, nr. 14, p. 447–448.
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Vaiguvos žydai
Vaclovas Rimkus

Žydai yra etninė grupė, kilusi iš senovinių semitų genčių. Antrame tūkstantmetyje prieš mūsų erą žydų protėviai atsikėlė iš Afrikos Palestiną. Ten jie
kūrė Izraelio ir Judėjos karalystes. Asirijai ir Babilonijai užkariavus šias valstybes,
žydai buvo iš dalies iškeldinti iš savo gyvenamųjų vietų. Žydų žemes 63 metais
prieš mūsų erą užgrobė Romos imperija1.
Numalšinę 132–135 mūsų eros metais Bar-Kochbos vadovaujamą žydų sukilimą, romėnai daugumą žydų ištrėmė vergovėn savo valdas Vakarų Europoje.
Per vėlesnes migracijas, kurias sukėlė karai, epidemijos ir rasiniai persekiojimai,
žydai išplito po visą Europą. Kai kurių šaltinių duomenimis, žydų pirkliai jau
VIII a. prekiavę su Baltijos tautomis. Kryžiaus karų metu XII a. žydų banga pasiekė Lenkiją, o vėliau ir Lietuvą. Tarp Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino
pakviestų iš Vakarų Europos pirklių buvo daug žydų2.
Kad žydai Lietuvoje gyveno jau XIV a., patvirtina Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto privilegija Trakų žydams, paskelbta 1388 m. birželio 24 d.3
Vytauto laikais visoje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje gyveno apie 6 000
žydų, o 1566 m. – jau apie 8–10 tūkstančių4.
Jie tuomet vertėsi prekyba, pramone, pinigų skolinimu. XVIII a. žydai sudarė nemažą Lietuvos miestų ir miestelių gyventojų dal . Kai kuriuose Žemaitijos
miesteliuose jų buvo dauguma. Jie gyveno atskiromis bendruomenėmis tam tikros
savivaldos teisėmis ir nesiasimiliavo su vietos gyventojais5.
Bendruomenės jungėsi
didesnius vienetus kahalus. Padaugėjus kahalų
skaičiui, imta šaukti žydų seimus. Atskiri žydų apygardų suvažiavimai vyko
Žemaitijoje. Žinoma, kad vienas tokių suvažiavimų vyko 1779 m. ir Kražiuose6.
Vėliau žydai, be prekybos, ėmė verstis ir amatais, miško plukdymu, laikė
smukles. Nuo 1795 m. Lietuvoje, Rusijos imperijos sudėtyje, žydams buvo draudžiama gyventi kaimuose ir verstis žemės ūkiu. Dėl skurdo ir carizmo nacionalinio
engimo politikos daugelis žydų iš Lietuvos emigravo7.
Atrodo, kad mūsų rajone žydai apsigyveno XV amžiuje, nes nuo seno čia
jau būta maldos namų – sinagogų. Esama gausių šaltinių apie žydų gyvenimą
Kelmės rajono miesteliuose pradedant
1
XVIII a. pradžia.
Žydai, Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius, 1984,
t. 12, p. 518.
1790 m. Vaiguvos parapijoje gy2
Jankivskis M. Žydai Lietuvoje. Istorija ir kalba,
8
veno 152 žydai .
Gimtasis kraštas, 1987, rugs. 10–16.
Carizmo priespaudos metais Vai- 3 Jankivskis M. Žydai Lietuvoje. Istorija ir kalba,
guva turėjo savo valdžios organą – 4 Gimtasis kraštas, 1987, rugs. 10–16.
Janulaitis A. Žydai Lietuvoje, Kaunas, 1923.
miestiečių valdybą, seniūnas buvo Do- 5 Jankivskis M. Žydai Lietuvoje. Istorija ir kalba,
mininkas Jokubaitis, o seniūno padė- 6 Gimtasis kraštas, 1987, rugs. 10–16.
Žydai, Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius, 1984,
jėjas – žydas G. Zaksas.
t. 12, p. 519.
Apie 1860 m. žydų maldos na- 7 Jankivskis M. Žydai Lietuvoje. Istorija ir kalba,
Gimtasis kraštas, 1987, rugs. 10–16.
mai, vadinamoji sinagoga, jau buvo ir 8 Rimkus V. Vaiguva, Kelmės kraštas, Vilnius, 1997,
p. 330.
Vaiguvoje – pačiame miestelio centre
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važiuojant Kražių pusę. Vyskupo Motiejaus Valančiaus teigimu, 1864 m. žydų
dar nebuvo Karklėnuose, Pašilėje, Pakėvyje (Vaiguvos valsčiaus teritorija) ir Pakražantyje, o kituose miesteliuose žydų gyveno taip apsčiai, jog reikia stebėtis,
kaip gali išmisti darbo nedirbdami 9.
Iš tikrųjų žydų procentas Vaiguvoje buvo tikrai didelis. Tai patvirtino 1923 m.
gyventojų surašymo duomenys. Vaiguvos valsčiuje iš 3 973 gyventojų buvo 118
žydų. Veikė dvi jų krautuvės ir dvi smuklės10.
Žydai, gyvendami Vaiguvos miestelyje, vertėsi prekyba, perpardavinėjo
linus, sėmenis, išlaikė krautuves, smukles, lentpjūvę, malūną. Jie dirbo vežėjais,
veždavo vairius krovinius, kiti – gyveno iš apgaulės. Neturtingi žydai buvo
kromelninkai, nešiojo po kiemus smulkias prekes silkes, dažus, adatas, virbalus,
skareles, kaspinus, kamparą, pipirus, supirkinėjo skudurus. Kai kuriems žydams
sekėsi, kai kurie jų vargo vos pelnydami duoną, bet visi buvo vieningi išlaikydami savo kalbą, tikėjimą, papročius. Jie negirtavo ir nesimušė, gerai sugyveno su
kaimynais, galvodami apie galimą sunkesnę rytdieną kiek galėdami mokė savo
vaikus. Kiti žydai buvo amatininkai siuvėjai, kurpiai, kalviai, staliai ir pan. Kai
kurie apsukresni buvo vertelgos, dirbo smuklėse ir, Motiejaus Valančiaus žodžiais,
už valgius ir pašarą lupa kiek tinkami 11.
Susikūrus Lietuvos respublikai, žydai dalyvavo politiniame ir visuomeniniame
gyvenime. Apie 1924 m. Vaiguvos seniūnas buvo Chaimas Valkas12.
1926 m. rinkimuose Lietuvos III seimą dalyvavo žydų liaudies sąjunga.
Ji Šaukėnų valsčiuje surinko 119 balsų, Užventyje – 52 balsus ir Vaiguvoje – 9
balsus13.
Tarpukariu žydų liaudies švietimo reikalai buvo neblogai tvarkomi. Veikė
žydų pradinės mokyklos Kelmėje, Kražiuose, Šaukėnuose ir Užventyje. O Vaiguvoje
žydų vaikai mokėsi lietuviškoje pradinėje mokykloje. Vidurin mokslą turtingesnių
žydų vaikai ėjo Kražių gimnazijoje ir Kelmės progimnazijoje. Iki 1925 m. katalikiškoji Kražių Žiburio gimnazija žydų ne sileido.
Visą tą laiką Kelmėje veikė viena iš penkių Lietuvoje rabinų ir žemesniųjų
žydų dvasininkų seminarija – ješiva, kurioje mokėsi ir vaiguviškių žydų vaikų14.
Žydai turėjo vairias staigas bei verslo mones. Stambių verslininkų buvo
ne tik Kelmėje, bet ir kitur. Tytuvėnuose koklių dirbtuvę valdė Lėmanas15.
Šaukėnų kolonijinių prekių ir
tabako parduotuvės savininkas buvo 9 Cytowiany. S ownik geograficzny kr lewstwa Polskiego
i innych kraj w slowianskich, Warszawa, 1881, t. 2,
Samuelis Levinas16.
s. 725.
Užvenčio dviejų autobusų savi- 10 Rimkus V. Vaiguva, Kelmės kraštas, Vilnius, 1997,
p. 333.
ninkas buvo Elijas Cvikas17.
11
Valančius M. Paaugusių žmonių knygelė, Kaunas,
Vaiguvoje Joselio Faivelzono na1930, p. 75.
12
muose buvo pirmosios medicinos pa- 13 A, f. 1, b. 517, l. 36.
Rinkimai provincijoje, Lietuva, 1926, spalio 20.
galbos punktas, kuriame dirbo užven- 14 Ješiva, Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius, 2005,
t. 8, p. 649.
tiškis gydytojas Petras Girbudas18.
15
Miestelis tarp penkių ežerų, Mūsų kraštas, 1934,
Ir po žemės reformos išliko žemkovo 18.
valdžių – stambių ūkių savininkų žydų. 16 Irgi iškabos... , iaurės Lietuva, 1930, rugpj. 15.
17
Dėdės Anupro radijo, Lietuvos ūkininkas, 1940, vas. 8.
Tačiau žydų daugumą sudarė amati- 18 Savivaldybė pasistatė namus, iaurės Lietuva, 1932,
rugs. 4.
ninkai, darbininkai ir net valstiečiai.
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Turtingųjų žydų siekimas bet kuriomis priemonėmis pralobti, jų apgaudinėjimai prekyboje kėlė lietuvių nepasitenkinimą. Nacionalistų sukurstyti, dažnai
išsiliedavo lietuvių ir žydų konfliktai, susidūrimai, muštynės ir net pogromai.
Žydų pogromai vyko Kaune, Šiauliuose, Kelmėje, o chuliganiškų išsišokimų prieš
žydus buvo Užventyje, Šaukėnuose ir kitur.
Dėl žydų bendruomenių uždarumo, skirtingų papročių ir religijos kildavo
ir kitokio pobūdžio nesusipratimų. Pavyzdžiui, būdavo skleidžiami prasimanymai,
esą žydai savo Velykų šventėms macų (toks šventinis valgis) gamybai naudodavę
katalikų vaikų kraują. Žodžiu, gaudydavę vaikus, juos gyvus badydavę peiliais,
kol visai nukankindavę. Šitokios paskalos lengvai sukurstydavo šovinistines aistras.
Susidėjo daug veiksnių kultūrinis lietuvių antisemitizmas (vienaip ar kitaip
reiškęsis ir prieš Pirmąj pasaulin karą), verslininkų troškimas išstumti iš kai kurių ekonomikos šakų tradiciškai jose dominavusius žydus, noras prisiplėšti žydų
turto, nebaudžiamumas ir, žinoma, nacių antižydiškų akcijų skatinimai, dėl krizių,
okupacijų ir pasaulinio karo prarasti orientyrai ir dvasinės vertybės19.
1941 m. hitlerinės Vokietijos kariuomenei siveržus Kelmės rajoną, vyko
masinės represijos ir žiaurus susidorojimas su žydų tautybės piliečiais. Žydai buvo
apiplėšiami, suiminėjami, uždaromi getuose arba tiesiog daržinėse ar aptvaruose,
o vėliau – masiškai sušaudomi. suimtų žmonių kaltes niekas net nesigilindavo.
Jie buvo kalti jau dėl to, kad buvo gimę žydais. Iš visų suimtųjų prižiūrėtojai
atiminėjo vertingesnius daiktus maustė nuo rankų auksinius žiedus, grobė laikrodžius, lupinėjo auksinius dantis, auskarus. Paskui suimtuosius varė daržines.
Budeliai, varydami žydus, daužė rimbais ir vertė dainuoti.
daržines suvaryti
žydai po kelias dienas negaudavo jokio maisto, o prie durų prieidami baltaraiščiai
(ant rankovių nešiojo baltus raiščius) juokaudavo ,,Nenusiminkit, būsit lengvesni,
mažiau transporto reikės vežant Paskui vaikus atskyrė nuo suaugusiųjų ir šiuos
išvežiojo žudynių vietas. Apie egzekucijas, šaudant žydus, galvažudys Feliksas
Venckus vėliau pasakojo Aš ir kiti stovėjome netoli duobės. Mums atvesdavo
po dešimt žydų, o mes juos statėme ant duobės krašto veidais duobę ir šaudėme. Du žmonės vienu metu šaudė pasmerktąj vienas nugarą, kitas –
galvą. Šaudėme iš penkių–dešimties metrų atstumo. Per dieną sušaudėme apie
300 žydų tautybės piliečių 20.
Apie represijas prieš žydus viešai rašė tuometinė lietuviška spauda. Šiauliuose leidžiamas laikraštis Tėvynė ne be sarkazmo pasakojo, kad Kelmėj žydų
klausimas gerai sutvarkytas. Dieną prižiūrimi žydai dirba prie griuvėsių, o vakare
patalpinami už miesto jiems skirtą daržinę 21.
Laikraštis tik nutylėjo apie žydų gyvenimą pusbadžiu bei pasibaisėtinas jų
darbo sąlygas ir nepaminėjo, kad už keleto dienų, t. y. liepos 26-ąją, 480 iškankintų ir išsekusių Kelmės, Vaiguvos ir
atbėgusių iš kitų miestelių žydų buvo
19
Eidintas A. Lietuvos žydų Katastrofa, Istorija kaip
sušaudyti už Kelmės dvaro esančioje
politika. vykių raidos apžvalga, Vilnius, 2008, p. 347.
22
20
žvyrduobėje Dirvoniukų kaime .
A u d r o n a š a J . Jis šaudė
galvas, Komunizmo
žvaigždė, Šiauliai, 1961, vas. 23.
Eidami pro šal vietiniai gyven21
Tėvynė, Šiauliai, 1941, rugpj. 3.
tojai matė, kaip toje duobėje, vėjui 22 Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, Vilnius, 1973,
p. 61.
pučiant, bangavo kraujo putos.
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Š kraupų darbą vėliau budelis S. Nekrašas taip aprašė
„Pirmiausia nurengdavom nuo atvežtųjų viršutinius drabužius, o
paskui būriais po dvidešimt žmonių varėm prie duobės, liepėm šokti
į ją ir melstis. O mes, stovėdami ant kranto, atidengdavom ugnį.
Sušaud vieną būrį, duobkasiai užmesdavo žemėm lavonus. Po to
taip antrąjį, trečiąjį, ketvirtąjį būrius. Iš viso tą dieną sušaudėm
150–160 žmonių. Jų lik s turtas buvo dalinamas. Man, pavyzdžiui,
teko karvė ir dalis baldų.“
Tytuvėnų pušynas priglaudė daugiau kaip 200 nelaimingų žmonių lavonų
dviejose masinių žudynių vietose.
Kražiuose didžiulė Šiukštos dvaro daržinė buvo paversta žydų getu, o
Kuprės miške jiems iškastos didžiausios duobės. Daržinėje žmones laikė apie dvi
savaites, duodami tik kartą per dieną valgyti virtų su lupenomis bulvių, arbatos
puodel , duonos plutų. Pasmerktuosius dažnai kankindavo ir mušdavo. O paskui
vežė partijomis mašina Kuprės mišką ir šaudė.
Panašiai su žydais buvo susidorojama ir Užvenčio, Šaukėnų bei Vaiguvos
valsčiuose.
Frontui kiek nutolus Rytus, vokiečiai suregistravo visus Vaiguvos miestelio
žydus. Žydams ant nugarų buvo prisegtos geltonos žvaigždės. Dieną juos varydavo darbus Vaiguvos miestelyje gatvių šluoti, išviečių valyti ir pan. Vaizdas
buvo liūdnas, nes visi suprato, kas laukia žydų. Vaiguvos valsčiaus gyventojams
buvo prigrasinta, kad tie, kurie slėps žydus, bus sušaudyti kartu su jais. Tačiau,
nepaisydami grasinimų, tuos, kurie pabėgo (vaikai, merginos), žmonės vis dėlto
slėpė. Vaiguvos valsčiaus Skulbiškių kaimo gyventojai Teklė ir Vaclovas Poleninai
slėpė iš Šiaulių geto pabėgusius žydus Reginą ir Juozą Kamenecus, vėliau Onutę
bei Joną Niurikus. Poleninai po malūnu jiems buvo rengę slėptuvę. Vaiguvos
apylinkių ūkininkas Vincas Petrauskas slėpė žydų Cholozinų, Izrelskių ir Fromanų
šeimas. Užventiškis Elijas Cvikas gyveno pas Joną Galminą23.
Vaiguvos valsčiaus Bitikų kaimo gyventoja Celina Bartkevičienė visą okupacijos laikotarp slėpė ir maitino septynis žydų tautybės piliečius24.
Persekiojamus žydus Vaiguvos valsčiuje dar slėpė Antanas Šimkus (Užgirių
kaimas), Kazimieras Sutkus (Vaiguvos miestelis), Stefanija Šileikienė (Užgirių II
dvaras), Macijauskai (Pakėvukų dvaras) ir kiti.
Vis dėlto tik nedaugelis bandė žydus ginti ir slėpti. Persekiojimo, gresiančios mirties akivaizdoje jie slėpė žydus, rizikuodami būti sušaudyti kartu
su slepiamais žydais. Kai kurie tokie žydų gelbėtojai buvo areštuoti ar ištremti
Sibirą, prarado sveikatą kalėjimuose. Šiandien jie yra mūsų pasididžiavimas,
mūsų garbė ir didvyriai, mūsų istorijos
aukso puslapiai25.
23
Rimkus V. Nacistinės Vokietijos okupacija, Kelmės
Valstybinis Vilniaus Gaono žydų
kraštas, Vilnius, 1997, p. 164.
muziejus turi užregistravęs apie 3 000 24 Eksponatai pasakoja apie kovas, Tiesa, 1965, sausio
17.
išgelbėtų žydų ir tiek pat jų gelbėtojų. 25 Eidintas A. Lietuvos žydų Katastrofa, Istorija kaip
Ir tai nėra galutiniai sąrašai, juolab kad
politika. vykių raidos apžvalga, Vilnius, 2008, p. 352.
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kiekvienam žydui išgelbėti reikėjo keliolikos šeimų pagalbos. 474 Lietuvos gyventojams buvo suteikti aukščiausi Izraelyje esančio ad Vashemo instituto Pasaulio
tautų teisuolio apdovanojimai, jie pagerbiami ir mūsų nacionaliniais pripažinimo
ženklais – Žūstančiųjų gelbėjimo kryžiais26.
Tokius Žūstančiųjų gelbėjimo kryžius gavo vaiguviškiai žydų gelbėtojai
Antanas Šimkus, Kazimieras Sutkus, Stefanija Šileikienė.
Kada miestelių getai (daržinės) ištuštėjo, baltaraiščiai ėmėsi naujos akcijos –
iškeldinti likusius žydus Žagarę ir ten juos sunaikinti. Šiaulių laikraštis Tėvynė
tuomet taip rašė Iš visos Šiaulių apskrities miestelių ir valsčių, išskyrus Šiaulių
miestą, žydų tautybės gyventojai iškeliami Žagarę. Iškėlimas pradėtas vykdyti
rugpjūčio 25 dieną ir turi būti baigtas iki rugpjūčio 29 dienos 27.
Iš mūsų rajono Užvenčio, Šaukėnų bei Vaiguvos miestelių likę žydai buvo
vežami arkliais Žagarę. Žadėta juos iš ten išleisti
Šventąją Palestinos žemę .
O iš tikrųjų Žagarėje ištisas keturias dienas darbavosi aršiausieji žudikai, rodydami
savo sugebėjimus žudyti. Pasmerktieji buvo išrengiami nuogai, iš jų tyčiojamasi,
vaikai gyvi mėtomi už kojyčių duobes, suaugusieji šaudomi. Žagarėje siautėjo
ir Kelmės rajono budeliai. Tarp jų buvo ir vienas vaiguviškis. Čia jis kartu su
savo draugais nužudė daugiau kaip 60 atvežtų žydų28.
Dalis žydų, gelbėdamiesi nuo fašistinio košmaro, priėmė katalikų tikėjimą
ir tuo tikėjosi (kaip skelbė bažnyčia) išgelbėsią savo gyvybę. Tačiau neilgam. Jau
1941 m. gruodžio 8 d. Pašilvėje buvo sušaudyta apie 20 persikrikštijusių užventiškių žydų grupė29.
Prie duobės krašto buvo pastatyta ir Cilė Olšvangienė su penkiais mažamečiais klykiančiais vaikučiais. Kitas budelis išplėšė iš motinos rankų vaikus ir,
suskaldęs jų galvas medžių kamienus, sumetė duobę, o paklaikusią motiną
pervėrė durtuvu. Kartu su ja čia buvo sušaudyti taip pat Cvikų ir Feidelmanų
šeimų nariai (kiti Cvikų šeimos nariai dirbo Vaiguvoje vienas jų stomatologu
(sovietmečiu), o kitas – turėjo parduotuvę)30.
Žydšaudžiai nepagailėjo net gerų specialistų gydytojų, mokytojų, amatininkų
žydų. Taip žuvo visi Vaiguvos valsčiaus žydai. Nuo žudikų kulkų žuvo Vaiguvos miestelio žemdirbiai Šeiferis kartu su žmona, dviem sūnumis ir dukterimi,
Irša Kanaješkinas – su dviem dukterimis ir žentu, Vaivelis Rozas su žmona ir
vaikais, Srolis Furmanas, Judelis Jochelis, Feigė Kacas, Dovydas Kravecas, Berta
Lurijienė, Eidė Noikaitė, Volfas Šneideris, Michlė Šerienė, rabinas Brokinas su
žmona ir kitų šeimos31.
Bevardės liko žydų masinių žudynių vietos. Ant paminklinių lentų 26 Ten pat, p. 352.
iškaltas tik aukų skaičius. Nė vienos 27 Tėvynė, Šiauliai, 1941, rugpj. 31.
28
Klimašauskas B. Ne žmogus, o žudikas, Komupavardės, nė vieno žydiško rašo, apnistinis žodis, Kelmė, 1962, rugpj. 28.
leisti kapai. O baltaraiščiams, 1941 m. 29 Užvenčio miestelio piliečių, lietuvių baltaraiščių
sušaudytų 1941 m. gruodžio 8 d. Želvių (Pašilvės)
šaudžiusiems žydus, žmonėse prigijo
miškelyje, sąrašas, Kelmės rajono muziejaus Užvenčio
paniekinama žydšaudų pravardė.
filialas, 1965, sausio 27, p. 1.
amžiaus inkvizitoriai, Vilnius, 1961,
Žydo etnonimas ėjo ir lietuvių 30 Žemaitis E.
p. 17–18.
tautosaką. ra pasakų, anekdotų, kurių 31 Vlado Savicko atsiminimai, Kelmės rajono muziejaus
Užvenčio filialas, 1965, bal. 30.
veikėjai žydai. Žinomas liaudies šokis
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Žydelkėlė , net m slių (Žydas pirty, žydo barzda lauke – sija), talaluškos (Žyd, žyd,
žydėjo, žyds ant kiaulės sėdėjo. Kiaulės koja trakšt palūžo, žydo barzda šmakšt į šūdą),
kitos smulkiosios tautosakos (Žyds juods, barzda ruda, nėr pasaulyj tokio brudo), taip
pat vairių dainų (Jėzų žydai sugavo, virvėmis surišo. Jėzų veda per miestą, rykštėmis
plakdami, Jėzų veda per up , patys tiltu eidami. Jėzų veda ant kalno, sunkų kryžių
neša, Jėzų kala prie kryžiaus, rūbus jam nuplėšia. Pakol Jėzus numirė, visą piktą patyrė,
sunkias mūkas iškentėjo)32.
Per Užgavėnes yra paprotys po pietų kaimuose pradeda vaikščioti persirengėliai, vaizduojantys žydus, prisitaisę savo gamybos kaukes (lėčynas). Susitaria
kaime po kelis vyrus, patys persirengia, vežimo ratą paverčia šonu, aprengia
moters iškamšą, pritvirtina prie rato, rankas stato pagalius, kai kur vadinamus
kucinais, pakinko arkl kai arklys traukia, tas ratas savotiškai sukasi, o iškamša,
kurią vadino Užgavėnių Katre, ant rato besisukdama, gali, jei arti stovėsi, tais
pagaliais ir gerokai užkirsti. Žydeliai kuo iškalbingesni, tuo juokingesnius posakius
sukurdavo, bet visi ieškojo pirkti bergždinikių, t. y. jaunų merginų. Jos nuo tų
persirengėlių net ir slėpdavosi, bet dažniau buvo kultūringų žydelių. Juos gaspadoriai priimdavo, pavaišindavo, jie taip vaikščiojo iš kiemo kiemą. Savotiškai
žmonėms smagu33.
Istorijos atminimas reikalauja, kad būtų ne tik pasirūpinta žydų kultūros
išsaugojimu, bet ir amžintos pavardės žuvusiųjų kraupiais vokiečių okupacijos
metais masinių žudynių vietose. Vietos kraštotyrininkų pareiga išaiškinti visus
žydus, kurie gyveno Vaiguvos valsčiuje ir buvo žiauriausiu būdu nukankinti ar
sušaudyti.

Ramanauskaitė J. Kakarykalnio aidai, Jonava, 1996,
p. 124–125.
33
R a m a n a u s k a i t ė J . Kad nepaklystume..., Jonava,
2001, p. 55.
32
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Vaiguviškių atsiminimai
apie savo buvusius kaimynus
Dana Tomkutė

Þymus Lietuvos istorikas, parašęs keliolika knygų vairiais istorijos klausimais, Alfonsas Eidintas, gimęs (1952 m.) ir augęs V iguvoje, baigęs V iguvos
vidurinę mokykl , vien savo knygų Lietuvos þydų þudynių byla yra paskyręs
Vaiguvos þydams atminti. Šioje knygoje rašoma
„In memoria. į darbà skiriu septyniasdešimties gimtojo Vaiguvos
miestelio piliečių þydų šviesiam atminimui, kurių, deja, aš pats
nei vieno nepaþinojau ir nemačiau, nes visus juos 19 1 m. vasarà
suėmė ir nuvarė į Kelm . Ten liepos 26 d. kartu su kelmiečiais
þydais sušaudė. Vien uþ tai, kad jie buvo þydai.
Apie juos man pasakojo tėvas, kaimynai. Nei vieno blogo
þodþio apie Vaiguvos þydus neteko iš jų girdėti“1.
Istoriko Alfonsas Eidinto tėvas Albinas Eidintas (gim. 1923 m.) buvo tikras Vaiguvos miestelio senbuvis, kuris augo ir gyveno Vaiguvos þydų apsuptyje.
Kartu su þydų vaikais jis lankė vien ir t pači Vaiguvos mokykl , nes þydai
čia neturėjo savo atskiros mokyklos.
Toje knygoje nurodyta, kad masinės þydų þudynės vyko ties Kr þiais, þvenčiu, Š ukėnais, Kelm , t. y. gerokai toliau (daugiau kaip 10 km) nuo Vaiguvos.
Vadinasi, Vaiguvos apylinkės buvo toks þemės kampelis, kur nebuvo pralietas
þydų kraujas.
Kitas V iguvos miestelio senbuvis Povilas Tomkus (gim. 1925 m.) 2005 m.
Versmės leidyklos surengtos ekspedicijos dalyviams pasakojo, kad prieš kar
þydai gyveno Vaiguvos miestelyje. Daugiausia jie buvo susispietę miestelio centre. Čia jie turėjo ir nuosavos þemės. Jie buvo prisistatę vieno aukšto medinių
trobų. Kai kurie þydai Vaiguvoje buvo sirengę ir krautuves, kurias atveþdavo
silkių, kavos, saldainių ir dar kitokių prekių. Visa tai vaiguviškiams buvo labai
paranku, nes pas þydus buvo galima prekių sigyti ir ant bargo2. Jis anuomet tarnavęs – karves ganęs. Uþ karvių ganym gaudavęs pinigų. Tais laikais pinigai
buvo litai. Uþ litus þydų krautuvėse pirkdavęs saldainių. Kai baigdavęsi jo uþdirbti litai, nešdavęs krautuvę kitoje kelio pusėje gyvenusiems þydams mamos
kiaušinių ir vis tiek gaudavęs saldainių. Paskui jų kaimynus þydus kaþkur išveþė.
Þinojęs, kad juos išveþė...
Pats Vaiguvos miestelio centras, kiek atsimena P. Tomkus, priklausė þydui
Joseliui Faivelzonui, kuris savo namuose buvo sisteigęs net pirmosios medicinos
pagalbos punkt . Joselių þemę valdė iš
kitur atsikėlęs Šeiferis. Jis buvo V iguvoje vienintelis þydas ūkininkas, nors 1 Lietuvos þydų þudynių byla, sud. A. Ei din tas, Vilnius, 2001, p. 6.
tas jo ūkis buvo apskuręs. Šalia gyveno 2 Ant bargo – nemokant iš karto, o vėliau, kai bus
kitas þydas – Berelis.
pinigų.
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Emilija Eismontienė (Paliulytė), gimusi 1918 m. Pikelių k., atsimena, kad
þydas Veivelis Vaiguvoje buvo pagarsėjęs siuvėjas (kriaučius). Čia amatais vertėsi
ir kiti þydai. Strolis vaþinėjo po kaimus ir supirkinėjo veršius, kiti þydai – senus
skudurus. Kai kurie jų buvo þvejai (rybokai). Jie kūdrose ir Knit ojos upėje gaudydavo þuvis, vėþius, kurių dabar (po melioracijos) jau nebėra. Dauguma þydų
Vaiguvoje turėjo savo krautuves.
Visi þydai Vaiguvoje buvo nuoširdūs, malonūs þmonės. Ar jie keikdavosi,
plūsdavosi? Gink Dieve Jie vis siūlydavosi Ui, kuo galim paratavuoti (padėti)?
Svarbiausias jų maistas buvo veršiena ir paukštiena, o per didþi sias šventes
(Velykas ir Kalėdas) – macai (tai kiek panašu mūsų vaflius).
Þydai turėjo savotiškų keistenybių. Kelet suminėsiu.
1. Prieš Kalėdas, per Kūčias, jie nakvodavo po egle.
2. Priešingai lietuviams, jie nepripaþino rūtų, o tik mirtas.
3. Vaiguvoje, uþ dabartinės parduotuvės, Kraþių link, buvo þydų maldos
namai (šiulė), kurioje didþiausios þydų šventės – šabo – metu vyniodavosi juostele
ir šokdavo tik vieni vyrai þydai.
4. Jie buvo laidojami be karstų (gal dėl to, kad jie sekmadieniais nešvęsdavo). Vaiguvoje þydai neturėjo atskirų kapinių, o buvo laidojami bendrai su kitais
parapijos kapinėse.
Vokiečiai, nekęsdami þydų, ant jų nugarų uþkabino geltonas þvaigþdes ir
varė juos dirbti visokiausius bjaurius darbus valyti tualetus, ravėti pakeles ir
panašiai. Vėliau tokius iškankintus, nusilpusius (nevalgiusius) þydus veþė iš Vaiguvos šaudyti prie þvenčio Giedru čių mišk , o Joselikę ir dar kitus þydus,
pavarę pastotes, išveþė tiesiai Þagarę, kur vyko masinės þydų þudynės. Prie
þydų šaudymo buvo prisidėjęs ir vienas iš P kelių kaimo gyventojas (jam gyvenimas vėliau nenusisekė).
Vaiguviškiai dar gerai atsimena t kraupų vaizd , kaip vienas P vaiguvio
kaimo gyventojas, pagriebęs iš þydo Kanajieškės rankų maþ mergytę ir laikydamas j uþ kojyčių, trenkė galvytę stulp ir j uþmušė. Kanajieškis buvo turtingas þydas – turėjo didel nam ir savo krautuvę, kurioje buvo vairių brangių
medþiagų bostono, angliško milo, šilko. Ko tik panorėdavai, jis atveþdavo iš
kitur. Jei kas iš karto susimokėti neturėjo pinigų, savo brangias prekes duodavo
ant bargo.
Tatjana Štrakšienė (Piliušenkaitė), gimusi 1930 m. Klapatauski k., prisimena, kaip jos brolis Aleksas ant bargo buvo gavęs iš þydo Kanajieškės net brangų
vizitin (išeigin ) kostium . Be to, Tatjana gerai atsimena þyd Brochin su didele
barzda. Jo þmona Brochinienė buvusi labai graþi – jos þandþiukai visada būdavo
raudoni kaip burokiukai. Brochinų name buvo taip pat krautuvė, prikrauta visokiausių maisto prekių silkių, cukraus, miltų, aliejaus, kavos ir kt. Tame name
sovietmečiu buvo apsigyvenęs Šaltys su šeima.
Tatjana prisimena ir savo bendraamþę þydukę Šeiferaitę, kuri buvusi šviesi,
garbanotais plaukiukais – visai nepanaši þydukę. Ji draugavo (palaikė draugiškus santykius) su mano seserimi Olia ir mūsų kaimyne iš gretimo Sir niškių
dvaro Irena Choromanskyte. Šeiferaitė turėjo daug visokių suknelių, batelių ir kt.
Kai uþėjo vokiečiai, Šeiferaitė savo drabuþėlius dalijo draugėms. Mano sesuo Olia
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buvo stambi, todėl jai þydukės drabuþėliai buvo per maþi. Viskas atiteko Irenai,
kuri buvo panašaus kūno sudėjimo.
Kai prasidėjo þydų šaudymas, iš Vaiguvos pirmiausiai išveþė visus þydus
vyrus, paskui veþė visas þydes moteris. Paskiausiai surinko vaikus. Sušaudyti
juos nuveþė Jaunimo slėn ties þvenčiu. Kai veþė tuos þydukus šaudyti, mes,
lietuviai vaikai, verkėme, gailėjome jų.
Siuvėjo Veivelio duktė Makli buvo irgi siuvėja. J buvo pakvietę mano
tėvai
savo namus siūti vaikams drabuþėlių. Iš Vaiguvos miestelio
mūsų
Klapatauski kaim Makli atėjo su savo maistu ir visais maisto gaminimo rankiais. Atsiveþė net savo primus , ant kurio virdavosi maist . Tas buvo apie
1939-uosius metus. Makli buvo graþi ir gera mergina. Ji turėjo dar dvi seseris,
kurios gyveno Kaune ar Vilniuje. Mano jaunesnysis brolis Petras tuomet buvo
maþiukas, vos dvejų metukų, ir sirgo plaučių uþdegimu. Vien nakt mama
atsikėlė jo pamaitinti ir virtuvėje tamsoje netikėtai paėmė tos Makli peil ir uþtepė sviest . Tas peilis jai pasidarė negeras (ne košer), ir viskas. Mama turėjo
jai nupirkti kit peil . Po kurio laiko ta þydukė Makli išvaþiavo iš Vaiguvos
gyventi Kaun ar Šiaulius. Išvaþiuodama ji buvo atėjusi pas mus atsisveikinti.
Pabučiavo mus visas ir pasakė „Išvaþiuoju.“ Netrukus prasidėjo karas. Daugiau
Vaiguvoje ji nebepasirodė.
Þydai buvo apsigyvenę ir mūsų dėdės Jono Piliušenkos dvarelyje ties
Sir niškiais. Viena jų þydukė tekėjo. Atvaþiavęs rabinas pagal þydų papročius j
sutuokė tiesiog ant kelio palei krūmus, kurie buvo savotiškai papuošti. Mums,
vaikams, tai buvo labai domu ir tapo simintina diena.
Kai nuveþė šaudyti mūsų draugę Šeiferaitę – graþi , brangiais drabuþėliais
apsirengusi , vienas lietuvis þydšaudys pradėjo jos gailėti ir prašė pasilikti su juo
kaip meiluþe ar kaip þmona. Šeiferaitė tok pasiūlym grieþtai atmetė, sakydama
Kur mano tėveliai, ten ir aš, jokio pasilikimo negali būti.“
Kai visus þydus iš Vaiguvos išveþė ir sušaudė, gatvėje vyko þydų turto
varþytinės-išpardavimas. Pirkti þydų turto susirinko ne tik vaiguviškiai, bet ir
þmonės iš aplinkinių kaimų, atvaþiavę Vaiguv net su poriniais veþimais. Toks
Antanas Kundrotas, gausios šeimos galva, Pikelių kaim parsiveþė þydų turto
pilnus porinius ratus.
Su tuo þydų turtu buvo visaip. Þydo Kanajieškės namuose buvo rastas nudvėsęs katinas. J suvyniojo drobules (paklodes), dėjo graþi pintinę ir uþrišo.
Paskui pardavė t negyv katin kaip ger þydų turt .
Þydšaudþių iš vaiguviškių buvo nemaþai. Vieni jų ėjo skatinami nacių antižydiškų akcijų, kiti – dėl okupacijų ir karo praradę dvasines vertybes. Vietos
gyventojai buvo varyte varomi šaudyti þydų.
Vaiguviškė Stanislava Kunickienė (Šimkutė), gimusi 1929 m., augo gausioje
dvaro kumečio šeimoje. Ji turėjo kelis broliukus. Vaikėzai paprastai yra nuotykių
ieškotojai. Ji atsimena, kad kai kurie Vaiguvos þydai, pasikinkę arklius, vaþinėdavo
po kaimus, supirkinėdami visokius skudurus, senus daiktus. Vien syk tokiam
þydui supirkėjui jos brolis su draugais iškrėtė šunybę. Jie nutaikė moment , kai
toks supirkėjas atvaþiavo prie kaimynų trobos, sustojo, uþ vadþių pririšo arkl
prie tvoros ir pats ėjo trob . Kol šeimininkė pakampiuose ieškojo senų sku251
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durų ar kitk rankiojo, praėjo kiek laiko. Tuo metu vaikėzai iškinkė þydo arkl ,
ratų gr þulę (dišlių) perkišo per tvor ir, nuvedę arkl
kit tvoros pusę, vėl
j pakinkė ir pririšo prie tvoros. Kai þydas gautus skudurus susikrovė ratus
ir norėjo vaþiuoti, arklys negalėjo patempti ratų. Þydas pradėjo arkl mušti ir
ėmė šaukti Ui, kaip įlindai į tvorà, taip ir išlįsk O arklys nė krust. Vaikėzams
buvo saldaus juoko. Kieme kilo triukšmas. Išėjusi kiem namo šeimininkė tuoj
suprato, kas yra, ir paaiškino, sakydama Þiūrėk, arklys vienoje tvoros pusėje, o
ratai – kitoje pusėje.“
Stanislava, prisiminusi vaikystę, juokiasi pati iš savo naivumo. Kaip ir kiti
vaikai, ji labai mėgusi saldainius, kurių buvo gausu tais laikais þydų krautuvėse. Ji tik þinojusi, kad þydai saldainius duoda ant bargo, bet nesupratusi, k tas
þodis ant bargo reiškia. Kai panorėdavusi saldainių, eidavusi viena ar su kitais
vaikais þydų krautuvę ir prašydavusi saldainių ant bargo. Þydai visada vaikams
duodavo saldainių, niekada jų neišvarė (jei keli vaikai uþeidavo, tai ilg saldain
sulauþydavo gabaliukais ir visus juos pavaišindavo).
vairių šunybių þydams krėsdavo ir Vaiguvos mokyklos mokiniai. Kart ,
eidami iš mokyklos namo, savo bendraklasiui þydukui burn grūdo kiaulės lašinių gabal (þydai kiaulienos nevalgė). Tas verkdamas parbėgo namo ir parodė
savo motinai. Toji vargais negalais ištraukė tuos lašinius iš vaiko burnos, bet jo
burna tapo bloga (nekošer). Motina plovė vaiko burn , daugybę kartų skalavo j .
Vladas Lekavičius, gimęs 1927 m. Norkių kaime, atsimena
Jeigu kuris nors kaimo gyventojas norėdavo parduoti þydams veršį,
tai vos tik karvei atsivedus, turėdavo pranešti þydui Stroliui, kuris
supirkinėdavo iš gyventojų veršiukus. Jis pats nuspr sdavo, kada
vaþiuoti veršiukà pasiimti. Strolis pirkdavo tik priekines veršiukų
dalis, o uþpakalines pigiai pardavinėdavo kaimų gyventojams.
Kitas þydas, Veivelis, vaþinėjo po kaimus pardavinėdamas
adatas.“
Renovuotas þydų
statytas namas
Vaiguvoje –
vienintelis išlik s
þydų statinys, kurį
prieš karà iš þydų
buvo nusipirk s
Benediktas Slipkus.
2007 m.
A. Petrašiūno nuotr.
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V. Lekavičius pasakojo, kad Vaiguvos þydai buvo veþami šaudyti Þagarę. Vietos gyventojai, kurie turėjo arklius, privalėjo poriniais ratais ( sidėję juos
šiaudų) veþti þydus Þagarę, o parvaþiavę pasakodavo spūdþius kaimynams.
Zosė Sutkienė (Pleikytė), gimusi 1931 m. Þelvi kaime, matė, kaip su pastotėmis nuo Vaiguvos pusės buvo atveþami þydai Þelvių mišk .
t mišk
kelias ėjo pro pat Pleikių sodyb . Þydai ratuose sėdėjo liūdni, nulenkę galvas. Kai
pasukdavo miško link, þydai pradėdavę verkšlenti, cypti. Þelvių miške uþ vieno
kilometro nuo Pleikių sodybos buvo iškastos didþiulės duobės. Þydus atveþdavo
iš rytų pusės, o þydšaudþiai ateidavo iš vakarų pusės. Þydai buvo sustatomi prie
tų duobių su drabuþiais (prie krūtinių jie turėjo aukso ir pinigų). Čia nušauti þydai krisdavo tas duobes. Tie šūviai Pleikių sodyboje būdavo aiškiai girdėti. Po
kurio laiko tos duobės buvo atkasinėjamos. Matyt, buvo ieškoma aukso. Vėliau
þydai buvo šaudomi prie duobių nuogi – tada jų auksas ir pinigai likdavo ant
kranto ir nebereikėdavo kasinėti kruvinų duobių.
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Vaiguvos žydaičių likimas
Alfonsas Eidintas

Izraelietės Ziporos (lietuviškai gal reikėtų tarti Cipora) Kochen anūkas Nadavas, močiutės paprašytas, internete surado duomenų apie jos gimtąj miestel
V iguvą Lietuvoje ir V iguvos mokyklą.
Ten buvo parašyta, kad vienas iš šios mokyklos auklėtinių yra Lietuvos
ambasadorius Izraelyje. Taip dėl modernių technikos amžiaus laimėjimų Tel Avive
sulaukiau jo skambučio ir iš pradžių net negalėjau patikėti, kad jo močiutė tikrai
yra iš Vaiguvos. Mat po karo buvo pasakojama, kad visi Vaiguvos žydai buvę
išžudyti Kelmėje.
Pakviečiau apsilankyti, susitikti. ambasadą vieną dieną ir atvyko Nadavas,
jo tėvas Šaja ir pati Zipora Zaksaitė, pagal vyrą Kochen. sikalbėjome. Viešnia
po truput pradėjo prisiminti lietuviškus žodžius ir paprašė paskaityti ką nors
lietuviškai. Daviau lengviausią tekstą – vaikiškas pasakas.
Skaitydama džiaugėsi, kad žodžiai vienas po kito sugr žta.
Nors pokario metais Zipora Zaksaitė-Kochen, slapta sugebėjusi išvykti Palestiną, daugiau niekuomet nebuvo kalbėjusi lietuviškai, ji prisiminė ir mokykloje
išmoktus Lietuvos himno žodžius. Vos kelių sakinių užteko sitikinti, kad tarsi
iš kapo atsiradusi pagyvenusi moteris – tikrai mano kraštietė, gal net lankiusi tą
pačią mokyklą su mano tėvu
Tai buvo pats emocingiausias mano susitikimas Izraelyje.

Ištrūko ne viena
Zipora Kochen, mergautine pavarde Zaksaitė (Lietuvoje prieš karą visų
vadinama Felyte Zaksaite), gimė 1920 m. gruodžio 24 d. Vaiguvoje.
Taurių lietuvių, mano kraštiečių su ja drauge buvo išgelbėta ir pusseserė
Frida Štrom (mergautine pavarde Niselevičiūtė), taip pat kilusi iš šito mažo miestelio, tik pora metų vyresnė už Ziporą. Ji buvo gimusi 1918 m., dabar gyvena
JAV, Čikagoje.
Zipora taip pat papasakojo, kad buvo išgelbėtas ir jos vaiguviškis pusbrolis
Zaksas. Atrodo, kad tai galėjo būti filosofijos dėstytojas Irmija Zaksas.
Mano kraštietės anūkas Nadavas, užrašinėjantis močiutės atsiminimus, sitikinęs, kad iki Antrojo pasaulinio karo abi Zaksų ir Niselevičių šeimos, Vaiguvoje
turėjusios po parduotuvę, išlaikė savo šeimų tęstinumą dėl to, kad krautuvininkai
ir jų šeimos turėjo daug paž stamų tarp savo klientų ir partnerių lietuvių Vaiguvoje
ir apylinkėse. Tos pažintys vėliau iš tiesų labai joms padėjo slėptis nuo mirties.

Žvilgsnis

Vaiguvą

Valsčiaus centro miestelis Vaiguva buvo nedidelis, jis negarsėjo žydų pasaulyje, nes žydai čia sikūrė palyginti vėlai, gyveno ne itin gausiai. Profesoriaus
Dovo Levino duomenimis, XIX a. pabaigoje miestelis turėjo apie trečdal gyventojų žydų, o rabinas Baruchas Faibelzonas valdė nedidel viešbut , kuris priklausė
lenkiškai kalbančiam bajorui.
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Neretai jis išnešdavo stalus prie viešbučio ir vaišindavo praeivius, nepaisydamas jų religijos, o rabino žmona garsėjo labdara ir dalydavo neturtingiems
pakeleiviams duoną ir silkes. Rabino namuose atsidarė ir veikė medicinos punktas,
kuriame vėliau ilgą laiką darbavosi ir lietuvis gydytojas M. Girbutas (naciams
atėjus bandęs ginti vietos žydus).
Gyventojų sumažėjo po 1921 m. gaisro, kai sudegė 22 žydų namai. 1923 m.
iš 813 Vaiguvos gyventojų 137 buvo žydai. Daugelis jų buvo siuvėjai, dirbo kaimuose, ūkiuose ir paprastai prieš šabą gr ždavo namo. Kai kas iš žydų turėjo
sigiję žemės ir ūkininkavo arba žemę nuomodavosi.
Vaiguvoje stovėjo ir sena sinagoga, kurioje rabinai buvo Hiršas Šolvičius,
Jašijahus Mamošas, Efraimas Dovas Berzinskis (nuo 1902 m.).
1931 m. valdžios duomenimis, Vaiguvoje buvo lietuvių kooperatyvo parduotuvė ir dvi žydų parduotuvės – maisto ir audinių, kurias ir valdė Zaksas ir
Niselevičius.
Vaiguviškiai žydai apylinkėje dar turėjo du malūnus, o pačiame miestelio
centre – ir vilnų šukavimo dirbtuvę-karšyklą, kuri, pamenu, veikė dar ir mano
vaikystės metais. 1937 m. duomenimis, miestelyje gyveno du žydų siuvėjai,
konditeris, mėsininkas. 1940 m. Lietuvą okupavus sovietams parduotuvės buvo
nacionalizuotos.

Išvežti

Kelmę ir nužudyti

Nacių Vokietijai okupavus Lietuvą prasidėjo žydų persekiojimai, represijos,
buvo paskelbti žydų apribojimai. Vaiguvoje tuo metu gyveno dešimt žydų šeimų – iš viso apie 70 žmonių.
Prasidėjus žydų naikinimui buvo nukirsta bendruomenės galva – lietuvių
baltaraiščiai nužudė paskutin Vaiguvos rabiną Mošę Lurjė.
1941 m. liepos pabaigoje visiems žydams buvo sakyta išeiti iš savo namų,
jie buvo suvaryti laikinąj getą, o liepos pabaigoje visus išvežė Kelmę. 1941 m.
rugpjūčio 29 d. visi Vaiguvos žydai kartu su Kelmės žydais buvo sušaudyti.
Septyniolika Vaiguvos žydų vaikų nuvežė Žagarę, kur jie kartu su kitais buvo
sušaudyti spalio 2 dieną.
Felytė Zaksaitė prisiminė Vaiguvos paštininką ir drauge bažnyčios vargonininką Bagdonavičių – dar ir mano vaikystės metais jis tebebuvo pašto viršininkas
ir vargonininkas. O Bagdonavičiaus sūnus buvęs jos simpatija, taigi kavalierius?
(Taip ir nepasakiau jai, kad jis jau iškeliavęs Anapil – nesinorėjo liūdinti.)
Jos geriausia draugė buvusi Šaltytė. Vėliau su senais vaiguviškiais, dar prisimenančiais Zaksus ir jų vaikus, nustačiau, kad tai buvo Felicija Šaltytė, pagal
vyrą Marcinkienė, Vaiguvoje gyvenusi iki pat savo mirties.
Felytė Zaksaitė lankė Vaiguvos pradinę mokyklą, kur pradžioje lietuviai ir
žydai mokėsi kartu, vėliau žydai turėjo savo pradinę mokyklą. Po Felytės mamos
mirties tėvas ją nuvežė mokytis Va nių žydų progimnaziją. Tad Vaiguvoje ji jau
lankydavosi tik per vasaros atostogas.
Prisiminėme pastatus, kurie stovėjo jos jaunystės metais ir išliko iki šiol –
bažnyčią, buvusią medinę sinagogą ir vaistinę, parapijos namus ir kapines (žydų
kapinių Vaiguvoje nebuvo).
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Nieko kito Vaiguvoje, jei apsilankytų, ji jau nerastų. To ji ir bijo – kad
nieko neberas, ką pažinojo, kokias vietas labiausiai mėgo ir gatveles, kuriomis
lakstė, todėl anūkas Nadavas niekaip ir ne kalbina jos kartu nuvažiuoti Vaiguvą.

Du pabėgimai iš geto
Zipora, kaip ir kiti žydai, buvo areštuota ir uždaryta Telšių getą. Iš to
laikinojo geto ji pabėgo ir aštuonis mėnesius slapstėsi kaime netoli Luokės – ji
jau nebeprisimena slapsčiusio ją žmogaus pavardės nei tikslios vietovės.
Tačiau tą žmogų jai reikėjo palikti. Kadangi niekur kitur ji neturėjo vietos,
Zipora nusprendė prisidėti prie sesers Rozos ir pusseserės Fridos ir su fiktyviais
ponios Goldberg dokumentais slapta apsigyveno Šiaulių gete.
Karui einant pabaigą, sklindant gandams apie gresiant Šiaulių geto likvidavimą, 1944 m. Zipora ir Frida per nedidelę landą spygliuotoje tvoroje išbėgo iš
geto. Jos patraukė pas buvusią tėvo paž stamą moter , iki karo turėjusią parduotuvę.

Kelionė iš vienų pas kitus
Ta maloni moteris buvo žinoma kaip užjaučianti persekiojamus žydus ir
itin tolerantiškas žmogus. Moteris suvedė bėgles su ponu Šimkumi, kuris gyveno
Šiaulių priemiestyje. Paprašytas padėti, jis sutiko ir paslėpė jas savo namuose.
Tačiau po kelių dienų pasakė, kad pas j pavojinga, ir patarė joms slapstytis pas
jo brol , kuris gyveno toliau nuo Šiaulių kaime.
Vieną dieną Šimkus ir jo draugas, pasisodinę ant dviračių abi žydaites,
nuvežė jas pas brol , kuris gyveno netoli Vaiguvos apaugusiame miškais ir apsuptame pelkių Užgirių kaime.
Kelias buvo ilgas, apie 50 km, ir labai rizikingas. Jeigu keleiviai būtų buvę
policijos pagauti, visi būtų buvę sušaudyti.
dienos pabaigą visi pasiekė Šimkaus brolio namus. Čia Zipora ir Frida
gyveno keturis mėnesius. Šimkų šeima (Užgiriai buvo maždaug už 5–7 km nuo
Vaiguvos) buvo neturtinga, jie patys augino septynis vaikus ir dabar turėjo išlaikyti
dar dvi merginas. Iš viso dviejų kambarių name gyveno 11 žmonių.
Žydaites apgyvendino ne name, o prieklėtyje. Šimkai buvo neturtingi, bet geri
žmonės, ragindavo valgyti daugiau mėsos. Matydama didel šios šeimos skurdą,
Frida parašė laišką poniai Šileikienei – moteriai, kurią pažinojo prieš karą. Laiške
ji aprašė visus jų ir gelbėtojų sunkumus, Šimkų šeimos vaišingumą.

Gelbėtojų daugėja
Šileikienė pasielgė kilniai – atidavė Šimkams karvę. Tais laikais karvė tokiai
didelei šeimai buvo vertesnė už aukso gabalą.
Po kelių slapstymosi mėnesių Užgirius atėjo raudonieji partizanai, tarp
kurių buvo rusų ir žydų. Juos pamatęs Šimkus nusprendė, kad karas jau pasibaigė, o Vokietijos kariuomenės nebėra. Jis nubėgo klėt ir pasakė Ziporai ir
Fridai, kad jos jau laisvos.
Bet kai merginos išėjo iš slėptuvės, jas pamatęs vienas ūkininkas, anksčiau
prisidėjęs prie žydų žudymo, nubėgo šauktis policijos pagalbos, kad jas areštuotų.
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Policijai supant namus, Šimkienė liepė Ziporai, kurios bruožai buvo lietuviški, gultis savo dukters lovą ir apsimesti sergančiai.
Frida buvo paslėpta kitame namo gale. Policininkai apieškojo namus ir matė
ligonę , tačiau nieko nesuprato. Fridai ir Ziporai pavyko pabėgti. Visą nakt jos
praleido laukuose, o kitą dieną nuėjo pas vieną moter ir toji leido pernakvoti.
Atsikėlusios 5 val. ryto merginos nuėjo pas ūkininkus Sutkus, kurie prieš
karą statė pieno produktus jos tėvų parduotuvei Vaiguvoje.
Kai atėjo Sutkaus kiemą, Sutkienė labai išsigando ir paklausė, ar jūs
esate vaiduoklės, ar tikrai gyvos? – prisiminė Zipora. Sutkai paslėpė merginas
namuose. Nakt žydaitės išėjo nakvoti daržinę.
Abi moterys – Frida ir Zipora – prisimena, kad Sutkų šeima buvo tikrai
puiki. Jos gaudavo pakankamai valgyti, nes Sutkai vertėsi geriau nei Šimkų šeima.
Pas Sutkus jos gyveno kelias savaites, kol pagaliau karas šiose vietose baigėsi. Kai rusai priartėjo prie kaimo, Sutkus pasiėmė savo keturis vaikus, kurie net
nenutuokė, kad namuose, be jų, dar gyveno ir dvi žydų merginos, ir pasakęs, kad
visi esame iš to pačio medžio ir jei kas atsitiks blogo, tai atsitiks visiems , visus
ir visas drauge paslėpė. Mūšio metu visi namai sudegė, išskyrus Sutkaus namą.
Frida ir Zipora sitikinusios, kad niekas kitas iš apylinkės nebūtų taip pasielgęs, išskyrus Sutkus.

trauks

teisuolių sąrašą

Zipora ir Frida rengia liudijimus, kad abi šeimos (Sutkai ir Šimkai) yra nusipelniusios apdovanojimo – nori, kad juos Pasaulio teisuoliais pripažintų Jeruzalėje
esantis institutas ad Vashem (tame garbingame sąraše jau yra keli šimtai lietuvių).
Abi šios šeimos gelbėjo merginas, nesitikėdamos jokio užmokesčio ir nepaprastai rizikuodamos. Abi išgelbėtosios po karo palaikė ryšius su Šimkiene iki
pat jos mirties, siųsdavo jai siutinius.
Frida mano, kad gydytojo Šileikos žmona Šileikienė (kuri buvo labai turtinga ir gyveno Užgirių dvare) neturėtų būti vertinta lygiai kaip jau minėtos dvi
šeimos, nes Šileikienė nerizikavo savo gyvybe, nors ji irgi padėjo persekiojamoms
žydaitėms.
Tačiau Zipora teigia priešingai, nes, jos manymu, Šileikienė visada gerbė
žydus. Zipora po karo praleido Užgirių dvare dvi paras. Šileikienė jai papasakojo, kad 1941 m. ji bandžiusi gelbėti jos brol Davidą Zaksą, siūliusi jam bėgti iš
apsaugos akių ir eiti su ja, tačiau Davidas atsisakęs pagalbos ir buvo nužudytas.
Ziporai svarbus tas karvės atidavimo faktas, rodantis Šileikienės didžiadvasiškumą. Šiandien tai sunku sivaizduoti tam, kuris nežino, kas dėjosi karo
metais Lietuvoje , – sakė Zipora Zaksaitė. Kiek pagalvojusi Frida su tokia nuomone irgi sutinka.

Giedojo Lietuvos himną
Zipora Zaksaitė su sūnumi ir anūku Nadavu per 2005-ųjų Vasario 16-osios
priėmimą Tel Avive buvo mano brangiausi svečiai.
Po programos ir kalbų Nadavas priėjęs pasakė, kad močiutė kartu su muzikantais giedojo ne tik Izraelio, bet ir Lietuvos himną.
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trom (Niselevičiūtė).

Izraelis. 2005 m. © Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus

Seniai jau himno melodiją buvo girdėjusi, dar prieš baisiuosius 1941-uosius,
tačiau dabar prisiminė ne tik melodiją, bet ir žodžius. Ir, žinoma, gerus Vaiguvos
ir Šiaulių apskrities žmones, kurie rizikuodami savo ir savo vaikų gyvybe padėjo
Ziporai išlikti baisiausiomis jos gyvenimo valandomis.
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Vaiguvos valsčiaus savanoriai
Ieva

varcaitė

Po Pirmojo pasaulinio karo ginti Lietuvos nepriklausomybės pakviestieji savanoriai, nors ir girdėjo politikų šnekas apie galimybę atitarnavus gauti žemės iš
valstybės fondo, bet ne visi tikėjosi. Savanoriai buvo aprūpinami žeme ir pašalpomis.
Dėl riboto žemės kiekio valsčiuje savanoriai jos gaudavo toliau nuo gimtųjų vietų.
Tarp savanorių buvo dvarininkų (gydytojas Vytautas Šileika, dvarininkas Tadas Bytautas, farmacininkas Aleksas Dauginis ir kt.), ūkio darbininkų ir miestiečių.
Savanoriai pasižymėjo kovose su bolševikais, lenkais, bermontininkais (Juozas
Musteikis iš Bit kų k., Pranas Mešlidis iš Bag žių k. ir kt.).
Dvaro žemės parceliacija ir išdalijimas savanoriams, bežemiams ir mažažemiams sigaliojo 1919 m. birželio 10 d. J pasirašė Mykolas Sleževičius.
Jau greit šimtmetis, kai 1918 m. vasario 16 d. buvo paskelbta atkuriama
Lietuvos valstybė. Pralaimėjus kaizerinei Vokietijai ir tuometinėje Rusijoje 1917 m.
lapkričio 7 d. (senuoju Juliaus kalendoriumi – spalio 25 d.) vykus bolševikų perversmui, Lietuva deklaravo modernios
valstybės kūrimą. Reikėjo ją apginti
nuo išorės ir vidaus priešų. Tuo metu
Lietuvos Taryba nei realios valdžios, nei
karinių dalinių neturėjo. Kiekvienoje iš
12 Lietuvos sričių nutarta organizuoti
savisaugos būrius.
Lietuvos kariuomenę ėmėsi organizuoti iš Rusijos gr žę lietuvių karininkai. 1918 m. lapkričio 23 d. ministras
pirmininkas Augustinas Voldemaras
Aplinkos ministerijai pasirašė sakymą
Nr. 1, kuriuo kūrė Apsaugos tarybą. Tuo metu jau buvo apie 50 savanorių karių ir dukart tiek karininkų.
Pralaimėjusi karą Vokietija, vykdydama Santarvės (Antantės) reikalavimą,
1918 m. gruodžio mėnes ėmė trauktis iš okupuotų teritorijų ir, turėdama
savo politinių tikslų, pažadėjo Lietuvos
kariuomenę paremti ginkluote, suteikti
kitokią pagalbą.
Vyriausybė, vadovaujama M. Sleževičiaus, dar Vilniuje 1918 m. gruodžio 29 d. Lietuvos aide ir kituose Lietuvos kariuomenės kariai. Pirmoje eilėje
leidiniuose lietuvių, lenkų, baltarusių iš dešinės klūpo Petras Paliulis iš Vaiguvos
ir žydų kalbomis paskelbė atsišaukimą valsčiaus Pikelių kaimo. Apie 1920 m. Iš
Kristinos Lukošienės (Paliulytės) šeimos albumo
visuomenę
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Nelaukdami toliau nei valandos, kas myli
Lietuvą, kas trokšta laisvės, kas pajėgia valdyti
ginklą, stokime visi į Lietuvos krašto apsaugą.
Būrių būriais eikim iš visų Lietuvos
kraštų laisvės ir Tėvynės ginti. Stokime
drąsiai pirmi į kovą.
Drąsiai, be baimės kaip mūsų tėvai
ir sentėviai, užstokime priešams kelią, pakelkim žygį už Motiną Tėvyn , už Lietuvą
Valstyb “1
Atsiliepdami
Vyriausybės raginimą, daug jaunuolių stojo savanoriais, parodydami didel patriotin
subrendimą ir ryžtą, negailėdami net
savo gyvybės. Daug patriotinės dvasios
parodė V iguvos apylinkių 20–25-erių
metų jaunuoliai.
Dalis karių, būdami šaukiamojo amžiaus, taip pat dalyvavo (1919–
1920 m.) mūšiuose už Lietuvos nepriklausomybę, nors savanorių statuso neturėjo.
Pateikiame Lietuvos kariuomenės
kūrėjų savanorių, kilusių iš Vaiguvos
apylinkių, sąrašą2.

Kareivis Aleksas Ušinskis iš Norkių kaimo.
Iš K. Lukošienės (Paliulytės) šeimos albumo

Andrijauskas Kazys Jono st. sav. 1919 03 25. LKKSK 1932
04 12. Apdov. liud. Nr. 8287, išd. 1932 04 30. 1931 m. gyveno Š ukėnų vls. Ram čių k. Tarnavo nuo 1919 03 25 iki 1921 10 19. Gimė
1900 02 25 Ubesi kų k., Vaiguvos vls. (dab. Ke mės r.).
Andriulis Balys Petro st. sav. 1919 10 27. LKKSK 1933 02 21.
Apdov. liud. Nr. 9058, išd. 1933 03 07. Tarnavo nuo 1919 10 27 iki
1921 09 06. Gimė 1902 07 20 Aglynės k., Vaiguvos vls. (dab. Kelmės r.).
Dauginis Aleksas Leono Atsargos karo farmaceutas. Apdov. liud. Nr. 8233, išd. 1932 04 16. Tarnavo nuo 1919 06 16 iki
1923 12 01, paleistas karininkų atsargą. 1931 m. gyv. Šiauli apskr.
V iguvoje. Gimė 1893 02 12 Lipinų k., Vaiguvos vls. (dab. Kelmės r.).
Dauginis Jurgis Antano Apdov. liud. Nr. 2702, išd. 1929 05 31.
Tarnavo 1919 03 10–1921 11 01. 1929 m. gyv. Š luvos vls. L duvėnų mstl.
Dirbo eiguliu. Kilęs iš Ras inių apskr. Kelmės vls. Mižiučių k. Gimė
1902 04 01 besio k., Vaiguvos vls. (dab. Kelmės r.).
Dzvankauskas Jonas
ortunato
st. sav. 1919 04 03. LKKSK 1934 10 24, 1 Lietuvos Respublikos ministrai pirmininkai, sud. R. Čeprot. Nr. 280. Apdov. liud. Nr. 9523, 2 pas, Vilnius, 1997, p. 81.
Versmės leidyklos Lietuvos kariuomenės kūrėjų
išd. 1934 10 31. Pametus liudijimą, kitas
savanorių anketų kartoteka (LKKSK), 2007 sudaryta
dr. R. Čepo.
išd. 1937 02 27. Tarnavo 1919 04 03–
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1920 10 27. 1934 m. gyv. Raseinių apskr. Kelmės vls. Vait ičių k.
Gimė 1896 07 27 Vaiguvos mstl. (dab. Kelmės r.).
Galkontas Juozas Kleopo Apdov. liud. Nr. 3242, išd. 1929 07 30.
st. sav. 1919 02 14. 1929 m. gyv. Raseinių apskr. Kr žių vls. ir dv. Kilęs iš Šiaulių apskr. Kl vainių vls. Garainių plv. Gimė 1894 12 05
Š liškių k., Vaiguvos vls. (dab. Kelmės r.).
Giržadas Jonas Jeronimo Apdov. liud. Nr. 8413, išd. 1932 05 31.
Tarnavo 1920 07 27–1921 06 06. 1932 m. gyv. Vaiguvos vls. Ged žių k.
Gimė 1901 06 27 Gedužių k., Vaiguvos vls. (dab. Kelmės r.).
Grigas Antanas Antano Apdov. liud. Nr. 8590, išd. 1932 06 16.
st sav. 1918 12 08. LKKSK 1932 05 31, prot. Nr. 204. Tarnavo
1918 12 08–1922 04 14. Buvo lenkų nelaisvėje. 1932 m. gyv. Šaulių apskr. Vaiguvos mstl. Gimė 1899 06 12 Gedr ikių k., žvenčio vls.
(dab. Kelmės r.).
Kasperas Pranas Tomo Apdov. liud. Nr. 2382, išd. 1929 05 31.
Tarnavo 1919 04 01–1920 04 28. 1929 m. gyv. Vaiguvos mstl., Šiaulių apskr. Gimė 1895 10 05 Vaiguvos mstl. (dab. Kelmės r.).
Maziliauskas Juozas Jono Apdov. liud. Nr. 7583, išd. 1931 11 28.
Tarnavo 1920 11 14–1922 01 01. 1931 m. gyv. Šiaulių apskr. Kurš nų mstl.
Gimė 1890 11 07 K lniškių k., Vaiguvos vls. (dab. Kelmės r.).
Musteikis Domas Rapolo. Apdov. liud. Nr. 3140, išd. 1929 06 26.
Tarnavo 1919 02 11–1920 03 18. 1929 m. gyv. Bitikų k., Vaiguvos vls.
Gimė 1895 02 09 Bitikų k., Vaiguvos vls. (dab. Kelmės r.).
Musteikis Juozas Vinco Apdov. liud. Nr. 5182, išd. 1930 06 25.
st. sav. 1919 02 12. 1919 11 08 sužeistas tarnyboje, mirė nuo žaizdų
1919 11 09. Apdovanojimas išduotas motinai Veronikai, gyv. Bitikų k.
Gimė 1895 11 24 Bitikų k., Vaiguvos vls. (dab. Kelmės r.).
Norgaila Balys Kazio Apdov. liud. Nr. 1816, išd. 1929 03 20.
Tarnavo 1920 11 16–1923 10 04. 1928 m. gyv. Telši mst. Gimė
1902 12 12 Veinių k., Vaiguvos vls. (dab. Kelmės r.).
Pilkis Vincas Simono Apdov. liud. Nr. 1125, išd. 1928 10 31.
Tarnavo 1918 12 08–1921 11 29. 1928 m. gyv. Vaiguvos mstl. Gimė
1897 02 17 Vaiguvos mstl., Vaiguvos vls. (dab. Kelmės r.).
Radavičius Vladas Juozo Apdov. liud. Nr. 4461, išd. 1930 02 15.
Tarnavo 1918 12 08–1921 10 18. 1929 m. gyv. Šiaulių apskr. Vaiguvos vls. Pak vio k. Gimė 1896 02 20 D dmedžių vnk., Vaiguvos vls.
(dab. Kelmės r.).
Rauba Albinas Igno Apdov. liud. Nr. 7018, išd. 1931 06 25.
Tarnavo 1918 12 08–1920 12 08. 1930 m. gyv. Šaukėnų vls. K bgirių k.
Gimė 1896 03 24 Vaiguvos mstl., Vaiguvos vls. (dab. Kelmės r.).
Šaltis Ignas Prano Apdov. liud. Nr. 3176, išd. 1929 07 30.
Tarnavo 1919 01 25–1920 03 24. 1929 m. gyv. Šiaulių mst. Gimė
1891 07 18 Šarki k., Vaiguvos vls. (dab. Kelmės r.).
Šileika Vytautas Julijono Boleslovo Apdov. liud. Nr. 4632,
išd. 1930 06 23. Tarnavo 1919 04 26–1923 01 16 karo ligoninėje ir
evakuacijos punkto viršininku. Ats. kpt. gydytojas, baigęs Dorpato
u-tą. 1927–1930 m. gyv. Šiaulių apskr. Vaiguvos vls. žgirių dv.
Gimė 1888 01 07 J niškio mst. (dab. Joniškio r.).
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Šmitas Antanas Leono Apdov. liud. Nr. 6053, išd. 1930 12 15.
Tarnavo 1919 05 01–1921 10 17. 1930 m. gyv. Raseinių apskr. Kelmės vls. Kirkil k. Gimė 1901 01 21 Klapatauski k., Vaiguvos vls.
(dab. Kelmės r.).
žkuras Antanas Jeronimo Apdov. liud. Nr. 2539, išd. 1929
05 31. Tarnavo 1919 04 06–1921 10 09. 1928 m. gyv. Užvenčio vls. Guravos dv. Gimė 1899 08 18 Vikr ičių k., Vaiguvos vls. (dab. Kelmės r.).
Vaičiūnas Vacys Vinco Apdov. liud. Nr. 2880, išd. 1929 06 26.
Tarnavo 1919 03 11–1920 02 14. 1929 m. gyv. Šiaulių apskr. Vaiguvos vls. Vaiguvos mstl. Tėvai – Surv liškio vls. valstiečiai. Gimė
1904 02 03 Radv liškio mst. (dab. Radviliškio r.).
Vasnevskis Aleksandras Vinco Apdov. liud. Nr. 1441, išd.
1929 01 04. Vyr. ltn. Tarnavo 1919 04 13–1923 06 01. 1927 m. tarnavo Geležinkelių policijos Šiaulių nuovados viršininko padėjėju. Gimė
1899 12 22 Gerdži galos dv., Vaiguvos vls. (dab. Kelmės r.).
Žimontas Rokas Igno Apdov. liud. Nr. 4326, išd. 1929 12 21.
Tarnavo 1919 04 15–1921 10 06. 1929 m. gyv. Raseinių apskr. Kražių vls. Žukauč znos k. Gimė 1898 08 12 Albaičių k., Valguvos vls.
(dab. Kelmės r.).
Sąrašas parengtas pagal leidin Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–
1953 , Vilnius, 2002–2007, t. 2–7.
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Vaiguvos dvarui – 500 metų
Petras Tomkus

Rašytiniuose šaltiniuose V iguvos dvaras paminėtas 1506 m. Žygimanto
Senojo rašte.1
Kęsgailoms priklausiusiame Vaiguvos dvare dar ir 1528 m. nurodoma buvus 14 dūmų (kaip ir 1450 m.). XV a. pradžioje Vaiguvos dvarą valdė Žemaičių
seniūnas Jonas Kęsgaila. 1485 m. paveldėjimo keliu Vaiguvos dvaras perėjo jo
sūnaus Stanislovo Kęstgailaičio rankas. 1498 m. Vaiguvos dvarą jau valdė didikas
Mikalojus Jaugelavičius, davęs dešimtinę savo pajamų K rtuvėnų bažnyčiai.
1531 m. Stanislovas Kęstgailaitis Vaiguvos dvarą užrašė Kr žių bažnyčios
altarijai.2
Teigiama, kad 1528 m. Žemaičių seniūnui Stanislovui Kęstgailai priklausiusi
V iguva 1531 m. (kaip ir 1497 m.) dovanota Kražių bažnyčios altarijai. Tačiau
XVI a. pabaigoje bylinėjantis dėl Vaiguvos dvaro, tas dovanojimo dokumentas
teisme palaikytas falsifikatu, konstatavus, kad dvaras niekada nepriklausė Kražių
bažnyčios altarijai.
ra išlikęs Vaiguvos dvaro 1557 m. gegužės 16 d. inventoriaus aprašymas
ir kainojimas. Tada dvarą valdė Kristina Valentienė su dviem sūnumis.
1572 m. vasario 20 d., matyt, iki tol valdęs Vaiguvą Petras Ščefanovičius
Gudmanas dovanojo dvarą su žmonėmis pusbroliui Jurgiui Rodovičiui. 1588 m.
birželio 30 d. dokumente paminėtas valdovui priklausiusio Vaiguvos valsčiaus
matavimas, tačiau kada darbai vyko, nenurodoma.
1596 m. Vaiguvos dvaras ar jo dalis buvo Jamontų nuosavybė – jie valdą
pirko iš Tiškevičių. Kitais duomenimis, 1596–1598 m. dvaras priklausė Va nių
kunigų seminarijai tuo metu nustatytos jo ir Gruževski Ke mės dvaro ribos.
1598 m. lapkričio 4 d. Vaiguvos dvaras ar jo dalis priteista Baltazarui Rodovičiui,
o 1599 m. – Kražių bažnyčios altarijai, kurią 1600 m. valdė Kražių klebonas ir
altaristas Žemaičių vyskupas Merkelis Giedraitis.
Manyta, kad XVI a. viduryje (apie 1567 m.) Kražių bažnyčiai priklausęs Vaiguvos dvaras galėjo atitekti evangelikams reformatams. M. Valančiaus nuomone,
tai vyko XVI a. pabaigoje.
Nuo XVII a. pradžios bylų dėl Vaiguvos gausėjo. Nurodoma, kad 1609 m. dal
dvaro prisiteisė (gavo) Jonas Gruževskis. Iki 1613 m. ta ar kita dvaro dalis priklausė
S. Syrevičiui ir kitiems. 1613 m. dėl Vaiguvos dvaro vėl kilo ginčas. 1618 m. šis
dvaras dar kartą padalytas, o 1622–1627 m. vieną jo dal valdė Syrevičius. Sprendžiant iš bylos dokumentų, atskiros suskaldyto, o kažkada galbūt buvusio vientiso
Vaiguvos dvaro dalys turėjo dar ir papildomus pavadinimus, tikriausiai reikalingus,
kad šias dalis būtų galima atskirti. To meto raštuose atskiros Vaiguvos dvaro dalys
buvo vadinamos Vaiguva Gryčaitiškiai,
Vaiguva Čuciliškiai, Vaiguva Bučovskiai, Vaiguva Syrevičiai. Atrodo, kad 1 Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės, Vilnius,
2007, t. 3, kn. 2, p. 256.
šie pavadinimai buvo susieti su dvaro 2 Vaiguva, Lietuvių enciklopedija, Čikaga, t. 32, p. 448–
dalių savininkų pavardėmis.
449.
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1622 m. vienoje dvaro dalyje gyveno 5 šeimos. Nurodoma, kad 1624 m.
dvaras atribotas , o 1627 m. dar kartą padalytas. 1634 m. sausio 20 ar 26 d.
rašte, kuriuo Jonas Vaitiekavičius Jucevičius pardavė jam priklausiusią dvaro, nuo
seno vadinamo Vaiguva , dal Jonui Urbanovičiui Klopotovskiui, taip pat minima
sena Vaiguvos dvaro gyvenvietė ir (pirmą kartą) kelias iš Vaiguvos Kraži s
tačiau tai nereiškia, kad šio kelio anksčiau nebuvo.
1632 m. rugpjūčio 7 d. Vaiguvos dvarą (jo dal ?) iš Jono Staniševičiaus Bučo
nusipirko Chvalibogas Kristopovičius Lvovičius, 1633 m. birželio 7 d. pardavė j
už 20 000 lenkiškų auksinų Kuršo gyventojui Dionizui Germanovičiui Sakinovui
ar Sakimovui (Sakimui). 1637 m. viena iš Vaiguvos dvaro dalių, kurioje buvo
5 kaimai, priklausė Kražių altarijai, todėl galima manyti, jog Kražių klebonas
prisiteisė dal valdos.
1714 m. sudaryti už 2 000 auksinų keistos ganyklos dalies viename iš
Vaiguvos dvarų savininkės Onos Višomirskienės Krentovskos inventoriai, kuriuose
paminėti ten buvę trobesiai.
1723 m. rugsėjo 18 d. Antanas Višomirskis pardavė Vaiguvos Suciliškių
Syrevičių dvarą, o Marija Ludovika Chreptavičienė dovanojo Kražių benediktinų
vienuolynui iš mirusiojo Jono Kržetovskio pirktą žemę (30 valakų, margą ir 12,5
rykštės), kuri plytėjo priešais dvaro ganyklą netoli Vaiguvos bažnyčios , be to,
dar ir kitoje vietoje – prie kelio iš malūno Varnius – dešinėje pusėje .
1768 m. vienas iš Vaiguvos dvarų atiteko Žemaičių vyskupui, o popiežiaus
Klemenso XIV bule skirtas Žemaičių (Varnių) kunigų seminarijai.3
1775 m. LDK dūmų liustracijoje Vaiguva pavadinta miestu Juozapui Mickevičiui priklausiusiame Užvenčio pavieto Vaiguvos palivarke buvo šio bajoro
sodyba (1 dūmas) ir 11 valstiečių dūmų, kitame – Žemaičių vyskupystės oficiolo
Bukato Vaiguvos palivarke – 5 bajorų 5 miesto dūmai.
1776 m. spalio 2 d., steigus Vaiguvos parapiją, iš Žemaičių vyskupystės
oficiolo Bukato dvaro atrėžta 15 margų mišku apaugusios žemės .
Nuo 1780 m. Vaiguvos dvarą valdė Ignas Oginskis. Čia jis turėjo 844 dešimtines žemės, o paskui dvaras atiteko didikams Sirevičiams.4
1783 m. sausio 18 d. viena iš Vaiguvos dvaro dalių iš Juozapo ir Anelės
Mickevičių atiteko Jurgiui ir Marijai Šmigelskiams, kurią pavadino Syrevičiai
Sucilovskiai Vaiguva.
Iki 1797 m. Vaiguvos valdos , o iš tikrųjų, matyt, viena iš dvaro dalių,
priklausė Jurgiui Šmigelskiui, kuris tais metais mirė. Dėl dvaro prasidėjus bylai,
jis vėl buvo padalytas keliems asmenims viena dalis atiteko velionio broliui Teofiliui. 1799 m. nurodytas Kražių altarijos nuosavybe buvęs dvaras su žeme .
Dėl J. Šmigelskio dvaro teismas vyko dar ir 1804 m., o 1815 m. vasario 27 d. tas
dvaras vėl padalytas tarp kreditorių.
Dar XIX a. ketvirtą dešimtmet suvalstybinus vieną iš Vaiguvos dvarų –
P vaiguv , jis buvo dovanotas Juozapui Petravičiui, kuris 1840 m. balandžio 23 d.
valdą perleido (17 valakų, arba 30
dešimtinių) sūnums – Pranui ir Kazi- 3
Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės, Vilnius,
mierui (dovanojimo aktas patvirtintas
2007, t. 3, kn. 2, p. 257–258.
4
Vaiguva, Lietuvių enciklopedija, Čikaga, t. 32, p. 450.
1845 m. balandžio 3 d.).
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Vaiguvos dvaras. Iš Kelmės krašto muziejaus archyvo
Medinis Vaiguvos dvaro svirnas, statytas 18 7 m.
ir laikomas architektūros paminklu. 2005 m.
V. Lukono nuotr.

265

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

Rašytiniuose šaltiniuose nurodoma, kad 1843 m. dvaras priklausė Čechovičiams, po to Ribskiui , jis buvęs sudalytas 55 sklypus, kurių savininkams ankstesnis dvarininkas liko skolingas nuo 750 iki 29 689 auksinų. Didžiausius sklypus
už atitinkamo dydžio skolas turėjo gauti Kotryna Čechavičienė ir Vincas Šmigelskis.
1845 m. Vaiguvos dvaro inventoriuje pažymėta, kad miestelis yra už 1 km
nuo dvaro sodybos.
1847 m. sudarytas Vaiguvos Liubšės dvaro žemių paskirstymo projektas
(liustratorius A. Voronkovas), iš kurio matyti, kad dvare buvo miestelis, 3 kaimai
ir 4 užusieniai gyveno 144 asmenys (13 pašalinių). Miesteliui skirta 10,33 dešimtinės dirbamosios žemės ir 12,53 dešimtinės šienaujamų pievų. Vaiguvos dvaras
atiduotas K lainių stačiatikių vienuolynui.
Prie 1850 m. sudaryto dvaro plano (matininkas Andžejevskis) pridėtame
geometriniame inventoriuje nurodyta, kad dvare yra 427,85 dešimtinės žemės
klebonui palikta 39 dešimtinės.
Kur laiką Vaiguvos dvaras yra buvęs žymios Šiukštų giminės nuosavybė.
Istoriniuose dokumentuose nurodyta, kad 1892 m. viena iš Vaiguvos dvaro dalių
priklausė Jadvygai Babianskienei (Sirevičiūtei), kuri, eidama 44-uosius metus, Vaiguvoje staiga mirė (1905 m.). Palaidota Vaiguvos kapinėse Sirevičių šeimos rūsyje.
Taip Vaiguvos dvaras nuosavybės teisėmis atiteko jos vyrui generolui Aleksandrui
Babianskiui, gyvenančiam V ršuvoje.
XX a. pradžioje Vaiguvos dvare apsigyveno generolo Aleksandro Babianskio
svainis Steponas Hulevičius, kuris propagavo agronomijos ir sodininkystės žinias,
išleido keletą knygų žemės ūkio klausimais. S. Hulevičiui vadovaujant, Vaiguvos
dvaras suklestėjo. Po kiek laiko pas brol
Vaiguvos dvarą atsikėlė žymus gydytojas, baigęs medicinos mokslus Vakarų Europoje ir visą gyvenimą dirbęs Rytų
Europos šalyse Vladislovas Hulevičius, kuris čia irgi vertėsi medicinos praktika.
Tuo laikotarpiu Vaiguvos dvaras tapo viso valsčiaus traukos centru.5
1925 m. buvo išparceliuotas generolui Aleksandrui Babianskiui priklausęs
Vaiguvos dvaras (vienas iš šalia miestelio buvusių dvarų, matininkas J. Žilinskas),
kur sudarė 1 032 ha žemės. Dvarininkui palikta 80 ha žemės ir miško.
Senieji Vaiguvos gyventojai prisimena paskutinę dvaro savininkę Eleną Babianskytę, kuri po tėvo generolo Aleksandro Babianskio mirties Vaiguvos dvarą
padovanojo vienuolynui. 1926 m. atvykusi
Vaiguvos dvarą, vienuolė Marija
Rusteikaitė steigė Vaiguvos dvaro sodyboje Dievo Apvaizdos draugijos seserų
vienuolyną ir jam vadovavo. Netrukus ji Vaiguvos dvare kūrė senelių ir vaikų
prieglaudą. Karo metais Marija Rusteikaitė vadovavo prieglaudai ir slėpė joje
žydus. Po karo pradėjo slapstytis pati, kad nebūtų ištremta Sibirą. Vėliau ji
apsigyveno Vilniuje, iš kur dar slapta vadovavo Vaiguvos prieglaudai.6
Pasak Antaninos Trakšelienės, paskutinė dvaro savininkė Elena Babianskytė
buvo labai išsilavinusi moteris, nes dažnai iš Vaiguvos važinėjo Varšuvą pas
tėvą – generolą Aleksandrą Babiansk .
Be to, ji buvo muzikali – skambino
pianinu, grojo vargonais. Vargonauti 5 Rimkus V. Vaiguva, Komunistinis žodis, 1970, liepos
18.
Vaiguvoje ji negalėjo, nes čia dirbo 6 Balčiūnas D. Dvarininkų Rusteikų koplyčia, iaulių
kraštas, 1997, birž. 12.
prityręs vargonininkas Zenonas Bag266
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Marijos Rusteikaitės pastatytas
pastatas vienuolėms

Vaiguvos prieglaudos vaikai.
Iš Panevėžio Dievo Apvaizdos
vienuolyno archyvo
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Vaiguvos dvaras prieš karą. Kairėje – Marija Rusteikaitė, už jos, ant
laiptų – prieglaudos vaikai; dešinėje baltomis skarelėmis – darbuotojos,
o juodomis – vienuolės

Trečias iš kairės – Pranas Gailius, ketvirta – Anelė Gailienė –
Vaiguvos dvaro „gaspadoriai“
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Vaiguvos Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos koplyčia.
Iš Panevėžio Dievo Apvaizdos vienuolyno archyvo

donavičius. Todėl jai teko palikti gimtąj Vaiguvos dvarą ir apie 1940 m. išsikelti
kitą rajoną – Viekšnių parapiją, kur gavo vargonininkės darbą. Tačiau tas
malonumas truko neilgai.
Prasidėjus neramumams Elena Babianskytė, kaip dvarininkė, buvo areštuota
ir kalinta Marijampolės kalėjime, kuriame buvo žiauriai kankinama ir pagaliau
ištremta Sibirą. Vaiguvą ji nebesugr žo. Vaiguvos dvare apsigyveno kiti žmonės.
Iš Vaiguvos dvaro pastatų iki šiol yra išsilaikęs tiktai dvaro svirnas, statytas
1837 m., kuris laikomas architektūros paminklu.
Dvarvietę žymi išlikusi alėja bei ąžuolas, kadaise augęs prie dvaro rūmų,
kurie buvę mediniai, dideli, gražūs, dviejų aukštų. Prie jų šliejosi kiti pastatai,
iš kurių išliko akmens mūro sandėlis ir vienas gyvenamasis namas. Vienuolyno
pastatas buvo sudegintas iki pamatų. Pelenais patręštoje žemėje gerai auga vairios daržovės.
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Senelių prieglauda Vaiguvos dvare
Stefanija

altienė

V iguvos valsčiaus tarybos posėdyje, vykusiame 1920 m. spalio 24 d., atidėtas klausimas dėl senelių prieglaudos kliudant didelio išdegimo miestelio“1.
Tais pačiais metais spalio 10 ar 20 d. Vaiguvos miestelyje buvo siliepsnojęs didelis gaisras. Senieji Vaiguvos gyventojai pasakoja, jog gaisro metu daug
pastatų sudegė.
Pagal Vaiguvos valsčiaus tarybos sesijos 1924 m. gruodžio 30 d. protokolą
savivaldybės išlaiko pavargėliams prieglaudas ir prieglaudas vaikams.2
Tarpukariu V iguvoje veikė Šv. Vincento ir Paulo senelių prieglauda. Buvo
kalbama ir rašoma, kad stato naują mūrin elgetyną Vaiguvoje.3
K rtuvėnų parapijos Kyba čių dvaro savininko Stanislovo Rusteikos duktė
Marija Rusteikaitė, baigusi medicinos mokslus, tapo vienuole, žuvus jos sužadėtiniui Lenkijoje. sigijusi Vaiguvos dvarą iš Elenos Babianskytės, 1926 m. ji atvyko
Vaiguvą. Vienuolė M. Rusteikaitė Vaiguvos dvaro sodyboje steigė Dievo Apvaizdos
draugijos seserų vienuolyną ir jam vadovavo. Netrukus ji Vaiguvos dvare kūrė
senelių ir vaikų prieglaudą. Karo metais M. Rusteikaitė vadovavo prieglaudai ir
slėpė joje žydus. Po karo Marija pradėjo slapstytis pati, kad nebūtų ištremta
Sibirą. Vėliau ji apsigyveno Vilniuje, iš kur slapta vadovavo
Vaiguvos prieglaudai.4
Vaiguvos miestelio senolė Stanislava Kunickienė (Šimkutė), gimusi 1929 m. Vaiguvoje, prisimena, kad Vaiguvos dvare
sikūręs vienuolynas buvo labai švarus, skendėjo gražiausių
gėlynų jūroj tarp baltų, smėliu išbarstytų, takelių. Stanislava
prisimena vieną vienuolę, kuri ruošė vaikus šv. Komunijai.
Jos pavardė – Špokaitė. Tai buvo 1940 m. birželis. Visi vaikai
susirinkdavo bažnyčios šventorių, o vienuolė – maloni ir
dvasinga – gražiai juos mokė. Nors prabėgo labai daug metų,
Stanislava, sulaukusi senatvės, ją vis dar prisimena ir kartais
pasimeldžia. Vienuolės labai daug padėdavo žmonėms, kuriuos Vienuolė Marija
ištikdavo bėdos ir nelaimės – visiems ištiesdavo savo rankas.5 Rusteikaitė Vaiguvos
Žiauriais pokario metais Vaiguvos senelių prieglaudoje dvare. 1943 m.
glaudėsi (buvo apsigyvenusi) stambaus P girgždūčio dvaro Iš Antaninos
(Bytautų giminės tėvonijos) savininkė Jadvyga Bagdonavičienė Trakšelienės
(Bytautaitė), valdžiusi 318 ha žemės. Apie 1947 m. seneliai (Gailiūtės)
iš Vaiguvos dvaro buvo perkelti kitus senelių namus. Taip šeimos albumo
J. Bagdonavičienė atsidūrė Bli strubiškiuose. Vaiguvos dvaro prieglaudoje dar
1
buvo likę vaikai, kurie 1948–1949 m. m. 2 ŠA, f. 1, b. 25, l. 17.
LVA, f. 862, ap. 1, b. 1093, l. 228.
dar lankė Vaiguvos septynmetę mokyk- 3 Lietuvos aidas, 1929, liepos 25.
lą. 1950 m. Vaiguvos dvare nebebuvo 4 Bal čiū nas D. Dvarininkų Rusteikų koplyčia, iaulių
kraštas, 1997, birž. 12.
ir vaikų – jie buvo išgabenti kitur. 5 Ku nic kie nė S. Prisiminimai apie Vaiguvos dvaro
vienuolyną, Vaiguva, 2005.
Vėliau Vaiguvos senelių prieglauda ta270
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Vaiguvos dvare prie
buvusio vienuolyno
pastato Vaiguvos
senelių prieglaudoje
dirbusi med. seselė
Sniegina Norkienė
(dešinėje)
su prieglaudos
išlaikytine. 1966 m.

Vaiguvos dv. sodelyje
sėdi (iš kairės)
medicinos seselė
Aldona Lengvenienė,
virėja Liucija
Gedminaitė ir
med. seselė Sniegina
Norkienė; stovi
virtuvės darbininkės.
1968 m. Nuotraukos
iš S. Norkienės
asm. albumo
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po vairaus amžiaus invalidų prieglauda. Stipresni invalidai iš Vaiguvos dvaro
vaikščiodavo po aplinkinius kaimus, padėdavo žmonėms ūkio darbuose, ypač per
bulviakas . O artimiausio Tol šių kaimo gyventoja Felicija Radzevičiūtė netgi ištekėjo už Vaiguvos invalidų namų globotinio Širvio, su kuriuo kartu jau pragyveno
apie 50 metų.
Apie 1965-uosius metus Vaiguvos senelių ir invalidų prieglauda buvo panaikinta ir Vaiguvos dvare sikūrė psichoneurologinių invalidų namai, kuriems
vadovavo vaiguviškis A. Putelis. Kai kurie šių namų gyventojai buvo netgi labai
agresyvūs. Jiems buvo reikalinga speciali priežiūra. Čia dirbo keli prižiūrėtojai,
veikė valgykla, kurioje darbavosi visų išlaikytinių mėgiama virėja Liucija Gedminaitė iš gretimo Pikelių kaimo. Kasdien reikėjo pamaitinti apie 150 žmonių. Todėl
virtuvėje plušėjo dar kelios darbininkės iš Vaiguvos miestelio.
Apie 1970 m. Vaiguvos dvare senelių prieglaudos pastatas sudegė, o gyventojai išbėgiojo. Nebuvo aukų, nebuvo ir kaltų.
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Vaiguvos valsčiaus dvarai
Vaclovas Rimkus, Ieva

varcaitė

V iguvos dvaras
V iguvos dvaras – pats seniausias ir didžiausias Vaiguvos valsčiuje. Jis žinomas
jau XIV a. 1450 m. dvare buvo 14 dūmų. XV a. pradžioje Vaiguvos dvarą valdė
Žemaičių seniūnas Jonas Kęsgaila. 1485 m. V iguvą paveldėjo jo sūnus Stanislovas
Kęsgailaitis. 1498 m. Vaiguvos dvarą valdė Mikalojus Jaugelavičius, davęs dešimtinę
K rtuvėnų bažnyčiai. 1530 m. bajoras Andrius Rukievičius paskyrė dešimtinę Vaiguvos bažnyčiai. Vėliau Vaiguvos dvarą užrašė Kr žių altarijai Stanislovas Kęsgailaitis.1
Vaiguvos dvaras istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1506 m.
Žygimanto Senojo rašte.2
Nuo 1572 m. Vaiguvos dvaras priklausė Tiškevičiams. Vėliau Vaiguvos dvaras
ėjo iš rankų rankas vairiems didikams – Jamontams, Radavičiams, J. Gruževskiui.
Nuo 1780 m. V iguva buvo seniūnija, kurią valdė Ignas Oginskis. Čia jis
turėjo ir 844 dešimtines žemės. Paskui Vaiguvos dvaras atiteko didikams Sirevičiams.
Po bajoro Juozapo Sirevičiaus mirties 1891 m. Vaiguvos dvaras atiteko jo
dukteriai Jadvygai, ištekėjusiai už generolo Aleksandro Babianskio. Dvare kur laiką
gyveno jo sesers vyras Steponas Hulevičius, žymus agronomas, žemės ūkio darbuotojas ir visuomenės veikėjas. Jis buvo gimęs 1849 m.
Buržo mieste, Prancūzijoje. Mat jo tėvas Romualdas Paskutinių Vaiguvos dvaro
Hulevičius, garsus tiltų statybos inžinierius, tuomet savininkų Sirevičių šeimos
gyveno ir dirbo Prancūzijoje.
genealoginis medis
Hulevičiams gr žus Lietuvą, sūnus Steponas
apie 1861 m. stojo Vilniaus gimnaziją, kurią baigęs,
iki 1872 m. studijavo Pulavų žemės ūkio akademijoje,
Lenkijoje. Vėliau tęsė studijas Petrogrado universiteto Gamtos-matematikos fakultete, Botanikos skyriuje.
1874 m. baigęs universitetą, atliko agronomo praktiką
Sichovo dvare, Sandomežo apskrityje (Lenkijoje).
1887 m. Steponas Hulevičius susituokė su savo giminaite Terese Babianskyte, o po kelerių metų išsinuomojo Juozapo Kareivos didel Nagių dvarą netoli Š luvos.
1900 m. S. Hulevičiaus žmona su vaikais apsigyveno Šiauliuose, o jis pats ūkininkavo žmonos
tėviškėje Lančiškės dvarelyje netoli Šiluvos. Vaikams
baigus gimnaziją, Steponas su žmona apsigyveno svainio
(žmonos brolio) generolo Aleksandro Babianskio, tuomet
gyvenusio Lenkijoje, V iguvos dvare. Čia jis propagavo botanikos ir sodininkystės žinias,
bendradarbiavo lietuvių draudžiamojoje
spaudoje, Lietuvos ūkininko kalen- 1 Vaiguva, Lietuvių enciklopedija, Čikaga, 1965, t. 32,
p. 448–449.
doriuje (1893), rinko medžiagą lietuvių 2 M i š k i n i s A . Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo
vertybės, Vilnius, 2007, t. 3, kn. 2, p. 256.
bibliografijai, žodynui, rašinėjo žemės
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Vaiguvos dvaro teritorija iš paukščio skrydžio.
2012 m. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“
kartografė Aira Dubikaltienė
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Vaiguvos dvaras
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Vaiguvos dvaro
vienuolynas

Vaiguvos dvaro
svirnas.
2009 m. Algirdo
Kazlausko nuotraukos

ūkio klausimais. Parašė Apie veisimą medžių (1897), Atsitikimas Karpatuose
(1897), paliko rankrašt Žemaičių arklių veislė . Mirė 1923 m. V iguvoje.3
Vaiguvos dvare gyveno ir Stepono brolis medicinos mokslų daktaras Vladislovas Hulevičius. 1912 m. jis mirė Vaiguvoje, čia ir palaidotas.
1925 m. buvo išparceliuotas generolui Aleksandrui Babianskiui priklausęs
Vaiguvos dvaras (vienas iš šalia miestelio buvusių dvarų), kuris turėjo 1 032 ha
žemės. Dvarininkui buvo palikta 80 ha žemės ir miško.
1926 m. jo centre steigtas Dievo apvaizdos draugijos seserų vienuolynas.
Paskutinė Vaiguvos dvaro savininkė Elena Babianskytė 1940 m. buvo ištremta
Sibirą. Iš Vaiguvos dvaro pastatų iki šiol
yra išlikęs svirnas, kuris laikomas archi- 3 R i m k u s V . Vaiguva, Komunistinis žodis, 1970,
liepos 18.
tektūros paminklu (statytas 1837 m.).
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Dub nų dvaras
Kaimo vardas Dub nai kildinamas nuo Dub no ežero. Dubėnai pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėti 1511 m. 1586 m. Dubėnų dvarui priklausė
Pažagari ir Gaidži dvarai. Šiame inventoriuje taip pat minimi Žingeliškių,
Kempiškio, Snukiškio, Augutiškio, Diemgaidžių ir Edirmiškio laukai, Dubinių
ežeras, Pašilupio tvenkinys, Ežerupio, Užbalio ir Ventos upės. 1671 m. Dubėnai
jau priklausė kaimyniniam B ržėnų valsčiui. Tų metų inventoriaus aprašyme
minimos Dubenio, Švaistupio, Senupio bei Knituvos upės ir vietovardžiai Barkiškis, Skaistlaukis, Vanagiškiai, Butkiškiai, Varniškės, Patirlaukis, Keiteniškiai,
Kepališkiai. Dubėnų dvaro savininkas Krantauskas aršiai kovojo dėl žemių su
K lainių vienuolynu. Ponas Krantauskas taip pat kovojo ir prieš Kražių valsčiaus dvarų antpuolius. Vėliau ponas Krantauskas Dreišakių pievas išdalijo savo
baudžiauninkams ir kaimą pavadino Alb ičiais. O toje vietoje, kurioje vykdavo
susirėmimai, atsirado Užpuolių kaimas (1923 m. Užpuoliuose buvo 5 ūkiai su
25 gyventojais).
XIX a. Dubėnų dvarą valdė bajorai Rybskiai. Jiems pavaldžių kaimų baudžiauninkai privalėjo eiti lažą – po du žmones iš kiekvienos sodybos po penkias
dienas kas savaitę. Be to, jie turėjo eiti dvarą panaktiniais, dirbti vežimus, roges,
taisyti pakinktus, vyti virves, o moterys – verpti, austi, plėšyti plunksnas ir kt. Už
nepaklusnumą baudžiauninkai būdavo plakami rykštėmis, uždaromi rūs ar kaminą. Būdavo atvejų, kai Rybskis nusikaltusius baudžiauninkus išmainydavo šunis.
Neaplenkė Dubėnų 1863-iųjų metų sukilimas. S kaniškių palivarke buvusi
sukilėlių būstinė. Dubėnų dvaro baudžiauninkas Liudvikas Diringas kovėsi sukilėlių gretose, vėliau caro administracijos buvo ištremtas Sibirą. Pats dvarininkas
Rybskis irgi buvo prisidėjęs prie sukilimo, buvo sukilėlių būrio iždininku ir paėmęs iš banko stambią pinigų sumą. Vėliau, neišgalėjus grąžinti bankui skolos,
jo dvaras buvo nusavintas ir parduotas. Kitas Dubėnų dvaras priklausė bajorui
atsargos rotmistrui Ferdinandui Eimontui. Šis dvaras garsėjo didžiausiu bičių ūkiu
Kauno gubernijoje. Pats Eimontas dar prieš 1863 m. sukilimą, manydamas, kad
baudžiauninkų girtavimas daro dvarui daug žalos, panaikino savo valdose visas
spirito varyklas (bravorus).
XIX a. pabaigoje Blagovešče sko (Kolainių) valsčiuje buvo du Dubėnų dvarai
ir Dubėnų kaimas. Bajoro Jono Rybskio dvaro valdas sudarė 1 738 dešimtinės
(1 268 dešimtinės dirbamos ir 420 dešimtinių miško), o kaimyninis Ferdinando
Eimonto dvaras turėjo 402 dešimtines žemės. Be to, šalia dar buvo 1 718 dešimtinių Pymenovo Dubėnų– besio dvaras. 1902 m. abiejuose Dubėnų dvaruose
gyveno 46 žmonės, o Dubėnų kaime – 31 gyventojas.
1907 m. praskolintą Rybskio Dubėnų dvarą nupirko Valstybės bankas ir
išdalijo išsimokėtinai 65 rusų tautybės naujakuriams vienkiemiais po 13–37 dešimtines žemės. Buvusio dvaro rūmuose 1908 m. rugsėjo 1 d. kurta Dubėnų–Ubesių
liaudies mokykla, kuri po kelerių metų buvo likviduota.
Tuose pačiuose Dubėnų dvaro rūmuose buvo kurta ir sentikių cerkvė. Jos
šventinimo ceremonijoje dalyvavo ir Kauno gubernatorius. Vėliau Pagančiukų
kaime pastačius specialiai maldos namams mūrin pastatą, rusų cerkvė iš Dubėnų
buvo iškelta.
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Apie 1910 m. už skolas Žemės bankas išpardavė ir Dubėnų II bei Dubėnų–Ubesių dvarus. Tačiau ne visi naujakuriai galėjo sitvirtinti pirktoje žemėje.
Jau 1913 m. Kauno žemės ūkio bankas spaudoje skelbė, kad nutarta parduoti iš
licitacijos aštuonis Dubėnų–Ubesių vienkiemius.
Nepriklausomos Lietuvos valdymo metais Dubėnai buvo priskirti naujai
sudarytam Vaiguvos valsčiui. 1923 m. gyventojų surašymo duomenimis, čia buvo
trys Dubėnų kaimai pirmasis – su 24 ūkiais ir 184 gyventojais, antrasis – su 4
ūkiais ir 32 gyventojais ir trečiajame kaime buvo 6 ūkiai su 29 gyventojais. Visų
išvardytų ūkių žemės plotas sudarė 802,07 ha.
Sme tupio upelio pakrantėje stovėjo senovinė smuklė. Kai ji sudegė, jos
vietoje 1919 m. buvo pastatytas pieno nugriebimo punktas (su 600 litrų talpos
separatoriumi), kuris veikė iki 1965 m. Senas vėjo malūnas kaime m ldavo Dubėnų ir artimiausiųjų kaimų ūkininkų grūdus.
1920 m. kaime kurta vieno komplekto pradžios mokykla, kuri vėliau tapo
dvikomplekte, o 1971 m. buvo uždaryta.
Už sovietinių partizanų rėmimą hitlerininkai 1943 m.
Vokietiją išvežė
Piotro Gvozdo, Ivano Markulio, Maksimo Titovo, Aleksėjaus Charnovo, Vasilijaus
Titovo ir kitų dubėniškių rusų tautybės šeimas. Tik nedaugeliui pavyko pabėgti ir pasislėpti. išvežtųjų sodybas buvo kurdinti laikinai atsikėlę ukrainiečiai
vlasovininkai.
1918–1944 m. Dubėnai buvo seniūnijos, o vėliau, iki 1963 m., apylinkės centras.4

žgirių dvaras
Blogais darbais pagarsėjęs Dub nų dvarininkas Rybskis dukteriai Marijai
Rybskytei-Janavičienei davė kraičio 500 ha žemės, atrėžęs vakarin dvaro kampą
nuo pat Vaiguvos miestelio. Čia pateko derlingi molingi, priemolingi žgirių kaimo laukai. Taip Kazimieras Janavičius, baigęs aukštuosius teisės mokslus, lengvai
tapo Užgirių dvaro savininku. Pasistatė šiok tok medin dvaro rūmą, pastatus
ir kumetyną. Dvarą valdė jam ištikimas ūkvedys.
Baigusiam aukštuosius mokslus Kazimierui Janavičiui gyvenimas Užgirių
kaime nepatiko. Jis pats išvyko Šiauli s, steigė banką ir karo metais tapo jo
direktoriumi. Šalia Šiaulių nusipirko dar kitą dvarą ir ten sikūrė gyventi.
Užgirių dvarą Kazimieras Janavičius dar prieš mirt buvo padalijęs vaikams
tris lygias dalis Marijonas Janavičius (agronomas) tapo Užgirių I dvaro savininku
Stefanija Šileikienė (Janavičiūtė) – Užgirių II dvaro savininke Kazimieras Janavičius
dar buvo nepilnametis, tai kartu su mama Marija valdė Užgirių III dvarą. Sūnus
Česlovas Janavičius išsimokslino ir tapo tarptautiniu diplomatu – dirbo Paryžiuje
(buvo nužudytas) ir tėvo žemes nepretendavo. Vyriausioji duktė Gabrielė Janavičiūtė
jau buvo ištekėjusi už kelių dvarų savininko Juozo Hurčino. Mirus tėvui Kazimierui Janavičiui, duktė Stefanija Šileikienė pardavė prie Šiaulių buvus tėvo dvarą ir
gautus pinigus panaudojo gimtojo Užgirių dvaro rūmams statyti. Taip Užgiriuose
atsirado naujas dviejų aukštų modernus rūmas Užgirių II dvaro žemėje. Jame gyveno Stefanija Janavičiūtė su šeima. Jos
vyras Vytautas Šileika buvo garsus to 4 R i m k u s V . Dubėnai, Komunistinis žodis, 1983,
liepos 23.
meto gydytojas Vaiguvos apylinkėse.
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Užgirių dvaro šeimynėlė prie dvaro „Užgiriai I“ rūmų slenksčio.
Iš Onos Kalasauskienės (Janavičiūtės) asm. albumo

Užgiriai tapo lygiu drenuotu dirbamu lauku, kuriame vilnija rugiai, kviečiai
ir kt. Tik vakariniame pakraštyje yra išlikęs Užgirių I dvaro svirnas, kuris iki šiol
dar tebestovi ir mena, jog čia kadaise būta turtuose skendinčio Užgirių dvaro.
Tikrieji to dvaro savininkai jau seniai ilsisi Vaiguvos kapinėse.
Janavičių šeimos genealoginis medis
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Ad šiškės dvaras
Ad šiškės dvaras buvo 13 km šiaurės vakarus nuo
Ke mės, 9 km
šiaurės rytus nuo Kr žių. Ad šiškę supa
L mpių, Kasi lių ir Ad šiškės miškai. Pro Adošiškę teka
Knit ojos upė – dešinysis Vent s intakas. 1923 m. V iguvos
valsčiaus Adošiškės dvare buvo 4 ūkiai su 64 gyventojais. Čia
gyveno Miko Tumėno, Prano Sprangauskio, Kazio Jasulaičio,
Bronės Malinauskaitės, Isajaus Lisauskio, Olios Bielskytės, Juozo Kančelskio, Igno Labanauskio, Juozo Varanavičiaus, Jono
Kondroto, Antano Sungailos ir Povilo Kančiausko šeimos.5
Praeityje Adošiškės dvarą valdė Lopatos. Vėliau Adošiškės dvaras priklausė Jadvygai Lopataitei.6
Ją vedusiam Vaitiekui Bytautui jis atiteko kaip žmonos
kraitis. Prieškario reforma iš 200 ha Adošiškės dvarui paliko
80 ha žemės. Žemėvaldos dokumentų duomenimis, iš Vaitiekaus Bytauto 318 ha P girgždūčio dvarui paliko 132 ha, kurie
1932 m. priklausė Tadui Bytautui, vėliau jo seseriai Jadvygai
Bytautaitei-Bagdonavičienei.7
1928 m. Vaitiekus Bytautas, pasinėręs politinę veiklą,
gyveno Adošiškės dvare. Duktė Jadvyga Bytautaitė, ištekėjusi už Bagdonavičiaus, su tėvais gyveno Adošiškėje. Tadas
vedė Marcijono Janavičiaus iš Gel čių dvaro dukter Mariją.
Marcijonas Janavičius nupirko iš Jadvygos Lopataitės-Bytautienės Adošiškės dvarą ir atidavė dukteriai Marijai Janavičiūtei-Bytautienei. Jadvyga Bytautaitė-Bagdonavičienė išvyko
Pagirgždūčio dvarą, o Tadas Bytautas persikėlė Adošiškę
ir gyveno kartu su tėvais. Tadui Bytautui, kaip savanoriui,
grąžino dal išparceliuoto Adošiškės dvaro žemės, miško.
Prieškariu jis jau turėjo 150 ha Adošiškės dvaro žemės.8
Bytautaitės (iš kairės)

Adošiškės dvaro
savininkas Tadas
Bytautas 19 0 m.
Adošiškės dvaro
herbas.
2010 m. Jono
Kliučiaus nuotraukos

alina, Julija ir Regina ant gimtojo Adošiškės

dvaro rūmų slenksčio. 19 2 m. Iš Teklės Nacienės šeimos albumo

5

6

7

8

Vadeikis J. Kalnų ir
giraičių kampelyje, Komunistinis žodis, 1958,
bal. 26.
Adošiškė, Lietuviškoji
enciklopedija, Kaunas,
1933, t. 1, p. 68.
Garbenienė J. Karklėnų senovės atspindžiai,
Jonava, 2006, p. 173.
Garbenienė J. Ten pat,
p. 174.
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Adošiškės dvaras

Išlik s Adošiškės
dvaro svirnas

Adošiškės dvaro
daržinė. 2005 m.
A. Petrašiūno
nuotraukos
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Vaitiekus Bytautas mirė 1933 m. Jo marti Marija Bytautienė – 1934 m. Tadas
Bytautas, likęs su keturiomis dukterimis, vedė antrą kartą savo gražuolę guvernantę
ir susilaukė dar vienos dukters. Prieš Antrąj pasaulin karą T. Bytautas padalijo
notarinėje kontoroje Adošiškės dvarą lygiomis dalimis keturioms dukterims ir vieną
dal pasiliko sau. 1940 m. Bytautai pasitraukė iš Adošiškės dvaro. Dvi dukterys
mokėsi Kaune. Vyriausiąją Haliną Galkevičienę iš Visgirdų palivarko ištrėmė
Sibirą, o Tadas Bytautas 1941 m. nusižudė, išgėręs lapėms naikinti skirtų nuodų.
Sovietų valdžia žemę nacionalizavo, ją valdė kolūkis, vėliau tarybinis ūkis.
Dvaro rūmuose gyveno kelios šeimos. Dviejuose kambariuose buvo laikomi gyvuliai. Tik po 50 metų, 1992 m., Adošiškę iš Vilniaus atvyko savininkė Regina
Bytautaitė-Jankauskienė ir ėmėsi vyriško darbo – restauruoti apleistą Adošiškės
dvarą. Atgavusi mišką, ruošė, džiovino medieną, samdė meistrus. Miškas gelbėjo,
kai reikėjo atsilyginti už medienos perdirbimą, atsiskaityti su meistrais. Ekspedicijos metu 2005 m., žiūrint iš lauko, pastatas jau visiškai atnaujintas, sutvarkytas.
Naujas stogas, nauji langai ir durys. Adošiškės dvaro rūmuose buvo galima vėl
gyventi. Iš kitų dvaro pastatų belikę tik fragmentai, kiek geriau išsilaikęs yra
dvaro svirnas, kuriame atvykusi ponia Jankauskienė ir apsigyveno. Kitoje kelio
pusėje tebeblizga 4 ha tvenkinys. Nuošalų Adošiškės dvarą gaubia tyras kaimo
oras. Atstatytas Adošiškės dvaras galėtų tapti puikia kaimo turizmo sodyba.

Daustori

dvaras

Daustori dvaras buvo nutolęs 6,5 km pietryčius nuo Vaiguvos bažnyčios
ir 2,5 km nuo Pak vio bažnyčios, kairėje kelio Ke mė–V iguva pusėje.
Istoriniuose šaltiniuose Daustorių gyvenvietės vardas minimas 1568 m. B ržėnų valsčiuje. 1575 m. Daustoria vadinami dvaru, minimi jo rūmai. Dvaro valdos
buvo didelės, plačiai išsidėsčiusios, nes dokumentuose paminėta daug vietovardžių
Šešupių miškas, Daustorių lenkė, Sartos upelis prie Šliachteriškių, Šventoniškė,
Urboniškė, Šimkiškiai ir kt. Plačiai Daustorių valdos aprašomos 1718 m. dvarų
inventoriuose. 1733 m. paminėtas jau ir Daustorių kaimas.
Per 1863 m. sukilimą liepos mėnes Daustorių dvare lankėsi sukilėliai, reikalavo arklių. Po sukilimo iš Daustorių dvaro po 20 dešimtinių žemės gavo 4
valstiečiai. Dėl bendrų ganyklų ir dvaro kertamo miško valstiečiai ginčijosi su
žvenčio uriadnyku, vyko byla su dvaru. 1902 m. minimi du Daustorių dvarai,
buvę vienas šalia kito viename buvo 35, o kitame – 25 gyventojai.
Daustoriai priklausė karališkųjų bajorų Kačenovskių dinastijai. Pasak senolių
pasakojimų, senieji mediniai dvaro rūmai sudegę (greičiausiai per 1830–1831 m.
sukilimą). Boleslovas Kačenovskis pasistatydino naujus modernius rūmus, vienus
gražiausių visoje apskrityje (su kolonomis ir suktais poliruotais marmuro laiptais,
vedančiais antrąj aukštą), veisė vairių rūšių vaismedžių didžiul sodą, bityną,
augino trakėnų veislės eiklius žirgus. Tėvui mirus, dvarą ėmė valdyti Stefanija
Kačenovska-Liutikienė. Ji buvo ištekėjusi už dvarininko Valdemaro Liutiko, gimusio
Kar žiškės dvare prie Medv galio. Naujasis Daustorių dvaro savininkas Valdemaras Liutikas buvo žymus politinis veikėjas, kuris pasižymėjo kovose dėl Lietuvos
nepriklausomybės. 1919 m. jis su 15 vietinių žmonių būriu likvidavo bolševikų
valdžią žventyje. V. Liutikas buvo ir azartiškų lošimų mėgėjas. Jis pralošė tris
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Daustorių dvaro rūmai su didele aikšte ir gražia klomba bei automobilis, kuriuo važinėjo
Daustorių dvaro savininkė ponia S. Liutikienė iki 19 0 m. 19 7 m. Iš

AM bylos

dvarus – tėvo ir motinos dvarus prie Medvėgalio ir Vaiguvos valsčiuje žmonos
Daustorių dvarą. 1932 m. jis nusišovė Daustorių dvaro rūmo balkone, apsivilkęs
juodu fraku.
Stefanija Liutikienė buvo išsilavinusi moteris, kuri savo Daustorių dvarą
atsikovojo iš antstolių ir pati jame ūkininkavo.
Be to, Stefanija Liutikienė, be lietuvių ir lenkų kalbų, laisvai kalbėjo rusų,
vokiečių, prancūzų ir jidiš kalbomis. Turėjo didžiulę biblioteką, kuriai buvo skirtas vienas rūmų kambarys. Čia galėjai rasti rištų foliantų, grožinės bei mokslinės literatūros. 1940 m. jos dvarą nacionalizavo. Kumečiai, tapę proletariato
vaikais , barbariškai suniokojo biblioteką, iš odinių knygų viršelių net darėsi
basučių padus. Keletą vertingesnių knygų išgelbėjo netoliese savo ūkelyje gyvenęs
Nepriklausomybės kovų savanoris Albertas Šimkus, būsimo poeto Vlado tėvas.
Bibliotekoje lankėsi studentas (ar jau mokytojas) Jonas Vadeikis. Be jo, dažnai
galėjai pamatyti daktarą Girbutą iš Užvenčio, Vaiguvos vaistininką Daugin bei
daugel kitų šviesuolių. Po vykusios žemės reformos dvarą gerokai apkarpė.
Bet S. Liutikienė nejautė pagiežos naujakuriams, visapusiškai juos rėmė, nes jie
gyveno gana skurdžiai. Ponia Liutikienė jiems dalijo dvaro padargus, rankius,
indus ir net savo rūbus. Tuo jie labai džiaugėsi. Dvarą nacionalizvus, S. Liutikienė pasitraukė pas savo bičiulius iš pradžių pas Šimkus, o paskui Šiaulius,
pas savo draugus žydus. Dvarui valdyti atsiuntė savo patikėtinius. Išparceliavus
Daustorių dvarą, baigiantis karui, S. Liutikienė slapstėsi Skaudv lės apylinkėse pas
Beišius, paskui emigravo Lenkiją, gyveno Gdanske, dėstė muziką, ten ir mirė.9
Dabar buvusio Daustorių dvaro rūme išlikę sukti laiptai, aukštos krosnys.
Tebestovi senasis svirnas, buvęs kume9
Šimkutė L. Daustoriai, Bičiulis, 2011, rugs. 10.
tyno pastatas.
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Akmenia
Akmenia yra 4 km pietus nuo Vaiguvos. Tai viena seniausių gyvenviečių.
Dar praėjusio amžiaus pradžioje archeologai tyrinėjo Akmeni ir Perk niškės
pilkapius ir nustatė, kad čia žmonės gyveno, ūkine veikla vertėsi pirmaisiais mūsų
eros amžiais. 1967–1968 m. profesorius Mykolas Michelbertas Akmenių pilkapiuose
organizavo ekspedicijas, kurių metu rado daug vertingų kapių. Čia rasta kaklo,
krūtinės bei rankų papuošalų. Apie 90
rastų dirbinių sudaro aukštos kokybės
vietinių meistrų darbai. Gali būti, kad čia buvo koks nors papuošalų gamybos
cechas. Taip pat aptikta ir spalvotųjų metalų, kurie, matyt, Gintaro keliu pateko
iš Romos.10
Prie jų yra Akmenių ežerėlis ir Žemgrindos pelkė, taip pat Perkūnkalnio ir
Kerštkalnio kalvos, kurios siejamos su senosios lietuvių tikybos kultu. Prie kelio
Kelmę yra 5 pilkapiai, kuriuose rasta II–IV a. dirbinių.
Akmeniuos ant kalno buvo kūrenama amžinoji ugnis, vėliau buvusi švedų
pilis, jų maldykla ir prūdelis apsiplovimui nuo griekų. Ant kalno sitvirtinę švedai
išbuvo net trejus metus.11
Akmenių kaimas minimas 1592 m. Kažkada Akmenių dvaras priklausė
Tiškevičiui, vėliau – senajai lietuvių bajorų Goštautų giminei. K lniškių gyventojai
matydavę, kad ponas Goštautas buvo stambus, didelio augumo žmogus, mėgstantis
išgerti. Jis mėgdavo valkiotis po miškus vedinas šunų gauja. Goštautui mirus,
ūk paveldėjo vaikai. Žentas Bilevičius praskolinęs ūk valstybės iždui (skarbui)
ir pardavęs Paplauskui. Vėliau jauniausiai dukteriai Natalijai Goštautaitei atitekę
visi atskiruose sodžiuose išmėtyti Goštautų gyvenimai. Paskutinis Akmenių dvaro
savininkas buvo Juozas Hurčinas.

Bit kai
Bit kų dvaras buvo 13 km nuo Ke mės, prie P ramočio–Sku biškių kelio.
Dvaras minimas 1592 m., priklausė Kr žių valsčiaus Gr užų dvarui, vėliau – Vaiguvos valsčiui. 1932 m. buvo kurta pradžios mokykla. Paskutinis Bitikų dvaro
savininkas – Baltrušaitis. Dvarui priklausė 80 ha žemės. Savanoris leitenantas
Jurgis Musteikis iš Bitikų dvaro baigė karo mokyklą, tarnavo pėstininkų pulke.
1920 m. rugsėjo 23 d. sužeistas kautynėse ties Dr skininkais, mirė nuo žaizdų.
ra išlikusi dvaro giraitė ir du ąžuolai.

Gerdži galos dvaras
Gerdži galos dvaras buvo 11 km šiaurės vakarus nuo Ke mės, prie kelio
P ramotis–V iguva. Gerdžiogalos pietiniu pakraščiu teka Ramočia (kairysis G nsės
intakas). 1575 m. minimas Gerdžiogalos dvaras, 1592 m. Gerdžiogala minima
B ržėnų valsčiuje. XIX a. pabaigoje priklausė bajorei Teklei Germanigildovnai Sirevičienei. Dvaro valdos sudarė 434 dešimtines žemės (396 dešimtinės dirbamos,
22 dešimtinės nedirbamos, 16 dešimtinių miško). Vėliau dvarą valdė Juozas
10
Geštautas A. Akmenių kraštą garsina senovės
Mackevičius.
pilkapiai ir dvarai, Bičiulis, 2012, rugs. 19.
1918 m. Gerdžiogala atiteko Vai- 11 Vaitkevičius V. Senosios Lietuvos šventvietės, Žemaitija, 1998, p. 449.
guvos valsčiui.
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1924 m. Gerdži galos dvaras su 231 ha žemės Vaiguvos valsčiuje priklausė
Jurgiui ir Leonui Pralgauskiams, o Gerdžiogalos palivarkas su 160 ha priklausė
Vladui Kelpšai.
1937 m. dvarą valdė Stefanija ir Jurgis Pralgauskiai, Kazys ir Zofija Pociai
ir Kipras Radionovas.
Geros ardėnų veislės eržilus augino Vladas Kelpša iš Gerdžiogalos dvaro. 1936–1939 m. Gerdžiogalos dvaro savininkas buvo atsargos kapitonas Jurgis
Pralgauskas.
1924 m. Vaiguvos valsčiaus savivaldybė išlaikė Gerdžiogalos pradžios mokyklą.
Gerdžiogalos dvaro pastatai išsidėstę plačioje teritorijoje, dabar – nykstantys
ir apleisti. Vienas iš domiausių statinių – baudžiavos laikų koplyčia, kuri šiuo
metu naudojama ūkinėms reikmėms. Išlikę abarių likučiai.

Gerdžiogal kės dvaras
Gerdžiogal kės dvaras buvo 11 km šiaurės vakarus nuo Kelmės. Apie
1870 m. priklausė Višnevskiui, vėliau – Kelpšai, o dar vėliau – jo anūkui Urbeliui.
Šiuo metu išlikęs tik centrinis pastatas. Nors jis dabar negyvenamas ir jau kiauru
stogu, bet dar gana gerai atrodo. Erdvus, dviejų aukštų, tikriausiai statytas prieš
Antrąj pasaulin karą.

Gal nių dvaras
Gal nių dvaras buvo 9,2 km
pietvakarius nuo V iguvos, tarp Ži unės
ir Karoliškės miškų. Galinių dvaras priklausė Pranui Kanciui. 1914 m. dvaras
išskirstytas vienkiemius.

L kšilio dvaras
L kšilio dvaras buvo prie V iguvos–Š ukėnų kelio, kairiajame Vent s intako
G nsės krante. Lykšilyje žmonių gyventa jau žiloje senovėje. Archeologas Daugirdas pirmykščio žmogaus pėdsakus yra aptikęs Gansės krante, tačiau stovyklos
liekanos plačiau netyrinėtos, o vieta suardyta.
Lykšilio dvaras rašytiniuose šaltiniuose minimas XVI a. sigalint baudžiavai, L kšilis virto stambiu dvaru. XIX a. pradžioje j valdė žiaurūs dvarininkai
Bogužai. Jie per dienas vaikščiodavo po dvarą, stebėdavo baudžiauninkus ir už
menkiausią nusikaltimą bausdavo. Pati ponia dažnai skaldydavo žmonėms antausius arba tempdavo daržinę prie kankinimo rankių. Čia prie stulpo rakindavo
nusikaltėlio rankas bei kojas ir kapodavo specialiais odiniais trilinkais rimbais. Nuo
pirmo kirčio sprogdavo kankinio oda, paplūsdavo kraujas, bet žmogų kankindavo
tiek, kiek būdavo paskirta smūgių. Šalia gulėjo trinka, kurią dėdavo žmones už
menkesnius nusikaltimus ir laikydavo po kelias dienas net per žiemos šalčius.
Tokia buvusi be širdies velnienė , – sako liaudies rašytoja Žemaitė. Legendos apie
baisybes Lykšilio dvare davė medžiagos Žemaitės kūriniui Iš baudžiavos laikų .12
XVIII a. Lykšilio dvaro savininkas buvo grafas Antonas Daškevičius, pasirašydavęs Korybutu Daškevičiumi
(Korybutt Daszkiewicz). Korybuto Daš- 12 Rimkus V. Lykšilis, Komunistinis žodis, 1971, birž.
kevičiaus tėvas Teodoras buvo vedęs
5, p. 3.
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Viktoriją, su kuria susilaukė Antono Korybuto. Suaugęs Korybutas Daškevičius
tarnavo Karūnos armijoje, buvo pulkininkas, turėjo turto Volynės vaivadijoje, kur
1778 m. paliko dėdei, tėvo broliui Aleksandrui, Galicijos iždininkui. Tačiau tos
žinios gali būti ir netikslios.13
XIX a. pabaigoje Lykšilio dvarą paveldėjo I. Korybutas-Daškevičius. Jo duktė Kazimiera Daškevičiūtė ištekėjo už žinomo archeologo, dailininko ir literato
Tado Daugirdo. Gyvendamas L kšilyje ar V rputėnuose, jis tyrinėjo T tvydiškės,
Pakl bakių ir kitus kapinynus.
1909 m. daugiau kaip 1 600 ha dvarą už 164 000 rublių nupirko Žemės
ūkio bankas ir išpardavinėjo rusų tautybės žmonėms 55 metams išsimokėtinai.
Dvaro žemėse sikūrė apie 60 naujakurių iš Zaras ir Da gpilio apylinkių. 1912 m.
kurta Lykšilio liaudies mokykla.14

Pak vio dvaras
Pak vis – bažnytkaimis, sikūręs prie K vės ežerėlio. Pakėvio dvaras žinomas
nuo XVII a., minimas 1685 m. B ržėnų valsčiaus aktuose.
Čia 1821 m. Pak vio dvaro valdytoja Teklė Radavičienė gyvenvietėje ant
kalnelio pastatė raudonų plytų bažnytėlę ir kriptą, kurioje vėliau buvo palaidotos
Pralgauskių, Radavičių ir Venslauskų šeimos. Seni žmonės prisimena, kad tame
mauzoliejuje buvo palaidotas ir vienas Putvinskių giminės palikuonis. Vaiguvos
seniūnija sutvarkė dvarininkų kapavietę prie Pakėvio bažnytėlės. 2005 m. pabaigoje
kilus skandalui dėl griuvusio mauzoliejaus ir besimėtančių palaikų, Vaiguvos
seniūnas Alvydas Lukošius pažadėjo pavasar kapavietę sutvarkyti ir savo pažadą
ištesėjo. Bažnytėlė nėra kultūros paminklas.15
1813 m. Pakėvio dvare gimė Liudvikas Adomas Jucevičius – rašytojas ir
tautosakininkas, vienas ryškiausių to meto lietuviško sąjūdžio atstovų, kuris surinko daug medžiagos apie krašto piliakalnius. Jis pasirašinėjo Liudviko iš Pakėvio
slapyvardžiu.
Aštuonerius savo saulėlydžio metus (1866–1874) Pakėvyje praleido literatas
bei vertėjas Karolis Brunonas Rimavičius.
Šalia bažnyčios stovi kryžius vienuoliui karmelitui, čia kunigavusiam ir
palaidotam Karoliui Brunonui Rimavičiui, kuris vertė lenkų poeziją, yra parašęs
originalių eilėraščių, iš jų – Balių ubagų .16
Pakėvio apylinkėse yra 495 ha K vės pelkė, kurios 411,10 ha tenka durpynui,
kurio vidutinis durpių sluoksnis yra 3,03 m storumo.
Nepriklausomybės metais Pakėvis priklausė Vaiguvos valsčiui. Čia 1923 m.
buvo 10 sodybų ir 177 gyventojai. Miestelyje buvo bažnyčia, pradžios mokykla,
pašto agentūra, parduotuvė. 1930 m.
Pakėvio pradžios mokykloje vykęs 13
Karpavičienė D. Baltoji koplyčia priklauso Lykšilio
apylinkės ūkininkų susirinkimas nugrafams, Kelmės kraštas, 2006, rugs. 23, p. 2.
14
Rimkus V. Lykšilis, Komunistinis žodis, 1971, birž.
tarė steigti pieno nugriebimo punktą.
5, p. 3.
Nariais sirašė 33 ūkininkai. Pakėvio 15 Musneckienė R. Pakėvyje sutvarkyta dvarininkų
kapavietė, Kelmės kraštas, 2006, birž. 10.
dvaro savininkas buvo Kostas Naikaus16
Petravičienė O. Ar manoma nedelsiant atstatyti
kas, kurio visa šeima 1941 m. birželio
tai, ką dešimtmečiai sugriovė Pakėvyje? Bičiulis,
14 d. buvo ištremta
Sibirą. Dvaro
2005, gruodžio 24.
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Pakėvio dvaro
rūmai

Pakėvio dvaro
svirnas. 2005 m.
A. Petrašiūno
nuotraukos

Naujai atstatyti
Pakėvio dvaro rūmai.
2012 m. UAB
„Pakėvio dvaras“
archyvo nuotr.
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pastatai apgriuvę, bet yra išlikę. Po Antrojo pasaulinio karo Pakėvio bažnyčia
buvo uždaryta.
2012 m. UAB Pakėvio dvaras iš naujo pastatė Pakėvio dvaro rūmą, o
svirną ir daržinę suremontavo.

Pakėv kai
Pakėv kai – buvusio Blagovešče sko valsčiaus palivarkas su 15 gyventojų
(1902 m.), apie 22 varstai nuo valsčiaus centro.17
Pakėv kų palivarką, apie 87 ha, 1925 m. valdė nuomininkai (laikytojai),
tarp jų ir Abromas Prazas.18
Šiaulių apskrities valdyba 1937 m. gruodžio 17 d. Vaiguvos valsčiaus Pakėvukų dvarą (95,51 ha) priskyrė prie Kelmės valsčiaus.19
Apie 1939 m. Pakėvukų dvarą sigijo Macijauskai. Prasidėjus gyventojų trėmimams, visa Pakėvukų dvaro savininko Macijausko keturių asmenų šeima (pats
dvarininkas, jo žmona, sūnus ir trejų metukų dukrelė Jadvyga) buvo ištremta
tolimąj Sibirą.
Išliko senasis ąžuolas ir iš atžalos išaugusi obelis.
Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, Pakėvukų dvarą atgavo nuosavybės
teises Macijauskų palikuonė Jadvyga Macijauskaitė-Jonušienė, kuri 2006–2007 m.
dal buvusio Pakėvukų dvaro apsodino mišku, gavusi paramą iš Europos Sąjungos.

P pilalis
P pilalio dvaras buvo kaimo pietinėje dalyje. Prie ribos su Pl mpiais yra
klampi Triaukšlynės pelkė su 1,4 ha Pili s, arba Pl mpių, ežeru. Nedidelė kalva
baloje vadinasi Urvų salikė. Pelkės šiauriniame pakraštyje, Plumpių miške, yra
piliakalnis, vietos gyventojų vadinamas Pilale, arba Pilike, kuris jungiasi su mažesne kalvele – Pilalike.
Lietuvių kultūros veikėjas Povilas Višinskis Pilalės kalnelio aukšt nurodė
buvus apie 6 metrus.
P pilalis nuo seno priklausė senajai lietuvių bajorų Goštautų giminei. Po
Pirmojo pasaulinio karo 55 ha dvarą valdė Olimpija Goštautienė. 1939 m. viensėdis
priklausė Zigmui Goštautui.20
Papilalio dvarininkas Marijonas Goštautas Vaiguvos valsčiaus viršaičiu išbuvo
iki pat Lietuvos okupacijos.21

P vaiguvis
P vaiguvio dvaras buvo 1 km vakarus nuo V iguvos, prie kelio Ke mė–
žventis. P vaiguvio–Klapotovšč znos dvaras minimas 1834 m. Vėliau minimas
Vaiguvos–Pavaiguvio dvaras 1845, 1851
ir 1859 m. Dar XIX a. ketvirtajame 17 Àëôàâèòíûé ñïèñîê ìåñò æèòåëüñòâà Êîâåíñêîé
ãóáåðíèè, Êàóíàñ, 1903, ñ. 425.
dešimtmetyje suvalstybinus vieną iš
18
Žinynas, Vilnius, 1974, t. 1, p. 115.
Vaiguvos dvarų – P vaiguv , jis buvo 19 LCVA, f. 862, ap. 1, b. 3584, l. 7.
dovanotas Juozapui Petravičiui, kuris 20 Geštautas A. Akmenių kraštą garsina senovės
1840 m. balandžio 23 d. valdą per- 21 pilkapiai ir dvarai, Bičiulis, 2012, rugs. 20.
R i m k u s V . Laisvoje Lietuvoje, Kelmės kraštas,
leido (17 valakų, arba 30 dešimtinių)
Vilnius, 1997, p. 119.
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sūnums – Pranui ir Kazimierui (dovanojimo aktas patvirtintas 1845 m. balandžio
3 d.). Tarpukariu (1924–1937) buvo Pavaiguvio palivarkas, kuris priklausė Gžegužauskienei, vėliau – dukteriai Samuilienei.
P vaiguvyje yra vadinamasis Pavaiguvio akmuo (2,5 m ilgio, 1,2 m pločio
ir 1 m aukščio). Ant jo iškaltas kryžius, 1786 m. ir raidės GGZTV, kas reiškia –
Goštautas ir žymėjo jo valdų ribas. Kaime yra senosios kapinės.
Dabar likęs tik išdygęs liepos medis.

Pl mpiai
Pl mpių palivarkas buvo 5 km pietvakarius nuo Vaiguvos, prie Plumpių
miško, šalia kelio Vaiguva–Kražiai. Seniau palivarkas priklausė Kelmės dvaro
savininkams, vėliau – stambiems Povilo Giniočio ir Bagdono ūkiams.
Giniočio ir Bagdono palivarkuose 1921 m. už 120 darbo dienų moterims
mokėjo tik 2 pūrus rugių, 1 pūrą miežių, 20 arų bulvių leisdavo sodinti, 4 gorčius
linų ir leisdavo išsilaikyti karvę.22
Plumpių palivarke buvo pieno nugriebimo punktas, landšaftinis parkas. ra
Plumpių, arba Kil nių, ežerėlis, Plumpių pelkės, iš kurių išteka Knit oja (dešinysis
Ventos intakas). Išliko 4 liepos, išaugusios iš vieno kelmo.

Gan prova
Gan provos dvaras buvo 7,5 km pietryčius nuo V iguvos, prie Kr žių–
Ke mės kelio. Ganyprovos dvaras istoriniuose šaltiniuose minimas 1754 m. XIX a.
Ganyprovoje buvo du dvarai, priklausę bajorams Vaitiekui Baikauskiui ir Antanui
Bielskiui. Vienas jų 1908 m. išparduotas valstiečiams. 1933–1937 m. Ganyprovoje
veikė H. Urbonavičiaus žiemos žemės ūkio mokykla.

Skaudv lai
Skaudv lai yra 2,5 km nuo Akmeni , ant kalnelio. Išliko vienintelis senas
medis, o pakalniau – krūmynai.

Sta kiškė
Sta kiškės dvaras istoriniuose šaltiniuose minimas 1591 m.

Šarkia
Atokiau nuo pagrindinio Vaiguvos valsčiaus kelio Kelmė–Vaiguva Šarki
kaimo teritorijoje Knituojos upės vingyje didelio Akmenių dvaro savininko Juozo
Hurčino žmona Gabrielė Hurčinienė (Janavičiūtė), Užgirių I dvaro savininko Marcijono Janavičiaus sesuo, 1933–1939 m. sumanė kurti kurortinio tipo dvarel , tinkamą
gyventi ir ilsėtis gryname ore prie švaraus Knituojos vandens. Taip Šarkių kaime
buvo atlikti dideli darbai, pareikalavę nemažų investicijų užtvenkta Knituojos upė,
rengtas tvenkinys (prūdas), pastatytas malūnas ir erdvūs mediniai dvaro rūmai.
Aplink pasodintas miškelis.
Ponai Hurčinai savo vaikų neturėjo – buvo bevaikiai. Jie augino svetimą 22 Rimkus V. Vaiguva, Komunistinis žodis, 1970, liepos
16, p. 5.
mergaitę, vardu Liucija. Ją vadino Liusia.
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arkių dvaro pušynėlyje vyksta sąskrydžiai, kuriems vadovauja Vaiguvos
apylinkės pirmininkas Stanislovas Strakšys. Iš Strakšių šeimos albumo

1941 m. birželio 14 d. Šarkių dvaro savininkai Hurčinai buvo ištremti
Altajaus kraštą. Taip kelių dvarų savininkė Gabrielė Hurčinienė (Janavičiūtė) atsidūrė Sibiro platybėse, o jos dvarai liko Vaiguvos valsčiuje.
1942 m. Šarkių vandens malūnas buvo atiduotas vokiečiui Inzeliui. Malūnas veikė dar kelerius metus. Šarkių malūno paslaugomis naudojosi Vaiguvos
valsčiaus gyventojai.
1946–1950 m. Šarkiuos , Hurčino dvaro rūmuose, pradėjo veikti ambulatorija.
Joje dirbo medicinos felčeris Tarvydas.
Pasibaigus karui, 1944 m. spalio mėnes Petras Piliušenka buvo paskirtas
Vaiguvos valsčiaus viršaičiu – tai buvo pirmasis Vaiguvos valsčiaus viršaitis pokario metais. Jis gyveno nuosavoje sodyboje Klapatauski kaime (3 km vakarus
nuo Vaiguvos miestelio), o valsčiaus kontora buvo sikūrusi gražioje vietoje Šarki
dvare, prie ežerėlio, dvarininkės Hurčinienės rūme (2 km rytus nuo Vaiguvos
miestelio). Vėliau Šarkių dvare buvo apgyvendinti mokytojai.

Visgirda
Visgird dvaro paskutinis savininkas Tadas Bytautas. Visgirdų dvare 1863 m.
(sukilimo metu) rugsėjo 4 d. sukilėliai paėmė kai kuriuos daiktus.23
Tado Bytauto dukter Haliną Galkevičienę ištrėmė Sibirą, o tėvas nusižudė,
išgėręs lapėms nuodyti skirtų nuodų.

Audenia
Audeni palivarkas buvo 11 km
pietus nuo žvenčio, 4 km vakarus
nuo Vaiguvos. Pro Audenių palivarką

23

Steponaitis V. Medžiaga 1864–1864 metų sukilimo
istorijai, Karo archyvas, 1925, t. 2, p. 76.
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teka Va mės upelis. Seniau buvo Audenių dvaras. J didikas Krizostomas Valatkevičius 1641 m. užrašė Kražių bažnyčiai. 1893 m. dvaro žemė atiteko Kaunatavos
stačiatikių cerkvei. Po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo Audenių žemės
išdalytos bežemiams. 1934 m. buvo steigta pradžios mokykla. Išliko senkapiai ir
senų medžių sodinkelis.

Daug liškė
Daug liškės palivarkas buvo 7 km pietryčius nuo Vaiguvos, prie Vaiguvos–Kelmės kelio. XIX a. pabaigoje palivarkas priklausė bajorui Ignui Vitkauskui. 1936 m. kaimas išskirstytas vienkiemius. ra Daugėliškės (Perkūniškės)
senkapiai.

Gail ičiai
Gail ičių dvaras buvo 7,5 km pietryčius nuo Vaiguvos, prie kelio Vaiguva–Kelmė. Dvaras priklausė bajorėms Praksedai ir Izabelei Vaitkevičiūtėms (55 ha
žemės). Dvare buvo 28 gyventojai (1923 m.). Prie Gailaičių–Sirvydų kelio yra
senkapiai, vadinami Prišmantiške. Išliko trys laidojimo vietos, geležinis kryžius.

K lniškiai
K lniškiai – Akmeni dvaro palivarkas, priklausęs ponui Goštautui. Jis yra
apie 1 km nuo Akmeni kaimo, prie kelio Pak vis–Akmenia . Per žemės reformą
ponas Goštautas sakė matininkui, kad jam paliktų kalveles, miškus, vandenis, o
žmonėms atiduotų dirvas, pelkes ir blogesnes žemes. Be to, K lniškių sodžiaus
žmonės gavę iš pono Goštauto žemės vėliausiai.
Medinis dvariukas 1955 m. suremontuotas ir paruoštas mokyklai. Išliko
didžiulis akmeninis ūkinis pastatas. K lniškiuose yra piliakalnis.

L iškalnis
L iškalnis – Prano Bukausko dvaras. Anksčiau čia buvo Vaiguvos valsčiaus
palivarkas. 1923 m. L iškalnyje buvo 1 ūkis ir 10 gyventojų, 1924 m. buvo vienas
ūkis, kuris priklausė Onai Bukauskienei, – 62,26 ha žemės.
Laiškalnyje nuo 1950 m. veikė pradžios mokykla, kuri vėliau buvo iškelta
Pabikių kaimą.
1959 m. Laiškalnis priklausė Užvenčio rajonui, Ba šiškių apylinkei. Sovietmečiu čia buvo TSKP XIX suvažiavimo kolūkis, vėliau – Kelmės rajono P vėžupio
žuvininkystės ūkio Laiškalnio skyrius.
Dabar išliko tik apie sodybą alėjom apsodinti senieji medžiai bei buvusio
dvaro fragmentai. Pastatų nebėra.

Pabikia
Pabikia – palivarkas-dvaras. Pastatai neišliko. Esantys šalia ąžuolo pastatai
yra ne dvaro laikų.

291

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

Pagir škiai
Pagir škių dvaras buvo 9 km
pietus nuo žvenčio, 3,5 km
šiaurės
vakarus nuo Vaiguvos, prie Va mės upelio. XIX a. pab. dvaras priklausė bajorui Valerijui Družininui. Pagiriškių dvaras 1924 m. išskirstytas, priklausė Vaiguvos valsčiui.

Pocia
Pocia – 1,5 km nuo L iškalnio ir 0,5 km nuo kelio Ke mė–Š ukėnai. Šio
palivarko savininkas buvo Gružauskis. Buvusią sodybvietę žymi keletas išsibarsčiusių senųjų ąžuolų bei buvusios medžių alėjos fragmentai.

Sirvyda
Sirvyd dvaras buvo 7 km vakarus nuo Kelmės, prie kelio Kelmė–Vaiguva. Prie Sirvydų dvarvietės, šalia kelio, pastatytas paminklas „Sirvydų dvaro
savininkui Karoliui Petravičiui, jo žmonai, vaikams ir visiems buvusiems gyventojams
atminti... 2005 m.“ Iš čia kilęs dailininkas Zigmas Petravičius.

Sku biškiai
Sku biškių dvaras buvo Blagovešče sko (K lainių) valsčiuje. Dvaras XIX a.
pabaigoje priklausė bajorei Teklei Sirevičienei. Skulbiškių dvaro valdas sudarė
434 dešimtinės žemės (396 dešimtinės dirbamos, 22 dešimtinės nedirbamos ir 16
dešimtinių miško). 1924 m. Skulbiškiai priklausė Vaiguvos valsčiui, o po 1937 m. –
Šaukėnų valsčiui.

Sirūn škiai
Sirūn škių 30–40 ha žemės dvarą valdė lenkas Choromanskis. Choromanskio
dvarelio sodybos liekanos tebebuvo ties keliu Vaiguva–Užventis, šalia dabartinio
tvenkinio (užpylusio buvusias pievas), Varmės upelio slėnio ir keliuko pietvakarių
link. Ten aplink nemažą kiemą stovėjęs medinis rūmelis, dvi daržinės, svirnas (su
rūsiais po juo) ir didelis tvartas. Dabar liko tik pastarasis pastatas, tebeauga seni
klevai, uosiai. Ties šia sodyba buvo rengtas senas tvenkinys, ten stovėjo senas
medinis vandens malūnas. Dabar telikęs tik tvenkinys.

Špit lė
Ties vieškelio Kil niai–Ke mė ir kelio Ad šiškę sankryža (buvusio Špit lės
kaimo plote) tebestovėjo vadinamojo P. Eismunto dvaro fragmentai. P. Eismuntas
prieškariu valdė 80 ha žemės ir išplėtė savo sodybą.
Ta sodyba buvusi nuo seno – dabartiniai kaimiečiai teigė, esą pakelės tvartas buvęs sumūrytas iš akmenų gal prieš 200 m. Tai galėjo būti XIX a. pabaigos
ar XX a. pradžios statinys, vėliau perdirbinėtas, sovietmečiu naudotas kaip ūkio
gyvulių tvartas ir išplėstas.
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Dvarų pasisikirstymas
Vaiguvos valsčiaus
teritorijoje

Vaiguv lė
Vaiguv lė – V iguvos dvaro palivarkas. Savininkas – Dionizas Galkevičius.
1923 m. buvo 46 gyventojai. 1941 m. birželio 14 d. visa Galkevičių šeima buvo
ištremta Sibirą. Vaiguv lėje apsigyveno kiti žmonės.
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Prisiminimai apie Vaiguvos valsčiaus
Užgirių dvarą
Stanislava Kunickienė

1. Dvaro pastatai
Užgiri dvare buvo daug pastatų, vadinamų vairiais pavadinimais. Visų pirma vadinamasis rūmas. Tai buvo ponų gyvenamas namas. Prie jo visada
būdavo išpuošta klomba, išvedžiota visokiais takeliais ir apsodinta vairių rūšių
gėlėmis. Dažniausiai žydėdavo astrai, nasturtos, žaliuodavo rūtos, augdavo daug
jazminų krūmų. O toliau – sodas. Jame buvo visokių rūšių obelų, slyvų, vyšnių,
agrastų, serbentų (juodųjų, raudonųjų, geltonųjų), daug braškių lysvių. Rūmas
buvo medinis, vieno aukšto, su keliais kambariais virtuve, miegamuoju, valgomuoju (stalavaja), vaikų kambariu – tai ponų šeimai.
Stalavaja būdavo vadinamas ponų valgomasis. Miegamajame miegodavo tiktai
ponas su ponia. Darbininkams buvo atskira virtuvė, vadinama kuknia. Kitas pastatas – svirnas, prie kurio būdavo prijungta altenka. Svirne būdavo laikomi visų rūšių
grūdai, altenkoje – būtinos maisto atsargos visokie marinatai, rūkyta mėsa. Greta
svirno buvo pastatas, vadinamas vazaune. Tenai būdavo laikoma visa reikalinga
kinkamoji dalis tų laikų pakinktai, plėškės, pavalkai, vadžios, brizgilai, kurlenski
ratai, karietos. Kitame pastate, kiaulininke, laikydavo kiaules. Stainės – tai buvo
pastatas, kur būdavo laikomi arkliai. Karvės būdavo laikomos abarėse. Pastatą, kur
buvo laikomi visi paukščiai, vadindavo vištininku. Toliau stovėjo daržinės, kuriose
buvo sukraunamas visas laukų derlius dar neiškulti rugiai, kviečiai, miežiai, avižos.
Pasibaigus visiems darbams, šis derlius būdavo iškuliamas kuliamosiomis mašinomis.
Dar būdavo ir akmeninis rūsys (sklepas), kuriame laikydavo žiemos metu iš kūdrų
surinktus ledus, kad vasarą galėtų išlaikyti nuo šilumos gendančius produktus.
O toliau buvo kumečių ordinarčikų trobelės. Vienas namas buvo vadinamas
kazarėza, kur gyveno apie tris keturias šeimas šimtadieniai ir paprasti kumečiai,
darbininkai ir vadinama gaspadoriaus šeima, kuri tvarkė visus dvaro darbus ir
nurodė darbininkams, kokius darbus reikia kiekvienam atlikti. Dar kitas namas
buvo vadinamas šiūle – tenai gyveno skerdžius. Kitame name gyveno arklinis, kuris
visada turėjo rūpintis karvių banda ir arkliais – vasarą ganyti laukuose, o žiemos
metu šerti stalduose – tai tokie tvartų pavadinimai. Ordinarčikų šeimos turėdavo
po vieną kambar , kuriame būdavo ir virtuvė, ir miegamasis, ir valgomasis.
Užgirių dvare buvo ir pirtis, kas dvi savaites pasikurdavo tą pirt ir eidavo
praustis visi darbininkai ir jų šeimos.
Ponai prie savo namų turėjo mažą būdelę, kuri buvo vadinama vikūtka (tualetas). Bet prie ordinarčikų namelių šitų būdelių, vadinamų vikūtkomis, nebuvo.
Jie gamtinius reikalus atlikdavo kur papuola – daržuose ar patvoriuose.

2. Dvaro samdiniai
Dvare tarnavo nemažai samdinių – tai gaspadorius, purmonas, bernas, šeimininkė, kukarka, stalavoji ir nienka. Tai parankinė ponų šeimyna, kuri gyveno tame
pačiame name. Kukarka – tai virėja, kuri gamindavo valg virtuvėje paprastiems
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darbininkams, o stalavoji – ta, kuri aptarnaudavo ponų šeimyną tvarkydavo
kambarius, gamindavo valgius, nes ponai su samdiniais kartu nevalgydavo. Nienka – tai tarnaitė, kuri globojo ponų vaikelius, juos augino. Ponios tiktai pagimdydavo, o jais rūpintis pavesdavo nienkoms, kurios šiais laikais vadinamos auklėmis.
Purmonas – ponų vežikas.

3. Kinkomasis transportas
Pagrindinis ponų transportas – ratai su pakinkytais arkliais, nes tais laikais
mašinų nebuvo, o pramogauti reikėdavo dažnai. Tam buvo skirti arkliai, vadinami
staininiais, kuriuos šerdavo geresniu pašaru – dobilais, avižomis, kad būtų strainesni ir gražiau atrodytų. Su šiais arkliais nebuvo dirbami jokie žemės ūkio darbai.
Jie būdavo kinkomi ne su pavalkais, bet su plėškėmis, kad vaizdingiau atrodytų.
Jeigu važiuodavo ponas ir ponia dviese, tada kinkydavo vieną stainin arkl
vienkinkius ratus, kuriuos vadindavo kurlenskiniais, sudarytus iš dugninės,
keturių rungų, vieno brankto (vorčiko), dviejų ienų (ynų). Bet jei tekdavo važiuoti
su šeima ar draugais, švęsti visokių švenčių, tada važiuodavo su karieta. Joje
galėdavo važiuoti daug žmonių.
karietą reikėdavo pakinkyti keturis ar šešis
staininius arklius. Ir vienas vežėjas turėdavo juos suvaldyti. Karietos priekyje būdavo aukšta sėdynė. Tenai sėdėdavo vežėjas, kuriam ant galvos būdavo dedamas
aukštas skrybelis, vadinamas kepure.
Darbo brika susidarydavo iš dugninės, vežėčių, keturių rungų, dviejų branktų,
o per vidur būdavo grąžulas (dišlius), kur visada būdavo kinkomi du arkliai.
Vienkinkė brika buvo vadinama pagalbine, kuri sudaryta iš dugninės, keturių rungų, vieno brakto ir dviejų ienų. Ji skiriama smulkiems darbams dirbti.

4. Religinės šventės
Ponai švęsdavo religines šventes kaip ir priklausė – katalikiškai, o sekmadieniais važiuodavo bažnyčią. Kalėdas, Velykas ir kitas didžiąsias šventes visada
sutikdavo su dideliais baliais ir pramogomis, pasikviesdami kitų dvarų ponus bei
draugus. O vargšai ordinarčikai, vadinami kumečiais, švenčių progomis neturėdavo iš ko tų baliuškų kelti, tiktai nuvykdavo bažnytėlę, pasimelsdavo ir tuo
baigdavosi visos šventės.

4.1. Kūčios
Ponai šeimynai visada paruošdavo kūčių stalą, nors patys kūčių vakarienę valgydavo atskirai, su savąja poniška šeima. Buvo valgoma sutaisyta silkė,
aguonos, kūčiukai, maltos kanapės, aguoniniai kukuliukai, spanguolių kisielius,
kalėdaitis (plotkelė) laužiama per pusę, troškinti kopūstai, kepta žuvis, virti (be
nieko) kviečiai, išraugintas avižų kisielius, sėmeninė (sumaišoma malti sėmenys,
druska, česnakas ir valgoma su bulvėmis).

4.2. Kalėdos
Dvare visada būdavo puošiama kalėdinė eglutė. jos iškilmes visada pakviesdavo neturtingų darbininkų – ordinarčikų, kurie tais laikais buvo vadinami
kumečiais, vaikus, kurie džiaugėsi, kad galėdavo dalyvauti eglutės puotoje, visada
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bučiuodavo poniai ir ponui rankas, dėkodami už pakvietimą. Neturtingų darbininkų, kumečių, arba ordinarčikų, vaikai savo šeimose tokių pramogų neturėjo. Tad
ponų Kalėdų eglutės šventėje gautos šiokios tokios dovanėlės kumečių vaikams
buvo didžiausias vaikystės prisiminimas.

4.3. Velykos
Per Velykas ponai visada važiuodavo bažnyčią – Kristaus prisikėlimo
minėjimą. Buvo tradicija visada marginti kiaušinius, kuriuos vadindavo margučiais.
Taip pat gamindavo visokius pyragaičius, kitus skaniausius valgius.

5. Gyvenimas dvaruose
Ponai niekada neliūdėdavo, visada būdavo linksmi, nes dažnai pas juos
suvažiuodavo iš kitų dvarų draugai ir visi linksmindavosi. Jie niekada nedirbo
sunkių darbų, nežinojo, kas tai yra. Tais laikais buvo daug religingų ir tikinčių
ponų, bet buvo ir netikinčių – tikrų ateistų, kuriems nerūpėjo bažnyčia ir tikėjimas.
Tikintieji švęsdavo religines šventes, dažnai sekmadieniais važiuodavo bažnyčią.
Šv. Jurgio diena ordinarčikų šeimoms buvo didelė šventė, o vaikučiams –
tikras džiaugsmas, danginantis iš vieno dvaro kitą. Dvaro, kur reikėdavo kraustytis, ponas atsiųsdavo trimis ar keturiais arkliais pakinkytus vežimus, vadinamus
brikomis, nes tais laikais kitokio transporto nebuvo. Visas neturtingų darbininkų
turtas būdavo sukraunamas brikas, nes jo buvo labai mažai. Tai keletas krėslų,
kubilas, menka iš lentų sukalta spintelė ir pora dvigulių lovų. Likęs didžiausias turtas – vaikai būdavo sodinamas likusią tuščią brikos vietą. Vaikučiai su
džiaugsmu norėdavo pamatyti kitą dvarą, ponų vaikus.
Tais laikais ir gandrai buvo neišprusę – nesuprato, kas turtingesni, kas galėjo
auginti daugiau vaikučių. Nors ponai buvo turtingi, turėjo dvarus, bet gandrai
jiems atnešdavo vieną, du ar daugiausia tris vaikučius. Neturtingi žmonės, kurie
neturėjo nei žemės, nei savo namų, ponų vadinami baudžiauninkais, augindavo
daug vaikų. Jie dirbo už menką atlyginimą, o už mažiausią prasižengimą būdavo atleidžiami iš darbo ir iškraustomi iš dvaro laukan. Išmestas iš trobos ir
iš dvaro, vargšas žmogelis turėdavo ieškoti darbo pas kitą poną, kitame dvare,
kad galėtų išlaikyti savo gausią šeimą. Tais laikais jokių lengvatų nebuvo, viskuo
reikėjo rūpintis patiems.

6. Amatai dvaruose
Šeimos vyrai, dvare atidirbę darbo valandas, sugr žę namus visai šeimai
iš medžio tašydavo kurpes, kurias apkaldavo oda. O ir patiems tų kurpių reikėjo.
Mažai laiko likdavo miegui.
Meistrai viską darė savo rankomis – jokios technikos nebuvo. Pagrindiniai
meistro rankiai buvo rankinis pjūklas, kirvis, grąžtas, oblius, plaktukas, tais laikais vadinamas kūjuku. Viską reikėjo daryti rankomis, net iš rąstų ištašyti vairių
formų brikų dalis.
Moterys turėdavo dvare per metus atidirbti šimtą dienų. Kaip visa tai reikėjo ištverti, jeigu šeimoje būdavo dešimt ir daugiau vaikučių. Viską reikėdavo
daryti rankomis, nes jokių patogumų nebuvo. Skalbti reikėdavo rankomis, o ir
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skalbimo priemonių nebuvo. Muilą virdavo iš kokio nugaišusio gyvulio, skalbimo šarmą darydavo iš medžių pelenų. Ir ordinarčikų žmonos neturėjo laisvo
laiko verpdavo vilnas ir linus, ausdavo audeklus, kad būtų iš ko sau, vyrui ir
vaikučiams pasiūti drabužius. Taip pat reikėjo išausti iš linų audeklus patalynei.
Viršutiniams rūbams ausdavo milą, čerkasą iš avies vilnų. Iš suverptų linelių
staklėmis ausdavo drobeles, iš kurių siūdavo naktinius baltinius visai šeimai. Tad
moterims nebuvo kada pramogauti. Naktimis reikėjo priverpti siūlų, kad būtų iš
ko austi. Taip pat rankomis reikėdavo minkyti tešlą duonai ir ją iškepti krosnyje.
Tais laikais duonos parduotuvėse niekas nepardavinėjo. Bet jeigu ir būtų pardavinėję, tai nebūtų buvę už ką nusipirkti, nes neturtingi žmonės pinigėlių neturėjo.
Ponai mokėjo mažas algas, vadinamas atlyginimais.

7. Etnokultūra dvaruose
Dvaruose būdavo ir nereliginių švenčių. Būdavo švenčiama rugiapjūtės pabaigtuvių šventė, baigus pjauti rugius. Tais laikais jokios technikos nebuvo, visus
darbus dirbdavo rankomis. Javus vyrai pjaudavo dalgiais, moterys grėbdavo mediniais grėbliais. Kada užbaigdavo visus ūkio darbus, sudorodavo visą išaugintą
derlių, ponai darbininkams suruošdavo pabaigtuvių darbų šventę. Tai būdavo
didelis balius. Darbininkai iš rugių varpų nupindavo vainiką ir visas būrys sveikindavo poną ir ponią, dainuodami derliaus užbaigimo dainą
Jau rugeliai nupjauti,
gubeles sudėti.
Reikia juos tik iškulti
Ir duonel iškepti.

Tuo metu ponai sukviesdavo visus darbininkus su žmonomis ir vaikučiais
ir prasidėdavo rugiapjūtės darbų užbaigimo šventės linksmoji dalis – vaišės, kurios tęsdavosi dvi dienas. Būdavo visokių skanėstų, labai daug metų išlaikyto
vaisių vynelio. Jo ar naminukės duodavo su saiku, ne taip kaip dabar – kol po
stalu palendama.

8. Gyvenimas kumetynuose
Tais laikais tie, kurie buvo neturtingi ir neturėjo nė mažiausio sklypelio
žemės, buvo kumečiai. Jie tarnavo ponams, kurie turėjo dvarus. Samdiniai gyveno
ponų skirtose bakūžėse, vadinamose kumetynu. Jų šeimose augdavo po devynis ar dešimt vaikučių, o jų bakūžėlėse būdavo tik vienas kambarėlis. Vaikučiai
miegodavo iš paprastų lentų sukaltose lovose ne po vieną, o po tris ar keturis.
Tėvai gulėdavo abu kartu, o prie jų kojų dar po du ar net tris vaikučius. Kambarėlyje jokioms spintoms pastatyti nebuvo vietos, todėl visų drabužiai kybodavo ant sienų. Varguoliai neturėjo jokių fotelių, jokių sekcijų, tiktai šiokią tokią
iš lentų sukaltą lentyną, pakabintą prie sienos indams sudėti. Kadangi būdavo
gausios šeimos, tai reikėdavo daug indų, šaukštų, katilų. Paprastai iš vieno indo
valgydavo keliese. Kėdžių taip pat pakankamai nebūdavo, tad valgyti kai kam
tekdavo stovint.
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Kumetynuose nebuvo jokių patogumų, net paprastų grindų, tiktai juoda
žeme išpilta asla, kuri prieš šventes ar laukiant svečių būdavo pabarstoma smėliu.
Kadangi nebuvo grindų, o tiktai asla, tai būdavo labai daug dulkių, nešvarumų, todėl greitai atsirasdavo blusų, visada lipančių ant kojų ir skaudžiai
besikandžiojančių. Nedažytos moliu ištinkuotos sienos būdavo labai suskilusios,
o tuose jų plyšiuose buvo geriausios sąlygos veistis blakėms. Nuo jų labai kentėdavo ir vaikai, ir suaugę. Žmones dar puldavo ir utėlės, kurios mėgdavo gyventi
pagalvėse, paklodėse, baltiniuose, o kitos dar ir galvoje, kur plaukuose dėdavo
kiaušinėlius – glindas. Kadangi nebūdavo jokių šampūnų, galvos būdavo plaunamos su šarmu, padarytu iš pelenų. Bet utėlės to šarmo nebijojo ir neišnykdavo.
Ponas skirdavo kumečiams gabalėl žemės, kad jie galėtų pasisėti keletą
krepšelių bulvių, ir vieną kitą vagutę, kurioje pasisodindavo kok svogūnėl , keletą pupų vaikučiams paskanauti. Mažoje lysvelėje augindavo ropeles, sėtinėlius,
kelis agurkėlius, kad galėtų nors vasaros metu paragauti visa šeima. Prisiartinus
rudeniui, nelabai iš ko būdavo pasitaupyti žiemai. Kumečiai maistą naudodavo
saikingai, nes ponai mokėdavo labai mažas algas, iš parduotuvės nebuvo už ką
pirkti, reikėdavo valgyti savo turimą maistą.
Pusryčiams visada būdavo verdama smulkių kruopų sriuba, kurią ne visada turėdavo su kuo užbaltinti. Dažnai tekdavo srėbti visai juodas kruopas, virtas
vandenyje. Ir duonos dažnai trūkdavo.
Pietums dažniausiai iš bulvių virdavo tušaną ir valgydavo su ropėmis, kurias
sutarkuodavo ir paskanindavo druska, taip pat ruginių miltų košės, retkarčiais
barščius, paskanintus užkulu, nes mėsos ne visada būdavo. Per didžiąsias šventes, o kartais ir sekmadieniais virdavo pyragiukus. Nors tai ir ne dažnas valgis,
bet tai buvo visos šeimos skanėstas.
Vakarienei dažnai būdavo virtos bulvės su lupenomis, kurias valgydavo
su patataika, išvirta iš miltų ir vandens, dedant kok svogūnėl . Dar buvo verdama putra ir kleckynė.

9. Ponų deportacija
1941-ųjų metų birželio 14-osios ankstyvą rytą pas mus kumetyną (tais
metais mūsų tėvas dirbo Užgirių dvaro skerdžiumi, o mama – karvių melžėja,
nes dvare buvo per 40 melžiamų karvių) atbėgo garsaus Užgirių I dvarininko
Marcijono Janavičiaus dukros – Onelė, vadinama Lelia, ir Beata, vadinama Basia,
atsisveikinti, sakydamos Mes jau išvažiuojame . Tų mergaičių mama buvo labai
gera ponia. Savo mergaitėms duodavo jų išaugtus drabužėlius ar apdėvėtus batelius, kuriuos mums atnešdavo dovanų. Mes labai džiaugdavomės ir dėkodavome,
su ponaitėmis labai gerai sugyvenome.
Tą rytą aš kartu su Lelia ir Basia nuėjau dvaro rūmus – vaikams leido
vaikščioti po visus kambarius laisvai. Dvaro ponas Marcijonas Janavičius sėdėjo
fotelyje priešais veidrod didžiajame kambaryje ir rūkė papirosus vieną po kito.
Už jo stovėjo du stribai, rėmę šautuvus iš abiejų pusių, kad nesujudėtų. Poniai
Janavičienei buvo leista pasiimti šiek tiek daiktų, drabužių ir maisto kelionei. Kiti
stribai ją lydėjo. Kai ponia susidėjo maišus leidžiamą vežtis daiktų kiek , visa
jos penkių asmenų šeima vyras Marcijonas Janavičius, dukros – Onelė (12 me298
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tų) ir Basia (10 metų) ir sūnus Henrikas (14 metų), buvo laipinti mašiną, kuri
stovėjo netoli svirno. mašiną sulipo ir keli rusiškomis uniformomis apsirengę
kareiviai saugoti, kad ponai nepabėgtų. Mašina iš Užgirių I pajudėjo Vaiguvos
link nežinią. Stebėdami š kraupų vaizdą, palikusieji nuo vežimo verkė. Ponai
išvežti, o visas jų turtas liko Užgirių dvare. Gyvenimas čia nesustojo. Dvare tuoj
pat (tą pačią dieną) pradėjo šeimininkauti čia pasilikę stribai. Jie rado 25-erių
metų senumo išlaikyto vyno, lašinių, dešrų ir visa kita. Pradėjo gerti, uliavoti,
tačiau samdiniams ar jų vaikams nieko nedavė, net nepasiūlė. Privalgę ir prigėrę stribai sumigo. Tuo metu likę samdiniai nesnaudė, o sukosi kaip manydami.
Pirmiausia jie grobė arklius ir tempė juos kas kur krūmus. Buvęs skerdžius
Jonas Šimkus pasigrobė net du arklius ir vėliau kelerius metus jais naudojosi. Tai
buvo gera pradžia savarankiškam ūkininkavimui. Nepastebimai dingo ir nemaža
karvių banda (gal kumečiai jas išsidalino ir išpjovė?). Likus maistą pasiėmė tie,
kurie vežė ponus.
Dvaro tarnaitės (virėjos, kambarinės, auklės ir kitos) taip pat nesnaudė. Jos
puolė spintas bei komodas ir grobė pono ir ponios palikusius drabužius, avalynę, patalynę, brangius porceliano bei krištolo indus ir glėbiais tempė iš Užgirių
dvaro Vaiguvos miestel pas savo gimines ar gerus paž stamus, prašydamos
laikinai tuos daiktus palaikyti, kol jos ateis jų pasiimti. Miestelio gyventojai atneštus daiktus priglaudė. Vieni vaiguviškiai vėliau joms tuos daiktus grąžino, o kiti
juos pasisavino ir nebegrąžino. Likusius ponų brangius indus šautuvų buožėmis
išdaužė stribai. Nepavyko jiems sudaužyti tiktai nerūdijančio plieno cukrinės, kuri
ir šiandien yra vienintelis buvusio Užgirių dvaro reliktas.
Išvežus ponus, žemė buvo išdalinta to dvaro kumečiams. Bet tas truko neilgai. Pasikeitus valdžiai, savininkų artimieji vėl atsiėmė žemę ir kai kuriuos arklius.
Po karo visa ponų žemė buvo nacionalizuota.

Pavaiguvis
P vaiguvio palivarkas buvo išsidėstęs dešinėje kelio Vaiguva–Užventis pusėje. Jis ribojosi su Klapatauski kaimu ir Užgirių dvaru Užvenčio pusėje ir su
Vaiguvos miesteliu Šauk nų pusėje.
P vaiguvyje buvo miškas, vadinamas gojumi, kuriame augo daug miško
obelų, lazdynų, svyrančių riešutų kekėmis, šermukšnių, ąžuolų, viena kita eglė.
Tai tankus miškas, priaugęs krūmynų. Gojuje augo daug vairių rūšių grybų baravykų, raudonikių, lepšių ir kitų.
Žemę, apie 80 ha, Gžeguževskams (Samuilienė buvo Gžeguževskaitė, kuri
ištekėjo už Samuilio iš Plausga lių) dovanojo Babenskaitė.
Pagrindinis Pavaiguvio palivarko pastatas – medinė troba, ilga, dviejų galų,
vadinama rūmu. Viename gale gyveno ponia, antrame buvo staliaus dirbtuvės.
Ten buvo permūryta siena ir padaryta rūkykla nuo pat žemės, kur rūkydavo ir
laikydavo mėsą. Ponios gale buvo virtuvė, kambariukas ir svečių kambarys. Durys buvo paprastos, be priebučio. Abu galus jungė priemenė. Durys priemenėje
buvo iš abiejų pusių. Pro vienas duris buvo galima eiti virtuvę ir rūkyklą, o
pro kitas svečių kambar ir dirbtuves. Ponios kambario viduryje stovėjo stalas,
aplink j kėdės. Stalas ir kėdės padaryti vietinių meistrų, nedažyti. Taip pat sto299
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vėjo drabužių spinta. Buvo dar vienas kambariukas, vadinamas miegamuoju. Ten
stovėjo paprastos medinės lovos ir komoda. lovas dėdavo čiužinius, prikištus
ruginių šiaudų. Virtuvėje buvo stalas ir taburetės, spintelės indams.
Prie namo buvo gilus (40 žiedų) šulinys su rentiniu, kurio vanduo buvo
naudojamas maistui. Prie gojaus kitas gilus medinis šulinys su svirtimi. Prie pat
šulinio lovys – ten girdydavo karves. Toliau nuo namo buvo rengtas tualetas, o
netoli jo – šulinys gyvuliams girdyti. Namą iš abiejų pusių supo sodas, kuriame
augo daug vyšnių, obelų. Už namo, prie pat vyšnyno, augo penki labai dideli
beržai, kurie matėsi net iš Užvenčio.
Prie namo buvo darželiai, kurių lovelėse augo astrai, pinavijos ir kitos gėlės.
Lovelių pakraščiai būdavo apdedami akmenukais, kuriuos nubaltindavo kalkėmis.
Prie durų svečių kambar iš lauko pusės kieme buvo klomba. Tai dirvono rutulys, kuriame prisodinta vairių gėlių. Aplink klombą ėjo žvyruotas takas.
Vasarą per šventes būdavo išnešami stalai ir prie klombos vykdavo vaišės.
Tvartų viename gale laikydavo gyvulius, kitame – gyveno darbininkų šeima.
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Užgirių dvaras
Ona Kalasauskienė (Janavičiūtė)

Užgiriai – vienas didžiausių dvarų Vaiguvos
valsčiuje. Šiauli Aušros muziejaus Etnografijos skyriuje galima paskaityti tok užrašymą Viena šeima
valdo visą V iguvos valsčių. Paskaičius tok parašymą kiekvienam kyla mintis – o kas gi ta šeima,
tokia galinga ir valdinga. Po kelerių metų dokumentų
studijavimo vairiuose archyvuose paaiškėjo, kad tai
buvo Janavičiai iš garsiojo Gel čių dvaro.
Norėdami priartinti prie savęs Lietuv s bajorus,
lenkai pasiryžo jiems duoti savo herbus. Tuo būdu
lenkiškus herbus gavo 47 kunigaikščio Vytauto parinktosios Lietuvos bajorų šeimos.1
Tok herbą, vadinamą Radvanas , gavo šios
bajorų giminės – Braneckiai, Chlevinskiai, Dambrauskai, Dembskiai, Dostojevskiai, Glinskiai, šaukėniškiai
Gorskiai, vaiguviškiai Janavičiai ir kiti.2
Bajorų Janavičių šeimos
Tai buvo aukštas Vaiguvos valsčiuje gyvenu- herbas „Radvanas“. 2007 m.
sių bajorų Janavičių vertinimas. Š herbą Radvaną
A. Petrašiūno nuotr.
dar ir dabar tebesaugo Janavičių šeimos palikuonys
T tuvėnuose, kuris pakabintas visų akivaizdoje didžiajame kambaryje ant sienos.
Heraldinėje literatūroje šis herbas aprašomas taip raudonos spalvos herbo
skydo fone horizontaliai kabanti trijų dalių aukso spalvos bažnytinė vėliava su
kutais. Ant jos iškeltas aukso spalvos riterio kryžius. Virš herbo kyla penkios
stručio plunksnos. Herbą puošia raudonos spalvos kaspinai.
Istoriniuose šaltiniuose herbas Radvanas pirmąkart paminėtas 1407 m., tai
vienas seniausių lenkų herbų.
Janavičiai valdė ne tik Gelučių dvarą, bet ir dar kelis aplinkinius dvarus.
Kelių dvarų savininkas Janavičius buvo laikomas labai turtingu žmogumi su garsia
savo šeimos praeitimi. Mat jo tėvas rotmistras Leopoldas Janavičius (1793–1862),
kilęs iš garsios bajorų – Žemait jos seniūnų Kęstgailų – giminės, paliko vaikams
didžiulius turtus. Nepaisant to, visi jo vaikai kopė mokslo aukštumas.
Vyriausias sūnus Kazimieras Janavičius (gim. 1861 m. Gelučių dvare) vedė
dvarininkę Mariją Rybskytę iš gretimo Dub nų dvaro.
Rybskio valdomas dvaras užėmė milžinišką žemės plotą nuo pat Vaiguvos
miestelio šiaurės rytų kryptimi per žgirių kaimą, Dubėnus, Baguži s, Kūjokus
iki pat Lykšilio gyvenvietės. Rybskiui dar priklausė ir už kelių dešimčių kilometrų esančio Kolainių vienuolyno žemės.
Minėtų kaimų žmonės vergiškomis sąlygomis tarnavo savo dvarininkui ponui 1 Šapoka A. Lietuvos istorija, Ka nas, 1936, p. 133–
135.
Rybskiui. Tų kumečių pasakojimai yra 2 Gorzynski K. Herby szlachty polskiej, Warszawa,
užrašyti ir juos galima paskaityti Šiaulių
1992.
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Aušros muziejuje. Tiesiog klaiku – kaip gyveno ir O. Kalasauskienės (Janavičiūtės)
vyras Pranas Kalasauskas
kaip dirbo to meto kaimo žmonės.
Blogais darbais pagarsėjęs dvarininkas Rybskis su vaikaičiais buvusio Užgirių
dukteriai Marijai Rybskytei-Janavičienei davė krait dvaro laukuose. Iš Kalasauskų
500 ha žemės, atrėžęs vakarin dvaro kampą nuo šeimos albumo
pat Vaiguvos miestelio. Čia pateko derlingi molingi,
priemolingi Užgirių kaimo laukai. Taip Kazimieras Janavičius, baigęs aukštuosius
teisės mokslus, lengvai tapo Užgirių dvaro savininku. Pasistatė šiok tok medin
dvaro rūmą, pastatus ir kumetyną. Dvarą valdė jam ištikimas ūkvedys.
Baigusiam aukštuosius mokslus Kazimierui Janavičiui gyvenimas Užgirių
kaime nepatiko. Čia nuošalus kampelis, grynas oras – buvo geros sąlygos tik
vaikams auginti. Jis pats išvyko Šiauli s, steigė banką ir karo metais tapo direktoriumi. Šalia Šiaulių nusipirko dar kitą dvarą ir ten sikūrė gyventi.
Bėgo metai. Užgirių kaime nuolatos gyveno žmona Marija. Augino penkis vaikus tris sūnus ir dvi dukteris. Užaugo ir vaikai. Karo meto sunkumai,
nesklandumai jo valdomam banke patrumpino Kazimiero Janavičiaus gyvenimą. Jis mirė 1914 m. Šiauliuose. Palaidotas prie tėvų Š lo P vėžupio kapinėse
Janavičių šeimos rūsyje. Užgirių dvarą Kazimieras Janavičius dar prieš mirt
buvo padalinęs vaikams tris lygias dalis Marcijonas Janavičius (agronomas)
tapo Užgirių I dvaro savininku Stefanija Šileikienė (Janavičiūtė) tapo Užgirių
II dvaro savininke Kazimieras Janavičius (dar buvo nepilnametis, tai kartu su
mama Marija) valdė Užgirių III dvarą sūnus Česlovas Janavičius išsimokslino
ir tapo tarptautiniu diplomatu – dirbo Paryžiuje (buvo nužudytas) ir
tėvo
žemes nepretendavo. Vyriausioji duktė Gabrielė Janavičiūtė jau buvo ištekėjusi
už kelių dvarų savininko Juozo Hurčino. Jai žemės nereikėjo. Iš Užgirių dvaro
Gabrielė paėmė tik kaip krait kelias dešimtis hektarų žemės. Iš Gabrielės tą
Užgirių žemės gabalą nupirko B liškių dvaro savininkas Julijonas Liaudanskis
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ir padovanojo dukteriai Onai Liaudanskytei-Janavičienei (Marcijono Janavičiaus
žmonai). Taip padidėjo Užgirių I dvaro plotas.
Mirus tėvui Kazimierui Janavičiui, duktė Stefanija Šileikienė pardavė prie
Šiaulių buvus tėvo dvarą ir gautus pinigus panaudojo gimtojo Užgirių dvaro rūmo
statybai. Taip Užgiriuose atsirado naujas dviejų aukštų modernus rūmas Užgirių
II dvaro žemėje. Jame gyveno Stefanija Janavičiūtė su šeima. Jos vyras Vytautas
Stefanijos

ileikienės

Užgirių II dvaro
rūmas
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Šileika buvo garsus to meto gydytojas Vaiguvos apylinkėse.
Jis ir išgarsino Užgirių dvarą, kuris tapo nelaimės ištiktų
(susirgusių) žmonių traukos centru. Žmonių susiėjimuose tik
skambėję žodžiai Daktars Šileika ir Užgirių dvars.
Slinko prasto gyvenimo metai. Šileikų šeimoje augo
mergytė vardu Zofija. Pagaliau nelaimė ištiko ir Šileikų šeimą.
Plačiai apskriejo žinia, kad Užgirių dvare 1934 m. staiga mirė
gydytojas Vytautas Šileika.
1940 m. prasidėjo dvaro žemių nacionalizacija.
1941 m. birželio 14 d. prasidėję trėmimai iškart užklupo
garsųj Užgirių dvarą. Pirmu taikymu S birą buvo vežama Gydytojas terapeutas
Užgirių I savininko Marcijono Janavičiaus penkių asmenų Vytautas Šileika
šeima (su trim mažamečiais vaikais Henriku, Onele, Beata).
Vežant per Vaiguvos miestel , sūnus pareiškė Aš pabėgu. Tėvas atsakė Būkim
visi kartu. Šeimos galva Marcijonas Janavičius netrukus jau Kurš nų geležinkelio
stotyje buvo atskirtas nuo šeimos ir nukreiptas tiesiai Rešotų lager .
Kito Sibirą vežimo metu buvo vežamas pats jauniausias Užgirių III dvaro
savininkas Kazimieras Janavičius (gimęs 1910 m. Užgirių dvare). Jo žmona Benedikta Janavičienė (Karpaitė) buvo nėščia ir vežimo Sibirą metu pradėjo gimdyti,
klykti ir jos neišvežė. Po gimdymo sustiprėjusi Bena Karpaitė paliko Užgirių
dvarą ir išbėgo
savo tėvoniją. Pats Užgirių III dvaro savininkas Kazimieras
Janavičius vežimo metu pabėgo ir lindo
tvartą, apsidėjo mėšlais. Kumečiai
stribams nurodė, kad jų ponas lindo tvartą. Stribai tvarte po mėšlais surado
dvarininką K. Janavičių, ištraukė iš mėšlų ir tok mėšliną metė porinius ratus.
Senieji vaiguviškiai dar ir dabar, po 50 metų, prisimena, kaip Užgirių III dvaro
savininkas Kazimieras Janavičius visas mėšlinas gulėjo ratuose, o jo kojos vežant
per Vaiguvos miestel tabalavosi. Sibire jis ir mirė. Ten palaidoti ir jo palaikai.
Matydama tok drastišką Užgirių dvaro naikinimą, senoji ponia Marija Janavičienė (Rybskytė), visų Janavičių vadinama mama, persikraustė gyventi pas
dukter Stefaniją Šileikienę Užgirių II dvarą. Stefanijos Šileikienės Sibirą nevežė,
mat kitokia pavardė. Taip tą kraupų laikmet Stefanija Šileikienė su mama ramiai
gyveno Užgiririų II dvare, augindamos mergaitę vardu Zofiją.
Vaiguviškiai dar prisimena, jog Stefanija Šileikienė buvo laikoma turtinga
ponia. Ji, rizikuodama savo gyvybe, dvaro rūmuose slėpė dvi žydaites Fridą
Niselevičiūtę ir Ziporą Zakaitę. Ir taip jas gelbėjo nuo mirties. Vėliau ponia
Stefanija Šileikienė tas žydaites nuvedė pas kaimynus Antaną ir Vladą Šimkus,
gyvenančius nuošaliai, pamiškėje. Nors Šimkai spaudėsi dviejuose kambarėliuose ir
turėjo septynis vaikus, neatsisakė priimti žydaičių. Ponia S. Šileikienė jiems atvedė
karvę, kad šeimyna turėtų pieno. Karvė Šimkams tuo metu buvo aukso vertės.
Tai buvo gražus ponios S. Šileikienės gestas, – prisimena senieji vaiguviškiai. Už
tokią drąsą, sumanumą ir ryžtą gelbstint žūvančiuosius Stefanija Šileikienė po
mirties 2007 m. apdovanota Žūvančiųjų
gelbėjimo kryžiumi.3
3
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžių iš Prezidento Valdo
Stefanijai Šileikienei neteko ilgai
Adamkaus atsiėmė giminaitės, Kelmės kraštas, 2007,
sausio 27.
ponauti Užgirių II dvare. Jos dvaras
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Janavičių šeimos
paminklinis akmuo
Vaiguvos kapinėse.
2005 m.
A. Petrašiūno
nuotraukos

pagaliau buvo nacionalizuotas ir ponia iš Užgirių iškraustyta. Ji Varniuos gavo
mokytojos darbą ir apsigyveno pačioje mokykloje.
Užgirių kaimas ir visi trys dvarai tuo metu priklausė Užvenčio tarybiniam
ūkiui. Užgirių dvaro rūmuose buvo apgyvendintos gausios tarybinio ūkio darbininkų šeimos. Dvarų tvartuose buvo rengtos fermos Užgirių III dvare buvo
karvidės, Užgirių II buvo auginami veršeliai, o Užgirių I dvare fermų nebuvo,
tiktai grūdų sandėliai. Visur čia dirbo dvarų rūmuose gyvenantys žmonės.
Naujausias ir gražiausias bei geriausias gyvenimui buvo Užgirių II dvaro
rūmas, kurio pirmame aukšte buvo apgyvendintos tik keturios darbininkų šeimos.
Didžiajame dvaro kambaryje, t. y. svetainėje, buvo rengta šokių salė, kur vakarais buvo šokama ir dainuojama, rodomi kino filmai. Jaunos darbininkų šeimos
gražiuose dvaro rūmuose gyveno linksmą gyvenimą. Ir po 50 metų to užmiršti
negali. Apie savo gražią ir linksmą jaunystę dvaro rūmuose visada prisimena.
Apie 1960 m. Lietuvoje vyko administracinis pertvarkymas. Užgirių teritorija
buvo priskirta Vaiguvos kolūkiui (pirmininkas Alūza). Tarybinio ūkio darbininkai
nepanoro dirbti kolūkyje ir išbėgiojo kas kur ar Akmeni tarybin ūk , ar
žvenčio. Išbėgo žmonės net iš Užgirių kaimo nuosavų trobų. Taip Užgiriuose
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neliko nei vieno žmogaus, kuris būtų panoręs dirbti Vaiguvos kolūkyje. Mat, už
darbą tarybiniame ūkyje kas mėnes mokėjo grynais pinigais, o kolūkyje buvo
darbadieniai. Klestintys Užgiriai staiga virto dykra – negyvenama teritorija.
Prasidėjo melioracijos darbai. Pirmiausia buvo melioruojama negyvenama
Užgirių teritorija. Galinga technika visus Užgirių dvaro rūmus suvarė žemės
gelmes. Čia drenos suklotos gana giliai. Gruntinis vanduo pažemintas net iki 2 m
gylio. Užgiriai tapo lygiu drenuotu dirbamu lauku, kuriame vilnija rugiai, kviečiai
ir kt. Tik vakariniame pakraštyje yra išlikęs Užgirių I dvaro svirnas, kuris iki šiol
dar tebestovi ir mena, jog čia kadaise būta turtuose skendinčio Užgirių dvaro.
Tikrieji to dvaro savininkai jau seniai ilsisi Vaiguvos kapinėse.
Užgirių dvaras buvo ir pražuvo.
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Vaiguvos valsčiaus kaimų tinklas
ir jo raida XIX–XX amžiais
Martynas Purvinas
KTU Architektūros ir statybos institutas

Tyrimų tikslas ir uždaviniai ištirti ir vertinti Vaiguvos valsčiaus kaimų tinklo
ypatybes ir to tinklo pokyčius XIX–XX a. laikotarpiu. Remiantis istoriniais duomenimis, XIX–XX a. kartografine medžiaga bei natūros tyrimais, atlikti kaimiškosios
apgyvendinimo sistemos Vaiguvos valsčiaus teritorijoje analizę, nustatyti bendrąsias
bei lokalines tos sistemos ypatybes, jos pokyčių specifinius bruožus ir jų sąryš su
XIX–XX a. istoriniais procesais, galimą kaimų tinklo pobūd ankstesniais amžiais.
Tyrimų metodai kaimotyrinės analizės metodų kompleksas (morfologinė bei
struktūrinė analizė, kartografinė analizė, ikonologinė analizė, retrospektyvinė analizė).
Reikšminiai žodžiai kaimai, kaimų raida, kaimotyra, kartografinė analizė,
morfologinė analizė.
Nagrinėjamos srities ištirtumo laipsnis Vaiguvos apylinkių (kaip ir daugumos
kitų Lietuvos vietovių) kaimų tinklas (ir jo istorinė raida) iki šiol detaliai nebuvo
tirtas. Kompleksiniai kaimotyros darbai sovietų okupacijos dešimtmečiais negalėjo
būti atliekami dėl anuometinių suvaržymų. Dėl daugelio priežasčių Lietuvoje
beveik nėra kaimotyros specialistų, šios srities tyrimai iki šiol beveik neatliekami.

I. Kaimotyros metodiniai aspektai
Kaimotyrinės analizės specifika

Dėl daugelio priežasčių Lietuvoje labai vėlai (palyginti su Vakarų Europos
šalimis) pradėti tirti tradiciniai krašto kaimai. Iki XX a. pabaigos dažniausiai
Lietuvoje apsieita su paprasčiausiais tyrimo metodais (Vakaruose vartotais dar
XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje).
Autorius (nuo 1972 m. tiriantis senuosius Lietuvos kaimus) parengė lietuviškosios kaimotyros teorinius ir metodinius pagrindus1, sukūrė originalius senųjų
kaimų tyrimo metodus, kuriuos taiko tirdamas vairių regionų kaimų ypatybes2.
Čia bus trumpai apibūdinti kai kurie kaimotyros postulatai, toliau taikytų tyrimo
metodų ypatybės.
Kaimas čia nagrinėjamas kaip 1
Europietiškosios ir lietuviškosios kaimotyros raida,
seniausia ir ilgai vyravusi žmonijos
kaimotyra kaip savarankiška mokslo disciplina, lietuviškosios kaimotyros teorija ir metodika apibūdinta
socialinės bei ūkinės saviorganizacijos
M. Purvino mokslo monografijos Rytų Lietuvos
forma. Konkretus kaimas apimdavo tam
kaimų istorinė raida, kn. 1 Lietuvos kaimų istoritikrą plotą, kur būdavo verčiamasi ūkinė raida (Kaunas Technologija, 2011) pirmajame
ne veikla (Lietuvoje vėlesniais amžiais 2 skyriuje Kaimotyros pagrindai .
Pavyzdžiui Purvinas M. Mažosios Lietuvos kaimų
dažniausiai žemdirbyste), kur būdavo
morfologinio tyrimo galimybės, Geografija, Vilnius,
1999, t. 35 (1), p. 43–47 Purvinas M. Žemaitijos
kaimavietė – kaimiečių gyvenamoji vieir Klaipėdos krašto senųjų kaimų struktūra, Liauta su pastatais ir sodybomis.
dies kultūra, 2005, Nr. 5, p. 31–39 Purvinas M.
Endriejavo apylinkių kaimai XVI–XX a. žemėlapiuoKaimo gyvenimas visada vykdase, Endriejavas, Vilnius Versmė, 2010, p. 134–147
vo tam tikrame plote, vienuose sklyPurvinas M. Gruzdžių valsčiaus kaimų raida,
puose dirbant žemę, kituose ganant
Gruzdžiai, Vilnius Versmė, 2010, d. 2, p. 283–298.
307

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

gyvulius, statant pastatus ir pan. Kitaip nei miestuose, kuriems būdinga nedidelėje teritorijoje koncentruota veikla ir gyvensena, kaimams buvo būdinga erdvėje
išsklaidyta egzistencija. Todėl apibūdinant kaimus labai svarbu juos nagrinėti ne
kaip taškinius objektus , o kaip tam tikrus teritorinius darinius, kuriuose labai
svarbūs ir erdviniai aspektai ( vairių elementų išsidėstymas teritorijoje, tų elementų
tarpusavio santykiai ir pan.). Todėl nagrinėjant kaimus ir jų istorinę raidą būtina
taikyti struktūrinės ir morfologinės analizės metodus.
Nuo seniausių laikų kaimų kūrimas ir jų plėtra keisdavo teritorijos pobūd .
rengiant kaimavietę, dar priešistoriniais laikais statant primityviausius statinius,
būdavo paliečiamas tam tikras plotas paliekant tam tikrus pėdsakus (kultūrin
sluoksn , žemės paviršiaus pokyčius ir pan.). Vėliau vis intensyviau verčiantis žemdirbyste, būdavo iškertami girių plotai, paverčiami dirbamais laukais ar ganyklomis,
taip keičiamas teritorijos pobūdis, formuojamas antropogenizuotas kraštovaizdis.
Seniausiais istorijos (ir priešistorės) periodais silpnoms kaimų bendruomenėms tekdavo taikytis prie gamtinių teritorijos ypatybių – surasti tinkamesnę vietą
kaimavietei, patogesnius sklypelius ūkinei veiklai. Vėlesniais periodais prasidėjo
gamtos užkariavimas – sustiprėjusios kaimo bendruomenės galėjo sisavinti ir
žymiau pakeisti didesnius plotus. Tankiau apgyvendinant kai kurias vietoves,
nebelikdavo galimybės išsirinkti vien pačius patogiausius plotelius – vėlesniems
atvykėliams tekdavo kurtis mažiau tinkamose vietose, jas pritaikant gyvenimui ir
ūkinei veiklai (pavyzdžiui, sausinant mirkusius sklypus ir pan.).
Vėliau vis reikšmingesni tapo administraciniai veiksniai – atskiras vietoves
pradėjo kontroliuoti vairių rangų valdovai, galop pradėję reguliuoti ir kaimiškųjų
teritorijų apgyvendinimą. Archajiškąj laikotarp , kai po beveik negyvenamą kraštą
klajodavo žmonių grupelės, galėdavusios sikurti kokioje patrauklesnėje vietoje
ir ten tvarkytis savo nuožiūra, keitė naujoji epocha, kai sikūrimas ir gyvenimas
kaimiškuose plotuose būdavo vis labiau reglamentuojamas.
Visa tai atsispindėdavo ir teritorijoje – pačių gyventojų iniciatyva kurtas
kaimavietes ir sodybvietes keisdavo administracijos nurodytose vietose kurtos
gyvenvietės, žmonių pramintus vingiuotus takus galop pakeisdavo nurodyta trasa
nutiesti tiesūs vieškeliai, kažkada laisvai užsiimtus ūkinės veiklos plotus (ariamus
laukus, ganyklas ir pan.) keisdavo savininkų žemės valdos griežtai nužymėtomis
ribomis, savaimingai susiklosčiusias sodybas ir gyvenvietes keitė specialistų ir
administratorių suplanuoti dariniai.
Tokių pokyčių krypt ryškiausiai atspindėjo nuo XVI a. vidurio kai kuriose
Lietuvos vietovėse pradėta Valakų reforma – anuomet revoliucinio masto kaimiškųjų vietovių pertvarkymas. Tuomet pertvarkomi plotai būdavo inventorizuojami
(išmatuojant ir vertinant juos), kuriama geometriškai taisyklinga struktūra (tiesūs
keliai, prie kelių kurdintos stačiakampio plano kaimavietės, lygiagretūs laukų ir
ganyklų sklypai – ilgi rėžiai ir pan.). Ankstesnę (veikiausiai chaotišką) vietovių
struktūrą su netaisyklingai išmėtytomis sodybvietėmis ir pan. pakeisdavo matininkų
suprojektuota ir administracijos patvirtinta geometrizuota struktūra.
Lietuvoje (kaip ir kituose kraštuose) senesnėse epochose nepajėgta vienu
metu pertvarkyti viso krašto, likviduoti visų senesnių kaimaviečių ir sodybviečių,
visur nužymėti geometriškai taisyklingus dirbamų laukų ir kitų naudmenų plo308
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tus ir pan. Pavyzdžiui, XVI a. antrojoje pusėje ir vėliau ne visur vienodu tempu
vyko Valakų reforma (valdovo domene pradėti pertvarkymai ne visada nuosekliai
tęsti vairių didikų ir kitose valdose). Laikui bėgant klostėsi skirtingo pobūdžio
kaimiškosios teritorijos (pavyzdžiui, vienu periodu iš esmės performuoti plotai,
iš dalies reformuoti plotai, to laikotarpio pertvarkų beveik nepaliesti plotai ir
t. t.). Neretai savo pėdsakus tam tikroje teritorijoje paeiliui palikdavo viena ar
kita istorinė epocha, atskiri istoriniai, ekonominiai ir kiti procesai ar vykiai. Taip
formavosi realus – daugiasluoksnis ir vairialypis atskirų Lietuvos kaimiškųjų vietovių pobūdis, kuriame galima aptikti skirtingų istorinių periodų žymių, vairių
administracinių pertvarkų ar savaimingos egzistencijos atspindžių.
Vienų ar kitų istorinių periodų, pertvarkų paliktus medžiaginius ir kitokius
pėdsakus galima laikyti tam tikru kodu, atspindinčiu tame plote per šimtmečius
vykusius procesus bei vykius. Kaimiškųjų teritorijų pobūdžio dekodavimu (tokių
kodų iššifravimu) gali užsiimti kaimotyra, taikydama specifinius analizės metodus.
Vienos ar kitos epochos paveldą kaimiškoje vietovėje žymi tam tikri indikatoriai (tam tikros erdvinės bei teritorinės struktūros, vairių elementų bei komponentų morfologinės ypatybės). Tokių ypatybių visumą, būdingą tam tikros epochos
paveldui, apibūdiname morfologemos sąvoka. Analizuojant konkrečios kaimiškosios
vietovės pobūd , galima nustatyti ten vyraujančią morfologemą ar skirtingų morfologemų bruožus, o pagal tai – ir tų bruožų kilmę, jų raidos ypatybes.
Per šimtmečius ir tūkstantmečius žmonėms sisavinant kaimiškąsias teritorijas,
ten vykę struktūriniai bei morfologiniai pokyčiai dažniausiai atspindėjo bendrą žmonijos raidos tendenciją – atskirų bendruomenių ir visuomenės fizinės, technologinės
ir kitokios galios stiprėjimą. Jau minėtas senovės žmonių taikymasis prie gamtos
lemdavo gan chaotišką tuometinių kaimiškųjų struktūrų pobūd . Vėlesnis žmonijos
galios stiprėjimas, kitę visuomeniniai santykiai (vadų ir pavaldinių išsiskyrimas,
nuosavybės santykių susiklostymas ir pan.) galop lėmė vis labiau racionalizuotą
teritorijos sisavinimą. Žmogaus mąstymo ypatybės, besiformuojančių visuomenių
poreikiai (pavyzdžiui, vadams vis labiau reikėdavo apskaitos ir kontrolės) lėmė
palaipsnę kaimiškųjų plotų geometrizaciją. Atsirado ir sivyravo tiesios žemės sklypų
ribos (jos padėdavo lengviau apskaičiuoti geometriškai taisyklingos formos sklypų
plotą, pagal j skiriant mokesčius ir prievoles, tiesi linija aiškiau skyrė savas ir
svetimas žemes). Laisvą sodybų ir pastatų išsidėstymą teritorijoje (kai kiekvienas
statytojas pagal savo poreikius ir norus talpindavo pastatus vienaip ar kitaip)
vėliau vis labiau keitė geometriškai taisyklingos planavimo schemos – nustatyta
kryptimi išrikiuoti pastatai, stačiakampiai sodybų kiemai, tiesūs privažiavimo
keliukai ir pan. Industrializacijos laikais tiesti tiesūs plentai, geležinkeliai, vairūs
inžineriniai tinklai atspindėjo vis labiau racionalėjančios visuomenės poreikius (tiesi
trasa būdavo trumpesnė ir neretai pigesnė, tiesios linijos ir geometrinės formos
būdavo patogesnės daugeliui – nuo planuotojų iki kontrolierių). Tokia žmogaus
aplinkos (ir kaimiškųjų teritorijų) geometrizacija tapo vyraujančia raidos tendencija,
šiandien padedančia analizuoti praeities pėdsakus kaimiškuose plotuose.

309

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

Kaimotyrinės analizės šaltiniai
Daugeliui praeities tyrėjų prasti istorijos šaltiniai (pavyzdžiui, archyvuose
vyraujantys tekstiniai dokumentai – inventoriai, aprašymai ir pan.) neatspindi visų
reikšmingų kaimiškosios teritorijos ypatybių. Tekste raidėmis bei skaitmenimis
būdavo fiksuojama tik tam tikra informacija (pavyzdžiui, apie kiekius, vykius
bei pan.). Tos fragmentiškos žinios beveik neatspindėdavo vietovės teritorinių ir
erdvinių aspektų (senuosiuose aprašymuose beveik niekad nebūdavo apibūdinamas kokio objekto išsidėstymas erdvėje ar teritoriniai kelių objektų tarpusavio
santykiai). Tuos dalykus bandyta vaizduoti vairiuose planuose ir žemėlapiuose.
Kartografiniai ir topografiniai šaltiniai Šimtmečius būdavo sudarinėjamos
vairios žemės sklypų schemos, kurių reikėdavo plotų valdytojams ar besikeitusiems savininkams bei naudotojams. Praeities matininkai anų laikų mato vienetais
išmatuodavo tokių sklypų kraštines, apskaičiuodavo jų plotą, nurodydavo kai
kuriuos tuometinius sklypų ribų orientyrus (pavyzdžiui, dvišakis ąžuolas ir
pan.). Šiandien tos paprasčiausios (ir anuomet pigiausios) schemos teikia nedaug
informacijos apie senųjų kaimų pobūd praeityje.
Stambesnieji žemvaldžiai užsisakydavo brangiai kainavusius savo valdų (pavyzdžiui, atskirų dvarų plotų) planus, kurie iki XVIII a. neretai būdavo gan schemiški ir
dažniau santykinai atspindėdavo tos teritorijos pobūd . Tobulėjant teritorijų matavimo
ir planų sudarymo technologijoms, pradėta sudarinėti tikslesnius ir informatyvesnius
valdų planus. Tokie topografiniai dokumentai parodo apriboto ploto būklę tam tikru
metu, tačiau dažniausiai ne manoma sužinoti, kokios buvo tuo metu gretimos teritorijos. Dėl Lietuvos istorinės raidos problemų (buvę karai, okupacijos ir pan.) išliko
palyginti nedaug tokių vertingesnių dokumentų, jie vaizduoja tik atskirus plotus.
Platesnių teritorijų vaizdą nuo seno bandyta atspindėti vairiuose žemėlapiuose, tačiau iki XVII–XVIII a. vyravo gan sąlyginiai apžvalginiai žemėlapiai,
kuriuose labai apytikriai būdavo vaizduojami tuomet aktualesni objektai – pilys ir
miestai, laivybai tinkamos upės ir valstybių ribos, didesnės girios ir pan. Būdinga,
kad tokiuose žemėlapiuose nebandyta vaizduoti kaimų. Veikiausiai tą lėmė ne
vien ribotos techninės galimybės, bet ir pati kaimo samprata – senųjų žemėlapių
užsakovams ir sudarytojams kaimai tebuvo prastas, dėmesio nevertas fonas. Beveik nekreipta dėmesio atskirų kaimų individualias ypatybes – tai tebuvo tarsi
savaime egzistavusi ir nereikšminga kasdienybės dalis.
Visuomenės (pavyzdžiui, agresyvių imperijų valdovų ir militarinių sluoksnių)
poreikiai, technologijų ir žinių raida Vakarų Europoje paskatino naują kokybin kartografijos šuol XVIII a., kai remiantis tikslesniais metodais pradėti rengti detalesni
ir patikimesni žemėlapiai3. XVIII a. pabaigoje vakarietišką naujoviško kartografavimo
technologiją perėmė ir carinė Rusija4, tuomet ilgam okupavusi Lietuvos žemes.
Lietuvos kaimiškieji plotai – nuošali europinės civilizacijos periferija – Vakarų
Europoje rengtuose žemėlapiuose ilgai
nebūdavo detalizuojami. Pavyzdžiui, 3
Chomskis V. Kartografija, Vilnius, 1979, p. 226–234.
1568 m. Venecijoje išleistame Lietuvos, 4 Ten pat, p. 312–317.
Lenkijos ir kaimyninių kraštų žemėlapy- 5 Lietuvos, Lenkijos ir kaimyninių kraštų žemėlapis,
parengė G. Gastaldis, raižė P. Forlanis, Venecija,
je5 lietuviškose žemėse tebuvo pažymėti
1568 m., Lietuva žemėlapiuose, Vilnius Lietuvos
žinomiausieji objektai (Vilnius ir pan.).
nacionalinis muziejus, 2002, p. 36–37.
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Pirmojo originalaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapio 1613 m.
leidime6 taip pat nebandyta apibūdinti tuometinio kaimiškųjų teritorijų pobūdžio,
vaizduoti atskirų kaimų.
Nuo 1795 m. lietuviškas žemes galutinai okupavusi carinė Rusija tik per
kelis dešimtmečius susiruošė atlikti tų valdų visuotinę inventorizaciją – pagal
Vakarų pavyzdžius sudaryti detalius ir tikslius tų plotų žemėlapius, kuriuose
būtų pavaizduoti ir kaimų elementai (kaimavietės, keliukai, žemės naudmenų
pobūdis ir pan.).
Tiems darbams pradėta rengtis 1815 m., o jie pabaigti 1829 m., sudarant
Vilniaus ir Kauno apylinkių 1 21 000 mastelio topografinę nuotrauką, susidedančią iš 658 lapų. Iš tos medžiagos buvo parengti 1 42 000 mastelio žemėlapiai.
Nors ši nuotrauka rėmėsi trianguliacija ir gana tiksliais magistralinių linijų ilgio
matavimais, tačiau žemėveikslių kontūrai, upės, ežerai, pelkės, keliai ir kita buvo
braižoma iš akies 7. Tad krašto kaimai bei jų elementai ir tame žemėlapyje buvo
pavaizduoti tik apytiksliai.
Pažymėtina, kad iki pat XX a. pradžios buvo naudojama vis ta pati, dar
1819–1830 m. sudarytoji, topografinė nuotrauka (kai kada ją kiek atnaujinant),
atspindėjusi pasenusią (ir netiksliai užfiksuotą) krašto kaimiškųjų teritorijų būklę.
Tik 1870 m. buvo pradėta nauja carinės Rusijos imperijos vakarų pasienio plotų nauja menzulinė nuotrauka, sudarinėta taip pat 1 21 000 masteliu ir
užbaigta 1907 m. Ir tuomet neapsieita be vaizdavimo iš akies (atstumai tarp
geometrinių taškų buvo matuojami juosta, o aplinkinė situacija užpiešiama iš
akies ). Iš tos topografinės nuotraukos buvo sudaromi slapti 1 42 000 ir 1 84 000
mastelių žemėlapiai. Juose reljefas vaizduotas izohipsėmis, tačiau statūs šlaitai
parodyti brūkšneliais8.
Ir naujesnė topografinė nuotrauka sparčiai seno, nebeatitiko tikrovėje besikeitusio kaimiškųjų teritorijų pobūdžio (anuomet vyko vadinamoji Stolypino žemės
reforma, kai dalis kaimų skirstyta vienkiemius, parceliuoti kai kurie dvarai,
dirbamomis žemėmis tapdavo ligtolinės girios, krūmynai ir pelkės)9.
XIX a. didžiosios valstybės, besirengdamos būsimiems karams, ruošdavo
ir kaimyninių šalių žemėlapius, kuriems naudota vairiais būdais gyta tų šalių
slapta kartografinė medžiaga bei žvalgybinė informacija. Taigi lietuviškos žemės –
anuometinės Rusijos imperijos valdos – vaizduotos vairiuose Vokietijoje leistuose
žemėlapiuose.
Nuo 1806 m. rengtas 1 200 000 mastelio Vidurio Europos topografinis specialusis žemėlapis (Topographische Specialkarte von Mitteleuropa). Vėliau – Vidurio
Europos apžvalginis žemėlapis (Uebersichtskarte von Mitteleuropa) 1 300 000 6 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis.
1 1 300 000, braižė T. Makowskis, raižė H. Gerritsas,
masteliu10.
spausdino V. Janssonas, Amsterdamas, 1613 m.,
1875 m. pradėta rengti nauja ir
Lietuva žemėlapiuose, Vilnius Lietuvos nacionalinis
detali Vokietijos imperijos teritorijos 7 muziejus, 2002, p. 52–53.
Samas A. Žemėlapiai ir jų kūrėjai, Vilnius MELI,
topografinė nuotrauka 1 25 000 maste1997, p. 55–56.
liu. Iš tos medžiagos buvo parengtas 8 Ten pat, p. 56.
9
Ten pat, p. 56.
1 100 000 mastelio Vokietijos imperijos 10 Ten pat, p. 58.
11
žemėlapis (Karte des Deutschen Reiche) . 11 Ten pat, p. 57–58.
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XIX a. pabaigoje buvo parengtas 1 100 000 mastelio Vakarų Rusijos žemėlapis (Karte des westlichen Russlands), vėliau paruošti keli jo leidimai, perdirbant
senesnius rusiškus žemėlapius12. Šis žemėlapis masiškai daugintas rengiantis Pirmajam pasauliniui karui ir jam prasidėjus kaip kariškas žemėlapis, kuris turėjo
būti naudojamas tik tarnybiniams reikalams.
To karo metais rengti ir kiti lietuviškų žemių žemėlapiai. Pavyzdžiui, iš
senesnių (kartais gana skirtingų) žemėlapių būdavo sumontuojami didesnio formato
žemėlapiai, apimantys vieną ar kitą Lietuvos regioną. Buvo rengiami specializuoti
žemėlapiai (pavyzdžiui, lakūnams skirti). Tiesa, daugelyje tų žemėlapių lietuviškų
žemių kaimai buvo vaizduojami pagal senų rusiškų (netikslių ir pasenusių) žemėlapių duomenis. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, 1915 m. išspausdintame žemėlapyje
kurios nors Lietuvos vietovės kaimai buvo vaizduojami pagal 1870–1907 m. sudarytą
rusišką topografinę nuotrauką, o kartais ir pagal visai pasenusią 1819–1830 m.
krašto nuotrauką. Todėl daugelis senesniųjų krašto žemėlapių nėra adekvačios
kaimotyrinės informacijos šaltiniai vertinant juose pavaizduotą informaciją būtina
atsižvelgti tų žemėlapių parengimo aplinkybes.
1918 m. pradėjus kurtis Lietuvos Respublikai, ilgai svarstyta apie būtinybę
turėti savus lietuviškus žemėlapius, tiksliau atspindinčius pasikeitusią krašto būklę.
1924 m. buvo steigtas Karo topografijos skyrius, kuris turėjo topografuoti, sudaryti
ir leisti karinius žemėlapius. Dėl vairių kliūčių tie darbai užsitęsė daugel metų13.
Iš pradžių buvo užsimota parengti visos Lietuvos naują topografinę nuotrauką M 1 25 000, tačiau tas sudėtingas darbas vyko labai lėtai. Teko pradėti
atnaujinti senus rusiškus žemėlapius, kurių taip pat parengta nedaug. Iki Antrojo
pasaulinio karo pradžios tespėta išleisti tik 92 lapus (iš planuotų 823 lapų), tarp
kurių buvo 19 originalių (parengtų pagal naująją topografinę nuotrauką) ir 73
atnaujinti Lietuvos žemėlapio lapai14.
Taip pat buvo numatyta parengti M 1 100 000 Lietuvos žemėlap . Tam buvo
panaudota ne vien naujoji topografinė nuotrauka (apėmusi tik nedidelę krašto dal ),
bet ir vokiški M 1 100 000 žemėlapiai, juos taisant pagal naują aeronuotrauką ir
pagrindinių lauko kelių rekognoskavimo rezultatus. Todėl iki Antrojo pasaulinio
karo pradžios išleisti tokie lietuviški žemėlapiai (apėmę apie 2 3 Lietuvos ploto)
savo kokybe buvo ganėtinai nevienalyčiai15 ir ne visada patikimi.
Originali (patikima ir tiksliai atspindinti tuometinę teritorijos ir jos kaimų
būklę) lietuviška topografinė nuotrauka iki Antrojo pasaulinio karo buvo parengta tik nedideliam ruožui nuo Ka no iki Alyta s. Visi tuomet parengti (ir iš
rusiškų žemėlapių perdarytieji) žemėlapio M 1 25 000 lapai apėmė ne itin didel
plotą Lietuvos Respublikos centre (nuo
Až tėnų šiaurvakariuose ir Kav rsko
12
Maksimaitienė O. Lietuvos istorinės geografijos ir
šiaurryčiuose iki Alytaus ir Da gų piekartografijos bruožai, Vilnius Mokslas, 1991, p. 128
16
tuose) .
Samas A. Žemėlapiai ir jų kūrėjai, Vilnius MELI,
Prieškarinėje Lietuvos Respubli- 13 1997, p. 58–59.
Ten pat, p. 60–61.
koje rengiant žemėlapius M 1 100 000, 14 Girkus R., Šlinkšis R., Aleksandravičius B.
Tarpukario Lietuvos topografiniai žemėlapiai, DVD
nespėta apimti šiaurinio šalies pakrašleidinys Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010.
čio (nuo Sku do iki B ržų), šiaurryti- 15 Ten pat.
nės dalies (R kiškio, Zaras , Uten s, 16 Ten pat.
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Mol tų apylinkių), pietvakarinio pakraščio (Kyb rtų–Višt čio apylinkių), pietinės
dalies (Lazd jų–Merk nės plotų) ir anuomet Lenkijos okupuoto Vilniaus krašto. Ne
visi tuomet parengti lietuviški žemėlapiai buvo pakankamai tikslūs ir patikimi,
ne visada tiksliai atspindėta tuometinė krašto kaimų būklė.
Pažymėtina, kad anuomet Lietuvos Respublikoje sparčiai vykdant esminę
žemės reformą, daugelio kaimų pobūdis esmingai kito, o lietuviškuose žemėlapiuose užfiksuota kaimų padėtis netrukus pasendavo.
Nuo 1917 m. rudens pasaulinei revoliucijai ir kitų šalių užkariavimui
besirengusi Sovietų Rusija (ir jos pėdinė Sovietų Sąjunga) žvalgė būsimų karo
veiksmų plotus Europoje ir kitur, rengė savus karinius žemėlapius, kur buvo fiksuota ir Lietuvos Respublikos teritorija. Pasinaudojant carinėje Rusijos 1889–1893 m.
išleistais ir vėliau parengtais žemėlapiais, vairiais kanalais surinkta žvalgybine
informacija, jau 1923–1925 m. buvo parengti M 1 100 000 žemėlapiai, apibūdinę
lietuviškas žemes. Tokie slapti kariniai žemėlapiai pakartotinai buvo rengiami
1929, 1939 m. ir vėliau17.
1940 m. vasarą Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvos Respubliką, buvo užgrobta ir lietuvių topografų parengta medžiaga, 1924–1939 m. paruošti lietuviškieji
žemėlapiai (vėliau naudoti sovietinių karinių žemėlapių patikslinimui).
Karui Rytuose besirengusi nacistinė Vokietija rengė savus slaptus karinius
žemėlapius, panaudodama senesnius žemėlapius ir savo žvalgybos duomenis.
Nacistinės okupacijos metais (1941–1944 m.) veikiausiai Lietuvoje nespėta pradėti
kokių didesnio masto topografavimo darbų, naudoti anksčiau parengti žemėlapiai
su senstelėjusia informacija apie kaimiškąsias teritorijas.
1944 m. Sovietų Sąjungai vėl okupavus Lietuvą, netrukus čia buvo atsiųstos gausios karo topografų pajėgos. Tuomet buvo sudaryta palyginti labai tiksli
lietuviškų žemių topografinė nuotrauka (kurioje fiksuoti ir maži miško takeliai,
pakelės kryžiai, pastatų ir sodybų griuvėsiai, kaimų valdos ir kt.). Remiantis ta
medžiaga (tiksliai ir patikimai apibūdinančia Lietuvos kaimų būklę XX a. viduryje),
vėliau buvo rengiami labai slapti sovietiniai kariniai žemėlapiai.
Ūkinėms reikmėms sovietinės struktūros rengė paprastesnius žemėlapius
ir iškraipytas schemas, kuriose nevaizduoti kariniu ar kitais atžvilgiais svarbesni
objektai. Sovietų Sąjungoje vis stiprėjant slaptumo režimui bent kiek tikslesni
teritorijų planai ir žemėlapiai buvo slaptinami, civilinėms reikmėms skirtos vis
paprastesnės schemos su daugeliu iškraipymų (taip siekta apgauti vidaus ir išorės priešus). Tikslesnė kartografinė ir topografinė medžiaga buvo neprieinama ir
daugeliui tyrėjų.
Žlugus sovietiniam režimui, dalis buvusių slaptųjų žemėlapių dabar prieinama viešam naudojimui.
1990 m. atkūrus nepriklausomą Lietuvos Respubliką, pradėti rengti lietuviški
krašto žemėlapiai, gana patikimai atspindintys dabartinę kaimiškųjų teritorijų padėt .
Žlugus okupacinio totalitarinio režimo politikai, nebelikus geležinės uždangos bei
vairių apribojimų, tyrėjams atsivėrė vairių šalių archyvuose surinkta topografinė
medžiaga. Nauju šaltiniu tapo palydovinės ir kitokios vietovių nuotraukos, 17 Gliožaitis A. A. Lietuvos administracinis suskirstymas
žemėlapiuose, Vilnius Gairės, 2008, p. 255–256, 293.
iš dalies pasiekiamos ir internetu.
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Išvados 1. Lietuvos kaimiškosios teritorijos tikslesniuose žemėlapiuose pradėtos fiksuoti palyginti vėlai (nuo 1819–1830 m.), tačiau ne visada tiksliai bei
patikimai. Tuomet užfiksuota kaimų būklė būdavo mechaniškai atkartojama ir
vėliau išleistuose žemėlapiuose. Dar vėlesni žemėlapiai atspindėjo 1870–1907 m.
užfiksuotą būklę.
2. Nors Lietuvos teritorija XIX a.–XX a. pirmojoje pusėje buvo vaizduojama
vairiose šalyse (Vokietijoje, vėliau Lenkijoje, Latvijoje, Sovietų Sąjungoje ir kitur)
rengtuose žemėlapiuose, tačiau juose dažniau būdavo atkartojama iš vairiais būdais gytų senesnių žemėlapių perimta informacija, neatspindinti realios tuometinių
kaimiškųjų teritorijų būklės.
3. Prieškarinės Lietuvos Respublikos laikais (1919–1939 m.) nespėta žemėlapiuose užfiksuoti tuometinės krašto ir jo kaimiškųjų teritorijų būklės. Tuomet
pradėta tiksli topografinė nuotrauka spėjo apimti tik nedidelę šalies dal .
4. Sovietų Sąjungos tarnybų XX a. viduryje parengta tiksli Lietuvos kaimiškųjų teritorijų topografinė nuotrauka buvo griežtai slaptinta ir eiliniams tyrėjams neprieinama (jos fragmentais buvo leidžiama naudotis tik sovietų režimo
patikėtiniams).
5. Naujos kaimiškųjų teritorijų apibūdinimo šiuo aspektu galimybės atsirado
tik XX a. pabaigoje, žlugus Sovietų Sąjungai, tačiau tyrėjams tenka naudotis gan
ribotos apimties informacija (daug senųjų planų ir kitko buvo sunaikinta, pagrobta,
iki šiol nepaskelbta ir pan.).
Kiti kaimotyrinės analizės šaltiniai Kaimiškąsias teritorijas, juose vykusios
veiklos ir buvusių elementų pobūd gali apibūdinti ir kiti duomenys archeologinių tyrimų rezultatai, archyviniai tekstiniai dokumentai, ikonografinė medžiaga,
medžiaginės kultūros paveldas.
Trumpai apžvelgiant tuos šaltinius, reikia pažymėti, kad Lietuvos kaimiškųjų
teritorijų archeologinis ištirtumas santykinai (lyginant su Vakarais) yra menkas.
Beveik nėra naujesnių laikų kaimaviečių tyrimų – pavyzdžiui, išsamiai tiriant
kokios nors vietovės X–XIX a. kultūrinius sluoksnius, nuosekliai fiksuojant visus
tenykščių sodybų raidos etapus.
Lietuvos archyvinių tekstinių dokumentų skurdumą lėmė vėlyvas valstybės
ir raštijos susiklostymas, daugkartiniai nuostoliai karų ir kt. laikais, ilgaamžis
atsainus požiūris krašto kaimus ir jų gyventojus (dažniau likdavusius statistiniais vienetais ).
Informatyvumu nepasižymi santykinai negausi ikonografinė medžiaga. Gana
vėlai lietuviškas žemes pradėję lankyti keliautojai iš Vakarų negausiuose ir ne
visada patikimuose piešiniuose vaizduodavo pilis, rūmus, miestus ar pavienes
kaimiškas trobas, nesidomėdami nuoseklesniu tuometinių kaimų atvaizdavimu.
Pavėluotai plitusi fotografija pirmiausiai fiksavo Vilniaus ar panašius vaizdus, o
ne paprastus kaimus.
Lietuviškose žemėse tūkstantmečius vyravusi medienos kultūra nepalikdavo
ryškesnių medžiaginių pėdsakų. Kitaip nei akmens kultūros kraštuose, kur statinių griuvėsiai ar jų žymės stūksodavo amžiais, trumpaamžiai Lietuvos mediniai
kaimiškieji pastatai išnykdavo, dažniausiai palikdami tik labai menkus savo egzistencijos pėdsakus.
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Išvados 1. Dėl istorinės raidos ir kitų regioninių ypatybių žinios apie Lietuvos
kaimus buvo pradėtos kaupti palyginti vėlai, dažniau apsiribojant tik elementaria
informacija. Dabartinė lietuviškoji kaimotyra negali remtis tokia gausia duomenų
baze, kokia sukaupta daugelyje Vakarų šalių, taikyti analogiškų tyrimo metodų.
2. Dėl Lietuvos kaimiškosios kultūros pobūdžio, menko archeologinio ištirtumo
nedaug teturima objektyvių žinių apie ankstesnių laikotarpių kaimus ir sodybas.
3. Lietuvoje sukauptų archyvinių tekstinių dokumentų, ikonografinės medžiagos santykinis skurdumas apriboja jų panaudojimą kaimotyros tikslams.
4. Dėl Lietuvoje vyravusių statybinių medžiagų (pirmiausia medienos) neilgaamžiškumo senųjų laikų pastatai ir sodybos nepalikdavo žymesnių pėdsakų, todėl šis
šaltinis (medžiaginės kultūros paveldas) teikia labai negausią kaimotyros informaciją.

II. Vaiguvos apylinkių kaimų tinklo
savitumai
Vaiguvos apylinkių ypatybės
V iguvos valsčiaus teritorija apėmė gamtiniu požiūriu skirtingus plotus. Pagal
geografo A. Basalyko parengtą Lietuvos fizinio geografinio rajonavimo schemą,
to valsčiaus pietinė dalis priklausanti Vidurio Žemaičių aukštumos geografiniam
rajonui, o šiaurinė – Rytų Žemaičių plynaukštei18. Vertinant detaliau pietinė valsčiaus teritorijos dalis priklausanti Kr žių–Stulgi mikrorajonui – pakraštinių moreninių darinių ruožui19. Šiaurinė valsčiaus pusė priklausanti žvenčio mikrorajonui
(ledyninio liežuvio dubumai), V dsodžio–L kšilio mikrorajonui (meridianiniam
tarpliežuviniam moreniniui ruožui) ir Š ukėnų mikrorajonui (Gansės ledyninio
liežuvio dubumai, spraustai tarp kalvotų ruožų)20.
Tai patvirtina, kad valsčiaus teritorija gamtiniu požiūriu yra labai nevienalytė, atskirose jos dalyse ryškiai skiriasi ūkininkavimo sąlygos (dėl itin skirtingo
reljefo, nevienodo dirvų derlingumo, drėkusių plotų išsidėstymo ir pan.). Visa
tai nuo seno lėmė tenykščių gyvenviečių išsidėstymą.
Pavyzdžiui, nuo seno žinomi Vaiguvos (pastarasis minėtas dar XV a.21) ir
Pakėvės (šis žinomas nuo XVII a.22) dvarai kūrėsi žemdirbystei patogesniuose
plotuose, o labiausiai raižyto reljefo ar drėgnesnės vietovės buvo sisavintos vėliau.
Šios apylinkės nuo seno buvo ne itin palankios žemdirbystei. Veikiausiai
todėl tų plotų nesiveržė užvaldyti didieji žemvaldžiai, savo valdas steigę derlingiausiose žemėse.
Vaiguvos apylinkės šimtmečiais liko periferija. Arčiau nebuvo reikšmingesnių
centrų, galėjusių paskatinti šios kaimiškosios teritorijos raidą. Naujesniais amžiais
kilę svarbesnieji centrai (Telšia , Šiaulia ar Ras iniai) buvo sikūrę atokiau. Dėl
vairių aplinkybių reikšmingesnė veikla
plėtota aplinkiniuose centruose (dėl to 18 Basalykas A. Lietuvos TSR fizinė geografija, t. 2
Fiziniai geografiniai rajonai, Vilnius Mintis, 1965,
augo, pavyzdžiui, Ke mė ir Kr žiai, kur
p. 31.
būta vairių interesų bei galimybių), o 19 Ten pat, p. 141.
V iguva per keletą šimtmečių taip ir 20 Ten pat, p. 162.
21
Kviklys B. Mūsų Lietuva (2-oji laida), Vilnius
nesulaukė žymesnės progos išsiskirti
Mintis, 1991, p. 465.
22
Ten pat, p. 466.
regione ir šalyje.
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Pavyzdžiui, carinės Rusijos valdymo dešimtmečiais Vaiguva net nebuvo
vietos administracinis centras. XIX a. antrojoje pusėje–XX a. pradžioje ji priklausė
Kauno gubernijos Šiauli apskrities Blagoveščensko (taip buvo pavadinti K lainiai)
valsčiui, apėmusiam ir Užvenčio apylinkes23. Čia nebuvo ir reikšmingesnių tranzitinių srautų. Antai XIX a. tiestas tarptautinis plentas Berl nas–Karali učius–Ti žė–
Ryg –Sankt Peterb rgas ėjo per Ta ragę ir Ke mę, pačią V iguvą ir jos apylinkes
palikdamas nuošalyje. Vėliau š plotą lenkė ir geležinkelio linijos.
Tokia geografinė situacija neskatino žymesnės prekybos ar vietinės pramonės,
amatų plėtros. Čia visad išliko agrarinė (ne itin intensyvios žemdirbystės) teritorija,
kur ūkio plėtrai kliudė stačių kalvų ar pelkynų plotai, nederlingų dirvų ruožai
ir kita. Visa tai lėmė šios teritorijos chaotišką apgyvendinimą, labai netolygaus ir
nevienalyčio gyvenviečių tinklo susiklostymą, labai vairias (dažniau smulkesnes)
žemės valdas ir atitinkamas sodybvietes, kaimavietes bei dvarvietes. Vėlesniais
amžiais čia nevyko žymesnės ūkinės reformos (pakeitusios, pavyzdžiui, J niškio
apylinkes).
Tas apgyvendinimo ypatybes (būdingas ne vien Vaiguvos apylinkėms, bet
ir platesnei teritorijai) XIX a. pastebėjo carinės Rusijos valdininkai, pažymėję, kad
Kauno gubernijos apgyvendinimo pagrindinė ypatybė – didelių kaimų, kuriuos
būtų susitelkę pastatai ir sodybos, nebuvimas. Tai skyrė š kraštą nuo didžiarusiškųjų gubernijų. Čia vyravo smulkūs kaimeliai, užusieniai ir viensėdžiai. Nurodoma, kad jų pagrindas esanti pavienio (fermeriško) ūkininkavimo sistema, visai
priešinga Rusijoje prastai bendruomeninio ūkininkavimo sistemai24.
Vaiguvos apylinkių apgyvendinimo savitumus (lyginant, pavyzdžiui, su
Šiaurės ar Rytų Lietuvos plotais) daug kuo lėmė ilgaamžė specifinė Žemaitijos
raida, čia susiklostę kiek kitokie ūkiniai bei socialiniai santykiai (pavyzdžiui,
smulkių bajorų ir jų buveinių – dvarelių ir bajorkaimių – gausa). Kaip žinoma,
LDK formavimosi šimtmečiais (ir užsitęsus ilgaamžėms kovoms su Liv nijos ir
Pr sijos kryžiuočių ordinais) Žemaitij gyvavo ir vystėsi kiek savaip – ne visada
pagal Lietuvos (Aukštait jos ir Dzūk jos) model .
Toks gamtinių bei istorinių aplinkybių kompleksas daug kuo paveikė kaimų
tinklo ir atskirų gyvenviečių specifiką Vaiguvos apylinkėse.

Kaimų tinklas XIX a. žemėlapiuose
ir XV–XIX amžiais
Vaiguvos apylinkių kaimiškąją teritoriją pirmą kartą sistemingai ir gana
detaliai užfiksavo nuo 1845 m. leistas Europinės Rusijos karinis-topografinis
žemėlapis . Jis buvo parengtas pagal 1819–1830 m. sudarytą tuometinės Vilniaus
gubernijos (iki 1846 m. apėmusios ir Žemaitijos plotus) topografinę nuotrauką.
Analizuotame žemėlapio lape25
(kuriame nebuvo nuorodų vėlesnes
23
Па тна книжка Ковенской убернии
оне
rekognoskuotes) veikiausiai buvo užfikв
с. .
suota Vaiguvos apylinkių būklė bau- 24 Ковенска а тна кни а на
овно
с. .
džiaviniu laikotarpiu – dar nepradėjus
25
Военно то ог а ическа ка та в о ейской ос
1861 m. žemės reformos ir didesnių
сии гу е нии овенской.
д
Лист .
pertvarkymų kaimuose. Atsižvelgiant
т е ве стова ка та . Ap
.
316

I S T O R I J A . D VA R A I I R K A I M A I

senųjų (ypač baudžiavinės epochos) kaimų stabilumą, veikiau stagnacinę jų egzistenciją, galima spėti, kad apylinkių kaimai panašiai atrodė ir XVIII a.–XIX a.
pradžioje.
Šis žemėlapis rodo, kad būsimojo Vaiguvos valsčiaus plote buvo išsidėstę
labai daug smulkių gyvenviečių. Dalis jų (matyt, viensėdžiai, palivarkėliai ir pan.)
šiame ir vėlesniuose žemėlapiuose buvo tik pažymėtos, bet ne vardytos, todėl
ne visos tos teritorijos mažosios gyvenvietės gali būti identifikuojamos. Tokios
smulkios gyvenvietės ne visada buvo apibūdinamos ir tekstiniuose dokumentuose
( vairiuose sąrašuose ir pan.), todėl savitos Vaiguvos apylinkių apgyvendinimo
struktūros ne manoma visai tiksliai apibūdinti.
Be gausių smulkių gyvenviečių, tiriamoje teritorijoje XIX a. viduryje dar
būta miškų (matyt, likusių raiškesnio reljefo, drėgnuose ir nederlinguose plotuose).
Didesni jų plotai buvo šiauriniame pakraštyje (už Lapvarči ir Dub nų), šiauriau
Pak vio ir pietiniame teritorijos pakraštyje.
Analizuojamą plotą raižė chaotiškas prastų keliukų tinklas. Geresni vieškeliai
buvo pradėti tiesti iš pačios Vaiguvos vakarų link ( K lainius) ir šiaurės link
( Dub nus). Tokių vieškelių atkarpų būta ir ties Gerdži galos dvaru (tiriamos
teritorijos šiaurrytinėje dalyje).
Toks archajiškas keliukų ir takų tinklas, labai apsunkinęs susisiekimą su
kitomis vietovėmis, atspindi anuometin Vaiguvos apylinkių nuošalumą. Tuomet iš
Vaiguvos nebuvo geresnio vieškelio net netolimą Kelmę (tuomet augus miestel )
ir tarptautin plentą Berlynas–Sankt Peterburgas. Tai rodo, kad šiose apylinkėse
ilgai tebegyvavo natūrinio autarkiško ūkio sistema, kad iš čia nebuvo išvežama
daug pagamintos produkcijos, kad vietos gyventojai apsieidavo be didesnio kiekio
atvežtinės produkcijos ir žaliavų.
Apylinkių gyvenviečių ir jų valdų analizė rodo, kad iki XIX a. vidurio čia
beveik nebūta reikšmingesnio prekinio ūkio apraiškų, didesnių žemdirbių kaimų,
stambių dvarų, galėjusių valdyti didesnius žemės naudmenų plotus ir tiekusių
produkciją vairioms rinkoms.
Tą rodo ir anuometinis gyvenviečių bei jų valdų pobūdis – išsimėtę dirbamos žemės ploteliai ties nedideliais kaimeliais ir viensėdžiais. Būdingas Vaiguvos apylinkių bruožas – smulkių palivarkų gausa, dažni užusieniai (nedidelės
sodybų grupės miškuose ir nepatogių žemių pakraščiuose). Nebūta žemės valdų
stambinimo apraiškų – vyravo skirtingų savininkų valdyti nedideli netaisyklingos
konfigūracijos sklypeliai. Čia nebuvo stambių ir žinomų dvarų, kitų reikšmingų
gamybinių centrų.
Minėtos gausios ir smulkios gyvenvietės buvo gana tolygiai išsidėsčiusios
teritorijoje. Užusieniai ir viensėdžiai dažniau siterpdavo tarp stambesnių dvarų
valdų. Dydžiu iš aplinkos ryškiau neišsiskyrė ir pati Vaiguva.
XIX a. viduryje gyvavo Ad šiškės, Audeni , Bit kų, Gail ičių, Jucaičių, J dikių,
Liupši , Pagir škių, Pocių, Pliušk ičių, Sku biškių, T ršiškių, žgirių, Vaiguv lės
ir kiti palivarkai. Kaip dvarai buvo nurodyti Akmenia (valdyti Tiškevičių),
Daustoria , Dub nai (ir Ripskių valdytieji kiti Dubėnai), Gerdži gala, Jankiškiai
(valdyti Tiškevičių), Pak vis, Pl mpiai, Sirūn škiai, besis, Vaiguva (Siupeliškiai).
Senesnių istorinių periodų pėdsakas buvo likusios okolicos – bajorkaimiai, kur
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gyveno smulkūs bajorėliai (šlėktos). Nurodyti tokie kaimai Gric ičiai, Jurk ičiai,
Pakėvis, Šarkia , Určinoniai. Kaip užusieniai gyvavo Audenia , Birškiai, Daustoriai
(ne vienas vietovardis žymėjo net kelias skirtingo statuso gyvenvietes), Gurbova,
Kalna, Kalnyčia, Laiškalnis, Lapvarčiai, Lazdynai ir Lazdyna, Lenpė, Linkaučyzna,
Liubiškiai, Mežaičiai (Kalnė), Mežaitėliai, Aprubė, Padeksnys, Paknituva (2 gyvenvietės), Pikeliai, Pavarmė, Sauslaukis, Sirūniškiai, Smiltyna (Lazdynai), Šiauliškiai,
Šarkiai, Šilonis, Užgarai, Varmė, Žadentai ir kiti.
Tie duomenys rodo, kad Vaiguvos apylinkėse itin daug būta ne normalių
žemdirbių kaimų, o kitokio statuso ir pobūdžio gyvenviečių – dvarų ir palivarkų
sodybų, bajorkaimių, užusienių. Iš viso (negalutiniais duomenimis) tuomet būta
apie 14 palivarkų, 11 dvarų, 5 bajorkaimiai, 30 užusienių, o tai sudarė didelę
anuometinę gyvenviečių dal .
XIX a. kartografinių ir kitų šaltinių analizę labai apsunkina tų šaltinių
pobūdis. Carinėje Rusijoje ilgai nebandyta norminti okupuoto krašto lietuviškų
vietovardžių, vairūs raštininkai bei surašinėtojai (matyt, dažniau iš klausos) rusų
(kartais ir lenkų) kalba neretai skirtingai užrašinėdavo vienos ar kitos gyvenvietės pavadinimą. Neretas buvo anuometinių tarnautojų atsainumas, vairiuose
dokumentuose pastebima daug akivaizdžių klaidų. Pavyzdžiui, panašūs lietuviški
vietovardžiai būdavo užrašomi labai skirtingai, nebandant patikslinti jų rašybos.
Kartais abejotinas ar klaidingas kai kurių gyvenviečių dislokacijos apibūdinimas.
Visa tai apsunkina daugelio gyvenviečių (ypač smulkesniųjų) identifikavimą.
Padėt komplikavo ir XIX a. vykę kaimų ir dvarų pertvarkymo procesai.
Panaikinus baudžiavą, keitėsi buvusių baudžiauninkų statusas ir ekonominės
galimybės. Matyt, buvo kuriama nemažai naujų sodybų (gal dažniau viensėdžių
ir pan.), dalis gal neilgaamžių sodybų vėl išnykdavo ar pakeisdavo savo statusą
ir pavadinimą.
Matyt, nebuvo reglamentuojami naujai atsirandantys vietovardžiai. Pavyzdžiui, toje pačioje apylinkėje atsirasdavo net keli bendravardžiai viensėdžiai.
Dalies naujesnių sodybų vardai gal būdavo siejami su jų savininkais. Keičiantis
savininkams, kartais gal pakisdavo ir vietovardžiai.
Carinės Rusijos okupacijos dešimtmečiais gausėjo rusiškų vietovardžių (būdavo pervadinama ir dalis senesnių gyvenviečių), o XIX a. pabaigoje stiprėjant
polonizacijos tendencijoms – ir lenkiškų. Lietuviški gyvenviečių vardai būdavo
vairiai transformuojami, visai pakeičiami ir pan.
Dėl tokių priežasčių kol kas ne manoma visai tiksliai nustatyti ir apibūdinti
visų XIX a. Vaiguvos apylinkėse egzistavusių gyvenviečių. Šioje studijoje pateikiami
kiek preliminarūs duomenys, kurie ateityje galės būti tikslinami.
Vaiguvos apylinkių kaimų tinklo ir atskirų kaimų pobūd išsamiau apibūdina
kiti XIX a. rengti dokumentai.
Pavyzdžiui, 1850 m. parengtame Vaiguvos miestelio ir gretimo valstybinio
Liupšių dvaro plane26 tiksliau parodyta anuometinė kaimaviečių struktūra ir tuometinės žemėnaudos ypatybės.
Tuomet Liupšių dvaro valdos ap26
лан ка еннаго им н Л ше Вайгово овенской
ėmė Stirbiškių užusien su dviem soгу е н и Шавел ского у да составлен
года
dybėlėmis ir netaisyklingai išdėstytais
LVIA .
ap.
.
. .
318

I S T O R I J A . D VA R A I I R K A I M A I

žemės naudmenų sklypais, taip pat chaotišką Knituvio užsien su viena sodybėlė,
Ged žių kaimel su dviem sodybėlėmis ir taip pat netaisyklingais žemės naudmenų
sklypais, Bag žių kaimel su keturiomis sodybėlėmis, chaotiškai išmėtytomis kaimo
žemių plote, ir netaisyklinga žemėnauda, tarp Daustorių ir Kelmės dvarų valdų
siterpus Trumpio užusien , atokiau buvus Ba šiškių kaimą su trimis sodybėlėmis
ir taip pat netaisyklinga struktūra, Liupšių palivarką su keliais dvaro bei valstiečių
pastatais, žemės sklypus Judikių kaime ir didesn P kelių kaimą. Savo struktūra,
taisyklingesne žemėnauda išsiskyrė tik gatvinis Pikelių kaimas, Judikių žemių sklypai.
Aptariamame plane (kartu ir žemėtvarkos projekte) planuotas gatvinis kaimas
Liupšių palivarke, nužymint taisyklingus sodybviečių rėžius septynioms sodyboms.
Taisyklingesni žemės naudmenų sklypai buvo planuoti ir kituose kaimuose.
Visa tai paliudija, kad iki XIX a. vidurio Vaiguvos apylinkėse vyravo gana
chaotiška žemėnauda ir nedideli padriki kaimeliai – senesnių istorinių epochų
palikimas. Nuo XVI a. vykdyta Valakų reforma šių apylinkių beveik nepalietė.
Veikiausiai XVII–XVIII a. buvo performuojami tik pavieniai kaimai (kaip kad čia
minėti Pikeliai), nebandyta esmingiau pertvarkyti didesnių teritorijų. Pavyzdžiui,
valstybinio Liupšių dvaro valdose tik XIX a. viduryje (jau pradėjus vairias
smulkesnes kaimo reformas ir artėjant baudžiavos panaikinimui) imta rūpintis
racionalesne žemėnauda ir archajiškų kaimų pertvarkymu.
1869 m. (jau po formalaus baudžiavos panaikinimo) parengtas Stirbiškių
užusienio planas rodo27, kad ir toliau buvo bandoma racionalizuoti žemėnaudą
tuose Vaiguvos apylinkių plotuose, kurie buvo ne itin palankūs žemdirbystei.
Pavyzdžiui, šio užusienio valdose (apėmusiose iš viso 48 dešimtines ir 55 šimtines
žemės) vyravo mažai produktyvūs nešienaujamų ganyklų plotai, buvo dirbami tik
nedideli žemės sklypeliai prie sodybviečių.
Kaimotyros metodai galina pagal vėlesnių periodų kaimų tinklo pobūd
daryti prielaidas apie to tinklo pobūd ankstesniais istoriniais periodais.
Būdingieji požymiai leidžia spėti, kad veikiausiai nuo XV a. pradžios (baigiantis nuolatiniams Prūsijos kryžiuočių ir Livonijos ordinų antpuoliams, kryžininkų ir
panašiems žygiams) Vaiguvos apylinkės buvo pradėtos kiek tankiau apgyvendinti.
Chaotiškas kaimų tinklo pobūdis, smulkių bei skirtingo statuso gyvenviečių gausa
rodo, kad nebuvo bandoma š plotą apgyvendinti planingai, racionaliai paskirstant
žemių plotus, nurodant gyvenviečių vietas ir pan. Tai rodo, kad čia nebūta kokio
vieno takingesnio šeimininko, galėjusio vykdyti nuoseklesnę apgyvendinimo ir
žemėnaudos politiką.
Veikiausiai Vaiguvos apylinkėse (kaip ir nemažoje dalyje kitų Žemaitijos
plotų) buvo kuriamasi daugiau stichiškai, gal tik didesnius ir žemdirbystei patogius sklypus užsiimdavo daugiau galių turėję asmenys ir giminės. Mažiau patraukliose vietose (tarp kalvų, pelkių ir pan.) veikiausiai kūrėsi pavienės šeimos ar
pavieniai naujakuriai. Tą rodo ir labai
chaotiškas vadinamųjų užusienių išsi- 27
лан
инадле а ей к ка енному им н Л
dėstymas teritorijoje, menkos jų sąsajos
ше Вайгово ас. Сти ишки овенской гу е н и
Шавел скаго у да Благов енской волости cо
su svarbesniais kaimais ir centrais. Jau
ставленный чинами овенской Л ст ац онной
vėlesnių dvarų ir palivarkų gausa, jų
оммис и в
году, LVIA, f. 1295, ap. 1, b. 1760,
l. 1.
netvarkingas išsimėtymas apylinkėse
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taip pat liudija, kad čia nebūta reikšmingesnių galios centrų, galėjusių apimti
didesnius plotus, valdyti daugiau baudžiauninkų ir ekonominių išteklių.
Matyt, XVII ar XVIII a. pradėta pertvarkyti didesn žemės plotą šiaurryčius nuo Vaiguvos. Ten buvo suformuoti du stambesni gatviniai rėžiniai kaimai
(Pikeliai ir Judikiai), veikiausiai likviduojant ten buvusias senesnes padrikas
sodybvietes ir kaimelius. Vaiguvos apylinkėse toliau klostėsi palyginti nedidelių
dvarų ir palivarkų tinklas.
Veikiausiai XVIII a. gausėjo užusienių – dar ne sisavintuose nuošalesniuose
plotuose besikūrusių sodybų ir kaimelių. Daugiau tokių užusienių atsirado tarp
Pakėvio ir Gerdžiogalos, tarp Na dvario ir Dubėnų, tarp Plumpių ir Sirūniškių.
XVIII a. pabaigoje žlungant Abiejų Tautų Respublikai, carinei Rusijai okupuojant ir aneksuojant LDK žemes, Vaiguvos apylinkėse taip ir nebuvo pradėtos
didesnės reformos (kokios vykdytos, pavyzdžiui, Šiaulių apylinkėse), čia nevyko
didesni kaimų pertvarkymai.
Atrodo, kad XIX a. pirmojoje pusėje Rusijos okupacinis režimas taip pat
nesiėmė žymesnių pertvarkymų kaimiškose teritorijose. Veikiausiai tuomet apsiribota kai kurių dvarų perėmimu ir jų perdavimu atvykėliams iš Rusijos ar vietos
administracijai. Palaipsniui sudarinėti atskirų valdiškų valdų pertvarkymo projektai,
kur bandyta racionalizuoti žemėnaudą ir pan.
Padėt labiau pakeitė baudžiavos panaikinimas (1861 m.) ir 1863 m. sukilimas,
lėmę personalinius ir socialinius pokyčius. Lietuvą vežti kolonistai iš Rusijos,
atvykėliams buvo perduodami kai kurie dvarai. Išlaisvintiems baudžiauninkams
palaipsniui išperkant atskiras žemės valdas, pradėjo klostytis tam tikra žemės sklypų
rinka. Padidėjo emigracijos galimybės. Anuometiniai carinės Rusijos valdininkai
pastebėjo, kad buvę baudžiauninkai išvyksta net egzotiškus kraštus – Australiją,
Afriką ir pan., ieškodami geresnio gyvenimo. Pasikeitusios gyvenimo sąlygos lėmė
dar didesnę kaimiškųjų teritorijų vairovę.
Veikė ir demografiniai faktoriai. Stabilesnio gyvenimo dešimtmečiais (po 1812 m.
napoleonmečio visą šimtmet krašto neniokojo karai), santykinai gerėjant valstiečių
ekonominei būklei, augo bendras gyventojų skaičius. Dauguma jaunesnės kartos jaunuolių likdavo gyventi kaimuose ir turėdavo ieškoti galimybių pragyventi ir ūkininkauti. Tai skatino tam tikrą vidinę kolonizaciją – naujų sodybų ir kaimelių kūrimąsi,
ankstesnių gyvenviečių plėtrą. Taip kito Vaiguvos apylinkių apgyvendinimo pobūdis.
Vertinant Vaiguvos apylinkių kaimų tinklą morfologiniu aspektu, galima
išskirti šiuos reikšmingesnius momentus.
XV a. apgyvendinant šią vietovę po užsitęsusių karų ir niokojimų veikiausiai klostėsi prisitaikėliška morfologema – naujakurių sodybos ir gyvenvietės
kūrėsi pačiose patogiausiose vietose, prisitaikydamos prie lokalinių reljefo, dirvų
ar hidrografinių ypatybių. Galėjo egzistuoti ir seniau sukurtų sodybų, išlikusių
niokojimų laikais. Dalis suniokotų sodybviečių galėjo susilaukti vėlesnių naujakurių,
atkurdavusių buvusias gyvenvietes. Būdinga, kad XV a. minėtas Vaiguvos dvaras
sikūrė patogesniame plote – lygesnėje ir derlingesnėje vietoje.
Vėliau kaimų tinklas tankėjo ne tiek plėtojantis atskiriems kaimams, o
kuriantis vis naujiems viensėdžiams ir sodybų grupėms nuošalesnėse vietose,
naujakuriams surandant patogesnius plotelius tarp kalvų ir pelkių.
320

I S T O R I J A . D VA R A I I R K A I M A I

Veikiausiai XVII a. imta pertvarkyti atskirus plotus aplink Vaiguvą (taip
suformuoti gatviniai Pikelių ir Judikių kaimai), tačiau racionalesnis ir visuotinis
kaimų pertvarkymas pagal Valakų reformos nuostatas taip ir ne sigalėjo. Tuomet
ankstesnioji kaimų tinklo morfologema buvo nežymiai modifikuota, tačiau iš esmės ten liko egzistuoti chaotiškoji (pirmiausiai sudėtingas gamtines ypatybes
atspindinti) morfologema.
Faktiškai tą pačią morfologemą užfiksavo ir XIX a. vidurio rusiškas žemėlapis, Vaiguvos apylinkėse pavaizdavęs netaisyklingą kaimaviečių ir kelių tinklą,
kur būta nežymių tinklo elementų sutankėjimų ir retmių (pastarosios atspindėjo
tiek lokalinės žemėnaudos specifiką, tiek ir gamtines ypatybes).
Tuo Vaiguvos apylinkių kaimų tinklas esmingai skyrėsi nuo tada egzistavusių tokių tinklų Šiaurės ir Rytų ar Pietvakarių Lietuvos plotuose.

Vaiguvos apylinkių kaimai 1903 metų
duomenimis
Papildant gan skurdžius duomenis apie šio ploto gyvenvietes, fiksuotas
negausiuose XIX a. kartografiniuose šaltiniuose, čia apžvelgtas ir tekstinis šaltinis – 1903 m. išleistas Kauno gubernijos gyvenviečių sąrašas28, kur pateikta reikšmingos informacijos apie Vaiguvos apylinkių kaimus ir kitas gyvenvietes XIX a.
pabaigoje–XX a. pradžioje.
Konkretūs duomenys apie atskiras apylinkių gyvenvietes pateikiami 1 lentelėje, čia apsiribojama bendrų tendencijų ir problemų aptarimu.
Esama carinės Rusijos šaltinių dešifravimo ir verifikacijos problemų. Anuomet nebuvo sunorminta okupuotų lietuviškų žemių vietovardžių rašyba, net
to paties laikotarpio dokumentuose vienų ar kitų kaimų pavadinimai būdavo
užrašomi skirtingai. Rusifikuojant kraštą, keista dalis lietuviškų vietovardžių.
vairiuose šaltiniuose minėtos gyvenvietės nebuvo patikimai identifikuojamos,
problemiškas būdavo jų dislokacijos apibūdinimas (neretai nelengva nustatyti,
ar kuri nors sodyba stovėjo vėlesnio Vaiguvos valsčiaus teritorijoje ar ne, kur
ribojasi atskirų valdų plotai ir pan.). Keisdavosi administracinė ir kitokia gyvenviečių priklausomybė. Vaiguvos apylinkes priskyrus Kolainių (XIX a. viduryje
pavadintų Blagoveščensku) valsčiui, nesirūpinta atskirti bendravardes apylinkių
gyvenvietes – vienodo pavadinimo kaimų ar užusienių būta ir vienur, ir kitur.
Anuomet minėtos gyvenvietės ne visada lengvai siejamos su šiandieninėmis (ar
XX a. pabaigos) gyvenvietėmis.
Apibendrintuose carinės Rusijos (ir kitų valstybių) žemėlapiuose būdavo pažymimi tik stambesnieji kaimai, ne visos smulkesnės gyvenvietės vardijamos. Nebūdavo fiksuojami visi tuomet egzistavę vietovardžiai (pavyzdžiui, mikrotoponimai,
gyvenviečių grupių ar viensėdžių pavadinimai ir pan.). Skirtingų žinybų rengiami
žemėlapiai ir vairūs tekstiniai dokumentai dažniausiai nebūdavo tarpusavyje derinami. Gausūs carinės Rusijos tarnautojai lietuviškus vietovardžius užrašinėdavo labai
skirtingai, būta paprasčiausios painiavos
ar klaidų. Pavyzdžiui, painiotos žinios
28
л авитный с исок населенны
ест Ковенской
apie bendravardžius kaimus, neteisingai
уберн и и дание овенскaго Гу . Статиcтического
омитета овна
c.
.
nurodyti vieni ar kiti duomenys.
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Visa tai neleidžia visiškai tiksliai apibūdinti anuometinių kaimų, viensėdžių
ir kitų gyvenviečių pateikiami duomenys ateityje gali būti tikslinami.
1903 m. sąraše nurodoma gana daug vairių gyvenviečių, kurios gali būti
siejamos su vėlesnio Vaiguvos valsčiaus teritorija. Tame sąraše buvo fiksuojami
labai skirtingo statuso objektai nuo stambesnių dvarų iki sargų sodybų, nurodomas juose gyvenusių žmonių skaičius.
Tuomet ryškus apylinkių branduolys buvo Vaiguva su 700 gyventojų ir
ją supusios gyvenvietės Pavaiguvis (150 žmonių), Vaiguvos dvaro sodyba (50
žmonių), Naujoji Vaiguva ir kt.
Abiejuose Dubėnų dvaruose, kaime ir viensėdžiuose tegyveno 129 žmonės.
Pakėvio aplinkoje galėjo gyventi apie 100 žmonių. Kitur gyvenvietės ar jų grupės
buvo dar mažesnės. Kitaip nei, pavyzdžiui, Maže kių apylinkėse, kur tuomet būta
didelių kaimų su 300–500 gyventojų, Vaiguvos apylinkėse egzistavo tik vidutiniai
ar maži kaimai su keliolika ar keliomis dešimtimis gyventojų.
Tame plote fiksuota labai daug viensėdžių (kuriuose gyveno tik po kelis
žmones), mažų užusienių. Tuomet užfiksuotas dvarų ir palivarkų smulkumas
veikiausiai atspindėjo ne vien pobaudžiavinio periodo pokyčius, bet ir ilgaamžes
raidos tendencijas.

Kaimų tinklas XX amžiaus pradžios
žemėlapiuose
Vaiguvos apylinkių kaimai buvo pavaizduoti 1914 m. Vokietijoje išspausdintuose Vakarų Rusijos žemėlapio lapuose29.
Žemėlapis buvo parengtas pasinaudojant žvalgybininkų sigytais slaptais
kariniais carinės Rusijos žemėlapiais. Jo buvo parengti keli leidimai30. Šiai analizei
naudotų žemėlapio lapų turinys gerokai skiriasi nuo senesnių rusiškų karinių
žemėlapių, vaizdavusių dar XIX a. pirmosios pusės būklę. Tai rodo, kad jie buvo
rengti pasinaudojant naujesne apylinkių tyrimo medžiaga.
Žinoma, kad 1870 m. buvo pradėta nauja Rusijos vakarų pasienio topografinė
nuotrauka, baigta 1907 m. ir vėliau dar tikslinta31. Šiuos duomenis perėmė kaizerinės
Vokietijos žvalgyba, jie buvo perduoti kvalifikuotiems kartografams, parengusiems
artėjančiam karui reikalingus žemėlapius. Vakarų Rusijos žemėlapis masteliu
ir grafika skyrėsi nuo tuomet Rusijoje rengtų karinių žemėlapių, kurie rėmėsi ta
pačia topografine medžiaga. Šis vokiškas žemėlapis masiškai daugintas 1914 m.
(gal jau prasidėjus Pirmajam pasauliniui karui ar jam rengiantis), tuometinei žemėlapio laidai panaudojant naujesnius
duomenis iš Rusijos (strateginius krašto 29 Karte des westlichen Russlands. L. 18. Lukniki. Kartographische Abteilung d. K nigl. Preuss. Landes
objektus tuomet veikiausiai savarankišAufnahme, Druck 1914 Karte des westlichen Russlands.
kai tyrė ir Vokietijos žvalgybininkai).
L. 19. Worny. Kartographische Abteilung d. K nigl.
Veikiausiai anuomet rengiant š
Preuss. Landes Aufnahme, Druck 1914 Karte des
westlichen Russlands. m. 19. Kielmy. Kartographische
žemėlap nesugebėta patikslinti dauAbteilung d. K nigl. Preuss. Landes Aufnahme,
gybės nedidelių krašto kaimų ir kitų
Druck 1914.
mažiau reikšmingų kraštovaizdžio ele- 30 Maksimaitienė O. Lietuvos istorinės geografijos ir
kartografijos bruožai, Vilnius, 1991, p. 128 Samas A.
mentų būklės. Galima spėti, kad miŽemėlapiai ir jų kūrėjai, Vilnius, 1997, p. 58–59.
nėtas vokiškas žemėlapis vaizduoja 31 Ten pat, p. 56.
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XX a. pradžioje buvusią kaimų būklę (gal iki 1910 m. ar panašios datos buvusią
kaimų padėt , atspindėtą tuomet Rusijos tarnybų rengtoje naujesnėje topografinėje
nuotraukoje). Darome prielaidą, kad Vakarų Rusijos žemėlapio analizuotieji
lapai atspindi 1900–1910 m. buvusią kaimiškųjų teritorijų būklę, juose veikiausiai
nefiksuoti po 1905 m. vykę pokyčiai apylinkių kaimuose.
Tuomet Vaiguvos apylinkių dar nebuvo palietę esminiai pokyčiai. Svarbiausias vieškelis ir toliau ėjo aplink – per Kraži s, pro Užvent ir Tr škius,
link Pap lės, Viekšni ir Ku šo. Tačiau jau buvo pagerinti ir keliai iš Vaiguvos
Kelmę, Užvent ir link Kražių.
Matyt, po baudžiavos panaikinimo perskirstant žemės valdas, aplink Vaiguvą formuotas tvarkingesnių ir tiesesnių keliukų tinklas, pakeitęs chaotiškesn
senųjų takų ir kelelių raizgin . Pavyzdžiui, intensyviau buvo sisavintas plotas
šiaurės vakarus nuo Vaiguvos, kur susiformavo gan tankus dvarų ir palivarkų
sodybų tinklas (Užgirio dvaras ir Pavaiguvos, Paprūdžių, Sirūniškių, Klapatauskių
palivarkai), matyt, ten užėmus derlingiausių dirvų plotą.
Buvo ir kitokių pokyčių. Dvarų ir palivarkų nebeliko plote tarp Vaiguvos
ir Dubėnų (pavyzdžiui, buvęs Liupšių palivarkas buvo išparceliuotas ir tapo
valstiečių kaimu).
Grupė palivarkų (Vaiguvėlės, Audenių, Gricaičių, Taršiškių ir antrasis Sirūniškių) išliko teritorijos pietvakarinėje dalyje – lygesnių žemių plotuose. Patogesniuose ploteliuose tarp pietinių kalvų buvo sikūrę Skaudvilės, Plumpių palivarkai.
Pietvakariniame pakraštyje gyvavo Daustorių ir Jucaičių palivarkai.
Stambesnės žemės valdos išliko teritorijos šiaurinėje dalyje, kur tebebuvo du
Dubėnų dvarai, Ubesio ir Gerdžiogalos dvarai, Gerdžiogalos, Bitikų, Alijošiškių,
Varkalių, Judikių palivarkai, užėmę žemdirbystei tinkamiausius plotus.
Rytiniame pakraštyje šalia Pakėvio dvaro tebebuvo Pakėvukų palivarkas.
Tad 1861 m. išlaisvintiems baudžiauninkams XX a. pradžioje jau baigiant
išpirkti jiems paskirtus žemės sklypus, Vaiguvos apylinkėse vis dar tebegyvavo
tankus dvarų ir palivarkų tinklas.
Pobaudžiaviniu laikotarpiu apylinkėse nesusiformavo didesni kaimai. Tuometiniuose stambiuosiuose kaimuose tebebuvo po kelias ar keliolika sodybų
(Ba šiškiuose 9, Dimga liuose 13, J dikiuose, Liupšiuos , Pak vyje, Šil škiuose
ir Laugir škiuose po 10, Šarkiuos 14, žgiriuose 12). Itin daug tebebuvo mažų
kaimelių ir viensėdžių.
Pobaudžiavinę pažangą rodė sumažėję miškų plotai, padidėję žemės ūkio
naudmenų sklypai. Atsirado sausinimo kanalų, kuriais siekta sukultūrinti drėgnus
plotus. Matyt, ganykloms buvo sisavinti ir kalvoti plotai, ten būta ir arimų. Didesni nepatogių (žemdirbystei mažiau naudotų) žemių plotai XX a. pradžioje dar
buvo išlikę pietinio pakraščio kalvynuose ir šiaurvakarinėje dalyje, šiaurrytiniame
pakraštyje tarp Ubesio dvaro ir Pabiki . Iš kitų tuomet išsiskyrė Užgirių dvaro
valdos – išraižytos gan tankaus ir taisyklingo keliukų tinklo. Veikiausiai ten buvo
diegta modernesnė žemėnauda su taisyklingais (stačiakampio plano) daugialaukės
sėjomainos sklypais ir patogiais privažiavimo keliukais prie kiekvieno lauko. Kituose
dvaruose turbūt dar būdavo ūkininkaujama senoviškai, nebandant racionalizuoti
žemėveikslių struktūros ir pan.
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Vertinant morfologiniu aspektu, galima konstatuoti, kad pobaudžiaviniu
laikotarpiu (iki XX a. pradžios) Vaiguvos apylinkių kaimų tinklas esmingiau nepakito. Nors kūrėsi naujos sodybos, plėtėsi daugelis kaimaviečių, tačiau ryškių
permainų nebuvo – išliko gan netaisyklingas (palaipsniui tampantis tolygesnis)
gausių smulkių gyvenviečių tinklas su vienintele stambesnių gyvenviečių sankaupa
ties Vaiguva. To tinklo neformavo ir kokių reikšmingesnių kelių trasos – teritoriją
raižė tik gana chaotiškas lokalinės reikšmės keliukų tinklas.
Tvarkingesnė (nei rusiškuose kariniuose žemėlapiuose) grafika aptariamame
žemėlapyje leido tiksliau pavaizduoti anuometinę kaimaviečių ir dvarviečių struktūrą. Tas kruopščiau parengtas žemėlapis patvirtino, kad XX a. pradžioje Vaiguvos
apylinkėse vyravo smulkios gyvenvietės su dažniau chaotiškai išmėtytomis sodybomis. Reikšmingumu neišsiskyrė ir dvarvietės – šiose apylinkėse nebūta labai
išplėtotų dvarų sodybų su dideliais parkais ir kitais turtingo gyvenimo atributais.
Visa tai vėl patvirtina anuometinio gyvenimo medžiaginių apraiškų dispersiškumą, atsispindėjus smulkesnių ūkių ir daugelio skirtingų savininkų vyravimą
šiose apylinkėse.

Vaiguvos valsčiaus gyvenvietės 1923 metais
Pirmaisiais prieškarinės Lietuvos Respublikos gyvavimo metais suvokta,
kad būtina atlikti esminius valstybės kūrimo darbus surašyti šalies gyventojus,
inventorizuoti turimą teritoriją ir tenykštes gyvenvietes. Atliekant tuo darbus,
buvo parengtas tuometinių Lietuvos apgyvendintų vietų sąrašas, kur egzistavusios gyvenvietės buvo surašytos pagal anuometin šalies administracin teritorin
sudalijimą (pagal apskritis ir valsčius)32. Ten buvo apbūdinta ir 91 anuometinės
Šiaulių apskrities Vaiguvos valsčiaus gyvenamoji vieta (kaimai, dvarai, palivarkai,
viensėdžiai ir Vaiguvos miestelis)33 – svarbesni duomenys pateikiami šio straipsnio
1 lentelėje. Tos žinios padeda apibūdinti tiriamos teritorijos kaimų tinklo raidos
reikšminga etapą – tarpukariu vykdytų svarbių pertvarkų pirminę padėt .
Tuomet Vaiguvos valsčiuje buvo suskaičiuota 560 ūkių (kiemų) su 3 973
gyventojais. Pagal tuos rodiklius tik po Pirmojo pasaulinio karo suformuotas
valsčius toli atsiliko nuo kaimyninių Kelmės (1 910 ūkių ir 14 711 gyventojų)
ir Kražių (1 385 ir 10 287) valsčių34. Kur kas labiau apgyvendinti buvo ir kiti
Šiaulių apskrities valsčiai Užvenčio valsčiuje buvo 876 ūkiai su 6 022 gyventojais, Tryškių – 940 ir 6 451, Žag rės – 733 ir 4615, Bataki – 906 ir 5 92135. Tad
Vaiguvos valsčius anuomet pasižymėjo tik smulkių gyvenviečių gausa, stambesnių
kaimų nebuvo.
Tuomet pateiktos žinios atspindi padėt anuometinėje Lietuvoje po Pirmojo
pasaulinio karo, kai dar nebuvo sibėgėjusi to meto žemės reforma, kai tebegyventa daugiau pagal XX a. pradžios (kai kur ir kai kada ir pagal XIX a.) model .
Dar nebuvo masiškai parceliuojamos
didesnių dvarų valdos, dar tebegyvavo 32
Lietuvos apgyventos vietos, Kaunas, 1925.
33
ir dalis ankstesnių palivarkų.
XXVI. Vaiguvos valsčius. Šiaulių apskritis, Lietuvos
apgyventos vietos, Kaunas, 1925, p. 337–339.
1923 m. sąraše buvo užfiksuoti
34
Lietuvos apgyventos vietos, Kaunas, 1925, p. 209, 214,
Lingaušiškio, Pabikių, Papilalių, Au339.
dinių, Pocių, Jančiaušiškių, Skaudvilų, 35 Lietuvos apgyventos vietos, Kaunas, 1925.
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Skroblujos, Laiškalnio, Vaiguvėlės palivarkai, Daustorių, Gerdžiogalos, Gerdžiogalikės, Plumpių, Pakievio, Užgirių, Vaiguvos dvarai. Viensėdžiais vadinti Antonava, Naudvaris, Pabiržiai, Pagiralis, Paknituvis, Paramotelis, Perkūniškė, Pociai,
Skaudvilai, Skrobluja, Varmė, Vizgirdai ir Žvalkupis.
Visos kitos apgyventos vietos vadintos tiesiog kaimais. Matyt, juos buvo
trauktos ir greta buvusios smulkesnės gyvenvietės bei viensėdžiai (taip formuojant
patogesnius administravimo vienetus), nors pačios sodybos dažniau tebelikdavo
stovėti savo ankstesnėse vietose.
1923 m. sąrašas užfiksavo pobaudžiaviniu laikotarpiu vykusius procesus –
spartesn kaimų augimą gausėjant jų gyventojų, kuriantis naujiems ūkiams ir
sodyboms. Pavyzdžiui, XX a. pradžioje Dimgailiuose buvo 13 sodybų su 35 gyventojais, o 1923 m. – jau 17 su 98 Judikiuose – 11 su 77, o 1923 m. – 16 su
101 Pikeliuose – 9 su 65, o 1923 m. – 16 su 105. Ta plėtra nebuvo visuotinė –
kai kurios gyvenvietės keitėsi nedaug, kai kurios net sumenko (gal tą lėmė ir
administraciniai pertvarkymai, buvusias sodybas perskirstant vieniems ar kitiems
vienetams).
Kaip ir ankstesniuose dokumentuose, šiame sąraše atsirado naujų vietovardžių, kurių dalis sunkiai identifikuojama (pavyzdžiui, Antonavos, Pagiralio,
Šernelio, Žvalkupio viensėdžiai ir Žebenkio kaimas).
1923 m. tarp visų valsčiaus gyvenviečių (neskaičiuojant paties Vaiguvos
miestelio) 1–5 sodybas turėjusios apgyvendintos vietos sudarė 62 , 6–10 sodybų – 20 , 11–20 sodybų – 12 , 21–30 sodybų – 2 . Tik Dubėnų kaime buvo
24, Paknituvio – 21, Vikraičių – 20 sodybų. Tai rodo, kad šiose apylinkėse vyravo
mažos ir labai mažos gyvenvietės, kuriose tebuvo tik iki 10 sodybų. Kitaip nei
kitose Lietuvos vietose, čia nebuvo stambesnių kaimų su keliomis dešimtimis
sodybų ir šimtais gyventojų. Tai rodė esminius šios teritorijos savitumus – nuo
seno čia vyravo daugiau individualistinė gyvensena viensėdžiuose ir mažuose
kaimeliuose, o ne didelių kaimų bendruomenėse.
Žymiau nebuvo pasikeitęs ir seniau susiklostęs teritorijos branduolys – Vaiguva su gretimais kaimais ir dvarų sodybomis. 1923 m. Vaiguvos miestelyje buvo
60 sodybų su 389 gyventojais, Vaiguvos dvare – 9 su 61, Pavaiguvio palivarke – 2
su 15. Tad ši gyvenviečių grupė taip pat nepasižymėjo reikšmingumu – pateiktais
duomenimis, ten iš viso nebuvę nė pusės tūkstančio gyventojų. Dydžiu tuometinė
Vaiguva neprilygo kai kuriems Šiaurės ir Rytų Lietuvos kaimams.

XX amžiaus pirmosios pusės kaimų
išskirstymo ir dvarų parceliacijos planai
Reikšmingų žinių apie atskirus Vaiguvos apylinkių kaimus ir sodybas išliko
XX a. pirmosios pusės žemėtvarkos medžiagoje (tuomet sudarinėtų vairių planų
kopijos saugotos Kelmės rajono savivaldybės tarnybose, kur su jomis pavyko
susipažinti).
Kaip rodo žemėtvarkos planų suvestinės, dar 1907 m. (pagal anuometinės
Stolypino reformos nuostatas) buvo sudarytas Dubėnų–Ubesų ploto išskirstymo
vienkiemius planas. Dar vienas planas Dubėnams buvo parengtas 1910 m., o
1914 m. parengtas Jucių kaimo išskirstymo planas.
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Vėlesni žemėtvarkos (tarp jų ir kaimų išskirstymo vienkiemius) planai
buvo sudaromi jau prieškarinės Lietuvos Respublikos laikais. Pavyzdžiui, minėtas
1926 m. parengtas Vaiguviškių kaimo planas, apėmęs Vaiguvos dvaro valdas.
Tokie planai vaizdavo tik atskirus kaimų tinklo elementus – pavienių kaimų
valdas ar atskirus žemės sklypus. Kita vertus, jie neretai fiksuodavo tokius objektus, tam tikras jų charakteristikas ar tuometinės būklės pokyčius, kurie kituose
šaltiniuose neatsispindėjo.
Pavyzdžiui, Šiaulių apskrities Vaiguvos valsčiaus Albaiči kaimo žemės
išskirstymo vienkiemius planas (padarytas 1935 m. Žemės tvarkymo departamento matininko Stanislovo Urbono) apėmė 66,75 ha plotą ir 10 valstiečių ūkių.
Fiksuota, kad atskiri valstiečiai valdė labai skirtingo dydžio žemės plotus – nuo
1,50 iki 12,06 ha. Antai vienoje sodyboje gyvenę trys savininkai (Šimkus, Šimkaitė
ir Šimkienė) kartu valdė tik 6,88 ha žemės. Plano duomenys rodo, kad senasis
Albaičių kaimas buvęs gan chaotiškas, matyt, susiklostęs per ilgesn laiką. Beje,
kaime tuomet gyveno 4 Bagvilai ir 5 Šimkai.
Veikiausiai tai atspindėjo ankstesnių laikų realijas, kai čia buvo apgyvendinti
gal 2–3 žmonės, kurių palikuonys vėliau kūrėsi greta.
Baguži kaimo žemės išskirstymo planas (padarytas 1936 m. Žemės tvarkymo
departamento matininko Povilo Juodžio) apėmė 189,87 ha žemės ir 15 valstiečių ūkių.
Fiksuota, kad atskiri ūkiai valdė labai skirtingus žemės plotus – nuo 2,60 iki 33,75 ir
37,40 ha. Skyrėsi ir tų valdų vidinė struktūra – pavyzdžiui, Gailių sodybvietė užėmė
net 1,74 ha plotą, o A. Pučkovo – tik 0,15 ha. Labai skirtingas buvusių sodybų ir
ūkių dydis, gana chaotiškas jų išsidėstymas liudijo, kad šis kaimas formavosi palaipsniui ir gana sudėtingai. Ir čia gyventa giminių – net 4 ūkiai priklausė Kasparams.
Daugėliški kaimo žemės išskirstymo planas (padarytas 1931 m. Žemės
tvarkymo departamento matininko Stepono Bartkaus) apėmė 64,21 ha žemės ir 4
valstiečių ūkius. Jiems skirta po skirtingą žemės plotą – nuo 10,70 iki 23,56 ha.
Ankstesnės sodybvietės užėmė labai didelius plotus (po 2,38–3,58 ha dydžio sklypus).
Gailaiči kaimo žemės išskirstymo planas (padarytas 1932 m. Žemės tvarkymo departamento matininko S. Urbono) apėmė 109,21 ha žemės ir 7 valstiečių
ūkius, kuriems skirta nuo 3,32 iki 47,92 ha ploto sklypai. Senesnių ūkių sodybvietės
užėmė nuo 0,30 iki 3,70 ha plotus. Čia taip pat formuotas tolygesnės žemėvaldos
tinklas – taisyklingiau išdėstyti vienkiemių sklypai.
Dar 1914 m. parengtas Jucaiči žemės paskirstymo atskirais sklypais planas
apėmė 135,56 dešimtinės plotą su kelių savininkų suformuotomis valdomis (skirtomis Andrejevskiams, Bukončiams, Gedminams, Veršinskiams, Šimkams ir kitiems).
Judiki kaimo žemės išskirstymo planas (padarytas 1928 m. Žemės tvarkymo
departamento matininko Petro Kazlausko) apėmė 270,18 ha žemės ir 19 valstiečių
ūkių. Fiksuota, kad atskiri ūkiai valdė labai skirtingus žemės plotus – nuo 3,77
iki 37,94 ha. Labai skyrėsi tų valdų vidinė struktūra – kai kurios sodybvietės
užėmė net 2 ha plotą, o kitos – vos 0,19 ha. Kita vertus, Judikių kaimas apylinkėse išsiskyrė senovine rėžine struktūra, žemės sklypų (rėžių) taisyklingumu.
Ir čia gyveno giminių grupės buvo 5 Ručinskų, 6 Paliulių, 4 Penikų sodybos.
Kiloni kaimo žemės išskirstymo planas (padarytas 1928 m. Žemės tvarkymo
departamento matininko Jono Žilinsko) apėmė 141,89 ha žemės ir 12 valstiečių
326

I S T O R I J A . D VA R A I I R K A I M A I

ūkių. Fiksuota, kad atskiri ūkiai tuomet valdė labai skirtingus žemės plotus – nuo
3,6 iki 23,2 ha. Labai skyrėsi tų valdų vidinė struktūra – dvi sodybvietės užėmė
net 4,2–4,4 ha plotus, o viena – tik 0,2 ha. Sudėtinga kaimo žemėvalda rodė, kad
Kiloniai praeityje formavosi palaipsniui ir ne pagal nuoseklų planą. Čia taip pat
būta giminių – 4 sodybose gyveno Bartkai.
Laugeriški kaimo žemės išskirstymo planas (padarytas 1928 m. Žemės
tvarkymo departamento matininko P. Kazlausko) apėmė 104,89 ha plotą ir 10
naujai formuojamų valstiečių ūkių. Keturių senesnių ūkių sodybvietės labai skyrėsi
dydžiu (nuo 0,10 iki 2,83 ha), o tai rodo, kad kaime anksčiau gyveno skirtingo
statuso ir ekonominio pajėgumo valstiečiai. Sklypai čia buvo paskirti 3 Daukšams,
2 Čilinskams ir kitiems, kuriems teko nuo 1 iki 18,28 ha žemės.
Liubši kaimo žemės išskirstymo planas (padarytas 1928 m. Žemės tvarkymo departamento matininko S. Bartkaus) apėmė 236,29 ha žemės ir 19 valstiečių
ūkių (tarp jų vyravo naujakuriai). Seniausios kaimo sodybos tuomet užėmė labai
didelius sklypus – po 4,18–4,40 ha žemės. Išskirstant žemę, suformuoti skirtingo
dydžio (nuo 6,65 iki 23,11 ha) sklypai. Liubšių kaimo valdas bandyta padalyti
taisyklingesniais sklypais sudarant prielaidas tolygiau išdėstyti naujas sodybas –
vienkiemius. Kaip ir kitur, siekta aprūpinti žeme kelių šeimų palikuonis – 5
Gvozdus, 2 Guzejus, 5 Kievišus, 3 Markulius, 2 Skačkovus.
Perkūniškio kaimo žemės išskirstymo planas (sudarytas 1938 m. Žemės
tvarkymo departamento matininko Povilo Blažio) apėmė 76,37 ha plotą ir 2 valstiečių ūkius, kuriems skirta po 27,42 ir 48,95 ha žemės. Senesnė sodybvietė užėmė
0,45 ha žemės, paskirti arimai – 8,60 ir 12,30 ha.
Šarki kaimo žemės išskirstymo planas (padarytas 1935 m. Žemės tvarkymo departamento matininko S. Urbono) apėmė 125,11 ha plotą ir 6 formuojamus valstiečių ūkius, kuriems buvo skirti labai nevienodo dydžio sklypai – nuo
6,27 iki 63,03 ha. Skyrėsi ir senesnių sodybinių sklypų plotas – nuo 0,18 ha iki
3,76 ha. Pažymėtina, kad stambiausias Šarkių ūkininkas teturėjo 22,95 ha ariamos
žemės – kitur plytėjo ganyklos, pievos ar miško sklypeliai (tai atspindi Vaiguvos
apylinkių gamtines sąlygas, ribotas čionykščio ūkininkavimo galimybes). Pagal
planą abipus Kelmės–Vaiguvos vieškelio formuoti taisyklingesnės konfigūracijos
sklypai. Šarkių kaimui dar priklausė sklypelis pievų atokiame Varmės plote (tai
rodo buvusią sudėtingą tradicinę žemėnaudą, kai, matyt, po baudžiavos panaikinimo dar rūpintasi kitur sigyti pievų, ganyklų ar miškų plotelius, reikalingus
valstiečių ūkiams).
Šiaulaiči kaimo žemės išskirstymo planas (padarytas 1931 m. Žemės tvarkymo departamento matininko S. Bartkaus) apėmė 71,13 ha plotą ir 2 valstiečių
ūkius, kuriems skirta po 30,77 ir 40,36 ha žemės (iš jų tik po 14,10 ir 18,93 ha
ariamos žemės, nes kaimo valdose dar būta pievų, pelkių, miško). Būdinga, kad
čia nebūta žymesnės naujakurystės – nuošalios ir kalvotos žemės nebuvo patogios
žemdirbystei.
Šiliuk kaimo žemės išskirstymo planas (padarytas 1933 m. Žemės tvarkymo
departamento matininko Antano Degučio) apėmė 51,67 ha plotą, kur formuota
10 valstiečių ūkių (jiems skirta po 1,37–7,58 ha žemės). Buvusios sodybvietės
užėmė 0,10–0,92 ha plotus. Skirstant ariamą žemę J. Andrulis jos visai negavo,
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kitiems teko 0,87–5,50 ha dydžio arimų plotai. Tie duomenys rodo, kad čia būta
neturtėlių kaimo, kur gyveno mažažemiai valstiečiai. Rengiant š planą, pagal
Žemės reformos valdybos nutarimą daugeliui Šiliukų neturtėlių buvo pridėta po
3,03–5,08 ha žemės iš parceliuoto Daustorių dvaro valdų. Šis pavyzdys rodo, kad
Vaiguvos apylinkės nuošalesnėse ir nepatogiose žemdirbystei vietose nuo seno
gyventa skurdžiai.
Toliši kaimo žemės išskirstymo planas (padarytas 1931 m. Žemės tvarkymo
departamento matininko S. Bartkaus) apėmė 89,20 ha plotą ir 4 valstiečių ūkius,
kuriems skirta nuo 14,58 iki 30,23 ha ploto sklypai. Senesnių sodybviečių plotai
svyravo nuo 0,16 iki 2,30 ha. Didžiausiai kaimo ūkininkei paskirta 22,54 ha arimų.
Vikraiči kaimo suskaldymo vienkiemius planas (sudarytas 1924 m. Žemės tvarkymo ir matavimo departamento matininko Benedikto Kaminsko) apėmė
289,99 ha plotą su 23 valstiečių ūkiais. š plotą buvo traukta 84,69 ha buvusių
Pakievių dvaro valdų. Formuotiems ūkiams skirta po 5,10–23,34 ha žemės. Senesnių sodybviečių plotai siekė 0,9–4,4 ha. Ariamos žemės paskirta nuo 1,32 iki
18,71 ha. Šiame kaime būta giminių išsiskirstymo – sklypai paskirti 3 Andruliams,
5 Urbeliams, 5 Uškuriams ir t. t.
Kai kurie Vaiguvos apylinkių viensėdžiai, iš pradžių buvę vieno valstiečio
naudotu plotu su viena sodyba, vėliau palaipsniui tapdavo kaimeliais su keliomis
sodybomis ir kartais bendra žemėvalda.
Pavyzdžiui, Paprūdži
vienasėdžio bendrai valdomos žemės padalijimo
planas (privačiu būdu 1939 m. sudarytas matininko P. Blažio) apėmė 51,25 ha
plotą, kuris padalytas 6 savininkams, formuojant kuo taisyklingesnius sklypus,
kurių dydis siekė 5,92–10,16 ha. Tie sklypai buvo skirti Pernarauskų giminės 6
palikuonims, taip susmulkinant buvusią didesnę tos giminės valdą.
Švitriškio I vienasėdžio bendrai valdomos žemės padalijimo planas (sudarytas 1939 m. matininko P. Blažio) apėmė 41,53 ha plotą, kuriame formuoti 3
valstiečių ūkiai (jiems skirta po 8,22–15,25–18,06 ha). Senesnės sodybvietės užėmė
0,20–0,90 ha plotus. Arimų paskirta po 5,52–8,33–9,98 ha, pievų gauta mažai.
1938 m. matininkas P. Blažys apmatavo Taršiški vienkiemio savininko Broniaus Kasparo valdas – 31,92 ha žemės, užfiksavo ten buvus sodą ir tris sodybos
pastatus, nenaudojamus plotus, medžiais apaugusias kalveles ir kita.
Varmės vienkiemio žemės atsienojimo planas (padarytas 1933 m. matininko
Prano Kačinsko) atskyrė Gailaičių dvaro (tuomet priklausiusio Kelmės valsčiui)
ir šio vienkiemio valdas.
XX a. pirmojoje pusėje rengtuose žemėtvarkos planuose pateikta svarbių
duomenų apie kai kurių Vaiguvos apylinkių dvar likimą.
Antai 1914 m. Jucių palivarkas priklausė Antaninai Gritis (?), Daustorių
dvaras – dvarininkui Kačanovskiui, o Pakėvio dvaras – Venslauskiui.
1924 m. Pakievių dvaras priklausė Marijai Venclauskienei, Pakievukų palivarkas – Venclauskui, Daustorių dvaras – V. Liutikui, Šarkių palivarkas – J. Kunčinui.
1928 m. dar gyvavo Pavaiguvos palivarkas (jo savininkė buvo Julija Gžeguševskienė), Adošiškės dvaras priklausė V. Bytautui (1931 m. – Jadvygai Bytautienei). Dubėnų dvaras buvo išparceliuotas dar 1910 m. 1926 m. Papilalės palivarką valdė Olimpija Goštautienė, Plumpių dvarą – Povilas Giniotas, Vaiguvėlės
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dvarą – Galkevičienė (1938 m. kaip savininkas nurodytas Dionizas Galkevičius).
Vizgirdų palivarkas tada buvęs valdžios žinioje.
1931 m. buvo išparceliuotas Užgirių dvaras (jo žemėse sikūrė nauji valstiečių ūkiai ir valstiečių sodybos).
1930 m. buvo išparceliuotas Akmenių ( Šiaurės Akmenės ), o 1931 m. –
Daustorių (šie 1928 m. dar priklausė Pranui Eismuntui ir S. Liutikienei) dvarai.
Tie plotai kur laiką likdavo valdžios žinioje .
Adošiškio dvaro žemės parceliacijos planas (1931 m. padarytas Žemės tvarkymo departamento matininko S. Bartkaus) apėmė 157,11 ha plotą, paskirstytą
vairiems savininkams.
Dvaro savininkei Marijai Bytautienei buvo palikta neliečiama žemės ūkio
norma 89,57 ha arimų, 20,39 ha pievų, 4,78 ha ganyklų ir 6,28 ha plotą užėmusi
sodybvietė. Bendras to sklypo plotas buvo 123,33 ha.
Tadui Bytautui buvo atskirtas 18,79 ha sklypas, dar 3,01 ha skirta Pranui
Garbeniui, 7,94 ha – pramonės monei (tuomet veikusiam vandens malūnui su
4,45 ha ploto vandens tvenkiniu).
Daustori dvaro žemės parceliacijos planas (1931 m. padarytas Žemės
tvarkymo departamento matininko S. Bartkaus) apėmė 429,37 ha plotą, kuriame
formuoti sklypai 18 savininkų ir kitiems. Dvaro savininkei Stefanijai Liutikienei
buvo palikta 159,48 ha (iš jų 92,12 ha arimų, 46,45 ha pievų, 4,74 ha miško ir
6,58 ha sodybvietė). Šiliukų kaimo mažažemiams buvo skirta 28,43 ha, kitiems
naujakuriams – po 6,85–19,38 ha žemės. Aplink dvarininkei paliekamą dvaro centrą
buvo suformuota daug mažesnių taisyklingesnės konfigūracijos sklypų.
Seniau buvusio Valstiečių žemės banko valdytas Klapatauski dvaras buvo
išparceliuotas. Nurodyta, kad 1929 m. šis dvaras buvo priskirtas prie Klapatauskių kaimo. Žemės parceliacijos planas (padarytas 1928 m. Žemės tvarkymo
departamento matininko P. Kazlausko) apėmė 218,77 ha žemės ir 18 ūkių (tarp
jų ir valdžios žinioje buvusią senelių prieglaudą). Skaidant buvusio dvaro valdas,
buvo suformuoti labai skirtingo ploto žemės sklypai atskiriems naujiems savininkams – nuo 2,2 iki 17,7 ha. Buvusio dvaro žemės 1928 m. buvo sudalytos kuo
taisyklingesnius plotelius. Kaip ir kitur šiose apylinkėse (ypač šiaurinėje Vaiguvos
valsčiaus dalyje), užfiksuota gan nemažai rusiškų asmenvardžių, kai kurios lenkiškos pavardės – ankstesnių istorinių periodų paveldas.
Pakievės dvaro parceliacijos planas (sudarytas 1924 m. Žemės tvarkymo
ir matavimo departamento matininko Benedikto Kaminskio) apėmė 502,33 ha
plotą su 29 formuotais naujakurių sklypais. Vikraičių kaimo mažažemiams skirta 40,2 ha žemės, kitiems – nuo 4 iki 16,71 ha. Dar 3 ha skirti mokyklai, apie
1 ha bažnyčiai. Dvaro centrui buvo paliktas plotas aplink dvaro sodybą. Žemės
reformos valdybos nutarimu šis dvaras pavadintas Pakievio kaimu. Palei vieškel
Kelmė–Vaiguva ir keliuką Pakievio dvarvietę suformuoti nedideli sklypai (kur
netrukus pradėjo kurtis vienkiemiai) vėliau tapo naujos gyvenvietės užuomazga.
Vaiguvos dvaro (priklausiusio Aleksandrui Babianskui) parceliacijos planas
sudarytas 1926 m. Žemės tvarkymo departamento matininko J. Žilinsko. 1928 m.
šis dvaras pavadintas Vaiguviškių kaimu. Parceliacijos planas apėmė 249,66 ha
žemės, kuri buvo padalyta 14 savininkų ir naudotojų (tarp jų buvo, pavyzdžiui,
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Vaiguvos pieno perdirbimo bendrovė, Didlaukio kaimo mažažemiai ir kiti). Jiems
skirta nuo 1,5 iki 12,53 ha žemės, dalis plotų palikta valdžios žinioje. A. Babianskui
palikta neliečiama norma – 81,39 ha. Dar keli pavieškelės sklypai (nuo 1,07 iki
16,67 ha) nuo seniau priklausė pavieškelėje sikūrusiems ūkininkams.
Visa tai rodo, kad nemažai senosios apgyvendinimo struktūros elementų –
dvarų ir palivarkų – dar buvo išlikę ir XX a. pirmojoje pusėje. Pagal Lietuvos
Respublikos žemės reformos nuostatas mažinant didžiųjų dvarų valdas, dažniau
išlikdavo vadinamieji centrai – dvarų sodybos su gretimu žemių plotu.
Po 1920 m. buvo pertvarkomi ir Vaiguvos miestelio aplinkos plotai. 1926 m.
buvo išparceliuotas Vaiguvos dvaras. Formuojant patogesnius sklypus, tuomet kai
kurie ruožai buvo sumainyti – miestelio žemė apkeista su buvusio dvaro žeme.
1934–1935 m. buvo sudarytas Vaiguvos miestelio žemės išskirstymo
vienkiemius planas, kuriame bandyta kiek galima labiau racionalizuoti painią
miestelio žemėvaldą (nuo XIX a. vidurio iki 1934 m. nemažai vaiguviškių valdų
buvo padalyta dar smulkesnes dalis – sukurtos naujos sodybos ir dar ankštesnės
sodybvietės). Tuomet miestelio plote buvo išskirta per 100 sklypų, kurių dydis
ir formos labai skyrėsi.

Kaimų tinklas 1939 metų žemėlapiuose
Negausios prieškarinės Lietuvos Respublikos karo topografų pajėgos nepriklausomybės metais nepajėgė parengti naujos, visą šalies teritoriją apimančios
topografinės nuotraukos, kurioje būtų tiksliai užfiksuota anuometinė kaimiškųjų
teritorijų būklė (tokie darbai anuomet buvo atlikti tik Kauno apylinkėse). Kaip
tam tikra kompensacija buvo rengiami suvestiniai žemėlapiai, perbraižant senus
vokiškus ir rusiškus žemėlapius, juos patikslinant pagal naujas lietuviškas aerofotonuotraukas. Tokių žemėlapių nespėta parengti visai šalies teritorijai. 1940 m.
vasarą Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, buvo užgrobta ir išvežta Rusiją beveik
visa prieškariu sukaupta topografinė ir kita medžiaga, todėl nėra tikslių duomenų
apie kai kurių vietovių būklę prieškariu.
Prieškariu Vaiguvos apylinkes apibūdino du lietuviško karinio žemėlapio
M 1 100 000 lapai36, parengti pagal senesnius (matyt, Vokietijos ir Rusijos) topografinius žemėlapius ir aerofotonuotrauką. Tuomet šiame plote lauko darbai
(topografavimas ar rekognoskuotės) nebuvo atliekami, todėl parengti žemėlapiai
negalėjo būti visiškai tikslūs ir patikimi.
Šie žemėlapiai užfiksavo poreforminę Vaiguvos apylinkių būklę, susiklosčiusią per nepriklausomos Lietuvos raidos dvidešimtmet (1919–1939 m.). Per
anuometinę žemės reformą buvo parceliuojami didesnieji dvarai, dideli žemės
plotai dalyti naujakuriams, senieji stambesni kaimai (nepatogūs naujoviškesniam intensyviam ūkininkavimui) buvo išskirstomi vienkiemius.
1939 m. žemėlapiai rodė, kad per du dešimtmečius šiose apylinkėse buvo
pastatyta kelios dešimtys naujų vienkiemių. Jie daugiausia telkėsi šiaurinėje ir 36 Kražiai–Kelmė. 1303. M 1 100 000. 1939 m. laida
Luokė–Šaukėnai. 1203. M 1 100 000. 1939 m. laida,
pietrytinėje Vaiguvos valsčiaus dalyse,
Girkus R., Šlinkšis R., Aleksandravičius B.
ties buvusių stambesnių dvarų centrais
Tarpukario Lietuvos topografiniai žemėlapiai, DVD
leidinys VDA leidykla, 2010.
ir didesniais kaimais (pavyzdžiui, Liup330
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šių–Dubėnų ruože, tarp Vaiguvos ir Pakėvio ir pan.). Ir anuomet beveik nebuvo
kurtasi pietiniuose kalvynuose, kur liko rečiau apgyvendinti plotai.
Nuo XX a. pradžios gerokai pakito apylinkių infrastruktūra. Buvo patobulintas vieškelis Kelmė–Vaiguva–Užventis, nutiesti vieškeliai Kelmė–Gailaičiai–Kil niai, Kelmė–Dimgailiai–Ubesis, Kelmė–Paramot lis–Pab ržiai, Vaiguva–Gerdžiogala.
Tvarkyti vieškeliai iš Vaiguvos Kil nius ir Pl mpius, iš Vaiguvos Dubėnus.
Visa tai labai pakeitė buvusius nuošalius ir sunkiai pasiekiamus plotus, Vaiguvos
apylinkes keliais geresniais vieškeliais susiejo su Kelme – reikšmingesniu centru.
Nauji lauko keliukai jungė naujakurių vienkiemių grupes, išraižė sisavinamus plotus. Buvo nusausinta dalis drėgnų žemių, dar sumažėjo miškų plotų, padaugėjo ariamų laukų. Nemažoje Vaiguvos valsčiaus dalyje tai formavo
intensyvesniam žemės ūkiui būdingą kultūrin kraštovaizd su gausiomis (nors
ir nedidelėmis) gyvenvietėmis, tankiu keliukų tinklu ir tvarkingais žemės ūkio
naudmenų sklypais. Buvusią dvarų ir palivarkų sistemą sparčiai pakeitė fermerių
ūkio modelis – teritorijoje gana tolygiai išsimėtę gausūs nedideli privatūs ūkiai
su dažniau nedidelėmis žemės valdomis.
1939 m. žemėlapiai fiksavo ir anuometinių verslų apraiškas. Tada Paramot lyje,
Ad šiškėje, Šarkiuos ir Na dvaryje veikė vandens malūnai, Žva gupyje – vėjo
malūnas, Vaiguvos dvare – garinė pieninė, Paramotėlyje – plytinė.
Vertinant tuometin gyvenviečių tinklą morfologiniu aspektu, išryškėja šie
momentai
- per porą dešimčių metų Vaiguvos apylinkėse susiklostė gan tolygus apgyventų vietų tinklas (kur sudarė naujakurių vienkiemiai, išretėjusios senesnės
kaimavietės, apnykusios dvarvietės, senieji viensėdžiai ir kaimeliai)
- žymesnės tinklo retmės liko ties Vaiguva (miestelio gyventojai neskubėjo
keltis vienkiemius), pietinio kalvyno plote, šiaurinių miškelių plote ( vakarus
nuo Dubėnų), užpelkėjusiame plote tarp Pakėvio ir Dimgailių
- naujakurių vienkiemiai tankiau dėstėsi žemdirbystei tinkamesniuose plotuose (aplink Dubėnus, Pakėv , Alij šiškę) pietiniame kalvyne naujų sodybų atsirado nedaug
- Vaiguva buvo likusi labiau taškiniu centru, jos nesupo naujesnės gyvenvietės ir vienkiemiai tam ūkinės raidos etapui nebuvo būdingas aglomeracinės
plėtros modelis žemės sklypai tebebuvo vertinami kaip žemės ūkio gamybos
priemonė, o ne kaip galimų naujų statybų vieta, tokioms statyboms nebuvo ūkinių
ir kitokių priežasčių
- iki XX a. vidurio šiose apylinkėse susiklostęs gyvenviečių tinklas buvo
artimas tolygaus apgyvendinimo morfologemai
- 1939 m. žemėlapio duomenys atspindi prieškarinėje Lietuvos Respublikoje
proteguotas kaimo raidos tendencijas – privatų ūkininkavimą, nedidelių šeimos
ūkių gausą ir pan. tomis kryptimis buvo pertvarkomi senesnieji kaimai tokias
raidos tendencijas nutraukė sovietų okupacija ir jos laiku pradėta vykdyti visiškai
kitokia žemės ūkio ir tradicinių kaimų pertvarkymo politika.
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Kaimų tinklas 1959–1961 metų žemėlapiuose
Pasibaigus Antrajam pasauliniui karui, gausios sovietinių karių pajėgos pradėjo
detaliai inventorizuoti okupuotų Baltijos kraštų teritorijas, parengdamos tikslią ir
išsamią topografinę nuotrauką (kokia nebuvo rengiama 1908–1945 m. laikotarpiu).
Iš tos nuotraukos buvo rengiami slapti kariniai žemėlapiai (M 1 25 000 ir kitokie).
Vaiguvos apylinkių topografinė nuotrauka buvo parengta 1949 m., tačiau
per kelerius metus ji ir jos pagrindu parengtieji žemėlapiai paseno, sparčiai kintant krašto pobūdžiui.
Žemaitiją (kaip ir kitus okupuotos Lietuvos regionus) niokojo sovietinės
represijos (tremiant žmones Sibirą, dalis sodybų ištuštėjo ir vėliau buvo sunaikintos). Pradėjus intensyvią kolektyvizaciją (praktiškai prievartin tradicinio ūkininkavimo modelio likvidavimą, privatinės nuosavybės panaikinimą ir pan.) buvo
nusavinami vairūs ūkiniai pastatai, stambesnės sodybos, vietinio verslo objektai
(malūnai ir kt.). Naikinant ir apleidžiant sodybas, nyko prieškariu rengti laukų
keliukai, keitėsi žemėveikslių kontūrai. Būta ir sovietinių naujadarų. Visa tai turėjo atsispindėti ir Sovietų Sąjungos kariuomenės Generalinio štabo žemėlapiuose,
vaizdavusiuose strategiškai svarbią Vakarų Lietuvą.
1956 ir 1959 m. buvo parengtos Vaiguvos apylinkių aerofotonuotraukos, pagal
kurias pradėti tikslinti dar pokariu parengti karo žemėlapiai. 1959 m. Vaiguvos
apylinkėse pradėjo darbuotis sovietiniai karo topografai, čia užtrukę iki 1961 m.
Tuomet vietovę tyrė vyr. leitenantai Sakievičius, Švecovas, Strašnovas, Perovas
karo topografų būriui vadovavo pulkininkas Rumiancevas.
Pasinaudojant surinkta nauja medžiaga, 1960–1962 m. buvo rengiami spaudai
naujos laidos slaptieji kariniai žemėlapiai, išspausdinti 1962–1963 m. Vaiguvos
apylinkės fiksuotos šešiuose žemėlapio M 1 25 000 lapuose37.
Tame žemėlapyje buvo užfiksuotas labai reikšmingas Vaiguvos apylinkių raidos
periodas – sibėgėjantis tradicinio lietuviško kaimo naikinimas ir naujo sovietinio
kaimo kūrimo pradžia. Tuomet buvo detaliai užfiksuoti jau pradėti pertvarkymai,
nauji statiniai kolchozų gyvenvietėse ir ūkiniuose centruose, laukų kultūrinimo darbai ir pan. Kita vertus, tuomet dar tebeegzistavo didelė dalis prieškarinės Lietuvos
Respublikos ir dar ankstesnių laikų paveldo – senosios kaimavietės ir sodybvietės,
nemažai prieškarinių vienkiemių, ankstesnės kelių sistemos dalys, tradicinės žemėnaudos žymės, net kai kurie senieji kryžiai pakelėse. Tada sovietiniai kartografai dar
užfiksavo ir vėliau išnykusius vietovardžius, reikšmingus tradicinio kaimo fragmentus.
Tie sovietiniai žemėlapiai reikšmingai papildė Lietuvos Respublikos kartografų prieškariu parengtus ne visai tikslius
šių apylinkių žemėlapius M 1 100 000, 37 Гене ал ный шта . Литовска СС .
Гв
Вàé óâà . Сек етно. Вто ое и дание.
г.
paremtus aerofotonuotraukomis ir paГене ал ный шта . Литовска СС .
senusiais duomenimis, o ne tiksliais
Г г Г í éê é . Сек етно. Вто ое и дание.
г.
Гене ал ный шта . Литовска СС .
natūriniais matavimais ir nuoseklia
Вг
íê ëàé . Сек етно. Вто ое и дание.
г.
Гене ал ный шта . Литовска
vietovės inventorizacija. Tuo atžvilgiu
СС .
Г а àêóï ë ê ñ . Сек етно. Вто ое
okupacinio režimo parengti žemėlapiai
и дание.
г.
Гене ал ный шта .
Литовска СС .
A
ðà ÿé . Сек етно.
kartu yra ir reikšmingas žinių šaltiВто ое и дание.
г.
Гене ал ный
nis prieškarinės Lietuvos Respublikos
шта . Литовска СС .
Б a Гàí ïðîâà .
Сек етно. Вто ое и дание.
г.
.
tyrėjams.
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Pavyzdžiui, rytus nuo Adošiškės dvaro sodybos buvo pavaizduotas Lempės
vienkiemis (minėtas dar XIX a. vidurio šaltiniuose). Buvo pavaizduota tuomet dar
išlikusi senųjų kaimaviečių struktūra, tebestovėję prieškariniai vienkiemiai (deja,
žymėti tik standartiniu sutartiniu ženkleliu, tiksliau nepavaizduojant jų pobūdžio).
Fiksuota nemažai tebestovėjusių pakelės kryžių, buvusių žemės valdų ribų ženklai
(medžių juostos laukuose). Parodyti buvusių sodybų griuvėsiai.
Užfiksuoti sovietmečio pertvarkymai elektros tiekimo ir telefono linijos (susiejusios tuometinius ūkinius bei administracinius centrus), didieji tvartai ir daržinės,
buvusių dvarų sodybose rengti ūkiniai padaliniai, Ubesi kų kaime rengtas molio
karjeras (iš kur siauruoju geležinkeliu molis buvo vežamas netolimą plytinę),
melioruotos upelių atkarpos ir kita.
Tie žemėlapiai liudija, kad iki 1960 m. Vaiguvos apylinkės ir jų kaimai dar
nebuvo esmingiau pertvarkomi (gal dėl vietovės nuošalumo, nedidelės šių plotų
ūkinės reikšmės). Daugiau remtasi tradiciniu kaimiškuoju paveldu – iki 1945 m. susiklosčiusiu gyvenviečių ir kelių tinklu, anuomet sisavintais žemės naudmenų plotais.
Vertinga tuose žemėlapiuose užfiksuotoji informacija apie tuometin gyvenamųjų sodybų (kiemų) skaičių kiekviename kaime (ji pateikiama 1 lentelėje). Tie
duomenys rodo, kiek sodybų dar buvo likusių atskirose gyvenvietėse po Antrojo
pasaulinio karo ir pokario negandų. Pagal juos galima vertinti ilgalaikes atskirų
gyvenviečių ir viso Vaiguvos apylinkių kaimų tinklo kitimo tendencijas.
Pavyzdžiui, Dimgailių kaime XX a. pradžioje buvo 13 sodybų, 1923 m. jų
pagausėjo iki 17, o 1960 m. teliko 12. Gedužių kaime tebuvo 7 sodybos (kaip ir
ankstesniais laikais). Kūj kų kaime iš seniau buvusių 6 sodybų teliko 4. Dalyje
kaimų nuo XX a. pradžios iki 1960 m. sodybų pagausėjo, tačiau veikiausiai tų
kaimų plėtra vyko dar prieškario metais, kai apylinkėse sparčiai statyti nauji
vienkiemiai, kurtos naujakurių sodybos.
Kai kur jau buvo prasidėjęs sodybų tuštėjimo metas – nors pačios sodybos dar tebestovėjo, tačiau jose vis dažniau likdavo gyventi tik senesnių kartų
žmonės, kuriems nusenus ir mirus sunykdavo ir pati sodyba. Anuomet jaunimui
masiškai išvykstant miestus ir kitur, tradiciniai kaimai ir sodybos dažniausiai
būdavo pasmerkiami sunykti.
1959–1961 m. sovietiniai žemėlapiai fiksavo tebesitęsiant pereinamąj periodą tarp dviejų epochų, kai formaliai dar tebeegzistavo daug senų sodybų ir jų
pastatų, tačiau tos tradicinio kaimo liekanos jau buvo pasmerktos sunykti (sovietų
okupaciniam režimui pakirtus prastinės gyvensenos ir ūkininkavimo pagrindus).
Kuriamo naujoviško sovietinio kaimo apraiškos dar nebuvo sigalėjusios (daug
kur apsiribota naujų didelių tvartų, daržinių ar sandėlių statyba šalia senųjų kaimaviečių, senesnių pastatų ar sodybų panaudojimu ar jų perdirbimu).
Vertinant morfologiniu aspektu Vaiguvos apylinkių kaimų tinklas iki 1960 m.
esmingiau nepakito. Tebebuvo išlikusios dar prieškariu susiklosčiusios gyvenvietės
ir dauguma vienkiemių, formavusių gan tolygų apgyventų vietų tinklą.
Nauji gamybiniai centrai buvo rengiami buvusių dvarų sodybose ar greta susiformavusių kaimaviečių. Taip panaudotos Vaiguvos, Adošiškės, Užgirių,
Akmenių, Gerdžiogalos, Daustorių ir kitos dvarvietės, nuošalėje palikus Pakėvio
ir Dubėnų dvarvietes.
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Naujos gyvulių fermos ir kitokie didesni ūkiniai statiniai buvo pastatyti Vaiguvos
šiauriniame pakraštyje, šalia Pikelių, Vikr ičių, Lazd nų, Liupšių, Šil škių, Šli rpių,
Visgird , K lniškių, P vaiguvio, Gailaičių, Akmenių, Janči ušiškės kaimaviečių.
Vėliau buvo pradėti vėl nauji krašto kaimų pertvarkymai – stambinant perspektyvias gyvenvietes, likviduojant vienkiemius ir mažesnius kaimus, formuojant
stambesnius žemėveikslių masyvus. Visa tai smarkiai keitė iki XX a. vidurio šiose
apylinkėse susiklosčius kaimų ir apgyvendintų vietų tinklą.

Kaimų tinklas 1985 metų žemėlapiuose
Sovietų Sąjungos slaptieji kariniai žemėlapiai ir vėliau būdavo atnaujinami
pagal aerofotonuotraukų duomenis pataisant senesnius žemėlapius, išleidžiant jų
naujesnius leidimus. Dar vienas tokių Lietuvos teritorijos žemėlapių atnaujinimas
pradėtas maždaug 1980 m., palaipsniui tiriant atskiras vietoves ir regionus.
Pavyzdžiui, Vaiguvos apylinkės buvo tirtos 1985 m., o tų plotų atnaujinti
žemėlapiai buvo atspausdinti tik 1988 m. (jau artėjant Sovietų Sąjungos žlugimui).
Tos apylinkės buvo apibūdintos dviejuose žemėlapio M 1 100 000 ir keturiuose
žemėlapio M 1 50 000 lapuose38.
Juose kiek schemiškai (pavyzdžiui, gyvenvietės, sodybos žymėtos tik standartiniais ženklais, neatspindinčiais visų vietovės ypatybių), tačiau pakankamai
patikimai buvo pavaizduota krašto būklė baigiantis sovietų okupacinio režimo
epochai. Tuomet buvo susumuoti 1960–1985 m. vykę pokyčiai Vaiguvos apylinkėse,
tos teritorijos kaimų ir jų tinklo pasikeitimai per sovietų santvarkos paskutin ketvirt amžiaus, kai siekta esmingai pertvarkyti okupuoto krašto tradicinius kaimus.
Sovietmečiu inicijuoti socialiniai ir kiti procesai nebesustabdomai iš inercijos
tęsėsi ir vėliau, tad 1985 m. žemėlapiai fiksavo dar ne galutin tradicinių kaimų
žlugimo rezultatą, o to užsitęsusio vyksmo vieną (bet gana esmin ) etapą.
Iki 1985 m. atlikus didesnio masto melioracijos darbus tarp Vaiguvos ir
Užvenčio, buvusio Vaiguvos valsčiaus šiaurvakarinė dalis ištuštėjo. Va mės upelio
vaga buvo kanalizuota, laukus išraižė dideli sausinimo grioviai, likviduoti buvę
smulkesni želdynai ir tame plote buvusios sodybvietės.
Daug vienkiemių buvo likviduota ir Pikelių–Pabikių ruože, nedaug jų teliko
nagrinėjamos teritorijos šiaurinėje (žemdirbystei tinkamesnėje) dalyje. Tuštėjo ir
pietinė dalis (matyt, išmirštant senesniems gyventojams, sunykstant sody- 38
Гене ал ный шта . ССС . Литовска СС .
â í ñ.
boms). Ten žymiau buvo performuotas
. Сек етно. Состо ние местности на
г.
дание
г.
Гене ал ный шта .
plotas tarp P pilalio ir Perk niškės.
ССС . Литовска СС . ë
.
. Сек етно.
Pertvarkytuose plotuose tiesti nauСосто ние местности на
г.
дание
г.
Гене ал ный шта . ССС . Литовска
ji žvyrkeliai – ūkio vidaus keliai, pagerinСС .
â í ñ.
. Сек етно. Состо ние
tas Kelmės–Vaiguvos–Užvenčio kelias.
местности на
г.
дание
г.
Nedaug teliko senųjų vingiuotų kelių
Гене ал ный шта . ССС . Литовска СС . ðà ÿé.
A. Сек етно. Состо ние местности на
г.
ar jų pėdsakų.
дание
г.
Гене ал ный шта . ССС .
Sovietiniai pertvarkymai esminЛитовска СС . Шàóê íàé.
Г. Сек етно.
Состо ние местности на
г.
дание
г.
gai pakeitė Vaiguvos apylinkių kaimų
Гене ал ный шта . ССС . Литовска
tinklą. Iki XX a. vidurio susiklosčiuСС .
ë
.
Б. Сек етно. Состо ние
s gana tolygų apgyvendinimo tinklą
местности на
г. дание
г.
.
334

I S T O R I J A . D VA R A I I R K A I M A I

keitė kitoks – su didelėmis retmėmis ir išlikusių bei naujų sodybų koncentracija
atskiruose ruožuose. Taip sovietmečiu susiformavo ryškesnė Pavaiguvio–Vaiguviškių–Vaiguvos–Šarkių–Vikraičių–Pakėvio sodybų juosta palei kelią iš Užvenčio
Kelmę, supama ištuštėjusių plotų.
Vertinant morfologiniu aspektu, 1985 m. susiklosčiusią kaimų tinklo būklę
galima laikyti tarpine. Likviduojant iki XX a. vidurio susiklosčius gana tolygų
apgyvendintų vietų tinklą, siekta sukurti kitokią morfologemą su pagrindiniais
branduoliais (perspektyviomis gyvenvietėmis) ir ištuštintomis apylinkėmis, atitinkančią sovietinės agrarinės politikos nuostatas.

Kaimų tinklo pokyčiai 1985–2005 metais
Sovietų okupacijos laikais (nuo 1940 ir 1944 m.) prasidėję tradicinio Lietuvos kaimo naikinimo procesai, pakeitę ankstesnes valstiečių nuostatas, pačią kaimo gyvenseną ir daugel kitų dalykų, dėl ilgametės inercijos tęsėsi ir vėliau. Po
1990 m. atsiradusios naujos privataus ūkininkavimo galimybės, naujos rinkos ūkio
sąlygos tik palaipsniui pakeis bendrą padėt Lietuvos kaime, kuriam daro taką ir
kiti reikšmingi socialiniai bei ekonominiai veiksniai (besikartojančios krizės, masinė
darbingo amžiaus žmonių emigracija ir kita). Visa tai per daugel metų suformuos
naują kaimo model , jo vairius variantus atskiruose regionuose ir vietovėse.
2005 m. vasaros ekspedicijos metu apžvelgus buvusio Vaiguvos valsčiaus
nemažą dal , konstatuota, kad tebevyksta ankstesniais dešimtmečiais prasidėję vietos
kaimų kitimo procesai išliekant stambiausioms gyvenvietėms nyksta nuošalesni kaimeliai ir sodybos. Kai kur sikūrę stambesni ūkininkai kuria savo didesnes sodybas
ar išlaiko senesnius ir dar tinkamus pastatus, kai kur dar gyvena darbingo amžiaus
ar net jaunesni žmonės. Tos aplinkybės lemia neišvengiamą ir nesulaikomą Vaiguvos
apylinkių kaimų persiformavimą – daugelio dar egzistavusių nuošalesnių sodybų
išnykimą, kai kurių panaudojimą kitiems poreikiams (miestiečių poilsiui ir pan.).
Tuometinę apylinkių būklę atspindėjo nauji lietuviški žemėlapiai39.
Jie rodė, kad XXI a. pradžioje šiaurinė Vaiguvos valsčiaus dalis buvo labai
ištuštėjusi – daugelio kvadratinių kilometrų plote nebuvo likę tebegyvenamos
sodybos ar kaimelio. Vienkiemių dar buvo likę palei kelią iš Vaiguvos Dubėnus (Liupšių, Bagužių, Albaičių, Kūjokų kaimų plotuose ir pačiuose Dubėnuose).
Tebebuvo gatvinis Pikelių kaimas. Daugiau žmonių dar gyveno šiaurrytiniame
pakraštyje – nuo Dimgailių ir Skulbiškių iki Pabikių ir L iškalnio.
Daugiau sodybų liko pokariu išplėstoje Vaiguvoje ir gyvenvietėse šalia jos,
taip pat išplėstame Pakėvyje ir gretimuose Vikraičiuose.
Labai ištuštėjo pietinė Vaiguvos valsčiaus teritorijos dalis. Daugiau sodybų
tebuvo likę palei vieškel iš Kilonių Kelmę (Papilalio, Kalniškių, Daugėliškės ir
Akmenių kaimavietėse). Toliau pietus ir pietvakarius tęsėsi nebegyve- 39 Kražiai 40–44 50–54. Lietuvos Respublikos topografinis žemėlapis 1 50 000. 2002 Užventis 40–44 55–59.
nami plotai.
Lietuvos Respublikos topografinis žemėlapis 1 50 000.
Taip toliau klostėsi dar sovie2002 Kelmė 45–49 50–54. Lietuvos Respublikos
topografinis žemėlapis 1 50 000. 2002 Šaukėnai 45–
tmečiu užprogramuota nebetradicinio
49 55–59. Lietuvos Respublikos topografinis žemėlapis
kaimų tinklo morfologema – apgyven1 50 000. 2004 šie žemėlapiai buvo sudaryti pagal
tas ruožas palei vieškel Kelmė–Vaigu1995 m. ir panašaus laikotarpio aerofotonuotraukas.
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va–Užventis ir beveik ištuštėję plotai abipus to vieškelio (su negausiomis senųjų
kaimų liekanomis ir pavienėmis sodybomis). Nemaži žemės naudmenų plotai
( sisavinti XX a. pirmojoje pusėje ar dar anksčiau, performuoti sovietmečiu) buvo
apleidžiami ir sulaukėjo (užžėlė krūmais, pradėjo pelkėti ir pan.). Taigi per pusantro šimto metų Vaiguvos apylinkės ir ten buvusių kaimų tinklas labai pasikeitė.

Duomenys apie atskirų kaimų raidą
Apžvelgtuose kartografiniuose ir kituose šaltiniuose pateikti papildomi duomenys apie Vaiguvos valsčiaus atskirų kaimų būklę XIX a. viduryje–XXI a. pradžioje sujungti 1 lentelę.
Lentelės duomenys atspindi ir bendrąsias apylinkių kaimų raidos tendencijas jų plėtrą po baudžiavos panaikinimo 1861 m. (augant senesniems kaimams,
atsirandant naujiems kaimams ir sodyboms), parėjimą nuo baudžiavinio modelio
(dvaras kaip apylinkių ekonominis ir pan. centras su jam pavaldžiais baudžiauninkų kaimais) prie privataus ūkininkavimo ( fermeriško ) modelio ir laisvėjančios prekių rinkos, ūkin pakilimą XIX a. pabaigoje–XX a. pirmojoje pusėje
(kai plėtėsi ir gausėjo kaimai ir vienkiemiai), tradicinio kaimo modelio žlugimą
sovietų okupacijos laikais (lydimą vis spartėjusio kaimų bei jų atskirų elementų
nykimo), tų degradacijos procesų atgarsius, tebesitęsiančius iki dabarties ir dar
atsiliepsiančius ateityje.
1 lentelės duomenys atspindi ir naujų kaimų sikūrimą Vaiguvos apylinkėse
ar jų išnykimą, buvusius kaimų dydžio (jų sodybų ar gyventojų kiekio) pokyčius.
Informacijos išsamumą ir patikimumą lėmė atskirų šaltinių specifika. Šios žinios
(ateityje tikslintinos) vairiapusiškiau apibūdina vairius tiriamo kaimų tinklo
pasikeitimų aspektus, papildo kartografiniuose šaltiniuose fiksuotas žinias apie
vietovės ir jos kaimų tinklo erdvines ir teritorines charakteristikas.
Dėl Vaiguvos apylinkių apgyvendinimo specifikos (čia vyravo smulkios,
kartais neilgaamžės gyvenvietės), atskirų šaltinių informacijos ribotumo ar galimų
paklaidų ne visos XIX a. egzistavusios gyvenvietės galėjo būti tiksliau identifikuotos ir susietos su dabartimi ar XX a. pabaigos patikimesniais duomenimis. Tą
galėtų patikslinti papildomi vairių sričių tyrimai.
1 lentelėje pateikti duomenys apie 159 gyvenvietes, tačiau tas skaičius gana
sąlyginis.
Neaišku, ar kai kurios (tik epizodiškai minėtos) gyvenvietės buvo Vaiguvos
valsčiaus teritorijoje. Kai kurios iš jų sąrašuose gal atsirasdavo kaip surašinėtojų
klaida, neteisingai užrašant kok vietovard , pakartojant žinias apie faktiškai tą
pačią gyvenvietę, netiksliai nurodant jos dislokaciją.
Kita vertus, tų gyvenviečių 1 lentelėje galėjo būti ir dar daugiau, jei būtų
atskirtos bendravardės gyvenvietės (pavyzdžiui, Paknituviu vadintos bent dvi
skirtingos vietos – viena šiauriau Vaiguvos, kita piečiau), kaimavietės ir dvarų
bei palivarkų sodybos (labai skirtingo statuso, pobūdžio ir likimo objektai, neretai
gyvavę atokiau vienas nuo kito ir tik vadinti vienu bendru vardu).
Toks gyvenviečių skaičiaus tikslinimas galimas atlikus kiekvienos gyvenvietės raidos peripetijų išsamią analizę, tiksliau nustačius jos gyvavimo periodą
ir dislokaciją.
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Pavyzdžiui, 1903 m. duomenys rodo, kad Vaiguvos apylinkėse būta ir
labai kuklių (gal ir trumpaamžių) apgyventų vietų – sargų (gal miško eigulių
ir kitokių) sodybų, bitynų, viensėdžių ar smulkių palivarkų. Daug gyvenviečių
išnykdavo ir atsirasdavo dvarų parceliacijos laikais, kai išnykdavo kai kurie dvarų
ūkiniai padaliniai – palivarkai ar patys dvarai, o tose žemėse sikurdavo valstiečių
vienkiemiai ar nauji kaimeliai naujais vardais. Apylinkes ypač pakeitė sovietų
okupacija ir tuometinė smulkių gyvenviečių naikinimo politika.
Visa tai labai komplikuoja Lietuvos kaimų praeities tyrimus, ypač tokioje
savitoje vietovėje kaip Vaiguvos apylinkės.

Dv. Adošiškė
Adošiškė

Адошишке Адошишке, Adošiškė,
Адошишке 60
14

км ны
им ние
км ны
де евн
км ны
мы а

Vw.
Okmiany
Okmiany, 4
Okmiany,
12 Vw.
Okmiany

Akminių
kaimas,
6–45

Akmeniai

Акм н й
16

Акм н й,
30

Akmeniai,
66

Ал айце

Ал айце
ол ва к
Ал айце
де евн

Albajcie, 3

Albaičių
kaimas,
4–35

Albaičiai

Ал айч й

Ал айч й,
10

Albaičiai, 4

Alijošiškės

Алоешишки

л шиш
ки ол
ва к

Vw.
Eljaszyszki

–

Alijošiškė

Аиошиш
кес

–

–

5.

Antonava

–

–

Antonavos
viensėdis,
1–7

–

–

–

–

6.

Antrotai (?)

–

–

–

–

–

7.

Aprubė (?)

.

–

–

8.

Audeniai

. Аудени
. Аудени

9.

Bagužiai

2.

Akmeniai

Гос . д.
кманы
Тышкевича
кмина
км ны

3.

Albaičiai

4.

1850 m.

. Адошишки Адашишки
усад а
Адомшиш
ки де евн
35

Анут оты
астенок
у

Вагуши

...

–

–

–

–

Авдени
ол ва к

Vw.
Awdeni

Audinių
palivarkas,
1–15

Audeniai

Ауден й

Багу е
де евн
Богу е
де евн

Boguže, 8

Bogužių
kaimas,
9–70

Bagužiai

Багу

й

2002 m. (skaitmenimis – gyventojų
skaičius)

Adošiškė

1903 m. (skaitmenimis – gyventojų
skaičius)

1.

1985 m. (skaitmenimis
– gyventojų skaičius)

1939 m.

Adošiškės
dvaras,
4–64

Gyvenvietė (ar
bendravardės atskiros
gyvenvietės)

Gut
Adaszyszki

Eil. Nr.

1923 m. (skaitmenimis – ūkių (kiemų) ir
gyventojų skaičius)

1959–1961 m.
(skaitmenimis – sodybų
skaičius)

a kartografiniuose
dydžio kaita)

1905 m. (skaitmenimis – sodybų skaičius)

1 lentelė
Duomenys apie Vaiguvos valsčiaus gyvenvietes I
ir kituose šaltiniuose (vietovardži gyvenvieči ir j

Audeniai, 2

Багу

й

Bagužiai, 15
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Baršiškiai, 3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Bitikų
kaimas,
4–35

Bitikai

Битикай

Dapkių
kaimas,
8–54

Dabkiai

а к й

–

–

Baršiškiai

Ба шишки

11.

Bernotiškiai

12.

Birškiai

13.

Bitikai

. Бытыка
Бытыки

14.

Dapkiai

...

15.

Dapšiai

а ши

...

16.

Daugėliškė

аугелишки

аугелиш
ки де евн
овго
лишки
односел

Dawgieliszki, 8

DaugėlišDaugeliškių kaimas, kė
5–6

17.

Daustoriai

авста ы
Гос . д.
австи це
. авста ы

австо ы
имение
всто ы
имение

Dowstary,
5 Vw.
Dowstary

Daustorių
dvaras,
1–56

18.

Didlaukis

...

19.

Didonai

20.

Diguliai (?)

21.

Dimgailiai

22.

Dubėnai

Бе нотиш
ки ол
ва к, 8
. Би шки

идоны

–
ымгайле

у ны Гос .
д. у ны
Гос . д.
у ны
и скаго

Битыки
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Битыки
односел

Vw. Bytyki

а ки
ол ва к

1939 m.

1850 m.

Baršiškių
kaimas,
11–68

Gyvenvietė (ar
bendravardės atskiros
gyvenvietės)

Barszyszki,
9

Eil. Nr.

Ба шишки
де евн

10.

2002 m. (skaitmenimis – gyventojų
skaičius)

1985 m. (skaitmenimis
– gyventojų skaičius)
Ба шиш
к й

1923 m. (skaitmenimis – ūkių (kiemų) ir
gyventojų skaičius)

Ба шиш
к й

1905 m. (skaitmenimis – sodybų skaičius)

Baršiškiai

1903 m. (skaitmenimis – gyventojų
skaičius)

1959–1961 m.
(skaitmenimis – sodybų
skaičius)

(t sinys)

–

а к й

Dapkiai, 5

–
аугелиш
ке

аугелиш
ке

Daustoriai

аусто

Dydlawki, 3 Didlaukio
kaimas,
5–30

–

ыдони
селение

Dudony, 3

Didonų
kaimas,
3–27

Didonai

игулини
односел

–

–

–

–

ымгайле
де евн

Dymgajlle,
13

Dimgailių
kaimas,
4–32

Dimgailiai

имгайл й
12

имгайл й

Dimgailiai,
14

у ны
де евн
у ны
имение
у ны
имение

Dubiany
Gut
Dubiany
Gut
Dubiany

Dubėnai
Dubėnų
kaimas,
24–184
Dubėnų
kaimas,
4–32 Dubėnų kaimas,
6–29

у най,
50, CC

у най

Dubėnai,
134

ыдлавка
ол ва к

й

аусто

Daugėliškė,
8

й

Daustoriai,
14

идлаукис

идлаукис

Didlaukis,
4

идонай

идонай

–

–

–
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1959–1961 m.
(skaitmenimis – sodybų
skaičius)

1985 m. (skaitmenimis
– gyventojų skaičius)

2002 m. (skaitmenimis – gyventojų
skaičius)

Dubeniukų Dubeniukaimas,
kai
8–46

–

–

–

Гайлайце
де евн
Гайлайце
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–

Gailaičiai
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–

–
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7–48

Gedužiai
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–

–

Ге д голо
имение

Gut
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2–44

Dv. Gerdžiogala

Ге д егала –

Ге д голо
имение, 18

Vw.
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1–21
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–
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–
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–

–

–

–
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Jančiaušiš- Jančiškė
kių palivarkas, 1–8
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26.

Gerdžiogala

27.
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28.

Gricaičiai

29.
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30.

Gurbai (?)

31.
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32.

Juciai

33.

34.

1850 m.
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. Гу

.
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1939 m.
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gyventojų skaičius)
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2

Gyvenvietė (ar
bendravardės atskiros
gyvenvietės)

у н ки
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1905 m. (skaitmenimis – sodybų skaičius)
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й

Gerdžiogala, 12
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ц й
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–

кайч й
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Kalniškiai

36.

Kiloniai
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44.
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45.
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47.
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–
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2002 m. (skaitmenimis – gyventojų
skaičius)

Kalniškių
kaimas,
7–42

1985 m. (skaitmenimis
– gyventojų skaičius)

ал нишки Kalniszki
односел
Kalniszki, 9
ал ниш
Kalniszki, 9
киг односел
ал ниш
ки де евн
ал ниш
ки ол
ва к

1939 m.

. ал на
. ал ница
ал нишки
ал нишки

1959–1961 m.
(skaitmenimis – sodybų
skaičius)

1923 m. (skaitmenimis – ūkių (kiemų) ir
gyventojų skaičius)

Kalniškiai

1903 m. (skaitmenimis – gyventojų
skaičius)

Gyvenvietė (ar
bendravardės atskiros
gyvenvietės)

35.

1850 m.

Eil. Nr.

1905 m. (skaitmenimis – sodybų skaičius)

(t sinys)

ал ниш
к й

ал ниш
к й

Kalniškiai,
50

илон й

илон й

Kiloniai, 5

Kipšiai

Vw. Chlopa- Klapataus- Klapatai
towszyna
kių kaimas, (Klapa13–87
tauskiai)

–
ла атус
к й

Klapatauskiai, 42

...

–

–

–

евел
де евн

–

–

–
уокай

у ки
де евн

Kujaki, 6

Kujokų
kaimas,
6–37

Kūjokai

Лайшкал
н односел

Lajkszkalnis

Laiškalnio
palivarkas,
1–10

Laiškalnis

...

Loforcze, 2

Lapvarčių
kaimas,
6–39

Lapvarčiai Ла ва ч й

–

–

Лаугали
односел

уйокай

Лайшкал
нис

–

Kūjokai, 4

Laiškalnis,
33

–

–

–

Лауге иш
ки де евн

Laugieryszki, 10

Laugiriškių Laugiriškaimas,
kiai
7–46

Лауги иш
к й

Laugiriškiai,
5

. Ло ино

Лa дыне
де евн

Lazdziny, 2

Lazinų kai- Lazynai
mas, 3–28

Ла динай

Lazdynai, 1

. Лен е

...

Лем ес

–

–

–

Лингавиш
кис

Лингивиш
кис

Lingaviškis,
3

–
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Lipšiai
(Liubšiai)

Л

а кал
нис
ол
ва к

–

–

–

–

–

...

–

–

–

–

–

...

–

–

–

–

–

...

...

Murawianki, –
3

–

–

–

–

Naudvaris

Н. во

Ново
во
односел.

Nowodwor

Naudvario
viensėdis,
1–5

Naudvaris

Наудва ис

57.

Norkiai

Но ки

...

Norki, 2

Norkių kai- Norkiai
mas, 4–30

58.

Pabikiai

о ике
односел

Pobyki

Pabikių
palivarkas,
1–12

Pabikiai

а ик й

59.

Pabiržiai

...

о и е
односел

Pobirze

Pabiržių
viensėdis,
1–9

Pabiržiai

а е

60.

Padaubė (?)

...

одау е
односел

–

–

–

–

–

61.

Padeksnis (?)

. адекснич

...

Padegsnis

–

–

–

62.

Padvariškiai

одво ишки

...

–

–

–

–

–

63.

Padvarninkai

одво ники

...

–

–

–

–

–

64.

Pagiralis

...

Pagiralio
viensėdis,
1–3

Pagiralis

–

–

–

65.

Pagiriškiai

. оге иш
ки оге иш
ки

оге ишки Vw. Pogie- Pagiriškių
усад а
ryszki Pogie- kaimas,
10–45
ryszki

Pagiriškiai

аги иш
к й

Лаги иш
к й

Pagiriškiai,
29

66.

Pagraužė

ог ау е

...

–

...

51.

Liupšiai

52.

Markalnis

...

53.

Mežaičiai

.

54.

Mežiteliai (?)

.

55.

Muravanka
(?)

56.

.Л

ши

е аице
ал не
е ители

а ыки

ины
ол ва к

Л ше
де евн

Podeksnie,
5

оге айце
ол ва к

Pograuže, 4

Ле инай

м й

Но к й

2002 m. (skaitmenimis – gyventojų
skaičius)

Liupšių
kaimas,
13–87

Lipinai

1985 m. (skaitmenimis
– gyventojų skaičius)

1923 m. (skaitmenimis – ūkių (kiemų) ir
gyventojų skaičius)

Lubsce? 10

50.

1939 m.

1905 m. (skaitmenimis – sodybų skaičius)

Lipinų kai- Liepynai
mas, 10–63

1850 m.

Lipiny

Gyvenvietė (ar
bendravardės atskiros
gyvenvietės)

Л

Eil. Nr.

1903 m. (skaitmenimis – gyventojų
skaičius)

1959–1961 m.
(skaitmenimis – sodybų
skaičius)

(t sinys)

–

Л

м й

Liupšiai, 20

–

Но к й

а ик й

ис

Norkiai, 8

Pabikiai, 18

–

–
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к. окев
Гос . д.
ок в
ок в

окево
околица
... оке
во де евн

69.

Pakėvukai

...

70.

Paknituvys

71.

Pakoštuvė
(?)

...

72.

Palaiškalnis

...

73.

Paletkai (?)

...

74.

Papilalis

75.

Paprūdžiai

. окнитва
. окнтуа

Pokiewie,
10 Gut
Pokiewe

окевуки
ол ва к

Vw. Pokiewuki

окниту
вис
де евн
окнитуве
односел
окнитуве
односел

Poknituwie,
3

Pakėvių
dvaras,
10-177

Pakėvė

aкеве

Pv. Pakėvukai

aкевукай

–

aкевис

Pakėvis,
323

–

Paknituvio
kaimas,
21–17 (?)
Paknituvio
viensėdis,
1–9

акниту
Paknituvis
вис
Paknituакниту
vys
вис

–

– Palaiškalnis

– –

– –

–

...

–

Palaiškalnis

–

–

–

олетко
усад а

–

–

–

–

–

Papilalių
(Papilelių)
palivarkas,
1–9

Papilalis

Paprudžių
kaimas,
4–33

Paprūdžiai

д

–

–

–

–

акоштуве
ол ва к

о

–

2002 m. (skaitmenimis – gyventojų
skaičius)

Pakėvis

–

1985 m. (skaitmenimis
– gyventojų skaičius)

68.

1959–1961 m.
(skaitmenimis – sodybų
skaičius)

окал ниш
ки односел

1939 m.

...

1923 m. (skaitmenimis – ūkių (kiemų) ir
gyventojų skaičius)

1850 m.

Pakalniškiai

1905 m. (skaitmenimis – sodybų skaičius)

Gyvenvietė (ar
bendravardės atskiros
gyvenvietės)

67.

1903 m. (skaitmenimis – gyventojų
skaičius)

Eil. Nr.

(t sinys)

удишки

о д уд е
ол ва к
о д удис
ол ва к

Poprudzie,
4 Vw. Poprudzie

вис

а илалис

а

й

акниту

а илалис

у

–

Papilalis, 16

–

76.

Papušė (?)

...

...

77.

Paramotėlis

Гос . д. а а
мотел

о амаче
им ние
а амочи
мел ница

Paramotėlio viensėdis, 1–5

Paramotelis

–

–

–

78.

Pastadalis (?) ...

остадоли
односел

–

–

–

–

–

79.

Pasudis (?)

осудис
ол ва к

–

–

–

–

–

...

Popusze, 6
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1939 m.

1959–1961 m.
(skaitmenimis – sodybų
skaičius)

1985 m. (skaitmenimis
– gyventojų skaičius)

2002 m. (skaitmenimis – gyventojų
skaičius)

...

–

–

–

–

–

оу ише
односел

–

–

–

–

–

Powajgowie, Pavaiguvio Pavaigu9 Vw. Popalivarkas, vis
wajgowie
2–15

авайгу
вис

авайгу
вис

Pavaiguvis,
29

Pawoloki, 3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pašipė (?)

81.

Paupišiai (?) ...

82.

Pavaiguvis

...

овайгова
де евн

83.

Pavalakiai
(?)

...

...

84.

Pavalupis (?) ...

85.

Pavarmė

86.

Pavidris (?)

...

овид ис
де евн

87

Pažvalgupis

...

...

88.

Perkūniškė

е кунишки

е куниш
ки ол ва к
е ку
нишки одно
сел

89.

Petrikaičiai

ет икаице

...

Pietrajce, 8

Petrikaičių
kaimas,
5 –23

Petrikaičiai

ет икай
ч й

т икай
ч й

Petrikaičiai,
1

90.

Pikeliai

икели

икели
де евн

Pikiele, 9

Pikelių
kaimas,
16–105

Pikeliai

икел й

ик л й

Pikeliai, 65

91.

Pivarnė (?)

...

–

–

–

92.

Plikšeliai

...

ликшели
односел
ликшели
сто о

–

–

–

93.

Plumpiai

Гос . д.
лом е

л м е
им ние

94.

Pociai

ши

1903 m. (skaitmenimis – gyventojų
skaičius)

Gyvenvietė (ar
bendravardės atskiros
gyvenvietės)

80.

1850 m.

Eil. Nr.

1905 m. (skaitmenimis – sodybų skaičius)

1923 m. (skaitmenimis – ūkių (kiemų) ir
gyventojų skaičius)

(t sinys)

овалу ис
сто .

. ова м

. оце

ова ме
односел
ова ме
односел

–
Powarmie,
2

–
Pažwalgupis

PerkūnišPerkūniškės viensė- kė
dis, 1–6

ива н
ас ка

...

Vw. Plompie

Plumpiai
Plumpių
(Pluompių)
dvaras,
2–33
Pocių palivarkas,
1–12

Pociai

к

е куниш

лум

оц й

й

к

куниш

лум

–

й

–
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96.

Pridvorjė (?) ...

97.

Raciai (?)

98.

Rainiškiai (?) ...

99.

Reinikėliai

...

еиники

100. Sakaniškiai

101. Sauslaukis

Саславка
. Сауслаукис

102. Serplinda (?) ...

1985 m. (skaitmenimis
– gyventojų skaičius)

1959–1961 m.
(skaitmenimis – sodybų
skaičius)

1905 m. (skaitmenimis – sodybų skaičius)

анциш
ково ол
ва к

–

–

–

идво е
односел

–

–

–

–

–

–

–

...

Racie

айнишки
односел
...

–
Rejnikiele, 3 Rainikėlių
kaimas,
3–29

2002 m. (skaitmenimis – gyventojų
skaičius)

1939 m.

Pranciškava
(?)

1923 m. (skaitmenimis – ūkių (kiemų) ir
gyventojų skaičius)

...

95.

1903 m. (skaitmenimis – gyventojų
skaičius)

1850 m.

Gyvenvietė (ar
bendravardės atskiros
gyvenvietės)

Eil. Nr.

(t sinys)

Reinikėliai

айнике
л й

–

Саканиш
ке

–

Соканишки Sakaniszki
ол ва к

Sakaniškių
kaimas,
3–29

Sakaniškiai

Суславка
ол ва к

–

–

–

Се линда
сто .

–

–

–
Си униш
к й
Си униш
к й

Си униш
к й
Си униш
к й

103. Sitrūniškiai

Гос . д. Се у
нишки
. Се унашки

Сы униш
ки усад а
Сы у
нишки
ол ва к

Vw. Syruniszki Vw.
Syruniszki

Sitrūniškių
kaimas,
4–22

Sitrūniškiai

104. Skaudvilai

Скаудвилы

Скавдвили
им ние

Skawdwile,
5 Vw.
Skawdwile

Skaudvilų
palivarkas,
2–18

Skaudvilai Скаудви
лай

105. Skrobluja

Ско луе

Ск е луги
ол ва к

Skorblue, 2

Skroblujos
palivarkas,
1–6

Skrobluja

106. Skulbiškiai

. Скул иш
ки

Скул иш
ки де евн

Skulbiszki,
4

Skubiškių
kaimas,
4–37

Skulbiškiai

Скул иш
к й

107. Smertupė

...

Сме ту е
односел

Smertupio
kaimas,
4–28

Smertupis

Сме ту ис

108. Smiltynė (?)

Смол тина
. Смол тина
Ло ини

...

–

–

–

–

–

С ут ел ки
односел, 7

–

–

–

–

–

109. Srutpelkiai

Sitrūniškiai,
8

–

Скул иш
к й

Skulbiškiai,
20

–
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111. Sterliškiai

...

–

–

Stirbiškių
kaimas,
5–30

Stirbiškiai

–

–

–

–

–

Станкиш
ке

2002 m. (skaitmenimis – gyventojų
skaičius)

Stonkiškė

1985 m. (skaitmenimis
– gyventojų skaičius)

Stonkiškio
kaimas,
6–29

Сте лишки
де евн
ишки ...

1959–1961 m.
(skaitmenimis – sodybų
skaičius)

Stankiszki,
4

1939 m.

1923 m. (skaitmenimis – ūkių (kiemų) ir
gyventojų skaičius)

110. Stankiškiai

1905 m. (skaitmenimis – sodybų skaičius)

1903 m. (skaitmenimis – gyventojų
skaičius)

1850 m.

Gyvenvietė (ar
bendravardės atskiros
gyvenvietės)

Eil. Nr.

(t sinys)

Станкишке

Stankiškė, 8

–

112. Stirbiškiai

. Сти

113. Sudoniai

Судони

...

114. Sviliai

Свили

...

115. Svilikai

...

Свилики
односел
Свилики
односел

–

–

–

...

–

–

–

116. Šardaičiai (?) Ша даичс
117. Šarkiai

к. Ша ки
. Ша ки

Ша ки
ол ва к
Ша ки
усад а

Styrbliszki,
2

Swile

Szarki, 14

118. Šernelis

119. Šiaulaičiai

120. Šiauliškiai

Шавлайцы
Саилаицы
Шавлийцы
Шавланцы
. Шавлишки

Ша к й

Šarkiai, 3

Šernelio
viensėdis,
1–4

–

–

–

–

Ш ул ч й

Ш ул и
ч й

–

Šiaulaičiai

...

–

–

–

Szyliszki,
10 Szyliszki, 6

Šiliškių
kaimas,
8–36

Šiliškiai

Шилиш
к й
Шилиш
к й

Шилиш
к й

Šiliškiai, 6

Šiliukų
kaimas,
6–39

Šiliukai

Шил кай

Шил кай

Šiliukai, 1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

122. Šiliukai

...

Шил ки
де евн

...

Ша к й

Šiaulaičių
kaimas,
2-20

Шилишки
околица
Шилишки
околица
Шилишки
аст нок
Шилишки
односел

124. Šipokai

–

Szawlajti, 6

Шилишки

. Шилонис

иш

...

121. Šiliškiai

123. Šilonys

Šarkių kai- Šarkiai
mas, 6–58

Сти
к й

...
Ши оки
односел

–

–
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127. Švitriškė

...

Швинт иш
ки односел

Šliurpų
kaimas,
2–22

Šliurpės

Шл

Шл

Špitolės
kaimas,
6–34

Špitolė

–

–

–

Švitriškės
kaimas,
2–17

Švytriškė

Швит иш
ке, 3

–

–

Tarsiškiai

Та шиш
к й, 4

Та шиш
к й, 20

Taršiškiai, 9

Толиш й,
6

Толиш й,
20

Tolišiai, 8

128. Tarsiškiai

. Та снишки
. Та снишки

Та скишки
им ние

Vw. Tartskiszki

Tarsiškių
kaimas,
4–23

129. Tolišiai

ал ши

...

Tolusze, 3

Tolišių kai- Toliškiai
mas, 3–25

130. Traulėnai

131. Trumpė

...

. Т ум ис

132. Ubesis

Гос . д.

133. Ubesiukai

...

134. Ugina (?)

к.

135. Určinoniai
(?)
136. Ušakiai

...

137. Užgiriai

.

чинон

ги ы
ги ы
.
га ы

ес

–

Т авлемы
аст нок

Traulėnų
kaimas,
8–77

Traulėnai

Т ауленай, Т ауленай,
12
10

Traulėnai, 3

Т ум е
односел

–

–

–

–

есы

...

ес

2002 m. (skaitmenimis – gyventojų
skaičius)

1985 m. (skaitmenimis
– gyventojų skaičius)

126. Špitolė

1959–1961 m.
(skaitmenimis – sodybų
skaičius)

Шл
е
односел

1923 m. (skaitmenimis – ūkių (kiemų) ir
gyventojų skaičius)

1905 m. (skaitmenimis – sodybų skaičius)

1903 m. (skaitmenimis – gyventojų
skaičius)

...

1939 m.

125. Šliurpės

1850 m.

Gyvenvietė (ar
bendravardės atskiros
gyvenvietės)

Eil. Nr.

(t sinys)

ессы
ол ва к

Ubesiukų
kaimas,
4–23

Ubesiukai

гина
односел

–

...

шаки
де евн
ги ы
им ние
ги ы
де евн
ги ы
де евн
ги ы
усад а
ги ы
де евн

есис, 5

Gut Ubiessy Ubesio kai- Ubesis
mas, 4–36

ессы
де евн

Gut Užgiry
Užgiry, 12

–

ес кай,

сис

Ubesis, 3

с кай,

–

9

10

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Užgirių
dvaras,
9-61
Užgirių
kaimas,
18–108

– Užgiriai

ги

й

– Užgiriai
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140. Užupiai

...

е
де евн

141. Užvarmė

...

ва ме
усад а
ва ми
односел
ва ме
им ние

142. Vaiguva,
miestelis

Вайгов м.
Нов. Вайгов

Вайгово
местечко

143. Vaiguva,
dvaras

Гос . д.
Вайгов
елишки

Вайгово
им ние

2002 m. (skaitmenimis – gyventojų
skaičius)

...

1985 m. (skaitmenimis
– gyventojų skaičius)

139. Užprūdžiai

1959–1961 m.
(skaitmenimis – sodybų
skaičius)

ш оле
де евн

1939 m.

...

1923 m. (skaitmenimis – ūkių (kiemų) ir
gyventojų skaičius)

138. Užpaliai

1905 m. (skaitmenimis – sodybų skaičius)

1903 m. (skaitmenimis – gyventojų
skaičius)

1850 m.

Gyvenvietė (ar
bendravardės atskiros
gyvenvietės)

Eil. Nr.

(t sinys)

Uszpole, 6

Užpalių
kaimas,
5–24

Užpuoliai

–

–

–

–

–

–

–

–

Užupių
kaimas,
3–16

Užupiai

–

–

–

–

–

–

–

–

Wajgowo,
75

Vaiguvos
miestelis,
60–389

Vaiguva

Вайгува
СС

Вайгува
СС

Vaiguva,
667

Gut
Wajgowo

Vaiguvos
dvaras,
9–61
Вайгувиш
к й

Vaiguviškiai, 14

уд е
ол ва к
Užupie, 4

Вайгувиш
Vaiguva
(Vaiguviš- к й
kiai)

144. Vaiguviškiai

145. Vaiguvalė

Вайговеле
. Вайговеле

146. Vaispariškiai ...

Вайговели
им ние

Wajgowiele, Vaiguvėlės
6 Vw. Waj- palivarkas,
gowiele
4–52

Ваис а иш
ки ол
ва к

–

Vaiguvalė

Вайг вале

Vaiguvalė,
3

–

–

147. Valakai

...

...

Valakų kai- Valakai
mas, 2–16

Валакай

148. Valuntiškiai

...

Валунтиш
ки ст.

–

–

–

–

–

149. Varkaliai

Ва коли

Ва кaле
ол ва к

–

–

–

–

–

–

–

–

Varmės
viensėdis,
1–6

Varmės

–

–

–

–

–

–

–

–

Ва ли
односел

150. Varliai
151. Varmė

152. Varmikai

Vw. Warkule

. Ва ме

...

Ва ми
односел
Ва мики
односел

Vw. Warmie

–
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1923 m. (skaitmenimis – ūkių (kiemų) ir
gyventojų skaičius)

1939 m.

1959–1961 m.
(skaitmenimis – sodybų
skaičius)

1985 m. (skaitmenimis
– gyventojų skaičius)

2002 m. (skaitmenimis – gyventojų
skaičius)

–

–

–

–

Vikraičių
kaimas,
20–123

Vikraičiai

Вик ай
ч й

Вик айч й

Vikraičiai,
57

–

–

Vizgirdų
viensėdis,
1–7

Visgirdai

Виcги дай

Вове ин
односел

–

–

–

–

–

...

Žebenkio
kaimas,
3–22

–

–

–

–

Žvalkupio
viensėdis,
2–6

Žvalgupis

–

–

–

153. Vasilkiškiai

Васил кишки
Васил кишки

...

154. Vikraičiai

Вык айце

...

155. Vilkdaubė
(?)

...

Вилкоду и
сто .

156. Visgirdai

Во ги ды

Ви ги ды
ол ва к

157. Voverinė

...

158. Žabentai (?)

.

аденты

1905 m. (skaitmenimis – sodybų skaičius)

–

1903 m. (skaitmenimis – gyventojų
skaičius)

1850 m.

Gyvenvietė (ar
bendravardės atskiros
gyvenvietės)

Eil. Nr.

(t sinys)

Wykrajcie,
6

Vozgirdy, 3

Žvalgupis

–

–

1 lentelės paaiškinimai
Santrumpos ir pažymėjimai
(1850 ir 1903 m. būklės apibūdinimuose) – užusienis ( астенок),
nedidelė gyvenvietė, sodybų grupė didesnių kaimų užribiuose
V
(1905 m. būklės apibūdinimuose) – palivarkas (Vorwerk), dvaro ūkinis
padalinys
Ф. (1850 m. būklės apibūdinimuose) – palivarkas ( ол варк), dvaro ūkinis
padalinys
Госп. д. (1850 m. būklės apibūdinimuose) – ponų namas, dvaro sodyba
Gut (1905 m. būklės apibūdinimuose) – ponų namas, dvaro sodyba
Ok (1850 m. būklės apibūdinimuose) – bajorkaimis (околица)
Cт., cтор. (1903 m. būklės apibūdinimuose) – sargo (miško eigulio ir pan.)
sodyba
CC (1950 ir 1982–1983 m. būklės apibūdinimuose) – apylinkės tarybos
buveinė (сел совет)
– žinių neaptikta
— – gyvenvietė nepaminėta.
Šaltiniai
m būklė
pagal Военно то ог а ическа ка та
в о ейской оссии гу е нии овенской.
т е ве стова
ка та . д
лист
m būklė – pagal Ал авитный с исок населенны мест овенской
гу е нии (и дание овенскаго Гу . Статистическаго омитета овна
).
m būklė pagal Karte des westlichen Rußlands . M 1 100 000 P 18.
Lukniki. Kartographische Abteilung d. K nigl. Preuss. Landes Aufnahme,
Druck 1914 L. 19. Worny. Kartographische Abteilung d. K nigl. Preuss.
Landes Aufnahme, Druck 1914 m. 19. Kielmy. Kartographische Abteilung
d. K nigl. Preuss. Landes Aufnahme, Druck 1914.
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m būklė – pagal leidin Lietuvos apgyventos vietos (Kaunas, 1925,
p. 337–339 (XXVI. Vaiguvos valsčius. Šiaulių apskritis).
m būklė – pagal Lietuvos Respublikos Karo topografijos skyriaus
parengtus M 1 100000 topografinius žemėlapius Kražiai–Kelmė. 1303.
1939 m. laida Luokė–Šaukėnai. 1203. 1939 m. laida.
m būklė – pagal karinius žemėlapius Гене ал ный шта . Литовска
СС .
Г в Вàé óâà . Сек етно. Вто ое и дание.
г.
Гене ал ный шта . Литовска СС .
Г г Г í éêÿé . Сек етно.
Вто ое и дание.
г.
Гене ал ный шта . Литовска СС .
Вг
íê ëàé . Сек етно. Вто ое и дание.
г.
Гене ал ный шта . Литовска СС .
Г а àêóï ë ê ñ . Сек етно.
Вто ое и дание.
г.
Гене ал ный шта . Литовска СС .
A
ðà ÿé . Сек етно. Вто ое и дание.
г.
Гене ал ный
шта . Литовска СС .
Б a Гàí ïðîâà . Сек етно. Вто ое и дание.
г.
.
m būklė – pagal karinius žemėlapius Гене ал ный шта . ССС .
Литовска СС .
â í ñ.
. Сек етно. Состо ние местности на
г.
дание
г.
Гене ал ный шта . ССС . Литовска
СС . ë
.
. Сек етно. Состо ние местности на
г.
дание
г.
Гене ал ный шта . ССС . Литовска СС .
â í ñ.
. Сек етно. Состо ние местности на
г.
дание
г.
Гене ал ный шта . ССС . Литовска СС . ðà ÿé.
A.
Сек етно. Состо ние местности на
г.
дание
г.
Гене ал ный шта . ССС . Литовска СС . Шàóê íàé.
Г. Сек етно.
Состо ние местности на
г.
дание
г.
Гене ал ный
шта . ССС . Литовска СС . ë
.
Б. Сек етно. Состо ние
местности на
г.
дание
г.
.
m būklė – pagal žemėlapius Kražiai 40–44 50–54. Lietuvos
Respublikos topografinis žemėlapis 1 50 000. 2002 Užventis 40–44 55–59.
Lietuvos Respublikos topografinis žemėlapis 1 50 000. 2002 Kelmė 45–49
50–54. Lietuvos Respublikos topografinis žemėlapis 1 50 000. 2002
Šaukėnai 45–49 55–59. Lietuvos Respublikos topografinis žemėlapis
1 50 000. 2004.

Išvados
1. Vaiguvos apylinkių ir ten susiklosčiusio kaimų tinklo ypatybes nulėmė
tos teritorijos geografinė padėtis (nuošalumas, atskirtis nuo svarbesnių centrų ir
tranzito trasų), gamtinės sąlygos (teritorijos nevienalytiškumas – kontrastingo reljefo, skirtingų dirvožemių, nevienodai drėkusių plotų gausa, didesnių derlingų
plotų nebuvimas), istorinės sąlygos (periferiškumas Žemaitijoje, LDK ir vėlesniuose
administraciniuose dariniuose istorinio tuometinio ūkinio centro – Vaiguvos dvaro
santykinis mažareikšmiškumas smulkių žemės valdų gausa ir žemėnaudos kaita).
2. Vaiguvos apylinkių kaimų tinklo savitumai pradėti sistemingai fiksuoti
XIX a. pirmojoje pusėje, jie atspindėti to amžiaus viduryje išleistame carinės Rusijos
kariniame žemėlapyje. Jame pavaizduota daug smulkių gyvenviečių (kaimelių ir
viensėdžių, dvarų ir palivarkų sodybų), chaotiškas keliukų tinklas, netvarkingai
išsidėstę žemėveiksliai. Gausios gyvenvietės buvo išsimėčiusios beveik visame
būsimo valsčiaus plote, intensyviau buvo naudoti ir apgyventi derlingesnių dirvožemių ruožai šiaurinėje teritorijos dalyje.
3. Kaimotyrinė retrospektyvinė analizė leidžia žvelgti šių apylinkių apgyvendinimo ištakas. Veikiausiai XV a. buvo atkuriamos senesnės kaimavietės, kurtos
naujos sodybos gyvenimui ir žemdirbystei patogesnėse vietose. Čia klostėsi centrinei Žemaitijai būdinga smulkių žemės valdų ir pavienių sodybų (ar jų grupių)
struktūra, derinta prie sudėtingų gamtinių sąlygų.
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4. Nuo XVI a. vidurio Vaiguvos apylinkėse nevykdyti reikšmingesni agrarinių plotų pertvarkymai pagal tuometinės Valakų reformos nuostatas. Veikiausiai
palaipsniui būdavo pertvarkomi pavieniai kaimai (pavyzdžiui, Pikeliai, Judikiai)
suformuojant gatvines kaimavietes ir taisyklingesnę žemėnaudą. Iki baudžiavos
panaikinimo (1861 m.) nebandyta esmingiau pertvarkyti susiklosčiusio kaimų bei
sodybų tinklo, gan chaotiškos žemėnaudos. To neskatino žemės valdų smulkumas,
vairaus statuso žemvaldžių ir žemės naudotojų gausa, nedidelis žemės naudmenų
ūkinis potencialas.
5. XIX a. antrojoje pusėje ir XX a. pradžioje kurta dar daugiau smulkių
gyvenviečių (viensėdžių ir jų grupių), sisavinant mažiau patogius žemdirbystei ar
perimtus iš dvarų plotus. Klostėsi tankesnis ir dar chaotiškesnis kaimų ir dvarų
su padaliniais (užusieniais ir palivarkais) tinklas, mažėjo ūkiui nenaudotų plotų.
6. Prieškarinėje Lietuvos Respublikoje vykdyta žemės reforma dar labiau
pakeitė Vaiguvos apylinkių kaimų tinklo pobūd – per anuometin dvidešimtmet
šiame plote buvo pastatyta nemažai naujakurių vienkiemių išskirstant didesnius
kaimus, nusavinant dal dvarų žemės. Daugiau tokių vienkiemių išsidėstė patogesnėse žemdirbystei teritorijose (šiaurinėje, vakarinėje ir rytinėje valsčiaus ploto
dalyse). Klostėsi tolygesnio teritorijos sisavinimo ir apgyvendinimo modelis.
7. Ilgaamžes kaimų tinklo raidos tendencijas – vis tolygesn ir intensyvesn
teritorijos sisavinimą ir apgyvendinimą, tolygesnio gyvenviečių (kaimų ir vienkiemių) tinklo palaipsn susiklostymą nutraukė sovietų okupacija. Sovietinio režimo
politinės nuostatos lėmė spartų esminių tradicinio kaimo pagrindų (privatinė žemės
nuosavybė, individualus ūkininkavimas ir pan.) likvidavimą. Radikalūs kaimų
pertvarkymai lėmė aštrių socialinių, demografinių ir pan. problemų susiklostymą.
8. Iki 1960 m. Vaiguvos apylinkės dar nebuvo esmingiau pertvarkomos. Dar
buvo išlikę daug ankstesnių vienkiemių, kaimaviečių ir buvusių dvarų sodybų.
1948 m. pradėtas kolchozų organizavimas iš pradžių apsiribojo naujų stambesnių
ūkinių pastatų statyba greta susiklosčiusių kaimaviečių, buvusių dvarų sodybų ir
kitko pritaikymu vietos ūkių reikalams, daliai naujų pastatų panaudojant nusavintų
valstiečių pastatų medžiagas.
9. 1960–1985 m. Vaiguvos apylinkės buvo iš esmės pertvarkomos. Melioruotuose žemių masyvuose sunaikintos sodybos ir kaimavietės, atskiri plotai ištuštėjo.
Likviduota ar išnyko daug vienkiemių. Plėstos centrinės gyvenvietės (Vaiguva ir
Pakėvis), kur statyti nauji gyvenamųjų namų kvartalai. Apylinkių kaimų tinklas
ryškiai pakito išryškėjo gyvenviečių juosta palei Kelmės–Vaiguvos–Užvenčio vieškel , o atokesni plotai vis labiau virto retmėmis.
10. 1985–2005 m. senesnieji kaimai ir sodybos toliau nyko (išliko tik minėtoji pavieškelės gyvenviečių juosta), klostėsi vis daugiau ištuštėjusių plotų, nyko
nuošalesni vienkiemiai, keitėsi žemėnauda (dalis anksčiau naudotų žemdirbystės
plotų virto apleistomis dykromis, apaugo krūmynais, pradėjo vėl pelkėti ir t. t.).
Sunyko seniau egzistavę smulkesnieji keliukai, dar sovietmečiu juos keitė retas
stambesnių ir tiesesnių žvyrkelių tinklas.
11. Kaimotyros metodai rodo, kad Vaiguvos apylinkėse nuo XV a. veikiausiai
buvo susiklosčiusi (iš dalies gal atkurta) ankstesnėms epochoms ir baltų gentims
būdinga apgyvendinimo struktūra – teritorijoje chaotiškai išsidėstęs (taikytas prie
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vietovės lokalinių ir mikroypatybių) smulkių gyvenviečių netaisyklingas tinklas.
Tą specifinę morfologemą palaipsniui keitė vėlesni pertvarkymai, kai klostėsi tolygesnis ir tankesnis teritorijos apgyvendinimas, intensyvesnis jos išnaudojimas.
Sovietų okupacijos metais pradėti Lietuvos tradicinio kaimo esminiai pertvarkymai
lėmė ankstesnėms epochoms būdingo kaimų tinklo likvidavimą, naujo pobūdžio
struktūros susiklostymą.
12. Kaimotyros metodai leido žvelgti ir apibūdinti Vaiguvos valsčiaus kaimų
tinklo buvusius ir spėjamus pokyčius per kelis šimtmečius (nuo XV iki XXI a.).
Morfologinė ir struktūrinė analizė, kartografinių šaltinių analizė kaimotyros aspektu, ikonologinė ir retrospektyvinė analizė galina atskleisti didesnės teritorijos
kaimų savitumus bei jų raidos ypatumus, apibūdinti kaimų tinklo bei jo atskirų
elementų pobūd . Visa tai gali padėti apibūdinti praeitų epochų kaimo gyvensenos
ypatybes konkrečiose vietovėse, atskirų gyvenviečių istorinės raidos savitumus.
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Vaiguvos valsčiaus tradiciniai pastatai
ir sodybos
Marija Purvinienė, Martynas Purvinas

Šių apylinkių tradicinės (iki 1945 m. kurtos) architektūros paveldas praeityje
nebuvo plačiau tiriamas.
Prieškariu Šiaulių Aušros muziejaus kraštotyrininkai tyrė atskiras sodybas
Bag žių, K lniškių ir P kelių kaimuose.
Sovietų okupacijos laikais sudarytame Lietuvos TSR kultūros paminklų
sąraše šio krašto respublikinės reikšmės architektūros paminklais buvo pripažinti tik objektai Ke mėje, Lioliuos ir T tuvėnuose, vietinės reikšmės – objektai
Kelmėje, Kiaunoriuos , Kr žiuose, Š ukėnuose, žventyje ir trys objektai V iguvos apylinkėje (Nr. 385 – 1830 m. statyta bažnyčia Pak vio kaime, Nr. 386 –
1837 m. statytas buvusio dvaro svirnas V iguvoje ir Nr. 387 – XIX a. statyta
varpinė Vaiguvoje). Kitokių vertybių (kaimo sodybų ar pastatų, pačių kaimų ar
dvarų gyvenviečių) šiose apylinkėse nerasta (ar nenorėta jų ieškoti ir pripažinti). Daugiau žinių buvo skelbiama apie pačią V iguvą, pripažintą urbanistikos
paminklu.
Sovietmečiu ir vėliau leistose knygose apie Lietuvos architektūros paveldą
tik negausiose iliustracijose buvo pavaizduoti kai kurie objektai iš Vaiguvos
apylinkių. Pavyzdžiui, fotoalbume Lietuvių liaudies menas. Architektūra. I
knyga (Vilnius, 1957) iliustracijoje Nr. 480 pavaizduota jaujos krosnis Bag žių
kaime (pagal prieškarinių kraštotyrininkų medžiagą). To leidinio antrojoje knygoje (Vilnius, 1965) publikuota J. Minkevičiaus 1963 m. nuotrauka Akmens
mūro svirnas. Pakievio km. (80 pav.), B. Buračo 1930 m. nuotrauka Varpinė
su paaukštintu pagrindu. Vaiguvos km. (108 pav.), 1936 m. nuotrauka Sodyba
Kalniškių km. (170 pav.). Albume Lietuvių liaudies menas. Mažoji architektūra.
I knyga (Vilnius, 1970) paskelbta B. Buračo 1924 m. nuotrauka Koplytstulpis.
Vaiguva (378 pav.), 1925 m. nuotrauka Koplytstulpis. Vaiguvos apylinkės
(458 pav.). Albume Lietuvių liaudies menas. Mažoji architektūra. II knyga
(Vilnius, 1990) publikuota A. Krutulienės 1968 m. nuotrauka Koplytėlė šventoriuje. Vaiguva (78 pav.).
Tad visas Vaiguvos apylinkių tradicinės architektūros paveldas anuomet
leistuose svarbiausiuose leidiniuose buvo apibūdintas tik šiais keliais pavyzdžiais
(varpinė, koplytėlė ir pan.). Nebuvo skelbiami pokariu dar stovėjusių dvarų ir
stambesnių ūkininkų sodybų su vaizdingesniais pastatais atvaizdai – sovietmečiu
nepageidaujama praeities paveldo dalis.
Toks šių apylinkių tradicinės architektūros paveldo ignoravimas turėjo ir
kai kurių objektyvių priežasčių. Čia nebūta išties reikšmingų (istoriniu ir kitais
aspektais) objektų (kaip kad Kražiuose ar Tytuvėnuose). Vaiguvos apylinkėse
vyravo smulkesnės žemės valdos, kurių savininkai nesukaupdavo reikiamų lėšų
kokių nors impozantiškų rūmų ar kitko statyboms, negalėjo būti kokių nors svarbių profesionaliojo meno kūrinių fundatoriais. vairūs pertvarkymai (ypač nuo
1944 m. prasidėjęs tradicinio kaimo likvidavimas) palietė šių vietų gyvenvietes,
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pirmiausiai stambias sodybas su reikšmingais ir savitesniais pastatais. Sovietų
okupacijos dešimtmečiais pasiturintys žmonės būdavo represuojami, jų sodybos
ir pastatai nusavinami, dažniau juos nugyvenant ar sunaikinant. Buvusių dvarų
sodybose neretai buvo kuriami sovietinių ūkių gamybiniai centrai, iš pradžių
panaudojant senus trobesius, vėliau jų vietoje statant naujus. Sovietų melioracijos
laikais vykdant gyvenviečių ir žemės naudmenų stambinimo politiką, buvo likviduojami vienkiemiai. Dėl demografinių pokyčių (jaunimui traukiantis miestus,
o senesnių kartų žmonėms išmirštant) senesnės sodybos ir kaimai palaipsniui
tuštėjo, o jų apleisti pastatai sunykdavo ar buvo sunaikinami. Sovietmečiu proteguotas kultūros paveldo ir tradicijų ignoravimas, politinė kova su praeities
atgyvenomis ir buržuazinio nacionalizmo apraiškomis (domėjimusi praeitimi
ir nesankcionuotais lietuviškojo paveldo tyrimais).
Visa tai lėmė Vaiguvos apylinkių (kaip ir kitų Žemaitijos vietovių) nepakankamą ištirtumą paveldotyros požiūriu.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, dauguma tradicinės architektūros objektų
(kaimai ir vienkiemiai, sodybos ir pastatai, smulkioji architektūra ir antkapiniai
paminklai) jau buvo labai sunykę ar visai likviduoti. Dabar tegalima aptikti
buvusio paveldo pėdsakus, kurie gali padėti apibūdinti šių apylinkių praeit ir
čia gyvavusias tradicijas. Vietovei labai pakitus, kai kuriuos pastatus ar sodybų
liekanas jau sunku tapatinti su praeityje buvusiais kaimais.
2005 m. Versmės leidyklos organizuotos tyrimo ekspedicijos metu mes
apžvelgėme Vaiguvos apylinkėse išlikusius senuosius pastatus ir sodybas, pėsčiomis
apeidami nemažai kaimų ir dvarviečių buvusio valsčiaus plote. Toliau abėcėlės
tvarka pateikiami pastebėjimai apie aplankytas gyvenvietes ir atskirose vietose
aptiktus savitesnius tradicinės architektūros objektus.
Ad šiškė Nuo seno žinomą dvarą praeityje valdė Lopatos. Dvaro paveldėtoja Lopataitė XX a. pradžioje ištekėjo už Bytauto Vaitiekaus. Vėliau dvarą
nupirko Tadas Bytautas, čia atsikėlęs nuo Girgždūtės (tenykštė jo sodyba sudegė).
Ad šiškei dar priklausė Vizgirdų palivarkas, buvęs už miško.
Prieškarinės žemės reformos metu dvarui buvo palikta 150 ha plotas. Buvo
nacionalizuoti 247 ha dvaro valdų.
Čia buvo išsidėsčiusi nemaža dvaro sodyba. Prie užtvenkto upelio stovėjęs
vandens malūnas (1 pav.), prie tvenkinio – keli dvaro ūkiniai ir kiti pastatai
kalvė, garažas, ordinarininkų namelis. Pagrindin kiemą supo svirnas, pats rūmas,
tvartas (bene arklidė) ir kt. Sodyba buvo gausiai apželdinta.
Pokariu viskas buvo nusavinta. Rūmuose apgyvendintos kelios ūkio darbininkų šeimos, nesirūpinusios pastato išsaugojimu. Vienas rūmų galas buvo paverstas
tvartu ( mėšlo buv lig palangių ). Suniokotas ir nugyventas medinis pastatas nyko
ir puvo kaip ir kiti sodybos pastatai (ilgiau išsilaikė svirnas). Vandens malūnas
sudegęs sovietmečiu.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, savo tėvo valdas sugebėjo atgauti Regina
Bytautaitė-Jankauskienė. Ryžtinga pagyvenusi moteris sugebėjo per keletą metų
atstatyti suniokotus dvaro rūmus, pagal savo vaikystės atsiminimus atkurdama jų
išorę ir vidaus suplanavimą, dar atrado kai ką iš senųjų baldų. Dabar Adošiškė
tapo viena iš nedaugelio šiose apylinkėse geriau išlikusių dvaro sodybų.
353

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

1 pav. Adošiškės dvaro sodybos plano schema a – dvaro rūmai,
b – svirnas, c – tvartas, d – daržinė (teliko jos šiaurinis galas),
k – buvusio ūkinio pastato liekana, l – buv s ūkinis pastatas su rūsiu,
m – po 19

m. sudeg s vandens malūnas, n – griūvantis dvaro

tarnautojų medinis gyvenamasis namas. Sudarė M. Purvinas; kaip ir
kitose plano schemose, fiksuota 2005 m. rugpjūčio mėn. būklė

2 pav. Adošiškės dvaro rūmai. Rūmų pagrindinis fasadas iš pietryčių
pusės po statinio atkūrimo
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pav. Adošiškės
dvaro rūmų
pagrindinė dalis.
Pietų fasadas
pav. Adošiškės
dvaro rūmų
pagrindinė dalis.
Vaizdas iš rytų
pusės

5 pav. Adošiškės
dvaro rūmų
pagrindinė dalis.
Vaizdas iš šiaurryčių
pusės
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6 pav. Adošiškės dvaro rūmų atkūrėja Regina Bytautaitė-Jankauskienė
ir architektė Marija Purvinienė prie rūmų prieangio

Atkurtieji dvaro rūmai – medinis dviejų dalių pastatas. Jo pagrindinę (platesnę
ir aukštesnę) dal kiemo pietiniame fasade papildo centrinis rizalitas su pirmojo
aukšto prieangiu ir antrojo aukšto mansarda. Rytų gale stogas pusvalminis, vakarų
gale pagrindinės dalies stogas valminis, o vakarinio priestato dalyje – dvišlaitis.
Rūmų fasadus dar paaukštino dekoratyvinis ertikio dalies apkalimas (sienojų rentinys visur išorėje apkaltas lentomis). Rūmų architektūra artima krašto liaudiškoms
tradicijoms (2–6 pav.).
Autentišką pavidalą ir konstrukcijas gerai buvo išlaikęs didysis svirnas –
šoninio tipo statinys su dviem pagrindiniais skyriais, dengtas pusvalminiu masyviu
stogu (7–9 pav.). Šis svirnas buvo pastatytas gal dar XIX a. ar jo antrojoje pusėje.
Jau griuvo tarnautojų namas – medinis gyvenamasis pastatas su pusvalminiu
nuvirtusiu stogu (10 pav.).
Tebebuvo medinio pastato prie tvenkinio rentinio apatiniai vainikai ir betoninis ėjimas rūs su dailiomis durimis, virš kurių buvo spausta 1928 m. data
(11–13 pav.).
Po 1944 m. buvo sutrumpinta didžioji daržinė – nugriautas to medinio
pastato galas (14 pav.).
Palyginti gerai buvo išlikęs didysis vakarinis tvartas. Stambų medin statin
dengė masyvus pusvalminis stogas. Sienos buvo suręstos iš didesnio skerspjūvio
pjautinių sienojų. Tebebuvo būdingų senojo pastato elementų plati pastogė virš
ėjimo durų ir vartų, pastogės konstrukcijos elementai, senieji langeliai ir kt. (15–
19 pav.). Galima spėti, kad šis tvartas buvo statytas dar XX a. pradžioje.
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7 pav. Autentiškas
medinis dvaro
svirnas. Pagrindinis
(vakarų) fasadas.
Gal dar

I

a.

statytas tradicinio
pavidalo, nedaug
pakeistas statinys
8 pav. Adošiškės
dvaro medinis
svirnas. Pagrindinis
fasadas iš pietvakarių
pusės

9 pav. Adošiškės
dvaro medinis
svirnas. Tradicinio
tūrio statinys su
pusvalminiu stogu
tarp senųjų dvaro
sodybos medžių.
Vaizdas iš pietryčių
pusės

357

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

10 pav. Griūvantis
medinis tarnautojų
namas Adošiškės
dvaro sodyboje.
Vaizdas iš
šiaurvakarių pusės

11 pav. Nugriautas
medinis pastatas
su rūsiu Adošiškės
dvaro sodybos
pietiniame
pakraštyje. Medinio
rentinio liekana

12 pav. Betoninis įėjimas į rūsį po nugriautu pastatu Adošiškės dvaro
sodyboje. Vaizdas iš šiaurvakarių pusės
1

pav. ėjimo į rūsį detalės įspausta 1928 m. data, tradicinės medinės

durys ir vietos kalvių darbo vyriai
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1

pav. Medinės daržinės liekana Adošiškės dvaro sodyboje. Didžiojo

pastato pietinė dalis ir gal buv priestatai nugriauti sovietmečiu.
Vaizdas iš pietryčių pusės
15 pav. Didysis medinis tvartas Adošiškės dvaro sodyboje. Erdvų
statinį dengė masyvus pusvalminis stogas su paplatinta pastoge
pietų (pagrindiniame) fasade. Vaizdas iš rytų pusės
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16 pav. Dvaro tvarto plačioji pastogė – apsauga nuo lietaus
virš pagrindinių įėjimų. Vaizdas iš rytų pusės
17 pav. Dvaro tvarto pastogės medinės konstrukcijos elementai.
Vaizdas iš pietryčių pusės
18 pav. Dvaro tvarto stogo rytiniame skyde įstatytas tradicinis
medinis langelis pastogės apšvietimui

19 pav. Didysis medinis tvartas Adošiškės dvaro sodyboje.
Vaizdas iš pietryčių pusės
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20 pav. Akmenių dvaro sodybos plano schema a – senasis medinis
gyvenamasis namas, b – vėlesnis medinis gyvenamasis namas,
c – didysis molinis tvartas, l – mūrinis rūsys, p – buvusi pieninė.
Sudarė M. Purvinas

Akmenia Buvusio dvaro sodyboje prieškariu veikė pieninė, sovietmečiu
čia buvo kurtas vietos ūkio gamybinis centras. Dvarvietėje liko didelių medžių
(klevų, uosių) juostos, slėnyje buvo parko fragmentų, kur augo didžiuliai ąžuolai,
liepos ir kt., tebestovėjo keli seni pastatai (20 pav.).
Buvusi pieninė – stambesnis medinis pastatas, gal XX a. pradžioje statytas
prityrusių meistrų (21, 22 pav.). Jo pakraiges puošė šveicariško stiliaus puošmenos,
neretai naudotos XIX a. pabaigos–XX a. pradžios profesionalių statytojų, kūrusių
dailesnius statinius dvarininkams ar kitiems pasiturintiems užsakovams. Pažymėtinas
pastato plano savotiškumas – jo šiauriniame gale buvo rengta pastogė (panaši senovin lėp ). Pastato pamatai buvo dailiai sumūryti iš skeltų akmenų. Pastogės sijų ir
gegnių galai buvo padailinti (dar vienas šveicariško stiliaus atributas) (23, 24 pav.).
Greta pieninės stovėjo iš stambių skeltų riedulių sumūrytas rūsys – tikriausiai buvusio didesnio ūkinio pastato liekana (25 pav.).
Dvarvietės šiaurvakarinėje dalyje stovėjo du mediniai pastatai. Prie šiaurinio
buvo pridurtas savotiškas medinis prieangis, ten dar buvo likę senesnio statinio
pamato liekanų (26, 27 pav.).
Didesnysis namas vėliau buvo vairiai perdirbinėtas, jame teliko domūs
seno statinio fragmentai, labai storų sienojų (gal perkeltų iš dar senesnių pastatų)
(28–32 pav.).
Dvarvietės šiaurrytiniame šone tebestovėjo didelis tvartas. Jo aukštas cokolis
buvo dailiai sumūrytas iš stambių skeltų riedulių, pastato kampai ir angų apvadai – iš raudonų plytų. Pačios sienos buvo drėbtos iš molio. Trobesio architektūra
siejasi su XX a. pradžios stilistinėmis tendencijomis (33–35 pav.).
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21 pav. Buvusios pieninės Akmenių dvaro sodyboje pastatas.
vairiomis puošmenomis dailintą medinį statinį veikiausiai
a. pradžioje statė patyr meistrai. Vaizdas iš pietų pusės
22 pav. Buvusios pieninės pastatas iš šiaurryčių pusės

362

I S T O R I J A . D VA R A I I R K A I M A I

2

pav. Buvusios pieninės statinio pastogės medinių konstrukcijų

detalės, gamintos patyrusių meistrų. Pastato gale buvo suformuota
erdvi pastogė – gal priebėga čia atveždavusiems pieną, vėliau užkalta
lentomis. Vaizdas iš šiaurryčių pusės

2

pav. Buvusios pieninės saviti

konstrukciniai elementai, po 19

m.

pridengti vėlesnių naujadarų.
iaurrytinis pastato kampas
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25 pav. Iš akmens riedulių sumūrytas didysis
rūsys šalia buvusios pieninės (gal buvusio
didesnio ūkinio statinio liekana, perdirbinėta
po 19
26 pav.

m.)
iaurvakarinio medinio pastato

Akmenių dvarvietėje fragmentai. Rytiniame
gale buvo išlik s tradicinis medinis prieangis
su dvišlaičiu stogu ir senų pamatų liekanomis

27 pav. Akmenių dvarvietės šiaurvakarinio
medinio pastato fragmentas. Vaizdas iš
šiaurės pusės
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28 pav. Vakarinis medinis pastatas Akmenių
dvarvietėje. Vaizdas iš pietų pusės

29 pav. Vakarinio medinio pastato pamatai
buvo tvarkingai sumūryti iš akmens riedulių

0 pav. Išlik s tradicinis įėjimas, būdinga
medinė durų stakta, tradicinis pjautų sienojų
rentinys, iš akmens riedulių mūrytas pamatas –
vakarinio medinio pastato Akmenių dvarvietėje
išlikusios senos dalys. Vaizdas iš rytų pusės
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m. vakarinis medinis pastatas Akmenių dvarvietėje

buvo perdirbinėtas – sienos išorėje apkaltos toliu, antrajame aukšte
įrengtos gyvenamos mansardos. Vaizdas iš rytų pusės
2 pav. Vakarinis medinis pastatas Akmenių dvarvietėje. Vaizdas
iš rytų pusės
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pav. Didysis
molinis tvartas
Akmenių dvarvietėje.
Vaizdas iš pietvakarių
pusės

pav. Didžiojo
tvarto Akmenių
dvarvietėje
konstrukciniai
ypatumai iš akmens
riedulių sumūryti
aukšti pamatai,
iš plytų sumūryti
langų angų apvadai
ir statinio kampai,
iš molio drėbtos
statinio sienos.
Vaizdas iš pietvakarių

5 pav. Didysis
mišrių konstrukcijų
tvartas Akmenių
dvarvietėje. Vaizdas
iš pietų pusės
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Alb ičiai Po 1944 m. šiam kaimui buvo priskirti gretimų kaimų plotai
ir ten likusios senesnės sodybos.
Buvusi Miliauskų sodyba buvo
kurta prieškariu, kai išparceliavus dvarus (anuometinis ponas gyvenęs Tilžėje), gauta 24 ha žemės netoli nuo buvusio pietinio Dub nų dvaro sodybos.
Sodyboje dar buvo likę trys seni pastatai
(iš ten stovėjusių keturių) – namas,
6 pav. Buvusios Miliauskų sodybos Albaičių
tvartas ir svirnas (36 pav.).
kaime plano schema (sudarė M. Purvinas)
Didelis medinis gyvenamasis na- a – medinis gyvenamasis namas, b – kelių dalių
mas – būdinga žemaitiška troba su čiu- medinis svirnas, c – medinis (vėliau
kuriniu laužytu skiedromis dengtu stogu sutrumpintas ir perstatytas) tvartas, c1 – pokariu
buvo pastatytas po 1920 m. (37–39 pav.). nugriautas ilgas medinis tvartas ir kt.
Medinis tvartas buvo perstatytas,
kelių patalpų mediniame svirne buvo likusios tradicinės dailiai apkaltos durys (40 pav.).
Kaimynų sodyba (vadinamasis Spygli dvaras) buvusi kurdinta greta buvusio
pietinio Dubėnų dvaro sodybos. Šalia jos tebebuvo senųjų medžių (liepų, klevų,
eglių) alėjų fragmentų – dvarvietės pėdsakų. Toje sodyboje tebestovėjo nemažas
medinis namas – prieškariui būdingas statinys su didesniais langais ir šonine
mansardėle kiemo pusėje (41–43 pav.). Išliko būdingas medinio svirno prieklėtis
ir būdingos durys (44–45 pav.). Tebestovėjo erdvus medinis tvartas (46 pav.).
Šios dvi sodybos – apylinkėms būdingi prieškario naujakurių sodybų variantai, kur būta ir gana archajiško pavidalo statinių (anuomet statytų pagal senesnius
pavyzdžius), ir anuometinio modernizmo (didesni langai netradicinio sudalijimo
rėmais, šoninės mansardėlės su stoglangiu ir pan.).
7 pav. Būdinga medinė žemaitiška troba buvusioje Miliauskų sodyboje
Albaičių kaime erdvus statinys su masyviu pusvalminiu stogu, dengtu
skiedromis. Vaizdas iš pietų pusės

368

I S T O R I J A . D VA R A I I R K A I M A I

8 pav. Po 19

m. nugyventos tradicinės

medinės trobos buvusioje Miliauskų sodyboje
šiaurinis galas. Vaizdas iš šiaurvakarių pusės

9 pav. Buvusios Miliauskų sodybos
gyvenamojo namo kiemo fasadas. Po 19

m.

tradicinė stogo skiedrų danga lopyta toliu,
būdingi senieji langai pakeisti naujesniais.
Vaizdas iš šiaurvakarių pusės

0 pav. Išlikusios tradicinės medinės durys
su senomis staktomis buvusios Miliauskų
sodybos svirne
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1 pav. Vadinamojo
Spyglių dvaro medinis
gyvenamasis namas
Albaičių kaime.
Vaizdas iš pietų
2 pav. Spyglių
dvaro Albaičių kaime
gyvenamojo namo
mansardėlė kiemo
pusėje

pav. Vadinamojo
Spyglių dvaro
Albaičių kaime
gyvenamojo namo
kiemo fasadas –
prieškariui būdingi
pastato elementai
(tuometiniai langai
ir kt.)
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pav. Seno tradicinio medinio svirno durys
ir priesvirnio elementai. Vadinamasis Spyglių
dvaras Albaičių kaime

5 pav. Tradicinio
medinio svirno
pastogė – priesvirnis
Albaičių kaime,
vadinamajame
Spyglių dvare

6 pav. Prieškariu
statytas erdvus
medinis tvartas
Albaičių kaime,
vadinamajame
Spyglių dvare
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7 pav. Iš nedegtų molio plytų veikiausiai prieškariu tvarkingai
sumūrytas vėliau išnykusios sodybos tvartas Daugėliškės kaime.

io

tvarto pamatus iš skeltų lauko akmenų tuomet mūrijo patyr meistrai,
dailin – rievėj siūles tarp akmenų. Tie elementai liudija buvusį aukštą
statybos technologijos lygį šiose apylinkėse, kur būta kvalifikuotų statybos
meistrų. To meto ūkininkai galėdavo pasamdyti patyrusius (ir brangiau
kainavusius) meistrus savoms statyboms, nesiimdami statyti savo
jėgomis – pigiai, tačiau prastai
8 pav. Perstatomas prieškarinis medinis gyvenamasis namas Daugėliškės
kaime. To laiko statinį puošė trikampiai sandrikai virš langų ir kt.
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9 pav. Išlik s metalinis kaltinis antkapinis
kryželis apleistose Daugėliškės kaimo
kapinaitėse rodo, kad (veikiausiai

a.

pradžioje) greta įprastinių medinių antkapinių
paminklų (kryžių ir kt.) apylinkėse buvo
statomi ir ilgaamžiai metaliniai kryžiai,
kuriuos iš turimos žaliavos (metalo juostų,
vielų ir kt.) grubokai pagamindavo vietos
kalviai

Daug liškė Negausiuose kaimo vienkiemiuose vyravo naujesni ar perdirbti
trobesiai.
Senesnes tradicijas atspindėjo buvusios didesnės pavieškelės sodybos liekanos – ten buvusi kūdra, sužėlusi eglių alėja, praeityje sodinti ąžuolai ir liepos. Dar
stovėjo domus sodybos tvartas – pakeltas ant aukštesnio pamato, dailiai sumūryto
iš skeltų akmenų. Tvarto sienos buvo suklotos iš nedegto molio plytų (47 pav.).
Kitoje pakelės sodyboje, kur buvo perstatomas prieškarinis medinis namas,
dar matėsi senojo dekoro liekanų – trikampiai sandrikai virš langų ir kt. (48 pav.).
Apleistose kaimo kapinaitėse testovėjo vienas metalinis kaltinis kryželis (49 pav.).
Daustoria Dvarvietę dar supo
daug senų medžių, išsiskiriančių aplin- 50 pav. Daustorių dvarvietė aplinkiniame
kiniame kraštovaizdyje (50 pav.). Buvusio pievų ir laukų kraštovaizdyje iškyla kaip
dvaro sodyboje tebestovėjo trys svarbesni senų dvaro sodybos medžių giraitė
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51 pav. Daustorių dvaro sodybos plano schema
a – gyvenamasis namas, b – senas medinis
svirnas, c – griūvantis mūrinis dvaro tvartas,
n – nugriautų ūkinių pastatų liekanos. Sudarė
M. Purvinas

52 pav. Suniokotoje ir nugyventoje Daustorių dvarvietėje tebestovi
mūriniai dvaro rūmai, savo formomis artimesni tradiciniams miestelių
ir kaimų gyvenamiesiems namams. Gali būti, kad gal

a. pradžioje

statyti rūmai savo pavidalu atkartojo ankstesnio medinio statinio pavidalą
5

pav. Daustorių dvaro rūmų galinis (pietinis) fasadas tarpukariui

būdingi langų rėmai, paprastos statinio detalės
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5

pav. Daustorių

dvaro rūmai –
vaizdas iš pietvakarių.
Praeityje tvarkinga ir
puošni rūmų aplinka
po 19

m. buvo

nugyventa ir apleista

55 pav. Griūvantis
didysis tvartas
Daustorių
dvarvietėje – gal
senovinis akmens
mūro statinys su
vėlesnių perdirbimų
ženklais. Vaizdas
iš rytų pusės

56 pav. Griūvantis Daustorių dvaro tvartas –
gal senesnis akmens riedulių mūrinys apačioje,
raudonų plytų tinkuoti intarpai viršuje, gal
tarpukariu formuotas medinis pastato denginys
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57 pav. Nykstantis
Daustorių dvaro
medinis svirnas –
vaizdas iš rytų

58 pav. Gal

a.

pradžioje statytas
medinis Daustorių
dvaro svirnas
atkartojo tradicinį
šiam regionui šio
tipo statinio pavidalą.
Vaizdas iš pietryčių

59 pav. Daustorių
dvaro svirno vidus.
Senąjį pastatą
naikinantys
dabartiniai
gyventojai išardė
tradicinius aruodus,
plėšia grindų lentas,
išpjauna tvirtas
medines grindų sijas
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pastatai, dar matėsi buvusių statinių
liekanų (51 pav.).
Dvaro rūmai – mūrinis tinkuotas
paprastesnių formų gal XX a. pradžios
pastatas su šonine mansarda ir prieangiu, dengtas pusvalminiu stogu, su
didesniais langais su savitesnio piešinio
rėmais (52–54 pav.).
Griūvantis dvaro tvartas buvo sumūrytas iš akmens riedulių (gal senesn
akmenų mūrą sienų viršuje pratęsė nedegto molio plytų juosta), dengtas XX a.
pradžiai būdingu stogu (55, 56 pav.).
Apleistą nemažą dvaro svirną
tuomet plėšė vietos ir Pak vio gyventojai, išpjaudami ir nuardydami geriau
išlikusias lentas ir sienojus. Medin pastatą dengė pusvalminis stogas, langus
saugojo vietos kalvių nukaltos grotos.
Pastato konstrukciniai elementai būdingi XX a. pradžios ar XIX a. pabaigos
60 pav. Daustorių dvaro svirno galinis fasadas –
statiniams (57–60 pav.).
Dub nai XX a. gyvenvietė labai vaizdas iš šiaurryčių pusės
pakito. Prieškariu buvo parceliuojami
du Dubėnų dvarai, statytos gausios naujakurių sodybos. Sovietmečiu prieškariniai
vienkiemiai naikinti, kiti sunyko, dvarvietėse kurti ūkiniai centrai su naujais netradicinio pavidalo statiniais. Po 1990 m. prasidėjo vėl nauji pokyčiai.
2005 m. Dub nų šiaurvakariniame pakraštyje buvęs sovietinio ūkio gamybinis centras jau buvo sunaikintas, ten buvę pastatai nugriauti (gal likviduojant
ir senesnes liekanas). Toje kaimo dalyje pavieškelėje užfiksuotos trys senos sodybos, kuriose tebestovėjo dideli tvartai (moliniai ar mediniai aukštais akmens
mūro pamatais) su tradiciniais keturšlaičiais ar pusvalminiais stogais. Išsiskyrė tų
sodybų gyvenamieji namai – moliniai, keturšlaičiais stogais, savo pavidalu labai
besiskiriantys nuo tradicinių žemaitiškų trobų ir artimesni Pietų Rusijos statiniams
(61 pav.). Gal jie sietini su šioje vietovėje dar XIX a. gyvenusiais rusais.
Prieškariniame naujakurio mažažemio vienkiemyje dar buvo likę tam laikotarpiui būdingi nedideli mediniai statiniai – iš senesnių apnykusių sienojų
pastatytas kuklus namelis (62, 63 pav.) ir tvartelis.
Ties Dubėnų kryžkele užfiksuota stambesnė sodyba su didesniais pastatais.
Veikiausiai prieškariu statytą gyvenamąj namą dengė pusvalminis stogas, langus puošė kuklūs sandrikai ir tvarkingos langinės, sienų dekoratyvinio apkalimo
elementai, stiklintas priebutis skardiniu suapvalintu stogu ir dekoruotu skardos
apkalimu (64–68 pav.). Tas pastatas – vaizdingas prieškarinės liaudies architektūros
pavyzdys, kai labiau pasiturintys ūkininkai savo pastatus galėjo dengti skarda,
mantriau juos papuošti. Sodyboje tebebuvo ir didelis molinis tvartas.
377

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

61 pav. Gal kolonistams iš svetur statytas
netradicinis molinis gyvenamasis namas
Dubėnų kaime
62 pav. Nedidelis medinis gyvenamasis
namelis prieškarinio naujakurio sodyboje
Dubėnų kaime

6

pav. Nedidelis naujakurio namelis

prieškariu buvo pastatytas iš senesnio
statinio apnykusių sienojų. Dubėnų kaimas
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6

pav. Stambesnio ūkininko sodyba Dubėnų

kaime. Gal prieškariu statytas erdvesnis
gyvenamasis namas, dar išlaik s senesnės
žemaitiškos trobos pavidalą
65 pav. Pasiturinčio ūkininko namą Dubėnų
kaime puošė santūrūs mediniai drožiniai

66 pav. Pasiturinčio ūkininko namo Dubėnų
kaime prieangį (gonkelį) puošė įmantresni
langų rėmai, dekoruotas apskardinimas
379

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

67 pav. Dubėnų
namo prieangio
detalės tvarkinga
skardinė stogelio
danga, dekoruoti
langai, tvarkingas
apkalimas iš geros
kokybės lentų

68 pav. Dubėnų
namo pagrindinis
fasadas savitas
gonkelis, trikampiais
sandrikais papuošti
langai, apkalimo
detalės. Vaizdas
iš šiaurryčių pusės
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69 pav. Apleistos
kaimo kapinaitės
(žalia giraitė)
beveik ištuštėjusiame
Jurkaičių kaimavietės
plote

70 pav. Sunaikintą
stambaus ūkininko
Vaičekauskio sodybą
praeityje supo daili
tvora su betoniniais
stulpeliais. Jurkaičių
kaimavietė

71 pav. Paskutinės
Jurkaičių kaimo
sodybėlės
sulaukėjančiame
apylinkių
kraštovaizdyje
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Jurk ičiai (Jurkačiai). Baigiančiame išnykti kaime tebebuvo dvi sodybėlės su
pokariniais ar prastesniais pastatais. Buvo suniokotos ir apleistos kaimo kapinaitės,
kur teliko senų medžių giraitė (69 pav.).
Kaime gyvenęs stambus ūkininkas Vaičekauskis pokariu buvo ištremtas Sibirą,
kai kas iš jo šeimos atsidūrė kažkur Amerikoje. Anais laikais ten buvę tvenkiniai ir
didelė sodyba. Stovėjęs didelis medinis dviaukštis namas su bokštu . Sovietmečiu
jame apgyvendintos kelios šeimos, veikė pieninė, pradžios mokykla. Atokiau stovėję
tvartai. Viską nugriovė kolūkių laikais. Teliko betoniniai padailinti tvoros stulpeliai
(tokia tvora juosė erdvią sodybvietę), senų medžių ir suvešėjusių alyvų (70 pav.).
Kaimo vienkiemiai buvo išsimėtę tarp kalvų ir drėgnų slėnių (71 pav.).
K lniškiai Po 1944 m. šiam kaimui buvo priskirtos ir aplinkinių kaimų
sodybos – tarp kalvų išsimėtę negausūs vienkiemiai.
Buvusioje Teresių sodyboje tebestovėjo senas namas ir dalis tvarto. 14 ha
valdžiusioje sodyboje 1913 m. buvo pastatytas nemažas medinis namas, vėliau
vairiai perdirbinėtas. Pavyzdžiui, 1940 m. liepos mėnes buvo perstatytas to namo
senasis kaminas – tradicinė virtuvė. Stogas buvo malksnomis dengtas. Pokariu
name veikė parduotuvė (72 pav.). Didelis sodybos medinis tvartas buvo pakeltas
ant aukštesnio pamato, sumūryto iš smulkesnių riedulių, surankiotų aplinkiniuose
laukuose (73 pav.). ėjimus tvarto patalpas dengė plati pastogė – seniau stulpeliais paremtas prietvartis (74–76 pav.).
Buvusius kaimo persitvarkymus atspindėjo kitas pakelės statinys. 1956 m. iš
vairios medžiagos (gal panaudojant ir likviduojamų sodybų trobesių sienojus) dar
prieškariu dirbusių meistrų (Ručinsko ir kitų) buvo pastatytas nemažas medinis
grūdų sandėlis anuometiniam kolūkiui. Vėliau tas statinys buvo vėl perdirbinėtas
ir paverstas sovietiniu kumetynu – ten rengtos patalpos ūkio darbininkų šeimoms
(77 pav.).
72 pav. Buvusios Teresių sodybos gyvenamasis namas Kalniškių kaime.
vairiais laikais perdirbinėtas pastatas išlaikė savo tradicinį tūrį
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7

pav. Gyvenamojo namo buvusioje Teresių sodyboje pirminės konstrukcijos iš nedidelių lauko

akmenų sumūrytas pamatas, pastato kampuose sukirsti apipjauti nevienodo storio sienojai
7

pav. Senas medinis tvartas su plačia pastoge virš pagrindinių įėjimų buvusioje Teresių

sodyboje Kalniškių kaime
75 pav. Tvarto plačios pastogės konstrukcijos elementai. Buvusi Teresių sodyba Kalniškių kaime

76 pav. Senas
medinis tvartas
buvusioje Teresių
sodyboje Kalniškių
kaime. Vaizdas
iš pietryčių pusės
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77 pav. Pokariu
iš įvairios medžiagos
(ir iš nugriautų
pastatų sienojų)
pastatytas medinis
sandėlis tuometiniam
kolchozui, vėliau čia
įrengtas gyvenamasis
namas. Kalniškių
kaimas

78 pav. Vadinamojo Eismunto dvaro Kalniškių
(anksčiau

pitolės) kaime plano schema

a – gyvenamasis namas, b – medinis svirnas,
c – perstatytas tvartas, e – nugriauta medinė
daržinė, k – nugriautas kumetyno pastatas,
l – nugriauta ledainė prie tvenkinio užtvankos.
Sudarė M. Purvinas

79 pav. Gal dar
I

a. iš lauko

akmenų sumūrytas
didelis tvartas
vadinamojo
Eismunto dvaro
sodyboje. Senas
statinys vėliau
perdirbinėtas,
o sovietmečiu
perstatytas. Vaizdas
iš pietų pusės
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80 pav. Senasis
medinis svirnas
vadinamojo Eismunto
dvaro sodyboje. Po
19

m. prie seno

statinio pridurtas
priestatėlis, stogas
perdengtas šiferio
lakštais

81 pav. Vadinamojo
Eismunto dvaro
gyvenamojo namo
statybos data
(19 5 m.) įrėžta
tinke virš namo durų

82 pav. Vadinamojo
Eismunto dvaro
gyvenamojo namo
statytojo inicialai
įrėžti tinke virš
lango
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pav. 19 5 m. pagal miestelių ar dvarų pastatų pavyzdžius

pastatytas tuomet modernus mūrinis gyvenamasis namas vadinamojo
Eismunto dvaro sodyboje. Vaizdas iš pietų
8

pav. Vadinamojo Eismunto dvaro gyvenamojo namo fragmentas

šoninė mansarda, stoglangis, veranda su balkonu. Vaizdas iš pietų
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85 pav. Gyvenamojo namo vadinamajame Eismunto dvare architektūrinės
detalės dekoratyviniai kvadrai pastato kampuose, skirtingų atspalvių
tinkas, kukliai profiliuoti langų apvadai, prieškariui būdingi langų rėmai

86 pav. Dekoruotas (spalvintas ir faktūruotas) tinkas vadinamojo
Eismunto dvaro gyvenamojo namo fasaduose
87 pav. Mūrinio tinkuoto gyvenamojo namo dekoras vadinamojo
Eismunto dvaro sodyboje dekoratyviniais kvadrais puoštas cokolis,
faktūruotas sienų tinkas, šviesiu atspalviu išskirti langų apvadai
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Ties vieškelio Kil niai–Ke mė ir kelio Ad šiškę sankryža (buvusio Špit lės
kaimo plote) tebestovėjo vadinamojo Eismunto dvaro fragmentai. Tas ūkis prieškariu valdęs 80 ha žemės ir išplėtęs savo sodybą (78 pav.).
Ta sodyba buvusi nuo seno – dabartiniai kaimiečiai teigė, esą pakelės tvartas buvęs sumūrytas iš akmenų gal prieš 200 m. – gal dar senelių. Tai galėjo
būti XIX a. pabaigos ar XX a. pradžios statinys, vėliau perdirbinėtas, sovietmečiu
naudotas kaip ūkio gyvulių tvartas ir išplėstas (79 pav.).
Tebestovėjo senasis medinis svirnas, pastatytas iš gerų storų rąstų, dengtas
pusvalminiu stogu, su tradiciniu prieklėčiu. Pokariu šis pastatas paverstas naujųjų
gyventojų tvartu ir apstatytas vairiais priestatais (80 pav.).
Ties senuoju tvenkiniu buvo iš riedulių sumūryta ledainė – stambios sodybos atributas. Tebeaugo sodybą juosusi liepų ir kitų medžių eilė, kieme tebeaugo
didžiulis senas klevas.
Tebestovėjo ypatingasis sodybos namas, statytas 1935 m. (tinke tebeliko
spausta statybos data ir savininko inicialai PSE (81, 82 pav.) ir atspindėjęs visai
naują kultūrin posūk prieškarinio kaimo gyvenime, naujas statytojo nuostatas. Tas
statinys liudija, kad anuometinis turtingas ūkininkas sumanė gyventi poniškai ,
miestiškai , atsisakydamas daugelio ligtolinių tradicijų.
P. Eismunto pasamdyti prityrę meistrai pagal kvalifikuoto architekto parengtą
projektą pastatė beveik miestišką namą – didel mūrin (sumūrytą ne iš plytų,
o iš betono blokelių), tinkuotą ir vairiai dekoruotą pastatą (83 pav.). Pastatas
išsiskyrė sudėtingesniu tūriu – kryžminę mansardą su dvišlaičiu stogu kiemo
šone papildė du stoglangiai su tokiais pat stogeliais (84 pav.). Namo architektūra
atspindėjo 1920–1930 m. stilistines Lietuvos architektūros tendencijas, kai sigalintis
modernizmas dar pynėsi su tradicionalizmo ir istorizmo apraiškomis.
Namą pa vairino du prieangiai abiejuose šoniniuose namo fasaduose. Ant
kiemo pusės prieangio buvo rengtas erdvus antrojo aukšto balkonas, aptvertas
dailiu kaltiniu metaliniu aptvaru. Pastatą puošė vairių formų langai su profiliuotais tinko apvadais (85 pav.). Sąsajas su istorizmo tradicijomis rodė dekoratyviniai
tinko kvadrai namo kampuose, pastogės frize ir cokolyje (86, 87 pav.).
Kūj kai Prie vieškelio Vaiguva–Dubėnai tebestovėjo apleista Marijos Gvozdaitės (1913–2003) sodyba – senų medžių (būdingos eglių juostos ir kt.) supamas
prieškario vienkiemis su dviem domiais pastatais (88 pav.). Didelis molinis tvartas
buvo jungtas su medine daržine (kaip dažniausiai daryta vidutiniokų sodybose).
Savo pavidalu išsiskyrė medinis gyvenamasis namas – būdinga senovinė žemaitiška
troba su laužytu čiukuriniu stogu (89 pav.). Gal tai buvo senesnių laikų statinys,
gal j jau vėliau statė vietos meistrai pagal ankstesnius pavyzdžius.
Ryčiau vieškelio, šalia miškelio, tebestovėjo buvusi Sarulių sodyba su ketvertu medinių, gana archajiškos išvaizdos statinių (namu, svirnu ir dviem tvartais), gan savotiškai išdėstytų sodybvietėje (90 pav.). Prieškariui būdingą, vėliau
gulsčiomis lentomis apkaltą namą dengė pusvalminis stogas (91 pav.). Nedidel
medin , šoninio tipo dviejų patalpų svirną dengė senoviškas keturšlaitis stogas su
plačia pastoge – prieklėčiu (92 pav.). Išsiskyrė vakarinis kelių patalpų tvartas su
keturšlaičiu masyviu stogu, apvalių sienojų rentiniu ir plačia pastoge virš kelių
ėjimų pastatą (93, 94 pav.).
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88 pav. Marijos
Gvozdaitės sodyba
Kūjokų kaime –
apleistas vienkiemis
su dviem senais
pastatatais. Vaizdas
iš šiaurės vakarų
pusės

89 pav. Senoviško
pavidalo medinė
žemaitiška troba
M. Gvozdaitės
sodyboje. Vaizdas
iš vakarų

90 pav. Buvusios Sarulių sodybos Kūjokų
kaime plano schema a – gyvenamasis namas,
b – senasis medinis svirnas, c1 – senasis

medinis tvartas, c2 – vėlesnis medinis tvartas.
Sudarė M. Purvinas
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91 pav. Tradicinio pavidalo medinė žemaitiška troba buvusioje Sarulių
sodyboje Kūjokų kaime. Vaizdas iš šiaurvakarių pusės

92 pav. Seno medinio svirno pastogė –
priesvirnis buvusioje Sarulių sodyboje
9

pav. Seno medinio tvarto plati pastogė

prieš įėjimus į atskiras tvarto patalpas.
Buvusi Sarulių sodyba Kūjokų kaime
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9

pav. Senasis tvartas su keturšlaičiu stogu. Sunykusi skiedrų danga

vėliau buvo apklota šiferio lakštais. Buvusi Sarulių sodyba Kūjokų kaime.
Vaizdas iš pietvakarių pusės

Šių sodybų pastatų pobūdis rodo,
kad ir prieškariu čia buvo statomi archajiškų formų pastatai su tradiciniais
elementais ir konstrukcijomis (senoviško
pavidalo keturšlaičiais stogais ir kt.). Kai
kurie iš tų pastatų ar jų dalys galėjo būti
atkeliami iš senesnių sodybų (dalijantis
paveldėtą ar sigytą ūk dažniau buvo
pervežami mažieji svirneliai).
Norkia Sumenkusiame kaime
senų ir vertingų pastatų ar sodybų neaptikta.
domesnis smulkiosios architektūros objektas paplentėje ties Norkia s –
mūrinė koplytėlė, apjuosta sena metaline lietine tvorele (95 pav.).
Pak vis Prie keliuko nuo plento
Vaiguva–Kelmė link Pakėvio dvarvietės
sovietmečiu buvo suformuota nauja nemaža gyvenvietė, kurioje nerasta senų
ar vertingų pastatų ir sodybų.

95 pav. Savitesnis objektas Norkių kaimo
teritorijoje – mūrinė koplytėlė prie plento
Kelmė–Vaiguva
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Ta gyvenvietė apsupo ir senąją (1830 m. statytą) Pak vio bažnyčią, dar sovietmečiu paskelbtą architektūros paminklu. Šventovė buvo pastatyta ant savotiškos
kalvelės, kur senovėje galėjo būti koks alkakalnis ar kitas priešistorės objektas.
Kaip pasakojo vietos gyventojai, praeityje buvęs ir bažnyčios bokštas (matyt,
varpinė), kuris matydavosi net iš Ke mės. Gal per Antrąj pasaulin karą rusai
(?) šaudę iš to bokšto, tada priešininkų artilerija smarkiai apšaudė visą Pak v .
Sovietų okupacijos dešimtmečiais senoji bažnyčia buvo apleista ir palaipsniui
nyko. Neprižiūrimas gedo jos stogas. Supuvus medinėms konstrukcijoms, stogas
griuvo. Tada vietos ūkis savaip pasirūpino griūvančiu kultūros paminklu –
siuntė žmones su arkliais, kad tie stogo liekanas nutemptų šalin. Likusios sienos,
netekusios priedangos, sparčiau iro, buvo draskomos. Buvo suniokotas ir bažnyčios šventorius, ten praeityje buvę objektai. Nebeliko šventorių juosusios tvoros,
sudėtos iš akmenų (96 pav.). 2005 m. bažnyčios šventorių šienavo kaimynystėje
gyvenęs žmogus, matęs tos šventovės naikinimą, paskutinius aštuonerius metus
tvarkęs jos sklypą.
2005 m. tebestovėjo apirusios bažnyčios sienos, buvo kitų objektų liekanų.
Pastatas buvo savito penkiakampio plano, su trikampe apside. Pažymėtina, kad
šventovė nebuvo orientuota pasaulio šalių ar gretimo keliuko atžvilgiu. Gal jos
pagrindin fasadą norėta atgręžti Pakėvio dvarvietę – pietryčių link (97, 98 pav.).
Pastatas buvo sumūrytas iš stambesnių lauko riedulių, tarp jų eilių kraunant
smulkesnius akmenėlius ir nuolaužas. Statinys išorėje buvo tinkuotas (kalkių skiedinio tinkas geriau išliko pastato šiaurinėje pusėje) (99 pav.). Supuvus medinėms
angų sąramoms, silpnokai sumūrytos sienos pradėjo dar sparčiau griūti.
Durų anga buvo perdengta stambia medine sąrama (ten paklotas storas,
matyt, ąžuolinis rąstas), o langų angos – iš raudonų plytų sumūrytomis arkinėmis
sąramomis (100, 101 pav.).
Bažnyčios šventoriuje, ties pastato apside, buvo palaidotas čia kunigavęs
dvasininkas. Jam buvo pastatytas didesnis metalinis kryžius, kur sovietmečiu
sudaužė. Minėtas šventovės kaimynystėje gyvenantis žmogus (prieš 8 m. atsikėlęs
iš Vaiguvos) suvirino sulaužyto kryžiaus metalines dalis, jas betonavo tvirtesn
pamatą (seniau kryžius buvo taisytas akmen ), iš Vaiguvos kapinių atvežė betonin kapo apvadą, kuriuo pažymėjo kunigo kapą (102 pav.).
Prie metalinio lietinio kryžiaus (kuris galėjo būti pagamintas Ti žėje ar
Šiauliuos ) pritvirtintame šviesaus metalo medalione liko rėžtas rašas (103 pav.)
„KUNIGAS BRUNONAS R MA I
Mirė 11 Svalum ( ) 187 m. Amžina
atilsi Juz iam Rovni ( ).“
Gal Atgimimo metais šventoriuje pastatytas aukštesnis medinis kryžius buvo
bebaigiąs išvirsti (104 pav.).
Šventoriaus pietiniame pakraštyje liko laidojimo rūsio žymė. Esą ten betoniniame sarkofage buvusi palaidota jauna dvarininkaitė, o ties kapu stovėjęs
metalinis kryžius. Š kryžių gal sovietmečiu nulaužė ir išvežė. Sarkofago galą
išdaužę vietos marginalai išrausė palaikus, esą radę ten kokių papuošalų, bet
paskui susilaukę atpildo – kažkokių nelaimių.
Šventoriaus šiaurrytiniame šone, ties bažnyčios šoniniu fasadu, buvo pastatytas
savotiškesnis objektas – Pakėvio dvarininkų mauzoliejus. Jis rengtas jau kalvos
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96 pav. Vaizdas nuo Pakėvio bažnyčios kalvelės pietryčių link.
ventorių juosusi akmens riedulių tvora sovietmečiu buvo nuardyta
97 pav. Suniokotos Pakėvio bažnyčios mūrai. Sovietmečiu oficialiu
architektūros paminklu paskelbtas pastatas realiai nebuvo saugomas.
Nugriuvus stogui, sunyko ar buvo sunaikinta vidaus įranga,
pagrobtos pastato dalys. Vaizdas iš pietryčių pusės
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98 pav. Pakėvio bažnyčios šventoriaus plano schema b – suniokotos
bažnyčios sienų mūrai, k – kunigo B. Rimavičiaus kapavietė,
l – išplėštas laidojimo rūsys, m – Pakėvio dvarininkų mūrinis
mauzoliejus. Sudarė M. Purvinas
99 pav. Suniokotos Pakėvio bažnyčios šiaurinė pusė – dalinai išlik s
akmens mūro sienų išorės tinkavimas
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100 pav. Nykstanti medinė sąrama virš
Pakėvio bažnyčios durų angos, medinių
durų staktų liekanos. Vaizdas iš pietryčių

101 pav. Pakėvio bažnyčios langų angas juosė
raudonų plytų mūrinys, dengė mūrinės arkinės
sąramos
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102 pav. Atstatyta kunigo B. Rimavičiaus
kapavietė Pakėvio bažnyčios šventoriuje, prie
šventovės šiaurvakarinio galo
10

pav. rašo medalionas kunigo B. Rimavi-

čiaus antkapiniame kryžiuje. Pakėvio bažnyčios
šventorius

10

pav. Virstantis medinis kryžius, Pakėvio

bažnyčios šventoriuje veikiausiai pastatytas
Lietuvos Atgimimo metais
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šlaite, pagrindin fasadą su mūriniu (sumūrytu iš raudonų plytų ir tinkuotu) ukštu
atiku virš žemų ėjimo durelių atgręžiant K vio ežero slėn . Tas atikas buvo
kukliai dekoruotas istorizmo stilistikai būdingais elementais – arkinėmis nišomis
ir pan. (105, 106 pav.), rodančiais, kad šis statinys veikiausiai buvo suformuotas
XIX a. antrojoje pusėje. Kalvos šlaite už atiko buvo išmūrytas iš raudonų plytų ir
lauko riedulių pats laidojimo rūsys, perdengtas plytų skliautu, viduje tinkuotas.
Pasakota, kad tame rūsyje buvę tvarkingai išrikiuoti mirusių dvarininkų karstai.
1990 m. mauzoliejus dar stovėjęs. Esą vėliau, aplinkinių sodybų vaikams žaidžiant,
griuvęs mauzoliejaus skliautas. Po to ištampę karstus, išmėtę dvarininkų palaikus,
radinius perdavę Kelmės muziejui. 2005 m. tebuvo apnykęs mauzoliejaus atikas
ir griuvęs laidojimo rūsys (107, 108 pav.).
Po 1944 m. bažnyčią ir jos aplinką niokojo sovietinę gyvenvietę sukelti
žmonės ir jų vaikai, nebejautę pagarbos sakraliniams objektams ar ten palaidotiems žmonėms.
Apleistos ir niokotos bažnyčios, vadinamojo architektūros paminklo, niekas
nesiėmė saugoti ar bent konservuoti jos griuvėsių. Pastatas ir toliau nestabdomai
griuvo.
Nuo bažnyčios kalvos keliukas leidžiasi žemyn erdvų slėn link Pakėvio
dvaro sodybos.
Pakelėje tebestovėjo dar vienas smulkiosios architektūros objektas – iš raudonų
plytų sumūryta, praeityje tinkuota dviejų tarpsnių koplytėlė su dekoratyvinėmis
nišomis pagrindiniame fasade (109 pav.). Tai galėjo būti ir su dvaru susietas (gal
ir ne sakralinės paskirties) objektas.
Pakėvio dvarvietė išsidėsčiusi tvenkinio rytiniame krante. Ten aptikti penki
pastatai ar jų liekanos (110 pav.). Šiaurinėje dalyje tebestovėjo labai didelė medinė
daržinė (111, 112 pav.) – nemažo dvaro ūkiui būdingas objektas. Jos rytinio galo
stogas jau dubo, nykstant medinėms konstrukcijoms.
Dvaro rūmus – T plano pastatą sudarė dviejų skirtingų dalių junginys. Pietinė
dalis – mūrinis vienaaukštis profesionalios architektūros pastatas su mansardiniu
stogu. Prie jos buvo pridurtas šiaurinis medinis priestatas, savo pavidalu artimesnis
tradicinei žemaitiškai trobai su masyviu pusvalminiu stogu. Abi rūmų dalys buvo
tinkuotos (šiauriniame priestate tinkas dengė medines sienas). Toks savitas skirtingų
dalių derinys viename pastate lyg simbolizavo regiono dvarams būdingą dvilypumą – čia profesionalioji architektūra gyvavo greta liaudiškosios (113, 114 pav.).
Pagrindinis (pietinis) dvaro rūmų fasadas buvo kukliai dekoruotas istorizmo stilistikai būdingais elementais profiliuotais langų apvadais, nesudėtingais
karnizais, rustuotais sienų kampais. Pastatas buvo gerokai apnykęs, byrėjo tinkas
(115–118 pav.). Blogiausia buvo medinio šiaurinio priestato būklė – stogas griuvęs,
rytinė siena išgriuvusi (119, 120 pav.).
Tarp rūmų ir daržinės tebebuvo didelio mūrinio pastato (gal buvusio tvarto)
liekanos.
šiaurryčius nuo dvaro rūmų tebestovėjo nedidelis mūrinis tinkuotas pastatas, greta seno medinio rentinio liekana (121 pav.).
Vaizdingiausias dvaro sodybos pastatas – didysis mūrinis svirnas greta
tvenkinio, apdengtas masyviu pusvalminiu stogu (122, 123 pav.). Jo šiaurinėje
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105 pav. Pakėvio dvarininkų mūrinio
mauzoliejaus dekoratyvinis atikas.
Pakėvio bažnyčios šventorius. Vaizdas
iš šiaurvakarių pusės

106 pav. Pakėvio dvarininkų mauzoliejaus
apatinė dalis – iš lauko riedulių sumūryti
pamatai, iš raudonų plytų – cokolinė
statinio dalis
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107 pav. Išgriautas ir išgrobtas laidojimo
rūsys Pakėvio bažnyčios šventoriuje – likusi
iš raudonų plytų sumūryto rūsio cilindrinio
skliauto dalis

108 pav. Išgriautas ir išgrobtas laidojimo
rūsys Pakėvio bažnyčios šventoriuje. Rūsys
buvo sumūrytas iš lauko riedulių, viduje
tinkuotas ir baltintas. Rūsio cilindrinis
skliautas, gal buv s statinio dekoratyvinis
atikas ar pan. – buvo sumūryti iš
raudonų plytų

109 pav. Prie keliuko nuo Pakėvio bažnyčios
link Pakėvio dvaro sodybos tebestovinti
raudonplytė koplytėlė. Praeityje buv s tinkas
nubiro, gal buvusi sakralinė skulptūra ar
įrašo plokštės buvo pagrobti po 19

m.
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110 pav. Pakėvio
dvaro sodybos liekanų
schema a – dvaro
rūmai (gyvenamasis
pastatas), b – didysis
mūrinis svirnas,
c – nugriauti dvaro
tvartai, e – didžioji
medinė kaimo daržinė,
n – dvaro pagalbinio
pastato liekana.
Sudarė M. Purvinas

111 pav. Didžioji
medinė daržinė
Pakėvio dvaro
sodyboje. Vaizdas
iš vakarų pusės.
Tradicinis
pusvalminis stogas,
vėliau perdengtas
šiferio lakštais

112 pav. Didžioji
medinė daržinė
Pakėvio dvaro
sodyboje. Vaizdas
iš pietų pusės
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11

pav. Pakėvio dvaro rūmai – jų medinė ir mūrinė dalys.

Vaizdas iš šiaurvakarių pusės
11

pav. Pakėvio dvaro rūmų mūrinė ir nykstanti medinė dalys.

Vaizdas iš rytų pusės

401

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

115 pav. Pakėvio dvaro rūmų pagrindinis
fasadas. Vaizdas iš pietvakarių pusės

116 pav. Nykstantys Pakėvio dvaro rūmai –
sutrūkinėjusios mūrinės pastato dalies sienos
pagrindiniame (pietiniame) fasade
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117 pav. Pakėvio dvaro rūmų pagrindinis
fasadas. Vaizdas iš pietų pusės
118 pav. Nykstantys Pakėvio dvaro rūmai.
Vaizdas iš šiaurryčių pusės
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119 pav. Griūvanti Pakėvio dvaro rūmų
dalis. Netaisomas stogas supūdė medinį
denginį ir namo sienos medinius sienojus,
kurie įvirto į pastato vidų.

iaurrytinė

pastato dalis

120 pav. Pakėvio dvaro rūmai. Nykstanti
šiaurinė (medinė) priestato dalis – įlūž s
stogas, virstančios sienos
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121 pav. Pakėvio
dvarvietėje išlik s
nedidelis mūrinis
pastatas, medinio
rentinio liekana.
Vaizdas iš pietų
pusės

122 pav. Didysis
Pakėvio dvaro
mūrinis svirnas.
Vaizdas
iš šiaurvakarių
pusės

12

pav. Didysis

Pakėvio dvaro
svirnas. Vaizdas
iš pietvakarių pusės
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pav. Didysis Pakėvio dvaro svirnas. Pastato pagrindinis fasadas –

vaizdas iš šiaurryčių pusės. Pastato centre buvo išlikusi medinė
mansarda – patalpa kėlimo įrenginiui (per tą vietą kroviniai būdavo
sukeliami į svirno pastog )
125 pav. Pakėvio dvaro svirno sienų ir pastogės konstrukcija iš skeltų
akmenų ir smulkių nuolaužų gal

VIII– I

a. sumūrytas pastato

sienos, virš jų vėliau mūryta raudonų plytų sienelė, ant šios remta
medinė pastogės konstrukcija
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126 pav. Pakėvio dvaro svirno pagrindinio
(šiaurinio) fasado fragmentas – iš raudonų
plytų mūrytos angų staktos ir arkinės
sąramos, vėlesnė medinė pastogės konstrukcija,
tradiciškai dekoruotas akmens mūras (tarpai
tarp didelių akmens riedulių buvo užpildyti
tamsių akmenų nuolaužomis). Vaizdas
iš šiaurryčių pusės

127 pav. Pakėvio dvaro svirnas. Nykstanti
vakarinės dalies medinė pastogė

128 pav. Pakėvio dvaro svirnas. Nedideli
„gotikiniai“ langai su smailiaarkėmis
sąramomis (sumūrytomis iš raudonų plytų)
pastato pietiniame fasade. Viduje laikomas
gėrybes saugojo vietos kalvių darbo metalinės
grotos. Vaizdas iš pietvakarių pusės
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129 pav. Pakėvio dvaro parkas, tvenkinys ir jo pakrantėje stovintis
didysis mūrinis dvaro svirnas. Vaizdas iš šiaurvakarių pusės

1 0 pav. Pakėvio dvaro sodyba iš pietvakarių pusės didžioji medinė
daržinė, didysis mūrinis svirnas, tolumoje dvaro parko fragmentas,
arčiau – didysis tvenkinys
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dalyje buvo rengtas krovimo renginys. 1 1 pav. Sunykusios prieškarinės sodybos
Sienas puošė vadinamasis lietuviškas medinių trobesių liekanos Pakėvio dvarvietės
mūras – skiedin tarp stambesnių kaimynystėje
akmenų (riedulių) buvo spausti tamsūs
akmenukai. Gal jau vėliau akmens mūro viršuje buvo sumūryta raudonų plytų
juosta (124, 125 pav.). Iš tokių plytų buvo sumūrytos ir angų arkinės sąramos
(126 pav.). Kitur virš akmens mūro sienų tebuvo medinis rentinys, ant kurio
laikėsi stogo konstrukcija. Trobesio rytiniame gale supuvus seniesiems mediniams
stogo konstrukcijos elementams, to galo stogas dubo (127 pav.).
domūs gotikiniai langeliai su smailių arkų sąramomis, sumūrytomis iš
raudonų plytų, ir vietos meistrų nukaltomis metalinėmis langų grotomis (128 pav.).
Apleistos ir nykstančios Pakėvio dvaro sodybos pietinėje dalyje dar buvo
išlikęs didelis parkas, aplinką puošė nemažas vandens tvenkinys (129, 130 pav.).
Ši nemaža dvarvietė su vaizdingais pastatais sovietmečiu taip ir nebuvo
traukta Lietuvos kultūros paminklų sąrašą, nors Pakėvis sietas su žinomu XIX a.
kultūros veikėju Liudviku Jucevičiumi.
Pakėvio dvarvietės aplinkoje dar buvo likę prieškarinių vienkiemių, sikūrusių
parceliuojant dvaro valdų pakraščius. Tuomet buvo išpopuliarėję vidutinio dydžio
mediniai gyvenamieji namai su pusvalminiais stogais (neretai ir su dekoratyviniu stogo skydo apkalimu – toks namas apibūdintas netolimame Tol šių kaime),
savo pavidalu artimi tradicinei žemaitiškai trobai. Taip prieškariu buvo pratęstos
senesnės krašto liaudies architektūros tradicijos.
Kaip ir kitur, aptikta sunykusių sodybų su griūvančiais mediniais trobesiais
(131 pav.).
Veikiausiai nebelikę Pakėv kų palivarko sodybos pėdsakų – tame plote
2005 m. nepastebėta kokių nors pastatų ar kt.
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1 2 pav. Buvusiose
Pavaiguvio valdose
tebestovintis betoninis
paminklėlis su 19 2 m.
data

1

pav. Sovietmečiu

sukurtame vietos ūkio
gamybiniame centre
Pavaiguvyje likusios
seno (po 19

m.

perstatyto) ūkinio
pastato dalys

1

pav. Seno

molinio ūkinio
pastato fragmentai
buvusiame Pavaiguvio
ūkiniame centre
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P vaiguvis Sunykusiose kapinaitėse (?) stovėjo betoninis paminklėlis su
1932 m. data (132 pav.).
Buvusiame ūkio gamybiniame centre dar buvo senesnių statinių liekanų.
Veikiausiai pokariu čia buvo panaudotos stambesnės sodybos senesnių ūkinių
pastatų dalys. Vienur pastatų rėmai buvo mūryti iš raudonų plytų, rengiant
arkines angų sąramas. Kitur virš langų buvo rengtos medinės sąramos, pačias
trobesių sienas nudrebiant iš molio (133, 134 pav.).
Petrik ičiai Sunykusioje kaimavietėje dar tebestovėjo dviejų prieškario sodybų kai kurie mediniai pastatai.
Rytinėje sodyboje tebebuvo namas ir ūkinis pastatas (135 pav.). Perdirbinėtame ir lopytame name dar buvo išlikęs senesnis namo galas su pusvalminiu
stogu, dengtu skarda (prieškariu turtingesnieji ar vidutiniai ūkininkai neretai savo
namus uždengdavo skardiniais stogais) (136 pav.).
Vakarinėje sodyboje tebestovėjo nedidelis svirnelis, buvusios tvoros vietą
žymėjo dailesni betoniniai stulpeliai (137 pav.). Gal senesnių laikų svirną vėliau
(prieškariu) imta perdirbinėti – priesvirnyje abipus ėjimo durų rengtos dvi lentinės patalpėlės, pastatas apkalinėtas stačiomis lentomis (138 pav.).
1 5 pav. Rytinės
sodybos liekanos
Petrikaičių
kaimavietėje.
Vaizdas iš vakarų
pusės

1 6 pav. Tradicinis
medinis gyvenamasis
namas rytinėje
Petrikaičių kaimo
sodyboje. Vaizdas
iš šiaurvakarių pusės
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1 7 pav. Petrikaičių kaimo vakarinėje sodyboje lik s medinis svirnelis
ir išnykusios sodybvietės tvoros padailintas betoninis stulpelis. Vaizdas
iš vakarų pusės
1 8 pav. Vėliau perdirbinėtas medinis svirnelis Petrikaičių kaimo
vakarinėje sodyboje. Vaizdas iš pietryčių pusės
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P keliai Šis gatvinis kaimas dar 1 9 pav. Jau pokariu pagal tradicinių vietovės
XIX a. buvo vienas didesnių apylinkės pastatų pavyzdžius pastatyti naujesni mediniai
kaimų. Po 1944 m. Pikeliai išlaikė savo trobesiai. Pikelių kaimo šiaurinis galas
senosios struktūros bruožus, tačiau
daugelis kaimo sodybų buvo pertvarkytos, daug senesnių trobesių perstatyta ar
pastatyta naujai. Kaip pasakojo dabartiniai gyventojai, pokariu buvo paaukštintas
vandens lygis tvenkinyje, dar prisidėjo ir bebrų statomos užtvankos, todėl užmirko Knit ojos upelio slėnis, tenykštės pievos drėko, užaugo krūmais ir pan. Taip
pasikeitė kaimavietės aplinka.
2005 m. Pikelių kaimavietės šiauriniame gale vyravo gan paprasti mediniai
trobesiai, pastatyti pokariu, bet neretai pagal senesnius pavyzdžius, išlaikant tradicin pastatų, sodybos ir viso kaimo pavidalą (139 pav.).
Kai kuriuose naujesniuose pastatuose panaudotos senesnių statinių dalys,
kai kur dar buvo likę tokių apnykusių (dažniau ūkinių) pastatų (140, 141 pav.).
Dažniausiai nedideli mediniai trobesiai sodybvietėse rikiuoti gana tvarkingai, kaimavietė driekėsi upelio slėniu (142, 143 pav.).
Tarp daugumos perdirbtų ir sumenkusių sodybų išsiskyrė Pikelių kaimavietės pietiniame gale išlikusi Jurgio Banio ir Elžbietos Graisienės sodyba ir jos
aplinka. Ten praeityje gyvenę ūkininkai Paliuliai, turėję 17 ha žemės. Pasakota,
kad tos sodybos senasis namas kažkada statytas dar klebono.
Sodyboje užfiksuoti du gyvenamieji pastatai. Prie gatvės stovintis mažesnis
medinis namelis perstatytas iš senovinio sodybos svirno – tą rodo ir išlikę pastogės konstrukcijos fragmentai (144, 145 pav.).
Atokiau nuo kaimo gatvės stovėjo tikrasis gyvenamasis namas – stambus
medinis pastatas su masyviu pusvalminiu stogu (seniau jis buvo dengtas malksnomis). Sodybvietėje tebeauga senų medžių (146 pav.). Tas didysis namas – bū413
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1 0 pav. Pikelių
kaime išlik s senesnis
medinis ūkinis
pastatas
1 1 pav. Tradicinio
pavidalo medinis
ūkinis pastatas
Pikelių kaime
1 2 pav. Gatvinė
Pikelių kaimavietė
driekiasi upelio
slėniu. Jo šlaite lik s
žinomas senkapis
(nuotraukos dešinėje),
dar sovietmečiu
paskelbtas oficialiu
kultūros paminklu
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1

pav. Upelio

slėnyje nusidriekusi
Pikelių kaimavietė,
išlik jos senesnės
gatvinės struktūros
elementai
1

pav. Iš senovinio

sodybos medinio
svirno perstatytas
gyvenamasis namelis
Pikelių kaime
1 5 pav. Išlik
būdingi senojo svirno
pastogės elementai
vėliau perstatytame
pastate. Pikelių
kaimas
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1 6 pav. Būdinga senoji sodyba Pikelių kaime – išlikusi tradicinė
medinė žemaitiška troba
1 7 pav. Būdinga tradicinė troba Pikelių kaime – erdvus statinys
su masyviu pusvalminiu stogu
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1 8 pav. Pasiturinčio ūkininko sodyboje
statytos didelės medinės trobos savitesni
elementai mediniais dekoratyviniais kvadrais
apkalti trobesio kampai, sudėtingesnė pastogės
konstrukcija. Pikelių kaimas
1 9 pav. Patyrusių meistrų gaminti
sudėtingesni ir padailinti pastogės konstrukcijos
mediniai elementai. Tradicinė žemaitiška troba
Pikelių kaime

150 pav. Tradiciškai apkaltos žemaitiškos
trobos durys Pikelių kaime
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151 pav. Būdingi tradicinės trobos elementai apkalimas stačiomis
lentomis ir tašeliais, išlikusios būdingos durys su tradicine stakta
ir mažu stogeliu virš durų. Pikelių kaimas

152 pav. Tradicinės žemaitiškos trobos būdingi pastogės konstrukcijos
mediniai elementai. Pikelių kaimas
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15

pav. Mažasis

tradicinis svirnelis
Pikelių kaime

15

pav. Mažojo

medinio svirnelio
priesvirnio elementai.
Pikelių kaimas

155 pav. Buvusi
Simono Giedrimo
sodyba Pikelių kaime,
išsidėsčiusi abipus
kaimo gatvės
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156 pav. Paprastesni medinio gyvenamojo namo pastogės elementai
buvusioje S. Giedrimo sodyboje. Pikelių kaimas

157 pav. Senoviška medinė troba buvusioje S. Giedrimo sodyboje –
kiemo fasado dalis. Pikelių kaimas
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158 pav. Senoviška medinė troba buvusioje S. Giedrimo sodyboje –
neaukštos pirmojo aukšto sienos, masyvus stogas. Pikelių kaimas
159 pav. Senoviška medinė troba buvusioje S. Giedrimo sodyboje.
Pastato stogo skydai vėlesni, gal perdirbimų metais pakeista ir stogo
forma (vietoje senovinio įrengiant paprastesnį dvišlaitį). Pikelių kaimas
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dinga tradicinė žemaitiška troba – platus ir aukštas statinys (147 pav.). Šio pastato
išskirtinumą pabrėžia pastato kampų dekoratyvinis apkalimas, imituojant kvadrus
(klasicizmo ir istorizmo architektūros elementą, dažną XIX a. miestelių ir dvarų
pastatuose), tvarkingi pastogės konstrukcijos elementai (148, 149 pav.). Rytiniame
(pagrindiniame kiemo) fasade išlikusios dailiai apkaltos tradicinės durys, senasis
sienų apkalimas stačiomis lentomis ir tašeliais (150, 151 pav.). Didelis pastatas
iš storų, dar kirviu aptašytų rastų buvo pastatytas vienu metu – tai rodo ir jo
pastogės konstrukcijos elementai (152 pav.).
Spėjame, kad tas namas buvo pastatytas XIX a. pabaigoje ar XX a. pradžioje. Vėliau jis buvo kiek perdirbtas – panaikinta namo centre buvęs molinis
kaminas – senoviška virtuvė, nebeliko molinės aslos, padidinti langai (buvę
mažesni), lyg buvę daugiau puošmenų.
Netoliese stovėjo jau išnykusios sodybos mažas svirnelis – apylinkėse retesnis
galinio tipo medinis statinys, išlaikęs daugumą autentiškų elementų (153, 154 pav.).
Piečiau (jau paskutinėje tradicinėje Pikelių sodyboje) stovėjo dar vienas senas
gyvenamasis namas. Ši sodyba (priklausiusi Simonui Giedrimui) buvo išsidėsčiusi
abipus kaimo gatvės. Gatvės vakariniame šone stovėjo gyvenamasis namas, o
rytiniame (upelio) šone – ūkiniai pastatai (jų vietoje dabar stovi naujesnė medinė
daržinė). Sodyboje tebeauga senų medžių (155 pav.).
Senovinio sodybos namo išvaizdą pakeitė vėlesnis dvišlaitis stogas (praeityje
namą dengė masyvus pusvalminis stogas, klotas šiaudais). Liko tradicinių (paprastesnių nei anksčiau apibūdintame Paliulių name) pastogės elementų, senosios
aptašytų rąstų sienos (156–159 pav.). Didel namo amžių rodo ir išlikusios gan
archajiškos durys, mažas senovinis langelis (160, 161 pav.).

160 pav. Žemos medinės durys senovinėje
troboje buvusioje S. Giedrimo sodyboje.
Paprastesnė durų stakta, nesudėtingas durų
apkalimas ir kt. veikiausiai liudija menkesnius
statytojo išteklius. Pikelių kaimas
161 pav. Mažasis langelis kamaros gale.
Senovinė medinė troba buvusioje S. Giedrimo
sodyboje. Pikelių kaimas
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Šis namas (statytas veikiausiai ne itin turtingo ūkininko) atspindi senesnę
liaudies architektūros tradiciją nei anksčiau apibūdintas Paliulių namas (labiau
poniškas ir jau vėlesnės tradicijos pavyzdys).
Deja, visame nemažame Pikelių kaime tebuvo likę tik trys čia aprašyti
vertingi senieji mediniai trobesiai (du gyvenamieji namai ir svirnelis). Dauguma
dabartinių kaimo pastatų jau vėlesni. Tarp jų vyrauja labai kuklūs, net prasti trobesiai. Gal tai atspindi ir kai kurias vietos tradicijas (praeityje apylinkėje gausūs
nepasiturintys ūkininkai, matyt, taip pat statydavosi kuklius pastatėlius), tačiau
neformuoja domesnio apylinkių vaizdo.
Gerokai suniokota tradicinė šio gatvinio kaimo struktūra. Kaip pasakojo
dabartiniai gyventojai, sovietmečiu ir vėliau buvo masiškai griaunami senieji trobesiai ir sodybos Pikeliuose – sukūrendavo nereikalingus pastatus . kaimą kėsinosi
ir sovietinė melioracija – norėta nedidelę gyvenvietę visai likviduoti. Tuomet
kaimą apgynę specialistai iš Vilniaus – esą kaimas yra etnografinis. Deja, vėliau
to etnografiškumo likdavo vis mažiau.
Sirūn škiai Kaimo sodybos praeityje keliomis grupėmis tęsėsi ilgu ruožu.
Dabartiniai gyventojai prisiminė ten buvusius stambiausius ūkininkus – lenką
Choromansk (valdžius dvarel su 30–40 ha žemės), Galkevičių ir Šeproną.
Choromanskio dvarelio sodybos liekanos tebebuvo ties keliu Vaiguva–
žventis, šalia dabartinio tvenkinio (užpylusio buvusias pievas), Va mės upelio
slėnio ir keliuko pietvakarių link. Ten aplink nemažą kiemą stovėjęs medinis
rūmelis, dvi daržinės, svirnas (su rūsiais po juo) ir didelis tvartas (162 pav.).
Dabar liko tik pastarasis pastatas, tebeaugo senų klevų, uosių ir kt. Sovietmečiu
nemažą dvaro rūmel (apie 10 × 4 m dydžio plane) vietos ūkis pardavė, j nuar162 pav. Buvusio
Sirūniškių dvarelio
sodybos plano schema
a – buv s medinis
gyvenamasis namas,
b – nugriautas
medinis svirnas (išliko
po juo buv s mūrinis
rūsys), c – išlik s
senasis medinis
tvartas, e1 – buvusi
medinė daržinė,

e2 – buvusi medinė

daržinė, m – buv s
vandens malūnas,
cm – buv
malūnininko tvartai.
Sudarė M. Purvinas
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16

pav. Senasis Sirūniškių dvarelio tvartas, pastatytas nelygiame

reljefe.

16

Lietuvos valsčiai

didelį statinį vedė keli įėjimai

pav. Senojo tvarto pamatai mūryti iš skeltų akmenų. Sirūniškių

dvaro sodyba
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165 pav. Senojo tvarto šoninis fasadas. Sirūniškių dvaro sodyba
166 pav. Kampinis įėjimas į senąjį tvartą Sirūniškių dvaro sodyboje

167 pav. Buvusio dvaro svirno liekana – mūrinis rūsys po buvusiu
svirnu. Sirūniškių dvaro sodyba

425

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

dė ir išvežė
žvent . Iš kitų sodybos statinių likę tik pomurenkos (pamatai), tai
vėlesni gyventojai naujus pastatus statė ten, kur norėjo.
Dvaro rūmelis buvo apkaltas lentomis (gulsčiomis ir stačiomis), viduje tinkuotas, upelio (rytų) pusėje buvęs priebutis. Ties šia sodyba buvo rengtas senas
tvenkinys, ten stovėjo senas medinis vandens malūnas. Dabar telikęs tik tvenkinys,
o malūną sovietmečiu nugriovęs vietos ūkis.
Senasis dvarelio tvartas buvo pastatytas iš geresnių apipjautų sienojų. Upelio
slėnio pusėje jam buvo sumūrytas aukštas pamatas iš skeltų akmenų ir nuolaužų.
erdvų statin vedė keli ėjimai iš galo ir šono (kiemo fasado), erdvesni vartai
gal buvo skirti mėšlui išvežti (163–166 pav.).
Tebebuvo senasis rūsys, ant kurio stovėjęs nugriautasis dvarelio svirnas.
ėjimas rūs buvo sumūrytas iš raudonų plytų, perdengiant j dailiai sumūryta
arkine sąrama (167 pav.).
Visa tai rodo, kad dvarelio svirną ir tvartą veikiausiai XX a. pradžioje statė
kvalifikuoti meistrai, naudoję kokybiškas statybines medžiagas.
Piečiau (šalia keliuko ir Va mės upelio) išlikusiame prieškario vienkiemyje
dar rastas nemažas tvartas, sumūrytas iš nedegtų molio plytų, su pridurta didele
medine daržine.
Sta kiškė Labai sunykusiame nuošaliame kaime 2005 m. gyventa tik vienoje sodyboje. Ten (toliau nuo Vaiguvos ir svarbesnių kelių) nebebuvo likusių ir
aplinkinių kaimų (Gric ičių, Šli rpių, Skaudv lų ir kitų). Kai kur dar tebebuvo
pavienių sodybų su vėlesniais pastatais.
Prieškariu 5 ha žemės turėjusio Vinco Laurinaičio sodyboje tebebuvo nedidelis
medinis namelis – prieškario naujakuriams būdingo statinio pavyzdys (168 pav.).
Netolimoje Kvedaro sodyboje tebuvo likęs medinio tvartelio galas (169 pav.) –
taip pat būdingas prieškarinio ūkinio pastato kukliame ūkyje pavyzdys. Jis buvo
statytas ant kiek aukštesnio betoninio pamato. Virš plačių važiavimo vartų buvusi
erdvi pastogė. Sienojai (apipjauti rąstai) jau buvo sunerti tvarkingą rentin su
lygiais kampais.
168 pav. Prieškarinio
naujakurio namelis
išlikusioje Stankiškės
kaimo sodyboje
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169 pav. Prieškarinio
naujakurio nedidelio
medinio tvartelio
liekana Stankiškės
kaime

Tos sodybos stovėjusios ant žvyro kalvos – vienos iš daugelio aplinkui. Tarp
nederlingų kalvų telkšojo pelkės, tad šie plotai buvę labai nepalankūs žemdirbystei.
Šarkia Sunykusioje senojoje kaimavietėje ties Knit ojos upeliu tebebuvo
apleistas, gal prieškariu statytas vienkiemis, kur tebestovėjo niokojamas medinis
namas su mediniu priebučiu, padailintu stogo skydais. Pastatą puošė senos durys
šiauriniame fasade su praeityje būdingu siauru langeliu šalia, trikampiai sandrikai
virš langų (170–173 pav.).
Tol šiai Ties Ad šiškės dvarviete, šiauriniame upelio krante, tebebuvo
senesnė sodyba, kurią vedė ąžuolų ir klevų alėja. Ten tebestovėjo tradicinio
pavidalo medinis namas, dengtas pusvalminiu stogu – būdinga žemaitiška troba
(nors statyta tik prieškariu, skirstantis vienkiemius).
Tarp Adošiškės ir Vaiguvos tebestovėjo kita Tolišių sodyba, dar išlaikiusi
senesnių pastatų. Tą Juozo Radzevičiaus sodybą prieškariu valdė Bružai, turėję
30 ha žemės, išskirti vienkiem iš seno kaimo.
Praeityje sodybvietės pietiniame pakraštyje stovėjo iš molio ir akmenų sumūrytas tvartas su galuose pridurtomis medinėmis daržinėmis. Vėliau jo vietoje
pastatytas mažesnis ūkinis pastatas, kuriame likę senojo statinio fragmentų (174 pav.).
Geriau išliko, matyt, prieškariu statytas vidutinio dydžio medinis gyvenamasis namas su pusvalminiu stogu, savo pavidalu artimas tradicinei žemaitiškai
trobai (175, 176 pav.). Stogo vakarin skliautą puošė padailintas lentų apkalimas
(177 pav.).
V iguva Svarbiausiuoju tradicinės architektūros objektu miestelyje liko
sakralinis kompleksas – medinė bažnyčia su varpine, šventorius su iš akmenų
sumūryta tvora ir dailiais vartais (178–182 pav.), senosios kapinės.
Miestelyje dar būta senoviškesnio pavidalo medinių trobų (183 pav.), prieškariui būdingų sodybų ir pastatų (184–186 pav.).
Vaiguvos dvaras. Po 1944 m. dvarvietė buvo labai suniokota. Sunaikinti
svarbiausieji dvarvietės pastatai, kiti apleisti ar nugyventi. Chaotiškai buvo pristatyta vairių prastų statinių, pašiūrių, sandėliukų ir pan. Teritorijoje sivyravo
nešvara ir netvarka, apsileidimas ir chaosas.
427

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

170 pav.

prieškarinį

vienkiemį

arkių

kaime veikiausiai
atkeltas senesnis
medinis gyvenamasis
namas. Vaizdas iš
šiaurės vakarų pusės
171 pav. Senoviškai
apkaltos durys ir
mažasis priemenės
langelis šalia jų
arkių kaimo name.
Vaizdas iš šiaurės
vakarų pusės

172 pav. Kukliais
trikampiais sandrikais
vainikuoti langai
arkių kaimo name.
Vakarinis namo
fasadas

17

pav.

arkių

kaimo namo
pagrindinio fasado
fragmentas tradicinis
gonkelis, langų
puošmenos. Vaizdas
iš pietvakarių
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17

pav. Senovinio mūrinio tvarto liekana vėlesniame mediniame

ūkiniame pastate. Buvusi Bružų sodyba Tolišių kaime. Vaizdas
iš pietų pusės
175 pav. 19 2 m. vienkiemyje statytas buvusios Bružų sodybos
gyvenamasis namas, kurtas pagal tradicinės žemaitiškos trobos
pavyzdį. Vaizdas iš pietryčių pusės

429

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

176 pav. Tradicinio pavidalo medinis gyvenamasis namas buvusioje
Bružų sodyboje Tolišių kaime
177 pav. Pusvalminio stogo skydo dekoratyvinis apkalimas. 19 2 m.
pagal senus pavyzdžius statytas medinis gyvenamasis namas buvusioje
Bružų sodyboje Tolišių kaime. Vaizdas iš šiaurvakarių pusės
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178 pav. Atnaujinta medinė Vaiguvos katalikų
bažnyčia, tvarkinga šventoriaus tvora, mūryta
iš lauko akmenų

179 pav. Vaiguvos bažnyčia, medinė varpinė,
puošnesni raudonplyčiai šventoriaus vartai
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180 pav. Sutvarkytas ir prižiūrimas
Vaiguvos bažnyčios šventorius, Žemaitijai
būdingų formų medinė varpinė
181 pav. Puošnūs neogotikinės stilistikos
Vaiguvos bažnyčios šventoriaus vartai,
sumūryti iš raudonų plytų, tradiciniai
kaltiniai metaliniai vartai ir varteliai.
Vaizdas iš rytų pusės

182 pav. Patyrusių meistrų pagaminti
metaliniai kaltiniai Vaiguvos bažnyčios
šventoriaus varteliai – būdinga santūri
ornamentika ir dirbinio konstrukcija.
Vaizdas iš rytų pusės
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18

pav. Tradicinio pavidalo, vėliau perdirbinėta žemaitiška troba

Vaiguvos bažnytkaimio pagrindinėje gatvėje. Vaizdas iš šiaurryčių
pusės
18

pav. Prieškariui būdingas medinis gyvenamasis namas Vaiguvos

bažnytkaimio pagrindinėje gatvėje. Vaizdas iš pietryčių pusės
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185 pav. Prieškariui būdingi medinio gyvenamojo namo elementai
kuklus įstiklintas gonkelis (prieangis), didesni langai. Vaiguvos
bažnytkaimio pagrindinė gatvė. Vaizdas iš pietryčių pusės
186 pav.

a. I pusės miesteliams ir bažnytkaimiams būdingo pavidalo

medinis gyvenamasis namas su šonine mansarda – mezoninu. Vaiguvos
bažnytkaimio pagrindinė gatvė. Vaizdas iš šiaurryčių pusės
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187 pav. Vaiguvos
dvaro svirnas –
medinis tradicinio
pavidalo statinys.
Vaizdas iš pietryčių
pusės
188 pav. Nykstanti
Vaiguvos dvaro
svirno medinio
denginio konstrukcija

189 pav. Senesniems
laikams būdingas
priesvirnis Vaiguvos
dvaro medinio svirno
pagrindiniame fasade
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190 pav. Tradiciškai padailintos Vaiguvos
dvaro svirno durys – būdingas tvirtų ir
profiliuotų lentų apkalimas, iš stambių kalvio
darbo vinių suformuotas žvaigždės pavidalo
ornamentas

191 pav. Vaiguvos
dvaro medinio svirno
užpakalinis fasadas

192 pav. Vaiguvos
dvaro medinio svirno
tradiciniai pastogės
elementai
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19

pav. Iš skeltų akmens riedulių sumūrytas senas rūsys

Vaiguvos dvaro sodyboje

19

pav. Tradicinės puošmenos (drožinėtos medinės vėjalentės,

langų apvadai) senesniame mediniame pastate Vaiguvos dvaro
sodybos šiauriniame pakraštyje.
2005 m. rugpjūčio mėn. Str. nuotraukos – M. Purvino
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Žinomasis medinis dvaro svirnas buvo gerokai apnykęs. Didel medin trobes
dengė pusvalminis stogas. Smunkant statiniui, deformavosi jo savitas priesvirnis.
Tebebuvo senosios svirno durys, pastogės konstrukcijos elementų (187–192 pav.).
Tebestovėjo iš skeltų akmenų dailiai sumūrytas didelis rūsys (193 pav.).
Tradicinių medinės architektūros elementų (drožinėtų vėjalenčių ir kt.) išliko kai
kuriuose dvarvietės trobesiuose (194 pav.).

Išvados
Šioje apžvalgoje nepaminėtos tos gyvenvietės, kuriose nerasta vertingesnių
tradicinės architektūros pavyzdžių. Neilgos ekspedicijos metu nepajėgta pėsčiomis
apeiti visų nuošalių vienkiemių ir atokesnių kaimų, gal kur nors dar buvo likę
ir kitų domių pastatų ar jų liekanų.
Apeinant apylinkes, pajustas ryškus skirtumas tarp buvusio Vaiguvos valsčiaus teritorijos šiaurinės ir pietinės dalių. Pastarojoje tarp kalvų ir pelkių rasta
nedaug kuklių sodybėlių su menkesniais pastatais. Žemdirbystei tinkamesnėje
šiaurinėje dalyje išliko stambesnių ir puošnesnių pastatų (pavyzdžiui, Paliulių
sodyboje Pikelių kaime, Pakėvyje).
Beveik nerasta praeityje gausių palivarkų ir dvarelių sodybų, ten galėjusių
būti stambesnių ir puošnesnių pastatų. Labai suniokotos ir apylinkėse dar likusios
dvarų sodybos (kaip kad ypatingai nugyventoji Vaiguvos dvaro sodyba).
Veikiausiai kuklų apylinkių architektūros paveldo pobūd lėmė tiek gamtiniai
veiksniai (nemaži nederlingų ir kt. žemių plotai), tiek ir istorinės sąlygos. Prieškariu kaimiečiams sparčiai skirstantis vienkiemius, gal dažniau buvo statomos
kuklesnės sodybos su nedideliais, labiau standartiniais mediniais pastatais. Apylinkes labai suniokojo sovietmetis, kai netekta pasiturinčių ūkininkų ir daugelio
iš jų sodybų, didesnių pastatų.
Gal dėl sunkesnio gyvenimo čia ilgiau išliko gan archajiškų statinių. Nedaug
rasta kvalifikuotų statybininkų palikimo (puošnesnių pastatų su dailiais elementais),
iš išlikusių pastatų vyravo gana paprasti ar net primityvoki trobesiai. Nerasta
ypatingų puošmenų, sudėtingų pastatų detalių.
Nedaug rasta plytų mūro pastatų (tokie telkėsi didesnių dvarų sodybose).
Rasta vairių akmens mūro pavyzdžių. Būta nemažai molinių pastatų (naudotos
ir nedegto molio plytos).
Reikšmingiausi šių apylinkių architektūros paveldo objektai Vaiguvos bažnyčios ir kapinių kompleksas, Pakėvio ir Adošiškės dvarų sodybos, Akmenių
buvusi pieninė, Eismunto sodyba Kalniškiuose, Paliulių sodyba Pikeliuose, Pakėvio
bažnyčia. Daugiau tradicinio kaimo bruožų išlaikė Pikeliai, kitur – tik pavienės
sodybos ar pastatai.
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Vaiguvos miestelis ir jo aplinka
XIX amžiaus viduryje
Martynas Purvinas, Marija Purvinienė
KTU Architektūros ir statybos institutas

Reikšminiai žodžiai tradicinė gyvensena, gyvenviečių raida, Vaiguvos apylinkės, Liupšių dvaras, XIX a. vidurys.
Tyrimų tikslas ir uždaviniai ištirti ir vertinti V iguvos miestelio ir jo aplinkos
būklę XIX a. viduryje (baigiantis baudžiavinio ūkio epochai). Remiantis archyvinių
dokumentų informacija, topografinės medžiagos analize, apibūdinti anuometinės
gyvensenos ypatybes, to laikotarpio ūk ir medžiaginius objektus, gyventojų socialines bei etnines ypatybes, pasireiškiančias gyvenviečių pobūdžiu.
Tyrimų metodai kaimotyrinės analizės metodų kompleksas, istorinis lyginamasis metodas.
Nagrinėjamos srities ištirtumo laipsnis. Apie Vaiguvos miestelio istorinę raidą
rašė A. Baliulis ir A. Miškinis1, trumpai pateikę duomenų apie miestel aptiktuose
XIX a. vidurio archyviniuose dokumentuose, bet nepaskelbę ten esančių vairių
žinių apie Vaiguvos aplinką, tuometin ūk bei žmonių gyvenseną. Pastaroji informacija leidžia išsamiau apibūdinti tuometin gyvenimą Vaiguvos aplinkoje,
buvusią ūkinės veiklos, trobesių ir žmonių padėt ir kita.

Liupšių–Vaiguvos valstybinio dvaro
1845 metų inventorius kaip žinių
apie tuometinę gyvenseną šaltinis
1845 m. Vaiguvos miestel ir gretimą Liupši valstybin dvarą išmatavo
matininkas. Pagal tuos duomenis liustratorius vertino dvaro būklę ir pateikė rekomendacijas jam pertvarkyti. Ta medžiaga buvo pateikta kaip tuometinis dvaro
inventorius2. Čia pateikiami kai kurie duomenys iš to inventoriaus, kurie atskleidžia
tuometinės gyvensenos ypatybes Vaiguvos aplinkoje.
Pirmoje inventoriaus dalyje (septyniolikoje skyrių) teikiamos šios temos dvaro
statistinis aprašas, inventoriaus rengimo metodikos paaiškinimas, valstiečių šeimų sąrašas, bobulių sąrašas, pašalinių žmonių sąrašas, valstiečių prievolių taisyklės, ganyklų
aprašymas, rezervinių žemių aprašymas (apskaičiuojant pajamas iš jų), duoklininkų
fermos aprašymas, žemės naudmenų ir
ūkinių staigų aprašymas, valstiečių ap1
Baliulis A., Miškinis A. Vaiguva, Lietuvos TSR
rūpinimo maistu aprašymas (bendruourbanistikos paminklai, Vilnius, 1986, kn. 9, p. 78–95
Miškinis A. Vaiguva, Vakarų Lietuvos miestai ir
meninių arimų sąrašas ir jų naudojimo
nuostatai, kaimo grūdų magazino3 būklės 2 miesteliai, Vilnius, 2007, kn. 2, p. 256–269.
нвента
ка еннаго имени Л ше Вайгово
apibūdinimas), bažnytinių žemių, pastatų
овенской гу е нии в Шавел ском уе де, LVIA,
ir ten reikalingų darbų aprašymas, ūkio 3 f. 525, ap. 2, b. 3900.
Vadinamuosiuose magazinuose – sandėliuose saugodarbų sąrašas, miško medžiagos poreikių
tos grūdų atsargos nederliaus atvejui. Taip bandyta
išvengti praeityje pasitaikiusių badmečių. Toliau
apskaičiavimas, išlaidų apyskaita, pelno
inventoriuje buvo nurodytos tinkamos priemonės
iš dvaro apskaičiavimas, dvaro būklės
magazinui papildyti – naudojant bendruomeninių
arimų derlių ir pan.
palyginimas prieš liustraciją ir po jos.
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Antroje inventoriaus dalyje pateiktas sąrašas valstiečių, kuriems reikia pašalpos darbiniams gyvuliams sigyti, valstiečių, gavusių aukštesn statusą, sąrašas.
Ten pateiktas ir kilnojamojo inventoriaus (nereikalingo dvarui) sąrašas, griautinų
pastatų sąrašas.
Apibūdinant miestel ir kaimus, nurodyta, kad miestelis ir kaimai užstatyti ne pagal planą. Miestelio gatvės gana plačios, o kaimuose siauros, statiniai
susidėvėję, sustatyti ankštai ir pavojingi gaisro atveju 4.
Buvo suskaičiuoti anuometiniai pastatai ir vertinta jų būklė. Valstiečių
pastatų būta 87, iš jų 10 buvo tvirti, 20 reikėjo remontuoti, o 57 (net 66 ) buvo
susidėvėję. Palivarkui priklausė 14 pastatų, iš jų 12 buvo susidėvėję. Pašaliniams
žmonėms priklausė 43 pastatai, iš kurių 26 (61 ) buvo susidėvėję. Dvarui priklausė smuklė (karčema), vertinta 60 rublių, ir malūnas (140 rublių), kurių pastatai
buvo susidėvėję5.
Šie duomenys rodo, kad iki baudžiavos panaikinimo valstiečiai ir kiti
apylinkių gyventojai dažniausiai gyvendavo susidėvėjusiuose ar remontuotinuose
pastatuose. Tai leidžia apibūdinti anuometin gyvenimą kaip gana skurdų – dvaro
valdose ir miestelyje daugiausia gyveno nepasiturintys žmonės.
Išmatuoti ir vertinti tuomet dvaro valdyti žemės plotai6. Žemdirbystei patogūs buvo sodybiniai sklypai (užėmę 49,73 dešimtinės), arimai (445,13), šienaujamos
pievos (475,10), ganyklos (235,72). 1,03 dešimtinės žemės buvo skirta smuklei ir
malūnui. Reikėjo pagerinti 0,62 dešimtinės arimų ir 10,56 pievų. Prie nepatogių
(netinkamų ūkio reikmėms) žemių buvo priskirti durpynai, kelių ruožai, upeliai,
kūdros, kapinės, bažnyčios šventorius, daubos ir pelkės (iš viso 36,92 dešimtinės).
Miškų (kuriems priskirta 189,37 dešimtinės) plotų didžiąją dal užėmė ganyklos (net 155,04 dešimtinės) – veikiausiai kirtimai, krūmynai, jaunuolynai ir pan.
Malkoms tinkami lapuočiai medžiai užėmė tik 21,33, o eglynai – 3,49 dešimtinės7.
Tai rodo, kad miškai apylinkėse buvo uoliai kertami (matyt, parduodant
medieną), buvusiuose jų plotuose vyravo retmės ir kiti tik gyvulių ganymui tinkami plotai. Medienos stygių tolimesnėse išvadose pabrėžė ir dvaro liustratorius.
Liupši –Vaiguvos dvaras anuomet susidėjo iš vieno Liupšių palivarko, Vaiguvos
miestelio, 4 kaimų (P keliai, Ged žiai, Bag žiai ir Ba šiškiai), 3 užusienių (Knituvis,
St rbiškiai, J dikiai), 7 ypatingų plotelių (Varmė, Lapvarčiai, Trumpis ir Grižė)8.
Dvaro valdose suskaičiuota 20 valstiečių sodybų (kiemų), 13 laisvų žmonių,
viena atsargos kareivio, 6 miesteliškių ir žydų sodybos. Tad pašaliniai žmonės
(ne valstiečiai) iš viso gyveno 20 sodybų9.
Apibūdinant gyventojus nurodyta, kad pagal revizijos žinias turėjo būti 223
valstiečiai (107 vyrai ir 116 moterų), o aptikta 222 (111 ir 111). Laisvųjų žmonių
rasta 40 (15 vyrų ir 25 moterys), atsargos
kareivių 2 (1 ir 1), miesteliškių ir žydų 4 нвента ка еннаго имени Л ше Вайгово
23 (12 ir 11)10. Tad pašalinių žmonių
овенской гу е нии в Шавел ском уе де, LVIA,
f.
tebuvo 65 – daug mažiau nei vairių 5 525, ap. 2, b. 3900, l. 5.
Ten pat, l. 5.
kategorijų valstiečių. Visi tie duome- 6 Ten pat, l. 5.
nys rodo, kad plotas buvo apgyventas 78 Ten pat, l. 4.
Ten pat, l. 4.
neintensyviai – nemažame plote būta 9 Ten pat, l. 4.
10
Ten pat, l. 4.
labai nedaug sodybų ir gyventojų.
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Apibūdinant dvaro valdas rašyta, kad žemės paviršius lygus, vyrauja priemolio dirvos. Upių ir ežerų nėra, didesnių kelių nėra11.
Liustratorius pasiūlė žemės valdas pertvarkyti taip valstiečiams už duoklę
paskirti 407,70 dešimtinės, bendruomeniniams arimams – 12,75, ganykloms – 27,75,
rezervinės žemės valstiečiams – 516,72, pašaliniams siūlyta skirti 149,16 dešimtinės, palivarkui – 96,51. Ūkinėms staigoms turėjo likti 1,03 dešimtinės, atsargos
kareiviui – 0,92, Romos katalikų bažnyčiai – 33. Taip turėjo būti padalyta 1 217,89
dešimtinės patogios žemės12.
Vertinant žemės derlingumą, arimai priskirti vidutiniams (nelabai derlingiems), dirvas reikėjo tręšti. Gerų pievų rasta 20,83 dešimtinės, blogų – net 452,94,
gerintinų – 10,56, prastų pelkėtų – 1,33. Prastų ganyklų nustatyta 60,65 dešimtinės,
gerintinų – 175,0713.
Apibūdintas žemės dirbimas. Arimai skirstyti 3 pamainas (sėjomainas),
paprastai apdirbti žagre ( kinkius arkl ar porą jaučių), akėti medinėmis akėčiomis,
kurias traukė pora arklių. Lauko darbai dažniausiai pradedami balandžio pabaigoje
ir tęsiasi iki spalio 1 dienos (24 savaites), žiemos darbams lieka 28 savaitės14.
Aprašyta sėja ir produkcijos realizavimas. Šiose dirvose geriau dera rugiai,
miežiai ir avižos, o kviečių ir žirnių sėjama labai mažai. Namų poreikiams auginama mažai linų ir kanapių. Grūdai ir kita žemės ūkio produkcija parduodama
Ke mės ir Kr žių prekybiniuose miesteliuose, kartais Mitavos (Je gavos) mieste
ir apskrities centre Šiauliuos . Tuomet kviečių ketvirtis kainavęs 4,50 sidabrinės
kapeikos, rugių – 2,80, miežių – 2,70, avižų – 1,75, bulvių – 1,50. Pūdas pievų
šieno kainavo 5, o balų šieno – 3 sidabrines kapeikas15.
Liustratorius padarė reikšmingą išvadą, kad ypatingos naudos dvaras neduodantis. Nepatogumai maži miško plotai ir medienos išteklių skurdumas, bloga
pievų kokybė16.
Čia paminėta bendra visam kraštui tendencija (A. Baranausko poetiškai pavaizduota Anykščių šilelyje ) – beatodairiškas miškų kirtimas. Kaip jau minėta,
šiose valdose buvusiuose miškuose medynai 1845 m. sudarė 13
tų plotų.
Apibūdinant valstiečių būklę nurodyta, kad jie kitais verslais (išskyrus
žemdirbystę) nesiverčia. Jų gerovė esanti vidutiniška. Iš viso suskaičiuota jų
turėtų gyvulių 50 darbinių arklių, 35 jaučiai, nedarbinių stambių gyvulių – 64,
smulkių – 141. Dar rasta 13 bičių avilių17.
Kaimo magazinas buvo rengtas panaikinto Liupšių palivarko klėtyje. Ten
turėjo būti per 201 ketvirt žiemkenčių ir per 111 vasarinių grūdų, tačiau apie
39
tų grūdų buvo paskolinti, o 22
grūdų išvis trūko18. Tai rodo, kad ekstremaliems atvejams numatyta rezervų ir būtinos pagalbos sistema nebuvo patikima – reikalingų atsargų nebūta.
domus valstiečių moralės verti- 11
Ten pat, l. 4.
nimas jie esantys gana darbštūs, bet 12 Ten pat, l. 4a.
13
Ten pat, l. 4a.
dauguma jų linkę girtauti19.
14
Ten pat, l. 4a.
Nustatyta, kad Romos katalikų 15 Ten pat, l. 4a.
tikėjimą tuomet išpažino 264 žmonės 16 Ten pat, l. 5.
17
Ten pat, l. 5.
(222 valstiečiai ir 42 pašaliniai ), o 18 Ten pat, l. 5.
judėjų – 23. iš viso suskaičiuoti 287 19 Ten pat, l. 5.
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gyventojai. Vaiguvos miestelyje buvo katalikų bažnyčia su dviem dvasininkais,
tai bažnyčiai (parapijai) buvo priskirti dvaro valstiečiai20.
Iki liustracijos dvarui priklausė 1353,64 dešimtinės žemės, iš jų 38,69 sodybinės, 421,33 ariamos, 446,14 šienaujamos, 377,44 ganyklų, 1,02 staigų sklypų,
29,95 nepatogios žemės, 39,07 miško ir sąžalynų. Valstybinius valstiečius pavertus
duoklininkais, prie dvaro valdų prijungtos Vaiguvos klebonijos žemės – 90,54
dešimtinės, iš jų 5,70 sodybinės, 34,20 ariamos, 42,89 šienaujamos, 5,66 ganyklų,
2,09 nepatogios. Tuomet dvaro valdos apėmė jau 1 444,18 dešimtinės žemės21.
Rūšiuojant žemę remtasi valstiečių parodymais, patikrinant asmenine apžiūra,
atsižvelgiant jos našumą. Ariama žemė (455,53 dešimtinės) priskirta vidutiniškai
pagal derlingumą, kuri duodavo 4 grūdų derlių. Šienaujamose gerose pievose
(20,80 dešimtinės plote) iš dešimtinės gauta 80 pūdų šieno, blogose (466,90 dešimtinės) – 20 pūdų (kaip ir iš blogų pelkinių pievų, užėmusių 1,33 dešimtinės
plotą). Ganykloms priskirta 383,10 dešimtinės22.
Apibūdinant valstiečius bei jų kategorijas, nurodyta, kad jų skaičius iki ir
po liustracijos nepakito P keliuose gyveno 5, Ged žiuoe 2, Bag žiuose 3 (ir dar
vienas bobulis), Ba šiškiuose 3, Vaiguvos miestelyje 3 (ir dar vienas daržininkas bei
14 bobulių), J dikių užusienyje vienas darbingas valstietis, o Knituvio ir St rbiškių
užusieniuose – po vieną žemesnės kategorijos valstiet 23. Tie duomenys rodo, kad
apylinkių kaimai buvę gana menki, ten gyveno nedaug valstiečių, negalėjusių
užtikrinti intensyvaus ūkio ir jo plėtros.
Perskirstant žemes vadovautasi carinės Rusijos valdžios 1843 m. gegužės
28 d. nurodymu Nr. 508 – apskaičiuotos valstiečių, pašalinių , palivarko ir kitų
naudotos žemės, nustatyti nauji žemėnaudos plotai. Pavyzdžiui, miškų plotuose
14,25 dešimtinės skirtos kirtimui, o 164,55 – miško atauginimui. Sodybinė žemė
padidinta 5,34 dešimtinės, kad būtų veisti vaismedžių sodai. Atsargos kareiviui
neatlygintinai skirta 0,92 dešimtinės sodybinės žemės. Nustatytas atodirbio sklypų skaičius, kiekvieno iš jų dydis. Pavyzdžiui, Vaiguvos miestelyje ir visuose
kaimuose vienam valstiečio sklypui skirta po 12 dešimtinių ariamos žemės ir
8 pievų. Labai skyrėsi sklypų dydžiai anuometiniuose užusieniuose ir pačiame
palivarke. Iš viso suformuoti 8 pilni valstiečių sklypai, 3 palikti palivarkui, 6,5
skirti pašaliniams ir 8 palikti rezerviniai – kaimų valstiečiams. Ganyklų skirta
po 1,5 dešimtinės kiekvienam ūkiui. vairioms reikmėms numatyti žemių plotų
dydžiai pagr sti atitinkamais carinės Rusijos valdžios sakais. Pagal liustracijos
nuostatus siekta, kad visų ūkių sklypai būtų ne vien tokio paties dydžio, bet ir
panašios dirvų kokybės bei patogumo žemdirbystei24.
Nustatytas žemės mokesčių dydis vienam sklypui V iguvoje, Pikeliuose,
Gedužiuose, Bagužiuose, Baršiškiuose ir Judikių užusienyje po 19 rublių ir 80
kapeikų, Knituvio užusienyje – 8,70, o Stirbiškių užusienyje – 5,70 rublio. Daržininkams ir bobuliams nustatytas asmeninis
mokestis – po 1,5 rublio už kiekvieną 20
Ten pat, l. 6.
21
darbingą žmogų25.
Ten pat, l. 7.
Paskirtos viešųjų darbų apimtys 22 Ten pat, l. 7–8.
23
Ten pat, l. 8.
6 dienos statybų prievolės kiekvienam 24 Ten pat, l. 8–11.
kaimui, pagal ūkių (kiemų) kategorijas 25 Ten pat, l. 12–13.
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nustatytas darbo dienų skaičius bendruomeninei žemei apdirbti. Naktinę sargybą
paeiliui turėjo atlikti visi valstiečiai26.
Labai detaliai buvo skaičiuota duoklė už rezervinių žemių naudojimą, tuos
plotus skirstant pagal jų kokybę, priklausomybę ir t. t. Iš jų numatyta gauti 484
rublius mokesčių27.
Apskaičiuota, kad per 6 metus Vaiguvos smuklė davė 120 rublių pajamų,
o vandens malūnas Bagužiuose (kur malti grūdai miltams) – 5528.
Už visus palivarko ir duoklininkų pastatus reikėjo sumokėti 12,50 rublio
amortizacinių mokesčių būtinam remontui29.
Už kiekvieną revizinę dūšią (asmen ) reikėjo mokėti po 50 sidabrinių kapeikų
visuomeninės rinkliavos (numatyta to mokesčio surinkimo procedūra)30.
Liustratorius pateikė bendrus dvaro pertvarkymo nurodymus. Reikėjo sumažinti mokesčius gerinusiems savo žemes žmonėms, prižiūrėti nuomojamus plotus ir
statinius, panaikinto palivarko laukuose pasėtus rugius kol kas prižiūrėti, saugantis
gaisrų vietos valdžiai prižiūrėti, kad valstiečiai naujus pastatus statytų tik pagal
projektus. Nereikalingą dvarui kilnojamąj turtą reikia parduoti iš varžytinių31.
Daug vertingos informacijos užfiksuota valstiečių duoklininkų šeiminiame
32
sąraše .
Tuomet Pikelių kaime penkiose sodybose gyveno Mykolas Gedminas, Petro
sūnus, Izidorius Andriulis, Karlo (?) sūnus, Laurynas Paspolis, Gabrieliaus sūnus,
Jonas Mikulskis, Tado sūnus, Antanas Kondratas, Jono sūnus33, su savo šeimomis.
Anuomet Gedmino sodyboje gyveno net 21 žmogus (4 darbingi vyrai ir 5 darbingos
moterys, dar po 6 kitokius), veikiausiai ten kartu gyveno ir giminės – gal tėvai,
broliai ir pan. Andriulio ir Mikulskio sodybose tegyveno po 3 žmones, Paspolio –
6, Kondrato – 10. Jų sodybose stovėjo po trobą ir po 4 ūkinius pastatus. Laikyta
po 3–4 arklius, 2–4 jaučius, 3–5 karves, 3–5 avis, 4 kiaules. Tik Andriulis turėjo
vieną bičių avil . Pikeliškiai už žemę mokėdavo po 20,96–21,29 rublio kasmetinio
mokesčio, turėdavo atlikti viešuosius darbus.
Gedužių kaime tik dviejose sodybose gyveno našlė Marcijona (?) Kasperavičienė ir Tomas Kondratas, Mato sūnus. Jų šeimose atitinkamai buvo 11 ir 13
žmonių. Ūkiai buvo panašūs Pikelių valstiečių ūkius. Našlei teko mokėti 22,50
rublio mokesčio už žemę, o Kondratui – 21,66.
Knituvio užusienyje gyveno Ka- 26 Ten pat, l. 13.
27
zimieras Romonovskis, Fadiejaus sūnus, 28 Ten pat, l. 13–14.
Ten pat, l. 14.
kurio sodyboje buvo 5 gyventojai. Jis 29 Ten pat, l. 14.
turėjo tik vieną arkl , o jaučių visai 30 Ten pat, l. 15.
31
nelaikė, turėjo 2 karves, po 3 avis ir 32 Ten pat, l. 15–16.
Ten pat, l. 18.
kiaules. Jo naudotos žemės plotas ir 33 Čia pateikiami sulietuvinti (šiandieninei rašybai
pritaikyti) asmenvardžiai. To meto surusintose
mokesčiai buvo perskaičiuoti.
asmenvardžių formose galima žvelgti ir lenkišką
Stirbiškių užusienyje gyveno
taką (Tadeušas). Retesnis Karlo (?) vardas gal
Jonas Andriulis, Baltramiejaus sūnus,
sietinas su Kelmės apylinkėse neretais vokiečiais
ar kitais. Inventoriuje užrašytas Ivano vardas – veikurio sodyboje buvo 9 gyventojai. Jis
kiausiai surusintas lietuviškas Jonas, taip gal buvo
neturėjo ūkinių pastatų, neturėjo nei
transformuoti ir kiti asmenvardžiai, nes Vaiguvos
apylinkėse vyravo lietuviškos pavardės.
arklio, nei jaučio, laikė tik karvę ir
443

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

kiaulę. Jam tebuvo apskaičiuota 6,50 rublio metinių mokesčių, bet didesnės viešųjų
darbų prievolės nei kitiems.
Bagužių kaime buvo 3 sodybos (ūkiai), kur gyveno Ignotas Kasperavičius,
Jokūbo sūnus, Leopoldas ( ) Kasperavičius, Ignoto sūnus, Jonas Paliulis, Juozapo
sūnus. Ignoto sodyboje buvo 12 gyventojų, Leopoldo 10, Paliulio 12. Laikyta po 2–3
arklius, po 2 jaučius (Leopoldas jaučio neturėjo), 3–5 karves ir avis. Tik Ignotas laikė
4 kiaules, kiti jų neturėjo. Valstiečiai mokėjo po 20,69–21,62 rublio metinių mokesčių.
Baršiškių kaime užrašytas veikiausiai sulenkėjęs valstietis Francišekas Andrulevičius, Ježio sūnus (gal tai buvo Pranciškus Andriulis).
Išvados. 1. 1845 m. rengtas inventorius atspindi Vaiguvos ir jos aplinkos
padėt baudžiavinės epochos paskutiniais dešimtmečiais. Tuomet valstybiniuose
dvaruose vykdytos tam tikros reformos (vadinamoji liustracija) siekiant racionalizuoti žemėnaudą, gauti daugiau pajamų iš dvaro valdų. Pažymėtina, kad čia
apibūdinami valstiečiai priskirti činšininkams – jie faktiškai mokėjo metinius
mokesčius už naudotą žemės plotą, bet neturėjo eiti lažo – dirbti dvaro žemėse. Tuometinėmis smulkesnėmis reformomis taip pat siekta pereiti prie faktinės
žemės nuomos, piniginio atsiskaitymo už žemę, vengiant mažiau produktyvaus
priverstinio darbo dvaro naudai.
2. Inventoriuje užfiksuota gana prasta ekonominė padėtis – dauguma trobesių
buvo susidėvėję, žemės nelabai derlingos, daug blogų pievų, miškai jau iškirsti.
Daugiau pajamų davė Vaiguvos smuklė.
3. XIX a. viduryje Vaiguva faktiškai buvo nedidelis bažnytkaimis, tik turėjęs
miestelio statusą. Ten gyveno pašaliniai žmonės ir kai kurie valstiečiai. Miestelyje
suskaičiuoti 23 žydai. Reikšmingesnių verslo monių nebuvo.
4. Inventoriuje pateikta vertingų žinių apie anuometinių valstiečių gyvenseną,
buvusius prekybinius ryšius, ūkinę veiklą ir moralę, tuometin žemės naudmenų
produktyvumą, produkcijos kainas, mokesčių ir rinkliavų dydžius.
5. Vaiguvos aplinkos gyvenvietės buvo labai smulkios. Kaimuose būta tik po
2–5 sodybas, užusieniuose – po vieną. Kaimų valstiečiams buvo paskirti vienodo
dydžio žemės sklypai, tačiau skyrėsi atskiruose ūkiuose laikytų gyvulių skaičius,
ten gyvenusių žmonių ar sodybose stovėjusių trobesių skaičius.
6. Inventoriaus duomenyse galima žvelgti tam tikrų etninių niuansų. Tarp
valstiečių vyravo lietuviai, būta kai kurių lenkiškų ir gal rusiškų bruožų. Visi
žydai gyveno Vaiguvos miestelyje.

Vaiguva ir jos aplinka 1850 metų plane
XIX a. rengti atskirų valdų planai fiksavo ne vien tuos plotus, juose esama
svarbių žinių ir apie gretimas teritorijas.
Pavyzdžiui, gana svarbi informacija – anuometinių valdų savininkų pavardės
ar kiti duomenys, ne visada fiksuoti išlikusiuose archyviniuose dokumentuose.
Baudžiavinėje epochoje daug žemių priklausė vairiems dvarininkams. Carinei
Rusijai okupavus Lietuvą, kai kuriuos dvarus vairiais pretekstais perimdavo valstybė – okupacinė administracija, kai kurie dvarai būdavo perduodami okupantų
patikėtiniams, kartais atvykėliams iš Rusijos ir pan. Tokių pokyčių pagausėdavo po
1795, 1831 ir 1863 m. sukilimų, kai būdavo konfiskuojama valstybės (okupacinio
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režimo) priešų nuosavybė. Taip keisdavosi apylinkių dvarininkai, pastebimai kito
ir jų etninė sudėtis (lenkiškos ar panašios kilmės dvarponius keitė rusai ir kiti).
1850 m. parengtas Liupšių–Vaiguvos valstybinio dvaro planas34 atspindi vienos
vietovės Vaiguvos apylinkėse apgyvendinimo ir žemėnaudos tuometines ypatybes, kai
iki baudžiavos panaikinimo daug kur vyravo valstybinės ar privačių dvarininkų valdos.
Pavyzdžiui, vakarų pusėje šio dvaro valdos ribojosi su žgirių dvarininko
Pševlockio (Пржевлоцкий) žemėmis, šiaurėje – su Dub nų dvarininko Kšentovskio
(Кржентовский), kito Dubėnų dvarininko Rybskio (Рыбский), pietryčiuose – su
Pakėvio dvarininko Rodovičiaus (Родович), pietuose – su Vaiguvos dvarininko
Piotrovičiaus (Пiотрович) žemėmis. Savą žemės plotą turėjo valstybinis Norki
kaimas ir Judikių kaime gyvenę vairūs žemvaldžiai. Tuomet Kelmės dvarą valdė
dvarininkas Gruževskis (Гружевский), Daustori dvarą – dvarininkė Kačanovskaja
( ачановска ), besio dvarą – dvarininkas Rybskis (Рыбский), Gerdži galos dvarą –
dvarininkė Junevičiova (Юневичова), P ramočio dvarą – dvarininkas Urbanovičius
(Урбанович). Dar minėtas dvarininkas Mackevičius (Мацкевич).
Plane užfiksuota sudėtinga žemėnauda, susiklosčiusi Vaiguvos miestelio gyventojų naudotame plote. Pačioje gyvenvietėje egzistavo gan sudėtinga vairaus ploto ir
konfigūracijos sodybinių sklypų struktūra, liudijanti savaimingą to ploto susiklostymą.
Miestelio centre buvo siterpęs bažnytinės žemės sklypas su bažnyčia, kapinėmis ir
klebonijos sodyba. Sudėtinga sklypo konfigūracija taip pat rodo painią to ploto praeit .
Aptariamame plane (kartu ir žemėnaudos pertvarkymo projekte) buvo
nužymėta nauja žemės sklypų – siaurų ir ilgų rėžių (sugrupuotų kelis laukus)
sistema. Iš viso aplink Vaiguvą buvo suformuota per 150 tokių rėžių, nužymėtų
jau anksčiau sisavintų arimų bei pievų ir ganyklų plotuose.
Panaši (bet daug paprastesnė) rėžinė žemėnauda buvo nužymėta Pikelių
kaime, panašiai daryta ir Gedužių bei Baršiškių kaimų žemėse. Tuo tarpu mažame
Bagužių kaime, Knituvos, Stirbiškių užusieniuose nebandyta formuoti tokios žemėnaudos. Atrodo, kad Judikių kaime rėžinė žemėnauda buvo sukurta jau seniau.
Panaikinto Liupšių palivarko sklype buvo nužymėti nedidelio 7 sodybų gatvinio
kaimelio siauri sodybiniai rėžiai (ten kuriant veikiau neturtingų mažažemių koloniją).
Išvados. 1. 1850 m. sudarytas planas (ir žemėnaudos racionalizavimo projektas) liudija anuometinės administracijos pastangas racionalizuoti valdiškos žemės panaudojimą performuojant anksčiau naudotus naudmenų sklypus. Tokiomis
dalinėmis reformomis bandyta spręsti užsitęsusios baudžiavinės epochos metu
susikaupusias ekonomines bei socialines problemas.
2. Aptariamame plane užfiksuotas ankstesnių žemėnaudos struktūrų, kaimaviečių sudėtingumas liudija sudėtingą Vaiguvos ir jos aplinkos praeit . Nedidelės
gyvenvietės, matyt, kūrėsi ir vystėsi gan ilgu laikotarpiu, per kur susiformavo
vairios ir nevienalytės struktūros.
3. Tik XIX a. viduryje (net trimis šimtmečiais pavėlavus) Vaiguvos apylinkėse bandyta vesti rėžinę žemėvaldą, pertvarkyti gan chaotišką sisenėjus žemės
naudojimą.
34

лан ка еннаго им нi Л ше–Вайгово овенс
кой гу е нiи Шавел скаго у да, составлен 1850
года, LVIA, f. 525, ap. 2, b. 3907, l. 1.
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Vaiguvos miestelis 1865 metų plane
Jau po baudžiavos panaikinimo (1861 m.) buvo parengtas gana tikslus paties
miestelio planas35, kuriame buvo užfiksuota 20 dešimtinių ir 90 šimtinių ploto teritorija.
Jame nebevaizduota gretimų plotų žemėnauda, tik pažymėta, kad tie plotai – Vaiguvos miestelio žemė, valdyta valstybinių valstiečių. Pažymėtina, kad ir
po formalaus baudžiavos panaikinimo dar buvo nurodoma valstiečių priklausomybė – jie vis dar nebuvo laisvi žmonės, o priklausė valstybei.
Vaiguvos centre, ties katalikų bažnyčia, plytėjo didelis bažnytinės žemės
sklypas, padalijęs miestel
dvi dalis. Tos dvi dalys buvo apibūdinamos atskirai
kaip skirtingi vienetai, matyt, tai rodė ir nevienodą jų kilmę.
Šiaurinė dalis (ties kelių
žgirius ir Baguži s išsišakojimu) buvo labai
savita. Trijų kelių sankryžą supo šešios stambesnės valstiečių sodybos su erdvesnėmis sodybvietėmis, išsidėsčiusios savotišku žiedu. Jos panašios senų laikų
atvykėlių – kolonistų sodybas, kurios buvo kurtos vienu metu, statant trobesius
aplink savotišką kiemą – aikštę, tapusią ir trijų kelių sankryža.
Matyt, jau vėliau tų stambesnių ūkininkų sodybas papildė kuklios bežemių ar
mažažemių trobelės, susispaudusios siauruose sodybviečių rėželiuose abipus kelio
Užgirius. Dar viena mažažemių kolonija susiformavo palei kelią Bagužius, kur
apsigyveno ir viena žydų šeima. Taip šešias stambesnes pirmines (?) sodybas gal
vėliau papildė dar dešimt mažų sodybėlių, kur galėjo gyventi žemesnio socialinio
sluoksnio žmonės, negalėję tapti visaverčiais ūkininkais, faktiškai nuomojusiais
valstybinę žemę ir už tai mokėjusiais mokesčius.
Visai kitokia buvo Vaiguvos pietrytinė dalis. Ten palei senąj vieškel Ke mė–
žventis susiformavo gana normali gatvinė gyvenvietė su abipus gatvės glaudžiai
išrikiuotais namais. Šioje miestelio dalyje pramaišiui stovėjo valstiečių, žydų ir kitokių žmonių sodybos – nevienodo dydžio, labai skirtinguose sklypuose sikūrusios.
Veikiausiai šios dalies užstatymas vėliau sutankėjo dalijantis kai kurias sodybvietes,
sikuriant naujiems gyventojams. Pažymėtina, kad žydų mokykla (škala) buvo sikūrusi ne prie gatvės (vieškelio), bet vieno sklypo, kur gyveno žydų šeima, atokiame
gale. Tai dar padidino šios Vaiguvos dalies chaotiškumą, kaip ir katalikų kapinių
konfigūracija – jų sklypas nebuvo orientuotas nei pasaulio šalių, nei vieškelio atžvilgiu, jis nebuvo derintas prie kapines glaudžiai apsupusių sodybinių sklypų ribų.
Išvados. 1. 1865 m. Vaiguvos miestelio plano morfologinė analizė leido
žvelgti naujų gyvenvietės raidos ypatybių, kurių nepastebėjo ankstesni tyrėjai.
2. Kaimotyrinės analizės metodai leido žvelgti miestelio sudėtingos istorinės
raidos etapų pėdsakus (atskirų Vaiguvos dalių struktūriniai skirtingumai ir kita).
3. Miestelio struktūros bruožai (sodybinių sklypų konfigūracijos skirtingumai,
valstiečių ir žydų sodybų tarpusavio padėtis, smulkesnių ir stambesnių sodybų
išsidėstymo ypatybės) gali padėti patikslinti Vaiguvos istorinės raidos ypatybes.
4. Pažymėtina, kad žydų sodybos
nebuvo atskirtos nuo kitų Vaiguvos gyven- 35 лан м стечка Вайгово состо аго в им нiи
Л ше–Вайгов овенской гу е нiи, Шавел скаго
tojų sodybų, jos nebuvo sutelktos kok
у да, Лукницкаго о ества. С емки ои веденной
nors getą , bet buvo simaišiusios tarp lieв 1865 году чинами о уса е ев иков , LVIA,
tuvių ir gal kitų tautybių žmonių sodybų.
f. 525, ap. 2, b. 3906, l. 1.
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Vaiguvos apylinkės 1853 metų
Dimgailių žemių plane
Išlikusiame 1853 m. rengto tuomet valdiško kaimo plano juodraštyje36 buvo
užfiksuotos reikšmingos apylinkių ypatybės.
Tuomet Dimga lių žemių viduryje buvo generolo Mačiulskio dvarvietė. Dar
vienas generolo Mačiulskio dvaras tuomet buvęs J dikiuose. Piečiau Dimgailių
tęsėsi Š lo P vėžupio dvarininko Putvinskio valdos, šiauriau ir ryčiau – Gerdžiogalos dvaro valdos, pietvakariuose – Pakėvio dvaro žemės.
Dimgailių valdos tuomet pasižymėjo ypač chaotiška žemėvalda – ariami
laukai ir kitos žemės naudmenos buvo išsimėčiusios netaisyklingais ploteliais,
šias valdas buvo siterpę Gerdžiogalos dvaro valdų lopinėliai. Dimga liams dar
priklausė keli atskiri (taip pat netaisyklingos konfigūracijos) sklypai, siterpę
kitų dvarų valdas. Tik pietvakarinėje dalyje buvo taisyklingų žemės rėžių – taip
buvo dalytos drėgnoje žemumoje nužymėtos ganyklos.
Visa tai rodo, kad šis plotas (Vaiguvos apylinkių šiaurrytinis pakraštys) buvo
apgyventas labai seniai. Čia tik palaipsniui klostėsi XIX a. užfiksuota žemėnaudos struktūra, vairiems žmonėms sisavinant atskirus žemės plotelius, keičiantis
tų žemių naudotojams ir savininkams. Atrodo, kad tai buvo būdinga Vaiguvos
apylinkėms (ar jų didžiajai daliai). Galima spėti, kad šiose apylinkėse šimtmečius
truko labai lėtas žemių sisavinimas, retai kur pasiekta intensyvios žemdirbystės
ir tankesnio apgyvendinimo stadija.

Bendros išvados
1. Kaimotyros metodai leido žvelgti Vaiguvos apylinkių istorinės raidos
ilgaamž komplikuotumą, to ploto nevienalytiškumą ir palaipsnes jo transformacijas.
2. XIX a. vidurio šaltiniai rodo, kad šios apylinkės buvo apgyventos ir sisavintos palaipsniui, palyginti lėtai ir pavėluotai, čia kuriantis pavienėms sodyboms
ar jų grupėms, jau vėliau plečiantis kai kuriems kaimams ir dvarų valdoms.
3. Vaiguvos miestelis taip pat plėtojosi kaip gana chaotiška gyvenvietė,
neformuota pagal bendrą planą ir griežtesnius administracinius nurodymus, pagal
nuoseklius verslo planus ir pan.
4. XIX a. carinė Rusija (jos vietinė administracija) vairiais būdais bandė
pertvarkyti atskirus plotus Vaiguvos apylinkėse, racionalizuoti žemėvaldą ir žemėnaudą, gauti didesn pelną iš šių valdų.
5. Vaiguvos apylinkių kaimuose klostėsi savita daugiau invidualistinė
gyvensena (kurios nepalietė kituose Lietuvos regionuose vykdyta Valakų reforma, – ten kurtos valstiečių bendruomenės stambesniuose kaimuose) čia
ūkininkauta daugiau pavieniui, sikūrimas ir pagrindiniai verslai buvo gana
menkai reglamentuojami. Tai ilgą laiką lėmė šių apylinkių (kaip ir gretimų
plotų) sisavinimo ir apgyvendinimo savitumus, lokalines socialines ypatybes.
6. Apylinkėse vyravo lietuviai valstiečiai, dar būta lenkiškos ar rusiškos kilmės
kaimiečių. Žydai susitelkė Vaiguvos
miestelyje, tačiau nebuvo izoliuoti nuo 36
е новый лан ка енной де евни ымгайле о
kitų tautybių gyventojų. Dvarininkų
венской гу е нiи в Шавел ском у д составлен
в 1853 году, LVIA, f. 525, ap. 2, b. 3848, l. 1.
pavardės buvo lenkiškos ar rusiškos.
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Pikelių etnografinis kaimas
XX amžiaus viduryje
Irena Andrulytė

1. Geografinė padėtis
P kelių kaimas, išsidėstęs kairiojo Kn tuojos upės slėnio viršutinėje dalyje,
išilgai upės tėkmei, išt sęs apie 0,5 km. Kelias (ūlyčia), dalijantis kaimą, eina ta
pačia kryptimi. Nuo Pikelių nutolę 1,0 km atstumu pietų pusę – Norki kaimas,
o šiaurės pusę – Bag žių, Liupši kaimai. Esantis kitoje upės pusėje J dikių
kaimas yra už 0,5 km. Pagrindinis kelias Ke mė–V iguva, taip pat Vaiguvos miestelis yra už 1,5 km. pietų vakarus, nutolęs 0,5 km atstumu nuo kaimo – ošė
Pikelių gojus, užimantis apie 10 hektarų plotą.
Apie Pikelių kaimą buvo išsidėstę keturi vienkiemiai (viensėdžiai)
1) Tabak rka – prie pat gojaus, vakarų pusėje,
2) Spe tė – taip pat prie pat gojaus, pietvakarių pusėje,
3) K šeliškė vakarų pusėje, prie Dumb lių (medžių prižėlusio kanalo),
4) P knituvis – šiaurės pusėje, palei tvenkin (prūdą) už Pel dkalnio.
Nuo Kušeliškės link gojaus pro Tabakerką ir Speltę ėjo vakarinė Pikelių
kaimo riba su Vaiguvos miesteliu. Už Knituojos esančios Kinc jos sudarė natūralią
gamtinę ribą su rytuose esančiu Judikių kaimu. šiaurę už Paknituvio malūno
ir tvenkinio driekėsi Bagužių kaimo teritorija. Už Dumbulių ir Kušeliškės šiaurės
rytų kryptimi tęsėsi Liupšių kaimo laukai, o pietuose prie Pining nės prasidėjo
Norkių kaimo valdos.

2. Kraštovaizdžio padėtis
Dešinėje Pikelių kaimo pusėje teka upė – Knit oja (Knitūji), dešinysis Vent s
intakas didelėmis žolėmis ir alksniais apžėlusiais krantais. Seniau joje buvo labai
daug vėžių ir žuvų, kad galėdavo gaudyti rankomis. Rytų pusėje – tai praplatėdamas, tai susiaurėdamas bėga mažytis upeliukas – Čever ktraukis, ištekantis iš
durpingoje žemėje esančio šaltinio, o šiaurinėje Dumb lės – apžėlęs medžiais kanalas.
Pietų vakaruose esančiame miške (gojuje), užimančiame apie 10 hektarų
plotą, augo tik lapuočiai medžiai lazdynai (lazos), kurių buvo labai daug, drebulės, šermukšniai, beržai, ąžuolai. Miško pakraščiuose medžiai buvo didesni negu
viduryje. Tai sunkiai einamas, priaugęs aukštų žolių, krūmų miškas – puiki užuovėja žvėrims briedžiams, stirnoms, lapėms, barsukams, kiškiams. Vilkų nuolatos
nebūdavo, retkarčiais kuris ne kuris prabėgdavo. Čia augo daug vairių grybų
baravykų, raudonviršių, lepšių, voveraičių ir kitų. Kaip sakydavo gyventojai, gojus
juos ramindavo ir maitindavo. Tačiau sovietiniais laikais, apie 1985 metus, miškas
buvo iškirstas ir paverstas dirbamu lauku.
Kiekvienas žemės plotelis turėjo savo pavadinimą, savo istoriją
Vej – abiejose upės pusėse esanti aikštelė – joje būdavo suginamos karvės
melžti pietų.
Plotm – pieva už upės Bagužių kaimo pusėje.
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Piev lė – upės pakraščiai su krūmais abiejose pusėse.
šlaida – pieva ir dirbama žemė prie upės kaimo pusėje.
Apl oka – pievos su krūmais link upės, kaimo pusėje.
Apluoki kas – apie 10 arų žemės sklypas, apaugęs smulkiais medeliais, alyvomis, su dideliu beržu viduryje (negalėdavo apkabinti), nutolęs 50 metrų nuo
Simono Giedrimo ir Paliulių trobų.
žapluokis – krūmai ir ganyklos tuoj už upės.
Kinc jos – loma, prižėlusi alksnių, dešinėje kelio Judikius pusėje, ant kalniuko – kapinaitės (kapukai).
La kos – pievos palei Knituojos upę einant link Norkių kaimo.
Gyv tkalnis – pievos prieš Knituoją, kurias nušienavus ganomi gyvuliai.
Kelm nės – už Knituojos upės Judikių kaimo pusėje – kupstai, šlapia žemė –
krūmai ir pievos, kurias šienaudavo.
Pasėd mas – prie pat Pikelių, link Kušeliškės – dirbama žemė.
Pining nė – prie pat Norkių kaimo ribos – tai krūmynai.
Pel dkalnis – kalniukas prie pat Paknituvio – nedidelis kauburėlis, apaugęs
medžiais.
Pr dgaliai – prieidavo prie pat tvenkinio.
Pl trėžiai – kairėje kelio pusėje nuo Norkių kaimo ir Vaiguvos miestelio
ribų iki Pikelių kaimo pradžios – tai dirbama žemė.
Dešinėje kelio pusėje, prieš griov (ravą) stovėjo Šv. Antano koplytėlė apie
1980 m. buvo sunaikinta melioruojant laukus.
To meto melioracija paties Pikelių kaimo beveik nepalietė. Čia prie kiekvienos
sodybos augo vaismedžiai obelys, kriaušės, slyvos, vyšnios, vaiskrūmiai agrastai,
vairios serbentų rūšys – raudonieji, juodieji, geltonieji (vaišokšliai, pužečkos).
Sodybas puošė pavasar žydintys ir maloniai kvepiantys jazminai, akacijos ir vairiaspalvės alyvos (bezai). Po trobų langais buvo darželiai. Juose būdavo auginamos
vairios gėlės rūtos, mėtos, mirtos, lelijos, pinavijos, astros, špariukai, nasturtos,
našlaitės, narcizai ir kitos. Darželių pakraščiuose ir palei takus žydėdavo vairiaspalviai jurginai. Beveik visų darželių kampuose augo žieminiai geltonieji jurginai.
Darželių pakraščius išpindavo vytelėmis ar apdėdavo akmenėliais, kuriuos kartais
nubaltindavo su balų kreida. Takelius dažniausiai pabarstydavo gelsvu smėliu.
Didžiausia sodybų puošmena – bičių aviliai, išdėstyti po medžiais, saulės
atokaitoje. Bitės dūzgė visame Pikelių kaime, rinkdamos nektarą pavasar iš žydinčių vaismedžių, o vasarą – iš darželiuose augančių gėlių ar Knituojos slėnyje
pražydusių margaspalvių žolynų. Pikelių kaime bites laikė Morta Giedrimienė
(Antano Giedrimo našlė), Jonas Banys, Jonas Mikulskis. Jie medaus neparduodavo – vartodavo tik savo reikmėms.

3. Istorijos dalykai
Pikelių kaimas, kaip mena gyventojai, susikūręs maždaug prieš du šimtus
metų. Tai etnografinis kaimas, nes kaimą dvi dalis dalija kelias (ūlyčia). Trobos
būdavo statomos kairėje kelio pusėje, tvartai – dešinėje. Vėliau buvo pastatytos
trys trobos ir tvartai dešinėje pusėje – tai Prano Gedmino, Vlado Kundroto ir
Pužaičio.
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Kaime buvo 11 sodybų, vėliau
jų skaičius išaugo iki 20, o aplinkui
išsidėstė keturi vienkiemiai, kuriuose
gyveno
Tabakerkoje – Kaminskis, kuris
turėjo 7 vaikus, valdė 5 ha žemės
Speltėje – Juknienė, vėliau paveldėjo Misevičiūtė ir jos duktė Klimašauskienė. Jos valdė apie 3 ha žemės
Kušeliškėje – Steponas Mikulskis
Paknituvyje – Vladas Paliulis,
kur išvežė Rusiją, sodybą nugriovė. Jadvyga Geštautienė (Kaminskaitė) iš Pikelių
Netoli buvo kalniukas – Pelėdkal- kaimo Tabakerkos viensėdijos su dukra Terese
nis, kalbama, kad ten palaidota žmonių, ir sūneliu Stasiuku Vaiguvoje. 1960 m. Iš
Kristinos Lukošienės (Paliulytės) asm. albumo
dažnai vaidendavosi.
Paknituvio malūnas pastatytas
kartu su troba – ten gyveno Kanas (lenkas), vėliau – Sirūta (Servutas).
Už tvenkinio (prūdo) gyveno Ona Šimkutė, Kudžmienė, Kazimieras Giedrimas ir Pocius (tame pačiame name), Antanas Gailius.
Pikeliuose buvo dvi Giedrimų sodybos – Antano ir Tado, be to, dar Gedminų, Mikulskių, Andrulių, Banių ir kitos. Pikeliškių šeimos buvo gana gausios
(1 schema).
Pikeliai – rėžinis kaimas, nes nuo- Pikeliškiai Pleceda Paliulytė (1902–1968),
sava dirbama žemė buvo ne viename Petras Paliulis (1900–1958) ir Jono Banio
plote, o dviejuose, trijuose sklypuose Onytė (viduryje). Pikeliai. 19 8 m. Iš
Kristinos Lukošienės (Paliulytės) asm. albumo
ir prie pat namų.
Prie pat kaimo yra trejos senos
kapinaitės, kalbama, kad ten palaidoti
maro metu mirę žmonės – tai Mikulskių, Banio kapukai ir Kincijų kapinaitės. Ten buvo pastatyti kryžiai ir per
kryžiaus dienas žmonės melsdavosi.
Jono Banio kapukai buvo kairėje
kelio pusėje, dešinę nuo trobos, kiti
priklausė Juozui Mikulskiui ir Vaclovui
Andruliui einant link Pasėdimo, apie
20 metrų nuo sodybos.
Jono Mikulskio, Andrulio tvartai
buvo kairėje kelio pusėje, dešinėje – Jono
Mikulskio (Izidoriaus sūnaus), Julijono
Paliulio, Juozo Mikulskio, o kairėje ir
dešinėje – Antano ir Tado Giedrimų. Iš
Pikeliškių tvartų, kurie buvo pastatyti
ant Knituojos upės slėnio kairiojo šlaito
briaunos, vanduo ir srutos turėjo gerą
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Antano Giedrimo sodyba Pikelių
etnografiniame kaime (sunyk ūkiniai
pastatai – jie tapo nebereikalingi)

Pikelių kaimo ūlyčia.
2007 m. A. Petrašiūno nuotraukos
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Pikeliškio Mėčiaus Andrulio šeima priekyje –
senoji Andrulienė (Mėčiaus mama), kairėje –
jo sūnus

enonas Andrulis, viduryje – žmona

ofija Andrulienė. Pikeliai. Apie 19 0 m.
Iš Andrulių šeimos albumo

Pikelių ir Norkių kaimų vyrų draugystė
(iš kairės) pikeliškis Dominykas Giedrimas
(Antano Giedrimo sūnus), norkiškis Vincas
Lekavičius, pikeliškis Simonas Giedrimas
(Tado Giedrimo sūnus) ir norkiškis
Vytautas Lekavičius. Pikeliai. Apie 19 8 m.
Iš Lekavičių šeimos albumo (apačioje kairėje)
Kaimyninių kaimų jaunimo draugystė
(iš kairės) Povilas Paliulis iš Pikelių kaimo,
Teresė Gedminaitė iš

vytriškės ir Vytautas

Lekavičius iš Norkių kaimo. Apie 19 6 m.
Iš Lekavičių šeimos albumo (apačioje dešinėje)
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Tadas Giedrimas

Pranciškus Gedminas (1890–1963)

Dominykas Gedminas (1952–2000)

Elena Gedminaitė (1942)

Alfonsas Gedminas (1940–2005)

Teodora Giedrimaitė (1908–2000)

Liucija Gedminaitė (1935)

Ieva
Pociutė

Marcijonas Gedminas (1932)

Kazymieras
Giedrimas

Vincas Giedrimas

Vladas Giedrimas

Kazymiera
Geštautaitė
(1911–2001)

Tamošius
Giedrimas

Tatjana Giedrimaitė

Juozas Giedrimas

Melenauskaitė

Aleksas
Giedrimas
(1905–2000)

Stasys (Boleslovas) Giedrimas
(1939)

Simonas
Giedrimas

Rūta Giedrimaitė

Genovaitė Giedrimaitė

Morta Ručinskaitė (1938)

Bronė
Giedrimaitė
(1900–1996)
Pranas
Ručinskas

Elena
Giedrimaitė

Gendrūda Streckaitė

nuotėk šlaitu žemyn. Karvės ir kiaulės buvo laikomos viename 1 schema. Tado
tvarte (stalde), bet atskiruose aptvaruose (gurbuose). Penimas Giedrimo šeimos
kiaules laikydavo prie tvarto esančioje pad ngoje net ir žiemą genealoginis medis
(dažniausiai Kalėdoms jas papjaudavo). Kiaulės nesušaldavo,
nes turėjo storą lašinių sluoksn . Vasarą kiaulėms laikyti prie tvartų padarydavo
aptvarus (laidarius), kuriuose susirinkdavo daug srutų, o prilijus ir vandens.
Seniausios Pikelių kaimo sodybos – Julijono Paliulio, Izidoriaus Mikulskio,
Kazymiero Mikulskio, Tado Giedrimo, Adomo Banio (tėvų) ir Antano Giedrimo.
Tai trobos šiaudų kūliais (vėliau skiedromis, lentelėmis) dengtais stogais, tašytų
rąstų, mažais, keturių šybų langais (du galuose, vienas – šonuose), užlenktais stogų
galais. Jose nebuvo grindų, tik duobėta plūkto molio asla, kurią palaisčius, kad
nedulkėtų, šluodavo šluota. Tai dviejų galų trobos, kurias einama per prieangio
(pringio) duris, toliau paėjus kelis žingsnius kairėje – kaminas, kuriame vasarą
virdavo valgyti, o žiemą – rūkydavo mėsą. Už jo kairėje – tuoj pat durys kambar , o dešinėje – nedidelis kambariukas (alkieriukas) ir sandėliukas (padėjimas).
Krosnis su ilga plytine sienele (sienpečiumi) atskirdavo virtuvę nuo kambario.
Prie šildomos sienelės statydavo lovas, kad būtų šilčiau miegoti. Šalia viryklės
(špyžiaus) sumūrydavo gana aukštą duonkepę krosn , o prie jos šildomą mūriuką
drabužiams džiovinti ir žmonėms atsisėsti.

4. Etnokultūra
4.1. Ūkio darbai
Stambesni ūkininkai samdydavo bernus, mergas metams, mokėdavo užmokest , kok sutardavo (sulygdavo) grūdais, bulvėmis, linais, pinigais. Smulkesni
ūkininkai samdydavo tik mergą, o stambesnieji dar ir piemen vasarai. Javapjūtei
būdavo samdoma daugiau samdinių atsilyginant už padirbtą darbą. Kiaules, žąsis
ganydavo šeimininkų vaikai. Sekmadieniais niekas nedirbdavo.
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Mėčius Andrulis
su Pikelių kaimo
moterimis javapjūtės
metu Pikelių kaimo
laukuose.
Apie 1950 m.
Iš Andrulių šeimos
albumo

4.1.1. Sėja
Žemę ardavo su plūgu, traukiamu poros arklių. Iš rudens suartą žemę purendavo drapakais. Pavasar pirmiausia sėdavo vasarojų – avižas, miežius. Vienas
žmogus sėdavo su sėtuve, kitas biržydavo, su bertuve pripildavo sėtuvę grūdų.
Rudeniop panašiai sėdavo ir žiemkenčius – rugius ar kviečius. Pasėtus javus
visada užakėdavo, o sausesnėse žemėse ir užvoluodavo, kad būtų lygesnis žemės
paviršius ir mažiau išgaruotų drėgmės.

4.1.2. Šienapjūtė
Žolę pjaudavo dalgiais keli pjovėjai, eidami iš eilės vienas paskui kitą.
Padžiūvusią žolę išvartydavo, paskui perversdavo. Išdžiūvusią žolę grėbdavo
pakūges ir dėdavo kupstus ar kūgius ir veždavo arkliais daržines. Tada moterys kraudavo vežimus, keli vyrai šakėmis paduodavo šieną. Iš paskos grėbėjos
sugrėbstydavo pasklidusius šieno likučius ir veždavo arkliais daržines, kur kraudavo galą – vienas žmogus keldavo su šake, kitas priimdavo ir nešdavo toliau.
Pikelių kaimo
vyrai šiaudus
krauna į daržinės
galą. Apie 1950 m.
Iš Andrulių šeimos
albumo
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4.1.3. Linarūtė
Linus kuldavo su kūlia, padėtus ant medinės trinkos,
paskui paskleisdavo ant dirvono, kur jie gulėdavosi porą
savaičių. Tada atkeldavo ir statydavo gubas. Išdžiūvusius
linus veždavo jaują, pirt ar trobą ant pečiaus džiovinti.
Išdžiūvę linai būdavo minami su mintuvais, paskui šukuojami
su mediniais, tada su geležiniais, smulkesniais šepečiais, susukami gr žtes (grinčtes), kurias suverdavo ant virvės (šniūro).
Iššukuotus linus, taip pat pakulas (kas likdavo šepečiuose)
moterys verpdavo namuose verpimo rateliais (kalvaratais).

Pikelių kaimo
moterys javapjūtės
metu Pikelių kaimo
laukuose.
Apie 1950 m.
Iš Andrulių šeimos
albumo

4.1.4. Rugiapjūtė
Rugius pjaudavo daugiausia keli pjovėjai, eidami vienas paskui kitą, o po
jų – rišėjos, rinkdamos ir rišdamos javus pėdus. Juos statydavo mendelius, o
miežių, avižų – gubas. Mendelius laikydavo, kol išdžiūdavo grūdai (kad nebūtų
minkšti), ir veždavo daržines, kur laikydavo apie savaitę, paskui kuldavo. Kol
nebuvo kuliamų mašinų, javus kuldavo spragilais, o vėliau – arkline kuliama
mašina, kuri susidėdavo iš malacerkos – mašinos dalies, kur kišdavo pėdus, toliau
buvo vamzdis, kuris jungdavo su arklių sukamu maniežu. Ant vamzdžio dedamas
keimeris, kad jis neapsisuktų. Malacerkos užpakalinėje dalyje vienas žmogus turėdavo atimti šiaudus su grūdais, dėti ant redelio, kur stovėdavo keturi darbininkai
ir rankomis redeliuodavo. Nuo redelio atimti šiaudai būdavo kraunami kauges
(kūgius). Iškultus javus reikėdavo išvalyti. Pikelių kaime grūdų valymo mašinas
(arbas) turėjo Antanas Pūžaitis ir Jonas Banys. Arbas reikėdavo sukti rankomis –
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tai sunkus, nespartus darbas. Kaimiečiai, kurie neturėjo arbų,
grūdus valydavo pas kaimynus naktimis. Javus džiovindavo
lauke papiltus ant paklodžių, skudurų (škurlių), pamaišydami
rankomis, kad greičiau išdžiūtų.
Maistui skirti javai būdavo dar kartą valomi pukteliu, kuris turėjo smulkesnius sietus ir taip pat buvo sukamas rankomis.
Miežius, rugius veždavo malti Paknituvio malūną, o
kviečius pyragams kepti – Šarki malūną.

4.1.5. Rudens, žiemos darbai
Vyrai iš vytelių pindavo krepšus, doklus, kratilus, iš linų
vijo virves (šniūrus), taisydavo arklių pavalkus, o linkę dirbti
su medžiu – prie varstotų darydavo baldus, duris, langus.
Moterys pašydavo vilnas, plėšydavo patalams ir pagalvėms plunksnas, verpdavo linus, vilnas, ausdavo drobes, Pagarsėjusi siuvėja
milus, siūdavo paltus, švarkus, kelnes, mezgė, siuvinėjo. Ge- Jadvyga Pužaitytė
riausia siuvėja – Jadvyga Pužaitytė, kuri gražiai siuvinėjo, garsino Pikelių
siuvo sukneles, paltus, sijonus Vaiguvos mokytojoms, P kelių, kaimo vardą
Junkil , net žvenčio moterims.
Nešinos vairiomis medžiagomis, pas Jadvygą Pikelius traukdavo aplinkinių
kaimų merginos (panos), norėdamos turėti madingiau pasiūtą drabuž . Jadvyga
niekam neatsakydavo, todėl susidarydavo laukiančiųjų eilės. Tekdavo laukti net
kelis mėnesius. Jadvyga kasdien siūdavo nepakeldama galvos. Pikelių kaimas
buvo lankomas kasdien atnešančių siūti, ateinančių pasimatuoti ir ateinančių
pasiimti pasiūtų drabužių. Jadvygai ištekėjus ir išsikėlus Klaipėdą Pikelių kaime
sivyravo ramybė.
Pikeliškiams reikėjo ne tik naujų drabužių, bet ir naujų batų. Pikelių kaime nebuvo batus siuvančio ir juos taisančio žmogaus. Todėl visi kreipdavosi
Vaiguvoje gyvenant pagarsėjus batsiuv (šiaučių) Nikodemą Slipkų (Marcelino
tėvą), kuris ne tik taisė senus, bet ir siuvo naujus batus.
Pikeliai – agrarinis kaimas. Pikeliškiai laikė ne tik karves, kiaules, bet ir arklius žemei dirbti. Kaimiečiams buvo reikalingi žemės ūkio padargai. Pikelių kaime
kalvės nebuvo, nes niekas nesivertė kalvystės amatu. Visi pikeliškiai kaustydavo
savo arklius ar taisydavo žemės ūkio padargus gretimame
Norkių kaime pas plačiai pagarsėjus kalv Mykolą Švarcą, kurio 2 schema. Pužaičių
šeima
padėjėju (gizeliu) ilgą laiką dirbo Adomas Banys iš Pikelių.
Antanas Pužaitis
Ona Kundrotaitė-Pužaitienė

Natalija
Pužaitytė-Andruškienė
Pranas Andruška

Jadvyga
Pužaitytė-Bacevičienė

Boleslovas Pužaitis
Ona
Gedminaitė-Pužaitienė

Cecilija
Pužaitytė-Armonienė
Jonas Armonas
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4.2. Kalendorinės šventės, jų papročiai
ir tradicijos
Kalendorines šventes švęsdavo visas kaimas kartu, ypač Kalėdas ir Velykas.

4.2.1. Adventas
Per adventą jaunimas nesilinksmindavo, nešokdavo, net vestuvės (ženatvė)
buvo draudžiamos. Tuo metu reikėdavo daug melstis, dažnai lankyti bažnyčią,
pasninkauti pasninkus. Iki Kalėdų negalėdavo valgyti mėsos. To meto valgiai
būdavo paprasti vairios miltų ir kruopų košės, kurias valgydavo su pienu. Silkes pirkdavo bendrai visas kaimas statinėse (bačkose). Jos būdavo valgomos su
bulvėmis ar duona.

4.2.2. Kūčios
Kūčios būdavo labai laukiamos, tikimasi, kad per jas išsipildys visi norai.
Jų metu burdavo su vašku j lašindavo vanden ir reikėdavo eiti klausytis, iš
kurios pusės loja šunys – iš ten atvažiuos jaunikis.
Nešant malkas iš malkinės reikėdavo žiūrėti, kad būtų poromis – tai kitais
metais merginos ištekės.
Prieš Kūčias, einant miegoti, reikėdavo padėti po pagalve dviejų vaikinų
nuotraukas – kurio nuotrauką išsitrauksi ryte, už to ištekėsi.
Kalbama, kad Kūčių nakt tarp savęs kalbėdavosi gyvuliai, tačiau nebuvo
galima eiti jų klausytis, o vidurnaktyje vanduo virsdavo vynu. Kūčių vakarą
reikėdavo pašerti geru pašaru gyvulius, kad nepyktų (nerūgotų).
Rengiantis Kūčioms, ant stalo būdavo klojama šieno, o ant to šieno užklojama būtinai balta lininė staltiesė, ant kurios sudėdavo indus, taip pat – lėkštutę
mirusiesiems. Uždegamos dvi žvakutės, padedamas kryželis, o ant lėkštutės –
kalėdaitis (plotkelė), sukalbama maldelė Tėve mūsų .
Prieš pradedant valgyti šeimos galva paimdavo kalėdait ir duodamas atsilaužti visiems šeimos nariams sakydavo Sotink, Dieve, mūsų stalą, palaimink
mus ir mūsų valgius. Prie stalo nebuvo galima daug kalbėti, reikėdavo būti
visiems susikaupus.
Kūčių valgių turėdavo būti dvylika
1) Rasalas pakepintos ant žarijų silkių galvos sutrinamos, pridedama druskos, pipirų, raugintų burokų skysčio (rasalo) ir valgoma su bulvėmis.
2) Kanapės paspirginamos, sudaužomos su plaktuku (kūjuku), pridedama
druskos, svogūnų ir valgoma su bulvėmis.
3) Kisielius duben supilami avižiniai dribsniai (plestekės), dedama duonos pluta, medžio anglies gabaliukas (kad nebūtų kartūs), užpilama vandens ir
parą parauginama. Paskui išsunkiama per marlę ir maišant verdama, pridedant
aliejuje pakepintų svogūnų, druskos. Sutirštėjęs kisielius valgomas su bulvėmis.
4) Cepelinai su grybais ar virtinukai su aguonomis.
5) Silkė išmirkoma, pakepinama su svogūnais aliejuje ir valgoma su bulvėmis.
6) Šliužukai suminkoma iš miltų, cukraus, aguonų ir vandens tešla, ji supjaustoma ir kepama.
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7) Aguonų pienas sumalamos aguonos, pridedama cukraus, vandens.
8) Kepta žuvis.
9) Spanguolių kisielius verdamas iš krakmolo, cukraus ir spanguolių. Jis
turi būti tirštas kaip šaltiena.
10) Kepta duona su česnaku.
11) Bandelės (bulkutės) su grybais.
12) Naminis vynas obuolių, šermukšnių ar kitų uogų.
Ruošdamos kūčių stalą, šeimininkės turėdavo vargo, nes visi patiekalai
turėjo būti pagaminti be pieno ir mėsos.

4.2.3. Kalėdos
Atsikėlus ankstų Kalėdų rytą reikėdavo švęstu vandeniu pašlakstyti (pakrapyti) gyvulius tvartuose.
Kalėdų rytą visas kaimas eidavo bažnyčią – Bernelių mišias. Pikelių kaime
bažnyčios nebuvo, kaimiečiai ėjo melstis per laukus sumintu taku Vaiguvą. Namuose pasilikdavo tik seneliai ir maži vaikai. Gr žę iš bažnyčios žmonės sėsdavo
prie kalėdinio stalo, uždengto balta staltiese, ant kurios padėta žvakidė su žvakėmis,
ir valgydavo keptus kumpius, žąsis, bulvių plokštain (kugel ), vėdarus, gerdavo
alų, kur gamindavo iš džiovintų duonos plutų, mielių, cukraus. Dažnai valgydavo
kastin (svogūnus pavirindavo su grietinėle, o rūgščią grietinę, kiaušinius, krakmolą
išplakdavo ir viską sumaišę pavirindavo), taip pat slėgtain (kindziuką), prikimštą
maltos mėsos kiaulės skrand parūkydavo, išvirdavo ir paslėgdavo). Taip pat buvo
kepami pyragai, bulkutės su varške, bet daugiausia – su lašinukais.
Antrą Kalėdų dieną kaimynai lankydavo vieni kitus (kalėdodavo), vaišindavosi namine degtine, vynu, alumi. Kaime niekas nepuošdavo Kalėdų eglutės.
Per Kalėdas jaunimas labiausiai laukdavo šokių. Jiems rengti reikėdavo didesnės trobos. Keli kaimo vyrukai eidavo prašyti kaimynų, kurių didesni kambariai.
Dažniausiai šokiai vykdavo pas Mėčių Andrul ar Vladą Kundrotą Pikelių kaime.

4.2.4. Naujieji metai
Naujųjų metų išvakarėse ant kalnų būdavo deginami laužai – manoma, kad
taip sudeginamos visos nelaimės (bėdos). Naujųjų dieną kaimynai eidavo vieni kitų
sveikinti, palinkėti derlingų metų. Žmonės susiburdavo didesnėje troboje, susinešdavo savo valgius ir vaišindavosi (baliavodavo), linksmai pradėdami Naujuosius.
Naujųjų nakt niekas negalėdavo miegoti – nežinia kada ateis sveikintojai
su armonika ir būgnu. Muzikantai ateidavo prie namų ir grieždavo, kol išeis
šeimininkai. Tie, juos pakvietę kambar , vaišindavo namine degtine ir vairiais
valgiais. Kiti vidų nekviesdavo, tik duodavo pinigų. Muzikantai per nakt turėdavo aplankyti visus namus, kad nė vienas žmogus nebūtų neaplankytas ir
nepasveikintas.

4.2.5. Užgavėnės
Užgavėnės praeidavo paprastai – žmonės kepdavo blynus, vaišindavo vieni
kitus. Keli kaimo vyrai persirengdavo žydais ir eidavo visus namus – Ignas
Banys su savo medine judančia lėle (šiolimuku), Povilas Paliulis, Adomas Banys,
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Mėčius Andrulis. Atėję pas kaimynus prašydavo blynų ir degtinės, o kas neturėdavo, turėdavo duoti pinigų. Žydai apsirengdavo išverstais kailiniais, ant veidų
užsidėdavo kaukes (lėčynas), pasiūtas iš odų ir kailio, prisiklijuodavo barzdas
ir eidavo kuproti, su lazdomis, kurias prisikaldavo vinių. Kaukes dažniausiai
siūdavo iš odos, priklijuodami ilgas, kumpas medines nosis, pakulinius plaukus,
ūsus, dideles odines ausis. Kanapinis turėdavo nos kaltą adatą ir bučiuodamas
šeimininkei ranką stengdavosi ja durti. Žydai turėdavo botagus (votagus), kuriais
gindavosi nuo norinčių nutraukti kaukes (lėčynas). Lazdos padėdavo atsiginti nuo
kaimo šunų, o einant sniegu ar ledu – kad ne taip slystų.
Užgavėnių žydai sakydami norintys pirkti ieškodavo jaunų mergaičių (bergždynikių), kurios būdavo pasislėpusios.

4.2.6. Gavėnia
Gavėnios laikas būdavo tylus ir ramus. Vakarais žmonės dirbo vairius darbus, lankė vieni kitus, jaunimas lošdavo kortomis. Kaip ir advento metu, būdavo
pasninkaujama – nevalgoma mėsos.

4.2.7. Velykos
Prieš Velykas būdavo švarinamos trobos, šluojami kiemai, kūrenamos pirtys
žmonėms išsiprausti. Namuose kiekviena šeima kepdavo pyragus, duoną, skersdavo kiaules, kad būtų šviežios mėsos. Mėsą kepdavo, darydavo dešras, virdavo
šaltieną (kuošalieną). Svarbiausias darbas – marginti kiaušinius. Suaugusieji ir
vaikai vašku margindavo juos vairiais raštais, kiti ant kiaušinių rišdavo žoles,
o paskui virdavo dažuose arba užmerkdavo beržo, klevo lapų, jonažolių ir tame
skystyje kiaušinius palaikydavo, o paskui juos išvirdavo.
Velykų rytą kaimiečiai su vaikais eidavo bažnyčią, o sugr žę valgydavo
šventinius valgius.
Pirmiausia šeimos galva – tėvas ar mama padėkodavo Dievui už sveikatą,
už tai, kad visi gyvi, už valgius. Maldelė būdavo trumpa Šventas Dieve, palaimink mūsų namus, mūsų šeimą, mūsų valgius. Palaimink mano geradarius, mano
Tėvynę ir mane , ir sukalbėdavo poterėl Tėve mūsų . Tada visi susėsdavo ir
pirmiausiai dauždavo vieni su kitais kiaušinius.
Valgiai, kaip ir per Kalėdas, vairūs kepta antis, žąsis ar kitas paukštis,
mėsos vyniotiniai, troškinti kopūstai, dešrelės su bulvėmis, vairūs pyragai su
varške, su aguonomis, su obuoliais, su lašinukais.
Pavalgę šventinius pusryčius vaikai ir suaugusieji ridendavo (kačiodavo)
kiaušinius iš medžio luobo padarytame lovelyje.

4.2.8. Mojai
Gegužė – meldimosi mėnuo prie Šv. Mergelės Marijos altorėlio su Šv. Marijos
paveikslu. Vakare po darbo pasidarę altorėlius iš gėlių ir vainikų susirinkdavo
viso kaimo vyrai, moterys, jaunimas pas Mortą Giedrimienę, vėliau – pas Mėčių
Andrul ir visi giedodavo Šv. Mergelės Marijos litaniją, giesmę – Sveika Marija ,
kalbėdavo poterius, prašydami sau ir savo šeimos nariams palaimos, sveikatos.
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4.2.9. Joninės
Pikelių kaime Joninių nešvęsdavo, tik kaip ir per kitus vardadienius apvainikuodavo Jonų duris.

4.2.10. Šeštinės
Tai velykinis tarpas, praėjus šešioms savaitėms po Velykų, visada būdavo
keliamos sekmadien – vykdavo pamaldos bažnyčioje, po kurių sugr žę namo
kaimiečiai sėsdavo prie papuošto balta staltiese (skoterte) šventinio stalo. Pavalgę ir pasimeldę šeimininkai eidavo laukus apžiūrėti savo žaliuojančių pasėlių.
Vaikštinėdami po laukus ūkininkai meldė, kad užaugtų geri javų derliai.

4.2.11. Sekminės
Taip pat velykinis tarpas – Šventosios Dvasios atsiuntimo šventė praėjus
septynioms savaitėms po Velykų. Prieš Sekmines būdavo tvarkoma aplinka, apšvarinamos trobos, o sekmadien meldžiamasi bažnyčioje.

4.2.12. Devintinės
Praėjus devynioms savaitėms po Velykų – Devintinės. Ganyklose besiganančias
karves piemenys vainikuodavo beržų vainikais. Vakare parginus apvainikuotas
karves piemen šeimininkė vaišindavo sūriu. Kai kurios šeimininkės ant sūrio
užtepdavo savos gamybos sviesto, sumušto medinėje muštuvėje (kalataukoje). Prie
trobų durų iš lauko pusės kaldavo jaunų berželių.

4.2.13. Žolinė
Tai Dievo kūno šventė – ant šventoriaus papuošiami (parėdomi) altorėliai
su beržiukų šakelėmis. Žmonės eidavo apie bažnyčią, melsdavosi prie altorėlių,
būdavo šventinamos žolės, gėlės, rugių varpos.

4.2.14. Vėlinės
Tai mirusiųjų pagerbimo šventė. Lapkričio pirmąją gėlėmis išpuoštose kapinėse būdavo deginamos žvakutės, prie koplytėlės kunigas sakydavo pamokslą,
vėliau vykdavo pamaldos bažnyčioje.
Sovietmečiu gėlėse skendinčiose kapinėse prie koplytėlės pastatydavo garsiakalb , kuris transliuodavo gedulinę muziką, o Vaiguvos mokyklos moksleiviai
skaitydavo vairių rašytojų kūrinių ištraukas apie mirusiuosius. Susirinkę kapines
pagerbti savo artimųjų kraštiečiai būdavo susikaupę – spūdžiais niekas nesidalydavo. Vėlų vakarą bažnyčioje vykdavo pamaldos, bet moksleiviai (pionieriai ir
komjaunuoliai) jose negalėjo dalyvauti.
O kitą rytą Uždūšinės – bažnyčioje pamaldos už mirusiuosius. Po jų tikinčiųjų procesija su kunigu priešakyje eidavo giedodami vairias giesmes kapines
prie koplytėlės. Dažniausiai giedodavo pakaitomis su kunigu Stefanija Šaltienė,
Morta Alūzienė ir kt.
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Mėčius Andrulis
su savo žmona
ofija Andruliene
( ajauskaite) prie
savo naujai atstatyto
namo Pikeliuose.
Apie 1970 m.
Iš Andrulių šeimos
albumo

4.3. Kultūrinė veikla
Kaime buvo nemažai jaunimo. Sekmadieniais visi eidavo bažnyčią Vaiguvoje, o vakare rengdavo šokius (večiorus). Žiemą vakaruškos vykdavo kaimynų
trobose – pas Mėčių Andrul arba pas Vladą Kundrotą. Ten sueidavo daug
jaunimo iš visų aplinkinių kaimų Vaiguvos, Dub nų, Grauž kų, Gerdži galos,
Judikių, Bagužių, Pak vio. Vasarą šokiai vykdavo Norkių gojuje, o kai gojel sunaikino, tada jaunimas rinkdavosi Simono Giedrimo apluokiuke, po dideliu beržu.
Šokiuose daugiausia grieždavo vienas žmogus armonika ar akordeonu. Griežti
iš Pakėvio ateidavo broliai Januškos. Dažnai akordeoną virkdė Vacys Bagvilas iš
Liupši . Jaunimas šoko vairius šokius valsus, polkas, padispanus, krakoviakus,
Mudu du broliukai , šeinių. Šokiams daugiausia vadovaudavo Pranas Andriuška,
Mėčius Andrulis. Vėliau atsirado jaunesnis – Alfonsas Gedminas. Pertraukėlėse
tarp šokių jaunimas dainuodavo. Vyrams vadovaudavo Mėčius Andrulis, o moterų pravadnykė – Bronė Kėvišaitė. Labai gražiai dainuodavo, pritardavo visas
jaunimas. Dainos būdavo paprastos – apie meilę, Tėvynę, pavyzdžiui
Paklausykit, mergužėlės,
Padainuoti jums galiu
Dainą linksmą, dainą gražią
Apie šiaudus be grūdų.
Tralia lia lia, tralia lia lia,
Dainą linksmą, dainą gražią
Apie šiaudus be grūdų.

Daina, kurią dažniausiai dainuodavo merginos
Pilnos pievos gėlių raudonųjų,
Kurių aš prisiskint negaliu.
Pamylėjau aš jauną mergait ,
Kurios aš aplankyt negaliu.
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Pikelių kaimo
muzikantai (iš kairės)
Antanas Bukantis
su smuikeliu,
Juozas Užkuras
su armonika,
Juozas Mikulskis
su kontrabosu.
Apie 19 0 m.
Iš Teklės Mikulskytės
asm. albumo

Jaunimas mėgdavo šiuos romansus
Visur vasilkų žiedai,
Daug jų priaugo laukuose.
Lionė jas mėgo labai,
Plaukus vasilkomis puošė.

Tarp šokių buvo žaidžiami žaidimai Gaudyti puš , Žiedą dalyti , Atspėk
iš balso . Dar buvo šokamas šokis krėskinė – jos metu vyras turėjo apsimokėti
muzikantui už pripirštą jam mergaitę. Vasarą šokiai vykdavo iki aušros, o žiemą – iki pirmos valandos nakties.
Jaunimas norėdavo sueiti pabendrauti. Jie pas Vladą Kundrotą lošdavo
kortomis, žaisdavo žaidimus Žiedo dalijimas , Nešu, nešu kiauš , Atspėk iš
balso , Ganiau, ganiau aveles . Kiti žaidimai būdavo žaidžiami lauke ripkos
mušimas, palendrukas.
Pikeliuose buvo tik vienas muzikantas – Juozapas Mikulskis, pravarde Leiba,
kuris griežė smuiku ir bosu. Jam pritardavo Januškos iš Pakėvio. Dažnai visi jie
grieždavo šokiuose, vestuvėse, krikštynose. Visas kaimas laukdavo švenčių tiek
žiemą, tiek vasarą. Vasarą šventes švęsti būdavo daug paprasčiau – vykdavo
gegužinės.

5. Gyventojai
Žymiausias žmogus, kilęs iš Pikelių kaimo – socialinių mokslų daktarė Šiaulių
universiteto docentė Aniceta Garšvienė (Mikulskytė). Taip pat kilę iš Pikelių, baigę
Vaiguvos vidurinę mokyklą ir Šiaulių universitetą Marytė Banytė-Deimantienė,
Dominykas Gedminas (miręs), Irena Andrulytė, Teklė Mikulskytė-Grubliauskienė,
Marytė Eismontaitė-Dragūnienė. Taip pat pedagogais dirbo Kazimieras Giedrimas
ir Ieva Giedrimaitė-Žąsinienė.
Labdaros darbą padarė Antanas Giedrimas, priglaudęs, sudegus namams
Vaiguvoje, Uršulę Eidintienę (ambasadoriaus senelę) su dukterimi Stefanija (Šim462
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iaulių universiteto
docentė humanitarinių
mokslų daktarė
Aniceta Mikulskytė
(pirma iš kairės) per
kraštiečių susitikimą
Vaiguvoje. 2002 m.
A. Bitvinsko nuotr.

kiene), kurios vyras tuo metu buvo Amerikoje. Eidintienė su dukterimi dirbo
visus darbus kartu su Giedrimų šeima, todėl susidarė vaizdas, kad Eidintų šaknys – Pikeliuose. Tačiau tai buvo laikinai – vaiguviškių padedamos, atstačius
namus, jos sugr žo Vaiguvą.
1941 m. buvo priimtas nutarimas dėl prievolių valstiečiams ir jos buvo paskirtos ir Pikelių kaimo gyventojams grūdais, bulvėmis, pienu, mėsa ir net vilnomis,
neatsižvelgiant nei pasėlių plotą, nei turimą gyvulių skaičių. Juozas Paulauskas
iš Kūj kų buvo komunistas, partorgas ir rinko iš pikeliškių prievoles, atimdamas
net paskutinius javus. Surinktus maisto produktus kraudavo Jono Banio svirną.
Karo metu, užėjus vokiečiams, komunistus gaudė – kokią dešimt surinko, surišo vielomis, nuvežė už Kelmės ir sušaudė. Surinktos prievolės, laikytos
Jono Banio svirne, išdalytos Pikelių kaimo gyventojams. Vokiečiai uždėjo naujas
prievoles, jas skyrė už kiekvieną valdomą žemės hektarą –
schema. Antano
tai grūdai, bulvės, mėsa, kiaušiniai, vilnos, linų pluoštas,
sėmenys, dobilų sėkla, šienas, šiaudai, tabakas ir net medus. Giedrimo šeimos
Uždėtos prievolės ūkininkams atrodė labai didelės ir sunkiai genealoginis medis
Antanas Kazimieras Giedrimas
(1886–1947)
Brigita Gedminaitė (Giedrimienė)

Juozas
Giedrimas
(1908)

Leonas
Giedrimas

Kazimieras
Giedrimas

Morta Mikulskytė (Giedrimienė)

Dominykas
Giedrimas
(1925)
Morta
Penikaitė
(1933)

Ieva
Giedrimaitė
Žąsinienė

Stefanija
Giedrimaitė
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veikiamos. Pikeliškiai pieną nešdavo kibiruose su naščiais apie du kilometrus
Vaiguvos pieninę. Ūkininkams buvo leidžiama pristatyti ir sviestą, kurio vienas
kilogramas pagal riebumą prilygintas 19–25 litrams pieno.
Po karo visi Pikelių kaimo gyventojai buvo verčiami pirkti obligacijas, kurias
žadėta išpirkti po dvidešimt metų. Pikeliškiai obligacijas pirko nenoriai, nes po
karo neturėjo pinigų, o neperkantys – prievartaujami su šautuvais.
Prievolės žemės ūkio produktais, obligacijos, žemės mokesčiai, išbuožinimai – tai buvo kelias prievartinę kolektyvizaciją. Besikuriančio Pikelių kolūkio
pirmininku buvo Benius Gedminas (Prano Gedmino brolis), brigadininku – Pranas
Bagvilas (Danutės Eismontienės tėvas). Kadangi vienas Beniaus Gedmino žmonos
brolis šaudė žydus, o kitas slapstėsi ir gal pabėgo Ameriką, tai Benių su vaikais,
žmona ir jos motina išvežė Sibirą.
Tremtinio gyvenamąj namą, ūkinius pastatus, pasėlius, arklius, karves ir
žemės ūkio inventorių neatlyginamai paėmė kolūkis. Taip buvo kuriama kolūkio
materialinė bazė.
Siekdami išvengti tremties Pikelių kaimo ūkininkai rašė pareiškimus, kad
juos priimtų kolūk . stoję kolūk pikeliškiai privalėjo atiduoti visus žemės ūkio
padargus, ūkinius pastatus, gyvulius
arklius, karves, kiaules, avis ir net žąsis.
Jonas Mikulskis, komunistų partijos narys, buvo ką tik 1949 m. susikūrusio Pikelių kolūkio, kuriam priklausė Pikelių, Norkių, Judikių ir Bagužių
kaimai, pirmininkas (skirtas partijos),
o jo pavaduotojas – patyręs ūkininkas
Mykolas Švarcas iš Norkių kaimo. Brigadininku dirbo Paliulis iš Alb ičių kaimo,
vadinamas Bajoru , matyt, aukštai save
vertino pikeliškių akivaizdoje.
Kiek vėliau Pikelių kolūkio pirmininku dirbo Guziejus Larionas (Larka) iš Liupšių kaimo, o brigadininku –
pikeliškis Mėčius Andrulis.
Stambinant kolūkius tuometinis
mažytis Pikelių kolūkis buvo prijungtas prie Vaiguvos. Tokiu būdu Pikelių
kaimas tapo Vaiguvos kolūkio brigados
centru. Pirmuoju brigadininku buvo
išrinktas pikeliškis Adomas Banys, jaunystėje ūkininkavęs savo tėvų žemėje. Tuometinis Vaiguvos kolūkio pirmininkas
Jis sugebėjo apie dešimt metų sėkmin- Petras Norkus (kairėje), atvyk s į Pikelių
gai vadovauti Pikelių brigadai. Vėliau brigadą, tikrina tuometinio Pikelių brigados
j pakeitė jaunas patyrusio ūkininko Si- brigadininko Adomo Banio (dešinėje) darbą
mono Eismonto sūnus Povilas, kuriam natūroje – Pikelių kaimo laukuose. 1960 m.
teko vadovauti Pikelių brigadai pačiu Iš Marijonos Deimantienės (Banytės) albumo
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Vaiguvos kolūkio Pikelių brigados laukus raižė ir arė galingi vikšriniai
įvairios markės traktoriai. Iš Andrulių šeimos albumo

niūriausiu sovietmečiu (1963–1975), kai buvo melioruojami
dirbami laukai, tiesiami nauji keliai, statomos fermos šalia
Pikelių kaimo. Pikeliškiai noriai dirbo tose fermose, bet visiems
darbo jose neužteko. Kitiems teko triūsti plačiuose kolūkio
laukuose. Kolektyvinis darbas iš esmės pakeitė nusistovėjusias
Pikelių kaimo gyventojų tradicijas.
Apie 1970 metus Pikelių brigada (Norkių, Judikių ir
Pikelių kaimai) sujungta su Liupšių brigada (Liupšių ir Bagužių kaimai). Brigadininku išliko pikeliškis Povilas Eismontas.

Povilas Eismontas –
(196 –1975) Vaiguvos

Ona Paliulytė (dešinėje) su savo mama klampoja po plačius Pikelių

kolūkio Pikelių

kaimo laukus. 195

brigados brigadininkas

m. Iš Onos Paliulytės asm. albumo
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Pikelių kaimo žmonės. Grupė. Užfiksuoti vaikai, moterys ir vyrai.
Vieni iš jų laiko muzikos instrumentus (pirmas iš kairės –
Petras Paliulis). 19 7 m. S. Vaitkaus nuotr. Iš

iaulių „Aušros“

muziejaus archyvų
Pikelių ir Norkių kaimų moterys Pikelių laukuose. Iš Lekavičių
šeimos albumo
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Adomas Banys (1908–199 ) savo gimtojo Pikelių kaimo patriotas –
kraštotyrininkas, tautosakos rinkėjas, dirbdamas ilgus metus brigadininku
gerai susipažin s su Pikelių ir aplinkinių kaimų etnine kultūra.
Iš M. Deimantienės (Banytės) asm. albumo
Pikelių kaimo gyventojas, choristas Jonas Mikulskis. 1999 m.
Iš Mikulskių šeimos albumo

Ūkininkų gerai dirbta ir prižiūrėta žemė pirmaisiais kolūkio metais davė
palyginti gerą derlių. Vėliau žemė buvo menkai tręšiama, derlius sparčiai mažėjo,
o prievolės ir mokesčiai didėjo tiek kolūkiams, tiek kolūkiečiams.
Pagrindiniu kolūkiečių pragyvenimo šaltiniu tapo pajamos iš šešiasdešimt
arų pasodybio sklypo. Jiems buvo leista laikyti tik keletą gyvulių. Prasidėjo visuotinis, smulkus kolūkinio turto grobstymas. Daugiausiai kolūkiečiai grobė derlių
iš buvusių savo laukų ir todėl nesijautė grobstytojais. Nors vėliau jų materialinė
padėtis pagerėjo, tačiau grobstymas nesibaigė.
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Gimtasis kaimas Norkiai – mano tėvonija
Ieva

varcaitė

Nebliko pirmykščio kaimo, klegesio vaikystės,
Nebliko čia artimų žmonių...
Tėviškės keliai seniai apžėlė,
Sukrypo pastoliai, liko medžiai vieniši,
Keli kaimynai raukšlėti ir žili, žili.
Belieka tik skrajot senajam kaime,
Blaškytis, džiaugtis tėviškės laukais.
Matyt išlaužytus klevus ir savo laim ,
Apglėbus šimtamečio beržo džiūstančius lapus.
Norėčiau grįžt į gimtą kiemą,
Pakrykštauti pakrantėm Knitūjos.
Paimt ant rankų kvapnų Aplūko šieną,
Kurį grėbiau pradžioj vaikystės ankstyvos.
Norėčiau lūpomis paliest sidabro giją,
Sudiržusias, išvargusias rankas.
Norėčiau lūpomis paliest raukšlėtą veidą
Ir laiko nukirptas ilgas vešlias kasas, –
Pajust glamon motinos savos.
Svyruokit, lik tėviškės medžiai, oškite jaunyst
Ir mano dienas, praleistas svetimuos kraštuos.
Siūbuokit, pasodinto miško ąžuolai ir liepos,
Aš sugrįžtu, vėl prašnekus gimtąja kalba,
Ir po ilgų kelionių būsiu tikrai savuos namuos.

Nykstantis Norki kaimas šiaurėje ribojasi su P kelių etnografiniu kaimu, rytuose – su išnykusiais (po melioracijos) J dikių ir Šv triškės kaimais, pietryčiuose – su
Šarkia s (dvaras ir kaimas), o pietvakariuose – su Tol šiais. Norkia – rėžinis kaimas,
sikūręs Knit ojos slėnio viršutinėje terasoje ir turi didel (apie 25 ) nuolyd upės link.
Jo teritoriją kirto du vieškeliai rytiniame pakraštyje – V iguva–J dikiai, o
vakariniame – Vaiguva–P keliai. Pietinėje kaimo dalyje ilguosius rėžius kirto vieškelis Vaiguva–Ke mė.
Norkių kaimas yra 1,2 km rytus nuo V iguvos miestelio parapinės bažnyčios ir netoli (už 500 m šiaurę) nuo vieškelio Vaiguva–Ke mė. Iš šio vieškelio
atsišakojęs grunto keliukas vedė per nedidel miškel , vadinamą Norkių gojumi,
gretimai esant Norkių kaimą. Rytiniu pakraščiu Gojų kirtęs keliukas buvo tipiškas
šunkelis. Jis buvo siauras, vingiuotas, su giliai rėžtomis ratų vėžėmis ir su gausybe
duobių duobelių, kuriose lietingais metais telkšodavo balos. Norkiškiai tuo keliuku
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vargingai važinėdavo žiemą ir vasarą, bet niekas jo nelygino, Norkių kaimo
netaisė, nes Gojus buvo visų Norkių kaimo savininkų bendra situacinė schema
nuosavybė.
Gojaus medžių vainikai viršuje buvo susipynę ir keliukas lindo mišką tarsi urvą. Ant nusvirusių medžių šakų vidurvasaryje nuolat kabodavo šiaudų ar
šieno kuokštai – duoklė , kurią drebulės, eglės, alksniai ir beržai paimdavo nuo
kiekvieno vežimo, gabenančio laukų derlių Norkių kaimo klojimus.
Keliukas Norkių kaimą iš abiejų pusių buvo aptvertas gulstinėmis tvoromis,
su vartais, važiuojant kaimą. Nuo čia prasidėdavo vadinamoji kaimo žalioji veja,
kurią perpus dalijo buvusi kaimo ūlyčia.
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Pro Norkius prieš 30 metų (po melioracijos) nutiestas geras žvyrkelis Pikelių
kaimo link buvusias kolūkio fermas, vadintas Sektoriumi (Sektorius – naujas vietovardis, kuris buvo ir pražuvo, nugriovus tas fermas).
Norkių kaimo ūlyčia buvo vingiuota ir duobėta, kurioje pavasariais žliurgsojo
neperžengiamos šliunkės, po melioracijos kiek ištiesinta, užlygintos duobės. Jos vietoje nutiestas iškeltas žvyruotas kelias link Knit ojos upės derlingus melioruotus
gretimo Judikių kaimo laukus važiuoti traktoriams ir kombainams, kurie dabar
teršia šimtmečiais buvus švarų ir gryną Norkių kaimo orą. Likę keli medžiai tik
šiek tiek sugeria kelio dulkes, bet mažai beišgrynina stipriai užterštą orą.
Gražus slėnis mažos Knitūjis,
Krūmais apaug šlaitai žaliava,
Kuznėj skambėji didysis kūjis,
Laukuos mergaitės garsiai dainiava.
Giliai vagą įrėžus Knitūji vingiava,
Par šimtmečius sava dugne akmenėlius skaičiava.
Nuolat savo vingius platindama,
Prie Norkių kaimo vis artėdama.
Kaip linksma būdava, kai vyturėlis
velniai pragysdavo, aukštai iškil s,
Kai saulė leisdavos, kai vakarėlis
Ramumą nešė, giliai pritil s.
Norkių artojai žemaitiškai rokavos,
Aplūke kasmet raiba gegutė kukava,
Prie kožnos sodybos darželiuos rūtos žaliava,
Dabar jos išdžiūva, takai užžėlė, o tvoros visai nulingava.
Žiedai pinavijų ir rožių vainikai,
O gvazdikai kaip žalvario skatikai
Ir per vasarą visą žydėjo,
Praeivius ūlyčia visada žavėjo.
Visiems buvo miela žalioji veja
Su gilia mulduve viduryje.
Ganės karvės, kiaulės, o ji buvo vis žalia,
Net didžiausio vėjo sūkuryje.
Norkiškės visos nuo senovės
Dėvėjo margus lino rūbelius.
Dūzgeno baltas plonas drobeles
Ir koja suko verpimo ratelius.
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Prie mūsų namo pavasariais žydėjo
Alyvos baltai, baltai.
Jos žydi ir dabar melsvai, melsvai...

Iš Norkių išeinam po vieną [Steponas Geštautas – 1920 m., Juozas Jocius –
1931 m., Petronelė Geštautaitė – 1933 m., Marijona Šimkienė (Geštautaitė) – 1934 m.,
Jonas Lekavičius – 1936 m., Leopoldas Lekavičius – 1937 m., Pranciškus Lekavičius – 1939 m., Ona Jocienė (Geštautaitė) – 1948 m., Antanas Lekavičius – 1952 m.,
Povilas Šimkus – 1957 m., Petras Paliulis – 1958 m., Morta Paliulienė (Geštautaitė) – 1960 m., Jurgis Geštautas – 1960 m., Mykolas Švarcas – 1961 m., Ona Lekavičienė (Girskytė) – 1965 m., Paulina Eitmantienė (Lekavičiūtė) – 1967 m., Kazimiera Geštautienė-Ušinskienė (Kasparaitė) – 1968 m., Marijona
Švarcienė (Jocaitė) – 1979 m., Vaclovas Lekavičius – 1981 m., Gėlių darželis prie
Michalina Lekavičienė-Ringienė (Mešlėdaitė) – 1982 m., Kaje- Jocių gyvenamojo
tonas Ringys – 1983 m., Leonas Paliulis – 1985 m., Regina namo R tų darži ks
Andrulienė (Ringytė) – 1991 m., Juozas Izdonas – 1993 m., ( ru,tu darþuks)
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Petras Andrulis – 1996 m., Izabelė Giedrimienė (Šeštokaitė) – 1997 m., Felicija Lekavičienė (Simanauskaitė) – 1999 m., Aleksas Giedrimas – 2000 m., Ona Laurinavičienė (Jocaitė) – 2000 m., Kazimiera Giedrimienė (Geštautaitė) – 2001 m., Jadvyga
Izdonienė (Lekavičiūtė) – 2005 m., Teklė Pagojienė (Lekavičiūtė) – 2008 m., Vincas
Lekavičius – 2009 m.] mes visi, visi per skausmą, ašaras amžinąją būt . Sunku
ištarti paskutin kartą sudie , nors taip norėtųsi dar kartu pabūti.
Liko tik smėlio kapai Vaiguvoj šalti ir nebylūs,
O artimųjų širdyse – skausmai gilūs.
Nebeprikelt senelių iš kapų šaltų,
Nebepasakys jie žodelių apie praeitį Norkių.

Kiek prisimenu, sodybos Norkių kaime stovėjo be jokio plano, viena su kita
susipynusios, kad būdavo sunku atskirti, kuriai trobai tvartas ar daržinė priklauso.
Visos trobos buvo didelės, su dviem galais ir su priemene viduryje. Kiekvienas
šeimininkas turėjo kelis tvartus, daržines ir svirną. Prie kiekvienos sodybos buvo
rūtų darželis ir vyšnių sodelis, augo kelios obelys ir kriaušės, o slyvos čia nederėjo.
Kaimo centre prie Geštautų sodybos gražiai vešėjo senas klevas, o ant vadinamųjų Kapukų žaliavo liepos. Norkių kaime darželiai ir sodeliai buvo aptverti
žiogrių tvoromis, o vakariniu vejos pakraščiu stovėjo susiglaudę topoliai. Prie kalvės (kuznės) augo storas, aukštas, galingas kaštonas, prie kurio buvo rišami kaustyti atvesti
kalvę eržilai (drigantai).
Norkių kaime kiekvieną kiemą buvo Senosios Norkių kapinės, vadinamos Kapukais.
galima laisvai eiti ar važiuoti iš ūly- 2005 m. A. Petrašiūno nuotr.
čios, iš kiekvieno tvarto laisvai mėšlą
išvežti, kiekvieną svirną, kiekvieną
rūs grūdus ar bulves suvežti.
Po vešliais medžiais prisiglaudusios sodybos trobos Norkių kaime iš
senumo buvo papilkėjusios, su mažais
langeliais, tačiau su puošniai išdrožinėtais antlangiais, o Jocių troboje langai turėjo lentines langines, pritvirtintas geležinėmis strižainėmis.
Uždari aptverti kiemeliai, nedideli sodeliai ir žydintys rūtų darželiai
atrodė taip jaukiai, taip mielai, kad
kiekvieną taip traukdavo pasėdėti ant
suolelio prie tvoros ar ant akmens, pasisemti aukšta svirtim iš šulinio gaivinančio vandens.
Visas Norkių kaimelis buvo toks
glaudus, kad atrodė tarsi viena sodyba, tarsi vienas kiemas. Iš tikrųjų taip
ir buvo.
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Kajetono Ringio šeima (iš kairės) Michalina
Lekavičienė-Ringienė, Kajetonas Ringys,
Regina Andrulienė (Ringytė). Apie 1958 m.
Iš Andrulių šeimos albumo

Andrulių šeima (iš kairės) Petras Andrulis, Rita Andrulytė, Vaiguvos parapijos klebonas
igmantas

imkus, Gintautas Andrulis po Pirmosios komunijos prie Vaiguvos bažnyčios.

Apie 1990 m. Iš Andrulių šeimos albumo

473

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

Matyt, kažkada senovėje š Knit ojos slėnio krantą, apaugus miškais, atkeliavo kažkoks Norkus, kuris išdegino miško plotel , ant slėnio krašto pasistatė
trobą iš storų rąstų, aptvėrė ją, kad meškos ir vilkai neišplėštų. Nuo savininko
Norkaus pavardės ir yra kilęs kaimo pavadinimas Norkiai. Viena jo dukra Norkutė ištekėjo už Geštauto, atėjusio Norkių kaimą užkuriom. Tad XVIII a. Norkius
valdė Geštautai, o XIX a. Norkių kaimą užkuriomis atėjo Leopoldas Lekavičius
vedė Aleksandrą Geštautaitę. Greta, kiek šiaurėliau, jis pasistatė naujus pastatus.
Taip Norkių kaime susidarė dvi šeimos, valdančios 50 ha žemės plotą. Tais laikais
tėvai vaikams žemę dalydavo rėžiais. Taip Norkių kaimas tapo rėžiniu kaimu.
Leopoldas Lekavičius savo rėžius susmulkino ir išdalijo vaikams Jonui, Antanui,
Pranui. Jonas Geštautas taip pat susmulkino savo dal ir paliko vaikams – Steponui ir Onai. XX a. (apie 1922 m.) pradžioje Norkių kaimą atėjo Juozas Jocius,
vedęs Oną Geštautaitę. Pradžioje Jociai gyveno Stepono Geštauto sodyboje, vėliau
pasistatė savo namus. Tai dviejų galų troba, kurią einama per prieangio duris,
toliau paėjus kelis žingsnius – kaminas, kuriame vasarą virdavo valgyti, o žiemą – rūkydavo mėsą. Šalia kamino kairėje – durys virtuvę (kukn ), o dešinėje –
nedidel kambariuką (babos). Virtuvės gale už krosnies (pečiaus) samdinių (berno ir
piemens) miegamasis kampas, kuriame stovėjo dvi lovos. Nuo virtuvės samdinių
kampą užleisdavo prie lubų pritvirtinta kokia nors gūnia, nes bendras virtuvės ilgis
buvo apie 5 metrus. Iš virtuvės kambar buvo durys. Virtuvę nuo kambario skyrė
apšildoma sienelė (synpečius). Kitoje trobos pusėje taip pat buvo durys prieang ,
o iš jo dešinėje – kambar (tą pat ),
o kairėje – kamarą, kurioje laikydavo
v. lorijonas Norkiuose. 2005 m.
mėsą ir kitus produktus.
A. Petrašiūno nuotr.
J. Jociaus užsakymu meistrai padarė ir šv. Florijono statulėlę ir pastatė
ant stulpo vakarų pusėje priešais namą.
Kaime, atėjus perkūnijai ir pradėjus žaibuoti, būdavo baisu, nes nebuvo žaibolaidžio, todėl mano senelė
(baba) Ona Jocienė (Geštautaitė) imdavo
rankas rožin (rožančių) ir, atsistojusi
prie lango priešais šv. Florijono statulėlę, pradėdavo melstis. Kartais žaibuodavo labai ilgai. Tada namo šeimininkė
Ona Jocienė melsdavosi ir šlakstydavo
visus trobos kampus švęstu vandeniu.
Todėl manoma, kad šv. Florijono statulėlė ir maldos apsaugojo Norkių kaimą
nuo žaibų sukelto gaisro.
Šv. Florijonas, pasak legendos,
buvo romėnų karo valdininkas. Diokleciano laikais nukankintas už Kristaus
mokslo išpažinimą. Florijonas išgarsėjo
stebuklingai vienu kibiru vandens už474

IS

ORI A

D VA R A I I R K A I M A I

pylęs degant namą. Dėl to jis laikomas ugniagesiu gelbėtoju. Šv. Florijono mirtis buvo skausminga. Jis buvo nuplaktas, paskandintas Emso upėje, Austrijoje. Nuosprendis
vykdytas 304 m. gegužės 4 d. Liaudies šv. Florijonas laikomas gelbėtoju nuo gaisro.
Toks pat namo suplanavimas buvo kaimynų Lekavičių. Taip pat dviejų galų
namas buvo padalytas mūrinėmis sienomis keturias dalis viename gale pietinėje
pusėje buvo sikūrusi Jono Lekavičiaus šeima su trimis vaikais, o šiaurinėje pusėje – Antano Lekavičiaus šeima su keturiais vaikais. Ir visi sutilpdavo. Kitame,
vakariniame, namo gale buvo sikūrusios Leopoldo ir Praniaus Lekavičių šeimos.
Lekavičių namo kiemas buvo didelis ir platus – tai Norkių kaimo ūlyčios galas.
Jociai turėjo dvi dukteris – Oną ir Marijoną. Ona Jocaitė ištekėjo ir išėjo
gyventi vyro tėviškę. Jai dal išmokėjo sesuo Marijona, kuri liko gyventi Norkių
kaime ir valdė visus iš motinos paveldėtus žemės rėžius. Steponas Geštautas turėjo
tris vaikus – Kazimierą, Mortą ir Jurg , kurie kiekvieną tėvų žemės rėž pasidalijo
tris dalis. Žemės rėžius ar rėžiukus vieną nuo kito skyrė ežios. Morta Geštautaitė
ištekėjo už Petro Paliulio ir pasistatė naujus trobesius. Kazimiera Geštautaitė, ištekėjusi už Alekso Giedrimo, liko gyventi senojoje tėvų sodyboje, o kiek vėliau pasistatė naujus namus. Jurgis Geštautas išsikėlė gyventi Vaiguvą. Taip gyventojų vis
daugėjo Norkių kaime, buvo vis labiau plėšiami Knituojos slėnio dirvonuojantys
šlaitai. Miškas liko augti tik Knituojos slėnesnėse vietose, netinkamose dirbti žemę.
Iš tolo žiūrint š jaukų Norkių kaimel , pasislėpus vešlių medžių pavėsyje, atrodė, kad čia žmonės artimai sutapę su šviesia ir linksma gimtinės gamta,
kad čia teka tykus, ramus ir lengvas gyvenimas, kurio nedrumsčia nei pavydas,
nei kivirčai. Atrodė, kad istorija tarsi aplenkė š žemės kampel . Pasaulyje keitėsi
valdžios, vyko karai, revoliucijos, griuvo vienos valstybės ir atsirasdavo kitos, o
mažame Norkių kaimelyje žmonės tejautė tiktai kaip žiemą keitė pavasaris, pavasar – vasara, vasarą – ruduo, kaip vietoje nakties ateidavo diena. Ir prisitaikė prie
šios raidos kaip ir jų gamta. Iš Norkių kaimo nėra kilusio jokio žymaus žmogaus,
kuris būtų susiejęs š užkamp su didžiuoju pasauliu, kur minėdami norkiškiai
norom nenorom būtų galvoję ir apie svarbiausius pasaulio vykius.
Tačiau ir šiame mažame Norkių kaimelyje virte virė temptas gyvenimas,
klostėsi vairūs likimai, reikėjo rūpintis kasdienine buitimi, pragyvenimu.
Daržuose burokus, agurkus, svogūnus, kopūstus, morkas, česnakus, salotas
augindavo daugiausia moterys, tačiau tabako auginimu užsiimdavo vyrai. Kadangi
tai reikalaudavo nemažai laiko ir kruopštumo, vyrai prašydavo vaikų pagalbos
(ravėti, džiovinti). Tabako lapus džiovindavo pastogėse, sukabintus ant siūlo. Išdžiovintus lapus iškart po duonos kepimo dar paskrudindavo krosnyje. Supjaustytą
tabaką jauni vyrai rūkydavo susisukę tabako lapą ar specialų pirktin popierių,
o senieji norkiškiai traukdavo pypkę. Rūkydami visada dalydavosi su kaimynais.
Tikri rūkoriai turėdavo specialius maišelius, kuriuos susidėdavo tabaką, pypkę,
degtukus. Tie maišeliai buvo daromi iš avino ar jaučio makio ir vadinami tabakmakiu. Kiti turėdavo medinę dėžutę – tabakinę.
Tabaką Norkių kaime kasmet augindavo senasis Antanas Lekavičius ir Petras
Paliulis, nes jie buvo didžiausi kaimo rūkoriai. Kad tabako lapai geriau augtų, nuskabydavo jų žiedus. Lapus pjaudavo du kartus per metus – liepos mėnes ir prieš
pat šalnas. Tabako lapų niekas nerūšiavo. Juos suverdavo ant siūlo ir padžiaudavo
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Teklės Lekavičiūtės vestuvės. Sėdi pirmojoje eilėje (iš kairės) Vytautas
Lekavičius, Teklė Lekavičiūtė, Jonas Pagojus, Ona Lekavičienė (Girskytė);
stovi Irutė Lekavičiūtė, Michalina Ringienė, Kajetonas Ringys
Ona Jocienė (Geštautaitė) (trečia iš dešinės) su dukterimi Ona ir žentu
Antanu Laurinavičiumi su vaikaičiais ir kaimynais. Apie 19 6 m.
Nuotraukos iš Laurinavičių šeimos albumo
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Ona Laurinavičienė
(Jocaitė) su dukterimi
Janina, žentu Antanu
Saboniu ir vaikaite
Rasyte. Apie 1971 m.
Iš Sabonių šeimos
albumo

Mortos Paliulienės
(Geštautaitės) šeima
Norkiuose. Iš kairės
Leonas Paliulis,
Morta Paliulienė,
Aldona Paliulytė,
Kristina Paliulytė
(antroje eilėje).
Apie 196

m. Iš

Kristinos Lukošienės
šeimos albumo

477

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

Juozas Jocius

J. Jocius – Vaiguvos valsčiaus
atstovas

iaulių apskrityje (antroje

eilėje nuo viršaus antras iš dešinės).
Iš Jocių šeimos albumo
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Pirmoje eilėje (iš kairės) Teklė Lekavičiūtė, Dominykas Giedrimas,
Ona Lekavičiūtė, Vincas Lekavičius,

osė Dargytė (iš Kelmės)

Pirmojoje eilėje (iš kairės) Teklė Pagojienė (Lekavičiūtė), Vytautas
Lekavičius, O. Lekavičiūtė, Vladas Lekavičius (stovi). Vaiguva.
Apie 2000 m.
Iš Lekavičių šeimos albumo
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Norkiuose pas Ringius dažnai vasarodavo Ringienės sesuo Ripinskienė su šeima. Stovi
(iš kairės) Ripinskytė, Michalina Lekavičiūtė, Boleslovas Ripinskis, Stefanija Lekavičiūtė,
Vytautas Lekavičius; sėdi Michalina Ringienė, Kajetonas Ringys, Ripinskienė; klūpo (priekyje)
Regina Ringytė, Ripinskytė. Iš Lekavičių šeimos albumo

palėpėje. Verti ant siūlo tabako lapus labai mėgo vaikai Teklė ir Onutė Lekavičiūtės, Kristina ir Pleceda Paliulytės. Daugiausia tai ir buvo vaikų darbas. Per šventes
rūkoriai tėvai užtraukdavo dūmą ir pakeldavo taurelę (čierką).
Daug šviesos norkiškių gyvenimą nešė užkuriom atėjęs buvęs dvarų ūkvedys Juozas Jocius, kuris ne tik sumaniai ūkininkavo Norkių kaimo laukuose, bet ir
aktyviai dalyvavo tuometinės visuomenės politiniame gyvenime. Jis tapo 1918 m.
steigiamo Vaiguvos valsčiaus signataru. Mokantis kelias kalbas Juozas Jocius buvo
išrinktas atstovauti Vaiguvos valsčiui Šiaulių apskrityje. Vėliau jis tapo ne tik
Vaiguvos valsčiaus tarybos nariu, bet buvo išrinktas ir valsčiaus valdybą, kurios
pirmininku keletą metų dirbo tuometinis Vaiguvos parapijos klebonas Boleslovas
Balandis. Jo pavaduotoju ir buvo išrinktas Juozas Jocius.
Kiti norkiškiai kitkuo garsėjo. Antanas Lekavičius caro laikais buvo gerai
pramokęs rusų ir lenkų kalbas, domėjosi veterinarija, buvo prisipirkęs lenkų kalba
parašytų veterinarijos knygų, tad, susirgus gyvuliui, jis pasiskaitydavo ir imdavosi
juos gydyti. Užkuriomis Norkių kaimą atėjęs Mykolas Švarcas iš lentų buvo pasistatęs kalvę ir meistriškai kaustė arklius ir ratus. Per savo gyvenimą norkiškiai
buvo sukaupę didelę patirt , kuri reiškėsi jų papročiuose ir buvo tęsiama senelių
ir prosenelių tvirtintose tradicijose. 1937 m. žymi etnografė Marija Čilvinaitė, tyrinėjusi Žemaitijos regioną, plačiai aprašė gretimus Bagužių ir Pikelių kaimus, o
mažąj Norkių kaimel nebuvo užsukusi. Nesilankė čia ir kiti tyrinėtojai. Taip
norkiškių gyvenimas prieškario Lietuvoje liko niekieno neaprašytas.
480

IS

ORI A

D VA R A I I R K A I M A I

Šauniausi Norkių kavalieriai tada buvo pusbroliai Vincas ir Vytautas Lekavičiai. pač pasižymėjo Vincas Lekavičius savo išskirtiniu balsu ir gražiu dainavimu.
Šauniausios panos buvo pusseserės Domicelė Lindautaitė, Michalina ir Jadvyga
Lekavičiūtės. Iš jų daug kuo išsiskyrė Michalina, kuri buvo pakviesta Vaiguvos
kleboniją dirbti kunigo Leono Šapokos šeimininke. Kunigą iškėlus
Ka tinėnus,
Michalina irgi išsikėlė ten. Norkių kaimelis vis tuštėjo ir tuštėjo.
Mirus L. ir P. Lekavičiams, jų vakariniame namo gale pokariu buvo apsigyvenusi Šeštokienė (muzikanto Juozo Šeštoko brolienė) su savo anūkėle Genovaite
Giedrimaite. Jos čia dar gyveno ir kolūkinės santvarkos metais, kol Vaiguvos miestelyje pasistatė namuką ir išsikėlė iš Norkių. Genutės mama Izabelė Giedrimienė,
gr žusi iš Sibiro (ji buvo išvežta dėl vyro Giedrimo), tuo laiku buvo Norkių kaimo
pažiba aukšta, daili, gražia šukuosena, tvarkingai apsirengusi moteris. Ji kasdien
eidavo kolūk dirbti lauko darbininke. Retkarčiais Izabelė su reikalais užeidavo
pas mūsų Tėvel
kuzn – tai būdavo didelis vykis, kai visi jos prašymai būdavo
žaibiškai patenkinami. Izabelė palyginti anksti numirė, palaidota Vaiguvos kapinėse
šalia mamos Šeštokienės. Genutė tapo Tamoševičiene. Tai buvo laikinos Norkių
kaimo gyventojos.
Pokario metais Norkiuose gyveno jau kita žmonių karta, formavosi nauji
papročiai, bet senelių tradicijos buvo tęsiamos ir toliau. Norkiškiai turėjo savo originalią leksiką, tipišką Vaiguvos apylinkių kaimams. Jos taip pat niekas netyrinėjo
ir neužrašė.
Kalėdoms buvo ruošiamasi kelias savaites. Kaip paprastai kasmet buvo
skerdžiama kiaulė, kad būtų šviežios mėsos šventėms. Paskerdus kiaulę atsirasdavo labai daug darbų šeimininkėms, apdorojant jos mėsą šaltienos (kuošalynas)
virimas, vairiausių rūšių dešrų (kilbasų) – kepeninių, kraujinių, mėsinių, plautinių
gaminimas ir jų rūkymas (vendzijims) Aplūko pirtyje, taukų tirpymas ir užkulo
darymas, lašinių sūdymas mirkale ir jų rūkymas pirtyje. Visus tuos darbus dirbdavo mano mama, kuriai padėdavo samdyta tarnaitė. Senelė (baba) tuose darbuose
nedalyvaudavo. Čia aš visur dalyvavau ir savo mažomis rankelėmis ką nors vis
palaikydavau.
Paskutinė advento savaitė prieš Kalėdas būdavo apsivalymo ir prausimosi
savaitė. Kai mama troboj darydavo tvarką, prisimenu, man sakydavo Pasitrauk,
nesimaišyk, nesipriklyk. O aš vis bėgiodavau po trobą iš kampo kampą. Taip
aš kasmet buvau nušalinama nuo tvarkymosi darbų. Gal todėl tvarkytis neišmokau
iki pat šiolei. O kai mama klijuodavo trobos ir virtuvės (kuknės) sienas naujais
laikraščiais, tai čia jau prireikdavo ir mano pagalbos – su pirščiukais prilaikyti
ištemptų laikraščių kampelius, kad dailiai prie sienų jie prisiklijuotų. Klijuodavo su
kvietinių miltų tešla, kuri gana gerai laikydavo visus metus.
Taip darbų verpete priartėdavo ir Kūčios. Pats didžiausias šeimininkėms
darbas – paruošti Kūčių stalą, ant kurio turėdavo būti 12 patiekalų ir jie visi be
pieno ir mėsos. Tai būdavo proga šeimininkių išradingumui pasireikšti. Mano
mama buvo išradinga šeimininkė. Bepigu jai buvo ruošti Kūčių stalą, kai pasiturinčiame ūkyje buvo visokiausių maisto produktų. Tik imk ir gamink (virk, kepk)
vairių vairiausius patiekalus. Aš vaikas skaičiuodavau paruoštus patiekalus – jau
esančius ant stalo, kuris visuomet būdavo padengtas balta linine staltiese (skuoter481
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Gimtojo Norkių kaimo negyvenamųjų vietų vardai

1) Agl ns ( agli,n ) Egl nas – šimtamečių eglių plotas pietiniame G jaus pakraštyje; 2) Aglyni ks ( agli,nuks)
Eglyni kas – jaunų eglių miškelis Knit ojos slėnyje; ) Agrast ns ( agrasti,n ) Agrast nas – agrastų krūmai
Geštautų sodyboje; ) Akmen ni ( akmeni,ni) Akmen nė – kaimo vejos pietinėje dalyje priversta skaldytų
akmenų krūva; 5) Aku pa ( akuopa,) Ak pai – apkasai – su laipteliais žemėje iškasti rūsiai, kuriuose vyko
kaimo žmonių požeminis gyvenimas karo metais; 6) Alksn ns ( alksni,n ) Alksn nas – alksnių priaugusi
vieta Knituojos slėnyje; 7) Apl ks ( aplu,ks) Apl okas – dviejų hektarų plote augantis užpelkėj s miškelis ties
Norki kaimu; 8) Apušru ts ( apuðru ) Apušr tas – drebulių miškelis – drebulynas – pietinėje Arklini ko
dalyje; 9) Arkliny ks ( arklini, ks) Arklini kas – lapuočių medžių (alksnių, drebulių, beržų) miškelis, kuriame
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pokaičio metu būdavo ganomi arkliai; 10) Asiūkl ni ( asu,kli,ni) Asiūkl nė – pažemėjusi vietelė Apl oke,
kurioje gausiai augdavo asiūkliai; 11) Atr nti ( atkrunti) Atkr ntė – sufozinio cirko veikiamas krantas Apl oke;
12) Atžal ns ( adþali,n ) Atžal nas – G jaus rytinis pakraštys, kuriame daug jaunų medžių; 1 ) Aviž na
( aviþi,na) Aviž ena – buv s avižų laukas (nupjautas, bet nesuartas);
Ažeri ks ( aþeruks) Ežeri kas – ežerėlis
ties arki kaimu; 15) ži ( a,þi) Eži – rėžiniame Norkių kaime atskirų rėžių riboženklis; 16) Berž ns
( berþi,n ) Berž nas – subrendusių beržų miškas vakariniame kaimo pakraštyje, kur mes, vaikai, rinkdavome
visokiausius grybus; 17) Beržyni ks ( berþi,nuks) Beržyni kas – jaunų beržų miškelis ties Spe te; 18) Bez ns
( be i,n ) Bez nas – alyvų krūmai Geštautų sodyboje; 19) Bit ns ( biti,n ) Bit nas – vieta, kur stovėjo bičių
aviliai Jocių sodyboje; 20) Bliūd ks ( blu,duks) Bliūd kas – dubens pavidalo žemės paviršiaus įdubimas
Knit ojos slėnio pirmojoje viršsalpinėje terasoje; 21) Brastv ( brastva) Brast – negili išplatėjusi tekančio
Ravuko vieta, per kurią buvo galima laisvai perbristi ar pervažiuoti su ratais; 22) Bulb na ( bulbi,na)
Bulv ena – nesuartas laukelis nukasus bulves, kuriame vos ne kasmet buvo sodinamos bulvės; 2 ) ibul na
( ibuli,na) ibul ena – vieta, kurioje kasmet buvo auginami svogūnai (cibulės); 2 ) Da žas ( darþas) Da žas –
žemės plotas, kuriame pastoviai buvo auginamos įvairios daržovės morkos, agurkai, burokai ir kt.;
25) Darži ks ( darþuks) Darži kas – prie trobos buv s gėlynas (rūtų, mėtų it kt. gėlių darželis); 26) Da ba
( dauba) Daub – gilus žemės paviršiaus įdubimas už Apl oko; 27) Deg ms ( degims) Deg mas – išdegusi
vietelė G juje tarp storų eglių; 28) Dirvuoni ks ( dirvuonuks) Dirvoni kas – kaimo vejos pakraštys ties
M lduve; 29) Dirv ons ( dirvuon ) Dirv nas – užleistas, seniai nebeariamas (nors turi arimo žymių) smėlėtas
laukelis Knituojos upės pirmojoje viršsalpinėje terasoje; 0) Dūbi ( du,bie) Duob – karo metais čia kritusių
bombų išmušta duobė, kurioje telkdavosi paviršiniai vandenys, ypač pavasarį, tirpstant sniegui – tai varlių
mėgstama vieta, kurioje jos kurkdavo įvairiausiais balsais; 1) Duobil na ( duobili,na) Dobil ena – seniai
dobilais įsėtas rėžis palei G jų; 2) Duobilyn ki ( duobili,niki) Dobilien kė – natūrali pievelė tarp Apl oko
ir Geštautų sodybos; ) Dubur s ( duburi,s) Dubur s – pailga loma žemės paviršiuje prie Knit ojos;
) Dumbl ni ( du bli,ni) Dumbl nė – užpelkėjusi ir uždurpėjusi vieta prie Geštautų sodybos; 5) Geguž ni
( gæguþi,ni) Geguž nė – plotma G jaus miškelyje, kur vykdavo gegužinės (šokių vakarai); 6) Gu jus ( guojus)
G jus – miškelis tarp dirbamų laukų ties Norkia s; 7) šdaga ( iþdaga) šdaga – saulės išdeginta smėlėta vieta
ties G jaus šiauriniu pakraščiu; 8) Kap ka ( kapuka,) Kap kai – seniau maro metais buvusi kapinių vieta,
kur buvo laidojami kaimo gyventojai; 9) Kap kų rūsi ( kapuku ru,sæ,) Kap kų rūsia – smėlėta šiaurinių
kapukų dalis, kur buvo kasami rūsiai bulvėms laikyti šaltuoju metų laiku; 0) Karkl ns ( karkli,n ) Karkl nas –
vieta, kur augo daug karklų Apl oko šiauriniame pakraštyje; 1) Kems ni ( ke si,ni) Kems nė – kemsų
priaugusi vieta Knit ojos salpoje; 2) Kirt ms ( kirtims) Kirt mas – iškirstas statyboms miško plotas G juje;
) Kl ns ( kli,n ) Kl nas – žapluokyje nesuariamas (dėl nelygaus paviršiaus) trikampis žemės plotelis;
) Knit ji ( knitu,ji) Knit oja – pagrindinė V iguvos valsčiaus upė, ištekanti iš Pl mpių ežero ir tekanti pro
Norki kaimą, dešinysis Vent s intakas; 5) Kr žkeli ( kri,ðkeli) Kr žkelė – vieta prie Koplyč kės, kur kryžiavosi
keliukai; 6) Kuoplyč ki ( kuopli,èiki) Koplyč kė – 2 metrų aukščio mūrinė koplytėlė ant žemės prie pat
vieškelio Ke mė–V iguva; 7) Li ns ( lu,n ) Li nas – klampynė, šlapia pieva palei šaltinėlį Apl oke; 8) Luov s
( luovi,s ) Lov s – Knit ojos upės vaga; 9) Myž na ( mi,þi,na) Miež ena – rėžis, kuriame pastoviai buvo
auginami miežiai (nupjautas, bet nesuartas); 50) M ldubi ( muldu,bi) M lduobė – iškasta molio duobė, kurioje
po lietaus tyvuliuodavo vanduo; 51) Pakeli ( pakelie) Pakel – neigiamos formos žemės paviršiaus juosta palei
kelią; 52) P ribkalnis ( pa,ripkalnis) P ribkalnis – kalnelis prie Norki ir P kelių kaimų ribos; 5 ) Pas edims
( pasiedims) Pas edimas – dirbamos žemės laukas link Pikelių kaimo; 5 ) P stadalis pak lni ( pa,stadalis pakalni)
P stadalės pak lnė – pakalnė prie Bytautų sodybos, leidžiantis į Knit ojos up ; 55) Pasuodn s ( pasuo ni,s)
Pasodn s – dirvonuojantis žolynas palei pietinį sodo pakraštį; 56) P lki ( p lki) P lkė – pažliugusi sufozinio
cirko vieta Apl oke; 57) Pi tis ( pirtis) Pirt s – vieta Apl oke, kur stovėjo kaimo pirtis; 58) Pyv les ( pi,va,les)
Piev lės – sausos gero žolyno pievos link P kelių gojaus; 59) Pl triežia ( pla, rieþæ,) Pl trėžiai – plačiausi rėžiai
Norki kaimo laukuose; 60) Rav ks ( ravuks) Rav kas – mažytis, žiemą neužšąlantis upeliukas, kurio vaga
0, m pločio, ištekantis iš požemio Apl oke ir tekantis per sufozinį cirką į Knit oją; 61) R tuma ( rætuma)
Retum – išretėj s G jaus vakarinis pakraštys; 62) Si oželka ( suoþælka) Si oželka – moreninės lygumos
pažemėjimas kaimo pakraštyje ties Spe te, maitinamas paviršiniais vandenimis ir dažnai po lietaus būna šlapias;
6 ) Smelt ni ( smelti,ni) Smilt nė – smėlynas Knit ojos slėnio pirmojoje viršsalpinėje terasoje; 6 ) Spungul na
( spuNguli,na) Spanguoli na – šienaujama pieva, kur prisiveisė krūmų ir buvo numelioruota; 65) Su dnas
( suodnas) S das – pailgas žemės plotas (0,2 ha), apsodintas vaismedžiais; 66) alt nis ( ðalte,nis) alt nis –
iš požemių trykštantis šaltinėlis Apl oke; 67) liu ki ( ðlu ki) liu kė – šlapia vieta, priaugusi blogo žolyno
žolių – tai sufozinis cirkas Apl oke; 68) Tuorp ni ( tuorpi,ni) Torp nė – uždurpėjusi pelkė Knit ojos salpoje;
69) lyči ( u,li,èi) lyči – keliukas, vingiuojantis per Norki kaimą; 70) žalksnynis ( uþalksni,nis)
žalksnynis – vieta už alksnyno Knit ojos slėnyje; 71) žaplūkis ( uþaplu,kis) žaplūkis – krūmai ir ganyklos
į pietryčius už Apl oko; 72) V ja ( vejæ) Vej – žolynėlis palei kaimo ūlyčią, netoli sodybų
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Lekavičių giminės
genealoginis medis

Vladislovo Lekavičiaus
šeimos genealoginis medis.
Sudarė Ieva

varcaitė
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Ievos Žalpienės šeimos
genealoginis medis

Juozo Eitmančio šeimos
genealoginis medis.
Sudarė I.

varcaitė
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Jono Lekavičiaus šeimos
genealoginis medis

Paulinos Žalpienės
šeimos genealoginis medis.
Sudarė I.

varcaitė
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Vincento Lekavičiaus
šeimos genealoginis medis

varcų giminės
genealoginis medis.
Sudarė I.

varcaitė
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Paliulių šeimos
genealoginis medis
Laurinavičių šeimos
genealoginis medis.
Sudarė I.

varcaitė
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te). Taip mokiausi suskaičiuoti iki 12 ir daugiau. Iš visų patiekalų man labiausiai
patikdavo šliužukai, plaukiojantys saldžiame aguonų piene Kūčių dieną. Taip aš
ir laukdavau, kol tėvelis dideliame moliniame puode sumals aguonas. Be to, per
Kūčias man ne prastai atrodė kalėdaičio (plotkos) dalijimas prie stalo. Kalėdinės
eglutės nepuošdavome – mūsų kaime nebuvo tokios mados riedyti kaliedinę aglikę.
Pagaliau išaušdavo ir Kalėdų rytmetys. Tą šaltą rytmet visi anksti keldavomės. Tėvelis su bernu ir piemeniu tuoj pat eidavo tvartus (staldus) pašerti gyvulių
(arklių, avių, karvių, kiaulių), kuriems pašaras būdavo iš vakaro paruošiamas, ir
švęstu vandeniu juos pašlakstydavo (pakrapydavo). Iš tvartų sugr žę
trobą visi
persirengdavo išeiginiais drabužiais ir, patys nieko nevalgę, išeidavo bažnyčią
mišias. Aš su senąja babūnele visuomet pasilikdavome namuose.
Gr žus iš bažnyčios visa alkana šeimyna sėsdavo prie šventiškai papuošto
kalėdinio stalo, padengto balta linine staltiese, ir valgydavo keptus kiaulių kumpius, žąsis ar antis, bulvių plokštain (kugel ), vėdarus, gerdavo namin alų, kur
ne visiems leido gerti, nes j dėl stiprumo būdavo pridėta apynių. Mes, vaikai,
griebdavome nuo stalo bandutes, ypač tas su lašinukais, ir saldžius sausainius
(pipirnikus). Atsigerti nelabai ką turėjom, nes vaikams naminio alaus neduodavo.
Taigi gerdavom tik vakarykšt spanguolių kisielių arba aguonų pieną, kuriame
plaukiodavo vienas kitas šliužukas.
Kadangi tėvai turėjo nemažai žemės, laikė pilnus tvartus gyvulių, todėl visi
sočiai galėjome valgyti, neskaičiuodami kąsnių. Visi mėsos patiekalai buvo valgomi
su virtomis ar pakepintomis bulvėmis, gausiai prisidedant specialiai žiemai paruoštų daržovių raugintų kopūstų, agurkų, grybų, džiovintų krapų, petražolių, virtų
raudonųjų burokėlių (cviklų), žalių morkų, krienų, svogūnų (cibulių) ir kt.
Šventinis Kalėdų stalas vis dėlto greitai ištirpdavo ir vėl prasidėdavo gyvenimo kasdienybė, rūpesčiai ir vargai.

Gimtojo Norkių kaimo negyvenamųjų
vietų vardai
Dabar Knit ojoje vasarą niekas nesimaudo, o ir gyvulių kaimiečiai griovyje
nebegirdo. Ištiesinus upę, gražūs Knit ojos vingiai virto pažliugusiomis, užpelkėjusiomis senvagėmis.
Nuo melioratorių rankų krito šimtametės eglės Norki giraitėje. Šimtmečiais
žaliavęs G jus virto lygiu dirbamu lauku, nepalikęs jokių pėdsakų. Panašus likimas
ištiko ir Paspelt s beržyniuką. Iškirtus medžius ir pažeminus gruntin vandens lyg ,
Spanguol nė (Spungul ni) virto ariamu lauku. Traktoriais ariant ir akėjant buvo
lyginamas žemės paviršius. Taip palaipsniui apvalėjo Bliūd ko kontūrai, kol pagaliau vientisame ariamajame lauke nebeliko jo pėdsakų. Galingi traktoriai išvartė
amžių būvyje susiformavusias ežias ir norkiškių rėžiai tapo vienu dideliu dirbamu
lauku. Taip nebeliko lauko keliukų, pakelių, ravų, paravių, pasodnių, pagojų, beržynų ir beržyniukų, Spe tės ir Paspelči , pyvų ir pyvalių. Buvo išarta netgi muldubi
ir kaimo veja. Nugriauta kuzni ir pirtis. Norki kaimo žmonių lūpose liko tik tų
vietų, vietelių vardai. O ir tų žmonių kaime mažai beliko. Viskas nuėjo užmarštin.
Taip vykstant žemės ūkio pertvarkymams, daugelis Norkių kaimo žemės
paviršiaus objektų sunyko. Juos užklojo kelių dešimtmečių laiko dulkės. Paveldėti
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gamtos objektų vardai išdilo ir iš vietos žmonių lūpų. Jie tapo niekam nebereikalingi, netgi patiems norkiškiams jų nebereikėjo. Apie vietų vardus norkiškių niekas
ir neklausinėjo, o ir nebebuvo ko paklausti.
Atkūrus Lietuvoje Nepriklausomybę, Norkių kaimo laukuose pradėjo šeimininkauti kiti savininkai. Jiems visai nesvarbu, kokiais vardais buvo vadinamos
atskiros konkrečios kaimo vietos, nes čia dabar visur lygūs dirbami laukai.
Buvę žemės paviršiuje natūraliai amžių būvyje susiformavę gamtos objektai,
turėję savitus vardus, galingos technikos buvo sunaikinti, nepaliekant jokio pėdsako, net laukų akmenys buvo surinkti ir nuvežti skaldyklas.
Atgavusi nuosavybės teises tėvų ir senelių turėtą žemę, aš sugr žau savo
tėvoniją ir vėl pradėjau vaikščioti po buvusius Norkių kaimo laukus, po kuriuos
bėgiojau vaikystės metais. Išvydau neatpaž stamai pasikeitus kaimo žemės paviršių. Pradėjau atsiminti atskirų vietų vardus, norėdama atkurti dar neparašytą
gimtojo Norkių kaimo praeit . Šiame darbe puikiu mano pagalbininku tapo vienintelis dar gyvas garbaus amžiaus Norkių kaimo čiabuvis Vladas Lekavičius (gimęs
1927 m.). Pasirodė, kad daugelio vietelių vardus jis jau užmiršęs, nes jam kur laiką
nebuvo su kuo apie jas kalbėti. Aš nenuleidau rankų ir skatinau Vladą kiek galint
prisiminti jas. Ir aš daug ką jam primindavau, patikslindavau. Taip bendromis
jėgomis, kaip jaunystės metais vaikščiodami po Norkių kaimo laukus, prikėlėme
iš užmaršties šiuos vietų vardus, kurių pagrindu sudarytas itin stambaus mastelio
1 5 000 žemėlapis (žr. žml.).
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Buvusi Speltės viensėdija
Ieva

varcaitė
Speltės viensėdijos
situacinė schema

Tai viensėdija, sikūrusi už 1,2 km šiaurės rytus nuo
V iguvos bažnyčios, P kelių gojaus pietvakariniame pakraštyje.
Iš pietų ją supo Norki kaimui priklausantis beržyniukas,
vadinamas P spelčiu. Reljefas – lygi vieta moreninėje lygumoje (schema).
Tai sodyba tarp miškų, pačiame Norkių pievalės gale, ši
buvo mažai šienaujama, todėl susidarė sąlygos augti krūmams.
Spe tė neturėjo prasto savo kelio, nes artimiausias kaimo
kelias buvo už 500 metrų – Norkiai–Pikeliai. Sodybą nuo šio
kelio skyrė Norkių kaimo dirbami laukai – atskiri
norkiškių rėžiai. Taigi, norint patekti Norkių–Pikelių
kelią, reikėjo eiti rėžių ežiomis arba P kelių p goju.
Su ratais žmonės važiuodavo iš Norkių kaimo
pro Švarco kalvę, norkiškių pievalėmis, palei vakarin
padirv , šiaurės link. Čia ženklaus lauko kelelio nebuvo, nes pievalės – prastai kasmet šienaujama pieva,
o vakarinis padirvys labiau važinėjamas vežant iš tos
pievos sugrėbtą šieną. O suvažinėtos pievos pakraščio ir užteko susisiekimui su Speltės gyventojais, nes
mažai kas tą Speltę tevažiuodavo.
Speltės viensėdijai priklausė 3 ar 5 ha žemės.
Speltę tarpukario Lietuvoje (1918–1940) valdė
Juknienė su savo netekėjusia seserimi ir buvo vadinamos bendru vardu – Juknienės. Tai Pranciškos
Ligeikaitės-Švarcienės giminaitės, Švarcų vadinamos
ciocėmis . Pas tas Juknienes tarnavo Kajetonas Ringys – vyriškiems darbams dirbti.
Norkiuose, už 0,8 km nuo Speltės, anksti mirus
Jonui Lekavičiui, liko našlė Michalina Mešlėdaitė-Le-

Kajetonas Ringys –
ilgametis Speltės
gyventojas.
Apie 19 5 m.
Iš Andrulių
šeimos albumo
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kavičienė, valdanti apie 10 ha žemės, su
trimis mažais vaikais Vytautu, Mikase
ir Stefa. Jai ūkyje irgi reikėjo vyriškų
rankų, todėl padėti darbuose iš Speltės
ateidavo Kajetonas Ringys, tarnaujantis
pas Juknienes. O 1933 m., Norkiuose
staiga mirus Juozui Jociui, valdžiusiam
apie 30 ha žemės (savo 15 ha ir mirusio
Stepono Geštauto irgi apie 15 ha), liko
dvidešimtmetės dukterys Ona ir Marijona Ona ir Marijona Jocaitės, 19 m. žiemą į
amžinyb išlydėjusios savo Tėvelį – Vaiguvos
Jocaitės, nepatyrusios ūkio darbuose.
Taigi Norkių kaimo žemei apdirbti valsčiaus steigėją signatarą Juozą Jocių.
(40 ha) skubiai prireikė vyriškų rankų. Iš Jocių šeimos albumo
Vienas Kajetonas Ringys, neturėdamas
žemės ūkio technikos, to daryti negalėjo. Savo žemę Jocaitės dirbo kiek išgalėdamos. Tačiau 1925 m., mirus Steponui Geštautui, likusios jo dukterys – Morta ir
Kazimiera buvo per jaunos (15 m.), kad galėtų savarankiškai dirbti žemę. Be to,
jų motina – Kazimiera Geštautienė tuoj (1926) ištekėjo už kito vyro, neturtingo, iš
kažkur atsibasčiusio Ušinskio, ir tas ją apkrovė pametiniais vaikais (Stasys, Petras, Morta ir Kazimiera Geštautaitės – Norkių
Aleksas, Povilas). Todėl Geštautaitėms kaimo panos. Apie 19 5 m. Iš Kristinos
teko patirti karčią samdinių dalią, kad Lukošienės asm. albumo
pačios prasimaitintų ir išmaitintų brolius.
Taigi Norkių kaime augo keturios
panos dvi Jocaitės ir dvi Geštautaitės.
Joms reikėjo ištekėti už patyrusių ūkininkų, kurie galėtų savarankiškai Norkiuose
ūkininkauti. Teko ieškoti išeities. Tam reikalui talkino Kajetonas Ringys, tuo metu
tarnavęs pas Juknienes Speltėje. Pasak
Onos Jocaitės, Ringys pradėjo gražioje
tarp miškų vietoje – Speltėje organizuoti
Norkių, Pikelių ir kitų aplinkinių kaimų
jaunimo susibūrimus, pasilinksminimus.
Speltę pas savo cioces ateidavo ir
Švarcai iš P vaiguvio (Mykolas, Teodoras,
Stasys, Julius) su savo muzikos instrumentais. Taip susidarė Speltės viensėdijos
mažytė kapela, prie kurios kartais prisidėdavo ir Pikelių kaimo muzikantai.
Pasilinksminimuose garsėjo Norkių kaimo
panos. Kaip mena senieji aplinkinių kaimų
žmonės, šokio grakštumu pasižymėjo Marijona Jocaitė, vėliau tapusi Norkių gojuje
vykusių gegužinių žymiausia šokėja.
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Iš Speltėje vykusio jaunimo
sambūrio pirmoji iškrito Ona Jocaitė,
1935 m. ištekėjusi už Antano Laurinavičiaus ir tuoj išsikrausčiusi jo 20 ha
ūk Karklėnų valsčiuje. Po metų ištekėjo
ir Marijona Jocaitė už prityrusio ūkininko Mykolo Švarco, kuris iš P vaiguvio atsikraustė Norkius ir čia pradėjo
su užsidegimu savarankiškai ūkininkauti (ne taip kaip dvaruose, kur reikėjo
paklusti ponų komandai). Geštautaitės pasitenkino pikeliškiais Kazimiera
1937 m. ištekėjo už Alekso Giedrimo, o
gerokai vėliau (prieš pat karą) ištekėjo
ir Morta už Petro Paliulio (jai teko ilgai
tarnauti, daug išeikvoti sveikatos, gal
todėl pirmoji anksti numirė, sulaukusi
vos 50 metų).
Taip, laikui bėgant, sklaidėsi jaunimas, ateinantis pasilinksminti Speltėje.
Pas Juknienes tarnaujantis Kajetonas Ringys pasipiršo našlei Michalinai Lekavičienei ir 1939 m. vedęs ją persikraustė iš
Speltės Norkių kaimą nuolatos gyventi.
Būdama senyvo amžiaus, Juknienės sesuo pasiligojo ir
netrukus (1940) mirė. Speltėje likusi viena Juknienė pasikvietė
Misevičienę su dukteria Elena, kuri iš pradžių tarnavo Norkiuose pas Švarcą, o vėliau ištekėjo už pakėviškio Urbelio
ir, palikusi Speltę, 1953 m. išsikraustė Pak v gyventi vyro
sodyboje. Po kiek laiko ir Misevičienė paliko Speltę. Ji išsikraustė pas savo dukter Urbelienę Pakėv .
Speltėje likusi viena Juknienė nuobodžiavo ir liūdnai
leido savo gyvenimo dienas. Ji nebendravo su aplinkinių kaimų
žmonėmis. Pagaliau Juknienė pardavė visą Speltės viensėdiją
vaiguviškei Kelpšienei, o pati išvyko svetur.
Kelpšienė turėjo nuosavą namą Vaiguvos miestelyje, netoli mokyklos, ir nesikraustė gyventi Speltę. Kelpšienė Speltės
viensėdiją laikė išnuomoti. Pirmasis nuomininkas buvo Vladas
Savickas su savo motina. Sukūręs šeimą ir pasistatęs namą,
Vladas Savickas apsigyveno Vaiguvoje, o Speltė liko tuščia.
Praėjus karo frontui, prie kelio Kelmė–Vaiguva ties
koplytėle buvusi Ušinskių sodyba sudegė ir gausi šeima su
mažamečiais vaikais liko be pastogės. Juos priglaudė Kelpšienė
Speltės viensėdijoje. Po kurio laiko Ušinskiai atsistatė savo
sudegusią sodybą ir sugr žo ją gyventi. Speltė vėl liko tuščia.

Teodoras

varcas –

Speltės kapelos
vadovas. 19

–

19 5 m. Iš

varcų

šeimos albumo

Julijonas

varcas –

Speltės kapelos pagrindinis muzikantas.
19

–19 5 m.
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Kiek vėliau sodybą išsinuomojo
gausi Klimašauskų šeima. Klimašauskas tuojau pradėjo dirbti Vaiguvos kolūkyje fermos darbininku. Bėgo metai.
Vaikai augo. Vieną gražią dieną Klimašauskas paliko savo šeimą Speltėje, o
pats išsikraustė gyventi Junkilus pas
kitą moter .
Šitaip Speltėje apie 1960-uosius
metus liko Klimašauskienė su savo keturiais mažamečiais vaikais, kurie lankė
Vaiguvos vidurinę mokyklą. Pati Klimašauskienė dirbo Vaiguvos kolūkio
Pikelių brigadoje lauko darbininke.
Vaikai užaugo, išsiskirstė ir Speltėje ji
liko viena. Paguodos ir nusiraminimo
ieškodavo Norkiuose, bet ne Pikeliuose.
Užėjus didžiajam melioracijos vajui, apie 1980-uosius metus Klimašauskienė iš Speltės buvo iškeldinta kažkur
link Ad šiškės ar Daustori . Speltės viensėdija nugriauta, Pikelių kaimo
P spelčio beržynėlis ir P kelių gojus iškirsti. Visa ši teritorija muzikantai –
po melioracijos virto lygiu, drenuotu, dirbamu lauku. Speltės nuolatiniai Speltės
neliko nė pėdsako. Panašus likimas ištiko ir kitas viensė- kapelos dalyviai
dijas, išsidėsčiusios aplink did j etnografin Pikelių kaimą
Tabak rką, K šeliškę ir Pr gores. Jų pavadinimai jau buvo išbraukti iš Vaiguvos
kolūkio vidaus žemėvaldos planų. Taip tų gyvenamųjų vietovių vardai amžinai
išnyko ir iš žmonių atminimo.

494

I S T O R I J A . D VA R A I I R K A I M A I

Šiliukai
Salomėja Savickienė

Šili kų kaimą nuo Vikr ičių skiria Tru pės upelis, kuris išteka iš Juci
pelkių ir teka Knit oją. Pietiniame pakraštyje Šiliukai ribojosi su Daustori dvarininko Liutiko žemėmis. Vakarų pusėje Šiliukų kaimo kampas siekė dvarininkės
Hurčinienės žemę. Tas kampas buvo apaugęs kadagių krūmais ir šilojais, kuriuose augo vaivorai (gervuogės). Kadangi šilojai siūbavo daugiau nei dvidešimties
hektarų plote, tai vietovė buvo pavadinta Šiliukai . Rytų pusėje Šiliukai ribojosi
su Jucių žemėmis. Tenai buvo kasamos durpės, o šienas nešamas su neštuvais.
Šiliukuose žmonių gyveno nedaug.

Šiliukų gyventojai
Tiktai du ūkininkai turėjo daugiau žemės, o visi kiti – po tris–septynis hektarus, kai kurie ir visai jos neturėjo. Turtingiausias buvo Jankus, kuris turėjo apie
aštuoniolika hektarų dirbamos žemės ir plotel , kur augo tiktai keletas alksnių ir
berželių. Andrulis turėjo apie trisdešimt hektarų, bet dirbamos kažin ar buvo dešimt.
Jo žemėje augo šilojai, kadagiai, gailiai. Norvaišienės žemės buvo tik trys hektarai, o
reikėjo vienai išmaitinti tris vaikus, nes vyras buvo palikęs. Eidama pas ūkininkus
uždarbiauti, ji vesdavosi kartu ir vaikus. Norvaišienė dirbo labai gerai. Jei pasitaikydavo geras ūkininkas, tai pamaitindavo vaikus ir dar pusryčiams duodavo, bet
buvo ir tokių, kurie lyg šunyčiams pildavo kokių kruopų, nors užmokėti užmokėdavo. Dabar jos sūnūs jau vedę, o brolio žmona dirbo Vaiguvoje žemėtvarkininke.
Ji sigijo pusę Šiliukų žemių, kurios sovietiniais laikais buvo apsodintos pušelėmis,
o antrą pusę – mirusios Norvaišienės dukra. Toliau gyveno Giniotienė, kurios vyras
buvo tinginys ir vagišius. Nutaikęs progą, paleisdavo gyvul ir, ištraukęs kuolą,
nesilenkdavo paimti grandinės, bet vilkdavo ją ant kojos ir eidavo lyg raišas, o pavogtą gyvul vėliau parduodavo. Jo žmona gerai dirbo. Pažadėjusi ateiti rugių rišti,
nepaisė, kad teks greitai gimdyti, juos rišo ir vieną mergaitę pagimdė rugių lauke.
Užrišusi virkštelę su vilnoniu siūlu, mergaitę suvyniojo sijono palankus ir parnešė
namo. Užaugusi ta dukra ištekėjo už Purvinecko, kuris išėjo mišką partizanauti.
Jis iš miško nebegr žo, nes buvo suimtas, o žmona su dukterimi išvežtos Sibirą.
Stovėjo Šiliukuose sukrypęs namas, kuris buvo vadinamas kumetynu. Kokio
pono tarnai ten gyveno, niekas nežinojo. Tame name gyveno Radžius su šeima,
kuris neturėjo žemės ir eidavo valydamas tualetus, kabindamas mėšlą, nes javų
pjauti nemokėjo. Jo žmona eidavo priiminėdama naujagimius, nors tvarkingai užrišti
virkštelės nemokėjo, bet kaime nebuvo kam eiti padėti gimdyvei. Ji dar verpdavo
pakulas, nes linų verpti nemokėjo. Radžiai augino du sūnus, kurie išėjo mišką
partizanauti, vienas buvo sužeistas apšaudant rusų kariškių mašiną ir ligoninėje
mirė. Nors j ligoninėje ir tardė, bet neišdavė nė vieno, kas kartu šaudė. Antras
sūnus taip pat buvo suimtas ir išvežtas, o po daugelio metų sugr žęs be sveikatos
daug gėrė ir buvo rastas pakelėje negyvai sušalęs.
Šiliukuose taip pat gyveno Vilimas, kuris buvo sirašęs stribokus. Jo motina
eidavo ubagaudama, lankydama mirštančius ligonius, kalbėdavo ražančių. Žmonės
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žinojo, jei Vilimienė atėjusi neskuba išeiti, žinok, tas ligonis greitai mirs. Taip ir
vykdavo. Čia dar gyveno Milickis, turintis septynis hektarus žemės, kuri buvo
arčiau Jucių ir visa dirbama, tai savo šeimai duonos užteko. Jo duktė ištekėjo už
partizano Minioto, kur sugriebė ir išvežė. Jis nebegr žo. Arčiau Daustorių gyveno
Alijošius, mechanikas, ir eidavo kuldamas su kuliamąja, bet ūkininkai ne visada
j samdė, nes mėgo vaginėti. Moterys, išsiaudusios linines drobules, balindavo
patiesusios ant dirvono, aplaistydamos vandeniu, ir tos saulėje išbaldavo. Kol
išbaldavo, praeidavo kelios savaitės, o iš po nakties rasdavo nukirpta audeklo.
Alijošiaus žmona atnešė siūti marškinius iš audeklo tai moteriai, iš kurios jis buvo
pavogtas. Žinoma, teismus nėjo, bet lauke nakt drobių niekas nebepalikdavo.
Mažytėj pirkelėj gyveno Ozbinai. Jie vaikų neturėjo. Vyras buvo pusiau
aklas, žmonos viena ranka suparalyžiuota, bet jie laikė karvę. Su ta karve gyveno
po tuo pačiu stogu, tik skyrė lentinė siena ir sakė, kad taip esą šilčiau. Žmonės
jiems nuveždavo šieno, o ir jie patys pjovėsi, kur ūkininkai nebešienaudavo. Kurui pjovė ir džiovino kiečius, nendres, viską, ką surasdavo. Atrodo, kad tai bus
ir visi Šiliukų gyventojai.
Kaip minėjau, kai kurie Šiliukų kaimo vyrai buvo išėję miškus partizanauti.
Jie nepamiršdavo kaimynų, ateidavo retsykiais naktimis jų aplankyti. Būdavo graudu ir baugu klausytis, kai partizanai tyliai niūniuodavo. Kiekvieną minutę galėjo
užpulti stribokai, tuomet tektų žūti kartu su jais arba būti išvežtiems Sibirą. Bet
jų ne sileisti kambar buvo ne manoma. Oi, išgyvenome žiaurius laikus. To, ką
tuomet jautėme apsikabinusios savo mažamečius vaikus, apsakyti negalima. Drebėjome iš baimės, bet pasirinkimo nebuvo. Partizanams ėjus vidų, dėjome net
paskutin kąsn ant stalo, nors ryte ir nebus nė trupinėlio duonos. Bet džiaugdavomės, kad rytas išaušo, partizanai išėjo, o enkavėdistai neužpuolė. Būdavo taip,
kad likdavome ir nevalgiusios ir gyvenome tik malda. Jei šiandien dar gyvos, tai
tik Dievo malonė apsaugojo mus tris vargšes seseris vyriausia – Onytė, vidurinė –
Saliutė (mūsų vyrai slapstėsi), o jauniausia Liucytė buvo dar netekėjusi. Šiuo metu
mes su Liucyte dar gyvos, o Onytė jau seniai mirusi. Ji suparalyžiuota išgyveno
trisdešimt metų. Jai buvo sunkiausia, nes jos vyras buvo tikras partizanas.
Šiliukų kaime, kelio, kuris ėjo iš Daustorių dvaro vieškel Vaiguva–Kelmė, kelkraštyje, ant kalniuko augo pušis dvynė, prie vienos iš jų buvo prikaltas
koplytstulpis. Kai vienas suirdavo, būdavo prikalamas kitas arba pakabinamas
kryželis. Žmonės kalbėjo, kad toje vietoje per stebuklą išgelbėta žmogaus gyvybė.
Kas pasodino tą puš , kas prikalė pirmą kryžel , niekas nežinojo. Tiktai sklido
tokios kalbos, kad jeigu čia nebus kryžiaus, iliukų žmonės mirs. Dabartiniais laikais
vieną puš jau kažkas nupjovė. Žmonės visi buvo pašiurpę. Dabar Šiliukų kaime
nebegyvena nė vienas žmogus, o vietoj šilų auga sovietų laikais pasodintos pušys. Jos jau didelės, o jomis naudojasi vaikai tos moters, kuri Smetonos laikais
turėjo tris hektarus žemės ir tris vaikus. Tiesa, vienas jų – mergautinis, bet jis
jau yra miręs.
Mano tėvai ir mes trys sesutės gyvenome šalia Šiliukų palei Trumpės upel .
Aš negalėjau susigrąžinti tėviškės, nes ją jau buvo užvaldę trihektarininkai. Liko
tik prisiminimai. Tai Šiliukuose ganomos karvutės, dirbami iš alksnių švilpukai,
mūsų dainuojamos dainos. Bet ta laimė tęsėsi tiktai dešimt metų, nes vėliau
496

I S T O R I J A . D VA R A I I R K A I M A I

likau našlaitė ir gyvenimas bėgo pilnas kančių. Dabar ir Patrumpio pievos nebe
tokios gražios, ir upelis vos teka. Tik tiltelis, kuris jungė mūsų ir Vikraičių žemę
su Šiliukais, vis atnaujinamas. Kažkada, kai man buvo septyneri metai, upelis
taip srauniai tekėjo, net čiurlendamas. Tupėjau ant akmenėlio, kur plovė upelio
vanduo, džiaugiausi mažomis žuvytėmis, žaibo greitumu sukančiomis ratu.
Mūsų mamytė pati siūdavo sukneles. Jos būdavo ilgos, bet mums geros.
Ir tokie prisiminimai džiugina šird , kada nuvažiuoju tėviškę pasiskinti mano
pačios sodintos liepos žiedų.
Dabar mano takeliais vaikšto neblogas žmogus – Melėšius. Jis išpildė mano
tėvų svajonę – kalniuką apsodino pušaitėm. O tarp mūsų su tėveliu sodintų liepų
pastatyti gyvenamo namo nepajėgė. Jis sakė ,,Jau nebe stengsiu, nes amžius neleis. Ak, kodėl gyvenimas toks skaudus ir trumpas lyg ašaros lašelis? Pro balto
sodo šnarančius lapus nubėga mūsų gyvenimo kelias.

Apie partizanauti išėjusius
Šiliukų kaimo vyrus
Vienas jų buvo mano vyriausios sesers Onos vyras Povilas Ramanauskas.
Su juo kartu dalyvavo Bronislovas Radžius ir Zigmas Radžius. Jie buvo broliai iš
Šiliukų kaimo. Taip pat iš Šiliukų buvo Miniotis, o Navickas – iš Pakėvio kaimo.
Rusų laikais jie buvo šaukiami kariuomenę, bet nusprendė ją neiti. Visi
suėjo vieną būr , nuvažiavo Nirpli kaimą prie Dubysos, kur vokiečiai buvo
sugriovę pastatus, kuriuose buvo prisikrovę visokių visokiausių ginklų ir siruošę
požeminius bunkerius. Bėgdami vokiečiai tų ginklų nebepasiėmė. Tais ginklais ir
pasinaudojo Šiliukų kaimo partizanai, iš ten pasiimdami reikiamą kiek šautuvų
bei šovinių.
Apsiginklavę Šiliukų kaimo vyrai susitarė apšaudyti rusų kareivių mašinas.
Taip jie ir darė. Pasislėpę pakelėse, jie apšaudė kareivius ties Juci kaimu ir ties
P karčemio kaimu prie Katili ušiškės, o patys bėgo slėptis Pakėvio mišką.
Susišaudant prie Katiliaušiškės buvo sužeistas Zigmas Radžius ir j rusų
kareiviai nuvežė
Kelmės ligoninę, kur žiauriai tardė. Tardomas Radžius tik
tiek tepasakė Draugų neišduosiu, o jūs man pabučiuokit
šaltą užpakal .
Ligoninėje jis ir mirė.
Vėliau buvo suimtas Zigmo brolis Bronislovas Radžius ir tardomas išdavė
visus draugus. Jis buvo nuteistas ir pasodintas kalėjimą. Atsėdėjęs 10 metų kalėjime Bronius sugr žo Šiliukus sveikas ir gyvas. Išduotas tuoj pat buvo sugautas
Miniotis – nebesugr žo ir dingo be žinios.
Buvo suimtas ir Navickas, jis tardomas pažadėjo parodyti miške esamą
partizanų slėptuvę, kurioje jau niekas nebesislėpė, nes nebebuvo kas slėptųsi.
Kareiviai j pavedžiojo po mišką ir ten nušovė.
Povilo Ramanausko niekam nepavyko suimti. Atvažiavę kareiviai jo sodybą iš padegamųjų uždegė visus trobesius, matyt, tikėdamiesi, kad šaltyje
šeimininkas yra savo namuose. Tačiau tuo metu jis slėpėsi miške, nors šalo 30
laipsnių. Taip Povilo tėvai ir žmona su dviem mažametėmis mergaitėmis liko
šaltyje be pastogės. Savo vyresniąją seser Oną Ramanauskienę su mergaitėmis
priglaudžiau aš, Salomėja Savickienė. Kiek vėliau partizaną Povilą Ramanauską
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Partizanas Kazlauskas
su šeima

buvo priėmusi Pakėvyje gyvenanti Vilimienė, dabar ji yra mirusi. Ten dabar
gyvena jos sūnus Pranas.
Atsimenu kaip šiandien, buvo pavakarys. Daug enkavėdistų apstojo mūsų
namus – ieškojo Povilo Ramanausko su durtuvais išbadė šieną ir visur kitur, bet
nerado. Tada norėjo išsivežti jo žmoną – tai yra mano vyresniąją seser Oną, bet
ją apsikabino josios dvi mažos mergaitės ir dar mano trečioji. Jiems pasidarė gaila.
Tuokart ir jų vyresnysis buvo neblogas žmogus seser Oną paliko su mergaitėmis.
Tuomet jie liepė man kinkyti
arkl ir vežti tuos, kurie buvo pėsti.
Mano jaunesnioji sesuo Liucija Mikolaitytė pasiaukojo ir už mane sėdo
roges, pilnas enkavėdistų. Jinai gr žo
namo tik paryčiui ir pasakojo Gerai,
kad vyresnysis buvo geras žmogus.
Kareiviai norėjo prie jos priekabiauti,
bet vyresnysis neleido. Jie buvo nuvažiavę kažkur Kražių link. Liepė sustoti
didelėje sodyboje ir visi suėjo vidų.
Liucijai sakė jų laukti. Laimei, iš tos
sodybos išėjo žmogus ir liepė Liucijai
kuo greičiau gr žti namo, nes kitaip
būsią blogai. Su didžiausia baime ji
pasuko atgal. Kumelė ją nešė. Ji net
nežinojo, ar pataikys sugr žti. Pakeliui
sutiko daug kareivių, jie norėjo ją sustabdyti, bet išbaugintas gyvulys lėkė
kaip vėjas. Buvo tamsu. Pagaliau Liucija
atpažino, kad jau Daustoriai – gretimas Partizanas Povilas Ramanauskas su žmona
Šiliukams kaimas, ir lengviau atsikvėpė. ir dukrelėmis
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Kumelė irgi pavargo. Namuose mes visos meldėmės, kad tik ji sugr žtų. Mano
jauniausioji sesuo Liucytė gr žo namo sveika, bet kumelė po penkių valandų
griuvo ir teko ją užkasti.
Pagaliau buvo suimtas ir mano pirmasis vyras Kazlauskas. Jis tuoj buvo
išvežtas kariuomenę, bet iš ten pabėgo ir slapstėsi namuose, o aš buvau kaip
kario šeima. Vėliau ir sesers Onos vyras Povilas Ramanauskas siprašė, kad j
priimčiau pas save. Priėmiau, kur dėtis bėdoje. Tuomet mano namuose slėpėsi du
partizanai. Aš pati gyvenau neapsakomoje baimėje, bet malda padėjo išgyventi,
nors gyvenimas buvo labai sunkus.
Po kiek laiko vyriausybė paskelbė amnestiją. Tai Povilas Ramanauskas ėjo
pirmasis. Jo nesuėmė, o tik liepė kiekvieną mėnes registruotis. Tada ir mano
vyras siregistravo. Juos varydavo kareivių lavonų užkasti žemėmis.
Kai baigėsi karas, buvo labai šilta gegužės 12-oji diena. Kada mes tai sužinojome – džiaugėmės ligi ašarų. Tačiau mūsų gyvenimas nepalengvėjo. Viską iš
mūsų atėmė, suvarė kolūkius, už darbą mažai temokėjo ir duonos neturėjom.

Ten toli tarp miškų
Žodžiai ir muzika Salomėjos Mikolaitytės-Savickienės
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Ten toli tarp miškų ir prie medžių aukštų
Stovėjo mažyčiai nameliai.
Juose broliai šeši, partizanai visi
Nakvynei sau poilsį rengė.
Naktis buvo šviesi, jie sumigo visi,
Mėnulis per debesį žengė.
Priešų šnipai, sekliai, mūs Tėvynės pirkliai
Jiems kruviną poilsį rengė.
Suskambėjo stiklai, sudrebėjo namai,
Granatos praskynė jiems kelią.
eši lūžo beržai, nėr vainikų tenai,
Ar prisegs jiems kas rūtų šakel
Sniegas dengia laukus, sniegas dengia gatves,
Pridengs ir našlaičiams galveles.
Juos ant gatvės pames, vėjas sniegą užneš,
Neateis apraudot jų mergelės.
Aš milin velkuos, kraujas kvepia laukuos,
Kraujas brolių į gruodą sušal s.
Keršys broliai, kovos partizanai miškuos,
Partizano ir man lieka kelias.

Partizanai
Žodžiai ir muzika Salomėjos Mikolaitytės-Savickienės
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Partizanai, Lietuvos partizanai,
Kas raistuos, kas kapuos užkasti.
Gal sapnuojas jums žilosios mamos
Ir darbai pradėti nebaigti
Galėjot, negalėjot, bet ėjot
Neklausėt, ar likimas atgal parves.
Laisve tikėjot, kiek tik galėjot,
Net žiauriausios mirties akyse.
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Bagužių kaimas
Marija

ilvinaitė

Bag žių kaimas išsidėstęs V iguvos valsčiaus šiaurrytinėje dalyje, šiaurę nuo
P kelių kaimo tarp Alij šiškės pietryčiuose ir Alb ičių kaimų šiaurės vakaruose, o
šiaurėje ribojasi su Kūj kų ir Dub nų kaimais. Bagužių kaimas sikūręs Knituojos
upės slėnio dešiniajame šlaite, vakaruose susilieja su Paknituvio viensėdija. Bagužių kaimas nutolęs nuo Vaiguvos valsčiaus centro apie 4 km (vyr. red. pastaba).
Seniausias Bagužių sodžiaus žmogus – Ksaveras Mešlėdas, tur s apie 75
metus, pasakojo, kad iki 1863 m. sukilimo Liupšių dvaras, Bagužiai, Zažyžai,
Palomiai, Kolaini kai ir kitos apylinkės priklausė K lainių vienuolynui. Bagužių
sodžiuje prie Kolainių kunigų gyvena Ignacas Kasparavičius ir Eišmontas, pakalnėje – Jurgis ir Antanas Paliuliai. Po Eišmonto jo ūkyje gyvenęs Monkevičia, jis
varganai plėšęs mišką ir daug dirbamos žemės iš miško padaręs. Minėti ūkininkai
valdę visą dabartinę Bagužių sodžiaus žemę. Panaikinus Kolainių vienuolyną,
po 1863 m. sukilimo rusai neatėmę iš žmonių žemių, niekur jų nevarę pagal
liustraciją palikę gyventi tose žemėse. Dalydami rusai nulygo žemių iš senųjų
gyventojų, sakydami, kad jie per daug turi, ir iš tų (nulygtųjų) žemių davę bežemiams baudžiauninkams. Tuo būdu iš Bagužių sodžiaus žemių 12 dešimtinių
gavęs rusas Jurgis Pučkovas 14 dešimtinių davę Polikovui Palevodai – lenkui,
25 metus tarnavusiam Mikalojaus kariuomenėje. Dzidorius ir Tedeušas Giržadai
gavę po 6 dešimtines. Palevoda, atrodo, buvęs sivėlęs 1963 m. sukilimą ir,
bėdos tekęs, priėmęs stačiatikių tikėjimą. Palevodienė-Mešlėdaitė, likusi našlė,
ištekėjusi už Guščiko. Po Guščiko mirties ūkis tekęs Mešlėdui Palevodienė iš
Palevodos turėjusi sūnų. Rusai reikalavę, kad sūnus būtų stačiatikis. Palevodienė
šokusi prie savo brolio Mešlėdo, Motiejaus Valančiaus liokajaus . Mešlėdas su
Užvenčio klebonu Petkevičiumi perdirbo metrikus ir užrašė Palevodienės sūnų
jos mergystės – Mešlėdaitės pavarde.
Kazimieras Šimkus, tur s apie 50 metų, Bagužių sodžiaus ūkininkas, pasakojo, kad Mešlėdas yra atvarytinis – mergos vaikas. Mešlėdaitė turėjusi vaiką iš
dvarininko Prancuzevičiaus. Prancuzevičius miręs nevedęs. Mešlėdaitė, jam mirus,
ištekėjusi už seno rusų kareivio Palevodos, kuris kalbėjęs ir meldęsis rusiškai.
Bagužių sodžiaus žmonės, pasakojo toliau Kazimieras Šimkus, ėjo lažą
Liupšių dvarą, kai nebuvo darbo – Kolainius. Iš gyvenimo ėjęs vyras ir moteris
su savo nagiais ( rankiais) ir padargais. Išeidavę sekmadienio vakarą, pareidavę
šeštadienio vakarą. Valgyti jiems nešdavę iš namų.
Už gautas žemes iš ponų reikėję brangiau mokėti nei už karališkas. Pavyzdžiui, už tris dešimtines poniškos žemės mokėję 15 rb, už šešias dešimtines
karališkos žemės su bendra ganykla – taip pat 15 rb. Ponai išgalvodavę vairių
suktybių, kad kuo mažiau žemės išdalytų. Jie brukdavę nuomoti, primesdavę po
tris keturias dešimtines prikalbėdami, žadėdami vėliau, kai prasigyvens, pridėti
daugiau. Dabar, sakę ponai, jūs neturite kuo žemės gyventi, kai prasigyvensite,
duosime daugiau. Kunigai davę teisingus žemės popierius, ponai sukę. Duoti
žemės dokumentai vadinęsi danomis. Kunigai sodelius, daržus, trobvietes laikė
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nenaudojamomis, tų žemių dešimtinių skaičių netraukę, už jas nereikėję mokesčių
mokėti. Ponai, duodami tris keturias dešimtines, rašydavę ganyklas, sodybas ir
atrodydavo, kad, be minimų dešimtinių, duoda dar ganyklų, pievų ir sodyboms
žemių. Ponų danose nebuvę pažymėta, kur yra ganyklos. Pradžioje jie džiugindami,
vildami žmones leidę jiems dvaro miške ar pūdyme ganyti gyvulius už dienas.
Kai prireikę išsiaiškinti ganyklų reikalą, ponai apgavę žmones, pasakę „Ganyklų
neduosim, skarbas (valdžia) čia žemės neturi ir ar jums negerai, kad už keletą dienų
galite ganyti mūsų miške ir pūdyme.“ Vėliau Blagovesčensko (Kolainių) valsčių
atvažiavęs kažkoks raštininkas ir klausęs žmones „Ar patenkinti savo ponu “ Žmonės pasakę, kad jų ponas geras, leidžia ganyti miške ir pūdyme. Atvažiavusysis
liepęs žmonėms pasirašyti nesuprasdami suktybės žmonės pasirašę. Sulig ta diena
ponas nebeleidęs jų gyvuliams nė kojos savo žemę kelti.
Buvusiame Alijošiškės dvare gyvena veik vieni sentikiai rusai. Liupšiuose,
uždarius Kolainių vienuolyną, taip pat veik vieni rusai gyvenę. Dubėnuose ir
Alijošiškėje rusai gavę žemę iš parduotų dvarų už banko skolas. Rusai, šioks ar
toks reikalas, metąsi savo bendruomenę ir esą labai tamsūs. Tarpusavy jie kiek
ko tuoj mušąsi, peilius atsilankstę vaikąsi, net užsimušą. Iš kaimynų vaginėją ką
sugriebdami.
1 lentelė
Baguži sodžiaus vienkiemi

ūkiai

Savininko vardas ir pavardė

Hektarų
skaičius

Šeimų
skaičius

Žmonių
skaičius

Vladas Paliulis
Vincas Pocius
Antanas Gailius
Juozas Kasparas
Aleksandras Kasparas – bus
suskirstytas tris dalis A. Kasparo,
Ignacienės Kasparienės, Amelijos
Kasparaitės
Kazimieras Šimkus
Izidorius Giržadas
Jonas Puškovas
Ksaveras Mešlėdas

30
30
12
7
7

1
1
1
1
3

2
5
8
2
11

Viktoras Pocius
(19 2–1981) –
bagužiškio
Vincento Pociaus
vyriausiojo sūnaus

6
6
nepasižym.
nepasižym.

1
1
3
1

6
3
7
5

Augustino Pociaus
jaunesnysis sūnus
Augustinas Pocius
(gim. 196

Šiaulių kraštotyros draugijos ekspedicija, vykusi 1937 m.
vasarą, Bagužių kaime nustatė, kad Vincento Pociaus sodyba
yra tipiška Žemaitijos sodyba, ir išsamiai ją aprašė. (Vyr. red.
pastaba.)
Už bulvių sodybos pakrašty (sodybos
plotas aptvertas) stovi du paprasti bičių
aviliai. Prie pat jaujos – mažas apynojus,
o nuo daržinės, kuri yra netoli jaujos galo,
jau didesnis apynojus, patvory, nuo daržinės staldo link. Už apynojaus tame pačiame
patvory auga kelios jaunos obelaitės. Sodybos pakraščiais, kur visur užtverta guls-

m.) –

bagužiškio
Vincento Pociaus
provaikaitis
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Vincentas Pocius
Stasė Pocienė (Paliulytė)

Augustinas
Pocius
(1893–1946)
Liudvika
ŠvarcaitėPocienė
(1902–1984)

Vincas
Pocius
(1840)
Teresė
Navickaitė-Pocienė
(1946)

Aidas
Pocius
(1971)

Agnė
Bagdonaitė
(1991)

Julijonas
Pocius
(1898–1951)

Viktoras
Pocius
(1942–1981)

Vaclovas
Pocius
(1935–2006)

Teresė
Vainoriūtė
(1945)

Jadvyga
Razminaitė
(1936)

Sniega
PociūtėUžkurienė
(1970)
Arūnas
Užkuras

Simona
Griciūtė
(1998)

Martynas
Gricius
(2000)

Rasa
PociūtėBagdonienė
(1968–
1994)
Saulius
Bagdonas

Arvydas
Pocius
(1991)

Adomas
Pocius
(1907–1982)
Teklė
MešlydaitėPocienė
(1914–1997)

Stefanija
PociūtėRazminienė
(1937)

Jonas
Gricius

Raimondas
Pocius
(1994)

Vincė PociūtėRučinskienė
(1905–1967)

Kazimieras
Giedrimas
(1902–1981)

Antanas
Ručinskis
(1902–1952)

Edmundas
Pocius
(1945)

Stasys
Razminas
(1930)

Lina
PociūtėGricienė
(1975)

Ieva PociūtėGiedrimienė
(1903–1986)

Augustinas
Pocius
(1963)
Nijolė
Lukošiūtė
(1972)

Daiva
Razminaitė

Albertas
Pocius
(1950)

Jonas
Razminas
(1962)
Dalia
Daujotaitė

Asta
Razminaitė

Darius
Razminas
(1988)

Vincas
Giedrimas
(1944)

Stasė
PociūtėBertašienė
(1935)

Kazimiera
Banytė
(1957)

Alfonsas
Razminas
(1963)

Liudas
Razminas
(1964)

Sigitas
Razminas
(1965)

Dalia
Butautaitė
(1964)

Roma
Paulauskaitė
(1965–2007)

Regina
Mažeikytė
(1968)

Martynas
Razminas
(1990)

Eurelijus
Razminas
(2002)

Linas
Razminas
(1990)

Romas
Razminas
(1996)

tinė tvora, netoli jaujos auga eglė. Keli gluosniai yra ir kitoje Pocių giminės
genealoginis medis.
sodybos pusėje, kiaulėms užtvertame plote ir toliau.
Prie antrojo namo galo link naujai pastatyto svirno yra 2008 m. Sudarė
mažas vaiskrūmių sodnelis. Už tvarto galo – pintine gulsčių Ieva varcaitė
šakų tvora aptvertas keturkampis ganyklos veršiams. Tas
ganyklos plotelis eina nuo daržinės, esančios netoli jaujos iki kitos daržinės galo.
Už tos veršių ganyklos galo prasideda tabūnas, kur atstoja beržynas – gojelis, ir
tas tabūnas siauru iškyšuliu prieina iki ulytėlės iš keliuko laidar , kuris aptvertas
taip pat gulstine karčių tvora. Nors antroji ulytėlės pusės tvora primena pintų
žabų tvorą, bet yra iš storų gulsčių karčių, kurios išvingiuotos tarp kuolų. Tabūno
iškyšuly prie keliuko – kelios vyšnios. Anksčiau čia buvęs vyšnių sodnelis, bet
jos iššalusios ir sodnelio vieta prileista prie tabūno.
Antrame patvory, atstojančiame ribą tarp veršių ganyklos ir tabūno, auga taip
pat jaunos obelys. Antroje keliuko pusėje ties ulytėle, vedančia laidar , yra šulinys
apie pusantro metro gilumo ir labai žemu rentiniu ir greta jo iš rąsto išskobtas
lovys gyvuliams girdyti. Vanduo semiamas savotišku nalivočiu – ant ilgo koto.
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Vincento Pociaus
sodyboje daržinė
su tvartu

Vincento Pociaus
sodyboje naujai
pastatytas svirnas
Vincento Pociaus
kalvė (apačioje)
19 7 m.
S. Vaitkaus
nuotraukos
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Vincento Pociaus
pirtis gojelyje.
19 7 m.
S. Vaitkaus nuotr.

Už antrojo svirno yra molinėmis sienomis kalvė prie jos skiedrynas, o
aikštėje tarp svirno, daržinės, kalvės laikomi darbiniai ratai ir ūkiški padargai bei
žemės dirbimo rankiai. Prieš skiedryną rūsys bulvėms pilti su šiaudiniu stogu.

Vinco Pociaus gyvenamasis namas
Statytas maždaug prieš 50 metų. Namo vidury prieangis. Iš prieangio einama
špižarne, kuri čia atstoja kamarą – sandėliuką daiktams, kai kuriems indams ir
maisto produktams. Už špižarnės arba greta jos dar kambarys, kur leidžiama
kokia senutė gyventi. Antrame trobos gale yra virtuvė ir gyvenamasis kambarys.
Pamatai palaidi, iš akmenų, nors ne visur težymu.
Sienų rąstai kirviu tašyti. Suręstos kertės capais, o viršuje bent du vainikai –
sąsparomis. Skersbalkiai per sieną išlenda neilgais galais. Dailiai nupjauti sąsparomis
suręstų rąstų galai. Sienos iš vidaus išlipintos laikraščiais.
Stogas šiaudinis, naujas, dengtas varpomis aukštyn. Šiaudai rišti žilvičių
vytelėmis. Grebėstai kalti medinėmis vinimis. Gegnės toje vietoje, kur leidžiamos
kazilinį, iš apačios plačiai kirptos ir jų galai iš apačios aptašyti. Stogas galais
Suremontuotas
Pocių dviejų galų
gyvenamasis namas,
žiūrint nuo tvenkinio
iš pietų pusės.
2010 m. Jono Kliučiaus nuotr.
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Suremontuota
Vincento Pociaus
senoji daržinė
su tvartu

Suremontuota
pirtis gojelyje
(išliko sovietmečiu
nesunaikinta)

Išlik s Vincento
Pociaus kieme
įrengtas šulinys.
2010 m. J. Kliučiaus
nuotraukos
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nusileidžia. Pastogės neplačios. Stogo kampuose irgi gegnės. Čiukuras apipiltas
spaliais. Iš kiemo pusės, kur yra virtuvė, prie sienos pristatytas vištininkas taip
pat su šiaudine pastoge. Stogo kampai susegti šakelėmis. Durys visos paprastos,
stačių lentų, neplačios ir neaukštos, uždaromos ir darinėjamos geležine klemka ir
zovieskais. Visos durys atidaromos prieangio pusę. Slenksčiai neaukšti.
Langai nedideli, iš lauko pusės pakraščiai apkalti lentelėmis, o palangės
išsikišusios išorę.
Prieangyje asla molio. Lubos tėra ant pusės prieangio ploto, o prie kamino
lubų nėra. Per prieangio vidur kaminas, gana didelis. Jis nudrėbtas iš molio,
maišyto su šiaudais. Molis drėbtas ant anksčiau iš šakų išpintos sienos iš abiejų
tos pintinės sienos pusių. Per dvejas kamino duris išeinama per kaminą kiaurai
antrą prieangio pusę. Bet durys ne per kamino vidur , bet prie špižarnės ir
greta jo gyvenamo kambariuko sienos – kamino kampuose. Kamine viename jo
kampe yra iš plytų ir akmenų išmūryta lyg ir kuknė, o joje mūrytas didžiulis
katilas. Čia verdamas kiaulėms jovalas, kaitinamas vanduo ir plaunami skalbiniai.
Antroje kamino pusėje esanti prieangio dalis be lubų. Trejos durys atidaromos
taip pat prieangio pusę. Čia visų durų kitokios klemkos – tai pirktinės, duris
leidžiamos su užraktu, klemka ir skląsčiuku.
Lubos – ant keturkampių skersbalkių klotos plačios lentos su plačiais tarpais,
ant lentų – žemės. Aštrieji skersbalkių kampai aptašyti.

Gyvenamosios trobos inventorius
trobą einama iš antrojo prieangio nuo kelio pusės. Tuojau pasieny išsikišusi iš virtuvės krosnis ir jos gale yra vištoms papečkys. Krosnis iš degtų plytų.
Ties krosnies anga – kuknė prie krosnies šono yra platus mūras. Kampe, dešinėje
durų pusėje, savotiška sena šėpa indams čia pat, šoniniame pasieny, audžiamosios
staklės su audžiama stora pakuline drobe. Virš staklių paluby prie skersbalkių iš
apačios prikaltos dvi lentos – tai lentynėlė, prie jos gale pakabintas krepšelis. Ant
sienos abiejose staklių galuose kaba drabužiai – kailiniai ir švarkai. Kailiniai kaba
ant medinių vagių. Ant trišakio (trikojos šakos) užmauti vytuvai, stov prie staklių.
Suremontuotas Pocių
gyvenamasis namas
(troba). Vaizdas nuo
kelio iš kiemo pusės.
2010 m.
J. Kliučiaus nuotr.
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Bagužiškio Vincento Pociaus
proanūkė Lina Pociūtė su
šeima – Pocių giminės t sėja.
Iš Pocių šeimos albumo
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Nuo staklių iki galinės sienos – suoliukas ir galiniu pasieniu savotiška kanapka su
atrama. Čia tame kampe staliukas – paprastas su pakojomis ir apdengtas cerata.
Aukštai, šoniniame ir galiniame paluby, ant sienų kaba po du paveikslus du
Širdies Jėzaus, vienas Širdies Marijos ir ysčiaus toliau ant galinės sienos kaba
ir daugiau paveikslų ir prie lango veidrodis. Čia tame pasieny stovi suoliukas ir
prie kuknės sienos lova prie jos galvūgalio ant žemės pastatyti auliniai batai. Ant
galinės sienos virš lovos kaba laikrodis su svarsčiais. Lange pastatytas budninkas.
Virš lovos paluby kaba kartis, ant kurios galo prie pečiaus sukabinėtos vilnonės
sruogos. Prie pečiaus stovi ratelis ir prie durų ant vagių sukabinti kailiniai.

Kuknės inventorius
Durų pusėje pastatytas pečius. Užkrosny – gelda. Ant sienos kaba mazginys ir tarkos. Prie pečiaus puodas. Paluby prie pečiaus iš dviejų lygiagrečių
kartelių lyg ir lentynėlė, ant kurios padėta kepamos blėkos. Antroje durų pusėje
pasieny – kubiliukas samplavoms, suoliukas pastatyti kibirui su vandeniu ir čia
pat plati ir iki lubų aukštumo lentyna su indais šalia jos ant sienos kaba šėpelė.
Prie šėpelės stovi stalas ant medinių sukryžiuotų kuolų. Prie lentynos ir stalo ant
žemės pastatyti vairūs indai. Toliau abiejuose pasieniuose (šoniniuose) dvi lovos,
paprastos, sukaltos iš lentų ir apdengtos marginėmis antklodėmis. Prie lovos kaba
kai kurie drabužiai ir krepšys.
Parengta pagal Šiaulių Aušros muziejaus 1937 m. vasarą vykusios
etnografinės ekspedicijos aprašymą.

510

I S T O R I J A . D VA R A I I R K A I M A I

Pikelių kaimo ypatumai
Marija

ilvinaitė

Pirmiausia krinta akis trobesių susikimšimas, jie labai arti vienas kito sustatyti, sodybos taip pat viena prie kitos. Tvoros daugiausia gulstinės, vadinamos
straipsninės.
Daržinės daugiausia be durų, jas atstoja vartai, išpinti šiaudais. Daržinių
sienos daugiausia pintos gulsčiais žabais, o kai kur užtvertos kaip tvoros, skaldytomis kartimis.
Statybai nemažai naudota ir epušinė (drebulių) medžiaga. Prie tvartų dažnai
plačiose jų pastogėse pristatyta kiaulidžių. Prieangiuose yra iš molio drėbti kaminai. Langai daug kur su langinėmis, suneriamomis arba ne. Langinės nedažytos.
Pro stogus prasikišę lentiniai kaminai.
Nėra nė vienos pirties. Viena buvusi, bet sudegusi. Ji buvusi bendra, statyta
viso kaimo lėšomis.
Nors kaimas nemažas, bet tėra tik viena jauja, kuri pastaruoju metu, sugriuvus pečiui, nebenaudojama.
Iš amatininkų tėra kalvis ir savamokslis dailidė.
Šiaulių Aušros muziejaus etnografinė ekspedicija, apžiūrėjusi Pikelių kaimą,
pripažino, kad Antano Giedrimo sodybą galima laikyti išskirtine, tipiška to laiko
Žemaitijos sodyba ir išsamiai ją aprašė. (Vyr. red. pastaba.)

Antano Giedrimo gyvenamasis namas
Pamatas – mūryti akmenys su moliu, neaukštas, gal apie 10–15 cm aukščio.
Sienos kirviu tašytų rąstų, suręstų capais. Kartys apkaltos stačiomis lentomis.
Iš vidaus sienos išlipintos popieriumi.
Stogas šiaudinis, nuleistais galais. Pastogės vidutiniškai plačios. Gegnių galai
truput išlenkti ir pusapvaliai nudailinti. Lotai kalti medinėmis vinimis, stogas
dengtas varpomis aukštyn, rištas virvytėmis. Palėpiai užkamšyti apvaliais šiaudų
ryšeliais, perrištais šiaudiniais raiščiais. Čiukuras apipiltas spaliais.
Durys paprastos, stačių lentų, atidaromos prieangio pusę su geležinėmis
klemkomis.
Langai aukščiau nuo žemės ir arčiau stogo pakraščiai apkalti fuguotomis
lentelėmis. ra langinės – paprastos, sukaltos iš lentų, nesuveriamos, nedažytos,
bet ne visi langai turi langines. Iš gatvės dešinėje durų pusėje yra mažas kvadrato
pavidalo langelis.
Prieangis Prieš duris yra plokščias akmuo. Prieangio asla molinė. Kadangi
troba dviem galais, tai prieangis per vidur jame yra kaminas. Iš ūlyčios pusės
prieangis su lubomis, o antroje kamino pusėje be lubų. Kaminas ne per vidur
prieangio, o kiek arčiau vienos sienos per prieang pereinama ne pro pat kaminą,
o kiek šalia jo vienu pasieniu. Kaminas drėbtas iš molio, maišyto su šiaudais.
Pirmiau buvo išpinta šakų siena ir iš abiejų pusių drėbta moliu. Kamine vasarą
verdamas valgis. Nuo sienos pusės yra vienos durys kaminą. Kamine ant užlų
taisytas ilgas medinis kabinys, pririštas virve. Kabinys nusileidžia ant ugniavietės,
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Antano Giedrimo
sodyba Pikelių
kaime – tipiška
gatvinio kaimo
sodyba, kai vienoje
gatvės (ūlyčios)
pusėje gyvenamasis
namas su darželiais,
o kitoje – ūkiniai
pastatai
Antano Giedrimo
gyvenamasis namas
Pikeliuose.
19 7 m.
Str. nuotraukos –
S. Vaitkaus. Iš AM

kuri yra kamino kampe, ant jo kabinamas katilas. Kamino
viršus išeina pro stogą, sukaltas iš lentų.
Lubos Ant keturkampių kirviu tašytų skersbalkių klotos
su tarpais lentos ant tarpų taip pat lentos.
Krosnis Vidinė siena iš prieangio pusės turi dvejas duris, pro kurias išeinama prieangiu vienomis vieną kamino pusėje esant prieang , antromis –
antrą. Tarp tų dvejų durų prie tos sienos išmūrytas duonkepis pečius, nusitęsęs
nuo vienų durų beveik iki kitų. Prie duonkepio angos, virš kurios prasideda
pečiaus kaminas, esąs sykiu su krosnies garine, yra kuknė, ji prasideda lygiai su
vidine pertveriamąja siena ir visas pečius sikiša gyvenamąj kambar . Vidinė
siena tą gyvenamojo namo galą išilgai padalija dvi dalis antroje dalyje prie
pečiaus yra kuknė, o greta jos už dar vienos pertveriamosios sienelės – alkierius
(miegamasis). Pečiaus šonu eina leženka. Garinės – kamino šonuose yra skylės pasidėti gal peiliams, lempikei, degtukams, jos vadinamos kokliai. Kuknė kūrenama
iš jos šono, arčiau vieno jos galo.
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Savotiškai išvedžioti dūmtraukiai ir kanalai.
Kūrenant kukn dūmai pirmiausiai eina išilgai leženkos kanalu gale apsisuka ir gr žta atgal, ir virš kuknės durų išmūrytu kanalu eina alkieriaus link čia
išmūrytą storą šiltą sieną, atstojančią pečių. Dūmai kanalu nusileidžia beveik iki
pat žemės, susisukęs kanalas vėl kyla viršų ir gr žta atgal virš durų ir toliau
jau eina kaminą. Pečius ir šilta siena sumūryti iš degtų plytų ir tinkuoti moliu.
Pečiaus gale yra siaura anga papečkį.
Antrame namo gale – panašus pečius, tik be šiltos sienos. Antrasis namo
galas vidine siena padalytas dvi dalis gyvenamoji dalis vadinama trobikė, o
antroji grinčia – sandėlis, nes čia atstoja kamarą, kur sudėti vairūs indai, maisto
produktai.

Trobos inventorius
Prie durų audžiamosios staklės už jų pasieny lova su šriubais ir galkomis.
Už lovos suolas iki kampo ir galiniu pasieniu suolas, čia kampe stalas. Ant
sienų kaba keli šventųjų paveikslai ir laikrodis su svarsčiais, be to – drabužiai,
krepšys, liktarna, batai, veidrodėlis, rankšluostis ir kt. Ant pečiaus džiūsta liepų
žiedai, ant mūro – krūvos miltų pusmaišių, asloje krėslas. Kairėje durų pusėje
stovi bačka su miltais. Sienoje prie bačkos kalta medinė gembė, ant jos pakabinti
odiniai kailinukai ir seni vyriški kailiniai. Antroje bačkos pusėje pasienyje stovi
nedidelis krėsliukas, ant jo padėtas pusmaišis miltų, o ant maišo – du nebaigti
iš karklo vytelių pinti krepšeliai.
Šoniniame pasienyje stovi papuošta lova. Ji be čiužinio. dėta šiaudų ir jie
uždengti sena nudėvėta margine antklode, ant kurios viršaus uždengta mažiau
nudėvėta languota marginė antklodė. Pagalvė apvilkta drobiniu namų darbo užvalkalu. Ties lova sienoje prikalta medinių gembių ir ant jų sukabinti pirktiniai
moteriški ir namų darbo čerkasiniai vyriški drabužiai. Tame pačiame pasienyje
stovi staklės su audžiamu juodu čerkasu. Languose vazoniukai su gėlėmis. Kertėje,
galiniame ir šoniniame pasieniuose, stovi du suolai ir čia pat stalas. Ant galinio
suolo sudėti vairūs pakuliniai audeklai. Ant sienos kaba šventųjų paveikslai,
beveik visi juoduose mediniuose rėmuose. Kiti net stiklinti. Ant galinės sienos
kaba senoviškas sieninis laikrodis su svarsčiais. Prie stalo stovi namų darbo kėdė
su atrama, o prie staklių – krėslas. Už laikrodžio galinėje sienoje vėl gembės,
ant kurių sukabinti čerkasiniai pilkos ir juodos spalvos drabužiai švarkas, kelnės
ir milinis burnosas. Prie durų angos kamarą kaba vatinukas. Prie pečiaus stovi
antroji lova, dažyta kaviškai, su šriūbais, tekintomis galkomis ir tekintais lovos
galų pagražinimais. Lova uždengta kaip ir pirmoji. Prie lovos klumpės, ant lovos
galo – milinis švarkas.
Palubėj prie skersbalkio prikalta lenkta šaka su keturkampe skyle, kurią
kišamas mestuvų galas apmetant audeklą. Be to, palubėje, už skersbalkių užkišta
dviašmenė brauktuvė linams braukti, ne tvertas dalgis, grąžtas, skaptukas ir kt.
Ant pečiaus nedidelė ketvirtainiška iš lentelių sukalta dėžė. Ant duonkepio pečiaus
sudėta sena marginė antklodė, moteriški batukai, sėtuvė, krepšys, mažas iš maišo padarytas čiužinys, kočėlai baltiniams kočioti ir šalimais naktinis emaliuotas
puodukas. Prie pečiaus stovi šakočka (kaponė) ir naščiai. Užpečky – pančiai, o ant
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mūro – skudurai ir namie austas margas maišas. Sienoje prie durų ant medinių
gembių pakabinta liktarna (žibintas), grąžtas ir apyvarai. Asloje prie mūro stovi
skardinis kibiras ir klumpės.
Alkieriuje dvi lovos, čia miegama. Grinčioj – sandėly – kubilai ir skrynės
su miltais, indai ir maisto produktai.
Kuknės inventorius. Kertėje prie kamaros vidinės sienos stovi nedidelis
apvalus staliukas ant lentinių pakojų. Ant staliuko sudėti vairūs indai lėkštės,
pusbliūdis, emaliuota balta taca, puodas, nedidelis samtis. Po staleliu padėta du
nedideli iš vytelių krepšeliai, krepšys, krėsliukas, ant kurio – pusbliūdžiai baltas,
skardinis, emaliuotas. Prie stalelio galo stovi dar mažesnis krėsliukas, skardinis
bankieris pienui laikyti, molinis ąsotis, naktinis puodukas, katilas, gelda, krepšys
su bulvėmis ir kertėje žabai. Lange padėta muilas, kiaušiniai ir skardinėje lėkštėje
sodintas poliakas. Kertėje prie durų ant sienos kaba lentyna, kurioje sudėta samtis
ir kiti smulkūs daiktai. Palubėje ties viduasliu po skersbalkiu vadžiomis parišta
plačių lentų lentyna, kur sudėti išnokinti pomidorai. Čia, skersai lentynos, išilgai
kuknės eina virvagaliais parištos kartelės, ant kurių pakabinti skudurai ir margos
vaiko kelnaitės. Prie sienos antroje durų pusėje šalia pečiaus kaba žibalinė maža
lempelė be stiklo, senesnio tipo, skardinis koštuvys, druskinė, sukalta iš lentelių,
ir užkrosnyje sukištos kepamos blėkos, sviesto muštuvė, ant kuknios užkaisti špyžiniai katilai.
Viduriniame pasienyje, kuris skiria kamarą nuo kuknės, stovi plati lova.

Kamaros inventorius
Dešinėje durų angos pusėje ant kaladės padėta nedidelė skrynelė ant skrynelės užmesta čerkasinės, vienos marginės kelnaitės ir drobiniai marškiniai aplink
skrynelę išmėtyta vairūs skudurai ir vaikiška avalynė, kaliošai ir moteriški batukai.
Vidiniame pasieny, kuris skiria kamarą nuo kuknės, stovi plati lova. Ji uždengta
balta pakuline paklode ir ant viršaus languota margine antklode. Pagalvė drobiniu
užvalkalu. Kitame pasieny – lova su tekintomis galkomis. Nedažyta, padengta kaip
ir pirmoji lova. Prie šios stovi iš vytelių pintas krepšys, kuriame sumesta vairios
skiautės lopams. Lovos kojūgaly stovi verpiamasis ratelis ir trišakis – vytuškų pakojos. Paluby prie šiltosios sienos – lentynėlė, ant kurios padėti kaliošai. Čia pat
pančiais parišta kartelė, ant kurios sukabinta sruogos ir baltiniai, o gale – skepeta,
austa juodais ir baltais langeliais. Ant sienos ties lovomis kaba nedideli šventi
paveikslai pirmosios Šv. Komunijos, Kristaus, prie antros lovos – popiežiaus ir
Kristaus. Lovos kojūgaly prie galinės sienos kaba vienas plokščias sieninis krepšys
ir antras mažas tokio pat pavidalo krepšelis, užkabintas už lovos kojūgalio galkos.

Prieangio inventorius
Vidury prieangio pastatytas kaminas dalija j
dvi dalis. Prieangy nuo gatvės pusės nieko nėra, o antroje kamino pusėje, kairėje durų pusėje, stovi plati
nedažyta spinta ir prie jos gelda. Kitoje durų pusėje, kertėje, stovi senas skardinis
kibiras su pelenais, ten papilta anglių, o ant sienos kaba klasčiai sūriams spausti.
Prie kamino stovi antroji indų spinta, užrakinta spyna ir užsukta suktuviuku.
Nedažyta durys nesuveriamos, filinginės. Abiejose jos pusėse stovi kopėčios užlipti
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ant aukšto. Kertėje prie spintos sumesta vairių skudurų, baltinių, senos avalynės,
naginių ir kt.
Antrame prieangy prie sienos pakabinta sėtuvė, pjūklas, prie kamino stovi
grėblys ir asloje du kibirai (skardiniai), iš vytelių pintas krepšys ir kirvis. Kertėje
už durų – pusmaišis miltų, krepšys, puodas, pečsluostė, kačergas ir ližė.

Antrojo gyvenamo namo galo
Antaninos Giedrimaitės inventorius
Dešinėje durų pusėje pradedant kerte iki lango pasieny sustatyta vairių
puodų kertėje – skardinis kibiras, špyžinis katiliukas, molinis pusbliūdis, mažas
špyžinis puodukas, molinės puodynės, skardinis puodukas ir molinė lėkštė. Palangėje supilta bulvių krūvelė. Prie sienos kaba rėtis ir rudas milinis švarkas. Ant
lango puodukas ir pomidorai. Kertėje stalelis – šėpukas, dažytas rudai. Ant jo gėlių
vazonikai, maldaknygė ir molinis pusbliūdis. Ties stalu prie galinės ir šoninės sienos
kaba šventi paveikslai ir paveikslėliai ir dar du ties lovos galu. Lova, kuri stovi
galiniame pasieny – paprasta, nors su šriūbais ir dažyta ruda spalva. Be čiužinio,
užklota balta margine antklode. Antroji lova, kuri stovi šoniniame pasieny, su
galkomis jos briaunos dažytos kavos spalva. Apklota languota margine antklode.
Asloje – krėslas ir kalvaratas bei ratelis. Prie lovos antrasis krėslas ir prie pečiaus
du maži krėsliukai, kurių vienas mažesnis. Po lova – klumpės, o prie pečiaus
sumesti skudurai. Prie sienos kaba kočėlai baltiniams kočioti, žirklės avims kirpti
ir kobinėlis apyvarams vyti. Ant pečiaus sumesti skudurai, užkrosny malkos.

Staldžiukas
Jis yra prieš trobą, antroje ūlyčios pusėje. Anksčiau čia buvo arklių stainė, o
dabar laikoma karvė ir kiaulės. einamosios durys iš priešakio prieš trobą.
Pamato nežymu. Sienos iš apvalių rąstų, suręstų sąsparomis.
Stogas panašus kitus stogus, tik priešakinė ir užpakalinė pastogės gana
plačios, nes ant išsikišančių viršutinių rąstų galų dėtas kazilinis – prieky ir dar
toliau užpakaly. Užpakalinėje pastogėje yra padangikė, kur pilami pelai.
Antano Giedrimo
staldžiukaskiaulininkas
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Durys yra iš priešakio, dvejos, lygiagrečiai vienos su kitomis, jos paprastos,
užsukamos mediniais rageliais darinėjasi galeriniais zovieskais.
Padangikės durys daromos ant medinio apvalaus stulpelio. Sienos iš gulsčių
apalkų, pusapvaliais šonais, atsikišusiais išorę jos spraustos tarp dviejų kuolų,
sujungtų karklinėmis vytėmis, labai panašiai kaip ir tvorų kuolai.

Staldas ir kiaulidės
Tuojau už staldžiuko yra staldas su kiaulidėmis, kurių viena tuojau iš galo,
o kita netoli galo pastatyta prie šono pastogėje iš laidario pusės. Tarp arklių ir
karvių staldo durų ir kiaulidės durų po tąja pačia pastoge taip pat pastatytas
panašus kiaulidę vištininkas.
Pamatas – iš dalies palaidi ir mūryti su moliu akmenys. Sienos tokios
kaip ir pirmojo staldžiuko, tik rąstų galai daug nelygiau vienas pro kitą prasikiša.
Vištininko sienos plonesnės, nes rąstai skelti pusiau suręsti taip pat sąsparomis.
Kiaulidėj ir vištininke yra po mažą langel . Staldo durys plačios, suveriamos. Arkliams užtverti gardai, o karvės rišamos pasieniais. Virš kiaulidės durų yra kartis
pasieny – lakta vištoms.

Daržinė
Daržinė stovi galu ūlyčią, prieš staldžiuką ir staldą.
Pamatas. Matyti keli palaidi akmenys.
Sienos gana nevienodos daržinės galo nuo ūlyčios pusės šoninė ir galinė
siena – gulsčia. Padarytos iš skaldytų eglinių karčių, neprikaltų prie stulpų, bet
esančių prie stulpų ir iš lauko pusės užkaltų kuolų ir surištų. Iš vidaus pusės
taip pat užkalti kuolai su karklais. Rišta taip žemai dvi viena ant kitos suguldytos ir surištos virš surišimo – vėl dvi Daržinė Antano
ir vėl surišta – ir taip eina iki viršaus, kur už paskutinio Giedrimo sodyboje
surišimo jau keturios viena ant kitos kartys. Atrodo lyg ir gatviniame Pikelių
tvora. Apačioje tik vienas apvalių rąstų vainikas, suręstas kaime
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sąsparomis, o viršuje – du. Kiti du stulpai sustiprinti ramsčiais, galais leistais
stulpą ir apatinio vainiko rąstą. Skersbalkiai sutvirtinti pažastimis. Daržinė turi dvi
durų angas, bet durų nėra jų vietoj yra žmogaus ūgio aukštumo vartai iš gulsčių
su tarpais lentų, kurių galai kalti keturkampių stulpelių skyles. Vartai išpinti
stačiais šiaudais tuo būdu, kad iš antros pusės yra išilginės klotelės – plonos
kartelės, prispaudžiančios šiaudus prie vartų lentų, nes jos surištos vytelėmis.
Vartai pririšti prie stulpo pančiu, jie darinėjami.
Galinė (vidinė) siena skiria aprašytą daržinės galą nuo jos vidurio siena
stačių skaldytų eglinių stulpelių, o šoninė iš laidario pusės išpinta iš gulsčių alksninių žabų. Ta siena eina iki antrosios durų angos, kur duris taip pat pavaduoja
vartai su šiaudais. Kitur siena jau tokia pat kaip ir pirmoji nuo ūlyčios pusės.
Durų, sakoma, iš viso nėra buvę, tik vartai, nors ties durimis stogas išlenktas. Priešakinė daržinės pastogė gana plati ir nusileidžia žemai, plati todėl,
kad ilgi gegnių galai. Gegnės viršuje surištos skersiniais, prikaltais labai storomis
medinėmis vinimis, perkaltomis kiaurai per gegnes.

Jauja
Vienas iš seniausių sodybos pastatų, turintis apie 70 metų. Jauja su prieklojimiu, kuris išbudavotas ant dviejų ąžuolinių stulpų, kur remiasi visas prieklojimio
stogas. Stulpų galai išpjauti viena puse padaryta lizdai, kur leista kaziliniai, antrais
galais eina sieną. Ant išsikišančių kazilinio galų dėtas priešakinis kazilinis, nes
prieklojimio stogas iš priešakio taip pat nusileidžia.
Iš prieklojimio eina durys klojimą, suveriamos, darinėjasi ant kackų (stulpeliai ant akmenų).
Pamatas nežymus. Sienoms naudota vienokia medžiaga vietomis apvalūs
rąstai, kitur – skaldyti pusiau. Apačioje du apvalių rąstų vainikai tie rąstai ilgi,
suverti sąsparomis ant jų stovi juos leisti stulpai, kuriuos sudurti trumpesni
pusiau skelti sienų rąstai. Viršuje taip pat yra apvalių rąstų vainikai. Kertėse – keturkampiai stulpai, kurių dviejuose šonuose yra grioveliai, nes juos leista galinės
sienos skaldytų rąstų galai ir šoninės. Stulpai sustiprinti ramsčiais, o viršutinis
skersbalkis tarp klojimo ir galo taip pat sutvirtintas pažastimis, leistomis apatin
ir viršutin skersbalkį. Plyšys po apatinio apvalaus skersbalkio prikimštas molio.
Klojimo ir pirties asla plūktinė, molio. Jaujos galas perpus padalytas stačia aukštų karčių tvora iki čiukuro. Prieš plačiąsias klojimo duris kitoje sienoje
yra mažos durelės, išeinančios kitą jaujos pusę. Jos ir pirties durys darinėjasi
kackomis. Stulpeliai sukinėjasi taip pat medinėje kilpoje, kuri prikalta prie sienos
medinėmis vinimis.
Gegnės taip pat suręstos skersiniais, prikaltais medinėmis vinimis, bet čia
tie skersiniai žemiau negu kituose trobesiuose.
Jaujos pirtis yra kairiame gale. Ji aukšta, abiejose pusėse yra peludės be
durų. Apatiniai pirties sienos rąstai eina skersai visos jaujos iš vienos sienos
kitą tas rąstas atstoja jaujos ir peludės slenkst . Aukščiau ir vėl vienas apvalus
rąstas eina skersai visą sieną.
Pirties sienos tik iš apvalių rąstų, suręstų kiek skirtingomis sąsparomis.
Rąstai per sunėrimą daug ploniau ištašyti, o galai stori.
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Antano Giedrimo
sodyboje jaujos pečius

Priešakinė pirties siena eina nuo durų iki galo, aukštumo sulig durimis,
molinė, nes už tos sienos viduje yra pečius.
Lubos – ant apvalių skersbalkių užkaltos plačios lentos ant jų molis.
Iš molio išdrėbtas pečius yra dešinėje durų pusėje, netoli sienos klojimą.
Prieš pečiaus angą iškasta iki kelių gilumo duobė, nes pečiaus anga iš apačios yra
daug giliau už aslą. Pečius su aukštesniu priešakiu. Galinėje sienoje yra mažas
langelis. Ardakilų yra dvi eilės. Ardakilų rąsteliai leisti galais sienas, per kurias
išlenda kiaurai.

Svirnas
Pamatas – tik kertėse akmenys.
Sienos. Iš apačios, maždaug iki durų rąstai pjauti, o aukščiau – tašyti kirviu
suręsta paprastais capais.
Stogo pastogės apyplatės, tik iš priešakio platesnės, nes čia ant išlindusių
galų dėtas kazilinis. Svirno priešakys vadinamas dviem vardais užlaida ir lopiniu.
ra priegrindis prie jo, ties durimis – po du plokščius akmenis. ra dvejos durys,
nes svirnu naudojasi dvi šeimos svirnas vidine siena taip pat padalytas dvi dalis.
Lubų beveik nėra, tik kelios lentos padėtos ant skersbalkių.
Miegos (aruodai) yra kairėje durų pusėje. Virš jų toliau nuo krašto dar
viena sienelė.
Svirne laikoma kubilai, kai kurie daiktai, maisto produktai, pavyzdžiui, mėsa
ir duona, dvi drabužių šėpos, skrynia, pakulos, geldos, javai, tušti maišai ir kt.
Durys, pro kurias einama svirną, arba svirno priešakys – ne nuo sodybos
pusės, bet iš kitos gretimos sodybos pusės. Tvirtinama, kad turi apie 80 metų.
Durys rakinamos geležiniu užraktu, bet yra ir medinis.
Parengta pagal Šiaulių Aušros muziejaus 1937 m. vasarą vykusios
etnografinės ekspedicijos aprašymą.
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Kalniškių kaimas
Adomas Vitkauskas

K lniškių vietovės labai kalvotos. Kaimas ant pakilumos. Viena sodyba –
pakalnėje, o kitos – atkalnėje arba lygumos pakraštyje, apžėlusiame krūmokšniais.
Kalniškių kaimas yra už 4 kilometrų pietvakarius nuo Vaiguvos miestelio. vakarus nuo Kalniškių už pusės kilometro yra miškelis, dabar gerokai apnaikintas,
iškirstas. Toliau šiaurę jau lygumos, kurių paviršius kauburiuotas. Mažesniąsias
kalveles aptūpę kadagių krūmeliai kaip susodinti kupstukai. Toje pusėje yra artimiausias Ad šiškės dvaras.
Seniausias Kalniškių gyventojas – Stanislovas Šileris (jo tėvas – Karolis
Šileris), tur s 78 metus. Jis pasakoja, kad Kalniškių sodžius ėjęs lažą Akmeni
ponui Goštautui. Seniau trobos buvo lūšnos, dūmai jose rūkdavę kaip pakuroje.
Kalniškių gyventojai matydavę, kad ponas Goštautas buvo stambus, didelio augumo
žmogus, mėgstantis išgerti. Jis mėgdavo valkiotis po miškus vedinas šunų gauja.
Timpinėdamas po laukus, bardavęs vaikus, kad jie neleistų kiaulėms pievas knisti.
Per žemės reformą ponas Goštautas sakė matininkui, kad jam paliktų kalveles, miškus, vandenis, o žmonėms atiduotų dirvas, pelkes ir blogesnes žemes. Be
to, Kalniškių sodžiaus žmonės gavę iš pono Goštauto žemes vėliausiai. Pirmasis
žemę gavo Jurgis Šimkus, vėliau – Vincas Apulskis, buvęs pono liokajus. Goštautui mirus ūk paveldėjo vaikai. Žentas Bilevičius praskolinęs ūk valstybės iždui
(skarbui) ir pardavęs Paplauskui. Vėliau jauniausiai dukteriai Natalijai Goštautaitei
atitekę visi atskiruose sodžiuose išmėtyti Goštautų gyvenimai vienas – Kalniškių
sodžiuje, du – Šiaul ičiuose, P knituvio gyvenimas, Perk niškės gyvenimas ir
Daug liškė parėžiui su sodžiumi.
Kalvis stalius ir griežikas esąs Vincas Šimkus, 32-ejų metų. Kalvystės mokęsis pas kalv kaimynystėje, staliaus amato nesimokęs – dirbąs iš pamėgimo, kai
reikia, ir armonika pagriežiąs.
Verpti ir austi mokančios visos moterys, tik sau, kitiems neparduodančios. Seniau ausdavusios vienpusius pylus. Dabar audžia aštuonnyčius rinkinius,
viennyčius, trinyčius, keturnyčius ir čerkasus. Moterys neriančios, lopančios ir
vyriškus darbus dirbančios.
Ameriką išėję prieš pat Did j karą Vincas Šileris, Jonas Šimkus ir Jadvyga
Šimkaitė. Prieš karą jie atsiųsdavę pinigų, dabar nebeatsiunčia.
1 lentelė
Kalniškiuose gyvenantys žmonės
Vardas, pavardė

Žemė (ha)

Šeimų skaičius

Žmonių skaičius

Petras Šileris
Povilas Andrulis
Antanas Bagvilas
Antanas Teresius
Vincas Šimkus
Pranas Šimkus
Vincas Apulskis

16,38
16,38
16,38
13,0
16,38
16,38
16,38

2
2
1
2
1
2
1

6
2
4
3
6
6
8

Parengta pagal Šiaulių
Aušros muziejaus
1937 m. vasarą vykusios etnografinės ekspedicijos aprašymą.
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Šiaulių Aušros muziejaus etnografinė ekspedicija, 1937 m. apžiūrėjusi
Kalniškių kaimą, pripažino, kad Vinco Apulskio sodybą galima laikyti išskirtine,
tipiška to laikmečio Žemaitijos sodyba ir išsamiai ją aprašė (vyr. red. pastaba).

Vinco Apulskio sodybos aprašymas
Kalniškių kaimas netvarkingai išsimėtęs, o Vinco Apulskio sodyba yra
šiauriniame kaimo gale.
Iš kiemo eina keliukas kaimo link ir ūlytėlė laidar . lytėlė aptverta gulstine lentų tvora. Laidario gale – vartai ir varteliai. Vartai iš gulsčių lentų, o
varteliai – iš gulsčių kartelių.
Prieš trobos duris antroje ūlytėlės pusėje – sodnelis, kur auga kelios obelys
ir čia stovi svirnas. Už sodnelio palei svirną – daržiukas su burokais sodnelyje –
trys bičių aviliai, tarp jų – vienas kelminis. Už daržiuko prie laidario – kanapės.
Nuo trobos galo einant staldo link iki daržinės – burokų daržas, greta jo
arčiau trobos – bulvės ir už trobos – vėl daržiukas. Už antro trobos galo – gėlių
darželis, aptvertas štakėtų tvora su tokiais pat varteliais. Už darželio tvoros – didžiulis klevas. Nuo čia prasideda ir patvoriu eina beveik aplink sodybą iš šiaurės
pusės medžiai – uosiai. Netoli daržinės yra klevų, uosių, šermukšnių. Prie svirno ir
keliuko, vedančio kaimo link, patvoriais auga vaisiniai medžiai, lazdynai ir uosiai.
Artimiausia sodyba už keliasdešimt metrų – tai Šimkaus sodyba.
Vinco Apulskio gyvenamasis namas yra prieš svirną, statytas prieš septyniasdešimt metų ir du kartus svertas.
Pamatai – palaidi akmenys.
Sienos – rąstai, tašyti kirviu, o viršuje durų – apvalūs rąstai, naujesni, dėti
vėliau, remontuojant trobą. Rąstai suręsti capais ir sąsparomis viename gale yra
capai, o kitame sąsparos.
Stogo galai nusileidžia jis senas, šiaudinis.
Čiukuras yra apipiltas spaliais.
Pastogės plačios. Grebėstai prie gegnių kalti medinėmis vinimis. Šiaudai
rišti karklinėmis vytelėmis.
Durys papuoštos, su geležiniais raviukais, užsklendžiamos mediniu skląsčiu,
pritaisytu durų staktą, kuri prikalta medinėmis storomis vinimis (išorės durys).
Trobos durys – su geležine klemka.
Langai nedideli ir aukštai – beveik pastogėje, apkalti fuguotinėmis lentelėmis,
be langinių.
Lubų skersbalkiai keturkampiai, tašyti kirviu ant jų klotos šalia viena kitos
lentos, apipiltos žemėmis. Nuo galinės sienos iki pirmojo skersbalkio virš stalo ir
lovos galvūgalio – lubos, išlipintos popieriumi.
Prieangis su dvejomis kiaurai išeinamomis durimis yra namo gale, nes namas
vienu galu. Prieangis gana platus, be lubų, tik kairėje durų pusėje kampe virš
ugniakuro yra mažas plotelis lubų. Čia ant medinio kabinio kabinamas katilas ir
verdamas valgis, o ugn kuriama prieangio asloje.
Šilta sienelė – pečiaus šono tęsinys. Pečius yra viduasly, jis siauras, apie du
metrus ilgio. Apačioje yra penki liufteliai – skylės skersai pečių, bet ne kiauros.
šiuos liuftus šis tas sukišama. Pečiaus kaminiukas eina nuo pečiaus priešakio per
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lubas. Pečius mūrytas iš degtų plytų ir kaminas taip pat, o toliau virš lubų – jau
moliniai vamzdžiai. Prie pečiaus šono išmūryta plati kuknė. Pečius ir šiltoji sienelė,
einanti nuo pečiaus galo iki galinės sienos, tinkuoti moliu ir pabaltinti kalkėmis,
o kuknė – ne.
Prieangy vairių daiktų ir šeimininkės reikmenų gana daug. Prieangis yra
sykiu ir sandėlis susidėti vairiems daiktams, nes nėra atskiros kamaros. Tuojau kertėje yra ugniakuras. Čia pat kubiliukas samplovoms, katilas, puodai ir
krepšys. Galiniame pasienyje – suoliukas, ant kurio pastatomi kibirai su vandeniu. Ant sienos kaba kepamos blėkos ir geldelė kleckams minkyti, be to, tarka ir
sūrmaišis. Prie suoliuko galo bačka, ant jos padėta čerpė ir prie statinės siaura,
aukšta šėpelė indams už jos – senas, apgriuvęs staliukas, po kuriuo sumesta
senas apavas, greta – šečkarnė, kuria pjaustoma kiaulėms žolė. Prie lovelio galo
taisytas dalgis su rankena lovelis keturiomis kojomis. Virš staliuko ant sienos
kaba kočėlai drabužiams kočioti ir sūriui slėgti lentelės su mediniu šriūbu, be
to, terba ir skudurai.
Kampe maltuvė – girnos, šalia jų – bačka. Pasienyje iš trobos pusės irgi pridėta vairių daiktų kampe stovi ližė, kačergas, krepšiai, ant sienos – rėtis, švarkas,
stovi kopėčios, bačka, ant jos – krepšys, šalia – kubiliukas. Sena spinta ir kampe
prie durų pakabinti naščiai.
Trobos kampe – lova paprasta, apdengta margine antklode. Kojūgaly ant
sienos kaba žibintas – liktarna. Palubėje virš lovos prie skersbalkių iš apačios prikalta lenta – tai lentynėlė, kur sudėti vairūs smulkūs daiktai ir kai kurie rankiai.
Ant sienos ties lovos galvūgaliu kaba sruogos, o asloje stovi ratelis ir kėdė
su atrama. Pasieniu nuo lovos iki galinės sienos – suolas ant kaltų žemę kuolų.
Galiniu pasieniu – toks pat suolas. Čia pastatytas stalas. Pasienyje kaba šventųjų
paveikslai, iš kurių du – Širdies Jėzaus ir vienas – Širdies Marijos. Paveikslai
apkaišyti beržo šakelėmis. Languose – gėlių vazonai.
Ant galinės sienos, po paveikslais, kaba moteriški drabužiai (čerkasiniai).
Tarp pečiaus ir galinės sienos kuknės pasienyje stovi antra, jau šiek tiek
geresnė vyšnine spalva dažyta lova. Prie pečiaus – suoliukas. Virš pečiaus, palubyje – kartelė, ant kurios džiaunami drabužiai ir autai.
Kuknėj galiniame pasienyje stovi viena prasta lova, o šoniniame pasienyje –
audžiamosios staklės su audžiama bovelnine drobe.
Kampe ant sienos kaba lentynėlė su indais, o ant žemės pastatytas stalelis,
kur padedami indai. Ant sienos kaba petelnė ir tarka. Prie stalelio – puodai.
Svirnas nedidelis, statytas maždaug prieš septyniasdešimt metų, neremontuotas. Sienos – rąstai, tašyti kirviu ir suręsti capais. Dešinėje durų pusėje, sienoje yra
mažas langelis su mediniu dangteliu – lentele, kuri perkalta mediniu kuoliuku ir
sukinėjasi taip, kad dangtel galima nusukti šal , per langel kišti ranką vidų
ir atrakinti svirną iš vidaus.
Stogas kaip ir gyvenamojo namo. Durys – labai plačios, neaukštos, stačių
lentų, darinėjasi geležiniais raviukais, bet užraktas medinis – sudėtingas.
Svirnas be lubų, priesvirnio nėra. Pastogėje viduje kaba mėsa ir krepšiai,
o pakraščiais – bačkos, kubilai ir kiti vairūs indai, dvi žaliai dažytos skrynios,
drabužių spinta ir daug kitų daiktų.
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Aruodai yra prieš duris galiniame pasienyje. Jie statyti iš plonų, kirviu
tašytų rąstelių, neaukšti. Virš aruodų toliau nuo krašto – plonų rąstelių sienelė.
Svirne stovi dar viena lova.
Staldas ir daržinė yra po vienu stogu. Staldo gale nuo gyvenamojo namo
pusės yra kiaulidė po plačia pastoge, nes šoninių sienų rąstų galai aukštai išsikiša, galinis kazilinis rąstas dėtas ant jų galų. Kiaulidės sienos iš apvalių rąstų,
yra dvejos durys.
Staldas statytas iš apvalių rąstų, suręstų sąsparomis. Pamatas – palaidi
akmenys.
Staldas tėra vienas – bendras arkliams ir karvėms. Karvės rišamos pasieniais.
Kampe arkliams užtvertas gardas. Kitame kampe ėdžios, o po jomis – lovys vandeniui. Netoli durų užtvertas gardas avims. Prie gardo rišamos ožkos.
Daržinė – prie staldo galo. Pamatas – palaidi akmenys. Ant pamato – du
apvalių rąstų vainikai ir viršuje du, suręsti sąsparomis. Sienos – skaldyti stulpeliai.
Skersbalkiai sustiprinti varžomis. Durys – plačios, suveriamos, darinėjasi kaškėmis.
Daržinė platesnė už staldą. Joje stovi ratai, ant sienos sukabinti kinkymai
pavalkai, apynasriai, vadžios, botagai. Be to, daržinėje dar buvo laikomi grėbliai,
šakės, doklas, drapakas ir kt.
Prie daržinės durų – krūva naujų kuolų, o kitoje jos pusėje – sukrautos
malkos – skaldytos beržinės ir sukapoti eglišakiai.
Už daržinės galo pastogėje sukrauta statybinė medžiaga rąstai, apalkos,
šienveržė kartis, ratų užgaliai, vežėčios, kelmai.
Staldo ir daržinės pasienyje nuo daržinės pusės sukrauta vairi statybinė
medžiaga, kopėčios, karukai, velkės čia laikomas dalgis su kaltukais.
Jaujos kertėse – akmenys. Sienos – apačioje ir viršuje po du vainikus apvalių
rąstų, suręstų sąsparomis, taip pat jų kertėse ir sienose – stulpai, tarp kurių –
apvalių, plonesnių, gulsčių rąstelių siena. Rąstelių galai patašyti ir leisti stulpus.
Stogas – šiaudinis, nusileidžia ir sudaro pad ngą. Durys klojimą. Plačios,
suveriamos, stačių, kirviu tašytų lentų, darinėjasi kaškomis, uždaromos tuo būdu,
kad yra pritvirtinta prie vienos durų pusės skersinė kartelė, kurią uždarius duris
apkabina geležinis klemorius.
Iš klojimo yra kitos durys – kitą pusę verti. Jos siauros, darinėjasi kaip
ir pirties (žemos ir plačios).
Klojimo ir pirties asla – plūktinė, molio.
Jaujos pirties sienos iš apvalių rąstų, suręstų sąsparomis. Jaujos pirtis aukštoka. Abiejose pirties pusėse yra peludės (be durų). Netoli peludžių angos, šoninėje
sienoje kaltas kuoliukas, ant kurio sukabinti spragilai. Jaujos pasieniuose laikomi
sudėti rąstai ir visokios apalkos.
Jaujos palapinėse laikomi sukapoti žabai, kelmai, kuolai, žambris, gardas
vežti bekonams, šlajos, lugė ir lovys. Ant palapinių sienų kaba žibrikai, pastarankos
ir kiti pakinktai.
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Pakėvukų kaimas
Vaclovas Rimkus
Pakėvukų dvaro
sodybvietė

Žvilgsnis
į Pakėvukų mišką.
2007 m.
Edvardo Stankaus
nuotraukos

Pakėv kų kaimas yra pačiame rytiniame V iguvos valsčiaus pakraštyje, kuris
rytuose ribojasi su gretimu Kelmės valsčiumi. Kaimas yra nutolęs nuo valsčiaus
centro – Vaiguvos miestelio – apie 5 km. Pakėvukai – Vaiguvos apylinkės kaimas,
ėjęs Akmeni tarybinio ūkio sudėt . Kaime buvo 5 ūkiai ir 23 gyventojai (1968 m.).
Pakėvukai – Blagovieščensko valsčiaus palivarkas su 15 gyventojų (1902 m.),
apie 22 varstai nuo valsčiaus centro1.
Pakėvukų kaime (Vaiguvos valsčiaus Pak vio seniūnija) 1942 m. gyveno 1 Àëôàâèòíûé ñïèñîê ìåñò æèòåëüñòâà Êîâåíñêîé
ãóáåðíèè, Êàóíàñ, 1903, ñ. 425.
14 žmonių.
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Geros agrarinės
būklės ganyklos
buvusiame
Pakėvukų dvare

Naujai pasodinto
miškelio bendras
vaizdas.
2007 m.
E. Stankaus
nuotraukos

Pakėvukų palivarką, apie 87 ha, 1925 m. valdė nuomininkai (laikytojai),
tarp jų ir Abromas Prazas2.
Šiaulių apskrities valdyba 1937 m. gruodžio 17 d. Vaiguvos valsčiaus Pakėvukų dvarą (95,51 ha) priskyrė prie Kelmės valsčiaus3.
Apie 1939 m. Pakėvukų dvarą sigijo Macijauskai. Dvarininkas Macijauskas
buvo labai tolerantiškas, kaimynų gerbiamas žmogus. Pačiais gražiausiais žodžiais
apie j kalbėjo pirmoji pokario metų Vaiguvos valsčiaus sekretorė Zofija Linkutė,
kuri anuomet rinkdavo iš gyventojų vairius mokesčius. Jai mokesčius Vaiguvą
atnešdavo ir dvarininkas Macijauskas, Jadvygos Jonušienės (Macijauskaitės) tėvas.
Pasak kaimynų, sunkiu žydams genocido laiku atokiame nuo kelių pamiškėje esančiame savo Pakėvukų dvare
Macijauskas, gelbėdamas nuo mirties, 2 Žinynas, Vilnius, 1974, t. 1, p. 115.
3
LCVA, f. 862, ap. 1, b. 3584, l. 7.
slėpė kelias žydų šeimas.
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Prasidėjus gyventojų trėmimams, visa Pakėvukų dvaro savininko Macijausko 4 asmenų šeima (pats dvarininkas, jo žmona, sūnus ir trejų metukų dukrelė
Jadvyga) buvo ištremta tolimąj Sibirą.
Dabar Macijauskų dvare liko žolynai, šalia miškas. Vietovė yra Kelmės rajone.
Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, Pakėvukų dvarą atgavo nuosavybės
teises Macijauskų palikuonė Jadvyga Macijauskaitė-Jonušienė, kuri toliau sėkmingai
čia ūkininkauja. 2006–2007 m. dal buvusio Pakėvukų dvaro ji apsodino mišku,
gavusi paramą iš Europos Sąjungos.
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Gricaičių kaimas
ofija Jocytė

1937 m. duomenimis, kai buvo naikinamas V iguvos valsčius, Gric ičių
kaimas užėmė 85,42 ha. Jame gyveno 22 gyventojai.
Kaimo pavadinimas kilęs nuo ten gyvenusių Gricaičių pavardės.
Stambiausias Gricaičių kaimo ūkininkas buvo Juozapas Jocius, valdęs apie
40 ha žemės ir turėjęs 10 vaikų. Vaikai tėvų valdomą žemę pasidalijo 3 dalis.
Viena sesuo buvo siuvėja, ji atsiėmė 8 ha žemės. Adomui Jociui atiteko 18 ha
žemės pačiame Gricaičių kaimo viduryje. Žemė čia buvo prastoka, nederlinga, o
pokario metais prievoles valstybei reikėjo duoti kaip ir už gerą žemę. Likusią dal
žemės (14 ha) pasiėmė netikroji sesuo (pirmojo vyro duktė) Natalija Daujotaitė,
ištekėjusi už Radavičiaus (Jocių giminės genealoginis medis).
Gricaičių kaimas yra Vaiguvos valsčiaus pačioje vakarinėje dalyje, besiribojantis
su Kr žių valsčiaus rytiniais kaimais. Gricaičių kaimas yra nutolęs nuo Vaiguvos
miestelio
vakarus apie 4,5 km ir
sikūręs tarp miškų, kurie kaimą supa Natalijos Jocienės (Knystautaitės) brolis Petras
iš šiaurės ir iš pietų.
Knystautas atjojo per šliunkes ir atvyko į
Gricaičių kaimas ribojasi su šiais Gricaičių kaimą pasisvečiuoti pas savo seserį
aplinkiniais kaimais šiaurės vakaruo- Nataliją. 19 8 m. Iš Jocių šeimos albumo
se su Sta kiškių, šiaurės rytuose su
Audeni , rytuose su Vaiguv lės ir pietryčiuose su Jurk ičių kaimu.
Gricaičių kaimas turi gerą geografinę padėt , kuria naudojosi vietiniai
gyventojai. Iš Ad šiškės dvaro ponia
Jadvyga Bagdonavičienė (Bytautaitė) su
savo dukra Zofija dažnai eidavo pėsčiomis kitą savo dvarą – P girgždūtę
pro Gricaičių kaimą, kur jos apsilankydavo Adomo Jociaus sodyboje. Čia
jos pailsėdavo, su šeimininke Jociene
pasišnekučiuodavo, pasisvečiuodavo
(Natalija Jocienė buvo svietava moteris,
kilusi iš bajorų giminės) ir keliaudavo
toliau pėsčiomis, nes nebuvo tiesioginio
kelio, kad būtų buvę galima arkliais
nuvažiuoti – visur aplink kalnai, pakalnės, daubos, pelkės, krūmai ar net
miškai. Didžiausi jų buvo rytuose už
2,5 km Kasi lių miškas, o pietų pietryčiuose – už 3,5 km ošė pelkėse pažliugęs Paginski miškas, besiribojantis
su Kr žių valsčiumi.
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ofija ir Stefanija Jocytės (gėlėtomis suknelėmis) su savo mama
(viduryje) ir kaimynais, tarp kurių yra ir jų draugė Ona Stonytė
iš gretimo Taršiškių kaimo (sėdi užpakalinėje sėdynėje gėlėta suknele),
iš Gricaičių kaimo vyksta į Kražius dalyvauti

v. Roko atlaiduose.

19 8 m. Iš Jocių šeimos albumo

Gricaičių kaimo panos (iš dešinės) Stefanija Jocytė,
ir jų draugė Ona Stonytė Kražiuose po

ofija Jocytė

v. Roko atlaidų grįžta

namo į Gricaičius. 1960 m. Iš Jocių šeimos albumo
527

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

Ona Stonytė su savo mama svečiuojasi Gricaičių kaime pas Nataliją
Jocien . 195

m. Iš Jocių šeimos albumo

ofija Jocytė Gricaičių kaimo pamiškėje gano savo vienintel karvut –
tą pagrindinį pragyvenimo šaltinį pokario metais. 1951 m. Iš Jocių
šeimos albumo

Prieškariu Gricaičių kaime gyveno keturi pasiturintys ūkininkai Vaclovas
Stradomskis, valdęs 15 ha žemės, Kazimieras Každailevičius [Každailis] (tarmiškai
Každaileiči) turėjo sūnų Vladą ir valdė 17 ha žemės, Adomas Jocius turėjo dvi
dukteris – Stefaniją ir Zofiją ir valdė 18 ha žemės, Juozapas Karpas buvo vedęs
Adolfiną Jocaitę (Adomo Jociaus seser ) ir valdė apie 18 ha žemės (Jocių giminės
genealoginis medis).
Gricaičių kaimo vaikai turėjo geras sąlygas mokytis, nes gretimame Audenių
kaime buvo pradžios mokykla, kurią lankė visų aplinkinių kaimų vaikai.
Gricaičių kaimas buvo rėžinis, o jo bendrosios ganyklos buvo pakrūmiuose
ar krūmais apaugusiose pelkėtose vietose. Kaimo ganyklos niekur nebuvo aptvertos. Bendrose ganyklose augusių alksnių, karklų ar kitokių medelių kiekvienas
kaimo gyventojas galėjo pasikirsti kurui be jokių apribojimų.
Gricaičių kaimo gyventojai, turėdami nemažą plotą bendrųjų ganyklų, laikė
dideles bandas stambiųjų raguočių ir arklių, todėl samdė piemenis ir bernus. Pas
Adomą Jocių piemenavo Albinas Eidintas (ambasadoriaus tėvas) iš V iguvos. Jis
ganė karves Gricaičių kaime ir buvo pabėgęs namus. Albinas buvo parvežtas atgal
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Gricaičius. Namų šeimininkei jis pirkdavo saldainių
ir prašydavosi dažnai būti išleidžiamas Vaiguvą, nes
pradėjo eiti bažnyčios chorą, turėjo neblogą balsą,
tarnavo mišioms.
Aplink Gricaičius esančiuose pelkynuose kasmet
perėdavo laukinės antys. Pavasariais kaimo vaikai
traukdavo būriais pelkes kiaušiniauti. Laimikis kartais
būdavęs gausus. Tačiau perinčių gulbių čia neteko
pastebėti. Aplinkiniuose miškuose čiulbėjo ulbėjo vairiausi paukščiai. Čia jų niekas negaudydavo.
Mažo Gricaičių kaimelio žmonės tarp miškų
gyveno ramiai, draugiškai, lyg būtų viena šeima. Tok
jų ramų ir gražų gyvenimą sujaukė Antrasis pasaulinis
karas. Gricaičių kaimui ir jo gyventojams jis didelių
ofija Jocytė, ilgametė
nuostolių nepadarė, nes buvo atokus nuo pagrindinių
kelių ir liko už trijų kilometrų nuo fronto linijos, kuri (nuo jaunumės) Vaiguvos
praėjo pagrindiniu vieškeliu Ke mė–Vaiguva– žventis. bažnyčios choristė, kartu
Gricaičių kaimo žmonių gyvenimas iš esmės su kitais choristais,
pasikeitė pokario metais. Kaimą supančius miškus vadovaujant tuometiniam
užplūdo partizanaujantys vyrai, vietos gyventojų va- Vaiguvos klebonui igmantui
imkui, dalyvavo Luokėje
dinami žaliukais. Tuose miškuose jie buvo sirengę
bunkerius, kuriuose laikė ne tik ginklus, bet ir spaus- 1980 m. žiauriai nužudyto
dinimo mašinėles, radijo aparatus klausytis žinių iš buvusio Vaiguvos klebono
Amerikos. Žaliukai turėjo ir fotoaparatus. Jie buvo (19 5–19 6) Leono apokos
uniformuoti. Naktimis žaliukai vėdindavo savo bunke- laidotuvėse. Iš Jocių šeimos
rius, nes trūkdavo oro kvėpuoti. Jie vaikščiodavo po albumo
aplinkinius kaimus, prašydami šilto maisto ir avalynės.
Žaliukai buvo nuolatiniai svečiai ir Gricaičių kaime. Jie dažniausiai lankydavosi Adomo Jociaus sodyboje, kur praleisdavo ištisus vakarus, ypač šaltos
žiemos. Čia ištisas naktis būdavo kūrenama krosnis, verdamas maistas, skalbiami
žaliukų rūbai. Tais laikais dar nebuvo skalbimo mašinų – viską reikėjo skalbti
rankomis. Tą katorgišką darbą vos sugebėjo atlikti trys moterys – Natalija Jocienė
su savo dviem dukterimis.
Partizanais tapo ir Gricaičių kaimo bei aplinkinių kaimų vyrai iš pasiturinčių ūkininkų šeimų, norėdami išvengti tarnavimo kariuomenėje. Taip miškuose
slapstėsi daugiausia jauni vyrai. Atėję tiesiai nuo plūgo, kaimų vyrai miškuose
buvo silpnai ginkluoti, neorganizuoti ir rimtai kovai prieš okupantus nepasiruošę.
Gricaičių kaime partizanaujantys vyrai slapstėsi aplinkiniuose krūmynuose,
lankėsi pas paž stamus pasiturinčius kaimynus, nes tik jų padedami partizanai
galėjo išgyventi (partizanai niekada neužeidavo pas bėdniokus, kurie galėjo paskųsti
stribams). Taip bendra kova prieš okupantus suartino Gricaičių kaimo žmones.
Partizanų vadai visada buvo uniformuoti, o kiti – vilkėjo tai, ką turėjo,
prisidengdavo slepiamosios spalvos apdarais žiemą – baltais, priderintais prie
sniego, o vasarą – žaliais, priderintais prie medžių lapų, kad būtų kuo mažiau
pastebimi. Taip partizanai ir jiems talkinę kaimo žmonės kovojo dėl savo žemių,
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pastatų ir sitikinimų, kad netrukus Lietuva bus laisva, – kaip Jocių giminės
genealoginis medis
skelbė tuo metu radijo stotis Amerikos balsas .
Partizanai žiemą, ypač šaltomis naktimis, braudavosi
nakvynei pas vietinius gyventojus. Mūsų troba būdavo pilna partizanaujančių vyrų.
Jie susėdę dainuodavo savo sukurtas dainas. Mes su seserimi Stefanija turėjome
gerus balsus – daug metų giedojome Vaiguvos bažnyčios chore, – mielai pritardavome žaliukams. Pagal jų sukurtą muziką mėgindavome šokti. Taip su žaliukais
dainuodavome ir šokdavome ištisas naktis. Užkaisdavome, net suprakaituodavome
ir tos šaltos žiemos naktys Gricaičių kaime mums neatrodė tokios ilgos ir šaltos.
Vieną kartą visą mūsų Jocių šeimą sukrėtė skaudi žinia, jog netoli Gricaičių
kaimo ties Daukintiškėmis, klampiose neišbrendamose pelkėse, Kražantės slėnio
pažliugusiose pakrantėse, apžėlusiose krūmais ir brūzgynais, 1949 metų rugsėj
žuvo mums gerai paž stama partizanė, su kuria mūsų šeima artimai bendravo jau
kelerius metus. Tai Pagirgždūtės dvaro savininkės Jadvygos Bagdonavičienės duktė – Zofija Bagdonavičiūtė (1928–1949). Ji žuvo pačiais gražiausiais jaunystės metais.
Liko tik gražūs prisiminimai apie jaunystėje praleistus žiemos vakarus su
partizanaujančiais vyrais Gricaičių kaime. Jų sukurtų dainų melodijos dar iki šiol
tebeskamba mano ausyse ir galiu jas bet kada padainuoti.
Pastarieji buvo kūrybingi žmonės – rašė eiles, kūrė dainas. Jie buvo prirašę
ištisus sąsiuvinius visokiausių dainų. Visi žaliukai žuvo vienas po kito nelygioje
kovoje su stribais. Jų prirašyti sąsiuviniai liko Jocių sodyboje Gricaičiuose. Natalija
Jocienė, bijodama, kad kratų metu nerastų tų žaliukų sąsiuvinių, juos suvyniojo
ir sukišo trilitrinius stiklainius, kuriuos išnešusi lauką užkasė. Taip žaliukų
kūrybinis palikimas iki šiol ilsisi Gricaičių žemėje.
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ofija Jocytė savo naujoje sodyboje Kražiuose augina įvairių įvairiausias
gėles ir grožisi jomis. 200

m. Iš

. Jocytės asmeninio albumo

ofija Jocytė savo kambaryje Kražiuose sudarinėja ateities gyvenimo
planus. 2006 m. Iš

. Jocytės asmeninio albumo

Dienomis žaliukai gr ždavo
savo bunkerius,
kuriuos Adomas Jocius
atveždavo jiems šiltus pietus, netgi katilą sriubos, sidėjęs dvikinkius ratus, apdėjęs šiaudais ir pats atsisėdęs ant jų. Gr ždamas iš miško, katilą dar apdėdavo
medžių šakomis, kad niekas ne tartų, jog aptarnauja žaliukus.
Senieji Jociai išmirė. Likusi viena Zofija nebenorėjo gyventi Gricaičiuose.
Ji pardavė savo tėvų sodybą ir išsikraustė gyventi
gretimą Kražių miestel ,
kur jos gyvenimas iš esmės pasikeitė. Zofija Jocytė atgavo jaunatvišką gyvenimo
džiaugsmą (vyr. redaktorės pastebėjimai). Turėdama gražų balsą, ji dalyvauja Kražių
bažnyčios chore.
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Graužikai – lietuvybės židinys
Idalija

ilgalienė

Grauž kai – kaimas Ke mės rajone, buvusiame V iguvos valsčiuje, pačiame jo
rytiniame pakraštyje, dabar nusigyvenęs ir merdintis. O kadaise, t. y. Vlado Putvinskio-Pūtvio (1873–1929) laikais, buvo klestintis kultūros, pažangos, lietuvybės židinys.
Dabar Graužikai yra paprastas kaimas, 7 km šiaurės vakarus nuo Kelmės,
prie senojo kelio L kšil . Tai buvusi garsi dvarvietė.
Grauž kų kaimas, priklausęs Grauž dvarui, minimas 1593 m. (12 sėjamų
valakų su trimis viensėdžiais). Vėliau Graužikai tapo dvaru. Apie 1830 m. vedybomis Graužikų dvarą ir greta esant mažyt Šardankši dvarel savo nuosavybėn
paėmė Š lo P vėžupio savininkas Hermanegildas Putvinskis. Jo ūkininkavimo
laikus Grauž kuose priminė 1858 m. baudžiauninkų pastatytas didelis akmeninis
dviejų aukštų svirnas su metaline Hadbank herbo vėliavėle ant stogo. Ji buvo ir
Vlado Pūtvio ūkininkavimo metu.
Hermanegildas Putvinskis Graužik s ir Šardankši s paliko savo sūnui Vladislovui. Šis, nors buvo vedęs, mirė bevaikis, todėl visa nuosavybė perėjo Rapolo, Vlado Pūtvio tėvo, rankas. Rapolas Putvinskis aktyviai dalyvavo 1863 m.
sukilime, buvo areštuotas ir net devynerius metus buvo kalintas Sibire, Elankoje.
Iš tremties gr žo palaužta sveikata. Ūkininkauti jam padėjo daug metų Graužikų
dvare gyvenanti sesuo. Iš to, kad ji buvo pratusi kasmet prisipirkti sviesto iš
turgaus, galima buvo spręsti, jog ūkis buvo atsilikęs.
Apie 1895 m. Rapolo Putvinskio sveikata labai pablogėjo. Jo sūnus Vladas,
baigęs vos porą semestrų Halės universitete, buvo priverstas mesti mokslą ir perimti
tėvo ūk . Iš Vokietijos gr žęs jaunasis dvarininkas apsigyveno Grauž kuose, nes Šilo
Pavėžup ir Pal ndrius tėvas buvo išnuomojęs žydams. Po dvejų metų intensyvaus
ūkininkavimo Vladas Putvinskis pakėlė dvarų ūk , atleido visus nuomininkus.
1897 m. rugpjūčio 12 d. Vladas Putvinskis vedė Emiliją Gruzdytę, o po vestuvių
išsikėlė Šilo Pavėžup . 1898 m. rugpjūčio 4 d. jaunavedžiams gimė pirmasis sūnus
Stasys. Nuo tos dienos jie pasuko lietuvybės keliu. Ūkiui buvo reikalingi susipratę
darbininkai. Reikėjo visus mokyti, nors rusų valdžia draudė lietuviškas mokyklas.
Tačiau nepaisydamas to, 1900 m. Vladas pasamdė mokytoją Graužik s.
„Mokytojas gyveno pačiame dvare, dieną mokydavo ordinarininkų
vaikus, o vakare – suaugusius, tuos, kurie norėjo. Graužikuose
mokykla veikė ketverius metus“1.
1901–1905 m. Graužikų dvare gyveno rašytoja Julija Žymantienė-Žemaitė.
Tuo laiku Graužikus dažnai atvykdavo rašytojai Jovaras ir Konstantinas
Jasiukaitis, kurių Žemaitė labai laukdavo, nes jie atsiveždavo daug knygų, laikraščių ir juos dalydavo dvariškiams.
Putvinskių pasamdytas kontrabandininkas Penikas čia atgabendavo 1 Lopeta V. Graužikų dvaras, Kelmės kraštas, Vilnius,
knygų ryšulius. Knygas pasiimdavo
1997, p. 363.
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patys Putvinskiai, arkliais atvažiuodami iš Šilo Pavėžupio. Emilija Putvinskienė
savo atsiminimuose rašė
„Gav iš Peniko žinią, jog transportas su knygomis jau Graužikuose, nuvažiuodavom ten abu su Vladu nakvynės. Sulauk vakaro,
užrakindavom duris, uždangstydavom langus ir imdavom ardyti
pakus, kurie buvo per dideli, kad juos nematom būtų galima toliau
gabenti. Privalėjom būti atsargūs, nes neturėjom ištikimų tarnautojų,
dargi ir nuo auklės slapstėmės, nes bijojom, kad ji neišsiplepėtų
kam nereikia. Darbas buvo be galo įdomus ir malonus. Turėdavom
surašytus užsakymus ir pagal juos išskirstydavom į lagaminus. Visas
virves ir popierius sudegindavom, kad atėjusi tarnaitė jokių pėdsakų
nerastų. Iš ryto su visais lagaminais išvažiuodavom Pavėžupin“2.
Viešėdamas pas Putvinskius, Graužikus pas Žemaitę atvažiuodavo lietuvių
kalbos tėvas Jonas Jablonskis. Šie susitikimai buvo naudingi abiem Žemaitė mokėsi taisyklingos kalbos, rašto, o Jablonskis užrašų knygutę užsirašydavo visus
iš rašytojos lūpų išsprūdusius žemaičių tarmės perliukus.
1900 m. vasarą Putvinskių dvare buvo parašyta Lietuvių kalbos gramatika .
Jablonskis stengėsi parašyti tokią gramatiką, kuri tiktų visiems Lietuvos žmonėms.
Pats buvo suvalkietis, tad suvalkiečių tarmę paėmė bendrinės kalbos pagrindu.
Pati gramatika žymi naujųjų laikų bendrinės kalbos pradžią, pradeda dabartinės
bendrinės kalbos istoriją. Iš jos ir rašytojai, ir skaitytojai mokėsi taisyklingos kalbos. (Ši gramatika 1901 m. išspausdinta Tilžėje.)
1919–1922 m. susikūręs Lietuvos šaulių sąjungą Vladas Putvinskis-Pūtvis
gyveno Kaune ir ėjo Šaulių sąjungos pirmininko pareigas. Nuo 1923 m. jis su
žmona ir sūnumi Vytautu persikėlė Graužikų dvarą, kur kūrė savo dvaro darbininkų šaulių grand ir jai vadovavo.
1923–1928 m. V. Putvinskiui-Pūtviui gyvenant Graužikų dvare, atgijo sena
svajonė – sukurti tautišką kultūringą šaulišką ūk .
Tai reiškė sukurti ūkio ir socialinių santykių pavyzdingą branduolį, kur savo pavyzdžiu užkrėt s Lietuvos ūkininkų širdis, visame
krašte padarytų revoliuciją ir ūkio, ir dvasine prasme“.
Tą savo sumanymą abu su žmona vadino „Graužikų programa“3.
Graužikuose, taip pat Šilo Pavėžupyje (tas dvaras priklausė Vladui Putvinskiui)
dažnai lankydavosi to meto Lietuvos šviesuoliai Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Povilas Višinskis, Augustinas Janulaitis, Jonas Jablonskis, Julija Žymantienė-Žemaitė, kuri kelerius
metus dirbo šeimininke Graužikų dvare, ir kiti, kurie Rusijos caro priespaudos laikais
rūpinosi draudžiamosios lietuviškos literatūros platinimu. Vladas Putvinskis-Pūtvis
savo dvaruose steigė slaptas lietuviškas
mokyklas. Tokius jo darbus sekė rusų
2
Putvinskienė E. Atsiminimai, Šiaulių Aušros
žandarai, 1906 m. j suėmė ir kelis mėmuziejus, 1995, p. 30.
nesius laikė Šiaulių ir Kauno kalėjimuose. 3 Ten pat, p. 32.
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Vlado PutvinskioPūtvio lėšomis
pastatyta Graužikų
pradinė mokykla

Graužikų pradinės
mokyklos priestatas,
kuriame buvo įkurta
Graužikų aštuonmetė
mokykla

Per Pirmąj pasaulin karą 1914 m. jis vėl buvo suimtas ir ištremtas Nižnij Naugardo
guberniją, iš kur Lietuvą gr žo tik 1918 metais. Norėdamas padėti besikuriančiai
Lietuvos kariuomenei sujungti visų pažiūrų žmones bendram tautos labui, išugdyti
lietuv doru patriotu, kūrė Šaulių sąjungą, kuriai ir vadovavo.
Taip Graužikai tapo Lietuvos šaulių sąjungos susibūrimo vieta. Garsusis
Graužikų kalnas per Joninių šventes aidėdavo nuo jaunimo balsų. Čia buvo
rengiamos gegužinės, sporto žaidimai, grieždavo šaulių dūdų orkestrai, linksmai
sukdavosi šokėjų poros. tuos renginius suplūsdavo daugybė žmonių iš aplinkinių
kaimų, atvažiuodavo svečių iš Ras inių, Šiauli ir Ka no. Dailininkas Antanas
Žmuidzinavičius buvo Vlado Putvinskio svainis, todėl dažnai lankydavosi Graužikuose. Jis yra nutapęs Graužikų kalno paveikslą.
Vladas Putvinskis taip pat buvo gabus ūkininkas, savo dvare kūrė tvenkininės žuvininkystės ūk . Nors tais laikais nebuvo jokios technikos kaip dabar,
bet tvenkiniai buvo taip rengti, kad išliko iki šių dienų.
Graužikuose Putvinskiai valdė 218 ha žemės. Čia buvo derlingi laukai,
vešlios pievos ir sotūs veisliniai gyvuliai. Kiekviena ūkio šaka buvo sutvarkyta
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Graužikų kalno
vakarinis šlaitas

Natūralus gamtinis
keliukas, vingiuojantis
pro Graužikų kalną,
kuriuo važinėdavo
įvairūs svečiai

iki meniško tobulumo. Ūkio mašinos, kalvės, dirbtuvės atitiko naujausius technikos reikalavimus. Dvaras skendo medžių žalumyne. Putvinskio darbininkai buvo
susipratę tautininkai, šauliai, pasirengę bet kada ginti savo Tėvynę. Jų dvasinius
interesus tenkino klubas, skaitykla, sporto ir gimnastikos aikštės. Savo darbininkams šauliams Putvinskis mokėjo didesn atlyginimą, sutrumpino darbo laiką.
Graužikuose šauliai turėjo savo klubą su didele biblioteka. Šaulių organizuojamos
Joninių šventės turėjo savo tradicijas. Vidurnaktyje Graužikų kalno viršūnėje būdavo uždegama ugnis – nuo čia matydavosi ir Joninių laužai ant Šatrij s4.
Šaulių sąjungos kūrėjo Vlado Putvinskio-Pūtvio garbei po jo mirties ant
Graužikų kalno viršūnės buvo nutarta pastatyti akmenin bokštą – švytur . Dvare
buvusi graži tradicija kiekvienas, aplankęs Putvinskio-Pūtvio kambar -muziejų, užkopdavo ant kalno, užnešdamas akmen
būsimam bokštui. 1934 m., lankydamasis Graužikuose, kalną akmen užne- 4 Lopeta V. Graužikų dvaras, Kelmės kraštas, Vilnius,
1997, p. 370.
šė ir tuometinis Lietuvos prezidentas 5 Respublikos prezidentas Vlado Putvinskio tėviškėje,
Trimitas, 1934, nr. 36, p. 711.
Antanas Smetona5.
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Graužikų kalną
supančios apylinkės
vaizdas

Kelias, vingiuojantis
per Graužikų kaimą.
2007 m.
A. Petrašiūno
nuotraukos

Prieš Antrąj pasaulin karą Graužikų kalno viršūnėje jau buvo sunešta didelė akmenų krūva. Sovietmečiu dauguma tų akmenų buvo ištampyta vairioms
statyboms.
Graužikų dvaras skaudžiai nukentėjo 1940 m. Lietuvą okupavus bolševikams. 1941 m. birželio 14 d. pačiu pirmuoju vežimu tremt buvo išvežta visa
Putvinskių šeima. 1944 m. sudegė Graužikų dvaro gyvenamasis namas. Iki 1970 m.
senuosiuose Graužikų dvaro tvenkiniuose dar buvo auginamos žuvys. Vėliau
nuspręsta, kad čia yra maža apimtis ir neapsimoka jų auginti. Tada melioracija
daugumą tvenkinių sunaikino – išardė pylimus.
Šiuo metu Graužikuose nebėra nieko nei parduotuvės, nei mokyklos, nei
kokios nors salės, nėra jokios bendruomenės, nekursuoja autobusai. Mokytojai
Ribinskienė, Kostas Navickas, Antanas Šilgalis ir Elena Maziliauskienė jau mirę,
o dauguma jaunuolių – užsienyje.
Putvinskių palikuonys, atgavę nuosavybės teises seneliams priklausiusio
dvaro dal , šiuo metu savarankiškai ūkininkauja Graužikuose lygiomis teisėmis
su kitais kaimo ūkininkais.
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Graužikų mokyklos pastatas liko nenugriautas, bet dabar jis niūrus ir apleistas. Garsusis Graužikų kalnas, skambėjęs savo vairiausiais renginiais – liūdi,
paskendęs dilgėlėse ir kituose žolynuose, sunku jau ir takelius atsekti.
Tik gerai, kad Šiaulių apskrities Šaulių sąjungos rinktinė gavo mokyklos
pastatą 99-eriems metams ir čia pradėjo organizuoti savo veiklą rengia vairias
pratybas, po truput tvarkosi. Tikisi gauti lėšų, nes rengia projektą. Reikia turėti
vilties, kad ši žymi Lietuvos vieta vėl sužibės, kad kalnas vėl skambės nuo daugybės žmonių balsų, kad Vlado Putvinskio-Pūtvio ir jo sūnaus Vytauto puoselėtos
idėjos vėl atgis. O Šiaulių apskrities generolo Povilo Plechavičiaus Šaulių 6-oji
rinktinė, vadovaujama vado Sauliaus Burškio, išugdys jaunimą tikrais Lietuvos
patriotais, kad neleis mūsų krašto žmonėms užmiršti Lietuvos šaulių sąjungos kūrėjo, publicisto, visuomenės veikėjo Vlado Putvinskio-Pūtvio ir jo sūnaus Vytauto,
kuris rūpinosi kaimo žmonių švietimu ir pastatė Graužikų mokyklą.
Tegu išlieka atmintyje Vlado Putvinskio-Pūtvio žmonos Emilijos Putvinskienės žodžiai Prisikėlimo šventės varpams skambant, pakil ir sustiprėj dvasia, drąsiai
ir tvirtai ženkime jo nurodytu keliu.“
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Petrikaičių kaimas
Vaclovas Meliešius

Petrik ičiai – nykstantis istorinis kaimas yra
V iguvos valsčiaus rytinėje dalyje, apie 4 km rytų
pietryčius nuo Vaiguvos miestelio ir 2 km šiaurės
šiaurvakarius nuo Pak vio bažnytkaimio. Petrik ičių
kaimas šiaurėje betarpiškai susilieja su išnykusiu nuo
žemės paviršiaus (dėl melioracijos) J dikių kaimu, iš
vakarų prie Petrikaičių kaimo šliejasi Šv triškės kaimas, pietuose Petrikaičiai ribojasi su Vikr ičių kaimu,
o pietryčiuose – su Pakėvio bažnytkaimiu.
Petrikaičių kaimas yra Pakėvio didžiojo fliuvioglacialinio duburio vakarinio šlaito, kurio nuolydis siekia
iki 25 statumo, viršutinėje dalyje, išraižytoje giliomis ir
gana plačiomis raguvomis. Šlaito ilgis apie 200 metrų.
Papėdėje šlaitas betarpiškai nusileidžia tyvuliuojant
dubur , kurio pakraščiai apžėlę medžiais. Jame veisiasi Petrikaičių kaimo situacinė
schema
vairių rūšių žuvytės, varlytės, vėžiai ir net bebrai.
Kiekvieną pavasar šlaito apatinė dalis pasipuošia
spalvų margumynu pražysta žibutės ir pakalnutės, plūkės, pijolkos ir ožkabarzdžiai.
Pirmuosius pavasario žiedus kasdien lankydavo Petrikaičių kaimo vaikai. Jais džiaugdavosi, gėrėdavosi jų aromatais. Jais džiaugdavosi, skaičiuodavo, kiek žiedelių kasryt
naujai pražysta ir kiek jų nuvysta. Tas pavasarinis džiaugsmas natūralioje gamtoje
vaikams buvo toks gilus, kad slenkant dešimtmečiams, neišblėso iš jų atminties. Tokią
vaikystę prisimena kiekvienas Petrikaičių kaimo gyventojas, prabėgusią švarios, ramios
gamtos pavėsyje, nuo tyvuliuojančio duburio iš rytų pusės dvelkiant oro vėsumai,
kuri teikė tikrą atgaivą karštomis dienomis po sunkių darbų šio kaimo gyventojams.
Pagal 1923 m. gyventojų surašymą, Petrikaičių kaimui priklausė 61,59 ha
žemės, jame gyveno 23 gyventojai. Petrikaičių kaime buvo trys sodybos Jono ir
Prano Meliešių, Kazimiero Peniko ir Zofijos Tolvaišienės.
Petrikaičių kaimas nuo seno apipintas legendomis ir padavimais. Viename
jų pasakojama, kad vienas jaunuolis sumanė vesti turtingą merginą, slapta iškėlė
vestuves ir nuvažiavo bažnyčią. Sužinoję jaunosios tėvai prakeikė jau gr žtančius
iš bažnyčios jaunuosius su palyda. Vestuvininkai pavirto akmenimis. Akmenys –
užkeikti vestuvių žmonės su gyvuliais ir vežimais1.
Tie užkeikti akmenys Veselija, Užkeiktos vestuvės yra apie 1,1 km šiaurės
rytus nuo kelio Vaiguva–Ke mė, apie 100 m pietvakarius nuo Vaclovo Meliešiaus
sodybos pastatų Petrikaičių kaime, miške pietus nuo senojo Kelmės–Vaiguvos
kelio (dabar paprastas miško kelias), Pakėvio pelkių duburio (per 400 ha ploto)
vakariniame pakraštyje. Buvo 12 akmenų. Rašoma, kad 9 iš tų akmenų stovėję eilėje
po vieną stati, kiti – gulėję. Akmenys
buvę statūs, gumbuoti ( guzuoti ), kiti – 1 V a i t k e v i č i u s V . Petrikaičiai, Senosios Lietuvos
šventvietės. Žemaitija, Vilnius, 1998, p. 495.
platūs. Visi akmenys buvę vienoje, maž538
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Brigitos Meliešienės (Kančiauskaitės) 100 metų jubiliejaus proga
savamokslis kryždirbys Stanislovas Ušinskis iš Vaiguvos Petrikaičių
kaimo aukščiausioje vietoje (151 m virš jūros lygio) pastatė jubiliejinį
kryžių, prie kurio susirinko buv Petrikaičių kaimo gyventojai ir jų
šeimų nariai. 2005 m. Iš Meliešių šeimos albumo

daug 22 m ilgio eilėje. Pirmasis akmuo, stovėjęs linijos pietvakarinėje pusėje, buvo
didžiausias, o kiti – mažesni. Didžiausias akmuo buvo vadinamas (suakmenėjusiu)
jaunuoju, tolimesnis – jaunąja, toliau ėjo Piršlys ir kiti vestuvių pulko dalyviai.
1935 m. LŽV anketoje pažymėta, kad akmenų būta apie 25, jie buvę išsirikiavę
nuo didžiausio vis mažyn per 2 m iš šiaurės pietus. Suakmenėję vestuvių pulko
arkliai – tai akmenų plonesnis galas , o vežimas su žmonėmis – akmenų storasis galas . Vestuvininkai važiavę iš pietų šiaurę, todėl akmenys šiaurę buvę
plonesni, pietus – storesni, pažymima toje pačioje anketoje. Visi akmenys buvę
vienas nuo kito maždaug per sieksn . Prano Meliešiaus vaikai prisimena tėvų
pasakojimus, kad 12 akmenų stovėjo šešiomis poromis 3 poros suakmenėjusių arklių, tempusių vežimus, ir 3 poros vestuvininkų. Akmenis prieš 1927 m. suskaldė
P. Meliešius. Plėšiant akmenis labai tratėję, jų skeveldros toli lėkusios. Jaunojo ir
Jaunosios akmenų skeveldros tebėra vietoj, kur anksčiau stovėjo akmenys, – pažymėjo K. Avižonis, lankydamasis čia apie 1926 m. Apie suskaldytų akmenų vietą,
matomas likusias tų akmenų duobes jis rašė Nuo volo užsisukimo iki 12 akmens
( Jaunojo ) yra 16 žingsnių. Nuo kapčiaus iki I akmens yra 28 žingsniai. Iš šiaurės
rytų I duobė – 1 m pločio. Nuo I duobės už 80 cm yra II duobė 0,5 m skersmens.
Už 160 cm nuo II duobės yra III duobė 80 cm skersmens. Už 160 cm – IV duobė
1,5 m skersmens. Už 80 cm – V duobė 2,2 m skersmens. Už 50 cm yra VI duobė
1,6 m skersmens. Už 80 cm yra akmuo, nuo kurio už 80 cm yra VIII duobė 80 cm
pločio. Už 30 cm yra IX duobė 80 cm pločio. Už 80 cm yra X duobė 45 cm plo539
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čio. Už 50 cm yra XI duobė su Jaunosios skeveldromis, nuo kurios už 1 m yra
XII duobė su Jaunojo skeveldromis. 1995 m. nustatyta, kad senojoje Vestuvių
akmenų vietoje likę 7 akmenys 5 skirtingų akmenų skeveldros ir 2 akmenys. Iš
K. Avižonio aprašo matyti, kad yra likusios viena šalia kitos Jaunojo bei Jaunosios
akmenų skeveldros Jaunojo akmuo buvo smulkiagrūdis, šviesiai melsvas granitas,
skeveldra yra 66 cm ilgio, 39 cm pločio. Panašu, kad tai smailiai pasibaigianti
Jaunojo akmens viršūnė. Jaunosios akmuo buvo vidutinio rupumo rausvas granitas,
turėjo beveik stačią šoninę briauną. Matoma iš po žemių 22 cm aukščio skeveldros
dalis yra 75 cm ilgio, 34–42 cm pločio, likusi apskrita akmenskaldžių kalto žymė,
kur akmuo buvo perskeltas išilgai. Už 2,45 m šiaurės rytus nuo šios skeveldros
guli melsvo smulkiagrūdžio granito 78, 52, 54 cm ilgio kraštinėmis ir 13 cm aukščio
akmuo. Atrodo, šis akmuo – ne skeveldra. Šalia guli 54, 54, 43, 16 cm kraštinėmis
ir 11 cm aukščio virš žemės rausvo granito akmens skeveldra. Už 2,2 m šiaurės
vakarus nuo šios guli 44 cm ilgio, 27 cm pločio bei 19 cm aukščio virš žemės
melsvo smulkiagrūdžio granito akmens skeveldra. Šalia – 62 cm ilgio, 24–36 cm
pločio, 18 cm aukščio virš žemės rausvai pilkšvo smulkiagrūdžio granito akmens
skeveldra. Panašu, kad tai stačio akmens viršūnė. Valant nuo akmens velėną, rasta
labai surūdijusi Respublikos laikų kareivio ar specialios paskirties aprangos saga.
Nuo ketvirtosios aprašytos skeveldros 6,2 m šiaurės rytus matoma 1,4 m ilgio,
56 cm pločio (plačiausioje vietoje), iki 12 cm aukščio virš žemės melsvai pilkšvo
smulkiagrūdžio akmens dalis. Panašu, kad akmuo guli savo senoje vietoje. Vedant
per išlikusias 3 akmenų skeveldras bei 2 akmenis aš (tik penktoji bei šeštoji skeveldros lieka šone), matoma šiaurės rytų–pietvakarių kryptis.
K. Avižonis pažymėjo, kad keli Veselijos akmenys pakliuvo Prano Meliešiaus
namo pamatus ir nurodė jų vietą pamatuose, kiti parvežti Veselijos akmenys,
suskaldyti apie 1927 m., gulėjo P. Meliešiaus kiemo patvoryje. Nustatyta, kad
Meliešiaus gyvenamojo namo šiaurės rytų pamatų kampe yra Veselijos smulkiagrūdžio melsvo granito su balta išilgine gysla akmens skeveldra (iš šiaurės – 50 cm
ilgio, 9 cm aukščio, iš rytų – 42 cm ilgio, 14 cm aukščio). Iš kieme tebegulinčių
akmenų vienas ar du, galimas dalykas, yra Veselijos akmenų skeveldros (tai ilgų,
ištęsto ovalo pjūvio, smailia viršūne akmenų skeveldros).
Meliešių
gyvenamasis namas,
kurio pamatuose
įmūryti istoriniai
Petrikaičių akmenys.
Apie 2000 m.
Iš Meliešių šeimos
albumo
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Dar iki šiol
ant kalniuko išlik s
Kazimiero Peniko
svirnas

Vaclovo Meliešiaus
bitynas Petrikaičių
kaime – nykstančio
istorinio kaimo
gyvastis. 2007 m.
Alės Počiulpaitės
nuotraukos

V. Meliešius
su vaikaičiais
trynukais (retas
atvejis Vaiguvos
valsčiuje). 2005 m.
Iš Meliešių šeimos
albumo
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Baltrušaičių giminės
genealoginis medis

Petrikaičių akmenys, atrodo, bus buvęs kartu ir paleoastronominio pobūdžio paminklas, o tai yra būdinga Vakarų Europos menhirų ypatybė (kartu su
jų išvaizda, padavimais).
Ties akmenimis prie senojo Kelmės–Vaiguvos kelio XX a. pirmoje pusėje
dar stovėjo senas medinis kryžius. Maždaug 50 m šiaurės vakarus nuo akmenų
rasti žmogaus, žirgo griaučiai bei ietgalis. Už 150 m ta pačia kryptimi, kalvelėje,
smėlyne, buvo rasti 3 ar 4 akmeniniai gludinti kirveliai su skyle kotui2.
Pokario metais Jonas Meliešiaus šeima buvo ištremta Sibirą.
Jonas Meliešius, Kazio, gim. 1905 m., valstietis. 1948 02 suimtas dėl prievolių nevykdymo. Paleistas 1948 04. Tremtis 1948 05 22
Zulumajų, Zimos r., Irkutsko srit , o 1950 – Chužyrą, Olchono r.,
Irkutsko srit . Paleistas 1957 08 22, 1964 m. gr žo Lietuvą.
Stasė Meliešienė, Kosto, gim. 1920 m., valstietė. Tremtis
1948 05 22 Zulumajų, Zimos r., Irkutsko srit , o 1950 – Chužyrą,
Olchono r., Irkutsko srit . Paleista 1957 08 22, 1964 m. gr žo Lietuvą.
Romualdas Meliešius, Jono, gim. 1938 m., gyv. Šiauliuose.
Savanoriška tremtis 1954 Chužyrą, Olchono r., Irkutsko srit . 1961 m.
gr žo Lietuvą.
Vincas Meliešius, Jono, gim. 1944. Atvežtas tremt . Gr žo
Lietuvą3.

2

3

Vaitkevičius V. Petrikaičiai, Senosios Lietuvos šventvietės. Žemaitija, Vilnius, 1998,
p. 493–495.
Lietuvos gyventojų genocidas, ats. red. B. Bu r a u s k a i t ė , Vilnius,
2007, t. 3, p. 895.
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Meliešių troboje buvo apsigyvenusi benamė Teklė Bukantienė (Vaitkutė) su
dviem sūnumis.
1948–1949 m. ant kalno stovinčiame Kazimiero Peniko svirne nakvodavo
buvęs vokiečių okupacijos metais Judikių seniūnijos (kurią sudarė J dikių, Kūj kų, P deksnio, Pak vio, Pakėv kų, Petrik ičių, P kelių, Šv triškės, Bag žių ir
Bit kų kaimai) seniūnas Antanas Ručinskis, palikęs gretimame Judikių kaime savo
gražią sodybą.
Senieji Petrikaičių kaimo gyventojai (Jonas ir Pranas Meliešiai, Brigita Meliešienė, Kazimieras Penikas, Liucija Penikienė, Zofija Tolvaišienė) išmirė. Jų vaikai
išsikėlė gyventi kitus kaimus ar išvažiavo miestus. Taip Petrikaičių kaime
neliko gyventojų.
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Kilonių kaimas
Ieva

varcaitė

1. Geografinė padėtis
Kil niai – kaimas V iguvos valsčiuje, 3 km pietvakarius nuo Vaiguvos miestelio.
Vakaruose ribojasi su Skaudv lų, Jurk ičių ir Vaiguv lės kaimais, šiaurėje – su Kasi lių
mišku, šiaurės rytuose – su D dlaukio kaimu ir P giralio vienkiemiu, rytuose – su
Ad šiškės dvaru ir P knituvio kaimu, pietuose – su Pl mpių ir P pilalio kaimais.
Kilonių kaimo teritorija buvo atvira žvarbiems vakarų vėjams, kurie pridarydavo daug žalos ūkininkams.
Kilonių kaimas yra 0,11 km šiaurės rytus nuo Kl tiškės–Vaiguvos ir Ke mės–
Vaiguvos kelių kryžkelės ir 20 m šiaurės vakarus nuo Kletiškės–Vaiguvos kelio.

2. Kraštovaizdžio padėtis
Kilonių kaimo papėdėje iš po karklynų blakstienų dairėsi Plumpių–Kilonių
ežeriukas. Iš jo saulėtekio pusę sruvėjo Knit oja, vakarus varvėjo Varm kė.
Kaime buvo bala Mark lė. Joje šokinėjo varlės, o ant kupstų sirpo vaivorai. Turbūt
todėl, kad kadaise ten Visgirda ir Kiloniai linus mirkė.1
Sodybos buvo išsimėčiusios kalnėje, o pakalnėje – pievos ir Kilonių ežeras,
iš kurio išteka Va mė. Ežerą juosia pelkė, kuri apaugusi mišku.

3. Istorija
Kiloniai – senas kaimas, j apie 1780 m. valdė Ignas Oginskis.
Apie 1945 m. Kilonių kaimas priklausė Šiauli apskrities Vaiguvos valsčiui, dar
seniau – Užvenčiui ir net Vaigovskoj obščine, Blagoveščenskoj (K lainių) volosti Kovenskoj
guberniji . Po Antrojo pasaulinio karo atiteko Kelmės apskričiai, paskui Užvenčio,
kol vėl sugr žo Kelmės priklausomybę. Kilonių kaimas užėmė 93,78 ha plotą.
Apie 1945 m. Kilonių seniūnijai priklausė šie kaimai Ad šiškė, Audenia ,
Akmenia , Did nai, D dlaukis, Daug liškė, Gric ičiai, Jurk ičiai, K lniškiai, Kil niai, Lingaušiškė, P knituvis, P pilalė, Perk niškė, Pl mpės, Skaudv lai, Sta kiškė,
Sirūn škiai, Šiaul ičiai, Š liškiai, Šliu pos, Špit lė, T ršiškiai, Vaiguv lė, Visgirda .
Čia nėra Žebenki ir Kalni kų, nes tada, matyt, jau tie kaimeliai buvo susilieję
su Kil niais.
1940–1941 ir 1944–1950 m. Kiloniai buvo Vaiguvos valsčiaus apylinkė, kurios
seniūnas buvo Juozas Sakalauskas (1887–1967) – Jono Sakalausko tėvas.
Kilonių seniūnijoje iš 211 ūkių iki 10 ha turėjo 143, iki 15 ha – 43, iki
20 – 16, iki 25 – 6, daugiau kaip 25 – 3. Mažiausiai žemės turėjo Klimienė, Zakarauskas – tik 0,9 ha, Jucius – 3 ha, Juozas Sakalauskas (iki 1939 m.) – 6 ha.
Vėliau, gr žęs iš Am rikos, nusipirko daugiau žemės.
Kilonių kaime buvo 14 sodybų. Vienoje kelio pusėje septynios ir kitoje
septynios. Pasukus iš vieškelio ir kylant kalnel keliuku, dešinėje jo pusėje kaimo kapinaitės, aptvertos tvorele. Jose
stovėjo trys kryžiai. Pasak Barboros 1 Sakalauskas J. Ten buvo namai..., Bičiulis, 1989,
rugs. 5.
Bartkienės (Butenaitės), čia buvo lai544
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dojami per badmet mirę kaimo žmonės ir nekrikštyti vaikai. Dabar nėra nieko
išlikę, kas žymėtų kapavietę. Už kapelių prie vieškelio buvo Rėzgio sodyba. Joje
buvo krautuvė. Rėzgių duktė Stasė nestojo kolūk . Ji laikė daug bičių, medų
pardavinėdavo Ke mėje. Apie 1960 m. Stasė Rėzgytė buvo nužudyta. Dabar Rėzgių sodybos vietoje išlikęs tik šulinio rentinys. Už Rėzgių sodybos buvo Juozo
Sakalausko, o už eglynėlio – Jucevičių ir Klimienės sodybos. Ant kalniuko gyveno
Baškiai ir Andruliai (mero seneliai iš tėvo pusės). Pro Andrulių sodybą, nusileidus
takeliu pakalnę, kitoje kelio pusėje prie vieškelio buvo Radžių sodyba, o už
jos – Prano Venckaus, Simanauskų ir Bagdonų sodybos. Už Bagdonų sodybos buvo
Prano Bartkaus sodyba (10 ha žemės) su didžiuliu sodu ir bitynu. Kitoje kelio
pusėje gyveno Prano Bartkaus brolis Jonas, turėjęs 10 ha (kur klevas su koplytėle).
Pakalnėje buvo Adomo Bartkaus sodyba su dideliu vyšnynu ir antanine obelimi
(ji išlikusi iki šiol). Adomas Bartkus turėjo apie 30 ha (kur pastatytas kryžius).
Paskutinė ant kalnelio kairėje pusėje buvo Prano Bartkaus sodyba.
Ramų kaimo gyvenimą pradėjo pulti negandos. Sudegė Baškių namas. Tada
jie apsigyveno Simanauskų sodyboje (Simanauskams išsikėlus kitur), paskui ten
gyveno Razdauskaitė (jos duktė ištekėjo už Lenciaus), o vėliau – Stefanija Alijošaitė. Išbuožinta Adomo Bartkaus šeima turėjo pasitraukti iš sodybos, palikusi visą
užgyventą turtą. Adomo Bartkaus trobos vienoje pusėje buvo kolūkio brigados
kinktinė, darbuotojo kambariukas, vykdavo šokiai, kitoje – gyveno Zosė Butenaitė,
vėliau Venckutė, ištekėjusi už Andruškos, paskui Kybartai ir paskutiniai gyventojai
buvo Klapatauskiai. Manoma, kad troba sudegė.
Išsikėlė Bagdonų šeima. Jaunimas ieškojo geresnio gyvenimo kitur, senimas
atgulė amžino poilsio Vaiguvos kapinėse. Kilonių kaime liko tik Prano Bartkaus
duktė Emilija Sorienė, užauginusi 12 vaikų, Alekso Bartkaus vaikai Stanislovas ir
Jadvyga. Paskutinė Kilonių kaimą paliko Jadvyga Bartkutė 2008 m.
Apie 1970 m. Kilonių kaime buvo 14 ūkių ir 52 gyventojai.
2000 m. – tik 5 gyventojai.
2008 m. lapkričio 26 d. savivaldybės tarybos nutarimu Nr. T-389 steigtos
trys seniūnaitijos. Kilonių kaimas priklausė Vaiguvos seniūnaitijai.
2011 m. surašymo duomenimis, Kil niuose jau nebebuvo nė vieno gyventojo.
Sodybų tuštėjimo metas ne tik iš Kilonių, bet ir kitų kaimų bepaliko tik
vardus, kurie nyksta su paskutiniais ten gimusiais žmonėmis.2

4. Gyventojai
Kilonių kaime rekrūtus žandarai pono nurodymu vežčėmis gaudydavo. Buvo
gaudomas ir Adomas Sakalauskas (Jono Sakalausko senelis), kuris spragilu pamosavęs
1863 m. sukilime, turėjo slapstytis. Vedė Teklę Bartkutę ir gyveno Kiloniuose netoli
ežero. Kaimas dar ėjo lažą Plumpių dvarui. Buvęs sukilėlis kažkuo ne tiko ponui ir
tas užrašė j rekrūtus. Žandarus pajutęs, Adomas vienmarškinis iššoko karklynus,
ten ištūnojo per nakt , susirgo, o rekrūtus buvo išvežtas kitas – kažkuris Bartkų.
Tas Bartkus, po 25 metų tarnybos gr žęs, vienintelis kaime mokėjo skaityti. Apie
1908–1912 m. tas rekrūtas skaitė Jono
Sakalausko tėvo laiškus iš caro armijos, 2 Sakalauskas J. Ten buvo namai..., Bičiulis, 1989,
rugs. 5.
iš Tiflisio, rašytus lietuviškai, bet kirilica.
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Atsisveikinimas su
Tekle Sakalauskiene.
Toliau matosi senas
gyvenamasis namas,
kuris gali būti jos.
Iš Sigitos Dimšienės
šeimo albumo

Buvo pasakojama apie Kilonių dvidešimt kažkelintų metų gaisrą. Žinotas ir
padegėjas. Juo buvo laikomas tas, kurio pravardė Bagdonas.
1943–1953 m. Kilonių kaime mokyčiausi buvo vyrai ir merginos, baigę keturis
skyrius. Jų tėvai buvo beraščiai, bet mokėjo arti, sėti, kulti, brukti, minti, pašyti,
lenkti, vyti, austi šaudyklėmis šaudydami ir skietais primušdami.
Laikas buvo matuojamas ir atminties matu. Mokyklų nelankę seneliai pasakojo
apie aukso amžių, apie badmečius, plakimo lovius ir plakėjus – kotus. Palėpėse ir
peludėse senovei pailiustruoti dar buvo pjautuvų, žagrių, medinių ašių ir akėčių,
o spragilai ir mintuvai dar negalvojo apie muziejų.
Kilonių kaimo ar apylinkės valstiečiai nei prieškario, nei karo, nei tuo labiau
pokario metais nebuvo turtuoliai. Kaimiečiai putrą, žilintą mašinuotu pienu, srėbė,
grietinę ir bekoną keitė vinis, muilą, žibalą, plūgą. Visam keliolikos sodybų
kaime, rodos, tebuvo vienas dviratis, o radijas tebuvo trečiame kaime. Bet elgetai
ir padegėliui abraką atrasdavo, o šykštuolius smerkė.
Apie 1924 m. Kiloniai išsiskirstė vienkiemius. Stipresnieji pasiėmė pietų
saulę pasvirusius kaimo laukus, silpnesniesiems teko smėlio kalnas ir pamiškės
pilkžemis, kur būta kaimo rėžių ir bendrų ganyklų.
Vieni kiloniškiai po išsidalijimo vienkiemius gavo pievą kairiajame Knituojos krante prie Adošiškės, kiti – mažažemiai – už keliolikos kilometrų Kraža tės
akivaruose prie Karkl nų. Šienauta ten lig pažastų vandeny, žolė velkėmis vilkta
saleles, šienas žagus krautas, o žiemos keliu rogėmis namus gabentas. Vidury
tokio žago statydavo ilgą kart .3
1937–1949 m. Kilonių kaime gyveno Petronėlės ir Adomo Bartkų šeima
(penki sūnūs ir dvi dukterys), iki 1947 m. turėję 8 ha žemės. Vėliau valdė
24 ha žemės. Adomas Bartkus nenorėjo stoti kolūk , todėl buvo išbuožintas ir
1949 m. Kelmės teisme nuteistas vienerius metus kalėti. Bausmę atliko Akmenės lageryje. Kai visas turtas buvo konfiskuotas, Bartkų šeima slapstėsi nuo
trėmimų kuo toliau nuo gimtinės – Šiauli rajone K rpiškių durp ne.
1989 m., švenčiant Petronėlės
Bartkienės 70-met , susirinkę po 40 3 Sakalauskas J. Ten buvo namai..., Bičiulis, 1989,
metų
gimtąj Kilonių kaimą keturi
rugs. 16.
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P. Bartkienės (Andrulytės) 85 metų jubiliejus Radviliškyje. P. Bartkienė
sėdi viduryje. Antras iš kairės – sūnus Povilas, trečia – duktė Janina,
ketvirta – duktė Elena, penktas – sūnus Petras, šeštas – sūnus
Vladislovas. Iš V. Bartkaus šeimos albumo

sūnūs ir dvi dukterys, plevėsuojant Lietuvos trispalvei, giedojo Lietuvos himną.
Visi buvo laimingi, nes vyravo Nepriklausomybės dvasia. Bartkų šeimos nariai
pasodino po ąžuoliuką.
2014 m. Vladislovo Bartkaus šeima buvusios sodybos Kilonių kaime vietoje
pastatė koplytstulp , skirtą Bartkų šeimos ir visų kiloniškių atminimui. Koplytstulp pašventino Vaiguvos klebonas Zvirgždas, Lietuvos himną giedojo Vaiguvos

Koplytstulpis Kilonių kaime. 2015 m.
S. Burbienės nuotr.
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kultūros namų vokalinis ansamblis,
vadovaujamas Jurgitos Mickevičienės,
plevėsavo Lietuvos trispalvė, kalbėjo
klebonas ir Vladislovas Bartkus.
Kilonių kaime Petronėlės ir Adomo Bartkų sodyboje būdavo šokiai,
kuriems grodavo vietos muzikantai.
Žymiausias žmogus, kilęs iš
Kilonių kaimo, Jonas Sakalauskas –
žinomas pedagogas, žurnalistas, lektorius, poetas, nusipelnęs kultūros ir
švietimo darbuotojas. J. Sakalauskas,
baigęs Šiaulių K. Preikšo pedagogin
institutą, 1961–1980 m. dėstė jame lietuvių kalbą. 1980–1986 m. dėstytojavo
Vilniaus valstybiniame pedagoginiame
institute. J. Sakalauskas yra paskelbęs
darbų apie kraštotyrą, kultūros istoriją, V. Bartkaus sūnus Mindaugas (su vėliava)
parašęs daug eilėraščių. Dalies jų ne- ir kunigas virgždas prie koplytstulpio.
spėjo paskelbti. Kai kurie jo eilėraščiai Iš V. Bartkaus šeimos albumo
jau spėjo virsti dainomis.
Juozas Sakalauskas (Jono Sakalausko tėvas) po Pirmojo pasaulinio karo,
Nepriklausomybės metais ir po Antrojo pasaulinio karo buvo Kil nių seniūnijos
T ršiškių, Vaiguv lės, Visgird , Gric ičių, Jurk ičių, Pl mpių, Ad šiškės, D dlaukio,
P giralio, Kil nių kaimų seniūnas.
Vladas Bartkus – 1990 m. Radv liškyje steigtos gamybinės-komercinės monės savininkas ir vadovas (statyba, didmeninė prekyba naftos produktais ir kt.).
V. Bartkus, 1974 m. baigęs Kauno politechnikos institutą, kur gijo inžinieriaus
J. Sakalauskas ir
Jonas Krikščiūnas
(Jovaras)

iauliuose.

Iš R. Sakalausko
šeimos albumo
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J. Sakalauskas
su tėvu prie namų
Kilonių kaime.
Apie 1960 m.
Iš R. Sakalausko
šeimos albumo

laivų mechaniko specialybę, dirbo Klaipėdos laivų statykloje, laivų remonto monėse, dėstytoju profesinėse mokyklose, kvalifikacijos kėlimo kursų vadovu. Nuo
1988 m. buvo aktyvus Lietuvos Sąjūdžio dalyvis, kandidatas Sąjūdžio seimą.
Povilas Bartkus – inžinierius mechanikas, studijavęs Leningrade, buvo karininkas II rango kapitonas.
Stasys Bartkus dirbo agronomu.
Kauno veterinarijos akademijoje dirbo Bronė Karinauskienė (Sakalauskaitė).
Šiauliuose pedagogėmis dirba Ona Venckutė ir Janina Bartkutė.
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Tolišių kaimas su Pagiralio
vienkiemiu
Ieva

varcaitė

1. Geografinė padėtis
Tol šių kaimas sikūręs kairiojoje Knit ojos upės slėnio dalyje, išilgai upės
tėkmės, išskyrus Vinco Eitmančio sodybą. Kelias, einantis Ad šiškę, kaimą dalija dvi dalis – rytinę ir vakarinę. Tol šių kaimas šiaurėje ribojasi su V iguvos
miesteliu, šiaurės vakaruose su P giralio vienkiemiu, vakaruose su D dlaukio
kaimu ir Cige nės vienkiemiu, pietuose su Ad šiškės dvaru ir pietryčiuose su
Šarki kaimu. Tol šių kaimas yra apie 1 km pietų pietvakarius nuo V iguvos.
Artimiausios Tol šių kaimui gyvenvietės D dlaukis, V iguva, Šarkia , Vaiguv škiai, Norkia , Kil niai, Visgirda , P vaiguvis, T ršiškiai, Špit lė.
Artimiausi ežerai, tvenkiniai, upės, miškai Knit oja (upė), Šarkia (tvenkinys),
Kasi liai (miškas), Va mė (ežeras), Tru pė (upė), Paginskia (pelkė).
Apytikslis atstumas nuo artimiausių kelių Š ukėnai–V iguva–K lniškiai –
0,6 km, Ke mė– žventis – 1,2 km, Ke mė–Gašt nai–K lniškiai–Kl tiškė – 2,2 km,
Pak vis–Akmenia – 3,3 km.
Atstumas nuo Tol šių iki kai kurių gyvenviečių V iguva – 1,0 km, Kr žiai –
11 km, žventis – 12 km, Kuk čiai – 15 km, P kražantis – 15 km, Ke mė – 16 km,
Š ukėnai – 16 km, P šilė – 16 km.
2001 m. surašymo duomenimis, Tol šiuose buvo 12 gyventojų, o 2011 m. –
9 gyventojai.
2009 m. savivaldybės tarybos nutarimu Nr. T-389 (2008 m. lapkričio 26 d.)
staigta Akmeni seniūnaitija, kuriai, be kitų kaimų, priklauso ir Tol šiai.

2. Kraštovaizdžio padėtis
Dešinėje Tol šių kaimo pusėje teka upė – Knit oja, dešinysis Vent s intakas
didelėmis žolėmis ir alksniais apaugusiais krantais. Vietovė, kur gyvena Felicija Širvienė, pelkėta, molinga, todėl geriamą vanden naudoja iš P giralio šaltinių. Už
Tol šių kaimo, link Šarki tvenkinio prasideda L mpių miškas, kur aplinkinių
kaimų gyventojai eidavo rinkti mėlynių, o link Laugir škių, už Stepono Žalpio
sodybos, tęsiasi pušynas.

3. Istorija
Tol šių senkapiai yra prie Širvių (Širvienės senelių Bružų) sodybos. Seniau
priešais P giralio vienkiem buvo matyti trys mediniai kryžiai, kurie ilgainiui
sunyko. Sovietmečiu ten buvo atmatuotas žemės plotas, kurio negalėjo arti.
Tol šių kaimo šiaurinėje dalyje, prie ribos su V iguvos laukais, ant kalvos
buvę keli pilkapiai ir šalia jų – senkapis. Ariant lauką jie suardyti. Kapinynas
užima 1,6 ha, o pilkapis 0,01 ha plotą. Kapinynas buvo rengtas masyvioje,
apylinkėse dominuojančioje kalvoje. Kalva plokščiu paviršiumi. Kalvos viršuje,
jos rytinėje dalyje, yra išlikęs vienas pilkapis. Pastebima nedegintų ir sudegintų
mirusiųjų kapų pėdsakų. 1884 m. senkapio vietą žvalgė T. Daugirdas ir aptiko
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Povilo Eitmančio
sodyba. 201

m.

S. Burbienės nuotr.

radinių. Tol šių kapinyno radiniai IX–XVI a., aptikta ir III–IV a. radinių iš suardytų pilkapių. Kapinynas archeologų dar netyrinėtas.1
Už maždaug 1 km šiaurę nuo Papilalio pilakalnio lokalizuojamas Tolišių
kapinynas, kurio chronologija apima III–IV ir IX–XVI a.2
Iš kitų kario ginkluotės reikmenų eksponuojami XIII–XIV a. datuojami žieduočių šarvų fragmentai. Jie aptikti Pakalniškių, Ruseinių, Tolišių kapinynuose,
Bubių piliakalnyje.3
Seniau Tol šių kaime buvo trys sodybos (sodos) – Eitmančių, Girskių ir
Bružų, kurios užėmė apie 90 ha plotą. Nesuskaidyta smulkius ūkelius išliko tik
Felicijos Širvienės senelių Bružų žemė.
Kaip teigia architektai Martynas ir Marija Purvinai, praeityje F. Širvienės tėvų
sodybvietės pietiniame pakraštyje stovėjo iš molio ir akmenų sumūrytas tvartas
su galuose pridurtomis medinėmis daržinėmis. Vėliau jo vietoje pastatytas mažesnis ūkinis pastatas, kuriame likę senojo statinio fragmentų. Geriau išliko, matyt,
prieškariu statytas vidutinio dydžio medinis gyvenamasis namas su pusvalminiu
stogu, savo pavidalu artimas tradicinei žemaitiškai trobai. Stogo vakarin skliautą
puošė padailintas lentų apkalimas.
Dešinėje pietinėje Knit ojos pusėje buvo Vinco Eitmančio sodyba, kurioje
dabar gyvena sūnūs Petras ir Virgis. Kairiojoje Knit ojos pusėje, link Šarki tvenkinio, atsikėlęs iš Gal nių kaimo dėdės žemę Sirutos (kuris žemę pasiėmė kitur,
o ši tapo valstybine), kitas brolis Povilas pasistatė naujus namus.
Einant tolyn link Ad šiškės, šiauriniame upelio krante, stovi Silvestro Eitmančio sodyba, kurią veda ąžuolų ir klevų alėja. Joje gyveno dukra Ieva Žalpienė
su šeima, kuriai mirus sodyboje apsigyveno senutė Kriščiūnaitė, o šiai išsikėlus
senelių namus – sodyba liko tuščia. Pasak architektų M. ir M. Purvinų, tai
tradicinio pavidalo medinis namas, dengtas pusvalminiu stogu – būdinga žemaitiška troba (nors statyta tik prieškariu,
skirstantis vienkiemius).
1
Eitutis T. iaulių krašto (regiono) gyvenviečių tinklas
Petro ir Povilo Eitmančių, Žalpių
vėlyvajame geležies amžiuje (bakalauro darbas).
sodybos yra kairėje keliuko, vedančio 2 Tolišių kapinynas. Kultūros vertybių registras. http
kvr.kpd.lt heritage Pages .
Ad šiškę, pusėje. Einant keliuku link 3 Vytauto Didžiojo karo muziejus 2010 metais (almanaAd šiškės, dešinėje jo pusėje – paskutichas), ats. red. G. Surgailis, Kaunas, 2011.
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Ievos Žalpienės
sodyba. 2015 m.
S. Burbienės nuotr.

Koplytėlė buvusio
paskutinio

arkių

malūno malūnininko
Petro Eitmančio
sodybvietėje. 201

m.

S. Burbienės nuotr.

nio Šarki malūno malūnininko, muzikanto Petro Eitmančio
sodybvietė, kurioje Šiauliuos gyvenantis sūnus Mečislovas rengė
ir prižiūri koplytėlę. Šalia buvusio P giralio vienkiemio gyvena
F. Širvienė su dukters Puidokienės šeima. Už Širvienės alksnyno
ir žemių, link L mpių miško ir Šarki kaimo tęsėsi Girskių
valdos. Ten stovėjo keturios sodybos – senosios Girskienės,
sūnų Liudviko, Jono ir dukters Anastazijos Dargevičienės. Pirmoji Toliši s paliko A. Dargevičienė, išsikėlusi Kelmę. Vėliau
išnyko ir kitos Girskių sodybos.

Tolišių pilkapis ir
senkapis. 2015 m.
S. Burbienės nuotr.

4. Pagiralio vienkiemis
P giralio vienkiemis buvo V iguvos seniūnijoje, 1,6 km pietus nuo Vaiguvos miestelio, šiaurės rytus nuo Ad šiškės m ško, vietos gyventojų vadinamo
Ad šiškės girik . Manyta, kad pagal girikę buvęs vienkiemis pavadintas P giraliu.
Pietuose jis ribojosi su Adošiškės dvaru, šiaurėje su Tol šių, šiaurės vakaruose su
D dlaukio kaimais ir šiaurės šiaurryčiuose su V iguva.
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Tolišių šaltinis buvusio Pagiralio vienkiemio teritorijoje.
2007 m. E. Stankaus nuotr.

Reikia manyti, kad Pagiralio vienkiemis galėjo sikurti tuo pačiu metu kaip
ir kiti aplinkiniai kaimai. Vadinasi, jis turėjo senas tradicijas.
Vienkiemio žemės paviršius – stipriai banguota moreninė lyguma. Vietomis lygumos pažemėjimuose trykšta švarus gruntinis vanduo. Iš šaltinių ištekėjo
upeliūkštis ir vingiavo per pelkėtą, krūmokšniais apaugusią vietovę Adošiškės
tvenkin .
Pagiralio vienkiemyje ūkininkavo Jakševičių šeima, kuri turėjo 13 ha žemės.
Vandos Jakševičiūtės senelis Ipolitas Jakševičius tarnavo girininku Rietav pas
Bogdaną Oginsk , o jo sūnus Povilas buvo vedęs rašytojos Julijos Beniuševičiūtės-Žymantienės Žemaitės (1845–1924) provaikaitę Zofiją Jankutę, kuri gyveno
Pagiralio vienkiemyje ir palaidota Vaiguvos kapinėse. Povilas ir Zofija Jakševičiai
turėjo sūnų, kuris mažas žuvo per karą, ir dukter Vandą, kuri gyvena Šiauliuos
ir prižiūri Zofijos Jakševičienės (Jankutės) kapą. Pasak Vandos Jankutės, turbūt
jos domėjimasis literatūra paveldėtas iš proprosenelės rašytojos Julijos Žemaitės.
Dabar vietoj Pagiralio vienkiemio yra dirbamas laukas, nes žemę Vanda
Jakševičiūtė pardavė, o pastatai buvo seniai nugriauti. Liko tik iš po žemės
trykštantys šaltiniai, iš kurių, atvažiavusi Vaiguvą, Vanda dar pasisemia švaraus
geriamojo vandens.
Vaiguvos bendruomenė, parengusi projektą ir ištyrusi Šiaulių visuomenės
sveikatos centre kelių šaltinių vanden , geriausio jų – Pagiralio – aplinką sutvarkė ir
pritaikė visuomenės poreikiams. Čia galima pailsėti ir prisileisti iš čiaupo vandens.
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Šarkių kaimas
Ieva

varcaitė, Vaclovas Meliešius

1. Geografinė padėtis
Šarki kaimas sikūręs kairiojoje Knit ojos upės slėnio dalyje, išilgai upės
tėkmės. Pagrindinis kelias V iguva–Ke mė eina jai statmena kryptimi ir dalija
Šarkių kaimą
dvi dalis – šiaurinę ir pietinę. Šarkių kaimas šiaurėje ribojasi
su Norki , šiaurės rytuose su Šv triškės, rytuose su Vikr ičių, pietryčiuose su
Daustori , pietuose su Ad šiškės, vakaruose su Tol šių kaimais ir šiaurės vakaruose su V iguvos gyvenviete.
Artimiausios Šarkių kaimui gyvenvietės D dlaukis, Šili kai, P keliai,
Vaiguv škiai, P giralis, Kil niai, J dikiai, Petrik ičiai, P degsnis, Pak vis.
Nuo Šarkių kaimo nutolę V iguva – 1,5 km, Kr žiai – 11 km, žventis –
13 km, Ke mė – 12 km.
Atstumas nuo Šarkių kaimo iki kelių Pak vis–Akmenia – 2,5 km, Š ukėnai–V iguva – 1,8 km, Ke mė–Gašt nai–K lniškiai–Kl tiškė – 3,2 km, Nem kščiai–
Kr žiai–Junkila – 7,2 km.

2. Kraštovaizdžio padėtis
Dešinėje Šarkių kaimo pusėje teka upė – Knit oja, dešinysis Vent s intakas
didelėmis žolėmis ir alksniais apaugusiais krantais, kuri yra užtvenkta. Tvenkinyje
auga vandens lelijos, rašytos Raudonąją knygą.
Šalia tvenkinio, kur teka ir išteka Knit oja, ošia Šarki miškas, pasodintas
sovietmečiu, prasidedantis nuo Raponavičių sodybos ir besitęsiantis iki Šarkių
tvenkinio. Keliukas, vedantis buvus malūną, mišką perskiria. Dešinėje keliuko
pusėje augo pušynėlis, kairėje – pušynėlis, toliau – gražus eglynas su aikštele
poilsiui. Už eglyno miško pakraščiais augo lapuočiai. Čia būdavo daug grybų
baravykų, lepšių ir kitų. Grybaudavo aplinkinių kaimų gyventojai. 2013 m. beveik
visas miškas iškirstas.
Šarkių kaimo rekreacinė zona užima apie 2 ha.1
aknimis susipynusios
pušys prie

arkių

tvenkinio.
S. Burbienės nuotr.

1

http old.kelme.lt
content download
17128 122183 file PRIEDAS-2.
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Petras Raponavičius
su vaikaičiais.
1980 m.

Uršulė Raponavičienė
su vaikais.
Iš Raponavičių
šeimos albumo

Už tvenkinio, link Tol šių kaimo, prasideda L mpių miškas, kur aplinkinių
kaimų gyventojai eidavo rinkti mėlynių.
Kiekvienas žemės plotelis turėjo savo pavadinimą, savo istoriją
Andrul enės p lkė ( andrulienis p lki) – užžėlusiame sufoziniame cirke Šarki
kaimo teritorijoje telkšanti aukštapelkaitė, kurioje ant kupstų auga spanguolės, o
jos pakraščiais dygsta grybai, būna bruknių ir žemuogių.
Apušr tas ( apuðruo ) – drebulynėlis dirbamo lauko viduryje Knit ojos slėnyje ties Šarkia s.
Auks nis kalni kas ( auksinis kalnuks), arba Imb ro kalni kas, – kalniukas kairėje
kelio, vedančio Ad šiškę pusėje, ant kurio buvo Marijonos ir Antano Streckių
sodyba, o priešais dešinėje – Prūdukas.
Bliūd kas ( blu duks) – mažas, lėkštas, bet gilokas pažemėjimas, kuriame
išsilieja gruntiniai vandenys ir po liūčių jis virsta pelke (iš Norki kaimo einant
Šarki kaimą link Taurozų sodybos).
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Prūdukas prieš
buvusią Streckių
sodybą. 201

m.

J. Taurozo provaikaitė
Karolina su sūnumi
Danieliumi prie
Prūduko.
S. Burbienės
nuotraukos

Da girdas ( daugir ) – upeliūkštis, tekantis nuo Vaiguvos dvaro Šarkių
tvenkin (iki jo tęsėsi Šarki palivarko valdos).
Kan las ( kanals) – melioracijos griovys, tekantis iš Tol šių (seniau P giralio
vienkiemio) kaimo šaltinių Šarkių tvenkin .
P stadalės pak lnė ( pa stadalis pakalni) – pakalnė prie Bytautų sodybos Šarkiuos ,
leidžiantis Knit ojos upę.
Prūd kas (pru,duks) – tvenkinys dešinėje kelio, vedančio Adošiškę, pusėje,
priešais buvusią Streckių sodybą.
Siaur kai ( sæuruka ) – pievos ir dirvos, suskirstytos siaurais rėžiais (iš Norki
einant link Taurozų sodybos Šarki kaimą).
arkia ( ðarkæ ) – tvenkinys ant Knit ojos upės, kuri teka ir išteka iš to
tvenkinio.
arkia ( ðarkæ ) – miškas šalia tvenkinio, pasodintas sovietmečiu.
lvės p eva ( ðilvis pi va) – pieva su krūmais Šarki kaime.
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Sovietmečiu vykusi melioracija Šarkių kaimo
beveik nepalietė. Sodybos išnyko gyventojams mirus
arba išsikėlus gyventi kitur. Prie kiekvienos sodybos
augo vaismedžiai ir vaiskrūmiai. Kaip prisimena Juozapo Taurozo vaikaitė Stefanija, jos senelis pavasariais
vaikščiodavo po sodą, genėdavo šakas, dėdavo jas
krūveles ir laukdavo šalnų. Tada, norėdamas išsaugoti
obelis per žydėjimą, degindavo šakų krūveles per naktis.
Jo sodas buvo didelis, paties sodintas. Jame suderintos
žieminių ir vasarinių obelų veislės. Ten augo vasariniai
alyviniai obuoliai ir žieminiai, vadinami papinkomis.
Panašių veislių obelys augo ir kitų šarkiškių soduose.
Kaip ir daugelyje Vaiguvos valsčiaus kaimų, Šarkiuos ne vieną sodybą puošė bičių aviliai. Kaip prisimena Juozapo Taurozo vaikaitė Stefanija, jos senelis
vaikščiodavo apie avilius dainuodamas, o aplinkui dūzgė bitutės, čiulbėjo paukšteliai. Bitutės dūzgia ten ir
dabar, provaikaitės Ligitos prikeltoje naujam gyvenimui sodyboje.
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Juozapo ir Praksedos Taurozų
vaikaitės seserys Janina ir
Stefanija Teresiūtės. Iš Ligitos
Teresiūtės šeimos albumo

3. Istorija
Pasak Martyno Purvino, Šarkiai – senesnių istorinių periodų pėdsakas. Vietovė
minima XIX a. viduryje ir vadinama okolica – bajorkaimiu, o vėliau – užusieniu.
Pobaudžiaviniais laikas Šarkiuose buvo 14 sodybų. 1935 m. Šarkių kaimas užėmė
125 ha plotą ir buvo formuojami 6 ūkiai. Stambiausias ūkininkas turėjo 22,95 ha
žemės. Šarkių kaimui priklausė sklypelis pievų Varmės plote.
Iki 1941 m. Šarki kaimo teritorijoje Knit ojos upės vingyje buvo Gabrielės
Hurčinienės dvaras (apie 50 ha ir apie 9 ha Lempių miško). Buvo užtvenkta
Knituojos upė, rengtas tvenkinys (prūdas), pastatyti erdvūs mediniai dvaro rūmai,
vasarnamis, didelis ūkinis pastatas ir malūnas.
XX a. pirmaisiais keliais dešimtmečiais statyto Šarkių malūno gyvenamasis
galas suręstas iš sienojų, o rengimų galas karkasinis, apkaltas lentelėmis.2
Tarpukario metais Šarkių malūno visas lovys vandeniui nuleisti buvo iš
betono blokų.3 Kaip prisimena Romualdo Jonaičio sūnus Antanas, malūne, kairėje
pusėje, buvo du butai (viename jų – kambarys ir virtuvė, kitame – du kambariai ir virtuvė). Viename jų gyveno malūnininkas R. Jonaitis. Jo bute rinkdavosi
žmonės, atvykę malūną. Malūno stogas buvo dengtas malksnomis. Vasarnamis
buvo dviejų galų. Jame gyveno dvi šeimos. Viena jų – Varanavičiaus, kuris suprojektavo ir pastatė ne tik Šarkių, bet ir kitus aplinkinius malūnus. Nuo rūmų
iki ūkinio pastato ėjo akacijų alėja ( 40 m). Už vasarnamio, Vaiguvos pusėje,
buvo pasodintas pušynėlis ( 40 arų).
Prieš vasarnam , tvenkinio pusėje, buvo 2 M i l i u s V . Žemaitijos vandens malūnai. Lietuvos
etnologija, Vilnius, 1997, t. 2, p. 28.
eglių alėja.
3
Ten pat, p. 58.
Pranas Norkus – malūninkas, Šar- 4 genealogyninde er.org view 1930Lit 1930Lit 20
kių malūnas.4
- 200190.pdf.
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arkių dvaro
savininkai Gabrielė
určinienė ir Juozas
určinas. Iš Nerijaus
Klimašausko šeimos
albumo

arkių dvaro rūmai
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m.

S. Burbienės nuotr.

arkių dvaro vasarnamis.
Iš N. Klimašausko šeimos albumo
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1942 m. Šarkių vandens malūnas Stasė Bytautienė (Vasiliauskaitė) Kaune
buvo atiduotas vokiečiui Inzeliui.
1946–1950 m. Šarkiuos , Hurčino Bronius Bytautas (dešinėje) arkių palivarke.
dvaro rūmuose, veikė ambulatorija, Vaigu- Iš Bytautų šeimos albumo
vos valsčiaus kontora. Vėliau buvo apgyvendinti mokytojai, o kituose pastatuose gyveno Kybartų, Purvineckių, Raubų šeimos.
Sovietmečiu Šarkių malūnas veikė apie 20 metų. Tada malūno vedėju dirbo
Kanavalas, vėliau – Šapkus, o malūnininkais – Romualdas Jonaitis (iki 1965 m.) ir
Petras Eitmantis. Apie 1966 m. malūnas sudegė. Buvę dvaro rūmai apie 1959 m.
perkelti ir perstatyti prie Ke mės krašto muziejaus. 1995 m. už nacionalizuotą
pastatą buvusiai paskutinei savininkei valstybė išmokėjo kompensaciją.
Kaip prisimena Mikalina Kelpšienė (Andrulytė), einant uogauti, reikėdavo
iš dvaro savininkų išsipirkti bilietą.
Kairėje tvenkinio pusėje, einant link Adošiškės, už kalniuko, vadinamo
Auksiniu, ir Streckių sodybos buvo stambus Mondrževskių ūkis (sodybą ir apie
70 ha žemės nuomojo iš Vikentijaus Paplauskio). Kairėje kelio, vedančio Adošiškę, pusėje buvo gyvenamasis namas ir svirnas, o dešinėje – jauja ir daržinė.
Už dvariuko buvo kumetynas. Kai Stasė Mondrževskienė, mirus vyrui, ištekėjo
už Broniaus Bytauto ir apsigyveno jo sodyboje, dvaro pirtelėje sikūrė Zosė Stulginskienė. Sovietmečiu pastatai buvo nugriauti. Dabar ši vietovė priklauso Tolišių
kaimui ir buvusioje Šarkių palivarko sodybvietėje Povilas Eitmantis pasisodino
miškel , o toliau nuo kelio pasistatė sodybą.
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Remiantis išrašu iš Kauno notariato archyvo
knygos Šiaulių apskričiai, 1901 m. Šarkių dvarą sudarė
Šarkių palivarkas, Gurkos kaimas, uždaryta P stadalės
karčema, Va mės miškas ir pieva ir pievos Pastadalės
sklype – apie 80 dešimtinių žemės (1 dešimtinė – apie
1,09 ha). Be to, Šarkių dvarui priklausė teisė 2 3
Kad šnės arimų su juose esančiais skirtingose vietose durpių fabrikais ir teisė 1 3 Ivanui Poplovskiui
priklausančių arimų ir fabrikų. Šis turtas priklausė
dvarininkui Vikentijui Fomičiui Vikentjevičiui Poplovskiui, o jo sesuo dvarininkė Leokadija Fomovna
Vikentjevna Mondrževskaja, gyvenanti Kaune, gavo
piniginę išmoką.
Už Auksinio kalniuko, einant
pakalnę link
Šarkių tvenkinio, buvo Konstantino Puplauskio sodyba.
Be anksčiau minėto dvaro ir stambaus ūkio,
Šarkių kaime buvo 13 sodybų. Kairėje kelio V iguva–
Ke mė pusėje Bytautų, Taurozų ir Paulauskų, kurios
viename gale gyveno Elena Paulauskienė su sūnaus
Prano šeima, o kitame – sūnus Julius su šeima. Vėliau Eleną Paulauskienę slaugė ir gyveno kartu vaikaitė Stefanija su vyru siuvėju Leonu Teresiumi, taip
pat žinoma audėja ir verpėja Teklė Vaitkutė. Mirus
Paulauskienei, Teresiai sodybą nugriovė ir persistatė
Ke mėje. Dešinėje kelio pusėje – Raponavičių, Andrulių,
Noreikų, Paplauskų, Mondrževskių šeimos ir kitoje
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Klaipėdos muitinės muitininkas
Stulginskas (iš kairės),
Mondrževskaitė, Ona
Stulginskienė, S. Bytautienė
ir Raponavičienė. Priekyje –
Vladislovas ir Juozas Bytautai.
Iš Bytautų šeimos albumo
arkių palivarko savininkas
Vikentijus Paplauskis
( ikentij Poplowski). 19

m.

Iš Eitmančių šeimos albumo
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Paplauskų–Andrulių šeimų medis

Juzefa Puplauskienė (P. Andrulienės mama).

Bronislava ir Antanas Urbeliai su vaikaite

Iš M. Kelpšienės (Andrulytės) šeimos albumo

Edita. Iš Raponavičių šeimos albumo
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Knituojos pusėje, už Tru pės upelio, –
Tverijonų šeima. Dešinėje pusėje, einant
keliu Vaiguva–Kelmė ir praėjus Bytautų
sodybą, prasideda kelio atšaka, vedanti
Ad šiškės kaimą. Šios atšakos kairėje
pusėje buvo P. ir U. Raponavičių sodyba, o dešinėje – Andrulių, Noreikų,
Stanislovo ir Onos Raponavičių (Petro
Raponavičiaus tėvų), Paplauskų sodybos. Už tvenkinio prie Lempių miško ir
beržynėlio buvo Bronislavos ir Antano
Urbelių sodyba. Netoli Paplauskų (dabar
Gintarų) sodybos atsišakoja keliukas, vedantis buvus Šarkių dvarą ir malūną.
Dabar Paulauskų, S. ir O. Raponavičių,
Andrulių, Noreikų, P. ir U. Raponavičių, Mondržejauskų, Urbelių sodybos
nugriautos, Bytautų sodyboje gyvena
Šatkauskų, Paplauskų – Gintarų šeimos,
Taurozų – provaikaitė Ligita Teresiūtė,
Tverijonų – Jurijaus Šumskio šeima. Buvusioje dvaro vietoje vaiguviškis Nerijus
Klimašauskas statosi sodybą.
Taurozų sodyboje išlikęs molinių
rankų darbo plytų svirnas, statytas maždaug prieš penkiasdešimt metų, kurio
statybą dar prisimena vaikaitė Stefa-
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Nerijaus Klimašausko sodyba, pastatyta buvusioje
dvarvietėje. S. Burbienės nuotr.

arkių kaime savo sodybos kieme J. Taurozas
kala dalgį.

alia sėdi vaikaičiai Jonas ir Stefanija

Teresiai, už jų – svirnas, statytas iš rankomis
padarytų molinių plytų. Iš L. Teresiūtės šeimos
albumo
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nija. Juozapas Taurozas sukalė daug
dėžučių, paskui didelę duobę dėjo
šiaudus ir mol , nešė su naščiais iš
kūdros vanden , pylė tą duobę ir abu
su žmona Prakseda minkė. Nusprendę,
kad molis jau gerai išminkytas, dėdavo j
dėžutes ir džiovindavo saulėje.
Juozapas Taurozas eidavo su kibiru
vandens ir laistydavo mol dėžutėse
sakydamas reik gæra, pali,ti ¬ ka\vande
dauk\turietu ¬ Ûuo\jeigu næturies vande
¬ anuos suspruog inies i\pradies bi,rieti i\
ðuonus Kad geriau išdžiūtų, plytas,
esančias dėžutėse, vartydavo. Išdžiūvusias plytas išimdavo iš dėžučių,
kurias vėl dėdavo molio ir šiaudų
mišin ir vėl džiovindavo. Pasiruošęs
reikiamą kiek molinių plytų, Juozapas
Taurozas per vasarą pasistatė svirną,
dėdamas plytą prie plytos, tarpus tarp Stasė Bytautienė ir Bronius Bytautas.
jų pridrėbdamas molio. Svirne buvo Apie 1979 m. Iš Bytautų šeimos albumo
laikomos uogienės, lašiniai, dešros ir
kumpiai, o ant aukšto (viškaus) pildavo grūdus. Ten laikė ir dideles svarstykles,
smetoniškas , kaip sakė Prakseda Taurozienė Ûuo \braqgæ, vaikeli anuos kaðta,va ¬
tatuks su\kaþina kuoku Ûu,kini,Nku suderieji uð\kumeli
Kaip teigia architektai Marija ir Martynas Purvinai, buvusioje Bytautų sodyboje tebestovi niokojamas medinis namas su mediniu priebučiu, padailintu stogo
skydais. Pastatą puošė senos durys šiauriniame fasade su praeityje būdingu siauru
langeliu šalia, trikampiai sandrikai virš langų (senasis namas sudegė 1944 12 17
per susišaudymą, einant frontui nuo Dub sos krantų vieškeliu Kelmė–Vaiguva, o
šis – rekonstruota kiaulidė).

4. Etninė kultūra
4.1. Kalendorinės šventės, jų papročiai
ir tradicijos
4.1.1. Adventas
Per adventą Šarkiuose, kaip ir visuose kaimuose, niekas nesilinksmindavo,
nevalgydavo mėsos, kad tik Dievuliuko nesupykintų , daug melsdavosi ir pasninkaudavo. Taurozų šeima eidavo gretimą Norki kaimą adventinių giesmių
giedoti, kur susirinkdavo pas Oną Lekavičienę ir norkiškių Švarcų, Andrulių,
Giedrimų šeimos. Suaugusieji giedodavo, o vaikai dalydavo žiedą ar aklą vištą
žaisdavo.
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4.1.2. Kūčios
Kūčios Šarkiuose, kaip ir visur, buvo labai laukiamos. Kaip prisimena
Juozapo Taurozo vaikaitė Stefanija, senelis sukviesdavo visus bendrai pasimelsti,
prisimindavo išėjusiuosius amžinybėn. Ta malda visus suvienydavo ateinantiems
metams ir nenumatytiems sunkumams. Buvo tikima, kad per Kūčias išsipildys
norai, todėl pavalgę Kūčių vakarienę visi vakarodami burdavo iš degančios šventintos žvakės lašindavo vašką duben ir tyrinėdavo, kokios susidarys figūros
ir ką jos gali lemti traukdavo iš po staltiesės šiaudus – kas ištraukdavo ilgesn ,
to laukė ilgas gyvenimas buvo dedami trys puodeliai ir po jais kišdavo žiedą,
kapeikas ir žiupsnel žemės (taip pasitaikydavo, kad žemės niekas neišsitraukdavo). Mergaitės eidavo lauką ir klausydavosi, iš kurios pusės loja šunys – iš
ten atvažiuos jaunikiai.
Kūčių vakarą būdavo puošiama eglutė, kurią rinkdavosi labai ilgai klampodami po gilų sniegą iki pažastų. Visi būdavo alkani, nes, pasak Praksedos Taurozienės, nieko nebuvo galima paimti burną, kitaip mæ,ta, bu,s alkani Juozapas
Taurozas ištraukdavo iš palėpės senus kaip ir jis pats žaislus eglutei ir visi ją
puošdavo. Paskui atnešdavo maišą saldumynų, kuriuos pirkdavo ir taupydavo
nuo pat rudens.

4.1.3. Kalėdos
Kalėdų rytą visi bažnyčią – Bernelių mišias. Gr žę iš bažnyčios sėsdavo
prie šventinio stalo. Ant stalo puikuodavosi kepti pyragai, atšaldytas naminis alus,
kiaulių ausytės su džiovintais grybais, mėsos patiekalai ir kiti skanėstai. Kalėdų
rytas laukdavo su dovanomis po eglute (megztomis kojinėmis ir saldainiais).
Antrą Kalėdų dieną kaimynai lankydavo vieni kitus.

4.1.4. Naujieji metai
Muzikantai (gal iš Vaiguvos?) su armonika, būgnu grodavo už durų sveikindami su Naujaisiais metais. Namiškiai juos vaišindavo ar duodavo pinigų.

4.1.5. Trys karaliai
Per Tris karalius būdavo nupuošiama eglutė. Juozapas Taurozas sakydavo,
jog eglutę reikia sudeginti, kad būtų laimingi kiti metai, o saldainius visi pasidalydavo. Tačiau rasdavo tik popieriukuose suvyniotus duonos gumulėlius – nekantrūs vaikai saldainius būdavo seniai suvalgę.

4.1.6. Užgavėnės
Žydais eidavo suaugę vyrai ir moterys, užsidėję vairias kaukes, nešini maišais
ir armonikomis. Pasak buvusios Šarkių gyventojos Paulauskienės (gim. 1919 m.),
persirengėliai ieškodavo jaunų mergaičių (bergždynikių), kurias pasigavę šokdindavo.
Per Užgavėnes visi stengdavosi riebiai pavalgyti. Ketaus (špyžiniuose) katiliukuose
po krosnies (pečiaus) šutindavo mėsą su bulvėmis ir raugintais kopūstais, virdavo
lašinėtus bulvinius ar miltinius pyragiukus (kleckus).
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4.1.7. Velykos
Prieš Velykas buvo švarinamasi, kepami pyragai, daromas alus (vyriškas
ir moteriškas). Svarbiausias darbas būdavo marginti kiaušinius. Kaip prisimena
Juozapo Taurozo vaikaitė Stefanija, jos senelis turėjo savotišką kiaušinių dažymo
būdą. Jis visus metus rinkdavo didel ketaus (špyžinį) puodą visokius gelžgalius
(vinis, nuo arklių kanopų nukritusias pasagas (padkavas) ir laikydavo juos svirno
kampe. Velykų išvakarėse kiaušinius dažydavo su medine lazdele, kurios gale kalta
vinelė. Vinelė buvo mirkoma vašką tiesiai nuo degančios šventintos žvakės (prieš
tai kiaušiniai būdavo kietai išverdami). Nudažytus kiaušinius Juozapas Taurozas
nunešdavo svirną ir merkdavo puodą su gelžgaliais (gelžūnias), ištraukdavo
tik ankstų Velykų rytą ir ištepdavo lašiniais, kad blizgėtų.
Buvo dar ir kitas kiaušinių dažymo būdas. Kietai išvirtas kiaušinis apvyniojamas vienspalviu siūlu, prieš tai j ištepus želatina. Ant kiaušinio su priklijuotu
siūlu želatina klijuojamos vairaus dydžio gabalėliais supjaustytos smulkios šakelės.

4.1.8. Mojai
Vakarais eidavo per kaimą (vieną vakarą vienoj sodyboj, kitą – kitoj) 6–7
moterys ir giedodavo Mojus (Kalnus).

4.1.9. Šeštinės
Šeštinės – tai šešios savaitės po Velykų. Pats laikas ruoštis darbams. Per
Šeštines po stambius ūkius vaikščiodavo didelės procesijos. Žmonės sakydavo, kad
kuo daugiau vaikščiotojų, tuo didesnis derlius. Per Šeštines Šarkių kaimo gyventoja Prakseda Taurozienė pindavo vainikus, eidavo Šv triškės mišk ant kalniuko
esančius senkapius ir padėdavo juos ant kryžiaus. Buvo giedama Marijos litanija.
Vyrams reikėdavo išgerti šešis puodelius alaus, kad nebūtų sausros, o vaikams
suvalgyti po šešis saldainius, nes viską reikia apibendrinti skaičiumi šeši. Kaip prisimena Juozapo Taurozo vaikaitė Stefanija, jos seneliai su kaimynais Šimkais, esant
gražiam orui, lauke vaišindavosi ir dainuodavo. Rodėsi, kad jų balsai susilieja su
aidu laukuose ir, atsimušę kažkur Šv triškėje už paskendusio dvaro, gr ždavo atgal.

4.1.10. Sekminės
Šarkių kaimo gyventojai, kaip ir visi vaiguviškiai, per Sekmines eidavo
bažnyčią. V iguvos bažnyčioje pamaldos būdavo dvi dienas, o trečią Sekminių
dieną procesija iš Vaiguvos eidavo Pak vio bažnyčią.

4.1.11. Devintinės
Ir Šarkių, ir kitų aplinkinių kaimų gyventojai kaldavo prie abiejų durų pusių
berželius, prisirinkę iš pievų visokių žolynų puošdavo namelius, takus, takelius
barstydavo smėliu. Išpuoštos vainikais karvės būdavo ginamos ganyklas, veršeliai,
ir tie būdavo apvainikuoti. Kaip pasakojo Juozapas Taurozas, Devintinės buvo
siejamos su pavasario darbų pabaigtuvėmis ir vasaros darbų pradžia. Būdavo
garbinama augmenija, visur skambėdavo dainos, net atokiausiuose kampeliuose
grieždavo armonikos. Manyta, kad po Devintinių griaustinio galima maudytis,
kad vanduo nebekenks, jokios ligos nebepuls.
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Gr žę iš bažnyčios šarkiškiai dažniausiai rinkdavosi gretimame Norki kaime
Lekavičių sodyboje. Ten stalas būdavo nukrautas visokiais žalumynais, papuoštas
beržiukais. Vyrai ten sueidavo nešini alaus ąsočiais (uzbonais) ar kokiu mažu buteliuku,
o moterys prisikrovusios skanumynų. Tokie susiėjimai su muzikantais, šokiais trukdavo iki paryčių. Kiek mažesni susiėjimai būdavo ir Šarkių kaime Taurozų sodyboje.

4.1.12. Joninės
Per Jonines buvo vainikuojami Jonai, sukraunamas laužas, per kur jaunimas
šokinėdavo, mėtydavo ant stogo vainikus, taikydami užmesti ant kamino (gal tai
kokie burtai ar namų apsauga?). Kiti vainikai buvo plukdomi Knit ojoje.
Manyta, kad viską reikia pasėti iki Joninių, nes paskui kiek nori, tiek atsodinėk – niekas neprigis.

4.1.13. Žolinė
Eidami bažnyčią šarkiškiai, kaip ir kitų kaimų gyventojai, prisiskindavo
javų varpų, rugiagėlių (vasilkų) ir lauko gėlių puokštes nešdavo pašventinti.

4.2. Kultūrinė veikla
Sekmadieniais šarkiškiai eidavo V iguvos ar Pak vio (kol veikė) bažnyčias. Prie Šarkių tvenkinio vykdavo vairūs festivaliai, kuriuos rengdavo Ke mės
tarybinis ūkis. Tai tinklinio, jojimo, stovėjimo ant rąsto, esančio vandenyje, varžybos, o joms pasibaigus, iki paryčių jaunimas linksmindavosi gegužinėse. sporto
šventes ir gegužines rinkdavosi ne tik šarkiškiai, bet ir aplinkinių kaimų ir Vaiguvos miestelio gyventojai.

5. Gyventojai
Šarkių kaime 1891 07 18 gimė Lietuv s kariuomenės karys savanoris Ignas
Šaltis, kuris tarnavo Lietuvos kariuomenėje 1919 01 25–1920 03 24 ir apdovanotas
1931 07 29.5
Vėliau Šaltis gyveno Šiauliuos .
Prasidėjus trėmimams, S birą buvo ištremti 6 Šarkių kaimo gyventojai.
Juozas určinas, Igno, gim. 1895 m., ūkininkas. Tremtis 1941 m.
Fermą Nr. 1, Staraja Bardos r., Alt jaus kr štą. Ten mirė 1941 12 14.
Gabrielė určinienė, Kazio, gim. 1907 m., ūkininkė. Tremtis
1941 m. Fermą Nr. 1, Staraja Bardos r., Altajaus kraštą. 1946 10 20
pabėgo Lietuvą. Suimta 1949 04 28 pat. pasit. 1949 10 28 nuteista
tremčiai. Tremtis – Bijske, Altajaus krašte. Paleista 1956 04 28, gr žo
Lietuvą, 1962 m. mirė.
Elena určinaitė, Juozo, gim. 1924 m. Tremtis 1941 m. Fermą
Nr. 1, Staraja Bardos r., Altajaus kraštą. 1946 10 20 pabėgo Lietuvą.6
Hurčinaitė-Šersten mirė 2012 m. Palaidota Vaiguvos kapinėse.
Vytautas Jakutis, gim. 1931 m. Repr. 1941 m.7
Bronius Noreika, Jono, gim. 1912 m., valstietis. Suimtas
1944 12 12, kalintas Šiauliuos . Karo tribunolo 1945 06 07 nuteistas
10 metų lagerio.8

5

6

7
8

http
www.versme.
lt sav. ss.htm.
Lietuvos gyventojų genocidas, ats. red. B. Bu r a u s k a i t ė , Vilnius,
1999, t. 1, p. 328.
Ten pat, p. 341.
Lietuvos gyventojų genocidas, ats. red. B. Bu r a u s k a i t ė , Vilnius,
2002, t. 2, p. 636.
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Taurozų šeimos genealoginis medis

Paulauskų šeimos genealoginis medis
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Andrulių šeimos genealoginis medis

Bytautų šeimos genealoginis medis
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Paplauskų šeimos
genealoginis medis

Julius Paulauskas, Silvestro, gim. 1913 m., valstietis. Suimtas
1945 10 22, kalintas Šiauliuos , Vilniuje. Karo tribunolo 1946 02 11
nuteistas penkiolikai metų katorgos ir penkeriems tremties. Išv.
lager Sevvostlagą, Prim rės kr. bandė pabėgti nušautas 1946 04 04
Volod msko gelž. st. Maskv s sr.9

Kur laiką Šarkiuos gyveno ir Vaiguvos mokykloje mokytojais dirbo Zita
Raponavičienė (Urbelytė) ir Adomas Raponavičius, vėliau – Jadvyga Šatkauskienė
(Kondratavičiūtė). Pl ngės policijoje dirbo Stanislovas Taurozas. Baigęs V lniaus
universitetą, V lniuje gyvena ir dirba gamtosaugos specialistu Lietuvos gamtos
fonde Gintarų sūnus Alvydas, kuris dar besimokydamas Vaiguvos vidurinėje mokykloje pagarsėjo kaip jaunasis mokslininkas. Baigęs Vilniaus universitetą, Kauno I
autotransporto monės direktoriaus pavaduotoju darbo reikalams dirbo Juozas 9 Ten pat, p. 702.
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Bytautas, o baigęs Klaipėdos jūreivystės mokyklą laivų radijo stoties viršininku,
navigatoriumi (žmonių vadinamu šturmanu) – Albinas Paulauskas.
41 metus Šarkių malūne malūninku pradirbo Romualdas Jonaitis (iki 1965 m.),
kuris gyveno malūne rengtame bute, o vėliau – dvaro vasarnamyje. R. Jonaitis
dirbo ir prie malūno statybos.
Garsi siuvėja buvo Uršulė Raponavičienė, o audėja – Ona Raponavičienė,
kurios siuvo ir audė ne tik savo, bet ir gretimų kaimų gyventojams.
Pradėjus kurtis kolūkiams ir tarybiniams ūkiams, Šarki kaimas priklausė Ad šiškės tarybiniam ūkiui, vėliau buvo L isvės kolūkis, po kelerių metų
prijungtas prie Ke mės tarybinio ūkio. Tuo metu Šarkių dvaro pastatas buvo
nugriautas ir perstatytas prie Kelmės krašto muziejaus (buvusios Kelmės paukštininkystės tarybinio ūkio kontoros). Vėliau Šarkių kaimas priklausė Akmeni
tarybiniam ūkiui. Riba tarp Akmenių tarybinio ūkio ir Vaiguvos kolūkio ėjo šalia
Bytautų sodybos. Akmenių tarybiniame ūkyje brigadininku dirbo Bronius Bytautas, o ūkvedžiu – jo sūnus Vladas Bytautas, kurio žmona Angelė buvo Juci
fermos brigadininkė. Vėliau jie išsikėlė gyventi Nemakšči s. Juozapas Taurozas
vežė aplinkinių gyventojų pieną Vaiguvos pieninę. Akmeni tarybiniame ūkyje
skerdžiumi dirbo Andrulis, o kiti buvo lauko darbininkai.
Pagrindinis kaimiečių pragyvenimo šaltinis buvo sodybinis sklypas. Jie galėjo
laikyti po keletą gyvulių.
Šarkių kaimą garsina ir seni žmonės, kurie vien savo ilgu amžiumi išsiskiria
iš aplinkos ir taip tampa žymūs.
Šarki

kaimo senoliai ilgaamžiai (

m duomenimis)

Vardas, pavardė

Gimė

Mirė

Amžius

Julija Puplauskienė (Šimkutė)
Pranas Paulauskas
Prakseda Andrulienė (Puplauskaitė)
Romualdas Jonaitis
Elena Šersten (Hurčinaitė)
Stasė Bytautienė (Vasiliauskaitė)
Leonardas Puplauskis
Prakseda Taurozienė (Paulauskaitė)
Bronius Bytautas

1880
1914
1888
1907
1924
1894
1884
1909
1896

1980
2006
1979
1995
2012
1980
1970
1995
1981

100
92
91
88
88
86
86
86
85
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Švytriškės kaimas
Ieva

varcaitė

1. Geografinė padėtis
Šv triškės kaimas sikūręs dešiniojoje Knit ojos upės slėnio dalyje, išilgai upės
tėkmės ir nutolęs 3 km rytus nuo V iguvos. Kelias Norkia –J dikiai Švytriškės
kaimą dalija dvi dalis – rytinę ir vakarinę. Švytriškės kaimas ribojasi rytuose
su Petrik ičių, vakaruose su Norki , šiaurėje, šiaurės rytuose su J dikių, šiaurėje
su P kelių, pietuose su Vikr ičių ir pietvakariuose su Šarki kaimais.
Artimiausios Švytriškės kaimui gyvenvietės Bit kai, P degsnis, Pak vis,
Dimga liai, V iguva.

2. Kraštovaizdžio padėtis
Kairėje Švytriškės kaimo pusėje teka upė – vingri Knit oja, dešinysis Vent s
intakas didelėmis žolėmis ir alksniais apaugusiais krantais. Švytriškės kaimo žemės
paviršius labai raižytas. Tebėra išlikę ledyninės epochos suformuoti stačiašlaičiai
kloniai, prižėlę žolių.
Kairėje kelio Norkia –J dikiai pusėje buvo vėjo pustomi smėlynai, apsėti
zuikiakrūmiais (šluotiniais raipstais), o vėliau ten savaime siveisė pušynas.

3. Istorija
Švytriškės kaimo senosios kapinės, vadinamos Švytriškės kapiukais,
yra kelio Norkia –J dikiai šiaurės vakarinėje pusėje, 110 m rytus nuo Knit ojos upės dešiniojo kranto ir 1,2 km
šiaurės rytus nuo kelių J dikiai–Ke mė,
Norkia –P keliai. Jų plotas 2,5 ha1.
Kairėje kelio, vedančio J dikius,
pusėje, netoli senųjų kapinių dar ir
dabar tebestovi dvi didelės pušys, ant
kurių prikalti kryžiai. Pasak buvusių
vietinių ir kitų kaimų gyventojų, prieškaryje ten buvo laidojami nekrikštyti
vaikai ir ta vieta vadinama siratkapiais.
Per Šeštines Šarki kaimo gyventoja
Prakseda Taurozienė pindavo vainikus,
eidavo Šv triškės mišk ant kalniuko
esančius senkapius ir padėdavo juos
ant kryžiaus.
Netoli kapelių buvo bažnyčia.
Kartą kunigas laikė mišias ir bažnyčia
su visais žmonėmis ir turtu nuskendo.
Tada bažnyčia jau buvusi pastatyta

Koplytėlė pušyje prie kelio, netoli Senkapių
1

kelme.lt taryba 2008-10-30 T-352 priedas.doc.
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V iguvoje. O Šv triškės bažnyčios vietoj liko kiaurymė, kur, metus akmen , pasigirsdavo žvangėjimas, nes
akmuo pataikydavo nugrimzdusią bažnyčią. Vaiguvos
bažnyčios archyvuose parašyta, kad čia stovėjo dar
šiaudais dengta švedų šventykla2.
Švytriškės kaimo plotas – 76,05 ha3.
Manoma, kad Švytriškės kaimo teritorijoje buvusi senovinė gyvenvietė, nes apie 300 m nuo namų
Kipras Žukauskas buvo radęs žiedą, kur pristatė
archyvą. Griovio, esančiame netoli sodybos, molyje
mėtydavos stiklo šukių.
Švytriškės kaime buvo 4 sodybos Žukauskų,
Mirauskų, Gedminų ir Radavičių. Gedminai valdė
18 ha, Mirauskai – 15 ha, Radavičiai – 8 ha, Žukauskai – 22 ha žemės.
Manoma, kad Švytriškės gyventojas buvo Florijonas Normantas.
1922 m. (protokolas Nr. 1) Vaiguvos valsčiaus
viršaičiu išrinktas Izidorius Giržadas, viršaičio padėlorijonas Normantas.
jėju – Antanas Andrijauskas, iždininku – Florijonas
Iš Tverijonų šeimos albumo
Normantas4.
Jis buvo turtingas žmogus. Savo namus ir dal žemės pardavė Kiprui Žukauskui, kuris Rusijoje dirbo traukinių mašinistu.
Gyvenamasis namas buvo dviejų galų su kaminu viduryje, stovėjo svirnas,
galvijų ir kiaulių tvartai, daržinė ir kalvė. Po namu nuo Vaiguvos pusės buvo
rūsys (sklepas). Vieni pastatai buvo seni, statyti Normantų, kitus pasistatė Žukauskai. Viename trobos gale gyveno Žukauskų šeima, kitame – Kipro Žukausko
motina su dukterimi Viktorija.
Alfonso Gedmino tėvų troba buvo dviejų galų su ilgu koridoriumi ir kaminu
viduryje, kuriame rūkydavo mėsą. Netoli trobos buvo tvenkinys (prūdukas). Vėliau ten gyveno Alfonso Gedmino šeima. Arčiau pušyno, netoli kapukų, Viktoras
Gedminas pasistatė sodybą, o jam išsikėlus, apsigyveno Alfonso Gedmino šeima.
Mirauskienė ir Radavičienė buvo seserys (Normantaitės).
Radavičių buvo mažas namukas – tik kambarys ir virtuvė. Po kurio laiko
namas sudegė. Vaclovas ir Julija (Normantaitė) Radavičiai turėjo 9 vaikus Stanislavą, Bronislavą, Antaną, Boleslovą, Juozą, Petrą, Zofiją ir Oną.

4. Gyventojai
Prasidėjus trėmimams,

S birą buvo ištremti 7 Švytriškės kaimo gyventojai.

Kipras Žukauskas, Tomo, gim. 1892
(97), valstietis. Tremtis 1948 05 22 Centrin
Chaz ną, Z mos r., Irk tsko srit . Paleistas 1956 06 21, 1957 m. gr žo
Lietuvą,
1967 m. mirė.

2

3

4

Vaitkevičius V. Senosios Lietuvos šventvietės. Žemaitija, Vilnius, 1998, p. 506.
https www.e-tar.lt portal lt ...f1bd76e0e8e811e4a4809231b4b55019.
L VA, f. 862, ap. 1, b. 3730, l. 249.
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imkus, Vytauto Žukausko žmonos sesuo,

Aloyzas Žukauskas, Vytauto Žukausko žmona. Iš Aloyzo Žukausko
šeimos albumo
Julija Žukauskienė, Jono, gim. 1893 (95). Tremtis 1948 05 22
Centrin Chazaną, Zimos r., Irkutsko srit . Paleista 1956 04 10,
1957 m. gr žo Lietuvą, 1982 m. mirė.
Aloyzas Žukauskas, Kipro, gim. 1931, gyv. Ke mėje, moksleivis. Tremtis 1948 05 22
Centrin Chazaną, Zimos r., Irkutsko
srit Gusianoje ozero, Seleginsko r., Buri tiją. Paleistas 1956 11 12,
1957 m. gr žo Lietuvą.
Vytautas Žukauskas, Kipro, gim. 1928, gyv. Kelmėje, moksleivis. Tremtis 1948 05 22 Centrin Chazaną, Zimos r., Irkutsko srit .
Paleistas 1956 08 11, 1957 m. gr žo Lietuvą.
Genovaitė Žukauskaitė-Furmonavičienė, Kipro, gim. 1927,
moksleivė. Tremtis 1948 05 22 Centrin Chazaną, Zimos r., Irkutsko
srit . Paleista 1956 06 21, 1959 m. gr žo Lietuvą.
Valerija Žukauskaitė, Kipro, gim. 1929, moksleivė. Tremtis
1948 05 22 Centrin Chazaną, Zimos r., Irkutsko sr. Tulūną. Paleista
1956 07 31, 1957 m. gr žo Lietuvą.
Kazimiera Žukauskienė, Kazimiero, gim. 1865. Tremtis 1948
05 22 Centrin Chazaną, Zimos r., Irkutsko srit . Mirė tremtyje5.

1942-ųjų ruden vaikų auklė Stanislava Damanskaitė nuvedė Dorą Šapiraitę
(dabar Nidel) Žukauskų šeimą, nes Kipras Žukauskas draugavo su mergaitės
tėvu turtingu malūnininku Itzhaku Šapira, gyvenusiu Na dvario kaime netoli
Kelmės. Šeimos galva Kipras Žukauskas, jo žmona Julija Žukauskienė ir jų vyriausia penkiolikametė duktė Genovaitė Žukauskaitė (dabar Furmonavičienė) bei vienuolikametis sūnus Aloyzas Žukauskas
slėpė, maitino ir globojo Dorą Šapiraitę. 5 Lietuvos gyventojų genocidas, ats. red. B. Burauskaitė, Vilnius, 2009, t. 3, p. 783.
Žukauskai gerai žinojo, kad jie rizikuoja
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gyvybe, gelbėdami mergaitę. Kai padėtis
pablogėjo, prasidėjo kratos, mergaitė visą
laiką buvo slepiama daržinėje ant šieno.
Genė ir Aloyzas nešiodavo Dorai maistą.
Jie padėjo išrausti šiene duobę ir toje duobėje slėpė Dorą. patingo pavojaus metu
Genė Žukauskaitė ir Aloyzas Žukauskas
užversdavo duobę šienu, atsisėsdavo ant
duobės krašto ir kuo nors užsiimdavo.
Itin rizikavo Genė. Ji dažnai likdavo su
Dora daržinėje, ypač naktimis. Kadangi
kratos Žukauskų šeimoje vis nesibaigė,
kita Doros gelbėtoja – Stefanija Kulevičiūtė – vėl paėmė ją pas save6.
2006 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos
Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus
dekretu Nr. 738 minint Lietuvos žydų
genocido dieną Žūvančiųjų gelbėjimo
kryžiumi apdovanoti asmenys, kurie, nepaisydami mirtino pavojaus sau ir šeimai,
Antrojo pasaulinio karo metais gelbėjo
žydų tautybės žmones nuo nacių genocido Aloyzas Žukauskas, Kipras Žukauskas (po mirties), Julija Žukauskienė (po
mirties), Genovaitė Furmonavičienė (Žukauskaitė)7.
Žymiausias Švytriškės kaimo gyventojas – Aloyzas Žukauskas, baigęs
V lniaus universitete matematiką, o vėliau
neakivaizdžiai ekonomiką. A. Žukauskas
buvo ilgametis J rbarko statybinių medžiagų kombinato vadovas. A. Žukauskas nuo jaunystės žaidžia šachmatais, o

A. Žukauskas (kairėje)
Julija Žukauskienė (Aloyzo mama),
A. Žukauskas su sūnumi Linu

Kipras Žukauskas prie mamos (Kazimieros
Žukauskienės) kapo Sibire. 1950 m.
Iš A. Žukausko šeimos albumo

6
7

www.jmuseum.lt.
www.adamkus.ltapdovanojimai 256.
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Petras Tverijonas, Boleslovas Mirauskas, Julijonas Tverijonas.
Iš Tverijonų šeimos albumo

1982 m. – kandidatas sporto meistrus. Dar ir dabar jis tarprajoninėse senjorų
šachmatininkų varžybose užima prizines vietas.
Valerija Žukauskaitė mokytojavo Skaudv lėje, o Pak vio pradžios mokykloje
mokytoju dirbo Vytautas Žukauskas (vėliau Panevėžyj inžinieriumi).
Kipras Žukauskas buvo ir apsišvietęs ir prasilavinęs, ir nemažai pasaulio
matęs žmogus. Prieš Pirmąj pasaulin karą jis carinėje R sijoje gijęs traukinio
mašinisto specialybę dirbo geležinkelininku – traukinio Gomelis–Maskva mašinistu. Revoliucijos metais jis buvo patekęs lenkų nelaisvę. Paskui vargais negalais
parsirado Lietuvą. Kiprui Žukauskui jo tėvas nupirkęs paliko ūk Švytriškės
kaime, o pats išvyko Argentiną. Nors ir užsiėmęs ūkio darbais, Kipras Žukauskas
Sėdi (iš kairės) Teresė Tverijonienė (Mirauskaitė), Benedikta
Mirauskienė (Normantaitė; Teresės mama), Petras Tverijonas,
Kazimieras Mirauskas (Teresės tėtis), Julijonas Tverijonas
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Žukauskų šeimos genealoginis medis

Buv s

vytriškės kaimo gyventojas Aloyzas Žukauskas Prezidentūroje

pas LR Prezidentą Valdą Adamkų. 2000 m. Iš Žukauskų šeimos albumo
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dalyvavo ir valsčiaus vairių reikalų
tvarkyme. Matyt, aplinkinių žmonių
buvo vertinamas ir gerbiamas8.
Kipras Žukauskas tarpukariu buvo V iguvos valsčiaus sekretorius.
Petras Tverijonas dirbo Ke mės rajono civilinės gynybos štabo viršininku,
mokytojavo Gordų (dabar Vij rkų), Saudininkų (dabar Maironių) ir B tkiškės
mokyklose, dirbo Kelmės apylinkių
seniūnijos seniūnu, Stulgi pagrindinės mokyklos, vėliau – Vij rkų globos
namų direktoriumi.
Sovietmečiu žvenčio rajono pirmininku buvo Rapolas Gedminas, vėliau
išsikėlęs Radv lišk . Leonas Mirauskas
buvo Pakėvio ir Akmenių pradinių mokyklų vedėjas, K lainiuose – kolūkio
pirmininkas, vėliau – Šil tėje partijos
sekretorius. Boleslovas Mirauskas dirbo Iš kairės Boleslovas Mirauskas, Leonas Mirauskas
buhalteriu Gruzdžiuos ir Šiauliuos .
Šv triškės kaime buvo muzikantų Boleslovas Mirauskas grojo armonika,
Julijonas Tverijonas – bandonija, o Jonas Radavičius – būgnu, Aloyzas Žukauskas – akordeonu.
Pušyne link Norki kaimo už kapukų yra buvusios gegužinės.

8

Kutkevičius V. Jurbarkiečių šeimai atiteko Pasaulio
Tautų Teisuolio medalis, Mūsų laikas, 2007, kovo 23.
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Šliurpių kaimas
Ieva

varcaitė

1. Geografinė padėtis
Šli rpių kaimas yra Žemait jos centrinio kalvyno viduryje, netoli kelio V iguva– žventis. Apie Šliurpių kaimo žemės gelmes tolimojoje praeityje byloja
artimiausi gręžiniai. Gręžinių kernas rodo, kad Šliurpių kaimo teritorijoje veržėsi
vulkanai, drebėjo žemė. Šią teritoriją ne kartą buvo užpylęs jūros vanduo, o jam
atslūgus – žemės paviršių raižė žvarbūs vėjai. Esant kontinentiniam apledėjimui,
Šliurpių kaimo teritorija atsidūrė po stora ledo danga. Tirpstantys ledyno vandenys suformavo slėnius, klonius, raguvas. Atsirado gilios daubos, kūdros, pelkės.
Žemės paviršius buvo natūraliai lyginamas.
Šli rpės – kaimas buvusio V iguvos valsčiaus teritorijoje, 7,5 km pietus
nuo žvenčio ir apie 4,5 km šiaurę nuo Vaiguvos. Tai vienas mažiausių kaimų
Vaiguvos valsčiuje. Šliurpių kaimas šiaurėje ribojasi su Šili kų kaimu, šiaurės vakaruose – su Mešk ičių, rytuose – su Pagir škių, pietuose – su Audeni kaimais.
Artimiausios Šliurpių kaimui gyvenvietės Sirūn škiai, Did nai, T ršiškiai,
Šlumpia , P butkalnis, Na dvaris.
Artimiausi ežerai, tvenkiniai, upės, miškai iki 10 km atstumu Kasiuliai
(miškas), Varm kė (upė), Va mė (upė), Krut klis (upė).
2001 m. Šliurpių kaime gyventojų nebuvo.

2. Kraštovaizdžio padėtis
Per Šli rpes nuo Arvydiškės link Meškuičių tekėjo mažas upeliūkštis, vadinamas ravuku. Prie kelio buvo Norgėlos tvenkinys (prūdas). Lileikių miške būdavo
daug grybų, o pelkėje – spanguolių.

3. Istorija
Šliurpių kaimas seniau priklausė Vaiguvos seniūnijai.
Šliurpių kaime buvo dvi sodybos. Jos stovėjo netoli viena kitos – per 200–300 m.
Petro ir Michalinos Norgėlų sodybos troba buvo dviejų galų su prie- Michalina ir Petras Norgėlos. Iš dukters Teresės
angiu ir kaminu viduryje (kuriame rū- Aldonos Gaidamavičienės šeimos albumo
kydavo mėsą), stogas dengtas skarda,
o tvartai buvo moliniai. Viename gale
gyveno Norgėlų šeima, o kitame –
senukai Miliai. Norgėlų šeima turėjo
daugiau kaip 40 ha žemės. Ištrėmus
Norgėlų ir Milių šeimas S birą, jų sodyboje gyveno keturios šeimos Šimkų,
Grubliauskų, Ušinskų, Rakauskų (Rakauskams išsikėlus gyveno Savickienė).
Šalia miškelio buvo Vincentos
ir Antano Lileikių sodyba. Sodybą ir
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liurpių kaimas. Iš T. Aldonos Gaidamavičienės (Norgėlaitės) šeimos
albumo

Vincenta ir Antanas Lileikiai su sūnumis Juozu (kairėje) ir Antanu
bei dukterimi Tekle

liurpėse (apačioje kairėje). 19 2 12 2 .

Iš Lileikių šeimos albumo
Vincenta Lileikienė (Venckutė) su vaikaičiais. Iš Lileikių šeimos albumo
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žemę A. Lileikiui perleido vyresnysis brolis, išvykęs Am riką. Lileikių giminės
Vėliau ten gyveno sūnaus Antano žmona su dukterimi Al- genealoginis medis
dona. Troba taip pat buvo dviejų galų (su prieangiu tarpe).
Vienas galas buvo gyvenamas, o kitame buvo laikomi maisto produktai. Trobos
stogas buvo dengtas lentelėmis (gontais). Tvartai buvo mediniai. A. Lileikio šeima
turėjo apie 17 ha žemės, nors dirbamos žemės tebuvo keturi hektarai, o kita buvo
miškas, durpynas, pelkės. Iš durpyno imdavo durpes ir jomis kūrendavo krosnis.
Ignacas ir Magdalena Žymantai gyveno Norgėlų pirtelėje.
Netoli Norgėlų pirtelės tarp eglių (jos išlikusios ir dabar) buvo koplytstulpis.
Dabar jo nebėra, o yra tik prie eglės prikaltas kryžius. Žmonės kalbėjo, kad toje
vietoje vežama krikštyti mirė mergaitė. Vietos gyventojai koplytstulp puošdavo
gėlėmis.
Miške yra išlikusios senos molinės fermos, vadinamos Šliurpių fermomis.
Manoma, kad jos statytos sovietmečiu.
Šliurpių kaimo plotas – 76,05 ha.1

4. Gyventojai
Sibirą buvo ištremti 7 Šliurpių kaimo gyventojai.
Petras Norgėla, Juozo, gim. 1905 m. Tremtis 1948 05 22
Zukumajų, Zimos r., Irk tsko srit . 1956 01 26 mirė tremtyje.
Michalina Norgėlienė, gim. 1915 m. Tremtis 1948 05 22 Zukumajų, Zimos r., Irkutsko srit . 1957 10 23 gr žo Lietuvą. Mirė 1991 m.
Aleksandras Norgėla, Petro, gim. 1940 m. Tremtis 1948 05 22
Zukumajų, Zimos r., Irkutsko srit . Gr žo Lietuvą. Mirė 1977 m.
Danutė Norgėlaitė, Petro, gim. 1939 m. Tremtis 1948 05 22
Zukumajų, Zimos r., Irkutsko srit . Gr žo Lietuvą.
Teresė Aldona Norgėlaitė Gaidamavičienė, gim. 1941 m. Tremtis
1948 05 22 Zukumajų, Zimos r., Irkutsko srit . Paleista 1956 04 17.
Lietuvą gr žo 1963 m.2

1

2

https www.e-tar.lt
portal lt ...f1bd76e0e
8e811e4a4809231b4b55
019.
Lietuvos gyventojų genocidas, ats. red. B. Bu r a u s k a i t ė , Vilnius,
2009, t. 3, p. 43.
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Antanas Milius, Prano, gim. 1881 m. Tremtis 1948 05 22
Zukumajų, Zimos r., Irkutsko srit . Paleistas 1956 04 17. Lietuvą
negr žo.
Apolonija Milienė, gim. 1873 m. Tremtis 1948 05 22 Zukumajų, Zimos r., Irkutsko srit . Paleista 1956 04 17. Lietuvą negr žo.3

Šliurpių kaime gyveno muzikatas Ušinskas, kuris grodavo jaunimo pasilinksminimo vakaruose. Šliurpių kaime vaikystę praleido mokytoja Zofija Armoškienė
(Lileikytė), gimė farmacininkė Teresė ir buhalterė Vanda Norgėlaitės.
2001 m. Šliurpių kaime gyventojų nebuvo.

3

Lietuvos gyventojų genocidas, ats. red. B. Burauskaitė, Vilnius, 2007, t. 3, p. 930.
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Daugėliškės kaimas
Ieva

varcaitė

1. Geografinė padėtis
Daug liškė – kaimas V iguvos seniūnijoje, 7 km pietryčius nuo Vaiguvos, prie kelio V iguva–Ke mė. Šiaurėje
ribojasi su Laugir škių kaimu, vakaruose – su K lniškių, pietvakariuose – su
Perk niškės, pietuose – su Akmeni ,
šiaurės rytuose – su Daustori kaimais.
Artimiausios Daug liškės kaimui
gyvenvietės Akmenia , Špit lė, Gal niai,
Daustoria , K lniškiai, Gail ičiai, P pilalis, Šili kai, Ži unė.
Artimiausi ežerai, tvenkiniai, upės,
miškai iki 10 km atstumu Šiaul ičiai
(ežeriukas), Šiaul ičiai (miškas), Ad šiškė (miškas), Knit oja (upė), Gelinka
(upė), Kalnyči (ežeras), Kaupa (miškas), K rmė (upė), Ži unė (ežeras),
Paginskia (pelkė), Šarkia (tvenkinys),
Tru pė (upė), Kasi liai (miškas), K vė
(ežeras), Mišk nis (ežeras), Pak vis (miškas), Smaugl s (upė), Da sinas (ežeras).
Apytikslis atstumas nuo artimiau- Daugėliškės kaimo situacinė schema
sių kelių Pak vis–Akmenia – 2,0 km,
Š ukėnai–V iguva–K lniškiai – 3 km, Ke mė– žventis – 3,7 km, P gojis–B tkiškė–
Kr žiai – 6,3 km, Nem kščiai–Kr žiai–Junkila – 6,3 km, Varlak jai–Karkl nai–K lainiai – 7,5 km, Balsia –Ka tinėnai–Kr žiai – 7,7 km, Pluskia –Žibu klės–Katil škiai – 8,1 km.
Atstumas nuo Daugėliškės iki kai kurių gyvenviečių V iguva – 7 km,
Kr žiai – 8 km, P kražantis – 12 km, Karkl nai – 12 km, Kuk čiai – 14 km, P šilė –
15 km, žventis – 15 km, Ke mė – 16 km, Liolia – 17 km, Š ukėnai – 18 km.
1989 m. surašymo duomenimis, Daug liškėje buvo 25 gyventojai, 2001 m. –
15, o 2011 m. – 9 gyventojai.
2009 m. savivaldybės tarybos nutarimu Nr. T-389 (2008 m. lapkričio 26 d.)
steigta Akmeni seniūnaitija, kuriai, be kitų kaimų, priklauso ir Daugėliškė.

2. Kraštovaizdžio padėtis
Daugėliškės kaimui priklauso dalis Pūstežerio pelkės. Kaimas ribojasi su
ežerėliu, vadinamu Eismonto ežeru. Daugėliškėje yra Ščerbinės miškas.
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3. Istorija

Juzefos ir Ipolito Dargvainių auksinės vestuvės. Pirmoje eilėje (iš kairės) Juozas Rimkus
(Juzefos Dargvainienės brolis), jo žmona Rimkienė, Juzefa Dargvainienė (Rimkutė), Ipolitas
Dargvainis, Stefanija

imkienė (Rimkutė),

eliksas

imkus; trečioje eilėje

(ketvirta), Mečislovo Dargvainio žmona (penkta), Onutė,

ofija Dargvainienė

ita, Aldona Dargvainytės (Ipolito

Dargvainio dukterys); ketvirtoje eilėje Antanas (trečias) ir Mečislovas (ketvirtas) Dargvainiai
(Ipolito Dargvainio sūnūs). Iš D. Lapinskienės ( imkutės) šeimos albumo

XIX a. pabaigoje Daugėliškės kaime buvo Daug liškių palivarkas, priklausęs
bajorui Ignui Vitkauskui. 1936 m. kaimas išskirstytas vienkiemiais.
Daugėliškės kaime yra Perk niškės senkapiai, vadinami Trak , Daugėliškės
(Akmeni ) senkapis, Akmenių (Perkūniškės) pilkapiai.
1593 m. dokumente minimas lkos kalnas (Ëåñíàÿ óâîëêà âú Äîâãåëèøêàõ). Be to,
1642 m. Kr žių klebonijos inventoriuje sakoma pod gurą Alka kalniem vieta nežinoma.1
Daugėliškės kaimo plotas – 60,74 ha.2
Apie 1945 m. Daugėliškės kaimas priklausė Kil nių seniūnijai.2
Kaip teigia architektai Marija ir Martynas Purvinai, negausiuose Daugėliškės
kaimo vienkiemiuose vyravo naujesni ar perdirbti trobesiai.
Senesnes tradicijas atspindėjo buvusios didesnės pavieškelės sodybos liekanos –
ten buvusi kūdra, sužėlusi eglių alėja, praeityje sodinti ąžuolai ir liepos. Dar stovėjo
domus sodybos tvartas – pakeltas ant
aukštesnio pamato, dailiai sumūryto iš
1
Vaitkevičius V. Senosios Lietuvos šventvietės,
skeltų akmenų. Tvarto sienos buvo suŽemaitija, Vilnius, 1998, p. 457.
2
https www.e-tar.lt portal lt .
klotos iš nedegto molio plytų.
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Stasio ir Adolfinos Rimkų sodyba Daugėliškės kaime. J. Kliučiaus nuotr.
Stanislovo Rimkaus šeima. Pirmoje eilėje (iš kairės)

ofija

imkienė (Rimkutė), Adolfina Rimkienė

(Ivanauskaitė), Stanislovas Rimkus, Savickienė (Stanislovo Rimkaus sesuo); antroje eilėje Stefanija
imkienė (Rimkutė), Juzefa Dargvainienė (Rimkutė) (trečia), Michalina

imkienė (Rimkutė) –

Kelmės savivaldybės mero V. Andrulio senelė; trečioje eilėje Kazimieras Rimkus (trečias), Juozas
Rimkus (penktas). Iš Danutės Lapinskienės ( imkutės) šeimos albumo
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Kitoje pakelės sodyboje, kur buvo perstatomas prieškarinis medinis namas,
dar matėsi senojo dekoro liekanų – trikampiai sandrikai virš langų ir kt. Apleistose kaimo kapinaitėse testovėjo vienas metalinis kaltinis kryželis.
Daugėliškės kaime buvo keturios sodybos Savickų, Rimkų, Alūzų ir Šilerių.
važiavimas Savickų sodybą buvo apsodintas medžiais. Gyvenamasis namas dviejų galų, kitas mažesnis – tarnams. Šalia buvo tvartas. Prie namų sodas.
Sovietmečiu toje teritorijoje Jakštienė (Savickių duktė) pasistatė namą.
Stasio ir Adolfinos Rimkų sodyba buvo kitoje kelio pusėje pakalniau. Apie
1920–1930 m. Rimkų name buvo mokyklos klasė. Mokytoja turėjo atskirą kambar .
1948 m. Rimkai buvo ištremti, o name apgyvendintos Kybartų ir Vilimų šeimos,
vėliau – Kerų ir Andrulių (Andrulienė – Rimkų vaikaitė). Gr žę iš tremties Rimkai
gavo kambar savo name.
Alūzų sodyba yra ant kalno dešinėje kelio pusėje, važiuojant link Kalniškių.
Šilerių sodyba buvo kairėje kelio pusėje, važiuojant Kalniškius.
Dabar Savickų trobos nebėra, išlikęs tik tvartas, Alūzų sodyba stovi negyvenama,
Šilerio – nugriauta, Rimkų – gyvena Šniaukšta iš Kražių (dabar namas restauruotas).
Čepkauskų ir Šimkų (Šimkienė – tremtinių Rimkų duktė) sodybos statytos sovietmečiu.
Šimkų sodyboje gyvena Dargvainis iš Šiaulaičių, o Čepkauskų – Ežerskis iš Kalniškių.

4. Gyventojai
Prasidėjus trėmimams, S birą buvo ištremti šeši Daugėliškės kaimo gyventojai.
Juozas Rimkus, Stasio, gim. 1914 m. Tremtis 1948 05 22
Meždugranką, Z mos r., Irk tsko srit Zukumajų, Zimos r., Irkutsko
srit . Paleistas 1957 05 16. 1957 m. gr žo Lietuvą.
Elena Rimkevičienė, Stasio, gim. 1921 m. Tremtis 1948 05 22
Meždugranką, Zimos r., Irkutsko srit Zukumajų, Zimos r., Irkutsko
srit . Paleista 1957 05 16. 1957 m. gr žo Lietuvą.

Stanislovo Rimkaus
šeimos genealoginis
medis
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Algirdas Antanas Rimkevičius, Juozo, gim. 1944 m. Tremtis
1948 05 22 Meždugranką, Zimos r., Irkutsko srit Zukumajų, Zimos r., Irkutsko srit . Paleistas 1957 05 16. 1957 m. gr žo Lietuvą.
Nijolė Rimkevičiūtė, Juozo, gim. 1951 m. tremtyje Zukumajuje,
Zimos r., Irkutsko srityje. 1957 m. gr žo Lietuvą.
Stasys Rimkus, Prano, gim. 1874 m. Tremtis 1948 05 22
Meždugranką, Zimos r., Irkutsko srit Zukumajų, Zimos r., Irkutsko
srit . Paleistas 1957 05 16. 1957 m. gr žo Lietuvą.
Adolfina Rimkevičienė, Adolfo, gim. 1879 m. Tremtis 1948
05 22 Meždugranką, Zimos r., Irkutsko srit Zukumajų, Zimos r.,
Irkutsko srit . Paleista 1957 05 16. 1957 m. gr žo Lietuvą.3

Daugėliškės kaime gimė dienraščio Lietuvos rytas žurnalistas Henrikas
Savickis, Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, UAB Kelmės
šilumos tinklai vyr. finansininkė Danutė Lapinskienė (Šimkutė), buvęs UAB Kelmės vietinis ūkis direktorius Stasys Andrulis, pedagogės Irena Savickytė (dirbo
Vaiguvos septynmetėje ir Kelmės vidurinėje mokyklose) ir Regina Budreckytė
(dirba Klaipėdoje darželyje). Henrikas Savickis Kražiuose turėjo pieninę (Irenos
Savickytės ir Henriko Savickio tėvas).

3

Lietuvos gyventojų genocidas, ats. red. B. Burauskaitė, Vilnius, 2009, t. 3, p. 263.
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Sirūniškių kaimas
Ieva

varcaitė

1. Geografinė padėtis
Sirūn škių kaimas yra 8 ir 9 km nuo žvenčio ir 4 ir 3 km nuo V iguvos,
prie kelio žventis–Ke mė. Abi Sirūniškių kaimo dalys yra prie Va mės upės.
Nuo Pagir škių kaimo pietus – viena kaimo dalis, antra – nuo Pagiriškių kaimo
šiaurę. Sirūniškių kaimo dalis, esanti pietus nuo Pagiriškių kaimo, ribojasi
pietuose su Did nų, vakaruose su Ling viškio ir Šli rpių, šiaurėje su Pagiriškių,
rytuose su Klapatauski kaimais. Sirūniškių kaimo dalis, esanti šiaurę nuo Pagiriškių kaimo, ribojasi pietuose su Pagiriškių, vakaruose su Mešk ičių ir Gedv lų,
šiaurėje su Gud liškių ir rytuose su Klapatauskiu kaimais.

2. Istorija
Nuo 1920 m. Sirūniškių kaimas priklausė Vaiguvos valsčiui. Nuo 1924 m.
Sirūniškių kaimas priklausė Vaiguvos valsčiaus Pagiriškių seniūnijai. 1937 m. gruodžio 17 d. Šiauli apskrities valdyba nutarė Sirūniškių kaimą, užimant 63,90 ha
ir turint 22 gyventojus, priskirti Užvenčio valsčiui.
Sirūniškių kaime gyveno du stambūs ūkininkai Choromanskiai, valdę daugiau kaip 30 ha žemės ir turėję malūną,
ir Juozas Galkevičius – apie 30 ha. Choromanskiai buvo du
broliai. Vienas buvo turtingas ponaitis , nes valdė žemę,
turėjo medelyną, didel sodą. Antrasis turėjo tik malūną ir
gyveno skurdžiau.
Choromanskio dvarelio sodyba buvo ties keliu Vaiguva–Užventis, šalia dabartinio tvenkinio (užpylusio buvusias
pievas), Varmės upelio slėnio ir keliuko pietvakarių link. Ten
aplink nemažą kiemą stovėjęs medinis rūmelis, dvi daržinės, Artūras horomanskis
Sirūniškių dvaro
rūsys
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Sirūniškių dvaro
svirnas

svirnas (su rūsiais po juo) ir didelis tvartas. Kaip teigia ar- Žemėtvarkininkas
chitektai Marija ir Martynas Purvinai, dvarelio svirną ir tvartą Juozas Galkevičius
veikiausiai XX a. pradžioje statė kvalifikuoti meistrai, naudoję
kokybiškas statybines medžiagas.
Dabar liko tik pastarasis pastatas, tebeauga senų klevų,
uosių ir kt., o netoli sodybos – akmeninis kryžius su lenkiškais
užrašais. Sovietmečiu nemažą dvaro rūmel vietos ūkis pardavė, j nuardė ir išvežė
žvent . Ties Choromanskio sodyba
buvo rengtas tvenkinys, ten stovėjo senas medinis vandens
malūnas (iki 1950 m.). Dabar telikęs tik tvenkinys, o malūną
sovietmečiu nugriovęs vietos ūkis. Prasidėjus trėmimams
Sibirą, ūkininkas Choromanskis pabėgo L nkiją, o malūnininkas liko kaime.
Dabar ant Choromanskio dvaro pamatų ūkininkas Edmundas Pikturna pasistatė naujus trobesius. Nuo dvaro laikų dar yra išlikęs senas tvartas ir rūsys.
Dabar ši kaimo dalis pavadinta Pagir škiais.
Kitoje kaimo dalyje buvo apie 30 ha Juozo Galkevičiaus ūkis. Dar yra išlikęs
gyvenamasis namas, svirnas, rūsys. J. Galkevičius dirbo Šiauliuos žemėtvarkos
tarnyboje, o ūk tvarkė žmona. Jie S birą nebuvo ištremti. Kadangi Galkevičiai
vaikų neturėjo, juos prižiūrėjo Aleksandravičiai, kuriems paliko sodybą ir žemę,
apie 30 ha. Šiuo metu ši kaimo dalis pavadinta Šli rpėmis.
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Laugiriškių kaimas
Stefanija Kundrotienė

1. Geografinė padėtis
Laugiriškių kaimo
situacinė schema

Laugir škiai – kaimas, nutolęs 6 km pietus nuo V iguvos. Laugir škių
kaimas ribojasi rytuose su Daustori kaimu, vakaruose – su Špit lės kaimu, pietuose – su Daug liškės, Akmeni , vakaruose ir pietvakariuose – su K lniškių,
šiaurėje – su L mpių (išnykusiu) kaimais. Kaimo plotas – 119,49 ha.

2. Kraštovaizdžio padėtis
Važiuojant keliu V iguva–Ke mė, nusileidus pakalnę nuo Kalniškių kaimo
ir kylant kalniuką, kairėje – aukščiausioje vietoje – yra Pūstežeris. Iš šlaito,
esančio šiaurę nuo Pūstežerio, išteka upelis Jon lė, kuris teka pro L mpes ir
teka Knit oją. Prie buvusios Gotautienės sodybos, pietų pusėje, – pusiau užakęs ežerėlis, vadinamas Akimi arba Dubenėliu. Jame auga domi augalija. Lapai
panašūs alijošiaus ir su dygliais. Tai alav jinis aštr s (Stratiótes aloîdes), apie
15–40 cm aukščio, augantis senvagėse, užtakiuose, užaugančiuose ežeruose, žydintis birželio–rugpjūčio mėnesiais. Augalai būna ežerėlio dugne, tik žydėdami
pakyla vandens paviršių, o peržydėję – panyra dugną. Kai augalai žydi, ežerėlio paviršius pasidaro žalias. Dabar pusė šio ežerėlio yra užakusi. Laugiriškių
kaime yra kalva, vadinama Cibirkalniu (ten ganydavo ožkas, todėl manoma, kad
pavadinimas kilo nuo žodžio ciba – ožka).
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Pūstežeris. 2017 m.
Antano Jankausko
(Jankaus) nuotr.

Gotautienės
ežeriukas

ibirkalnis.
2017 m.
S. Kundrotienės
nuotraukos
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Kapukų kapavietė

Kapukai nuo

ibirkalnio pusės.

2018 m.
A. Jankausko (Jankaus) nuotraukos
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Prie buvusios Stasio Daukšos
sodybos yra 1884 m. sodintas ąžuolas.
šiaurę nuo kaimo yra 6 ha
ploto Alkos durpynas.1
Alkos durpynas (torpynė) yra nuo
buvusios Prano Čilinskio sodybos einant Daustorių pusę. Ten Čilinskių
šeima kasė durpes, o tos vietos, kur
durpės buvo kastos seniau ir užaugusios, – buvo šienaujamos.
Laugiriškių kaimo žemės paviršiaus kalvotumas yra mažesnis, erozijos
procesai silpnesni, aptinkami akmenys
smulkesni ir jų vis rečiau pasitaiko negu
gretimame Akmenių kaime, todėl ši
teritorija labiau tinkama žemdirbystei.
Tarp Jono ir Felikso Daukšų sodybų einant link Adošiškės, eglyniuke buvo kapinaitės, vadinamos Kapukais, kuriose buvo palaidoti pokariu
sušaudyti žmonės, tarp jų ir F. Daukšos sūnus.

žuolas prie buvusios Stasio Daukšos sodybos.
Iš Daukšų šeimos albumo

2. Istorija
Pasak dr. M. Purvino, vietovardis Laugiriškiai senuosiuose žemėlapiuose
minimas 1850 m. Pobaudžiaviniu laikotarpiu Laugiriškių kaime buvo 10 sodybų,
1903 m. gyveno 65 gyventojai, 1905 m. – 10 sodybų, 1923 m. – 7 sodybos ir 46
gyventojai. 1928 m. Laugiriškių kaimas užėmė 104,89 ha plotą ir buvo suformuota
10 naujų ūkių, iš jų trys Daukšų šeimoms ir du Čilinskų.
Laugir škiuose 1931 m. kurta vienkomplektė pradžios mokykla.2
Laugir škių pradžios mokyklos vedėju dirbo Edmundas Ščavinskas.3
Vėliau ji buvo iškelta buvus Akmeni kų (dabar K lniškių) kaimą P. Eismunto namą, bet ir toliau vadinosi Laugir škių pradžios mokykla.
1959–1961 m. Laugiriškiuose buvo 13 sodybų, o 2002 m. – 5 gyventojai.
Laugiriškių kaimas buvęs Kelmės rajone, Vaiguvos apylinkėje. Dabar jo nė
pėdsakų nebelikę. Vietovę mena ir amžina tik lobis, kurio didžioji dalis saugoma
Šiaulių Aušros muziejuje, aprašoma istorinėje literatūroje. S. Bieliauskas pasakojo,
kad lob 1959 m. atsitiktinai rado Laugiriškių pradinės mokyklos antros klasės
mokinė Aldona Pociutė. Kituose šaltiniuose nurodoma kita šios moksleivės pavardė, tačiau Aušros muziejininkas remiasi autoritetingu šaltiniu – E. Ivanausko
knyga Lietuvos pinigų lobiai. Paslėpti 1390–1865 m. Mergaitė, ganydama avis
prie miško, esančio tarp kaimo ir buvusio Ad šiškės tarybinio ūkio, bėgo 1 Vaitkevičius V. Senosios Lietuvos šventvietės. Žemaitija, Vilnius, 1998, p. 477.
per traktoriaus išverstą arimą ir rado 2 LCVA, f. 391, b. 2512, l. 11.
paviršių išverstų monetų. Dal jų su- 3 iaulių metraštis, Šiauliai, 1932.
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Lobio radimvietė ir radėjos sūnus Darius
Lobio radimvietė nuo Jonelės upės pusės.
2018 m. A. Jankausko (Jankaus) nuotraukos
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rinko ir nunešė pradinės mokyklos mokytojai Kazei Kardelienei. Mokytoja rastas
monetas perdavė Šiaulių Aušros muziejaus specialistams. „Matyt, monetas išarė
traktorininkai, tačiau jų nepastebėjo. Iš aprašų aiškėja, kad lobis neliestas paviršiuje išgulėjo
dvi savaites“, – istorijos smulkmenas pasakojo muziejininkas S. Bieliauskas. Buvęs
Aušros muziejaus darbuotojas Adolfas Nezabitauskas, gavęs Laugiriškių lobio
monetų, nusprendė ir pats nuvažiuoti radinio vietą ir ten atlikti kasinėjimus. „Jis
nuvyko pas ūkininkus Pociukus, kurių duktė ir rado šį lobį bei turėjo dalį monetų“, –
sakė S. Bieliauskas. Pakasinėjęs nurodytą vietą A. Nezabitauskas rado ir daugiau
monetų bei molinių šukių. Iš viso buvo surinktos 432 Laugiriškių lobio monetos.4
Šio lobio monetų amžius apima net šimtą metų – nuo 1492-ųjų iki 1599-ųjų.
Rasta LDK kunigaikščių ir Lenkijos karalių Aleksandro Jogailaičio, Žygimanto
II Senojo ir Žygimanto III Augusto laikų monetos – jų lobyje rasta apie šimtą,
daugiausia XVI a. monetų. Visi lobio pinigai yra pusgrašiai.
Muziejininkas džiaugėsi, kad tokio seno laikotarpio – 1492–1599 metų –
monetos labai gerai išsilaikė.
„Nuvyk s į lobio vietą, A. Nezabitauskas rado ir molinių šukių, matyt,
lobis buvo paslėptas puodynėje ar kitokiame moliniame inde, kuris
jas ir apsaugojo nuo aplinkos poveikio“, – manė A. Bieliauskas.
tą pačią vietą 1992 m. buvo nuvykęs ir mokslininkas E. Ivanauskas, savo knygoje
aprašęs Laugiriškių lob , tačiau nerado ne tik jokių lobio liekanų, bet jau ir kaimo
tuomet nebebuvę. S. Bieliauskas samprotavo, kad lob užkasti galėjo vidutinio
turtingumo bajoras, nes rastos vien lietuviškos monetos, kurios visos – pusgrašiai.
Pusgrašiai nebuvę labai vertingi pinigai, S. Bieliauskas juos vadino einamaisiais .
Tai 2 ir 5 dabartinių litų vertės monetos. Jeigu būtų buvę užkasti taleriai, būtų
galima sakyti, kad paslėpė turtingas žmogus, nes jie piniginiu atžvilgiu kur kas
vertingesni nei pusgrašiai. Pasak S. Bieliausko, viename inde buvo paslėpti net
šimto metų laikotarpio pinigai, tad galima tarti, kad bent dalis jų buvo pasenę,
nebenaudojami, išimti iš apyvartos.
S. Bieliauskas pasakojo, kad lobiai neretai randami smuklių vietose. O Laugiriškių lobis rastas arime, tad galima spėti, kad toje vietoje anksčiau gyventa.
„Galbūt žmonės užkasė ir pamiršo“, – spėliojo muziejininkas. Laugiriškių kaimo
lobio dal galima pamatyti Šiaulių Aušros muziejaus Aušros alėjos rūmuose,
Archeologijos ekspozicijoje. Čia eksponuojamos 46 Jogailaičio laikų monetos.5

4. Gyventojai
2001 m. surašymo duomenimis, Laugiriškiuose buvo 10 gyventojų. Nuo
2009 m. Laugiriškių kaimas priklauso Akmeni seniūnaitijai. 2011 m. surašymo
duomenimis, Laugir škiuose gyventojų nebebuvo.
Seniau Laugiriškių kaime buvo 10 sodybų 4 Daukšų (Stasio, Felikso, Jono ir
Antano), 3 Čilinskių – Prano, Kazimiero (brolių) ir Benedikto, Savickų, Onos Mikutienės ir Gotautienės. Vėliau Savickų
sodyboje gyveno Elžbieta Žutautienė, 4 old.straipsniai.lt zyma Archeologija.
Turčinskai ir Zelionkai. Išsikėlus Tur- 5 www.straipsniai.lt mokslas isnykusi-k...
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činskams ir Zelionkams gyveno viena Stanislovas Daukša prie namų
E. Žutautienė. Jie gyveno ant to paties kalniuko netoli vienas kito, šalia Cibirkalnio. S. Daukša ir Antanina Daukšienė.
Prasidėjus melioracijai, Jonas Daukša iš Iš Daukšų šeimos albumo
Laugiriškių Kėdainius išsikėlė pirmasis,
o kiti kaimą paliko vėliau. Antano Daukšos sodyba buvo prie Pūstežerio. Benedikto
Čilinskio šeima gyveno labai senoje pajuodusioje troboje, vėliau jo sūnus Petras
išsikėlė Špitolės kaimą. Ištrėmus Prano Čilinskio šeimą, jo sodyboje gyveno kiti
gyventojai, kurie keitėsi. Paskutiniai gyventojai buvo Burbai. Paskui sodyba sunyko
pati. Onos Mikutienės sodybos stogai buvo dengti šiaudais, troboje – didelė molinė
krosnis. O. Mikutienė mirė netrukus po karo. 1939 m. dal (10,15 ha) Mikutienės
žemės buvo nupirkę Pranas ir Antanina Jankauskai. Gotautienės sodyba buvo netoli
ežeriuko, vadinamo Gotautienės ežeriuku. Manoma, kad ši sodyba sunyko pati.
Prasidėjus trėmimams, S birą buvo ištremti 7 Laugiriškių kaimo gyventojai.
Čilinskis Pranas, Domininko, gim. 1896 m., valstietis. Tremtis 1949 03 25 Uvatą, Nižneud nsko r. Irk tsko srityje. Paleistas
1958 05 26, 1959 m. gr žo Lietuvą. 1988 m. mirė.
Čilinskienė Domicelė, Teofilio, gim. 1903 m. Tremtis 1949 03 25
Uvatą, Nižneudinsko r. Irkutsko sr. Paleista 1958 05 26, 1959 m.
gr žo Lietuvą. 1986 m. mirė.
Čilinskis Adolfas, Prano, gim. 1929 m. Tremtis 1949 03 25
Uvatą, Nižneudinsko r. Irkutsko sr. Paleistas 1958 05 26, 1959 m.
gr žo Lietuvą.
Čilinskis Alfonsas, Prano, gim. 1934 m. Tremtis 1949 03 25
Uvatą, Nižneudinsko r. Irkutsko sr. Paleistas 1958 05 26, 1959 m.
gr žo Lietuvą.
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Prano Jankausko
19 9 m. žemės
planas (padarytas
ant medžiagos).
Iš A. Jankausko
(Jankaus) šeimos
albumo

P. Jankausko pasas. Iš A. Jankausko (Jankaus) šeimos albumo
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P. Jankausko
sodybos daržinės
nendrinės durys.
Iš A. Jankausko
(Jankaus) šeimos
albumo

Čilinskaitė Agota, Prano, gim. 1926 m. Tremtis 1949 03 25
Uvatą, Nižneudinsko r. Irkutsko sr. Paleista 1958 05 26, 1959 m.
gr žo Lietuvą.
Čilinskytė (Gailevičienė) Emilija, Prano, gim. 1937 m. Tremtis
1949 03 25 Uvatą, Nižneudinsko r. Irkutsko sr. Paleista 1958 05 26,
1959 m. gr žo Lietuvą.6
Čilinskis Stasys, Prano, gim. 1928 m. Suimtas 1948 11 15,
kalintas Kelmėje, 1948 12 10 Šiauliuose. pat. pasit. 1949 05 10 nuteistas dešimčiai metų lagerio. Išv. lag. –
Sevvostl gą, Magad no srit . Tremtis 1956
6
Lietuvos gyventojų ge nocidas, ats. red. B . B u 06 07
Nižneudinsko r. Irkutsko sr. Parauskaitė, Vilnius, 2012, t. 4, p. 228.
leistas 1958 05 26, 1959 m. gr žo Lietuvą. 7 Lietuvos gyventojų genocidas, ats. red. B. Buraus1997 m mirė.7
kaitė, Vilnius, 2007, t. 3, p. 263.
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Stasys

ilinskis

(pirmas iš kairės).
Iš Klimų šeimos
albumo

Sovietmečiu kaime būdavo sunku gauti arklius sodybiniam sklypui apdirbti.
Pranas Jankauskas, išėjęs pensiją, sumąstė pasidaryti traktoriuką. Kad kuo mažiau būtų panašus tikrą, rėmus ir kitas detales darė iš medžio, todėl ir prigijo
traktoriukui vardas medinukas . Ir ne veltui, nes kolūkyje pasklidus gandui,
kad Jankauskai turi traktorių, buvo sudaryta komisija vertinti, ar tai ne gamybos
priemonė, kurių sovietmečiu žmogus negalėjo turėti. Komisija, apžiūrėjusi ir pamačiusi, kad traktoriuje daug medžio, numojo ranka ir medinukas liko.
Žymiausias žmogus, kilęs iš Laugiriškių kaimo, – Antanas Jankauskas (Jankus), gim. 1954 m. A. Jankauskas (Jankus) 1961–1964 m. mokėsi Laugiriškių pradžios mokykloje, 1964–1971 m. – Vaiguvos vidurinėje mokykloje. Baigęs Vaiguvos
vidurinę mokyklą, 1971–1976 m. studijavo VU Fizikos fakultete. Nuo 1976 m.
dirbo Šiaulių pedagoginiame institute (dabar Šiaulių universitetas), 1979 m. stojo
aspirantūrą, 1982 m. baigė aspirantūrą ir pradėjo dirbti mokslo darbuotoju Vilniaus universiteto Fizikos fakultete, 1986 m. apgynė fizikos ir matematikos mokslų
kandidato disertaciją, 1992 m. nostrifikuotas gamtos mokslų daktaru. 1995–2005 m.
Pranas Jankauskas
su sūnumi Antanu
po šienavimo
su „vokytuku“.
Iš A. Jankausko
(Jankaus) šeimos
albumo
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dirbo inžinieriumi Lietuvos radijo ir
televizijos centre, nuo 2013 m. dirba
atsinaujinančios energetikos srityje.
LŽŪA baigė Anicetas, Pranas,
Mečislovas, Bronius ir Povilas Daukšai.
Anicetas dirbo Kėdainių rajono Nemuno kolūkio pirmininku, Pranas –
Utenos senelių namų direktoriumi, Mečislovas – Vilniaus melioracijos statybos
valdybos inžinieriumi, Bronius – Joniškėlio ŽŪ technikumo ūkvedžiu.
Pr ekulėje mokytoja dirbo Veronika Jankauskaitė, miškininku – Povilas
Daukša, buhaltere – Bronė Daukšaitė.
Kelmės banke buhaltere dirbo Zofija
Daukšaitė, Šaukėnų VRS apylinkės inspektoriumi – Jonas Daukša, Šiauliuose,
Norvegijos monėje, informatiku dirba
Stasys Daukša.
Audėjos buvo Žutautienė ir Felikso Daukšos žmona, vadinama Feleksiene, o Žutautas turėjo kažkok senovin
varikl sukti kuliamajai.
Seniausi Laugiriškių kaimo gyventojai Pranas ir Domicelė Čilinskiai,

Lietuvos valsčiai

S. Daukša su sūnumis Kazimieru
ir Stasiu
Jonas Daukša.
Iš Daukšų šeimos albumo
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Laugiriškių kaimo kapela. Pirmoje eilėje (iš kairės) Veronika Jankauskaitė,
P. Jankauskas, Mykolas Pocius; antroje eilėje Antanina Jankauskienė su
sūnumi Antanu. Iš Jankauskų šeimos albumo

Domicelė

ilinskienė

ir Pranas

ilinskis

sulaukę apie 100 metų, Agota Čilinskytė mirė sulaukusi 92 metų, Adolfas Čilinskis
jau yra sulaukęs 89-erių.
Pranas Jankauskas grojo smuiku ir dalyvavo kaimo kapeloje, kurioje grojo Petras Eitmantis (akordeonas, armonika) iš Tol šių kaimo, Mykolas Pocius
(akordeonas) iš Egl nės kaimo, T. Adomaitis (būgnas) iš Adošiškės kaimo. Jonas
Daukša grojo gitara. Vėliau buvo susikūrusi kita kapela, kurioje grojo Pranas,
Anicetas ir Mečislovas Daukšai.
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Akmenių kaimas
Ieva

varcaitė

1. Geografinė padėtis
Akmenia – kaimas V iguvos valsčiuje, 7 km pietryčius nuo Vaiguvos, prie
Vilb no upelio ištakų. Akmeni kaimas ribojasi šiaurėje su Daustori , rytuose – su
Gail ičių, pietryčiuose – su D dmedžių, pietuose – su Ž viškės ir Gal nių, pietų
pietvakariuose – su Ži unės, vakaruose – su Šiaul ičių, šiaurės vakaruose – su
Perk niškės, Daug liškės ir Laugir škių kaimais.
Akmeni kaimo koordinatės 55.6543015, 22.7730965 55°39’14 š. pl., 22°
46’23 r. ilg. 55.654° š. pl., 22.773° r. ilg.
Akmeni kaimo plotas – 620,93 ha.1
Artimiausios gyvenvietės Daug liškė, Gail ičiai, Gal niai, Daustoria , Špit lė,
Šili kai, Jucia , K lniškiai, Ži unė, Pliušk ičiai.
Atstumai nuo Akmeni kaimo iki kai kurių miestų ir gyvenviečių V iguva –
5 km, Kr žiai – 8 km, P kražantis – 11 km, Kuk čiai – 13 km, Karkl nai –
13 km, Liolia – 15 km, Ke mė – 15 km, žventis – 16 km, P šilė – 16 km,
Š ukėnai – 19 km, Žalpia – 20 km, P lentinis – 21 km, P vandenė – 22 km,
Ka tinėnai – 23 km, Bij tai – 24 km, L duvėnai – 25 km, Nem kščiai – 25 km,
K rtuvėnai – 26 km, T tuvėnai – 27 km, Va niai – 27 km.
Artimiausi ežerai, tvenkiniai, upės, miškai, parkai iki 10 km atstumu
Šiaul ičių ežeriukas, Šiaul ičių miškas, Kalnyči s ežeras, Kaup miškas, Ži unės
ežeras, Kalnyči s upė, Vilb no ežeras, Sma glio upė, K vės ežeras, Kasi lių
miškas, Tru pės upė, Ad šiškės miškas, Kraža tės upė, Gelinkos upė, Knit ojos
upė, K rmės upė, Akmensupio upė, Šarki tvenkinys, Ustr nės miškas, Paginski
pelkė, Obel nės upė, Mišk nio ežeras, Katežeris, Pak vio miškas, Da sino ežeras,
B tkiškės tvenkinys, P medžiokalnio miškas, Ragansupio upė, Sust jaus ežeras.2

2. Kraštovaizdžio padėtis
Per Akmeni kaimą teka Kalnyčios upelis, kuris čia dabar paverstas melioracijos grioviu. Tai upė Dub sos baseino teritorijoje. Vyresnysis vandentakis
Kraža tė. Intako eilė – 3. Kairysis tekėjimo krantas. Atstumas nuo žiočių – 63,6 km.
Nevalstybinės reikšmės vandens telkinys. Netoli Akmeni kaimo išteka Vilb nas.
Akmeni kaime yra Perk nkalnis, esantis 250 m ŠV–V nuo Kalnyčios
upelio pralaidos kelyje Ke mė–V iguva, PV nuo to kelio. Taip pat Akmeni
kaime yra plokščiakalvė, vadinama Ke štkalniu, kurios viršūnė apie 2 ha. Manoma, kad toje vietoje buvo senoji Akmeni gyvenvietė, nes minima apie 1253 m.
kryžiuočių kronikose.
4 km pietus nuo V iguvos yra Akmeni kaimas. Prie jo yra Akmeni
ežerėlis ir Žemgrindos pelkė. Prie kaimo yra Perk nkalnio ir Ke štkalnio kalvos,
kurias tektų sieti su senosios lietuvių
tikybos kultu. Prie kelio Kelmę yra 5 1 https www.e-tar.lt portal lt ...f1bd76e0e8e811e4a4809231b4b55019.
pilkapiai, kuriuose rasta II–IV a. dirbi- 2 www. adresai.vilnius21.lt.
nių. Akmeni kaimas minimas 1592 m.3 3 Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius, 1991, t. 4, p. 466.
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Kerštkalnis.
Priekyje – dalis
Akmenių pilkapyno.
2018 m.
A. Jankausko
(Jankaus) nuotr.

Kalnelis, ant kurio
buvo dvaro bitininko
namas. 2018 m.
S. Kundrotienės
nuotr.

Minimas Akmeni (vadinamas Akmeni kų) kaimas ir ežerėlis, Žemgrindos pelkė yra dabartinio K lniškių kaimo teritorijoje. Pasak dr. M. Purvino, tai
Akmenių ( Šiaurės Akmenės ) dvaras, 1928 m. priklausęs Pranui Eismuntui, o
1931 m. buvęs išparceliuotas.
Dar yra apie 2 ha miškelis, vadinamas B tininkų mišku, nes toje vietoje
buvo dvaro bitininko sodyba.
Akmenių kaimas sikūręs erozijos paveiktame kalvotame daubotame Kalniškių–Akmenių riedulingame ruože, kuriam reikalingos gamtos apsaugos priemonės.
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3. Istorija

Akmeni pilkapynas yra Akmeni
Kryžiai Akmenių pilkapyne. 2018 m.
kaime, dešinėje (rytinėje) senojo kelio S. Kundrotienės nuotr.
Kr žiai–Akmenia pusėje, apie 7 km nuo
Kr žių. Akmeni pilkapiai supilti gana aukštoje kalvoje, užimančioje apie 1 ha
plotą. Pačioje kalvos viršūnėje buvo rengtos kaimo kapinaitės, kurių plotas sudaro
netaisyklingą 49 40 m keturkamp . Šiaurės vakariniame kapinaičių pakraštyje stovi
du kryžiai – vienas geležinis, kitas cementinis. Kapinaitės buvo rengtos pilkapyno
teritorijoje ir jose dar buvo likę penki gerokai apardyti pilkapių sampilai. šiaurę,
rytus ir pietus nuo kapinaičių keturkampio yra dirbami laukai. Kapinaitės yra per
13 m pietryčius nuo kelio Kr žiai–Akmenia , per 144 m nuo artimiausios Antano
Puidoko ir Jono Būtėno sodybos. Ši sodyba yra vakarinėje minėto kelio pusėje.4
Akmeni pilkapynas senajame geležies amžiuje buvo didžiulėje kultūrinėje
srityje. Ši kultūrinė sritis etniniu požiūriu priklausė dar ryškiau neišsiskyrusių
žemaičių, žiemgalių, sėlių ir latgalių protėviams. Akmenių pilkapynas yra pražemaitiškoje teritorijoje. Kaip rodo ir Akmenių paminklai, čia šiek tiek anksčiau
negu šiaurę ar rytus esančiose srityse buvo pereita nuo pilkapių pylimo prie
mirusiųjų laidojimo atskirose duobėse. Akmenių pilkapius galima laikyti etaloniniu
senojo geležies amžiaus antrosios pusės paminklu pražemaitiškoje teritorijoje.5
Akmenių pilkapyno dalis buvo paversta kaimo kapinaitėmis, kuriose žmonės
laidoti ilgą laiką – nuo XV a. iki XIX a.
pabaigos ar XX a. pradžios. Vėlyvųjų 4 Michelbertas M. Akmenių ir Perkūniškės pilkapiai,
Vilnius, 2006, p. 8.
krikščioniškojo laikotarpio kapų rasta 5 Ten pat, p. 103.
6
visuose Akmenių pilkapiuose.6
Ten pat, p. 108.
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Akmenių pradžios mokyklos mokytojas Leonas Mirauskas su mokiniais.
Iš Petro Tverijono šeimos albumo

Akmenių dvaro rūmai. 2018 m. A. Jankausko (Jankaus) nuotr.
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Akmenių dvaro rūmai iš toliau. 2018 m. A. Jankausko (Jankaus) nuotr.
Akmenių dvaro ledainė. 2018 m. S. Kundrotienės nuotr.
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Pasak dr. M. Purvino, XIX a. viduryje (1850 m.) nurodomas Akmeni dvaras (valdytas Tiškevičių), 1903 m. minima Akmeni dvarvietė su 35 gyventojais,
Akmeni kaimas su 35 gyventojais ir Akmeni vienkiemis su 50 gyventojų. 1905 m.
nurodomas palivarkas, dvaro ūkinis padalinys su 4 sodybomis ir Akmenia su 12
sodybų. 1923 m. nurodomas Akmini kaimas su 6 sodybomis ir 45 gyventojais.
1959–1961 m. nurodomi Akmenia su 16 sodybų. 1985 m. Akmeniuos buvo 30
gyventojų, o 2002 m. – 66 gyventojai.
Akmeni dvaro pastatas buvo labai didelis, medinis, iš abiejų pusių buvo
verandos (gonkos). Buvusio dvaro sodyboje prieškariu veikė pieninė – stambesnis
medinis pastatas, gal XX a. pradžioje statytas prityrusių meistrų. Pokariu dvaro
sodyboje buvo Akmeni pradinė mokykla, kurios vedėju dirbo Leonas Mirauskas.
Vėliau čia buvo sikūrusi kolūkio kontora ir visas pastatas perstatytas. Pasak
Ke mės krašto muziejininkės L. Šimkutės, 2004 m. dvaro pastate gyveno trys
šeimos. Dabar dar yra išlikę dvaro pastatas, pieninė, kuri buvo sikūrusi pastato
dešinėje, o kairėje buvo kumečių valgykla, skalbyklos namukas, rūsys, gyvulių
tvartas, ledainė, samdinių namelis, trys apžėlę tvenkiniai, parkas bei sodas.
Akmenių kaime Ščerbos ūkyje ant kalniuko buvo vėjinis malūnas. Dabar
yra išlikę tik ūkinių pastatų griuvėsiai.
Akmeni pilkapynas – pilkapynas Akmeni (Perk niškės) kaime, 0,8 km
vakarus nuo kelio iš Ke mės kelią V iguva–Kl tiškė tilto per Kalnyčią, 0,7 km
čerbos malūno vieta (kalnas). Priekyje – ūkinio pastato pamatai.
2018 m. A. Jankausko (Jankaus) nuotr.
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Akmenys
ant Perkūnkalnio.
2018 m.
S. Kundrotienės
nuotr.

šiaurės vakarus nuo Akmeni kaimo kapinių, vadinamų Kapiukais, ir 0,2 km
pietryčius nuo Perk niškės pilkapio, Kr žių girininkijos 14 kvartalo ir L pkalnio
miško pietinė dalis.7
Gyvenvietėje rasta senovės R mos dirbinių. Akmeni pilkapiuose rasta
keletas III–IV a. bronzinių papuošalų ir kaklo apvara. 1967–1968 m. Akmeni
pilkapių tyrinėjimų metu bronzinių kabučių ir karolių apvaroje rastas rantytas
mėlyno stiklo karolis ir raudonas emalio karolis. Radiniai saugomi LNM VDKM.8
Perkūnkalnis yra Kr žių meistrijos miško kvartalo Nr. 58 rytiniame pakraštyje,
250 m ŠV–V nuo Kalnyčios upelio pralaidos kelyje Ke mė–V iguva, PV nuo
to kelio, kalnas – 0,4 ha ploto (apie 17 ha – VAK), 80 m ilgio, 40 m pločio. Ant
kalno būta akmenų tvoros . Ant kalno buvo kūrenama amžinoji ugnis, vėliau
buvusi švedų pilis, jų maldykla ir prūdelis apsiplovimui nuo griekų . Ant
kalno sitvirtinę švedai išbuvo net 3 metus. Perk nkaln ir Ke štkaln tektų sieti
su senosios lietuvių tikybos kultu. Perk niške vadinta vietovė, tik apie 1970 m.
čia sunyko Perk niškės vienkiemis. Akmeniuos , Perk niškėje tyrinėti pilkapiai,
kuriuose rasti II–IV a. kapai, be to, rastas vienas V–VI a. kapas ir 46 – XV–XVI a.9

4. Gyventojai
Akmeni kaime 1959 m. gyveno 128 gyventojai, 1970 m. – 156, 1979 m. –
71, 1984 m. – 67, 2001 m. – 44, 2007 – 53, o 2011 m. – 37.
2009 m. savivaldybės tarybos nutarimu Nr. T–389 steigta Akmeni seniūnaitija, kuriai priklauso šie kaimai D dlaukio, Tol šių, Šarki , Ad šiškės, P knituvio, Pl mpių, P pilalio, Špit lės, Laugir škių, Daustori , K lniškių, Daug liškės,
Gail ičių, Perk niškės, Šiaul ičių, Akmeni , Ži unės, Gal nių, Ž viškės, Pl tlaukio,
K prės. Šios seniūnaitijos seniūnaitė –
7
Jolanta Mazrimaitė.10
https lt.m.wikipedia.org wiki Akme...
Žymiausias žmogus, kilęs iš Ak- 8 lietuvai.lt wiki Akmenių pilkapynas.
9
Vaitkevičius V. Senosios Lietuvos šventvietės. Žemeni kaimo, – operos dainininkas Jomaitija, Vilnius, 1998, p. 449.
nas Būtėnas. J. Būtėnas gimė 1892 m. 10 https lt.m.wikipedia.org wiki Vaigu...
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Akmeniuos . 1909 m. emigravo JAV. 1922–1927 m. studijavo It lijoje – Ne polyje ir Milan – pas prof. Mario Sammarco. 1926 m. debiutavo Garibaldžio teatre Pal rme Šarlio Guno operoje Faustas . Buvo priimtas gastroliuojančią operos trupę sukūrė Džiuzepės Verdžio operų Traviata ir Rigoletas pagrindinius vaidmenis, dainavo M ntujoje, Turin , Ver noje, Milan ir kt. Sugr žęs L etuvą,
1928–1944 m. su pertrauka dainavo Valstybės teatre Kaun , kur sukūrė apie 20
klasikinių operų vaidmenų. 1944 m. pasitraukė Vokiet ją, o 1947 m. – JAV.
Pašlijus sveikatai liko visų apleistas ir mirė skurde 1968 m. Čik goje. plokšteles
dainavo apie 100 liaudies dainų ir kt. kūrinių.11

11

https

lt.m.wikipedia.org wiki Jonas ...
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Vaiguvos paštas
Vitalija Slipkutė-Strakšienė

Paštas – didþiausias þmonijos atradimas. Visais laikais buvo galima juo
naudotis pigiai ir patogiai. Pašto istorija siekia tolimus laikus. Išlikusių istorijos
šaltinių yra nedaug. Išsamių tyrimų taip pat nėra. Þinoma tik tai, kad jau XVIII a.
antroje pusėje Lietuvos paštas buvo gerai sutvarkytas.
Visuose apskričių centruose, taip pat ir Šiauliuose (50 km atstumu nuo Vaiguvos) veikė pašto skyrius, iš kurio korespondencij pasiimdavo vairios staigos
ir privatūs asmenys. Privatiems asmenims skirtos korespondencijos atsigabenimu iš
pašto turėdavo rūpintis bajorai. Iki 1861 m. Lietuvos valstiečiai neturėjo pilietinių
teisių ir negalėjo naudotis pašto paslaugomis.
Pašto veþimais buvo veþama ne tik korespondencija, spauda (laikraščiai),
siuntiniai, pinigai, bet ir þmonės. Paštininkai (veþėjai) turėjo vilkėti tam tikr
uniform . Be to, dvarų pavaldiniams dar būdavo pastočių prievolė.
Kilus 1831 m. sukilimui, civilinis pašto susisiekimas visoje Lietuvoje kur laik
nebeveikė, stotyse neliko arklių, o pašto karietas lydėdavo stipri kariuomenės apsauga.
Sukilimui pralaimėjus caro valdþia Lietuvoje atkūrė reguliarų pašto ryš .
1829 m. caro patvirtintas Vilniaus–Šiaulių pašto traktas (uþ 50 km nuo Vaiguvos)
vėl buvo atkurtas ir veikė gana ilgai. Vienoje pašto stotyje buvo net 33 arkliai.
Vadinamasis didysis Þemaitijos pašto kelias ėjo iš Šiaulių per Kurtuvėnus, Šaukėnus, Berþėnus, Luokę Telšius. Matyt, pašto korespondencija iš Šiaulių Vaiguv
buvo veþama pro Šaukėnus, Lykšil . Pašto stočių išsidėstym turbūt lėmė vietinių
didikų (Čapskių, Zubovų) iniciatyva, nes jie padengdavo dal pašto išlaidų.
Vėliau (apie 1843 m.) carinė Rusija nutiesė Šiaulių–Tauragės keli (per
Kelmę, Kryþkaln ), kuris buvo Peterburgo–Karaliaučiaus kelio dalis. Šis kelias
buvo 16 km atstumu nuo Vaiguvos. Tuo keliu per Lietuv ėjo vienas iš keleto
tarptautinių pašto traktų.
Telegrafo išradimas buvo tikras tų laikų stebuklas. XIX a. pabaigoje ir XX a.
pradþioje telegrafas paplito visoje Lietuvoje. Arklių pašto stočių vis maþėjo. Miesteliuose pradėjo steigtis pašto ar telegrafo skyriai, neturintys arklių. Jau 1880 m.
Kelmėje ir Šaukėnuose buvo atidarytos pašto stotys, o 1881 m. Berþėnuose ir
Kelmėje kurtos telegrafo stotys. Kiek vėliau (apie 1897 m.) paštas atidarytas Tytuvėnuose, o 1909 m. – ir Uþventyje.
Tuo tarpu Vaiguvos valsčiaus gyventojai ilgai vargo, neturėdami arti savo pašto1.
Tiktai 1930 m. suþinome, kad jau ir Vaiguvoje veikia pašto staiga. Ji buvo
sikūrusi Vaiguvos miestelyje privačiame Kelpšienės name (þr. nuotrauk ). Vaiguvos pašto staigos viršininku dirbo I. Starkutis2.
Pašto kambaryje stovėjo didelė spinta su daugybe langelių, ant kurių buvo
uþrašyti kaimų pavadinimai. tuos langelius buvo dedami laikraščiai, laiškai ir
kita korespondencija, skirta atskiram
kaimui. Laiškanešių tuo metu Vaigu1
Rimkus V. Kelmės kraštas, Jonava, 1997.
vos pašte nebuvo. Þmonės iš kaimų 2 iaulių metraštis. Informacinė knyga 1931 metams,
ateidavo Vaiguv ir patys pasiimdaŠiauliai, 1930, p. 19.
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Naujokai, išvykstantys į kariuomen , prie Vaiguvos pašto, įsikūrusio Kelpšienės name, kuriame
dirbo I. Starkutis. Apie 19 0 m. Iš Jono Rimeikio asm. albumo

Vaiguvos pašto darbuotojos (iš kairės) Morta Armalytė, Stefa Kundrotaitė ir Vitalija Slipkutė.
1956 m. Iš V. Slipkutės asm. albumo
Pašto viršininkas

enonas Bagdonavičius (kairėje) su vyriausiuoju sūnumi prie Vaiguvos

klebonijos, kurioje jie ir gyveno ( . Bagdonavičius buvo dar ir vargonininkas). Apie 1960 m.
Iš V. Slipkutės asm. albumo
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Gudmonų namas,
kuriame buvo
įsikūr s paštas ir
jame dirbo

enonas

Bagdonavičius.
2007 m.
A. Petrašiūno nuotr.

vo savo korespondencij . Laikraščiai ir visos kitos siuntos
Vaiguv buvo
atveþama arkliais.
1937 m. Vaiguvos paštas buvo VII eilės, tai yra þemiausia pašto staiga. Čia
buvo ir telefonas, kuris veikė darbo dienomis nuo 8 val. iki 14 val. ir nuo 17 val.
iki 19 val., o sekmadieniais ir šventadieniais – nuo 8 val. iki 10 val. 15 min. ir
nuo 17 val. iki 19 val.3
ra þinoma, kad Rusijos valdymo metais visoje Lietuvoje pašto agentūrų
nebuvo. Jų steigimo taisyklės buvo patvirtintos tik 1921 m. Jose VII eilės paštams
numatyti tik laiškininko ir pašto viršininko etatai. Nuo 1925 m. Vaiguvos pašte
laiškanešiu pradėjo dirbti Zenonas Bagdonavičius, k tik gr þęs iš būtinosios
tarnybos Lietuvos kariuomenėje. Vėliau jis tapo Vaiguvos pašto vedėju. Pokario
metais Bagdonavičius dirbo Vaiguvos ryšių skyriaus viršininku. Taip visas jo
gyvenimas be pertraukų ir prabėgo Vaiguvos pašte. Jis tapo seniausiu ryšininku
visame Kelmės rajone4.
1920 m. spalio 14 d. Vaiguvos miestelyje kilo didelis gaisras – sudegė daug
namų. Nukentėjusiame nuo gaisro maþame miestelyje trūko gyvenamųjų patalpų.
Išnuomoti pašto staigai kambarius buvo ne taip paprasta. Be to, besikurianti
Lietuvos valstybė neturėjo pinigų savo staigoms, taip pat paštui išlaikyti. Vargais
negalais pačiame Vaiguvos miestelio centre priešais baþnyči gyvenantis Gudmonas
paskyrė paštui pusę savo namo su dviem kambariais ir atskiru ėjimu iš gatvės
pusės. Čia Vaiguvos paštas atrodė kaip tikra staiga. Joje Bagdonavičius pradirbo
visus 45-erius metus5.
Gudmono name buvo rengtas telefono komutatorius. Telefonininke dirbo
Vitalija Slipkutė.
Mirus Stalinui, nuo 1953 m. Vai- 3
Lietuvos telefono abonentų sàrašas 19 8 metams, Kaunas,
guvos pašte pradėjo veikti taupomoji
1937, p. 349.
kasa. Ji turėjo nemaþai indėlininkų. 4 Mingėla R. Seniausias ryšininkas, Komunistinis
þodis, Kelmė, 1966, sausio 22.
Kasininke ilgus metus dirbo Janina 5 Keturiasdešimt penki ryšiuose, Komunistinis þodis,
Kelmė, 1970, kovo 3.
Gunienė (Kučinskaitė).
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Kelmės rajono ryšių
skyrių viršininkai,
tarp jų ir Vaiguvos
ryšių skyriaus
viršininkė Vitalija
Slipkutė (antroje
eilėje antra iš kairės).
Apie 1980 m.
Iš V. Slipkutės
asm. albumo
Vaiguvos paštui
talkinusios sesrys
Slipkutės (Benedikto
Slipkaus dukterys;
iš kairės) Vitalija,
Stefanija ir Elena.

Ilgainiui korespondencija buvo pradėta nešioti kiekvien
kaim . Todėl nenuostabu, kad 1975 m. Vaiguvos pašte dirbo 10
laiškininkų. Daliai jų atlyginim mokėjo kolūkiai. Buvo vestas
ir pašto agentūros viršininko pavaduotojo etatas. Viršininko
pavaduotoja tapo Vitalija Slipkutė. Zenonui Bagdonavičiui
pasiligojus (jis vis laik gyveno Vaiguvos klebonijos name)
ir 1970 m. išėjus pensij , pašto viršininke tapo Ancienė,
kuri buvo baigusi ryšių mokykl , o jos vyras buvo Vaiguvos mokyklos mokytojas. Po kurio laiko Anciams išvykus iš

Priekyje – Stefanijos
Slipkutės- altienės
vaikai Eugenijus
altis ir Regina
altytė. Vaiguva.
Apie 195

m.
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Pašto viršininkė
Vitalija Slipkutė
(pirma iš kairės)

Laiškinikė Stefanija
Slipkutė- altienė su
savo vyru Kazimieru
alčiu artimųjų tarpe
Vaiguvos dvare.
1978 m.
Iš V. Slipkutės
asm. albumo

Vaiguvos pašto viršininke tapo Vitalija Slipkutė. Laiškininkais ilgus metus dirbo
Varanavičius, Stefanija Šaltienė, Valerija Brazienė ir kiti. Laiškininkų skaičius metai
iš metų vis maþėjo iki 8, iki 6 ir net iki 4. Korespondencija jau buvo pristatoma
automobiliais.
Sovietmečiu þmonės skaitydavo po kelis laikraščius ( Ties , Komjaunimo
ties , Valstiečių laikrašt , Kalba Vilnius , Sport , o moksleiviai – Lietuvos
pionierių ) ir daug þurnalų ( Jaunimo gretas , Švytur , Tarybinę moter ir kt.).
Daug laiškų plaukė Vaiguvos pašt iš vairių SSRS vietų, kur karinę tarnyb
atlikdavo vaiguviškiai.
Vaiguv ateidavo laiškų ir siuntinių net iš Amerikos.
Laiškus vaiguviškiai gaudavo pačioje Vaiguvoje, o siuntinius – tiktai Kelmėje
(þmogus, gavęs raštišk pranešim , kad gautas siuntinys iš uþsienio, turėdavo su
pasu pats vaþiuoti Kelmę ir pasiimti j ).
1970 m. paštas persikėlė neseniai pastatyt mūrin Vaiguvos apylinkės tarybos pastat , kuriame buvo paskirtos patalpos ir pašto skyriui. Tame pastate ryšių
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Vaiguvos seniūnijos
pastatas, kurio
pirmajame aukšte
nuo 1970 metų
įsikūr s ryšių
skyrius. 2010 m.
Jono Kliučiaus nuotr.

skyrius tebėra iki šių dienų. Vaiguvoje rengus automatinę telefonų stot
sparčiai ėmė didėti telefono abonentų
skaičius. Pašte priimami mokesčiai uþ
elektr , telefon , vanden , þemę, draudimo mokos. Priimamos paprastos ir
su išperkamuoju mokesčiu siuntos,
vertinti paketai. Gaunamos ir siunčiamos perlaidos (paprastos, elektroninės,
tarptautinės). Pašte prenumeruojami
laikraščiai ir þurnalai.
Vitalijai Slipkutei 40 metų pradirbus Vaiguvos pašte ir išėjus pensij ,
Vaiguvos ryšių skyriaus viršininke dirbo Bronė Montvilienė, o nuo 2001 m. –
Loreta Elijošienė. Pastaruoju metu dirba
tik du laiškininkai Vaiguvos miestel
aptarnauja Valerija Brazienė, o aplinkinius kaimus – motorizuota laiškininkė
Daiva Jokubauskaitė.

Vitalija Slipkutė, amžinai atsisveikinusi su
Vaiguvos paštu, kuriame išdirbo

0 metų, išleista

į užtarnautą poilsį, Vaiguvos gatvelėmis keliauja
namo. Iš V. Slipkutės asm. albumo
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Vaiguvos vaistinė
Rūta Dauginytė

Lietuv s Didžiosios Kunigaikštystės laikais vaistinės būdavo tik didžiuosiuose
miestuose ir stambiuose dvaruose. Vaistines laikyti galėjo tik turtingi asmenys.
Pats vaistininkas privalėjo turėti praktinių vaistų gamybos ir paruošimo gūdžių.
Aukštojo specialaus išsilavinimo tokie vaistininkai neturėdavo. Jiems būdavo skirta
gydytojų priežiūra.
XIX a. viduryje vaistinių tinklas Lietuvoje dar buvo retas. Atidaryti normalią
vaistinę (aptieką) nebuvo paprasta. Tuo metu vaistinėms privaloma ranga buvo
brangi. Be to, reikėjo laikyti ir reikalingą vaistų asortimentą. Vaistai būdavo brangūs.
Jiems kainas nustatydavo valstybė, kuri reikalavo mokėti mokesčius už parduotus
vaistus. Todėl asmuo, norintis steigti vaistinę, turėjo būti ne tik turtingas, bet
privalėjo turėti ir aukštąj farmacin išsilavinimą. Tokiose vaistinėse neturtingieji
retai lankydavosi. Jie gydydavosi vairiomis žolelėmis. Dar buvo dvarų vaistinės,
kurios vaistus galėdavo parduoti tik tam dvarui priklausantiems asmenims. Buvo
manoma, kad vaistinių steigimo išlaidos nedideliuose miesteliuose ilgai neatsipirks.
Vaistinių steigimas mažuose miesteliuose labai supaprastėjo, kai XIX a.
pabaigoje atsirado kaimo vaistinių kategorija. Palyginus su miestų ir dvarų vaistinėmis, jos turėjo daug mažesn prietaisų ir privalomų medikamentų kiek . Steigti
jas buvo galima kiekvienoje gyvenvietėje.
Anuo metu V iguvos valsčiaus dvaruose nebuvo vaistinių, net pačiame didžiausiame žgirių dvare nebuvo jokios vaistinės. Ką jau bekalbėti apie kitus dvarus.
Atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, vyko neramumai. Buvo formuojama
Lietuvos kariuomenė. Joje tarnauti savanoriais plūdo jaunimas iš visos Lietuvos,
netgi dvarininkų sūnūs ir dukterys. Iš Vaiguvos valsčiaus pirmieji savanoriai buvo
Petras Musteikis iš Bit kų dvaro, žuvęs kovoje prie Dr skininkų, Pranas Mešlydis
iš Bag žių kaimo, žuvęs susirėmimuose ties Kelm , Tadas Bytautas iš Ad šiškės
dvaro, Stefanija Janavičiūtė iš žgirių dvaro. Per susirėmimus sužeistus savanorius
reikėjo gydyti ir slaugyti. Kūrėsi karo ligoninės, kuriose dirbo savanoriai medikai – gydytojai, seselės, slaugutės. Ka no karo ligoninėje gydytoju terapeutu dirbo
Vytautas Šileika, baigęs medicinos mokslus garsiajame Dorpato (dabar Tartu, Estija)
universitete, farmacininku dirbo Aleksandras Dauginis, baigęs farmaciją K jevo
universitete, medicinos studentė Stefanija Janavičiūtė iš Sankt Peterb rgo ir kiti.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, pradėjo siaurėti karo ligoninių veiklos sfera. Gydytojas Vytautas Šileika vedė didžiausio Vaiguvos valsčiaus dvaro
savininko Kazimiero Janavičiaus dukter Stefaniją Janavičiūtę, dirbusią Kauno
karo ligoninėje medicinos sesele, ir atvyko verstis gydytojo praktika Vaiguvos
valsčių – Užgirių dvarą, kurio žemės rytuose ribojosi su Vaiguvos miestelio
žemėmis. Prityręs gydytojas tiksliai nustatydavo vaiguviškiams ligas, išrašydavo
receptus reikalingiems vaistams, bet tuo metu 15 km spinduliu nebuvo vaistinės.
Esant tokiai situacijai, gydytojas V. Šileika pasikvietė iš Kauno karo ligoninės
buvus savo kolegą farmacininką Aleksandrą Daugin , kuris buvo kilęs iš gretimo
Š ukėnų valsčiaus ir vedęs akušerę Stefaniją Petrauskaitę, kilusią iš Kr kių dvaro.
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Atvykęs Vaiguvą, A. Dauginis, nupirkęs dviejų savininkų,
išvykstančių Am riką, namą ir sklypus, steigė ligoninę.1
Kaip Nepriklausomybės kovų savanoris, jis gavo iš
valstybės miško medžiagos. Be to, jis laimėjo loterijoje 12 000
litų (bilietą pirko su Bagdonavičiumi ir trečiu asmeniu (jie
gavo po 6 000 litų, o A. Dauginis – 12 000).2
Giminės mano, kad Smetonos laikais A. Dauginis galėjo
gauti materialinę paramą ir iš brolio, gyvenusio Amerikoje.
1918 m., kuriantis Š ukėnų valsčiaus savivaldai, viršaičiu
buvo išrinktas A. Dauginis, jau turėjęs vaistinę V iguvoje.3
1930 m. nusipirktoje žemėje Dauginiai pasistatė gražų Aleksandras Dauginis
namą, kuriame iš gatvės pusės rengė naują modernią vaistinę, o patys gyveno iš kiemo pusės. Kiemas buvo didelis, prisodintas vairiausių
gėlių, vaismedžių bei vaiskrūmių. Name iš kiemo pusės buvo veranda.
Vaiguviškiai prisimena, kad Dauginių namas iš visų pusių buvo aptvertas
aukšta tvora. Svečiai pas juos eidavo ne iš kiemo pusės, bet per vaistinę iš gatvės.
A. Dauginis išduodavo vaistus bet kuriuo paros metu. Nakt vaistus išduodavęs
per langą, nes durų neatidarydavęs. Vaistus jis duodavęs ir skolon (ant bargo).
Neturtingieji Vaiguvos valsčiaus gyventojai visa tai labai vertino, nes susirgę jie
galėdavo laiku išsigelbėti. Giminės Aleksandrą kreipdavosi kaip gydytoją – jis
juos dykai gydęs.
Lietuvai praradus valstybingumą, 1940 m. spalio 28 d. LSSR Komisarų Tarybos saku farmacijos monės, vaistinės ir vaistų sandėliai buvo nacionalizuoti.
Vaiguvoje vaistinės pastatas, priklausęs A. Dauginiui, nebuvo nacionalizuotas.
Bendrai buvo naudojama virtuvė ir rūsys. Vaistinėje nebuvo jokių tarnautojų ir
pagalbinių darbininkų. Visus darbus vaistinėje dirbo pats A. Dauginis. Be to,
Dauginiai laikė tarnaitę, vardu Stefa, kuri tvarkė visą Dauginių namą ir vaistinę.
Suremontuotas Aleksandro Dauginio namas – buvusi vaistinė Vaiguvoje,
kurioje dabar įrengta kavinė. 2005 m. Aloyzo Petrašiūno nuotr.

1

2

3

iaulių metraštis. Informacinė knyga 19 1
metams, Šiauliai, 1931,
p. 28.
Savivaldybė pasistatė
namus, iaurės Lietuva,
1932, rugs. 4.
Jono Šimkaus atsiminimai, Pašilėnai, 1918,
spalio 24.
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Tuo metu didelė bėda buvo ta, kad
laiku nebuvo galima gauti reikiamų
vaistų. Jie buvo tiekiami pavėluotai, neritmingai. Niekas iš vaiguviškių nežino,
iš kur, kaip ir kokiu būdu atsirasdavo
vaistai A. Dauginio vaistinėje.
Likęs našlys, A. Dauginis kur
laiką gyveno vienas ir dirbo savo vaistinėje. Kur buvęs, kur nebuvęs, Šarki
kaime gyvenantis Vaiguvos felčeris Algimantas Tarvydas sunkiais pokario
metais (1947 m.) atvežė iš Ke mės (čia
tarnavusią) lioliškę Bronę Samuilytę,
kuri tapo A. Dauginio tarnaite ir apmokama Vaiguvos vaistinės valytoja.
B. Samuilytei ištekėjus už Albino Eidinto, nuo 1950 m. pas A. Daugin
vaistinėje sanitare pradėjo dirbti vaiguviškė Jadvyga Kaminskaitė.
1953 m. Vaiguvos vaistinės savininkas ir plačiai pagarsėjęs vaistininkas Valerija Dauginienė vaistinės kiemelyje. 1950 m.
A. Dauginis išėjo amžino poilsio vietą – Iš Dauginių šeimos albumo
gretimai (šalia nuosavo sodo) esančias
kapines. Vaistinė Vaiguvoje neužsidarė. Iš Kelmės pakaitomis atvažiuodavo provizoriai
ir tęsė darbą A. Dauginio vaistinėje, kuri priklausė kaimiškųjų vaistinių kategorijai.
Apie 1960-uosius metus, sužinojusi, kad Vaiguvoje nėra vaistininko, iš Užvenčio
atsikėlė Ona Binkevičiūtė, baigusi Kaune farmaciją. Ji apsigyveno Dauginių name.
1987 m. pagal tipin kaimo ambulatorijų projektą Vaiguvoje pastatytas naujas
pastatas ambulatorijai. Jame buvo rengta ir vaistinė. Iš pradžių šios vaistinės vedėja dirbo provizorė O. Binkevičiūtė, atsikrausčiusi iš Dauginių namo. Iki 1994 m.
Vaiguvos vaistinė buvo pavaldi Kelmės rajono centrinei vaistinei. O. Binkevičiūtei
išėjus užtarnautą senatvės pensiją, vaistinė Vaiguvoje neužsidarė. Iš Kelmės centrinės vaistinės atvažiuodavo provizorius, surinkdavo vaiguviškių receptus, o kitą
dieną atveždavo jiems vaistus. Tų receptų, matyt, būdavo labai mažai, kad vežioti
vaistus Vaiguvą nebeapsimokėjo. Taip Dauginio laikais klestėjusi vaistinė Vaiguvoje
palaipsniui sunyko. Vaiguvoje nebeliko nei vaistininko, nei vaistinės, nei vaistų.
Ligos ištikti vaiguviškiai nuo 2000 m. kreipiasi už 15 km esančias Kelmės mieste
net kelias vaistines. Jose vaistų pasirinkimas geras – pagal kiekvieno ligonio išgales.
Pastaruoju metu vaiguviškiai pradėjo domėtis vaistiniais augalais. Jais ypač
susidomėjo Stanislava Kunickienė ir Magdelena Sirūnavičienė. Kai kurie Vaiguvos
valsčiaus gyventojai net savo daržuose pradėjo auginti vaistažoles. Nemažus plotus vaistažolėmis užsėjo Ala Lekavičienė, Liucija Pauliukėnienė, Monika Alūzienė,
Ona Lukošienė. Kiti susirado net plačiai pagarsėjusią farmakologę Balvočiūtę.
Pas ją konsultuotis ne kartą važiavo Julija Tomkienė iš Vaiguvos miestelio ir kiti
aplinkinių kaimų gyventojai.
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Medikai ir medicininė tarnyba Vaiguvoje
Petras Penikas

Ilgus šimtmečius V iguvos apylinkių žmonės gydėsi patys, gerdami vairių
žolelių arbatas ar dėdami jų kompresus išklausydami vieni kitų patarimų iš jų
gyvenimiškos patirties nevengė liaudyje žinomų burtų ir užkalbėjimų tikėjo vairiais prietarais, atėjusiais dar iš pagonybės laikų. Nesant reikiamos medicininės
pagalbos, žmonės čia masiškai mirdavo, ypač maži vaikai.
XX a. pradžioje Vaiguvos dvare apsigyveno generolo Aleksandro Babianskio sesuo su savo vyru Steponu Hulevičiumi, kuris čia propagavo agronomijos
mokslą. Po kiek laiko pas brol
Vaiguvos dvarą atsikėlė žymus gydytojas, baigęs mokslus Vakarų Europoje Vladislovas Hulevičius. Kazanės universitete gijęs
medicinos daktaro laipsn , jis buvo gavęs Kostromos gubernijoje gydytojo vietą,
o vėliau buvo perkeltas Archangelską, kur suartėjo su gubernatoriumi ir išgydė
beviltiškai sergančią jo dukter .1
Vėliau Naujojoje Žemėje (šiaurėje, Arkties vandenyno saloje) steigė pirmąją
tame krašte ligoninę. Senatvėje V. Hulevičius atvyko Lietuvą pas savo jaunesn j
brol Steponą Vaiguvos dvarą. Aukšto lygio medikas, turintis ilgametę gydytojo
praktiko patirt , vaiguviškiams buvo tikra Dievo dovana, netikėtai nusileidusi lyg
iš paties dangaus. Vaiguviškiai apie tai niekada net nesvajojo.
V. Hulevičius visus, kas tik prašėsi jo pagalbos, gydęs nemokamai. Tačiau vaiguviškiams savo gydytoju džiaugtis teko neilgai. Kilnojimasis iš vienos
vietos kitą (iš Vakarų Europos Rytų Europą, iš pietinių regionų šiaurę ir
atgal) reikalavo nuolatinio aklimatizavimosi ir žmogaus organizmo adaptacijos
vis prie naujų klimatinių sąlygų. Reikėjo pratintis ir prie atskirų šalių skirtingo
maitinimosi. Taip V. Hulevičiui tekdavo patirti vairiapus to ar kito gyvenamojo
regiono aplinkos poveik ir palaipsniui alinosi jo sveikata. Apsigyvenęs V iguvoje, V. Hulevičius iškeitė Vidurio Rusijos sausras Baltijos pajūrio drėgmę, kuri,
matyt, j ir nuvarė kapus – 1912 m. jis mirė.
Vytautas Šileika savanoriu dirbo Kauno karo ligoninėje sanitarinio evakuacinio punkto viršininku. Vedęs Stefaniją Janavičiūtę iš Vaiguvos valsčiaus žgirių
dvaro, kuri tarnavo medicinos sesele toje pačioje ligoninėje, pradėjo galvoti apie
savarankišką gydytojo darbą.
1923 m. V. Šileika pasitraukė iš kariuomenės ir su žmona Stefanija atvyko
Vaiguvos valsčių, žmonos gimtąj Užgirių dvarą, kur vertėsi gydytojo terapeuto
praktika, o žmona Stefanija buvo gera jo pagalbininkė, turinti nemažą medicinos sesers patirt . Pas ligonius kaimus jie abu kartu važiuodavo nuosavais dvaro arkliais.
Taip Vytautas Šileika pagarsėjo visame Vaiguvos valsčiuje. J kviesdavosi ligoniai
ir iš kitų valsčių. Užventiškiams tuo metu artimiausias gydytojas buvo V. Šileika.2
Garsas apie patyrus gydytoją V. Šileiką sklido plačiai. Žmonės j labai vertino,
o jis pats garsino Vaiguvą ir Užgirių
dvarą. žgiriai tapo savotišku traukos 1 Rim kus V. Prancūzijoje gimęs, Vaiguvoje miręs,
Bičiulis, 1996.
centru. Netgi to meto spaudoje buvo
2
Valsčiaus kalendorius 19 1 metams, Kaunas, 1930, p. 47.
rašoma, jog V. Šileika yra garsus gydy- 3 Viena giminė valdo visą valsčių, domus mūsų motojas, bet jo neišsikviesi be šimto litų.3
mentas, 1933, vas. 19.
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ileika su žmona Stefanija išvyksta iš Užgirių dvaro

į kaimą vizituoti sergančių žmonių. 19

m. Iš Onos Kalasauskienės

(Janavičiūtės) asm. albumo

Tačiau 1933 m. kovo 4 d. žgiriuose staiga mirė dr. Vytautas Šileika. Pasipylė užuojautos jo šeimai ir giminėms.4
Vaiguvos valsčius liko be kvalifikuoto gydytojo, o vaiguviškius ištiko dvasinė trauma. Kur kreiptis rimtai susirgus?
Karo metais naujai pastatytoje Vaiguvos mokykloje sikūrė vokiečių karo
ligoninė, kurią buvo atvežami fronte sužeisti kareiviai. Aukštos kvalifikacijos
vokiečių karo gydytojai maloniai aptarnavo ir civilius vietinius gyventojus, besikreipiančius juos. Kariškiai medicinos pagalbą teikė nemokamai. Vaiguviškiai
labai džiaugėsi vokiečių medikų gydymu. Ir nemokėdami kalbos, jie vieni kitus
suprasdavo iš vairų gestų.
Praūžus karo audrai, užventiškis gydytojas Girbutas savo darbo kabinetą
buvo sikūręs Vaiguvos žydų rabino namuose. Jis daug padėjo Vaiguvos žydams,
kai buvo naikinama jų bendruomenė.
Nuo 1946 m. Šarkiuos , Hurčinienės dvaro rūmuose, pradėjo veikti ambulatorija. Joje gydytojavo medicinos felčeris Tarvydas. 1948 m. Vaiguvą su paskyrimu iš Kauno atvyko jauna akušerė Valerija Stankutė, kuri netrukus tapo žymaus
Vaiguvos vaistininko Aleksandro Dauginio antrąja žmona (pirmoji jo žmona jau
buvo mirusi). Valerija Dauginienė akušere Vaiguvoje dirbo kelias dešimtis metų.
Ji visą laiką gyveno Dauginio nuosavame vaistinės name.
1950 m. ambulatorija buvo perkelta V iguvą ir kurta pačiame miestelio
centre Stulginskienės (dabar Linkutės) name. Nuo gatvės pusės buvo ambulatorija, o iš kiemo pusės gyveno pats felčeris Tarvydas su šeima. Jo vaikai lankė
Vaiguvos septynmetę mokyklą. Tarvydui talkininkavo medicinos sesuo Sniegina
Norkienė. Kai vaikai baigė mokyklą,
felčeris Tarvydas su visa šeima išsikėlė 4 Šių metų kovo 4 d. Užgiriuose..., Lietuvos žinios,
1934, kovo 5.
gyventi Kelmę.
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Linkutės namas,
kuriame buvo
įsikūrusi ambulatorija

Valdiškas namas,
kuriame ilgus metus
veikė ambulatorija

Vaiguvoje ambulatorija neužsidarė. Po kiek laiko joje pradėjo dirbti gydytoja Mikalajūnienė – tuometinio Vaiguvos kolūkio pirmininko Mikalajūno žmona.
Ambulatorija buvo perkelta valdišką pastatą.
Mikalajūnams išvykus iš Vaiguvos dirbti kitur, apie 1970 m. Vaiguvos
ambulatoriją atsikėlė kelmiškė Laima Mažonavičienė (Urbelytė), baigusi Vilniaus
universiteto Medicinos fakultetą.
Stomatologu Vaiguvoje kur laiką dirbo užventiškis gydytojas Cvikas, atvažiuojantis kelis kartus per savaitę. Taip pat dirbo med. seserys Aldona Grišiūtė
ir Zelma Lukminienė.
Apie 1980 m. gydytoja Laima Mažonavičienė dėl šeimyninių priežasčių iš
Vaiguvos išsikėlė.
Vaiguviškiai vėl nebeteko savo gydytojo. Vaiguvos ambulatoriją atvažiuodavo dirbti Kelmės poliklinikos gydytojai – Lapė, Paulikienė, Trumpulis, Stabrauskas.
Jiems talkininkavo medicinos seserys Nijolė Budreckaitė ir Bronė Stradomskienė.
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Naujai pastatytas namas Vaiguvoje, kuriame trumpam laikui buvo
įsikūrusi ambulatorija. 2009 m. Str. nuotraukos – Edvardo Stankaus

Atkūrus Nepriklausomybę, Vaiguvą iš Užvenčio nuolatiniam darbui atsikėlė diplomuota gydytoja Eurelija Gluodenienė. Jai talkininkavo medicinos felčerė
Marytė Vaičekauskienė, dirbanti Vaiguvos ambulatorijoje nuo 1979 m. Kiek vėliau
prie jų prisijungė Zita Budreckienė (Šimkutė), baigusi Šiauliuose medicinos sesers
mokslus. Nuo 2000 m. tiek felčerė M. Vaičekauskienė, tiek med. sesuo Z. Budreckienė dirba bendruomenės slaugytojomis. Jos dirba ne tik ambulatorijoje, bet
pas ligonius vaikšto ir namus. Zita Budreckienė, gyvenanti Vaiguvoje, ligonius
lanko namuose bet kokiu paros metu ir yra gijusi didel autoritetą. Vaiguviškiai
jos kitaip ir nevadina kaip mūsų daktarė . O gydytoja E. Gluodenienė pasiligojo ir vaikšto gana sunkiai su ramentais. Vaiguviškiams ligoje ji jau mažai begali
padėti. Žmonės iš Vaiguvos važiuoja 14 km Kelmę – rajono polikliniką pas
ten dirbančius specialistus. Jų paskirtus vaistus jie nusiperka irgi Kelmėje, kur
yra kelios vaistinės, o Vaiguvoje vaistinės nėra. Bendro pobūdžio vaistus žmonės gauna Vaiguvos ambulatorijoje iš bendruomenės slaugytojų. Ambulatorija yra
sikūrusi Vaiguvos seniūnijos mūriniame pastate, šalia ryšių skyriaus, pirmajame
aukšte. Sunkiems ligoniams tai yra patogu, nes nereikia laipioti laiptais.
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Vaiguvos valsčiaus pradžios (pradinės)
mokyklos
Aniceta Garšvienė
iaulių universitetas

Vaiguvos pradžios mokykla
V iguvos pradžios mokykla buvo pati seniausia ir vienintelė mokykla visame Vaiguvos valsčiuje. Jau nuo 1804 m. prie Vaiguvos bažnyčios veikė parapinė
mokykla, kurioje mokėsi 24 vaikai, po kelerių metų čia buvo jau 36 mokiniai,
kuriuos mokė klierikas Simas Šrederis. 1841 m. Vaiguvos miestelyje buvo 261
gyventojas, o parapijoje – 2 504. Vaiguvos parapinėje mokykloje buvo 16 vaikų.
1908 m. ruden V iguvoje kurta rusiška liaudies mokykla.
1918 m. kurta lietuviška pradžios mokykla Vaišvilų name, nes mokykla
neturėjo atskiro pastato.
1934 m. Vaiguvoje pradėtas statyti naujas medinis mokyklos pastatas, o jau
1936 m. V iguvoje pradėjo veikti trijų komplektų pradžios mokykla.
1947 m. Vaiguvos pradžios mokykloje dirbo šie mokytojai Laima Pocienė,
Mockienė, Atkočaitis ir Čeponkus. Mokyklos vedėja buvo Laima Pocienė.
Mokykloje mokėsi šie mokiniai,
vėliau tapę žymiais žmonėmis Edu- Vaiguvos parapinės mokyklos mokinių ir
ardas Sutkus (mokytojas), Marcelinas mokytojų kolektyvas su klieriku Simu redeniu
Slipkus (muzikantas), Algimantas Tar- priešakyje. Apie 18 5 m. Iš Valcovo Rimkaus
vydas (veterinaras, antrasis Kazimieros asm. archyvo
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Vaiguvos pradžios
mokyklos II skyriaus
mokiniai. 19 6 m.
V. Radavičiaus nuotr.
Iš kolekcininko Petro
Kaminsko archyvo

Prunskienės vyras), Boleslovas Giedrimas (medikas), Mečislovas Dargvainis (agronomas, mokslininkas), Ieva Švarcaitė (gamtininkė, mokslininkė), Romas Marcinkus
(diplomatas) ir daugelis kitų.
1948 m. kurta Vaiguvos progimnazija, o nuo 1949 m. – septynmetė mokykla,
kurioje dirbo šie mokytojai Laima Pocienė, Vincas Misevičius, Juozas Gaidamavičius,
Irena Savickytė, Genovaitė Rutkūnienė (Tankevičiūtė), Kazimiera Kalvaitienė (Jankutė), Ona Sakalauskienė, Pranas Panauskas, Vytautas Pupeikis, Teresė Banevičiūtė, Emilija Gaidamavičienė (Petravičiūtė), Sūnelaitytė, Kemkys, Kemkienė, Eugenija Žulienė,
Petras Norkus ir Petras Šimkus. Mokyklos vedėja dirbo mokytoja Laima Pocienė.
1951–1952 m. m. Vaiguvos septynmetėje mokykloje dirbo kitas mokytojų
kolektyvas Danutė Kukštaitė (mokymo dalies vedėja), Zosė Pleikytė, Vladas Jakštas
(mokyklos direktorius), Jonas Januška, Vincas Jančaitis, Eugenija Žulienė, Irena
Savickytė, Adelė Mišeikytė, Pranas Pankauskas, Petras Norkus, Ona Kazlauskaitė,
Marijona Genienė, Jakštienė ir Genys.
1953–1954 m. m. vėl pasikeitė daug mokytojų. Tada čia dirbo Antanas Jasaitis, Vytautas Braja, Marijona Genienė, Bronius Šimkus, Zosė Pleikytė, Marytė
Jurgelytė, Adelė Straukaitė, Janina Šimkutė, Vytautas Mažeika, Ona Devindauskienė, Petras Norkus, Irena Žemrietaitė, Zenonas Bagdonavičius, Stefa Jasaitienė,
Antanas Rimkus, Leimstaras Liutkus, Žiburkienė.
1956 m. mokykla pertvarkyta vidurinę.
1959 m. Vaiguvos mokykla išleido pirmąją abiturientų laidą.
1966 m. pastatytas mūrinis vidurinės mokyklos priestatas.
2004 m. paminėtas 200 metų Vaiguvos mokyklos kūrimo jubiliejus (plačiau
skaityti straipsnyje Vaiguvos vidurinė mokykla ).

Audenių pradžios mokykla
Audeni pradžios mokykla kurta 1934 m. Vaiguvos
valsčiuje.1
Audenių vienkomplektinė pradžios mokykla veikė Vaiguvos valsčiuje 1937 m.2

1

2

L
b.
L
b.

VA, f. 391, ap. 3,
2512, l. 13–14.
VA, f. 391, ap. 3,
2606, l. 184–185.
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Jau 1936 m. rugsėjo pirmąją dieną mokykla buvo T ršiškiuose pas Kasparą.
Jo viename namo gale buvo mokykla, o kitame – mokytojai butas. Sau gyventi
Kasparas pasistatė toliau kitą namą. Nuo 1935 iki 1939 m. Audeniuos mokytojavo Ona Jokūbonienė. 1939 m. Audenių pradžios mokykla dar buvo T ršiškių
kaime pas valstiet Kasparą. Ten mokytojavo Jonas Jokubonis, kuris ir gyveno
mokykloje. Audenių mokyklą lankė Vytautas Andrijauskas, Juozas Kareiva, Kristina
Klimašauskaitė, Vytautas Klimašauskas ir Juozapas Klimašauskas.3
1940 m., jau esant kitai mokytojai, mokykla pavasar buvo perkelta Gric ičių
kaimą pas Karpą ir vadinosi Audeni pradžios mokykla. 1941 m. Audenių pradžios mokyklą Gric ičiuose atvyko mokytojauti jauna mokytoja, kilusi iš K lainių,
popo duktė Serafima Butaitė. 1942–1943 m. Audenių pradžios mokykloje buvo
apie 28–30 mokinių, o ketvirtame skyriuje – tik 5 ar 6 Vytautas Andrijauskas,
Juozas Klimašauskas, Julija Vyšniauskaitė, Elena Karpaitė ir Kasparaitė. Seniūnu
toje klasėje buvo J. Klimašauskas. Apie 1943 m. vėl atvyko kita jauna mokytoja.
Po karo Audenių pradžios mokykla iškelta Jurk ičius pas Vaicekauską ir vadinosi
Jurk ičių pradžios mokykla. 1949 m. mokykla išaugo septynmetę ir vadinosi
Jurkaičių septynmetė mokykla. Po metų ar dvejų Jurkaičių septynmetė mokykla
perkelta Albin vą, o Jurk ičiai paliko Albin vos septynmetės mokyklos komplektu.
1947 m. Audeniuos vėl pradėjo veikti pradžios mokykla. Jos vedėju buvo
mokytojas Aleksandras Giniotas. Nuo 1948 m. rugsėjo pirmos dienos Audenių
pradžios mokyklos vedėja pradėjo dirbti mokytoja Stasė Garbačiauskaitė.
1953 m. Audenių pradžios mokyklos jau nebebuvo.

Laugiriškių pradžios mokykla
Laugir škiuose 1931 m. kurta vienkomplektinė pradžios mokykla.4
Laugir škių pradžios mokyklos vedėju dirbo Edmundas Ščavinskas.5
Tuo metu Laugiriškių pradžios mokykloje dirbo Vaclovas Daukša, atsikėlęs
iš Gruzdži .
1947 m. Laugiriškių pradžios mokyklos vedėja dirbo mokytoja Zosė Janionytė.
Laugiriškių pradinė
mokykla 2010 m.
Jono Kliučiaus nuotr.

3

4

5

Klimašauskas J. Kai
kurie prisiminimai iš
pragyvento laikotarpio,
Kelmė, 1979, liepos 6.
L VA, f. 391, b. 2512,
l. 11.
iaulių metraštis, Šiauliai, 1932.
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Laugiriškių pradinės mokyklos mokiniai su mokytojomis
Salomėja Musneckaite ir Brone Pilipavičiūte. 19 9 m.
Iš V. Rimkaus asm. archyvo

1949 m. rugpjūčio 31 d. Kelmės apskrities liaudies švietimo skyriaus vedėjo
sakymu Nr. 192 atidarytas naujas komplektas prie Laugiriškių pradžios mokyklos.
Laugiriškių pradžios mokyklos vedėja paskirta mokytoja Salomėja Musneckaitė, o
mokytoja – Bronė Pilipavičiūtė.
Čia mokėsi Kristina Mikulskytė, Stasys Daukša, Bronius Daukša ir kiti. Dėl
mokinių stokos Laugiriškių pradinė mokykla uždaryta 1970 metais.
Dar 1959 m. ruden Laugiriškių pradinės mokyklos antros klasės mokinė
Aldona Pociūtė rado senovinių monetų lob .6

Junkilų pradžios mokykla
Mokykla sikūrė 1923 m. Šios mokyklos steigimo reikalais rūpinosi J. Dargis.
Mokyklai patalpos buvo išnuomotos Stanislovo Baškio name. Buvo paruošta ir sutvarkyta klasė, išbaltintos sienos, padaryti mokiniams suolai. Junkil pradžios mokykla buvo vienkomplektinė. Kai namas buvo sutvarkytas, valdžia paskyrė mokytoją.7
Pirmuoju mokyklos vedėju ir mokytoju buvo paskirtas iš Šiaulių atvykęs
Domininkas Molis. Jis buvo baigęs keturias gimnazijos klases, tarnavo Rygos
mieste policininku, dirbo mokiniu vaistinėje, dalyvavo Pirmajame pasauliniame
kare, turkų fronte Kaukaze, dirbo sanitaru. Vėliau buvo Spygli dvare pono Petro
Liseckio dukrų korepetitoriumi.
Pirmaisiais, t. y. 1923–1924-aisiais, mokslo metais Junkil pradžios mokykloje mokėsi tik 10 mokinių Antanas Pieža, Olė Baškytė, Edmundas Legačinskas, Julija
Norkaitė (vėliau Stankienė), Stasys Velička, Zosė Kvietkaitė, Ona Legačinskaitė,
Ona Rudienė, Klemensas Legačinskas,
Bronius Baškys.8
6
Senovinių Lietuvos monetų lobis, Tiesa, 1959, lapkr. 20.
Antraisiais, t. y. 1924–1925-aisiais, 7 Stasio Baškio, gim. 1890 m., prisiminimai.
mokslo metais mokykla dirbo Juozo Baš- 8 Antano Piežos, gim. 1914 m., prisiminimai.
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Junkilų pradinės mokyklos mokiniai su mokytojais Antanina Musneckaite,
Janina

erniene ir mokyklos direktoriumi Martynu

imkūnu. 1951 m.

Iš V. Rimkaus asm. archyvo

kio name. Mokyklai vadovauti ir mokytojauti atvyko A. Rasteinytė. Ji čia dirbo tik vienerius metus vėliau daugel metų ji buvo Kurš nų vaikų namų Pavenčiuos direktorė.9
1924 m. vasario 10 d. žvenčio valsčiaus tarybos posėdyje buvo svarstomas
klausimas dėl aprūpinimo suolais Junkilų pradžios mokyklą. Tarybos pirmininkas
aiškinosi, kiek mokyklai trūksta suolų. Tų pat metų lapkričio 26 d. valsčiaus tarybos posėdyje buvo nutarta prašyti Šiauli apskrities pašalpos suolams pagaminti.10
1925–1926 m. m. Junkilų mokyklos vedėja dirbo Stefanija Žiburkutė. Ji
atsikėlė iš Pak vio vienkomplektinės pradžios mokyklos. Žiburkutė Junkiluose
mokytojavo tik vienerius metus.
1926 m. ruden iš Viekšni
J nkilus atkelta pradžios mokyklos vedėja
Bronislava Kleivaitė (kitur Klevaitė). Jos pastangomis 1927 m. kovo 1 d. Junkilų mokykloje suruoštas viešas vakaras. Mokiniai vaidino pjesę Jonuko liga .
Laikraštis Naujosios Šiaulių naujienos rašė, kad jaunieji Junkilų artistai
...
gerai išlavinti, neblogai suvaidino . B. Kleivaitė po metų buvo paskirta Šiaulių
antrosios pradžios mokyklos mokytoja.11
1927–1928 m. m. Junkilų pradžios mokyklos vedėju dirbo Kėd inių mokytojų
seminarijos auklėtinis Liudvikas Kinčinas. Nežinia, už ką jis buvo atleistas iš pradžios mokyklos vedėjo pareigų dar tais pačiais mokslo metais ir iškeltas iš Junkilų.
1928–1929 m. m. Junkilų pradžios mokyklos vedėju dirbo baigęs Šiaulių
mokytojų seminariją poetas Pranas Gegeckas.
Prisimindamas tuos metus, viename savo laiškų jis rašė
... Atvykau
vargingą Junkilų kaimą, kurs turėjo vairią ir gražią aplinką. Iš rudens, kiek pasidžiaugęs, sitraukiau darbą. Nebuvo
čia tokių upelių, kaip mūsų kaime (t. y.
9
L VA, f. 862, ap. 1, b. 1482, l. 6 a.
Šapnagiuose, Šiaulių rajone – V. R.), 10 L VA ( iaulių filialas), f. 862, b. 528, l. 9.
bet žavingi kalneliai, sielą raminantys 11 Naujosios iaulių naujienos, 1927, kovo 20.
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pušynėliai – lyg rūtų darželiai. Nors darbo daug, bet momentais jausdavau stipriai
visumą, matydavau žmonių, ypač vaikų, vargingą gyvenimą. Ir tas praeities nuoskaudas prisimindamas, parašiau apsakymus Elegiškai , Tėviškei , Jaunatvėj ,
Ir užaugo , Vienumą ir kitus.
1929–1930 (11 08) m. m. Junkilų pradžios mokyklos vedėju ir mokytoju
dirbo Domininkas Penikas. Jis buvo gimęs 1907 m. balandžio 5 d. Ke mėje.
1929 m. baigė Šiaulių gimnaziją. Po metų iš Junkilų iškeltas Pak v ir paskirtas
vienkomplektinės mokyklos vedėju.12
1930 m. lapkričio 16 d. Junkilų pradžios mokyklos vedėja ir mokytoja paskirta Karolina Tumėnaitė, baigusi Lietuvos moterų kultūros draugijos mergaičių
mokytojų seminariją.13
Ji ilgiausiai ėjo mokyklos vedėjos pareigas, beveik dešimt metų. Jos vadovavimo metu, t. y. 1931 m., Junkilų pradžios mokykla tapo dvikomplektine. Tais
metais antrasis mokyklos komplektas dirbo pas Mykolą Vilijošių. Tačiau vis vien
buvo ankšta. Todėl vedėja 1932 m. birželio 14 d. sukvietė tėvų susirinkimą ir iškėlė klausimą statyti mokyklą. susirinkimą atvyko 36 asmenys. Buvo išsiaiškinta,
kad jau kitais metais mokyklinio amžiaus vaikų mikrorajone bus daugiau kaip
šimtas, kad reikalinga dviejų kamplektų mokykla. Po ilgų ginčų beveik vienbalsiai buvo nutarta mokyklą statyti Šlumpi kaime, toje vietoje, kur tuo metu buvo
Junkilų pradžios mokyklos senasis komplektas. Mykolas Vilijošius mokyklos statybai pats pasiūlė skirti ketvirt hektaro žemės.
Be to, tėvai nutarė ir patys prisidėti prie mokyklos statymo – padėti suvežti
statybinę medžiagą. Susirinkimui pirmininkavo Leonardas Grigas, sekretoriavo
Stanislavas Baškys. Protokolo originalas saugomas Užvenčio kraštotyros muziejuje.
1933 m. Junkilų pradžios mokykloje mokėsi Stasys Dobrovolskis, Vanda
Grigaitė, Adelė Baliutavičiūtė, Anelė Šeštokaitė (vėliau Maziliauskienė), Alfonsas
Pikturna, Kazimieras Dimšlys, Antanas Paulauskis, Pranas Buivydas, Pranas Bagdonas ir kiti.
Nežinia, dėl kokių priežasčių Junkilų pradžios mokyklos statyba nebuvo
laiku pradėta. Todėl mokyklos kiti komplektai dažnai kilnojosi iš vienos vietos
kitą. Ir tiktai 1937 ar 1938 m. Antanas Baškys Junkilų kaime specialiai mokyklai
pastatydino namą ir j visą laiką nuomojo. Tačiau ir čia būdavo ankšta, todėl
antrasis mokyklos komplektas glaudėsi pas Joną Mockait .
Junkilų pradžios mokykloje, vadovaujant pedagogei Karolinai Tumėnaitei,
vyko aktyvi užklasinė veikla. Ji pati vadovavo jaunųjų ūkininkų rateliui (JŪR),
kuriame buvo ne tik vyresnių skyrių moksleiviai, bet ir Junkilų bei aplinkinių
kaimų jaunimas. Junkiluose 1938 m. dviejų savaičių namų ruošos kursus mergaitėms vedė Šiaulių apskrities instruktorė A. Pusčiūtė.14
1940 m. rugsėjo 25 d. Š ukėnuose vykusioje JŪR parodėlėje dalyvavo ir Junkilų jaunieji ūkininkai, vadovaujami K. Tumėnaitės, tarp kurių buvo ir moksleivių.
1940 m. gruodžio 17 d. (jau sovietmečiu) vyko paskutinis mokyklos
vedėjos Karolinos Tumėnaitės vado- 12 iaulių metraštis, Šiauliai, 1930, p. 14.
13
vietimo darbas, 1930, Nr. 11.
vaujamo JŪR susirinkimas. Čia vadovė 14 Tumėnaitė K. Junkilų jaunųjų ūkininkų ratelis,
Jaunasis ūkininkas, 1940, Nr. 1, p. 15.
skaitė paskaitą Apie jaunųjų ūkininkų
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Junkilų pradinė mokykla senajame pastate.
2007 m. A. Petrašiūno nuotraukos
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Naujasis Junkilų pradinės mokyklos pastatas.
2007 m. A. Petrašiūno nuotraukos
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Paminklinis akmuo
Junkilų pradinei
mokyklai, pastatytas
200

m. 2007 m.

A. Petrašiūno nuotr.

mandagumą . Po to vyko deklamacijos, pasakytas monologas. Išrinkta jau paskutinė JŪR valdyba. Naujuoju pirmininku tapo J. Balutis, sekretore – S. Grigaitė,
iždininke – B. Kalašinskaitė, korespondente – M. Baškytė.
1940–1941 m. m. Junkiluose mokytojavo Petrutė Aleksaitė, baigusi mokytojų
kursus. Tai rašytojo Petro Cvirkos pusseserė. 1941 m. birželio mėnes ji buvo
ištremta Sibirą.
1948 m. Junkilų pradžios mokykloje dirbo Ona Kasparaitė.
1949–1959 m. Junkiluose buvo septynmetė mokykla. Pirmasis Junkilų septynmetės mokyklos direktorius nuo 1949 m. rugsėjo pirmosios buvo Antanas
Giedrimas. Tuo metu Junkiluose mokytoju dirbo Eduardas Sutkus iš V iguvos.
Nuo 1953 m. rugsėjo pirmosios dienos iš Žyg ičių septynmetės mokyklos
Junkilų septynmetę mokyklą buvo atkelta mokytoja Sena Stankutė. Taip pat čia
pradėjo dirbti mokytojai Vaclovas Baškys, Zofija Blažienė, Bronė Juškaitė, Stasys
Jokubauskas ir Antanina Musneckaitė, o mokyklos direktore dirbo mokytoja Janina Girjotienė.
1955–1956 m. m. Junkilų septynmetės mokyklos direktoriumi dirbo Vaclovas
Baškys. Be jo, dirbo dar aštuoni mokytojai.
Nuo 1960 m. Junkiluose vėl veikė pradinė mokykla. 1966 m. Junkilų pradinės
mokyklos mokytoja Stefa Piežaitė apdovanota LSSR liaudies švietimo pirmūno
ženkleliu.15
2003 m. spalio 4 d. Junkilų pradinė mokykla paminėjo savo 80 metų jubiliejų
naujame mūriniame pastate, esančiame pačiame Junkilų centre. Junkilų pradinė
mokykla yra paskutinė veikianti pradinė mokykla, kurioje Vaiguvos valsčiaus
vakarinės dalies kaimų vaikai gali mokytis arti namų.
Nuo 2005 m. Junkilų pradinė mokykla pavadinta Užvenčio Šatrijos Raganos vidurinės mokyklos Junkilų ugdymo skyriumi, kuriame mokytojauja Danutė
Ivanauskienė, Nijolė Kančiauskienė ir Ona Granickienė.
2012 m. rugsėjo 1 d. Junkilų pradinė mokykla uždaryta.
15

Tarybinis mokytojas, 1966, spalio 15.
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Pakėvio pradžios mokykla
Pradžios mokykla Pak vyje kurta 1921 m.16
1922 12 26 Pak vio pradžios mokykloje vyko vakaras – buvo vaidinamas
spektaklis Kurčias žentas . Tuo metu Pakėvio pradžios mokyklos mokytojas
buvo V. Stankūnas.17
Vėliau Pakėvio vienkomplektinės pradžios mokyklos mokytoja dirbo Stefanija Žiburkutė. 1927–1928 m. Pakėvyje pradžios mokyklos vedėja buvo Pranė
Gudaitytė.18
1931 m. iš Junkilų pradžios mokyklos atkeltas Domininkas Penikas Vaiguvos
valsčiaus Pakėvio vienkomplektinę pradžios mokyklą dirbti vedėju.19
1947 m. Pakėvio pradžios mokyklos vedėjas buvo mokytojas Antanas Jankauskas.
Nuo 1948 m. rugsėjo pirmosios dienos Vaiguvos valsčiaus Pakėvio pradžios
mokyklos vedėju pradėjo dirbti mokytojas Leonas Mirauskas ir mokytoja Ksavera
Stonaitytė.
Ilgus metus Pakėvio pradžios mokykloje dirbo mokytojas Klikna. Mokykla
buvo sikūrusi dvarininko Konstantino Naikausko dvaro rūme, pakėviškių vadinamoje Pakalnėje, ties ežerėliu.
1969 m. tą senąją Pakėvio pradinę mokyklą buvo paskirta dirbti vedėja
Jadvyga Ežerskienė (Bukčiūtė). Po poros metų Pakėvyje ant kalno buvo pastatytas
naujas mūrinis pastatas, kuriame nuo 1972 m. pradėjo veikti vienkomplektinė
Pakėvio pradinė mokykla. Joje toliau mokytojavo Jadvyga Ežerskienė. Sumažėjus
mokinių skaičiui, Pakėvio pradinė mokykla 2003 m. buvo uždaryta. Mokyklos
pastatas yra gerai išsilaikęs.

Dubėnų pradžios mokykla
1907 m. praskolintą Rybskio Dub nų dvarą nupirko Valstybės bankas. Buvusio dvaro rūme 1908 m. rugsėjo 1 d. kurta Dubėnų– besių liaudies mokykla.
Pirmuoju jos vedėju ir mokytoju buvo P nevėžio mokytojų seminarijos auklėtinis,
apdovanotas sidabro medaliu Už uolumą , pedagogas nuo 1908 m. Ivanas Diatkovskis. Po jo, 1912–1915 m., čia mokytojavo Arkadijus Zenkevičius. Pirmaisiais
mokslo metais šioje mokykloje mokėsi 6 mergaitės ir 25 berniukai. Prasidėjus
kaizerinei okupacijai, Dubėnų–Ubesių liaudies mokykla buvo likviduota.
1920 m. Dubėnų kaime kurta vienkomplektinė pradžios mokykla (vėliau ji
tapo dvikomplektine). Jos vedėjais dirbo mokytojai Liudvikas Vasiliauskas, Albertas
Vipartas, Vincas Karpavičius, Alfonsas Kontvainis ir daugelis kitų. 1925 m. Dubėnų
ir besių kaimų rusų tautybės gyventojai kreipėsi Vaiguvos valsčiaus tarybą,
prašydami leisti Dubėnų pradžios mokykloje dėstyti pamokas rusų kalba. Tačiau
taryba atmetė š prašymą, teigdama, kad
piliečių prašymą nėra galimybės
patenkinti, nes bus padaryta nuoskauda lietuviams . Tik pokariu, jau sovietų
valdžios metais, Dub nuose šalia lietuvių veikė ir rusų pradžios mokyklos
komplektas. Lietuviškajam komplektui 16 Tarybų Lietuvos enciklopedija, Vilnius, 1987, t. 3,
vadovavo mokytoja Genovaitė Ado- 17 p. 272.
Trimitas, 1923, Nr. 124, p. 30.
maitienė, o rusiškajam komplektui – 18 vietimo darbas, 1928, Nr. 12, p. 3056.
19
iaulių metraštis, Šiauliai, 1933.
mokytoja Marija Kieviševa.
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Pakėvio pradžios mokyklos naujasis pastatas.
2005 m. A. Petrašiūno nuotraukos
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Dubėnų pradžios mokyklos rusiškajame komplekte 1947 m. dirbo mokytojai
Aleksandras Ivlevas (vedėjas) ir Vera Murašiova, lietuviškajame – vedėja dirbo
Genovaitė Adomaitienė.
Nuo 1948 m. rugsėjo pirmosios dienos Dubėnų pradžios mokyklos komplekte
dirbo mokytoja Genovaitė Adomaitienė (vedėja) ir mokytoja Olga Labanauskaitė.
1960 m. mokytojai G. Adomaitienei išsikėlus Telši rajoną, Dubėnų pradinėje mokykloje pradėjo dirbti jauna specialistė Albertina Rajančiūtė, kuri vadovavo lietuviškajam komplektui. Dubėnuose ir toliau veikė dvikomplektinė pradinė
mokykla. 1967 m. rusų komplektas buvo uždarytas ir Dubėnų pradinė mokykla
tapo vienkomplektinė. Jos vedėja buvo paskirta mokytoja Albertina Miliauskienė
(Rajančiūtė).
Sumažėjus moksleivių skaičiui, Dubėnų pradinė mokykla 1971 m. buvo
uždaryta, o mokytoja Albertina Miliauskienė perėjo dirbti geografijos mokytoja
L kšilio aštuonmetę mokyklą.
Dubėnų pradinės mokyklos pastatas sudegė ir šiuo metu toje vietoje yra
dirbamas laukas.

Daustorių pradžios mokykla
Daustori pradžios mokykla kurta dvarininko Valdemaro Liutiko iniciatyva
Daustorių dvaro rūmuose, jų pirmajame aukšte. Tada šioje mokykloje mokėsi
tiktai Daustorių dvaro kumečių (undinarčikų) vaikai. Ponai Liutikai savo
vaikų neturėjo. Tokia privati mokykla
Daustoriuose veikė iki 1940 m., kai
ponia Liutikienė išparceliavo iš savo
tėvų paveldėtą Daustorių dvarą ir pati
išvyko Lenkiją.
Ponas V. Liutikas jau anksčiau
buvo miręs, palaidotas Žar nuose, savo
tėvų kapinėse.
Sovietmečiu (apie 1958-uosius
metus) Daustorių dvaro rūme vėl buvo
kurta pradinė mokykla.
Daustorių
pradinę mokyklą buvo atkelta iš Viekšni mokytoja Galina Nadalinskienė.
Tada Daustorių pradinę mokyklą daugiausia lankė vaikai iš aplinkinių kaimų – Daustori , Šili kų, Juci , Akmeni
bei Vikr iči .
Apie 1980-uosius, mokytojai
G. Nadalinskienei su visa šeima išvykus
iš Daustorių Ke mę, Daustorių pradinė
Ričardas Eitmantis – paskutinis Daustorių
mokykla buvo uždaryta.
Minėtų kaimų vaikai nelankė ar- pradinės mokyklos mokinys. 1980 m.
timiausios Pakėvio pradinės mokyk- A. Petrašiūno nuotr.
634

IS

ORI A

KUL

RA IR

VIE

IMAS

los – jie visi pasuko Vaiguvos vidurinę mokyklą, prie kurios veikė internatas,
kur buvo apgyvendinti visi iš tolimesnių kaimų atvykę vaikai.
Nuo 1928 m. rugsėjo pirmos dienos Vaiguvos valsčiuje buvo vestas pradinis mokslas. Pradžios mokyklų mokytojams buvo organizuojami pedagoginiai
kursai, skaitomos paskaitos, vyko mokytojų susirinkimai, kuriuose buvo dalijamasi
darbo patirtimi. 1937 m. Vaiguvos valsčiuje jau buvo šešios pradžios mokyklos –
V iguvoje, Pak vyje, Audeniuos , Dub nuose, Junkiluos ir Laugir škiuose.
1940 m. sovietams okupavus Lietuvą, švietimo sistema buvo reorganizuota pagal SSRS pavyzd . Iš mokyklų buvo pašalintas valstybės herbas Vytis, kryžius. Vietoje
jų atsirado Lenino, Markso, Engelso ir kitų proletariato vadų portretai. Iš mokymo
planų buvo pašalintos tikybos pamokos, o iš vadovėlių buvo reikalaujama išplėšti
lapus, kuriuose buvo kalbama apie prezidentą Antaną Smetoną, tautos žadintoją
Joną Basanavičių, rašytojus Antaną Baranauską, Praną Vaičait , Mairon ir kitus.
Moksleiviams perauklėti buvo kuriamos pionierių organizacijos. Vaiguvos
valsčiaus mokyklose pionierių organizacija veikė tik Vaiguvos ir Pakėvio mokyklose. Kitur jų nebuvo.

Šilo Pavėžupio pradžios mokykla
Pirmoji slapta mokykla P vėžupyje buvo steigta 1899 metais. Ji sikūrė pamiškės trobelėje, vadinamoje Beibelyja. Ten gyveno ir mokytojas. Mokykla turėjo
didel pasisekimą. Pakrūmėmis ir patvoriais besislapstydami, ją traukė vaikučiai.
Neatsirado nė vieno, kuris praneštų žandarams apie mokyklą. Uriadnikas buvo
neblogas žmogus, be to, Putvinskių apmokamas, tad mokykla galėjo veikti.
1935–1936 m. Šilo Pavėžupyje pastatyta dviejų aukštų Vlado Putvinskio
mokykla.20
Nuo 1948 m. rugsėjo 1 d. Šilo Pavėžupio pradžios mokykloje pradėjo dirbti
mokytoja Antonija Tavoraitė.
Nuo 1948 m. spalio 15 d. Š ukėnų pradžios mokyklos L ikšių komplektas
priskirtas prie Šilo Pavėžupio pradžios mokyklos. Jame mokytojavo Vytautas Žalpys.

Gerdžiogalos pradžios mokykla
Gerdži galos dvare pradžios mokykla buvo kurta 1924 m.

Bitikų pradžios mokykla
Bit kų dvare 1932 m. buvo kurta Bitikų pradžios mokykla. Šios mokyklos
vedėjas ir mokytojas buvo Vytautas Tavoras.

Galinių pradžios mokykla
Gal nių pradžios mokykla buvo kurta 1930 m. Galinių dvare.

Ganyprovos pradžios mokykla
Gan provos pradžios mokykla
kurta 1924 m. Ganyprovos dvare.
1949–1962 m. Gan provoje veikė septynmetė mokykla.

20

Lopeta V. Šilo Pavėžupio dvaras, Kelmės kraštas,
Vilnius, 1997, p. 359.
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Gaugarių pradžios mokykla
Gaugari pradžios mokykla kurta 1936 m. bajoro Leopoldo Janavičiaus
dvare. Mokykla buvo pavadinta Vlado Putvinskio vardu.

Jucių pradinė mokykla
Juci

kaime 1923–1924 m. veikė pradžios mokykla.

Graužikų pradžios mokykla
1901–1905 m. Grauž kų dvare gyveno rašytoja Julija Žymantienė-Žemaitė.
Grauž kuose ji parašė nemažai apsakymų, kūrinėlių vaikams. Pirmasis čia jos parašytas apsakymas buvo Karinys , o pats žymiausias – Prie dvaro . Grauž kuose
Žemaitė dirbo šeimininke – prižiūrėjo gyvulių ūk , rūpinosi pieno produktais. Jai
talkino duktė Juzė, dvare melžusi karves. Laisvalaikiu Žemaitė rašė – kiek turėjo
sveikatos ir kvėpimo.
Graužikuose gyvendama Žemaitė ir mokytojavo. Tos mokyklos vaizdas
puikiai perteiktas Adolfo Sprindžio monografijoje Žemaitė .
„ ia surinko po kumetyną vaikų kupetą, didelių ir mažų, ir atsivedė
į dvaro rūmų didįjį kambarį, kur tviskėjo dažytos grindys ir švietė
erdvūs langai. Pati ėmėsi mokytojauti. Ilgais rudens vakarais prie
didelės pūsto stiklo lempos ant suoliukų, ant krėsliukų sutūpdavo
mažyliai, nudryžusiais drabužėliais, pašiauštom čiuprynom, smalsumu žiburiuojančiom lyg angliukais akim. Ir buvo tyla, ir buvo
ji – mokytoja.
Neturėjo patyrimo, nežinojo jokių pedagogikos dėsnių, bet
degė širdis. Dirbo kaip diktavo gero troškimas. Ar įkyriai lyg žirnius lietų bėrė vakarais, ar šaltukas gnaibė pakinklius – ji sukosi
tarp vaikų. Po kaklu pasirišusi skarel , rausvu megztuku, pačios
nusiklebeliuotu, su lazdike ar kreidos šmoteliu rankoje mokė vaikus. Sekė pasakas, lavino balselius prie vaikiškų dainelių, pratino
ne tik raides pažinti, bet ir rašyti. Sąsiuvinių neturėjo, tai braižė,
vedžiojo linijas, raitė raidžių kontūrus ant „doskelių“ – marmurinių
lenčiukių, įspaustų mediniame rėmelyje.
Jos buvo ir patogios – ką parašai „grifeliuku“, gali nutrinti
skuduriuku ir vėl braižyti.
Vargo mokykla, bet sava, lietuviška.
Maištingaisiais 1905 m. Žemaitės pagalbininke dirbo jauna,
vos trylika vasarų sulaukusi mergaičiukė (vėliau – žymi pedagogė)
iš Skaudv lės Ona ledžinskaitė. Buvo baigusi rusų pradžios mokyklą. Toliau mokytis neturėjo lėšų, nors labai norėjo. Bet turėjo dar
didesnį norą mokyti kitus – mažesnius už save. Tad mokėsi pati.“21
Po Vlado Putvinskio-Pūtvio mirties jo sūnus Vytautas tęsė tėvo pradėtus darbus puoselėjo jo idėjas, diegė

21

Lopeta V. Graužikų dvaras, Kelmės kraštas, Vilnius,
1997, p. 364.
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Graužikų pradžios mokyklos senasis pastatas.
2007 m. A. Petrašiūno nuotraukos
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Stefanija Baldauskaitė
pamokos metu
Graužikų pradžios
mokykloje. 19 9 m.
Iš Idalijos

ilgalienės

asm. albumo

pažangią ūkininkavimo sistemą, nes buvo agronomas, rūpinosi kaimo žmonių
gerove ir švietimu. 1933 m. pastatė Grauž kų pradžios mokyklą, kuriai paskyrė
ir žemės sklypą. Statyboje dalyvavo vietiniai žmonės, parėmė ir Šaulių sąjungos
Kelmės skyrius. Vytautas Putvinskis prie mokyklos suorganizavo ir sodo sodinimą. Jis taip pat rūpinosi, kad kaimo žmonės sodintųsi vairius vaiskrūmius ir
vaismedžius. Mokyklos pamatuose yra paslėptas kažkoks rašas.
Graužikų pradžios mokykloje dirbo viena mokytoja – Stefanija Baldauskaitė.
1941 m. birželio mėnes visą Putvinskių šeimą išvežė Sibirą, kur visi mirė ar
buvo nužudyti. Liko tik Vytauto Putvinskio sūnus Algis ir duktė Giedrė. Juos
kur laiką, gr žusius Lietuvą, globojo dėdė Žmuidzinavičius.
Tuo metu kažkur dingo ir pirmoji mokyklos mokytoja. Po jos Graužikų
pradžios mokykloje dirbo mokytojai Gedminaitė ir Mitkus. Tuoj po Antrojo pasaulinio karo pradžios mokyklai vadovavo Ribinskienė. Nuo 1947 m. čia pradėjo
dirbti mokytoja Elena Maziliauskienė. Vaikų buvo daug. 1950 m. buvo steigta
septynmetė mokykla, kurioje direktore buvo Aldona Motekaitytė. Jai ištekėjus už
mokytojo Kosto Navicko, greitai vadovavimą perėmė Kostas Navickas iš gretimo
Kalv kaimo.
Naujasis Graužikų
mokyklos pastatas.
2007 m.
A. Petrašiūno nuotr.
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1962 m. Graužikų septynmetė mokykla perorganizuota aštuonmetę. 1963 m.
buvo pastatytas mūrinis mokyklos priestatas, pasodinti kaštonai, kurie ir šiandien
savo grožiu, ypač pavasar , kai išskleidžia žiedų žvakutes, džiugina visus. Direktoriaujant Kostui Navickui, ypač puikiai buvo prižiūrimas Graužikų kalnas –
tvarkoma žolė, grėbiami lapai, pirmoje kalno aikštelėje rengta sporto ir žaidimų
vieta. Čia rengiami ir organizuojami vairiausi renginiai, kuriuos atvykdavo ne
tik mokinių tėvai, bet ir kaimo gyventojai. Taigi takas visas tris kalno aikšteles
niekada neužželdavo, o vairiomis progomis sukurti laužai dar daugiau pagyvindavo gražųj kalną.
1966 m. direktoriui Kostui Navickui išvykus Šiaulius, Graužikų aštuonmetei
mokyklai vadovauti buvo paskirtas Antanas Šilgalis, dirbęs Lioli aštuonmetėje
mokykloje mokytoju. Jis kilęs iš Kelmės rajono Paprūdži kaimo, mokėsi Kelmės
gimnazijoje. Dirbdamas Šaltinių mokykloje mokytoju, o nuo 1954 m. direktoriumi,
neakivaizdžiai mokėsi Vilniaus pedagoginiame institute.
Direktoriaujant Antanui Šilgaliui, Graužikuose klestėjo meno saviveikla,
kurią buvo traukti ir kaimo žmonės. Jie su malonumu dainavo chore, kuriame
dainavo ir beveik visi mokytojai. Saviveiklininkai dalyvaudavo vairiuose meno
Vaiguvos valsčiaus pradinių mokyklų išsidėstymo kartoschema.
2007 m. Sudarė Ieva

varcaitė
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kolektyvų konkursuose ir laimėdavo net prizines vietas. Mat Antanas Šilgalis
šioje srityje buvo nepakeičiamas entuziastas, pats visur dalyvaudavo. Žmonės tais
laikais j vadino mūsų artistas .
Mokiniai, vadovaujami darbščių ir kūrybingų mokytojų, siekė kultūros
aukštumų – nuolat vykdavo rajono meno, saugaus eismo viktorinas, turistinius
žygius ir kitus renginius ir parsiveždavo prizų. Labai domiai mokytojai organizuodavo Naujųjų metų eglutes (Kalėdas švęsti sovietmečiu buvo draudžiama). Tai
būdavo šventė ne tik Graužikams, bet ir aplinkiniams kaimams, nes suplūsdavo
daugybė žmonių.
Tuo metu Graužikų aštuonmetėje mokykloje mokėsi per 150 mokinių. pač
iškilmingai prasidėdavo mokslo metai, kuriuos dažniausiai švęsdavo Graužikų
kalne, kur taip pat atvykdavo ir kaimų gyventojai. Kalną kruopščiai prižiūrėdavo
ir tvarkydavo mokiniai ir mokytojai.
Buldozeriškai vykdoma melioracija mažino kaimų gyventojų skaičių, nes,
sugriovus vienkiemius, žmonės kėlėsi gyventi gyvenvietes arba miestus. Mokykloje vis mažėjo ir mažėjo mokinių, kol jų beliko apie keturiasdešimt. Tad
1977 m. Graužikų aštuonmetė mokykla buvo uždaryta. Jos direktorius Antanas
Šilgalis buvo perkeltas Vaiguvos vidurinę mokyklą. Graužikuose buvo palikta
tik pradinė mokykla, kuri buvo perkelta medin , dar Vlado Putvinskio-Pūtvio
statytą, pastatą, o mūrinis mokyklos priestatas atiduotas Kelmės viešosios bibliotekos reikmėms. Pirmaisiais metais Graužikų pradinėje mokykloje mokėsi 14
vaikų, veikė du komplektai, dirbo tik vedėja Idalija Šilgalienė ir mokytoja Jūratė
Bielskytė. Mokytojai Idalijai Šilgalienei išėjus pensiją ir likus vienam komplektui,
dirbo mokytoja Jūratė Bielskytė, o vėliau – mokytojas Artūras Jokubauskas. Paskutinė mokytoja nuo 1995 m. buvo Violeta Šimkienė (Andrulytė). Likus tik trims
mokiniams, 2001 m. Graužikų pradinė mokykla buvo uždaryta. Taip Graužikuose
užgeso paskutinis kultūros žiburėlis.
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Vaiguvos vidurinė mokykla
Liucija Pauliukėnienė, Ieva

varcaitė

V iguvos mokyklos, kurtos prieš Mokiniai prie senosios Vaiguvos vidurinės
kelis dešimtmečius, istorija pradėta do- mokyklos
mėtis senokai. Mint , jog būtina žinoti
savo mokyklos, kurioje mes dirbome, istoriją, iškėlė 1953 m. iš kitur atvykęs tuometinę Vaiguvos septynmetę mokyklą lietuvių kalbos mokytojas Pranas Pankauskas.
Toji mintis sukėlė Vaiguvos mokyklos mokytojų susidomėjimą savo mokyklos
istorija. Didžiausią entuziazmą šiame darbe parodė vietinis vaiguviškis Eduardas
Sutkus, ilgus metus dirbęs Vaiguvos mokyklos direktoriaus pavaduotoju ūkio reikalams. Be to, jis pats mokėsi Vaiguvos mokykloje, kurioje išmoko rašyti pirmąsias
raides. E. Sutkaus žmona Zosė Pleikytė pasakojo, kad Eduardas kruopščiai rinko
medžiagą apie Vaiguvos mokyklą.
Pasitraukdamas iš mokyklos, Eduardas Sutkus visą sukauptą medžiagą apie
Vaiguvos mokyklą perdavė tuometiniam Vaiguvos vidurinės mokyklos istorijos
mokytojui Algirdui Norbutui. Mokytojas A. Norbutas toliau tvarkė Vaiguvos mokyklos istoriją. Surinktą istorinę medžiagą surašė storą didelio formato albumą,
kurio viršel , pagamintą iš medžio, meniškai apipavidalino.
Surinkta ir gražiai sutvarkyta Vaiguvos mokyklos istorija 2004 m. buvo
pateikta minint Vaiguvos mokyklos 200 metų sukakties jubiliejų. Ta proga pranešimą apie Vaiguvos mokyklos praeit ir jos nueitą kelią padarė ilgametė mokyklos
direktorė mokytoja Liucija Pauliukėnienė.
2005 m. mokytojas A. Norbutas, išeidamas užtarnautą pensiją, visą surinktą
medžiagą apie Vaiguvos mokyklos istoriją perdavė jaunajam Vaiguvos vidurinės
mokyklos istorijos mokytojui Evaldui Butkui. Jaunasis istorikas su entuziazmu
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Pirma iš kairės –
direktorė Liucija
Pauliukėnienė,
pavaduotoja
S. Aginskienė
(Baškytė)

ėmėsi toliau tvarkyti Vaiguvos mokyklos istoriją, popierin variantą naujamadiškai
keisdamas elektronin variantą, t. y. viską suvesdamas mokyklos kompiuter . Po
metų kitų Vaiguvos vidurinės mokyklos istorija išblėso – nebeliko nei popierinio,
nei elektroninio jos varianto.
Kad ir kaip atskiri mokytojai temdė ir naikino Vaiguvos mokyklos istoriją,
svarbiausi faktai užrašyti rajono švietimo skyriaus vedėjų rankomis, kurie keitėsi
atskirais gyvenimo tarpsniais, išliko Ke mės savivaldybės archyvo lentynose.
Vaiguvoje, pagausėjus mokinių (mat Vaiguvos miestelyje pokariu 1950 m.
sikūrė kolūkio centras, ambulatorija, biblioteka, kultūros namai, Vaiguvą atvyko
pagal paskyrimus gyventi ir dirbti jaunos agronomų, medikų, mokytojų, veterinarijos ir kitų specialistų, traktorininkų, kombainininkų šeimos), nuo 1955 m. rugsėjo
1 d. atidaryta šeštoji klasė. Mokyklos direktore paskirta Vaiguvos septynmetės
mokyklos mokytoja Ona Devindauskienė. Taip pirmuoju Vaiguvos mokyklos direktoriumi tapo moteris.
Pirmaisiais mokslo metais (1956 m. birželio 22 d.) Vaiguvos vidurinėje mokykloje dirbo šie mokytojai Ona Devindauskienė, Genė Ščeponavičiūtė, Petras Norkus, Ona Kenčiūtė, Stasys Jokubauskas, Vincas Antončikas, Riva Beker, Vytautas
Braja, Bronė Juškaitė, Marytė Jurgelytė, Janina Aleksynienė, Marija Genienė, Bronius
Šimkus, Benediktas Jokubonis, Vertelienė, Romualdas Vertelis, Nijolė Armalienė.
žvenčio rajono liaudies švietimo skyriaus vedėjo Antano Jasaičio 1957 m.
rugpjūčio 27 d. sakymu Nr. 166 Vaiguvos vidurinės mokyklos mokytoja paskirta
Danutė Mašalaitė, baigusi V lniaus valstybin universitetą. Tai buvo pirmoji mokytoja Vaiguvoje, turinti aukštąj universitetin išsilavinimą. Visi kiti iki tol dirbę
Vaiguvos vidurinėje mokykloje mokytojai buvo baigę dvimet Šiauli pedagogin
institutą arba kai kurie jų dar neakivaizdžiai studijuojantys jame. Tuo pačiu sakymu Zosė Sutkienė buvo atleista iš Vaiguvos vidurinės mokyklos mokytojos
pareigų (kaip neturinti pedagoginio išsilavinimo) ir paskirta tos pačios mokyklos
bibliotekos vedėja. Vadinasi, biblioteka Vaiguvos vidurinėje mokykloje veikė nuo
pat pirmos dienos, nes ją kūrė dar septynmetės mokyklos laikais dirbęs lietuvių
kalbos mokytojas Pranas Pankauskas. Bibliotekoje sukauptas knygų fondas kasmet
buvo gausinamas, kad vyresniųjų klasių mokiniai pagal programą turėtų reikiamos
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imkus,

imkaus sesuo), Ona Devindauskienė –

pirmoji Vaiguvos vidurinės mokyklos direktorė, jaunoji mokytoja
Mašalaitė, Antanas Jasaitis – tuometinis mokyklos direktorius, mokytoja
Irena Jasaitienė, ambulatorijos felčeris Tarvydas ir kt.; antroje eilėje
(iš kairės) pirmas – mokytojas

enonas Bagdonavičius, penktas –

mokytojas Petras Norkus; paskutinėje eilėje viduryje – mokytojas
Vytautas Braja – tarp mokinių

III klasė su mokytoja

ose Pleikyte. Iš Kristinos Paliulytės asm. albumo
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literatūros. Taip Zosė Sutkienė Vaiguvos vidurinės Pirmoji abiturientų laida.
mokyklos bibliotekoje pradirbo keliolika metų iki pat 1959 m. Iš R. Bublio šeimos
albumo
išėjimo užtarnautą senatvės pensiją.
Po metų su aukštuoju išsilavinimu atvyko pagal
paskyrimą Vaiguvos vidurinę mokyklą baigusi Vilniaus valstybin pedagogin
institutą Albina Vaznytė. Ji tapo būsimosios pirmosios Vaiguvos vidurinės mokyklos abiturientų laidos auklėtoja.
Pirmąją abiturientų laidą sudarė daugiausia vaikai, kurie, baigę Vaiguvos
septynmetę mokyklą, neturėjo sąlygų iš karto toliau siekti vidurinio išsilavinimo
ar tai žventyje, ar Kr žiuose, ar Ke mėje. Sklido gandai, kad ir V iguvoje kada
nors pradės veikti vidurinė mokykla. Trokštantys toliau mokytis vaikai trynėsi
namuose – padėjo tėvams ūkyje, ganė vasarą karves, kiti – tarnavo ir laukė, kada
Vaiguvoje pradės veikti vidurinė mokykla.
Pagaliau tie laukiantys vaikai tapo Vaiguvos vidurinės mokyklos pirmosios
laidos abiturientais. Tokių kantrių, užsispyrusių siekti mokslo Vaiguvos aplinkiniuose kaimuose buvo tiktai dešimt. Visi būsimieji abiturientai gerai mokėsi. Jau
1959 m. pavasar Vaiguvos vidurinė mokykla išleido pirmąją abiturientų laidą.
Vaiguvos vidurinės mokyklos pirmosios laidos abiturientas buvo Mečislovas Dargvainis, P knituvio kaimo vaikas iš daugiavaikės šeimos, kuris iš karto
sėkmingai stojo Kauno žemės ūkio akademiją, kur studijavo agronomiją. Vėliau
baigė aspirantūrą, tapo mokslininku ir dirbo toje pačioje Žemės ūkio akademijoje.
Nemažiau sėkmingai mokslus šturmavo ir Romualdas Marcinkus iš Vaiguvos
miestelio, tapęs žymiu diplomatu. Nepaprastą drąsą parodė Boleslovas Giedrimas
iš Norki kaimo, išdr sęs stoti Kauno medicinos institutą, pasirinkęs gydytojo
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profesiją. Rimantas Bublys iš Vaiguvos miestelio sėkmingai studijavo Kauno kūno
kultūros akademijoje. Nenuleido rankų ir kiti Vaiguvos vidurinės mokyklos pirmosios laidos abiturientai – vienokiu ar kitokiu būdu kopė mokslo aukštumas.
Išleidžiant gyvenimą pirmąją abiturientų laidą, Vaiguvos vidurinei mokyklai
vadovavo mokytojas Antanas Mikalauskas. Vėliau keitėsi ir mokytojų kolektyvas.
Pagal Užvenčio rajono švietimo skyriaus vedėjo Vaclovo Rimkaus 1960 m.
rugpjūčio 5 d. sakymą Nr. 136 Mikalauskas Antanas atleidžiamas iš Vaiguvos
vidurinės mokyklos direktoriaus ir mokytojo pareigų nuo 1960 m. rugpjūčio 25 d.,
nes turėjo išvykti aspirantūrą. Pagrindas švietimo ministro sakymas Nr. 692.
Pagal tą pat sakymą Vaiguvos mokyklos direktoriaus ir mokytojo pareigoms nuo 1960 m. rugpjūčio 12 d. paskirtas Smilgys Edmundas, baigęs 1960 m.
Šiaulių pedagogin institutą. Tuo metu mokymo dalies vedėju dirbo mokytojas
Pranas Vilijošius.
Pagal 1962 m. gruodžio 13 d. sakymą Nr. 136 ryšium su LTSR administraciniu pertvarkymu (rajonų sujungimu) Šiaulių rajonui perduodami šie Vaiguvos
vidurinės mokyklos mokytojai Romualdas Vertelis – mokyklos direktorius, Edmundas Smilgys – mokymo dalies vedėjas, Kazys Jankus – vyr. pionierių vadovas,
Vladas Jakštas – mokymo dalies vedėjas, Adelė Kizlaitytė, Dana Tomkienė, Jadzė
Jakubonienė, Dana Vertelienė, Stasys Ratkus, Rimantas Bublys, Benas Jakubonis,
Zita Krikščūnaitė, Eugenija Butvilienė, Nijolė Armalienė, Elena Šimkienė, Stefa
Jakštienė.
Klasės auklėtoja Adelė Kizlaitytė su 1969 m. abiturientų laida.
Paskutinėje eilėje antras iš kairės – Alfonsas Eidintas; antroje eilėje
pirma iš dešinės – Vida Kniūraitė
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6-oji abiturientų laida. Pirmoje eilėje sėdi (iš kairės) Aldona
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ilerytė, Ona Kančiauskaitė, klasės

vadovas geografijos mokytojas Stasys Ratkus, mokyklos direktorius Romualdas Vertelis, Marytė
Mankutė,

ofija

verkutė,

ofija Ežerskytė; antroje eilėje stovi Rolandas Bagvilas, lietuvių

kalbos mokytoja Adelė Kizlaitytė, dvi mokytojos neatpažintos, Vaclovas Kekys, mokytojas
Edmundas Smilgys; trečioje eilėje stovi Jonas Lencius, Edmundas Pocius, Antanas Jonaitis.
196

m. Iš A. Jonaičio šeimos albumo

Naujoji Vaiguvos vidurinė mokykla
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Vaiguvos mokyklos direktoriaus pavaduotoju ūkio reikalams nuo 1964 m.
kovo 16 d. Kelmės rajono švietimo skyriaus vedėjo sakymu Nr. 34 paskirtas
vaiguviškis Petras Kundrotas vietoj anksčiau šias pareigas ėjusio mokytojo Eduardo Sutkaus.
Vaiguvos vidurinės mokyklos direktorių Romualdą Vertel nuo 1964 m. rugsėjo 1 d. pakeitė Edmundas Smilgys, kur po metų pakeitė Steponas Sadauskas.
1964–1965 m. m. Vaiguvos vidurinėje mokykloje dirbo šie mokytojai geografijos –
Stasys Ratkus (jis buvo ir 6-osios abiturientų laidos klasės vadovas), lietuvių kalbos – Adelė Kizlaitytė ir Edmundas Smilgys, fizinio lavinimo – Rimantas Bublys,
matematikos – Dana Vertelienė, vokiečių kalbos – Jadzė Jakubonienė ir kt.
Mokymo dalies vedėją Praną Vilijošių nuo 1966 m. rugsėjo 1 d. pakeitė nauja
mokytoja Elena Šaltmerienė, tapusi direktoriaus pavaduotoja mokymo reikalams.
Sovietmečiu, vykstant statyboms, Vaiguvoje buvo praplėstos ir vidurinės
mokyklos patalpos – 1966 m. pastatytas naujas mokyklos priestatas. Žinia, kad
plečiasi Vaiguvos vidurinė mokykla, plačiai pasklido. Mokykla Vaiguvoje tapo
kultūrinio gyvenimo traukos centru. Mokykloje pagausėjo mokinių. Kūrėsi paralelinės klasės. Prireikė daugiau ir mokytojų.
Reikia pažymėti, kad tuo metu Vaiguvos vidurinės mokyklos koridoriais
vaikštinėjo ir dėstė mokiniams lietuvių kalbą žymus kalbininkas, baigęs Vilniaus
valstybin universitetą, parašęs ir parengęs 5 tomų savo gimtosios P švitinio
(Joniškio r.) tarmės dažnin žodyną, Juozas Bilevičius, kurio darbštumo iki šiol
negali pamiršti jo buvę mokiniai ir bendradarbiai. Vaiguvos tarmė mokytojui
J. Bilevičiui nepritiko, o gal nepatiko. Vaiguviškių šnektos jis nesiėmė tyrinėti ir
ilgai neužsibuvęs atsisveikino su Vaiguva.
1 lentelė
Vaiguvos vidurinės mokyklos direktoriai
Eil.
Nr.

Direktoriavimo laikotarpis

Mokytojo vardas, pavardė

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1955–1956
1956–1957
1957–1958
1958–1960
1960–1962
1962–1964
1964–1965
1965–1970
1970–1975
1975–1980
1980–1985
1985–2009
Nuo 2010

Ona Devindauskienė
Genė Ščeponavičiūtė
Marija Mažeikienė
Antanas Mikalauskas
Edmundas Smilgys
Romualdas Vertelis
Edmundas Smilgys
Steponas Sadauskas
Antanas Jasiškis
Kornelija Norbutienė
Emilijus Bernotas
Liucija Pauliukėnienė
Irena Vileikienė (Bagvilaitė)

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

Lentelę sudarė monografijos

Vaiguva

vyr. redaktorė Ieva Švarcaitė.

Kaip matome, Vaiguvos vidurinėje mokykloje keitėsi mokytojai, keitėsi ir
mokyklos vadovai. Tokios permainos truko net kelis dešimtmečius. O pačios didžiausios permainos mokykloje vyko Atgimimo ir Nepriklausomybės metais, kai
teko atsisakyti kelis dešimtmečius trukusio gamybinio mokymo. Išardytas kabine647
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12-osios laidos abiturientai su mokytojais prie laiptų. Pirmoje eilėje (iš kairės) Angelė
ofija Kalinauskaitė, mokytoja
Irena Bagvilaitė, Danutė

imkutė,

ofija Ramančiūnienė, auklėtoja mokytoja Danutė Sadauskienė,

imkutė, Rita Urbelytė, Pranas Ramančiūnas, už jo – mokytojas

Stanislovas Ratkus, mokyklos direktorius Antanas Jasiškis (antras iš kairėjes paskutinėje eilėje);
šalia jo į dešin

mokytojai Trilikauskas, Armalienė, du neatpažinti, Sadauskas,

Danutė Tomkienė,

altmieriai. Iš Angelės

Vaiguvos vidurinė mokykla.

IV abiturientų laida. Pirmoje eilėje (iš kairės) S.

E. Andrulytė, J. Žymantaitė, V. Bagvilaitė,

osė Sutkienė,

imkutės asm. albumo

.

atkauskaitė,

imkutė, G. Ramanauskaitė; antroje eilėje

R. Barauskas, P. Penikas, P. Tomkus, V. Armalienė (klasės auklėtoja), A. Jasiškis (mokyklos
direktorius), V. Kislauskas, A. Bielskis. 1972 m.

648

IS

ORI A

KUL

RA IR

VIE

IMAS

tas, išdalintos priemonės, išparduoti traktoriai, nes gamybinis mokymas Vaiguvoje
nepasiteisino berniukai, giję mechanizatoriaus specialybę, galėjo dirbti su technika, o mergaitės savo žinių neturėjo kur pritaikyti. O mergaičių buvo dauguma.
Persitvarkymo laikotarpiu Vaiguvos vidurinės mokyklos mokytojų kolektyvas
gyveno visos Lietuvos darbais ir rūpesčiais. Mokytojai svarstė, koks klasės vadovo
vaidmuo ugdant moksleivių pilietiškumą. Buvo rūpinamasi mokyklos struktūros
klausimais. Svarbu buvo kiekvieno mokytojo tobulėjimo galimybės ir dalykinis
metodinis pasiruošimas, atsakingumas ir novatoriškumas. vesta naujovė – mokinių žinių vertinimo dešimties balų sistema. Jau 1994 m. prasidėjo ir mokytojų
atestacija. Keitėsi mokytojai. Direktorės pavaduotoja mokymo ugdymui tapo jauna Vilniaus valstybinio universiteto absolventė Salomėja Baškytė. Anksčiau nuo
1968 m. kovo 1 d. Vaiguvos vidurinėje mokykloje vokiečių kalbą dėstė Kelmės
vidurinės mokyklos chemijos mokytojas Bronius Urbelis, kuriam buvo mokamos
kelionės Kelmė–Vaiguva išlaidos. Nuo 1969 m.
Vaiguvos vidurinę mokyklą
atvyko pastovus (kiti buvo atvažiuojantys iš Kelmės) muzikos mokytojas Kazys
Mikšėnas, pakeitęs Zenoną Bagdonavičių.
Vaiguvos vidurinėje mokykloje jau daugel metų veikia keli mokinių būreliai.
Dar 1963 m. pasibaigus rajono jaunųjų literatų apžiūrai, buvo atrinkti kandidatai
antrąj apžiūros etapą Vilniuje. Kelmės rajonui atstovavo Š ukėnų, V iguvos,
T tuvėnų, Ke mės vidurinių mokyklų jaunieji literatai.
Kai kurie būreliai Kelmės rajono olimpiadose ne kartą laimėjo prizines vietas
fizikai (mokyt. Z. Ramančiūnienė), germanistai (mokyt. S. Baškytė), lituanistai (mokyt.
F. Vasiliauskienė). 2009 m. gegužės 20 d. Vaiguvos vidurinei mokyklai iš Vilniaus
švietimo ir mokslo staigos E – College Argo Navis suteiktas sertifikatas, kuris
patvirtina šios mokymo staigos moksleivių ir mokytojų dalyvavimą pirmajame LR
moksleivių internetiniame (online) lietuvių kalbos konkurse Gintaro kelias 2008–
2009 . Be pamokų, mokiniai noriai dalyvauja vairiuose lituanistiniuose konkursuose,
skirtuose Lietuvos tūkstantmečiui paminėti skaitymo, raštingumo ugdymo, lietuvių
liaudies dainų, Vaiguvos krašto etnokultūrinių ir istorinių paminklų. Taip gerinaDirektorės
pavaduotoja ugdymui
ir vokiečių kalbos
mokytoja Salomėja
Aginskienė (Baškytė)
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Vaiguvos vidurinės
mokyklos direktorė
Liucija Pauliukėnienė
(antra iš kairės)

mas mokinių profesinis orientavimasis, puoselėjama auklėtinių kultūra, supratimas
apie gyvenimo vertybes ir principus, stiprinama mokymosi motyvacija, ugdomas
atsakomybės už savo poelgius jausmas, plečiamas mokinių kultūrinis akiratis.
Taip pat vykdoma sveikatingumo programa. Vaiguvos vidurinėje mokykloje
veikia būrelis Aukime sveiki . Šis būrelis organizuoja sveiko maisto šventes,
kuriose dalyvauja ir Vaiguvos bendruomenės narės. Būrelio veiklos tikslai ugdyti sveiką gyvenseną, stiprinti sveikatą. Būrelis rengia išvykas, pasivaikščiojimus
gryname ore, dalyvauja sveikatos projektuose Sveikata – brangiausiais turtas ,
Duonutė – pyrago močiutė . Taip mokiniai skatinami sveikai maitintis, yra
steigtas prizas Šeimininkių samtis .
Vaiguvos vidurinėje mokykloje veikė ir jaunųjų vaistažolininkų būrelis,
kuriam vadovavo mokytoja Liucija Pauliukėnienė. Būrelio nariai buvo nuvykę
netgi pas žymią respublikos žolininkę Jadvygą Balvočiūtę, kur susipažino su jos
vaistinių augalų ūkiu ir augmenijos vairove.
Savo veikla mokykloje garsėja folkloro būrelis En den du , kurio tikslas
praturtinti vaikų pasaul tradicinėmis šventėmis ir jas puoselėti, padėti vaikams
pajusti liaudies išmint , gyvą žod , prasmingą mint , žaismingą, sąmojingą bendravimą, pažadinti domėjimąsi lietuvių liaudies tradicijomis. Būrelis ne kartą dalyvavo
Kelmės rajono mokinių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse Tramtatulis , rajono
folkloro šventėje Žaliū, žaliū žuolinynielie , rajono folkloro lietuvių liaudies šokių
varžytinėse Mažoji patrepsynė .
Vaiguvos vidurinėje mokykloje nuo seno veikia dramos būrelis Atžalynas ,
kuriam vadovauja lietuvių kalbos mokytoja Renė Kundrotienė. Būrelis sukūrė
vaidinimą pagal lietuvių liaudies pasaką Laumės padėjo .
Vaiguvos vidurinės mokyklos jaunieji dailininkai aktyviai dalyvauja meninėje
veikloje ir gerai atstovauja mokyklai rajone bei respublikoje. Vaiguvos mokykla
dalyvavo daugiau negu 25-iuose konkursuose ir projektuose, pelnė daugybę padėkų už aktyvų dalyvavimą, už geras piešinių kolekcijas, už kūrybingumą. Dailės
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Dailės mokytoja
Kornelija Norbutienė

mokytojai Kornelijai Norbutienei džiugu, kad mūsų provincijos bendrojo lavinimo mokiniai sėkmingai konkuruoja su miestų, gimnazijų, specializuotų mokyklų
mokiniais ir yra gerai vertinti, iškovoję nemažai prizinių vietų, tampa laureatais,
visus džiugina savo pasiekimais.
Vaiguvos vidurinėje mokykloje kurta gabiųjų mokinių Mažoji akademija .
Joje papildomai 2008–2009 m. fizikos mokėsi 9 mokiniai. Labiausiai džiugino 10-os
klasės mokinė Karolina Garbenytė, buvusi realiausia kandidatė rajono olimpiadą.
Rajoniniame jaunųjų fizikų olimpiados etape dvyliktokė Rita Dabravolskytė užėmė
aukštą penktą vietą. Visiems fizikams vadovavo mokytoja Zofija Ramančiūnienė.
Stefanijos Ulevičienės vadovaujami matematikai ne kartą dalyvavo tarptautiniame
matematikų konkurse Kengūra .
Technologijų būrelio vadovas mokytojas metodininkas Vytautas Andriuška
su savo mokiniais dalyvauja respublikinėje olimpinėje programoje.
Vaiguvos vidurinė mokykla yra gavusi olimpinę vėliavą, nes dalyvavo Lietuvos vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo ilgalaikėje programoje. Mokykloje ruden
ir pavasar vyksta mažoji mokyklos olimpiada. Mokiniai ne tik rungtyniauja, bet
ir per klasių valandėles kalbasi apie Olimpinių žaidynių istoriją, idealus, žymius
sportininkus. LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas Vaiguvos vidurinei mokyklai
teikė olimpinę vėliavą, o mokyklos olimpinės programos koordinatoriai Alvydas
Andrulis ir Sigutė Dargvainienė jam perdavė Vaiguvos mokykloje vykusios mažosios olimpiados filmuotą medžiagą. LTOK prezidentas A. Poviliūnas Vaiguvos
vidurinę mokyklą pavadino olimpine mokykla. Mokykloje veikia tinklinio, krepšinio
ir lengvosios atletikos būreliai. Gerų rezultatų rajone visuomet pasiekia Vaiguvos
mokyklos sportininkai (mokytojas A. Andrulis). 2009 m. kovo 17 d. Kelmės rajono
vaikų ir jaunimo sporto mokykla (direktorius Algirdas Samulionis) apdovanojo
Vaiguvos vidurinės mokyklos komandą laimėjus 2-ąją vietą rajono bendrojo lavinimo mokyklų olimpinio festivalio varžybose lengvosios atletikos pavasario kroso
estafetės varžybose laimėjus 3-iąją vietą.
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Švietimo informacinių technologijų centro direktorius
Vainius Brazdeikis ne kartą yra pabrėžęs, kad Vaiguvos vidurinė mokykla sėkmingai dalyvauja Europos mokyklų partnerystės programoje.
Mokyklos gyvenime didel vaidmen vaidina bibliotekoje
vykstantys renginiai kiekvienais metais pradinių klasių mokiniams organizuojamos pažintinės ekskursijos po biblioteką,
klasių valandėlės bibliotekoje – filmų peržiūra ir aptarimas,
informacijos paieška. Didelio pasisekimo susilaukia Vaikų
knygos diena Skaitymo džiaugsmas bei tradicinis renginys
Padovanok knygą . Be to, bibliotekoje vyksta metodinių
grupių posėdžiai, literatūrinės ir meninių darbų parodos,

Lietuvos valsčiai

Mokytoja
Danutė Kasparienė
sporto salėje
ugdo jaunuosius
sportininkus

Emilija Eismontienė
ir ją globojantys
mokiniai
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knygos skirtukų, ekslibrisų bei piešinių konkursai. Renginių vedėja mokytoja
Kristina Taurozaitė.
Vaiguvos vidurinėje mokykloje veikia mokinių taryba, kurios projektas Atvira
savivalda . Joje dalyvauja ir Vaiguvos seniūnas Alvydas Lukošius.
Mokiniai globoja Vaiguvos senutes Stanislovą Kunickienę (gim. 1929 m.),
Emiliją Eismontienę (gim. 1918 m.), Antaniną Trakšelienę (gim. 1920 m.), Veroniką
Paplauskienę (gim. 1932 m.) ir kt.
Vaiguvos mokyklos mokiniai kasmet renka šiukšles pirktinius celofaninius
maišus Šilaklonyje ir dalyvauja akcijoje Švarinkime savo miestel .
Mokiniai lesina paukštelius, dalyvaudami akcijoje Šalin, baltasis bade
Tačiau kraštotyros darbas Vaiguvos vidurinėje mokykloje nepasiekia reikiamo
lygio. Čia nėra tam reikalui atsidavusių organizatorių.
2 lentelė
Vaiguvos vidurinės mokyklos mokytoj
m m

kolektyvas

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Irena Vileikienė
Salomėja Aginskienė
Danutė Barauskaitė
Lina Radžiuvienė
Stasė Kasparienė
Rasa Rutkauskienė
Zofija Ramančiūnienė
Sigutė Dargvainienė
Evaldas Butkus
Kornelija Norbutienė
Vida Lukonienė
Vytautas Andriuška
Juozas Pocius
Milda Turevičiūtė
Lyda Žilienė
Janė Rimeikienė
Renė Kundrotienė
Danguolė Barauskienė
Viktoras Zavadskis
Virginijus Valčiukas
Roma Ramanauskienė
Alvydas Andrulis
Stefa Ulevičienė
Laima Tunkevičienė
Felicija Vasiliauskienė
Lina Gaigalaitė
Algirdas Tamašauskas
Danutė Gudmonienė
Kristina Taurozaitė
Aldona Vičienė
Rama Paliulienė

Direktorė
Direktorės pavaduotoja ugdymui
Matematikos vyr. mokytoja
Pradinių klasių vyr. mokytoja
Pradinių klasių vyr. mokytoja
Pradinių klasių vyr. mokytoja
Fizikos mokytoja metodininkė
Technologijų ir ekonomikos mokytoja
Istorijos mokytojas metodininkas
Dailės mokytoja metodininkė
Rusų kalbos vyr. mokytoja
Technologijų mokytojas metodininkas
Biologijos vyr. mokytojas
Spec. pedagogė logopedė
Vyr. soc. pedagogė
Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė
Informacinių technologijų mokytojas
Muzikos mokytojas
Pradinių klasių vyr. mokytoja
Kūno kultūros vyr. mokytojas
Matematikos vyr. mokytoja
Tikybos mokytoja
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Anglų kalbos mokytoja
Chemijos mokytojas
Popietinės grupės auklėtoja
Popietinės grupės auklėtoja
Projekto vadovė
Gamtos ir žmogaus mokytoja

Vaiguvos vidurinė mokykla išleido jubiliejinę 50-ąją abiturientų laidą.
Daugelio buvusių abiturientų likimas ir jų laimėjimai nežinomi, nes jie
plačiai pasklidę po visą Lietuvą ir už jos ribų.
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Mokyklos bibliotekoje rengta skaitykla, poilsio vietos moksleiviams. Kadangi
biblioteka turi supažindinti su šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir
tapti mokyklos informacijos centru, bibliotekoje rengtos kelios kompiuterizuotos
darbo vietos.
Senosios mokytojos Elena Trilikauskienė, Renė Kondrotienė, Zofija Ramančiūnienė ir Danutė Kasparienė atlaikė visas negandas ir reformas. Vaiguvos vidurinėje
mokykloje jos išdirbo apie 30 metų.
2010 m. Vaiguvos vidurinė mokykla pavadinta Vaiguvos Vlado Šimkaus
vidurine mokykla, pasikeitė mokytojų kolektyvas, prasidėjo naujas etapas mokyklos istorijoje.
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Mokymasis Vaiguvos pradžios
mokykloje
Ieva

varcaitė

V iguvos pradžios mokyklą pradėjau lankyti 1947– Vaiguvos prieglaudos
1948 m. m., kai Vaiguvos dvare Dievo Apvaizdos vienuolės vaikai. Apie 19 8 m.
steigė vaikų globos namus, kuriuose buvo apgyvendinti beglobiai vaikai iš visos Lietuvos. Vieni jų buvo normalūs protingi vaikai, kiti – kvaiši,
silpnapročiai, o dar kiti – mandradurniai ir išdykėliai. Visi tiko mokytis pirmame
skyriuje. Mes mokėmės didžiojoje klasėje, kuri buvo kelio pusę. Kiekviename
suole sėdėjo po penkis mokinius. Didžioji dalis mokinių buvo mergaitės. Vieną
pailgaveidę mergaitę, su kuria bendravau, iki šiolei (praėjus 65-eriems metams) dar
prisimenu. Kitų globotinių aš bijojau – vengiau su jais bendrauti. Pertraukų metu
jie badydavosi plunksnakočiais. Su ta mergaite apsikabinusios prisiglausdavome
prie sienos – tada iš dviejų pusių mums būdavo saugu, kad niekas ne durs. Man
būdavo baisu, kad neišdurtų akelių.
Klasėje sėdėjau kraštutinėje eilėje nuo durų pusės. Suole sėdėjau prie krašto
dešinėje pusėje ir dešine ranka rašyti nebuvo kaip – vietos ant suolo išteko vos
pirštų galiukams. Todėl nieko ir nerašiau, nors mokyklą kasdien nešdavausi rašalo
buteliuką, gražų medin dekoruotą plunksnakot ir kelias plunksnas.
Elementorius Saulutė buvo pirmoji mokyklinė knyga, iš kurios mokiausi
skaityti. Dar ir dabar prisimenu, kad Saulutė buvo su didelėmis raidėmis ir
paveikslais (medžiai, namai ir kt.). Ji mano rankas pateko, kai man buvo maždaug šešeri metai, ir paties mokymosi proceso beveik neatsimenu. Tik žinau, kad
atėjusi pirmąją klasę, buvau jau toli aplenkusi bendraklasius. Elementorių namie,
mamos padedama (ji pasakydavo, kaip vieną ar kitą žod ištarti), buvau išmokusi
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skaityti mintinai, ir mokytoja kurią knygos vietą beatversdavo, aš, pamačiusi raidžių derinius, sakydavau žodžius iš atminties, atseit skaitydavau. Mokytojai atrodė,
kad aš moku gerai skaityti ir rašė gerus pažymius, o iš tikrųjų aš dar nemokėjau
perskaityti jokio žodžio, užtat man nuo vaikystės išlavėjo regimoji atmintis.
Mokytis rašyti pokariu buvo keblu – neturėjome jokio popieriaus ir nusipirkti
nebuvo iš kur, nors mano tėveliai, pardavę turguje gyvulius, turėjo pinigų. Paišybai naudojau supjaustytus žalsvus storo vyniojamojo popieriaus lakštus. Dailyrašt
rašydavau gražius, kelis dešimtmečius išlaikytus senučio Juozo Jociaus dailyraščio
sąsiuvinius (iki galo neprirašytus lapus). Ir aš mėgindavau parašyti taip, kaip rašė
mano senutis. Bet tas buvo toli gražu – rankelė nemokėjo parašyti. Taip gražiai ir
po 65-erių metų ji nemoka rašyti.
Taip aš gerais pažymiais baigiau pirmąj Vaiguvos pradžios mokyklos skyrių,
neišmokusi nei skaityti, nei rašyti, o tuo labiau paišyti – ko aš labai nemėgau.
Mama mano piešimo lakštus pripiešdavo gražių raibų vištelių ir to pakakdavo.
Vasaros atostogų metu man jau buvo nupirktos antrojo skyriaus knygos.
Viena jų – Skaitiniai (vietoj Saulutės ). Šioje knygoje nebebuvo paveikslų, o
ištisi puslapiai prirašyto teksto. Pažiūrėjus tą knygą, mane apėmė baimė – tiesiog siaubas, kaip reikės išmokti atmintinai ištisus teksto lapus. Aš ir vėl prašiau
mamos, kad pamokytų skaityti tą knygą. Mama mėgino mane išmokyti skaityti
bet kok tekstą slebizuojant. Man šis skaitymo metodas nepatiko.
Vasarą aš per dienas vaikščiodavau po sodniuką ir galvodavau, kaip išmokti
skaityti. Tada buvau jau 9-erių metukų, o dar nemokėjau skaityti. Bėgo laikas.
Man buvo baisu, kad niekada nebaigsiu antrojo skyriaus – vis būsiu antrokė ir
antrokė. Ką daryti? – klausiau pati savęs. Pagaliau pradėjau vartyti visas nupirktas
antrojo skyriaus knygas. Šalia Skaitinių , Aritmetikos radau nematytą knygą –
Gramatiką , kuria susidomėjau. Ir vėl prašiau mamos, kad tą Gramatiką man
paskaitytų. sidėmėjau vieną sakin – žodžiai susideda iš skiemenų. J prisimenu
ir po 60 metų. Kas tie skiemenys? Kur jie? To man niekas negalėjo paaiškinti.
Aš vis vaikščiodavau po sodniuką ir savo vaiko galvele sprendžiau klausimą – kas tie skiemenys, kur jie, kaip juos rasti žodyje. Tai buvo mano mokymosi
problema. Ir niekas man negalėjo padėti. Paskui aš pati pradėjau vartyti Gramatiką . Pamačiau, kad žodžiai surašyti su brūkšneliais. Mamos prašiau toliau
paskaityti. Norėjau suprasti, ką reiškia tie brūkšneliai. Mama skaitė Gramatiką
ir pagaliau supratau, kad žodžiuose tie brūkšneliai skyrė vieną skiemen nuo kito.
Pradėjau dėti vieną skiemen prie kito. Taip sudėdavau iš skiemenų žod . Mamos prašydavau patikrinti, ar aš gerai sudėdavau žod . Taip aš pati sugalvojau,
kaip reikia perskaityti vieną ar kitą žod . Tai buvo mano kūrybinio kelio pradžia.
Skaičiau netverdama džiaugsmu Skaitinius per visą vasarą, kad mokslo metais
mokėčiau skaityti.
Su gražiais rudos spalvos šlajukais žiemą per pusnynus pro Norkių gojų
mane veždavo vieną kilometrą mokyklą. Važiuojant per sniego kauburius, bijodavau, kad šlajukai gali apvirsti, nes jų pavažos buvo siauros.
Vaiguvos apylinkėse ir mano gimtajame Norkių kaime žmonės vienkinkius ir
porinius vežimus vadino ratais arba brikomis, o šventinius ratukus – kurliandskais
brikiukais. Pastarieji buvo gražūs, kitokios formos negu darbiniai ratai, su užgaliais,
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su pakeltomis sėdynėmis, kurios dažniausiai būdavo nuo vienos vežėčios krašto
iki kitos vežėčios krašto dviem žmonėms važiuoti.
Kai mūsų šeima važiuodavo svečius, tuose ratukuose ant sėdynės tilpdavome trise tėtis, mama iš kraštų, o aš, vaikas, laisvai sėdėdavau viduryje.
Kurliandskui brikiukui sėdynę pagaminti būdavo sudėtinga – tiek staliui padirbti iš medžio, tiek kalviui ją apkaustyti. Bet ji gražiai ir iškilmingai atrodydavo.
Mažos dailios vežėčikės ir iškelta sėdynė – šventiškų ratukų puošmena, o dar
staininis arklys ar koks eržilas, pakinkytas su plėškėmis, traukiantis tuos ratukus.
Ir šiandien, kai man eina 75-ieji, mieliau sėsčiau kurliandską brikiuką
negu šiuolaikišką folksvageną. Tik neaišku, kaip aš tok brikiuką lipčiau nes
mane vaiką tėtis keldavo ir pasodindavo ant sėdynės – džiaugdavausi, kad jau
važiuosiu, ir nežiūrėjau, kaip mama tuos ratukus lipdavo. Net neturiu supratimo,
kaip ji, apsisegusi šventiniu sijonu, taip lengvai lipdavo, kad nė nepastebėdavau.
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Mokinių organizacijos veikla Vaiguvos
vidurinėje mokykloje
Vida Kniūraitė

Tarybiniai pedagogikos specialistai buvo sitikinę, kad komunistinio auklėjimo
uždavinius sėkmingai išspręsti galima veikiant iš karto dviem kryptimis. Reikia
organizuoti jaunos asmenybės elges tokiomis sąlygomis, kurios galintų ją gyti
veiklos ir bendravimo su suaugusiaisiais ir bendraamžiais patyrimą. Idėjos turi
tapti asmenybės veiklą skatinančiais ir nukreipiančiais motyvais. Buvo manoma,
kad padėti tokius asmenybės socialinio brandumo pagrindus privalo pionierių
ir komjaunimo organizacijos. Šios organizacijos privalėjo organizuoti užklasinę ir
užmokyklinę mokinių veiklą, kuri buvo laikoma labai svarbia, nes ji turėtų leisti
visapusiškai ugdyti mokinius ir rengti juos gyvenimui, organizuoti jų veiklą laisvalaikiu. Dėl to užklasiniam bei užmokykliniam darbui buvo keliama daug uždavinių
a) tvirtinti ir gilinti žinias, mokėjimus ir gūdžius, gytus mokymo procese,
mokyti taikyti juos gyvenime
b) plėsti mokinių akirat , kelti kūrybin aktyvumą, ugdyti individualius
gabumus ir polinkius
c) ugdyti komunistinės moralės bruožus, formuoti kultūringo elgesio gūdžius bei pročius
d) plėtoti organizacinius mokinių gebėjimus, iniciatyvą ir savarankiškumą
e) protingai ir turiningai organizuoti mokinių poils .
Pasirenkant užklasinio ir užmokyklinio darbo turin ir formas, buvo reikalaujama nesivadovauti principu kaip nors užimti vaikus . Užklasinis darbas
turėjo būti organiškai siejamas su pamokiniu darbu, o užmokyklinis darbas – su
mokinio veikla mokykloje.
Didžiausia atsakomybės už tos veiklos efektyvumą dalis tekdavo klasės vadovui. Klasės vadovas, pedagogiškai vadovaudamas pionieriams, privalėjo atlikti
specifin auklėjimo darbą, turint savo ypatumus. Klasės vadovas privalėjo žinoti,
kad pedagogiškai vadovauti pionieriams reiškia
a) sumaniai apgalvoti ir nurodyti pionieriams perspektyvines veiklos gaires,
konkrečius kasdieninius uždavinius, galinančius skatinti vaikų iniciatyvą
b) parinkti tikslingas pionierių veiklos formas, žinoti, kokiu tikslu jis pasirenka vieną ar kitą veiklos formą ir kokias asmenybės savybes siekia jomis ugdyti
c) plėtoti tokią veiklą, kurioje galėtų dalyvauti visi pionieriai ir kiekvienam
būtų skiriami pareigojimai
d) auklėti, vadovaujantis paralelinio veikimo pedagoginiu principu, pionierių kolektyvą veikti tiesiogiai ir tarpiškai per būrio vadovą, būrio aktyvą, remtis
visuomenine kolektyvo nuomone
e) būti reikliam sau ir pionieriams, sistemingai kontroliuoti jų darbą
f) formuoti tinkamus pionierių kolektyvo santykius tarp aktyviųjų ir pasyviųjų, silpnųjų ir stipriųjų, tarp mergaičių ir berniukų ir taip toliau
g) asmenybę auklėti kolektyve ir kolektyvu, rūpintis kiekvieno pionieriaus
asmenybės vystymu
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h) koordinuoti visų auklėjimo faktorių (mokyklos, šeimos, visuomenės) poveik , sukurti darnią pionierių auklėjimo sistemą.
Buvo manoma, kad jaunųjų leniniečių auklėtojo darbo efektyvumas daugiausia priklauso nuo jo politinio išsilavinimo. Kad galėtų nubrėžti pionieriams
perspektyvias veiklos gaires, iškelti konkrečius kasdieninius uždavinius, kiekvienas
klasės vadovas buvo pareigotas gerai suprasti vaikų auklėjimo socialin užsakymą,
gerai išstudijuoti dokumentus.
Klasės vadovas privalėjo mokinius supažindinti su partijos direktyvomis.
Direktyvos turėjo tapti idėjinio entuziazmo šaltiniu. Turint galvoje pionierių amžių ir nedidel socialin jų patyrimą, klasės vadovui tekdavo išradingai pateikti
esmines direktyvų mintis, užfiksuotas suaugusiesiems suprantama forma. Buvo
suvokiama, kad valstybinės reikšmės dokumentai nesusieti su vaikų aplinka, yra
jiems svetimi ir nesuprantami.
Klasės vadovo dėmesio centre turėjo būti politinis pionierių brendimas.
Buvo manoma, kad pionierių organizacija teikia galimybes kiekvienam pionieriui
dalyvauti visuomenei naudinguose darbuose mokyklos, pionierijos ir tėvynės
labui. Pionieriai dalyvaudavo savivaldoje rinko ir buvo renkami draugovės ir
būrio tarybas, štabus, klubų tarybas ir kt., vadovavo grandims, šefavo spaliukus.
Kaip matome, klasės vadovui buvo keliami beveik neišsprendžiami uždaviniai. Dėl to mokykloje būdavo etatinis vyresnysis pionierių vadovas, dažniausiai
jaunas žmogus, priklausantis komjaunimo organizacijai. Žinoma, dar geriau būdavo, kai vyresniaisiais pionierių vadovais dirbdavo jauni komunistai. 1967 m.
Vilniaus pedagoginiame institute buvo pradėti rengti pionierių vadovai. Tai buvo
antroji specialybė, kurią buvo galima gyti Istorijos fakultete kartu su pagrindine – istorijos mokytojo – specialybe. Panagrinėjus tų laikų studijų programą,
darosi aišku, kad tarybinėje švietimo sistemoje vaikų ir jaunimo organizacijų
veiklai buvo skiriamas ypatingas dėmesys. Savaime aišku, kad per trumpą laiką
nebuvo manoma visoms mokykloms parengti kvalifikuotus pionierių vadovus.
Todėl energingi arba tiesiog stropūs vyresniųjų klasių mokiniai komjaunuoliai
buvo pareigojami dirbti su pionierių būriais šalia klasių vadovų. Sunku dabar
pasakyti, koks buvo tokios veiklos efektyvumas. Tačiau drąsiai galima teigti,
kad tokia veikla niekam nepakenkė pionieriai galėjo pabendrauti su vyresniųjų
klasių mokiniais, o tai jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams visada patikdavo.
O patiems pionierių vadovams tai buvo gera organizacinio darbo praktika. Manau,
kad ne vienas iš mūsų, tuometinių jaunųjų vadovų, mielai prisimena ekskursijas
pavasariui atėjus (keletą kilometrų vieną ar kitą pusę nuo V iguvos Kasi lių
miškas, Š lo klonis, Šarki tvenkinys). Kartais keliaudavome pėsti, o kartais net
dviračiais važiuodavome.
Po XXII suvažiavimo visoje šalyje buvo pradėta realizuoti naujoji TSKP
programa – komunistinės visuomenės kūrimo programa. Programoje sakoma,
kad komjaunimas savo darbu mokykloje ir pionierių organizacijoje turi aktyviai
dalyvauti džiugios, darbščios, fiziškai ir morališkai sveikos kartos formavime .
Komjaunuoliai ir pionieriai turi būti tikrasis aktyvas. Jie turi organizuoti visą
užklasinę mokinių veiklą, rūpintis vairiais renginiais visiems mokiniams. Šito
darbo jie turi būti mokomi, bet neturi būti pernelyg globojami ir komanduojami.
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Tik ypač sudėtingus renginius gali parengti pats mokytojas, plačiai traukdamas
š darbą ir mokinius.
Manyta, kad tikslinga kiekvienoje mokykloje kurti užklasinio darbo centrą.
Vidurinėje mokykloje toks centras turėjo būti komjaunuolių klubo taryba. Prie
klubų turėjo būti sporto, meno, masinio darbo, techninės kūrybos, kraštotyros
sekcijos, kurias konsultavo prie jų priskirti mokytojai. Atskira užklasinio darbo
dalis buvo turizmas ir kraštotyra. Buvo reikalaujama darbą taip organizuoti, kad
dalyvaudami visuomenei naudingoje pažintinėje veikloje mokiniai kartu ilsėtųsi,
grūdintųsi fiziškai ir moraliai.
Pionierių organizacijai iškilo uždavinys savo veiklą pertvarkyti komunizmo
statytojo moralinio kodekso pagrindu. 1962 m. pavasar vyko XIV komjaunimo
suvažiavimas. Komjaunimo organizacijoms ir pionierių taryboms buvo nurodyta
pagerinti vadovavimą pionierių judėjimui. Komjaunimo ir pionierių organizacijos privalo kovoti, kad aštuonmetis ir vidurinis išsilavinimas taptų visuotiniu
reiškiniu, kad moksleivių žinios būtų gilios ir tvirtos. Nuo pirmųjų mokymosi
metų reikia ugdyti sąmoningą pažiūrą
mokymąsi ir drausmę, skatinti žinių
troškimą, vaikų ir paauglių interesus plėtoti būreliuose, veikiančiuose mokyklose,
pionierių namuose ir kitur. patingą dėmes skirti vaikų ir paauglių laisvalaikio
organizavimui, fiziniam auklėjimui ir lavinimui, kurti jiems sportines ir turistines
stovyklas.
1962–1963 m. Visasąjunginės pionierių organizacijos Centro taryba paskelbė
visasąjungin pionierių būrių lenktyniavimą. Specialiuose nuostatuose buvo skelbiama, kad lenktyniavimo tikslas yra suaktyvinti darbą būriuose. Kiekvieno būrio
gyvenimas turi būti kovingas, patrauklus ir naudingas.
1962 m. vasarą Vilniuje vyko respublikinis pionierių sąskrydis. Sąskrydžio
dalyviai iškilmingai pareiškė sijungią sąjungin būrių lenktyniavimą.
Lenktyniavimas pagyvino pionierių veiklą. Pionieriai rinko metalo laužą
traktorių ir kombainų gamybai, padėjo apželdinti naujas gyvenvietes, sodinti ir
prižiūrėti sodus, šefavo vaikų darželius, talkininkavo ryšių darbuotojams, bibliotekininkams išnešiodavo spaudą ir korespondenciją, nunešdavo bibliotekos knygų
vyresnio amžiaus ar siligojusiems žmonėms.
Tuo metu paplito nauja pionierių veiklos forma – pionierių veiklos zonos,
kurios kaimuose sutapdavo su mokyklų veiklos zonomis. Pionieriai ištirdavo savo
veiklos zonos istoriją, ieškodavo zonoje gyvenančių ar dirbančių žymių žmonių
karo veteranų, darbo spartuolių, kultūros veikėjų, pagyvenusių žmonių, galinčių
papasakoti apie vietovės praeit . Pionierių būrys ar draugovė sudarydavo zonos
žemėlap , kuriame atspindėdavo savo veiklos barus ir rezultatus.
Tūkstančiai Lietuvos pionierių organizavo žygius tėvų ir brolių revoliucinės
ir karinės veiklos keliais, surinko vertingos medžiagos iš pionierių organizacijos,
mokyklos, vietovės istorijos. Pionieriai tvarkė okupantų kapus.
Kraštotyrininkų ekspedicijoms būdingas kompleksiškumas greta istorijos ir
geografijos žinių moksleiviai rinko tautosakos medžiagą.
1968 m. Lietuvos pionierius paskelbė konkursą Kas prosenelių sugalvota .
Visoje respublikoje vyko vairūs kraštotyros renginiai. Mokinių surinkta medžiaga
atsidūrė atitinkamos paskirties muziejuose.
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1965 m. nuspręsta pereiti prie visuotinio privalomo vidurinio mokymo.
Pionieriai kūrė mokyklose visuotinio mokymo postus. Jų paskirtis buvo padėti
vykdyti privalomo mokymo amžiaus vaikų apskaitą, išsiaiškinti mokyklos nelankymo priežastis, organizuoti darbą pailgintos dienos grupėse ir užklasinę veiklą.
Buvo rengiamos olimpiados, turnyrai, konkursai, varžybos. Mūsų mokyklos pionieriai visada labai rimtai žiūrėjo pareigą padėti nelabai sugebantiems mokytis.
Dabar pagalvoju, kad tais laikais mažai buvo negebančių mokytis – blogiukai
daugiausia buvo tokie mokiniai, kuriems nebuvo domu mokytis, o gebėjimų jiems
pakako. Bardavomės, tėvus lankėme, pamokas kartu ruošdavome. Užklasinė ir
popamokinė veikla neapsiribodavo mokymusi. Manėme, kad labai svarbu formuoti
tinkamas pionierių pažiūras
dorovę. Daug dėmesio buvo skiriama vairiems
pokalbiams, konferencijoms , susirinkimams. Dabar pasirodys naivu, tačiau tada
visiškai rimtai svarstydavome, kokia turi būti mergaitė, koks turi būti berniukas,
kad ateityje būtų puikūs komunistinės visuomenės kūrėjai. Štai, pavyzdžiui, etinio
pokalbio su mergaitėmis (berniukams nedalyvaujant) planas
Tema

Mergaitės garbė

Iš anksto reikia pateikti pat bendriausią apibrėžimą. Mergaitės garbė –
tai, kaip mergaitė suvokia ir vertina pati save, savo veiklą, padėt
visuomenėje, santykius su vyresniaisiais ir draugais.
Mergaitės turi iš anksto apgalvoti ir parengti pasisakymus
šiais klausimais
Mergaitė turi būti darbšti, protinga, miela, kukli, draugiška.
Neigiamos mergaitės savybės tingumas, šiurkštumas, plepumas.
Kurių neigiamų savybių ypač reikėtų vengti jūsų amžiuje?
Jei mergaitės domisi visomis gyvenimo sritimis, kaip ir berniukai,
drauge su jais mokosi, lenktyniauja, ar negresia pavojus pasidaryti
per daug vyriškoms, nepatrauklioms?
Aš būsiu mama – kiek tiesos pirmos klasės mergaitės atsakyme klausimą, kuo ji bus užaugusi?
Mandagumas nieko nekainuoja, bet viską perka.
Kuklumas – kultūringo bendravimo su žmonėmis bruožas
nesigirti geromis savo savybėmis ar nuopelnais, neišpuikti, su draugais kalbėti paprastu tonu.
Taktiškumas – gebėjimas vienaip ar kitaip padėti žmogui,
ne skaudinant ar nepažeminant jo.
Santūrumas – mokėjimas kontroliuoti savo poelgius, nepasiduoti
susierzinimo ar pykčio protrūkiams.
Pokalb galima pradėti pasakomis apie darbščias, geras, sąžiningas mergaites, kurioms galų gale pasiseka.
Užduotis
Pokalbio metu neminint vardo charakterizuoti nesantūrią mergaitę,
nesantūrumą iliustruoti konkrečiais jos elgesio faktais ir parodyti,
kaip ta mergaitė privalėjo pasielgti.
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Pagal panašius planus buvo ugdomi vyrai .
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja A. Kizlaitytė buvo didelė šachmatų
mėgėja ir turėjo talentą. Nenorėdami atsilikti , mokydavome pionierius šachmatais
žaisti. Net rajono spaudą dėl to buvome patekę.
1965 m. Lietuvos pionierija sijungė tarptautinę vaikų estafetę Baltijos
jūra – taikos ir draugystės jūra . Dr stu tvirtinti, kad tas žaidimas padėjo pionieriams šiek tiek daugiau geografijos pramokti.
Artėjant komjaunimo 50-mečiui (1968 m.) buvo organizuotos estafetės Pionieriai – kaimui . Pionieriai talkininkavo kolūkių laukuose, steigė kilnojamąsias
bibliotekėles, koncertavo žemdirbiams, rinko medžiagą kolūkių metraščiams. Kiekviena draugovė rinko medžiagą savo vietovės komjaunimo organizacijos istorijai.
Pionierių rūpesčiu buvo atidengtos memorialinės lentos žuvusiems komjaunuoliams
pagerbti.
1967 m. buvo patvirtinti nauji pionierių organizacijos nuostatai. Naujieji
nuostatai kėlė daug didesnius reikalavimus pionierių veiklai.
1970–1972 m. vyko maršas Visada pasiryžęs J sudarė septyni maršrutai
žinių šal , Mano tėvynė – TSRS , Lygiavimas pionierių vėliavą , Pionierių
statyba , Žaibas , Žvaigždutė , Taika ir solidarumas .
Kaimo mokyklos pionieriams prieinamiausias buvo maršrutas Mano tėvynė – TSRS – sėdėdami su žemėlapiu ir keliomis knygomis, galėjome važinėti
po visą Tarybų Sąjungą, kur tik širdis geidė.
Žinoma, neatrodė (ir nebuvo) labai rimta su penktokais ar šeštokais skaityti
tuomet labai nuobodžius laikraščius, bet manau, kad tai buvo bandymas mokytis
rinkti informaciją, ją apibendrinti. Žinoma, naudos buvo daugiau pačiam pionierių
vadovui, dešimtos ar vienuoliktos klasės mokiniui, negu jo vadovaujamam pionieriui, penktos ar šeštos klasės mokiniui. Tad kai baigusi Vaiguvos vidurinę mokyklą
stojau pedagogin institutą, maždaug suvokiau, kok gyvenimo kelią renkuosi.
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Vaiguvos kultūros namų veikla
Roma Kvietkuvienė

enonas Bagdonavičius choristų tarpe (viduryje). Vaiguva.
Apie 19

m. Iš Mikulskių šeimos albumo (Pikeliai)

V iguvos kultūros namų kūrėju reikia laikyti ilgamet vargonininką Zenoną
Bagdonavičių, kuris gerokai prieš Antrąj pasaulin karą, dirbdamas V iguvoje
laiškanešiu, bažnyčios vargonininku ir chorvedžiu, dar organizavo meno saviveiklą.1
Pokario metais Z. Bagdonavičius dar mokytojavo ir Vaiguvos septynmetėje
mokykloje, kurioje buvo subūręs stiprų mokinių chorą. Po kurio laiko, jam asmeniškai prašant, Kelmės rajono Švietimo skyriaus vedėjo 1955 m. sakymu Nr. 23
Z. Bagdonavičius buvo atleistas iš muzikos mokytojo ir choro vadovo pareigų.
Matyt, jam susidarė per didelis darbo krūvis. Jau nuo 1955 m. Z. Bagdonavičius
pradėjo visuomeniniais pagrindais vadovauti vaiguviškių chorui.
Nuo 1959 m. Z. Bagdonavičius paskiriamas Vaiguvos kultūros namų etatiniu meno vadovu. Senieji to meto Vaiguvos choristai iki šiol prisimena, kaip
jie su savo vadovu Z. Bagdonavičiumi dalyvavo 1961 m. Respublikinėje dainų
šventėje Vilniuje.
Ir toliau neblėso vaiguviškių entuziazmas meno saviveiklai. Choristė Stefanija
Šaltienė dar ir dabar gali padainuoti ištraukas iš operetės, kurią buvo pastatę vaiguviškiai, vadovaujami Z. Bagdonavičiaus. Aktyviausi to meto choristai buvo Vitalija
Slipkutė, Natalija Linkevičienė, Monika Alūzienė, Morta Alūzienė, Zofija Rimgailienė
iš V iguvos, Stefanija ir Zofija Jocytės
iš Gric ičių, Jonas Mikulskis iš P kelių 1 Šaltis A. Pirmi žingsniai kaimo teatre, Valstiečių
laikraštis, 1940, lapkr. 6.
ir Vaclovas Bagvilas iš Liupši kaimo.
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. Bagdonavičius
ruošia vaiguviškių
chorą Respublikinei
dainų šventei.
1961 m. Iš Vitalijos
Slipkutės asm.
albumo

Vaiguvos kultūros namų meno saviveikla savo viršūnę pasiekė 1965 m., kai
vaiguviškiai dalyvavo Respublikinėje dainų šventėje ir gavo apdovanojimus.2
To meto Vaiguvos kultūros namų saviveiklininkai neturėjo reikiamų patalpų. Iš pradžių repeticijas jie rinkdavosi buvusioje špitolėje, kur tada gyveno jų
meno vadovas Z. Bagdonavičius. Špitolės (dabar kultūros namų) pirmajame aukšte
vykdavo jų repeticijos. Po kurio laiko špitolėje sikūrė Vaiguvos kolūkio raštinė,
o vargonininkas Z. Bagdonavičius buvo iškeldintas buvusios klebonijos pastatą.
Tad sovietmečiu Vaiguvos choristai rinkdavosi repetuoti buvusią kleboniją. Repeticijos vykdavo Z. Bagdonavičiaus gyvenamose patalpose, nors jis turėjo nemažą
šeimą dukter Stefaniją ir tris sūnus – Alfonsą, Kazimierą ir Juozą. Ir visiems
užteko vietos. Tais laikais svarbiausia buvo didelis noras siekti meno aukštumų.
Anuomet Vaiguvos kultūros namuose veikė ne tik choras, bet ir suaugusiųjų šokių kolektyvas, vadovaujamas mokytojos Jokubauskienės. Didžiausi tautinių
šokių entuziastai buvo Vitalija Slipkutė, Morta Alūzienė, Monika Alūzienė, Petras
Staniulis, Steponas Arlauskas ir kt. Jų meno vadovas iki 1970 04 01 tebebuvo
Z. Bagdonavičius, kuris rajono kultūros skyriaus vedėjo 1970 03 01 sakymu Nr. 5
atleistas iš Vaiguvos kultūros namų meno vedėjo pareigų. Tuo metu Vaiguvos
kultūros namų direktoriumi dirbo Steponas Bagvilas, kuris jo paties prašymu buvo
atleistas iš užimamų pareigų nuo 1970 09 02. Nuo tų pačių metų rugsėjo 3 d.
Vaiguvos kultūros namų direktoriumi paskirtas Zigmas Sotničenka. Dirbdamas
direktoriumi, 1970–1971 m. m. Z. Sotničenka neakivaizdžiai mokėsi Vilniaus J. Tallat
Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje. Po metų nuo 1972 10 16 Z. Sotničenka
paskiriamas Vaiguvos kultūros namų meno vadovu, o nuo tų pačių metų lapkričio
1 d. atleistas iki tol dvejus metus šias pareigas ėjęs Juozas Loveikis. Tuo metu
Vaiguvos kultūros namų direktoriumi dirbo Jonas Varanavičius. 1973 11 23 meno
vadovas Z. Sotničenka buvo pašauktas
karinę tarnybą, todėl 1974 m. meno
vadovu paskiriamas Sakas iš Junkil .
Jis vaiguviškiams organizavo šokių va- 2 Ruškus J. Apžiūrai pasibaigus, Komunistinis žodis,
1965, kovo 4.
karus senojoje špitolėje, pasikvietęs
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apylinkėje garsią A. Lenciaus kapelą,
kurioje smuiku grojo A. Lencius, gitara Albinas Eidintas, akordeonu Juozas
Šeštokas ir kiti. Saką vėliau pakeitė
jauna Šiaulių aukštesniosios muzikos
mokyklos auklėtinė, kuri su entuziazmu organizavo chorą, šokius, rengė
vakarėlius ir kt. Bet Vaiguvoje jos entuziazmas greitai išblėso ir ji išvyko
Šiaulius. Vaiguvos kultūros namuose
atsirado laisvų vietų, kurias nebuvo
pretendentų. Kultūros namų veikla nesirūpino ir tuometinis Vaiguvos kolūkio
pirmininkas A. Šliogeris. Taip čia apmirė kultūrinis gyvenimas. Bet netrukus
j atgaivino naujasis Vaiguvos kolūkio
pirmininkas Juozas Banevičius, kurio
iniciatyva buvo suremontuota špitolė ir jos patalpos atiduotos Vaiguvos
bendruomenei.
Jau 1982 m. suremontuotoje špitolėje sikūrė Vaiguvos kultūros namai. Čia buvo organizuojamos meninės
agitbrigados, kurios dalyvaudavo netgi Antano Lenciaus vadovaujama kaimo kapela.
zoninėse apžiūrose. Špitolėje vykdavo 197 m. Iš Eidintų šeimos albumo
ir Naujųjų metų sutikimai.
Ir toliau keitėsi meno vadovai. Nuo 1987 m. pradžios kultūros namų meno
vadove paskiriama Telšių kultūros mokyklos absolventė Lina Stonytė. Tuo metu
kultūros namų direktore dirbo Reda Banevičienė. Tuo laikmečiu Vaiguvos kaimo
kultūros namuose valytoja – Kristina Klimienė, kūriku visam kūrenimo sezonui
Naujųjų 198 -iųjų
metų sutikimas
Vaiguvos kultūros
namuose. Iš Vaiguvos
bendruomenės
archyvo
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Renginys „Graži mūsų šeimynėlė“. Dalyvauja Vaiguvos kultūros namų kapela (iš kairės)
Vidmantas Meliešius, Justinas Kasparas, Roma Kvietkuvienė, Vytautas Kislauskas,
Dovilė Kvietkutė ir Monika Alūzienė (su akordeonu). 2006 m.

Užgavėnės prie Vaiguvos kultūros namų. Priekyje kepa blynus Kristina Klimienė
ir Pranutė Lileikienė. 200

m. Iš Vaiguvos bendruomenės archyvo
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Užgavėnės prie Vaiguvos kultūros namų. Priekyje – Vaiguvos seniūnas Alvydas Lukošius
ir bendruomenės pirmininkė Dalia Skardžiuvienė. 200

m.

Vaiguvos dramos kolektyvas spektaklio metu (iš kairės) Pranas Radžius, Danutė Janušienė,
Lina Tefelienė, Vytautas Kislauskas, Roma Kvietkuvienė. 2000 m. Iš Vaiguvos bendruomenės
archyvo
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Suremontuoti
Vaiguvos kultūros
namai vaiguviškiams
plėtoti meno
saviveiklą. 2010 m.
Jono Kliučiaus nuotr.

buvo darbintas Vladas Zemeckas, o vėliau – Teodora Kundrotienė. Po metų
vadovė Lina Stonytė (tapusi jau Ringiene) buvo pasiųsta kultūros darbuotojų
kvalifikacijos kėlimo kursus.
1998 m. L. Ringienė subūrė dramos būrel . Tuojau iš žvenčio atsikėlusi
Roma Kvietkuvienė pasiprašė, kad ją priimtų tą dramos būrel , nes nuo mokyklos
laikų vaidinusi dramos būreliuose. R. Kvietkuvienei tokia veikla ir patiko, ir pritiko.
Lina Ringienė Vaiguvoje pastatė du spektaklius – J. Žemaitės Rudens vakarą ir S. Vijūno Bobutės susipyko .
L. Ringienei sidarbinus Lioli kultūros namuose, Vaiguvos kultūros namams
pradėjo vadovauti Roma Kvietkuvienė. Ji tęsė Linos pradėtą darbą su dramos
Vaiguvos kultūros namuose dainuoja vaiguviškės (iš kairės)

ofija

Rimgailienė, Morta Alūzienė, Monika Alūzienė. Vedėjas Rimantas
Norkus (su akordeonu). 2002 m. Iš Vaiguvos bendruomenės archyvo
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epkauskienė,

Dovilė Kvietkutė, Salomėja Savickienė, Justina Janušaitė, Morta Alūzienė
ir Roma Kvietkuvienė. 200

m. Iš Vaiguvos bendruomenės archyvo

kolektyvu ir per aštuonerius metus pastatė šiuos spektaklius O. Didžiulienės
Paskubėjo , K. Sajos Palangos liūtas , J. Žemaitės Apsiriko ir Mūsų gerasis ,
J. Baffico Advokato patarimai ir V. Miliūno Sienlaikraštis . Visi šie kūriniai
yra komedijos, todėl Vaiguvos dramos būrelis ne kartą dalyvavo teatrų krivulėje
Paragi dvare (Lazdynų Pelėdos sodyboje, Akmenės rajone) ir K rtuvėnų senajame
svirne. Kultūrinę veiklą finansavo Kelmės rajono savivaldybė, skirdama po vieną
tūkstant litų per metus renginiams organizuoti, o nuo 2008 m. jau po du tūkstančius litų. Kitos lėšos iš rėmėjų – Arvydo Banevičiaus (ūkininko) ir Edmundo
Butkaus (pakėviškio, pieno supirkėjo).
Didžiausi teatro entuziastai yra Valdas Lukoševičius, Danutė Janušienė,
Pranas Radžius, Vytautas Kislauskas, Lina Tefelienė ir kt.
2002 m. Vaiguvos kultūros namuose vykusiame kraštiečių susitikime Kelmės
rajono meras Kostas Arvasevičius pažadėjo kraštiečiams padėti uždengti kultūros
namų stogą. Ir iš tiesų 2003–2005 m. buvo uždengtas naujas šiuolaikiškas senosios
špitolės stogas. Taip senosios špitolės pastatas su nauju puošniu stogu gavo tikrą
kultūros namų vaizdą.
Lapinskienei dirbant meno vadove, buvo sukurta kapela. Jai išėjus dekretą,
ją pakeitė iš Kelmės atvažiuojantis Rimantas Norkus, bet jis šito darbo nesugebėjo
tęsti ir Vaiguvoje 2006 m. pavasar kapela išnyko.
2008 m. lapkričio mėnes Vaiguvos kultūros namų dramos būrelis, vadovaujamas R. Kvietkuvienės, šventė dešimties metų jubiliejų, kuriame dalyvavo
aplinkinių kultūros namų kolektyvai. Apie tai buvo rašoma ir spaudoje.
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Bibliotekų darbas Vaiguvoje
Ligita Norkutė

XIX amžiuje ir dar anksčiau Vaiguvos valsčiuje nebuvo jokios bibliotekos ir
knygų skaitymas buvo privatus kiekvieno žmogaus reikalas (iš kur gauti knygų
ir kokias skaityti). Tai buvo savišvieta.
Vaiguviškių ir kitų Žemaičių knygų skaitymą vaizdžiai aprašė jų kraštietis
Liudvikas iš gretimo Pakėvio kaimo
„Gal norite žinoti, kokie dalykai Žemaičiuose su knygų skaitymu
Neperdėsiu, jei sakysiu labai prasti. Visoje provincijoje nėra nė
vienos viešos bibliotekos, nėra knygyno; knygų rinkinys yra tik
retuose namuose, ir tai negausus, ne iš rinktinių veikalų sudarytas. Romanai ir lengvo turinio gaminiai – tai čionykščių literatų
užsiėmimas. Kai kas abonuoja prancūziškas knygas iš Liepojos, iš
Rejerio knygyno; gal, manote, iš ten išsirašydina kokius rinktinius
veikalus – kur tau, vienas šiukšles. Kad bent ir tuos niekus skaitytų
visi, bet kur tau, vos keletas parsisiųsdina, ir tai turbūt tam, kad
turėtų kuo staliuką papuošti, o kaimynų akyse pasirodyti žmonėmis, skaitančiais knygas. Nieko nesakau dėl to, kad prancūziškai
skaito – tegul tik skaito. Perskait prancūziškąsias, gal paims į
rankas ir lenkiškąsias“1.
XX amžiaus pradžioje švietimo reikalai kiek pagerėjo. Tautinio atgimimo
metu, 1908 m., Vaiguvoje kurta Švietimo draugijos Vilniaus aušra apylinkė.
Kovo 23 d. vykusiame steigiamajame susirinkime valdybos pirmininku išrinktas
visuomenės veikėjas, bažnyčios vikaras kunigas Jonas Švagždys2.
Vilniaus aušros apylinkės lėšomis nupirkta knygų ir atidaryta biblioteka
su lietuviškų laikraščių skaitykla. Bibliotekininku dirbo Mykolas Bakstys3.
Tačiau netrukus atvyko Kuršėnų antstolis, uriadninkas su sargybiniais, konfiskavo bibliotekos knygas ir uždarė Vilniaus aušros skyrių4.
Lietuviškos spaudos draudimo metais knygos ir laikraščiai Vaiguvą pasiekdavo tik per knygnešius arba per slaptų mokyklų mokytojus, kurie daugiausia
buvo susitelkę Graužikuose Putvinskių dvare, kur buvo sikūręs lietuvybės židinys.
Su pirmaisiais vienuolynais atsirado Lietuvoje ir pirmosios bibliotekos, nes
beveik visi vienuolynai turėjo savo bibliotekas. Jos buvo pranciškonų, benediktinų,
bernardinų ir dominikonų. XIX a. pradžioje Lietuvoje veikė 356 vienuolynai, o
žinomos tik 48 vienuolynų bibliotekos. 1926 m. Vaiguvos dvare irgi buvo sikūręs
Dievo apvaizdos draugijos seserų vienuolynas, kuris turėjo savo biblioteką. Joje
buvo ne tik religinės, bet ir pasaulietinės literatūros. Bibliotekoje dirbo 1 Jucevičius L. A. Raštai, Vilnius, 1959, p. 468.
pačios vienuolės. Jos knygas nešiodavo 2 Butvydis A. Vaiguva, Vilniaus žinios, 1908, bal. 7.
3
Rimkus V. Vilniaus aušros apylinkė, Komunistinis
po viso Vaiguvos valsčiaus kaimus, jas
žodis, Kelmė, 1987, liepos 18.
pristatydavo namus skaitytojams. Po 4 Vaiguva, Viltis, 1908, geg. 8.
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kiek laiko atnešdavo vėl kitas, o perskaitytąsias pasiimdavo. Vaiguviškiai noriai
skaitė knygas. Jiems liko gražus prisiminimas apie vairaus turinio knygų skaitymą.
Tuo metu Vaiguvos dvaras tapo kultūros ir švietimo židiniu.
Šalyje sigalėjus sovietų okupacinei santvarkai, vienuolynas Vaiguvos dvare
buvo sunaikintas ir nustojo veikti jame biblioteka. Vaiguvos intelektualai (Aleksas
Dauginis, Vytautas Šileika, Valdemaras Liutikas ir kiti) privačiai pirko iš knygynų knygas lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis. Didelis knygų skaitymo entuziastas
vairiomis kalbomis buvo Aleksas Dauginis, kuris farmacijos mokslus buvo studijavęs Kijeve ir gerai mokėjo rusų kalbą. Jis mielai savo knygas duodavo skaityti
kaimynams vaiguviškiams. Iš Kijevo gautas rusiškas knygas nunešdavo namus
savo kaimynui Golobovui, kuris Vaiguvoje buvo kūręs vilnų karšyklą.
sitvirtinus sovietų santvarkai, 1941 m. Vaiguvoje buvo kurta viešoji biblioteka, kur pirmąja bibliotekininke dirbo Irena Satkauskaitė5.
Biblioteka savo patalpų neturėjo, todėl buvo kilnojama iš vienos vietos
kitą. Tuo metu bibliotekos darbas buvo labai politizuotas, joje atsirado daug pigių
komunistinės ideologijos brošiūrų. Nuo 1949 m. dabartiniame Miliauskių name
veikė Vaiguvos kolūkio skaitykla. Vėliau ji buvo perkelta apylinkės vykdomojo
komiteto patalpas (kur vėliau buvo sikūręs vaikų darželis). Keitėsi bibliotekos
darbuotojai. Jie privalėjo ir paskaitas skaityti, ir gyvulius surašinėti, ir obligacijas
platinti, ir sienlaikrašt leisti. Bibliotekoje dirbo Romanovas, Armalis, Vaclovas
Slipkus. Nuo 1956 m. Vaiguvos bibliotekai vadovavo Vytautas Norvaiša, o nuo
1970 m. – Aušra Gustainytė, kurią pagal rajono Kultūros skyriaus vedėjo sakymą
Nr. 19 1970 m. liepos 21 d. pakeitė Regina Karpaitė.
Sovietmečiu (1970–1985 m.) tokių kaimo bibliotekų buvo ir kituose Vaiguvos
valsčiaus kaimuose Kalniškiuose – vedėja Gražina Januškevičienė, Laikšėse – vedėja
Eugenija Zalbienė, o vėliau – Danutė Barbaraušienė, Pakėvyje – vedėja Eugenija
Petraitytė, kurią vėliau pakeitė Genė Mockutė, o pastarąją nuo 1972 07 06 – Kazimiera Maštaitienė (1973 11 30 ją pakeitė Vytautas Norvaiša), Pagiuose – vedėja
Aldona Mickevičiūtė.
Tuo metu Vaiguvos bibliotekai vadovavo Regina Mišeikienė (iki 1972 10 16),
Vida Bagvilaitė (iki 1973 09 01).
Vėliau dirbo iš kito rajono atsikėlusi, baigusi kultūros mokyklą ir pagal
paskyrimą atvykusi Vaiguvos biblioteką Nijolė Vološinienė. Ji pertvarkė bibliotekos fondus, kartoteką, sugebėjo pritraukti gausiau skaitytojų.
Pastačius naują mūrin Vaiguvos apylinkės vykdomojo komiteto pastatą, ten
buvo perkelta ir biblioteka. Nijolei Vološinienei išėjus amžinybę, nuo 1980 m.
Vaiguvos bibliotekoje dirbo Audronė Urbietytė, o nuo 1983 m. – Vida Kalvaitytė.
Nuo 1987 m. Vaiguvos valsčiuje beliko tik dvi kaimo bibliotekos Vaiguvoje
ir Pakėvyje.
Pakėvio tarybinio ūkio centre raudonų plytų mūriniame senosios mokyklos
name buvo kurtas klubas-skaitykla, o ją panaikinus steigta kaimo biblioteka. Joje
dirbo Valerija Okockienė. Šioje bibliotekoje buvo daug grožinės literatūros kūrinių,
enciklopedijų, žodynų. Biblioteka prenumeravo laikraščių, kuriuos maloniai 5 Nazaro Romanovo (gim. 1919 m.) atsiminimai,
Kelmės kraštas, Vilnius, 1997.
skaitydavo pakėviškiai.
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Rita Rimeikienė su
Vaiguvos vidurinės
mokyklos moksleiviais
prie knygų fondo.
2007 m.
A. Bitvinsko nuotr.

Bibliotekininkei Valerijai Okockienei išėjus pensiją Pakėvio biblioteka padaryta Vaiguvos bibliotekos knygų išdavimo punktu (knygos buvo išduodamos vieną
kartą per savaitę). Knygų punktą aptarnavo iš Vaiguvos atvažiuojantys bibliotekininkai. Pakėviškiai noriai skaitė knygas ir buvo daug skaitytojų. 2000 m. buvo
panaikintas knygų išdavimo punktas. Suplyšusios knygos išvežtos makulatūrą,
dalis nuvežta Vaiguvos biblioteką, dal knygų pasiėmė Kelmės viešoji Žemaitės
biblioteka savo mainų fondą.
Vaiguvos bibliotekos, sikūrusios apylinkės vykdomojo komiteto pastato
pirmajame aukšte, knygų fondus sutvarkė naujoji bibliotekininkė Rita Rimeikienė,
Vaiguvą atvykusi iš Užvenčio. 2007 m. pradžioje Vaiguvos bibliotekoje buvo
5 269 egzemplioriai knygų, 228 skaitytojai, iš jų 106 vaikai. Biblioteka prenumeruoja šiuos laikraščius Bičiul , Kelmės kraštą , Lietuvos rytą , Respubliką ,
Valstiečių laikrašt , Šiaulių kraštą ir kt.
Nuo 2003 m. biblioteka sikūrė Vaiguvos seniūnijos patalpų antrajame aukšte.
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Vaiguvos sportininkai
Alvydas Andrulis

Vienas pirmųjų sporto kryptimi iš V iguvos pasuko
Rimantas Bublys, 1959 m. baigęs Vaiguvos vidurinę mokyklą – tai pirmosios laidos abiturientas. Tais pačiais metais
stojo tuometin Lietuvos valstybin kūno kultūros institutą
(LVKKI) Kaune, pasirinkęs lengvosios atletikos sporto šaką.
Jau 1962 m. Rimantas Bublys pagal Ke mės rajono švietimo
skyriaus vedėjo sakymą buvo paskirtas Vaiguvos vidurinės
mokyklos sporto mokytoju. Prasidėjo naujas etapas R. Bublio
gyvenime – mokytojavimas.
Tėvo pėdomis pasekė ir sūnus Erikas, pamėgęs krepšin
ir kur laiką žaidęs Kauno Žalgirio komandoje.
Už kelių kilometrų nuo Vaiguvos miestelio atokiame Rimantas Bublys
žgirių kaime palei didel mišką Talmantų šeimoje 1959 m.
gimęs Vydas Gedvilas augo sveikas ir stiprus natūraliomis gamtos sąlygomis.
1977 m. baigęs vidurinę mokyklą, stojo tuometin Lietuvos valstybin kūno
kultūros institutą. 1981 m. su pagyrimu baigęs institutą, gijo fizinio auklėjimo
dėstytojo specialybę ir pradėjo dirbti institute dėstytoju.
Nuo 1988 iki 1993 m. treniravo LVKKI vyrų krepšinio komandą Atletas ,
nuo 1993 m. pradėjo dirbti Lietuvos kūno kultūros akademijos moterų krepšinio
komandos Viktorija vyriausiuoju treneriu. Jo vadovaujama komanda tapo Lietuvos ir Baltijos moterų krepšinio čempione, dalyvavo Europos taurės varžybose,
pateko stipriausių Europos komandų šešioliktuką.
arkių dvarelyje Vaiguvos sportininkai, vadovaujami mokytojo
Rimanto Bublio, organizuodavo įvairius festivalius, žaidimus
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1996–2002 m. dirbo Lietuvos moterų krepšinio rinktinės
vyriausiuoju treneriu. Per š laikotarp Lietuvos moterų krepšinio rinktinė pirmą kartą krepšinio istorijoje tapo Europos
čempione, vieną kartą užėmė šeštą ir vieną kartą ketvirtą vietas Europoje. Kaip komandos vyriausiasis treneris, su moterų
krepšinio rinktine dalyvavo dviejuose pasaulio čempionatuose,
juose rinktinė užėmė šeštą ir vienuoliktą vietas. 1999 m. su
Lietuvos studenčių rinktine Ispanijoje studentų pasaulio universiadoje iškovojo penktąją vietą.
Už laimėjimus sporte apdovanotas Lietuvos didžiojo Vydas Gedvilas
kunigaikščio Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu, 1997 m. suteiktas
Lietuvos nusipelniusio trenerio vardas ir aukščiausia trenerio
eksperto kategorija, tais pačiais metais išrinktas geriausiu
Lietuvos treneriu.
Lietuvos krepšinio trenerių asociacijos garbės prezidentas, Lietuvos krepšinio federacijos vykdomojo komiteto narys.
Sūnus Martynas pasekė tėvo pėdomis ir studijuoja
Lietuvos kūno kultūros akademijoje.
Ona Kanaporienė (Šimkutė) – tarptautinės klasės žolės
riedulio sporto meistrė, Lietuvos žolės riedulio rinktinės žaidėja, Šiaulių žolės riedulio komandos Šiauliai antroji trenerė.
Vaiguvos miestelyje Mečislovo ir Marijonos Šimkų šei- Ona Kanaporienė
moje 1960 m. gimusi Ona Šimkutė 1978 m. baigė Vaiguvos ( imkutė)
vidurinę mokyklą. 2000–2005 m. studijavo Šiaulių universitete.
Daugkartinė Lietuvos čempionė, SSRS taurės ir bronzos medalio (1985),
SSRS taurės laimėtoja, Europos žolės riedulio čempionato prizininkė, Socialistinių
šalių turnyro Čekoslovakijoje (su SSRS rinktine, 1987 m.) nugalėtoja, XXV Dž. Kenedžio turnyro geriausia žaidėja (apdovanota taure), XXVI Dž. Kenedžio taurės
turnyro nugalėtoja (1990 m.). Turnyro Ruselheime (Vokietija, 1993 m.), Europos
čempionų taurės turnyro Bliumendalyje (Olandija, 1994 m.) VI v., didelės aikštės
Europos čempionų taurės varžybų Sicilijoje (Italija) absoliučiai
geriausios žaidėjos taurės laimėtoja. Uždarų patalpų Europos Povilas Sabaitis
čempionato taurės B grupės prizininkė (1993 m., iškovota
teisė žaisti A grupėje).1
Povilas Sabaitis (gim. 1950 m.) – lengvosios atletikos
treneris, Lietuvos lengvosios atletikos federacijos prezidiumo narys, Lietuvos nusipelnęs lengvosios atletikos treneris
(1988 m.), Lietuvos pirmenybių prizininkas (400 ir 200 m
barjerinis bėgimas), Lietuvos rinktinės narys. Jo treniruojami sportininkai – vaiguviškis Mindaugas Norbutas ir kiti
tapo Lietuvos čempionais, o Mindaugas Norbutas net tarptautinių olimpinių žaidynių dalyvis Atėnuose (Graikija).
Treneris Povilas Sabaitis 2004 m. kartu su Mindaugu Norbutu buvo nuvy- 1 Kas yra kas iaulių apskrityje 2001, Kaunas, 2001,
p. 112.
kęs Atėnus.
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Tinklinio varžybos. Iš Vaiguvos vidurinės mokyklos archyvo
Vaiguvos vidurinės mokyklos mokiniai
sporto salėje. 200

m.

Iš Vaiguvos vidurinės mokyklos archyvo
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1976 m. gimęs Vaiguvos miestelyje Vaiguvos vidurinės
mokyklos mokytojų Kornelijos ir Algirdo Norbutų šeimoje
sūnus Mindaugas tapo daugelio Lietuvos lengvosios atletikos
pirmenybių nugalėtoju. Pasaulio čempionato dalyvis (Paryžius,
Prancūzija – 2003 m.). 2002–2004 m. Europos taurės I lygos
varžybų nugalėtojas 800 m bėgimo (Slovėnija, 2002), II lygos
varžybų II vietos laimėtojas (Danija, 2003). 2004 m. M. Norbutas – Atėnų olimpiados Graikijoje dalyvis.
Algirdas Samulionis – vaikų ir jaunimo treneris, baigęs
Lietuvos kūno kultūros institutą. 1973–1974 m. buvo Vaiguvos Mindaugas Norbutas
vidurinės mokyklos sporto mokytoju. Vėliau jo treniruojami
krepšininkai tapo Lietuvos darbo rezervų čempionais. Jis teisėjavo tarptautiniuose turnyruose Maskvoje (Rusija), Miunchene
(Vokietija), Europos jaunučių čempionate Soprane (Vengrija).
Alfonsas Butkevičius (gim. 1953 m. Užventyje, Vaiguvai
gretimame miestelyje) – šaškininkas, Lietuvos šaškių kompozicijų
sprendimo čempionato bronzos medalio laimėtojas (1984, 1993,
1995) ir čempionas (1991), šaškių kompozicijų sudarymo pirmenybių sidabro (1989, 1993) ir bronzos (1995) medalių laimėtojas.
Audrius Klevinis (gim. 1967) – bokso treneris, Lietuvos
jaunimo žaidynių II vietos laimėtojas – vaiguviškės partizanės
Zofijos Bagdonavičiūtės anūkas.
Rytis Alūza
Gražina Rimgailaitė (gim. 1971 m. Vaiguvos mstl.),
mokėsi Vaiguvos vidurinėje mokykloje, studijavo Kauno kūno kultūros institute.
Sporto šaka – akademinis irklavimas. Dešimt kartų Lietuvos čempionė, prizininkė.
Rytis Alūza (gim. 1978 m. Vaiguvos mstl.), mokėsi Vaiguvos vidurinėje
mokykloje, studijavo Kauno kūno kultūros institute – Šiaulių universiteto Kūno
kultūros fakulteto dėstytojas. Treniruoja futbolą ir tinklin . steigė tinklinio taurę
Vaiguvos vidurinėje mokykloje. Meilę sportui Rytis paveldėjo iš tėvo, kuris buvo
kūręs Vaiguvos kolūkyje sportininkų komandą.
Algis Sarpalius (gim. 1962 m. Pakėvyje, Vaiguvos vls.) – kūjo metimo Lietuvos rekordininkas.
Vaclovas Bagvilas (gim. 1980 m. Vaiguvos mstl.), mokėsi Vaiguvos vidurinėje mokykloje, studijavo Kauno kūno kultūros institute – irkluotojas, akademinis
čempionas, prizininkas.
Virginijus Praškevičius (gim. 1974 m. Kaune), mokėsi Kaune – krepšininkas. Žaidė Kauno Žalgirio krepšinio
komandoje, Turkijoje ir kitur. Nuo 2011 m. UAB Pakėvio
dvaras (Vaiguvos vls.) akcininkas.
Alvydas Andrulis – ilgametis (apie 20 metų) Vaiguvos
vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytojas.
Vaiguvos vidurinėje mokykloje mokosi daug moksleivių, mėgstančių sportą. Rajono varžybose jie užima prizines
vietas. Vienas iš jų – Aivaras Lekavičius – studijavo Šiaulių
universitete kūno kultūrą ir tapo fizinio lavinimo mokytoju. Aivaras Lekavičius
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Vaiguvos pradinė mokykla
Aniceta Garšvienė

V iguvos valsčiuje pati seniausia mokykla buvo Vaiguvos pradžios mokykla. Jau nuo 1804 m. prie Vaiguvos bažnyčios veikė parapinė mokykla, kurioje
mokėsi 24 vaikai, po kelerių metų (1821 m.) čia buvo jau 36 mokiniai, kuriuos
mokė klierikas Simas Šrederis. 1826 m. mokėsi 33 mokiniai, o 1831 m. – tik 15
mokinių. Po 1831 m. sukilimo caro valdžia Vaiguvoje mokyklą uždarė.
Vaiguvoje mokykla vėl pradėjo veikti apie 1850-uosius metus, kuriai didel
dėmes skyrė vyskupas Motiejus Valančius. Tuomet V iguvos parapinėje mokykloje mokėsi 16 vaikų, tuo tarpu Vaiguvos miestelyje buvo 261 gyventojas, o
parapijoje – 2 504.
1864 m. generalgubernatoriaus sakymu Vaiguvoje mokykla vėl buvo uždaryta, tačiau veikė slapta mokykla Armalio name (dabar to namo nebėra). Mokyklos
daraktoriaus pavardė nežinoma.
Oficiali valdinė pradžios mokykla Vaiguvoje pradėjo veikti 1908 m. ruden
generolo A. Babianskio dvare. Mokykla buvo trijų skyrių, mokėsi apie 50 mokinių.
Buvo mokoma rusų kalba.
Nuo 1910 m. mokykla iš dvaro perkeliama miestel , bet čia savo pastato
neturėjo.
1918 m. kurta lietuviška pradžios mokykla Vaišvilų name. Tuo laikotarpiu
mokytojavo A. Mackevičius ir J. Radzevičius.
Vaišvilų namas, kuriame 1918 m. buvo įkurta Vaiguvos pradžios
mokykla. Iš Aldonos Trakšelytės šeimos albumo
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1934 m. Vaiguvoje pradėtas sta- IV klasė prie mokyklos. Vadovas – mokytojas
tyti naujas medinis mokyklos pastatas, Stasys Jokubauskas. 19 6 m.
ir jau 1936 m. pradėjo veikti trijų
komplektų pradžios mokykla. Tai buvo tipinė pradžios mokykla su erdviomis to
meto klasėmis. Jos vedėju buvo paskirtas mokytojas Cibulskis. Mokykloje mokėsi
93 vaikai. Nuo to laiko Vaiguvoje mokykla nebekeitė savo vietos.
Per Antrąj pasaulin karą mokykla neveikė, nes joje buvo sikūrusi vokiečių
ligoninė.
1944 m. spalio 24 d. mokykla vėl atnaujino savo veiklą. 1946 m. joje mokėsi 94 vaikai.
1947 m. Vaiguvos pradžios mokykloje dirbo šie mokytojai Laima Pocienė,
Mockienė, Atkočaitis ir Čeponkus. Mokyklos vedėja buvo Laima Pocienė. Vėliau
dar dirbo Marijona Stonienė, Čeponkus ir Maksimavičius.
Tuomet Vaiguvos pradžios mokykloje mokėsi vaikų, kurie vėliau tapo žymiais
žmonėmis. Tai Eduardas Sutkus (mokytojas), Marcelinas Slipkus (muzikantas –
Vilniaus Čiurlionio meno mokyklos muzikos mokytojas), Algimantas Tarvydas
(veterinarijos gydytojas, antrasis ministrės Kazimieros Prunskienės vyras), Boleslovas
Giedrimas (LOR gydytojas), Mečislovas Dargvainis (agronomas, mokslininkas), Ieva
Švarcaitė (gamtininkė, mokslininkė), Romas Marcinkus (diplomatas) ir daugelis kitų.
1948 m. Vaiguvos mokyklai suteikiamas progimnazijos statusas, o direktore paskiriama Laima Pocienė. Nuo 1949 m. – septynmetė mokykla, kurią lankė
258 mokiniai. Joje dirbo šie mokytojai Laima Pocienė, Vincas Misevičius, Juozas
Gaidamavičius, Irena Savickytė, Genovaitė Rutkūnienė (Tankevičiūtė), Kazimiera
Kalvaitienė (Jankutė), Ona Sakalauskienė, Pranas Pankauskas, Vytautas Pupeikis,
Teresė Banevičiūtė, Emilija Gaidamavičienė (Petravičiūtė), Sūnelaitytė, Kemkys,
Kemkienė, Eugenija Žulienė, Petras Norkus ir Petras Šimkus. Mokyklos vedėja
dirbo mokytoja Laima Pocienė.
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Vaiguvos septynmetės mokyklos mokytojų ir mokinių kolektyvas.
Priekyje sėdi (iš kairės) Vincas Misevičius, Irena Savickytė,
Laima Pocienė, Genovaitė Tankevičiūtė, Juozas Gaidamavičius,
Vytautas Pupeikis. 19 8 m.

1951–1952 m. m. Vaiguvos septynmetėje mokykloje dirbo kitas mokytojų
kolektyvas Danutė Kukštaitė (mokymo dalies vedėja), Zosė Pleikytė, Vladas Jakštas
(mokyklos direktorius), Jonas Januška, Vincas Jančaitis, Eugenija Žulienė, Irena
Savickytė, Adelė Mišeikytė, Pranas Pankauskas, Petras Norkus, Ona Kazlauskaitė,
Marijona Genienė, Jakštienė ir Genys.
1953–1954 m. m. vėl pasikeitė mokytojų kolektyvas Antanas Jasaitis (mokyklos direktorius), Vytautas Braja, Marijona Genienė, Bronius Šimkus, Zosė Pleikytė,
Marytė Jurgelytė, Adelė Straukaitė, Janina Šimkutė (poeto Vlado Šimkaus sesuo),
Vytautas Mažeika, Ona Devindauskienė, Petras Norkus, Irena Žemrietaitė, Zenonas
Bagdonavičius, Stefanija Jasaitienė, Antanas Rimkus, Leimstaras Liutkus, Žiburkienė.
1956 m. mokykla pertvarkyta vidurinę.
1959 m. Vaiguvos mokykla išleido pirmąją abiturientų laidą.
1966 m. pastatytas mūrinis vidurinės mokyklos priestatas.
2004 m. paminėtas 200 metų Vaiguvos mokyklos kūrimo jubiliejus (plačiau
skaityti straipsnyje Vaiguvos vidurinė mokykla ).
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Vaiguvos valsčiaus bažnyčios
Ieva

varcaitė

Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
Nors ir spėjama, kad V iguva pradedama minėti XIII a., tačiau tikresnės
žinios yra iš XIV a. pabaigos.1
Apie 1717 m. V iguva galėjo būti tik menkutė, ne daugiau kaip 10 dūmų
gyvenvietė, matyt, nebuvo ir bažnytėlės. Ją 1719 m. pastatęs altaristas Žemaičių
vyskupas Aleksandras Gorainis.2
1748 m. Kr žių dekanate ji jau pažymėta kaip Kražių bažnyčios filija, išsilaikanti iš altarijai užrašytos fundacijos. Tuo metu mišias laikė Kražių vicealtaristas
Kazimieras Jakubovskis.
1775 m. altariją perėmė Juozapas Nezabitovskis, kuris pasirūpino, kad buvusi altarija vyskupo Jono Dominyko Lopacinskio iškilmingai 1776 m. spalio 2 d.
paskelbta Vaiguvos parapine bažnyčia.3
Kaip nurodo vysk. M. Valančius, Kražių altaristos, kuriems nuo seno Vaiguva priderėjo, lig laiku ten pastatė koplyčią, ilgai skaitomą už dukter Kražių
bažnyčios. Po daugel atmainų 1776 m. vyskupas Jonas Lopacinskis, pakėlęs tą
koplyčią parakvijos bažnyčias, suteikė parakviją, valaką žemės su viršum ir
liepė, kad seminarija kas metą mokėtų klebonui po 300 auksinų .4
J. Nezabitovskis klebonu buvo apie 20 metų, 1792 m. jis pats užrašė papildomai pusę valako bažnyčiai. Vis dėlto naujas bažnyčios pastatas statytas jau
po jo mirties.
Nauja V iguvos bažnyčia pastatyta 1803 m., o kitais metais konsekruota
Šv. Jono Krikštytojo titulu. Medinę bažnyčią statė dailidė meistras Petras Osipovas.
Bažnyčioje buvo rengti penki altoriai. XIX a. pradžioje jie nebuvo vienodi, tik
didysis buvo puoštas drožyba, kiti du presbiterijoje paprasti, staliaus darbo. Tik
XIX a. pabaigoje perstačius bažnyčią rengti panašaus stiliaus visi trys altoriai.
Didysis altorius buvo baltai dažytas, paauksuotas, puoštas drožyba, pirmajame jo
tarpsnyje keltas Švč. Mergelės Marijos, dešinėje laikančios Kūdikėl Jėzų, paveikslas. Kaip ir dabartinėje bažnyčioje, jau XIX a. pradžioje didžiojo altoriaus viršuje
buvo taisyta Apvaizdos akis.
XIX a. prie bažnyčios buvo statomi ir kiti pastatai. Nors atskiros fundacijos
mokytojui išlaikyti nebuvo, prie klebonijos XIX a. jau nuolat veikė mokykla, o
mokytojas buvo išlaikomas iš bendros bažnyčios fundacijos. Nauja klebonija pastatyta 1832 m. Prie klebonijos 1835 m.
pastatyta nauja špitolė, joje visą laiką 1 Vanagas A. Lietuvos miestų vardai, Vilnius, 2004,
p. 238.
glaudėsi keliolika vargšų.5
2
Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios
1812 m. pastatyta nauja klebonija.
(žinynas), Vilnius, 1993, p. 359.
3
Paknys M. Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia,
Be jos, Vaiguvoje buvo špitolė su 11
Kelmės dekanato bažnyčios ir vienuolynai, Vilnius, 2008,
elgetų, varpinė ant stulpų. 1828 m.
p. 281.
klebonija ir vikariatas buvę dūminėje 4 Valančius M. Raštai, Vilnius, 1972, t. 2, p. 171.
5
Paknys M. Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia,
pirkioje, šventoriaus tvora – iš akmenų,
Kelmės dekanato bažnyčios ir vienuolynai, Vilnius, 2008,
p. 284.
špitolė sugriuvusi. 1841 m. pastatyta
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originali dabartinė varpinė. Ją statė vietinis meistras Motiejus Vaiguvos bažnyčia.
Butvila. Tais metais klebonas buvo kunigas Adomas Ukrinas. 2007 m.
1845 m. iš Liupši dvaro atkelta sena koplyčia ir pastatyta A. Petrašiūno nuotr.
Vaiguvos kapinėse.6
Bažnyčios šventorius aptvertas akmens mūro tvora su raudonų plytų arkiniais
vartais. Šventoriuje yra du koplytstulpiai ir medinė liaudies architektūros stiliaus
varpinė. Ji originali, nes medinių varpinių Lietuvoje tėra mažai išlikusių. Ši varpinė statyta 1877 m. vaiguviškio liaudies menininko Motiejaus Butvilos. Jis buvo
ir skulptūrėlių meistras. Kaip pasakoja senieji gyventojai, M. Butvila buvęs kiek
keistokas. Pastatęs varpinę, varpą kėlus, niekam neleido juo skambinti, o atsivedęs
išpuoštą anūkėlę ir liepęs varpą pažadinti . Varpinė yra dviejų aukštų. Pamatai –
tašytų akmenų. Ši domi varpinė patraukia dėmes ne mažiau nei pati bažnyčia.7
1877 m. klebono kunigo Kazimiero Žeimovičiaus rūpesčiu ir parapijiečių
lėšomis buvo nuo pamatų perstatyta Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo katalikų bažnyčia, o 1883 m. pastatyta ir nauja špitolė.8
Bažnyčia buvo praplėsta ir padidinta. Viduryje išliko trys navos, iš kurių dominuoja centrinė. Navas skiria trys poros arkomis sujungtų stulpų. Virš presbiterijos ir
prieangio buvo pastatyti du nedideli kupoliuko formos bokšteliai. Abipus presbiterijos
rengtos dvi dviejų aukštų zakrastijos.
Iš kairiosios patenkama sakyklą, ant 6
Rimkus V. Vaiguvos katalikų bažnyčia, Bičiulis,
kurios reljefine drožyba vaizduojami trys
1994, bal. 2.
7
Staškevičiūtė V. Vaiguvos bažnyčia, iaulių kraštas,
evangelistai – šv. Matas, Jonas ir Lukas.
1998, liepos 9.
Greičiausiai naują bažnyčią perkelti dar 8 Rimkus V. Vaiguva, Kelmės kraštas, Vilnius, 1997,
p. 332.
seni altoriai. XIX a. pabaigoje ar XX a.
9
Paknys M. Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia,
pradžioje rengti trys eklektiški altoriai
Kelmės dekanato bažnyčios ir vienuolynai, Vilnius, 2008,
presbiterijoje ir šoninėse navose.9
p. 285.
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v sto vandens indas ir kryžius Vaiguvos
bažnyčios koridoriuje
Sakykla Vaiguvos bažnyčioje

Varpai Vaiguvos varpinėje.
2010 m. J. Kliučiaus nuotraukos
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Vaiguvos varpinė.
2017 m. S. Kundrotienės nuotr.
Vaiguvos bažnyčia.
2007 m. A. Petrašiūno nuotr.
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Vaiguvos varpinėje kabo 1788 m.
Karali učiuje J. A. Belmanno lietas
varpas, kitas – lietas 1810 m. Stanislovo Rimgailos lėšomis, ir trečias –
lietas 1816 m. Vaiguvos šventoriuje
yra 1885 m. statytas koplytstulpis su
keturiais ornamentuotais kryželiais ir
Nukryžiuotojo skulptūra.10
patingą dėmes profesorius
A. Motuzas prašė atkreipti
varpinę kuklią, nedidelę, liaudiškų formų,
paplatėjančia apatine dalimi. Varpinė
atlieka gynybinę, signalinę, apsaugines
funkcijas.
bažnyčią negalima neštis
ginklų. Tad žemaičiai nuo stačiatikių
ginklais gynėsi iš varpinės. Varpinės
apatinis paplatėjimas – stiprybės ir apsaugos ženklas.
Manoma, kad pirmosios žemaičių
misterijos prasidėjo būtent V iguvoje. Per piemenėlių mišias Vargonai Vaiguvos
buvo sukviečiami piemenukai pasveikinti gimusio Jėzaus. Kol bažnyčioje. 2010 m.
J. Kliučiaus nuotr.
nebuvo vargonų, buvo grojama dūdomis.
Vaiguvos bažnyčia stebina ir savo vartais. Bažnyčia yra
medinė, o vartai – mūriniai. Religinėje kultūroje vartai ne tik ėjimas dangaus
karalystę, bet ir mūsų gyvenimo vartai. Mūriniai vartai turėjo ir papildomą prasmę, tai – apsauginė priemonė, perėjai už vartų – viskas šventa.11
Vaiguvos bažnyčia žymi dar ir dumpliniais vargonais. Tai ne mažiau ypatingas bažnyčiai priklausantis turtas kaip ir varpinė, nes tokių vargonų taip pat
labai nedaug teišliko. Vargonų dumplių mechanizmas gana originalus. Dumplės
pučiamos minant kojomis. Šiuo metu vargonai sumoderninti – prijungtas kompresorius, kuris pučia dumples. Tačiau pats dumplių mechanizmas yra puikiai
išsaugotas, geros kokybės.12
Iš didelės pagarbos ir pamaldumo Švenčiausiajai Trejybei, kaip Apvaizdos
galiai, kuri tvarko pasaul ir globoja žmogų, vienuolė Marija Rusteikaitė pasikvietė
garsų tapytoją Zigmą Petravičių, kad seserims nutapytų koplyčioje altoriaus paveikslą. Jos užsakymu nutapytas paveikslas Švenčiausioji Trejybė virš Vilniaus katedros .
Švč. Trejybės paveikslo viršuje Apvaizdos akis, apačioje – Vilniaus katedra, kaip
visos Lietuvos simbolis. Šio paveikslo tikslas, kad Švč. Trejybė išgelbėtų Tautą
nuo okupacijos ir globotų visos Lietuvos žmones. Šis Z. Petravičiaus paveikslas
1977 m. trauktas kultūros paveldą.
Dabar šis paveikslas yra Panevėžyj
10
Rimkus V. Vaiguvos katalikų bažnyčia, Bičiulis,
Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos
1994, bal. 2.
vienuolyne. Kitas to paties dailininko 11 Dirbanauskaitė L. Medinis sakralinis paveldas,
Bičiulis, 2012, liepos 21.
paveikslas Gailestingasis Jėzus yra 12 Staškevičiūtė V. Vaiguvos bažnyčia, iaulių kraštas,
1998, liepos 9.
Vaiguvos bažnyčioje.
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Pakėvio Šv. Teresės bažnyčia
Pakėvio bažnyčios
pagrindinis fasadas.
1926 m. KP

PB

D , negatyvų fondas,
inv. nr. 19

Pakėvio Šv. Teresės bažnyčia – buvusi katalikų bažnyčia
Pak vio kaime apie 4,5 km pietryčius nuo Vaiguvos, prie
kelio Ke mė– žventis, 0,5 km vakarus nuo Pakėvio dvaro.
Ant aukšto nedidelio kalnelio buvo pastatyta akmens
mūro bažnytėlė su mediniu priestatu, virš kurio stiepėsi bokštelis. Šią bažnytėlę 1930 m. pastatydino Radavičiaus dvaro
baudžiauninkai, tą priestatą, vadinamą
bobnyčia , – P vėžupio dvarponis Putvinskis. Abu dvarininkai artimai bičiuliavosi, net nutarė kartu laidotis. Tam
tikslui prie bažnyčios šiaurės rytiniame
kalnelio šlaite pasistatydino pseudogotikinio stiliaus mūrinę, baltai dažytą
koplyčią-mauzoliejų. Koplyčios rūsiuose yra palaidota Radavičienė, mirusi
1864 m., Radavičius, miręs 1869 m.,
Putvinskis ir dar keli jų dinastijos nariai.
Bažnytėlės šiaurinėje pusėje palaidotas
1874 m. miręs Brunonas Rimavičius –
dvaro išlaikomas kunigas. Prie mauzoliejaus tarp medžių ir šimtamečio
ąžuolo išlikęs vienišas medinis kryžius. Kalnelis buvo sutvirtintas stambių
akmenų tvora. Mirus Ignui Radavičiui
1869 m. Pak vis atiteko Venclauskienei
(Gruževskaitei), kuri pastatė prie dvaro
13
Kelmės krašto muziejaus
svirno medinę koplytėlę.13

Pakėvio bažnyčios
pagrindinio fasado
fragmentas. 1926 m.
KP

PB D ,

negatyvų fondas,
inv. nr. 5058

medžiaga.
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Mūrinė filinė Pakėvio bažnyčia
pastatyta 1825 m. Jai suteiktas apaštalo
Pauliaus pasekėjos Šv. Teklės titulas.
Maldos namų statyba rūpinosi Pakėvio
dvaro savininkai Stanislovas Radavičius
ar Teklė Radavičienė. Pakėvio filija
1851–1927 m. priklausė Š luvos dekanato Vaiguvos parapijai, 1927–1940 m. –
Kurš nų dekanato Vaiguvos parapijai. Bažnytėlė buvo skirta tik mažos
tikinčiųjų bendruomenės poreikiams
tenkinti. Pakėvio savininkai filiją laikė
savo nuosavybe. Ji visų pirma atliko
dvaro koplyčios, skirtos laidojimams ir
šeimyninei maldai, funkciją. Nuo pat
sikūrimo bažnyčia retai turėjo nuolatin kunigą.14
1851 m. vikaras (filijos kunigas)
Fortūnatas Petravičius (Piotrowicz), Laidojimo koplyčia Pakėvio bažnyčios šventoriuje.
1852–1855 m. kunigo nebuvo, 1857 m. 1926 m. KP PB D , negatyvų fondas,
kunigas F. Petravičius, 1859–1874 m. inv. nr. 122
kunigas vienuolis karmelitas Brunonas
Rimavičius (Rymowicz), 1875–1876 m. kunigo nebuvo, 1877 m. kunigas Adomas
Rimavičius (Rymowicz), 1878–1886 m. kunigo nebuvo, 1887 m. kunigas Justinas
Mickevičius, 1888–1897 m. kunigo nebuvo, 1898 m. kunigas Justinas Mickevičius,
1899–1939 m. kunigo nebuvo.15
Vargonų choras Pakėvio bažnyčioje. 1926 m. KP
fondas, inv. nr.

PB D , negatyvų

51

https
lt.m.wiki-pedia.org wiki Pakėvis.
15
Butvilaitė R. Pakėvio Šv. Teklės bažnyčia, Kelmės dekanato
bažnyčios ir vienuolynai,
Vilnius, 2008, p. 168.
14
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Pakėvio bažnyčios griuvėsiai. 2005 m.
A. Petrašiūno nuotr.
Pakėvio bažnyčios ir varpinės vaizdas.
1926 m. KP

PB D , negatyvų fondas,

inv. nr. 1207
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Laidojimo koplyčios
fasadas. 1926 m.
KP

PB D ,

negatyvų fondas,
inv. nr.

571

Šalia bažnyčios stovi kryžius vienuoliui karmelitui, čia kunigavusiam ir
palaidotam Karoliui Brunonui Rimavičiui, kuris vertė lenkų poeziją, yra parašęs
originalių eilėraščių, iš jų – Balių ubagų .16
2005 m. pabaigoje kilus skandalui dėl griuvusio mauzoliejaus ir besimėtančių palaikų, Vaiguvos seniūnas Alvydas Lukošius pažadėjo pavasar kapavietę
sutvarkyti ir pažadą ištesėjo. Bažnytėlė nėra kultūros paminklas.17
XIX a. per kelis dešimtmečius suformuotame kompaktiškame Pakėvio bažnyčios, varpinės ir laidojimo koplyčios ansamblyje organiškai ir savitai susipynė
liaudiškos akmens mūro, medinės ir profesionaliosios architektūros bruožai. Jo
raidą lėmė dvaro savininkų poreikiai ir galimybės Pakėvio šeimininkų išlaikoma
filija veikė su pertraukomis ir gana trumpai (apie 100 metų), o veikiausiai po
Antrojo pasaulinio karo buvo visiškai apleista.18
Kaip pasakoja Pakėvio ir aplinkinių kaimų gyventojai, prieš karą Pakėvio
bažnyčią iš Vaiguvos bažnyčios eidavo procesija su kunigu kiekvieną metą trečią
Sekminių dieną.

Vaiguvos Pijaus Stulginskio koplyčia
Iš pradžių Pijus Stulginskis pastatė savo 25 arų sklype nedidelę 4 m2 koplytėlę. Ją buvo pašventinęs kunigas. Čia žmonės ateidavę giedoti gegužinių pamaldų.
Tačiau ši koplytėlė šeimininkui pasirodžiusi per maža. Vėliau, neturėdamas statybos
projekto ir specialaus išsilavinimo, pats išmūrijo didžiul koplyčios pastatą. Tai apie
100 m2 ploto maldos namai, kurie stūkso atokiau nuo miestelio centro, pastatyti
vietos gyventojo P. Stulginskio pastangomis nuosavame sodybiniame sklype prie
gyvenamojo namo. Statinys su spūdingų matmenų šventoriaus vartais, 16 Petravičienė O. Ar manoma nedelsiant atstatyti
tai, ką dešimtmečiai sugriovė Pakėvyje? Bičiulis,
stogo bokšteliais su kryžiais, tradiciniu
2005, gruodžio 24.
bažnytiniu interjeru, vieta vargonams 17 Musneckienė R. Pakėvyje sutvarkyta dvarininkų
kapavietė, Kelmės kraštas, 2006, birž. 10.
dar pavadinamas bažnyčia.19
18
Butvilaitė R. Pakėvio Šv. Teklės bažnyčia, Kelmės
Altorių, klausyklas ir klauptus
dekanato bažnyčios ir vienuolynai, Vilnius, 2008, p. 167.
Pijus darė drauge su auksarankiu vai- 19 https lt.m.wikipedia.org wiki Vaiguva.
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Pijaus Stulginskio bažnyčia.
2007 m.
A. Petrašiūno nuotraukos
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Pijaus Stulginskio
bažnyčios altorius.
2006 m.
E. Stankaus nuotr.

guviškiu Stasiu Ušinskiu. Bet senukas mirė ir viską Pijui teko pabaigti vienam. Jis
pats vienas plokštėmis iškalė aukštus koplyčios skliautus, pats išgrindė plytelėmis
grindis, dažyti padėjo žmona ir dukra. Tik stogdengius samdė.20
Bažnyčios statulos pagamintos Italijoje, jas parvežė kunigai, fisharmonija
pirkta Kurš nuose.
Šiuo metu koplyčia dar nėra pašventinta ir joje pamaldos nevyksta. Koplyčią
lanko ekskursijos ir pavieniai lankytojai.

20

Musneckienė R. Pijus, kuris pastatė Dievo namus,
iaulių kraštas, 2009, liepos 31.
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Žemėtvarka ir žemės ūkio raida
Lietuvoje 1918–1939 metais
Vida Kniūraitė
Lietuvos edukologijos universitetas

Pagrindiniai žodžiai žemės ūkis, žemės reforma, žemės fondas, žemėtvarka,
žemės valdymas, žemių savininkai, žemių naudotojai, dvarai, dvarininkai, smulkūs
ūkiai, mažažemiai valstiečiai, ūkininkavimas, rėžių sistema, vienkiemiai, laukų
melioravimas.
Pirmojo pasaulinio karo metais Lietuva tapo Vokietijos žaliavų šaltiniu.
Okupacinė valdžia Lietuvoje valdė 1 500 dvarų, kuriuose buvo apie 700 000 ha
žemės. Valdant vokiečiams, šiuose dvaruose dirvonavo apie 35
žemės. Žemės
ūkio kultūrų derlingumas krito iki 50 . vairiausiomis rekvizicijomis, kontribucijomis ir mokesčiais buvo siekiama kuo daugiau materialinių vertybių išplėšti iš
Lietuvos gyventojų. Iki 1917 m. rugsėjo mėnesio buvo penkios arklių rekvizicijos.
Per okupacijos laikotarp buvo rekvizuota 38
arklių, 47,7
stambiųjų raguočių,
30
avių, 44
kiaulių. Buvo iškirsta ir išvežta Vokietiją 20
visų Lietuvos
miškų, sudeginta 16 000 ūkių, 50 bažnytkaimių bei miestelių.
Po Pirmojo pasaulinio karo agrarinis klausimas pasidarė labai aktualus Rytų ir Vidurio Europoje. 1918–1921 m. agrarinius pertvarkymus pradėjo Bulgarijos,
Čekoslovakijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos, Vengrijos, Vokietijos vyriausybės. valdžią šiose šalyse atėjusios naujos jėgos, perduodamos dal dvarininkų
žemių valstiečiams, siekė stiprinti savo socialinę atramą kaime, plačiai atverti
duris finansiniam kapitalui, išplėsti žemės ūkio gamybos bazę.
Agrarinis klausimas buvo ypač aktualus Lietuvoje. Jis liko svarbiausia vidaus politikos problema per visą Respublikos laikotarp .
Svarbiausia agrarinės politikos kryptis Lietuvoje buvo žemės reforma. Siaurąja prasme žemės reforma – tai pagal 1922 m. vasario 15 d. Steigiamojo Seimo
priimtą statymą dvarų žemės dalijimas bežemiams ir mažažemiams valstiečiams.
Tačiau tuo nebuvo apsiribota žemės reformos statymas numatė valstybines, majoratines, instrukcines, bažnytines ir privačias žemes perduoti reformos žemės
fondą, išskirstyti kaimus vienkiemiais, likviduoti servitutus ir bendrąsias ganyklas
bei melioruoti žemes.
Visos Lietuvos politinės partijos ir grupuotės gerai suvokė agrarinio klausimo
svarbą politiniam ir socialiniam bei ekonominiam gyvenimui. Jų programiniuose
dokumentuose daug dėmesio skirta šiam klausimui. Be abejo, programose atsispindi konkrečių istorinių momentų sąlygoti partijų ar jų vadovaujančių viršūnių
svyravimai, agrarinių pažiūrų neaiškumas.
Steigiamojo Seimo posėdžių stenogramos užfiksavo nirtingą frakcijų kovą
dėl svarbiausių Žemės reformos statymo momentų žemės normos, atlyginimo
žemvaldžiams, kurių žemė turėjo patekti reformos žemės fondą, išperkamųjų
mokesčių už žemę.
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Mykolas Krupavičius išdėstė priežastis, dėl kurių reikalinga žemės reforma
turintis nuosavybę žmogus yra paklusnesnis valstybinei valdžiai, bežemių ir mažažemių aprūpinimas žeme sulaikys emigraciją. Remdamasis duomenimis apie žemės
derlingumą kai kuriose Europos valstybėse, M. Krupavičius rodinėjo smulkaus
ūkio pranašumus prieš stambųj . Jis griežtai pasisakė prieš privačios nuosavybės
panaikinimą, nes privatinė nuosavybė yra žmonių santaikos pagrindas , o reikalavimą palikti 100 dešimtinių žemės maksimumą argumentavo siekimu išvengti
konflikto tarp valdžios ir keleto dešimčių tūkstančių žemvaldžių. Būdamas dvasininkas, jis laikė reikalinga rodyti, kad Katalikų Bažnyčia neprieštarauja žemės
reformai. M. Krupavičius rodinėjo, kad popiežiai visada kovoję prieš stambiąją
žemėvaldą ir kad Lietuvoje tiktai krikščionys demokratai, išsprendę žemės klausimą, apsaugos Lietuvą nuo revoliucijos ir socializmo.1
J. Aleksa, vienas žymiausių to meto ideologų, rodinėjo, kad Lietuva yra
išimtinai žemės ūkio kraštas. Tai lemia Lietuvos gamtinės ir geopolitinės sąlygos. J. Aleksa lietuvių tautą skyrė prie Šiaurės Vakarų Europos žemdirbių tautų,
pabrėždamas lietuvių tautos savitumą. Lietuvos valstiečiai, J. Aleksos nuomone,
išsaugojo lietuvišką kultūrą, puoselėja lietuviškas tradicijas. Tuo tarpu darbininkai sudaro minią, siekiančią griauti visuomeninę santvarką. Todėl valstybė gali
pasikliauti tiktai valstiečiais ir privalo remti stiprų vidutinio didumo valstiečio
ūk . J. Aleksa rodinėjo, kad stambiame ūkyje slopinama žemdirbio iniciatyva,
dideli atstumai tarp laukų alina žmonių ir darbinių gyvulių jėgas. Stambiame
ūkyje blogesnė darbo kontrolė, blogiau prižiūrimi gyvuliai. Stambus ūkis blogiau
prisitaiko prie vairaus naudingumo žemės. Todėl, J. Aleksos nuomone, žemės
reforma yra neišvengiama. Tačiau jis kritikavo reformos vykdymą, pasisakė prieš
drenuotų laukų, dvarų, tinkančių žemės ūkio kultūros reikalams, parceliavimą.
J. Aleksa manė, kad žemės ūkiui nebus jokio nuostolio , jeigu naujakurys
arba
vienkiem išėjęs smulkus valstietis perleis žemę pasiturinčiajam. Dvarų
skaldymo tikslas esąs ne sudaryti naujus pavargėlių kadrus , o sukurti ekonomiškai pajėgius vidutinių valstiečių ūkius.
I, II ir III Seimo stenogramose atsispindi tam tikrų politinių jėgų siekimas
siaurinti žemės reformą, pakeičiant statymą.
Žemės reforma Lietuvoje buvo istoriškai neišvengiama visuomenė negalėjo toliau taikytis su sunkiomis feodalizmo liekanomis, kurių svarbiausia buvo
stambioji feodalinė žemėvalda. 1918 m. dvarininkams, turintiems daugiau kaip po
1 000 ha, Lietuvoje priklausė 21,6
visų žemių (1 450 000 dešimtinių dešimtinė – 1,1 ha). Stambiausios žemės valdos daugiausia buvo svetimtaučių rankose.
1919 m. duomenimis, 66,4
visų privačių ūkių, turinčių daugiau kaip 100 ha,
priklausė lenkų kilmės dvarininkams, 10
– rusų kilmės, 6,4
– vokiečių kilmės,
2
– žydų kilmės dvarininkams. Tik 12,9
tokių ūkių priklausė dvarininkams,
laikantiems save lietuviais.
Buvo ir daugiau feodalizmo liekanų. Labai svarbi iš jų – žemės naudojimo sistema, išlikusi nuo Valakų reformos. P. Stolypino agrarinės reformos metu buvo likviduojama rėžių sistema,
skirstant kaimus vienkiemius. Tačiau 1 Kru pa vi čius M. Žemės klausimas Lietuvoje, Kaunas,
1919, p. 5–6.
1900–1914 m. Kauno gubernijoje vien692

IS

ORI A

KIO

LĖ

RA

kiemius išsikėlė tik 19
valstiečių ūkių. Didesnėje valstiečių žemių dalyje liko
rėžių sistema ir su ja susijusi trilaukė sėjomaina, trukdžiusi vystyti gyvulininkystę,
taikyti pažangią agrotechniką, melioruoti žemes. L. Truskos duomenimis, 1919 m.
neišskirstytiems kaimams priklausė 69 valstiečių žemės. Neišskirstytuose kaimuose buvo 3 000 000 rėžių. Daugiausia rėžių buvo Zaras apskrities S lako valsčiaus
Dr biškių kaime viename 9 ha ūkyje buvo 420 rėžių. Vidutiniškai vienam ūkiui
Lietuvoje teko 19,5 rėžio, 100 ha – 191 rėžis.
V iguvos valsčiuje Norki ir P kelių rėžiniai kaimai išliko iki pat jų kolektyvizacijos 1950 metais.
Ekonominę valstiečių veiklą labai sunkino servitutai ir bendros ganyklos.
Ekonomisto V. Balčiūno duomenimis, 1918 m. Lietuvoje buvo apie 100 000 ha
servitutų ir bendrųjų kaimo ir dvaro ganyklų.
Vaiguvos valsčiuje Norkių ir Pikelių rėžiniai kaimai, taip pat Vaiguvos
miestelio kai kurie gyventojai irgi turėjo savo bendrąsias ganyklas.
Lietuvoje reikėjo nusausinti apie 3 800 000 ha žemės. Tai buvo manoma
padaryti tik vykdžius svarbius žemėvaldos pakeitimus.
Valstiečiai siekė susigrąžinti žemes, kurios iš jų buvo atimtos po 1861 m.
Vien 1863–1864 m. buvo konfiskuota 18 004 ha žemės.
Dvarų ūkis po karo atkuriamas buvo labai lėtai. Žemės ūkio ir valstybinių
turtų ministerijos duomenimis, 1919 m. 31,4
dvarų žemių dirvonavo. 1920 m.
dvaruose buvo 57–58
mažiau arklių ir raguočių negu prieš karą. O iki 1922 m.
atstatyta tiktai 5
per karą sudegintų dvarų pastatų. Dvarų ūkiams atkurti reikėjo didelių kreditų.
1921 m. pavasar Seime buvo suformuluoti žemės reformos tikslai 1) Grąžinti Lietuvos valstybei ir tautai tas žemes ir miškus, kurie iš senų senovės mums
priklausė, 2) paimti valstybės rankas tas žemes ir turtus, kurie pačios valstybės krašto reikalams gali ir privalo būti racionaliai naudojami, 3) apdalinti žeme
smulkiuosius ūkininkus ir bežemius, kurie iki šiol neturėjo iš ko gyventi ir buvo
priversti arba skurdžiai gyventi, arba emigruoti kitus kraštus.
Galimus reformos priešininkus Lietuvoje ir užsienyje jos šalininkai stengėsi tikinti, rodinėdami smulkiojo ir vidutiniojo ūkio pranašumus prieš stambųj .
1921 m. balandžio 19 d. Seime kalbėjęs žemės ūkio ministras J. Aleksa rodinėjo,
kad stambūs dvarai istoriškai susidarė tik grobiant ir dovanojant žemę, kad
ūkio plėtra to nereikalavo, kad
„... Lietuvos žemės ūkio valdymo ir žemės ūkio normingos plėtotės kryptys eina į vidutiniojo ir smulkiojo žemės ūkio augimą ir
klestėjimą“.
Apie vidutin ūk kaip gerovės pagrindą Seime kalbėjo krikščionių demokratų lyderis M. Krupavičius. Tačiau teiginiu apie vidutiniojo ir smulkiojo
ūkio pranašumus krikščionys demokratai negalėjo pasitenkinti, nes tie, kas siekė
kuo mažiau žemės perduoti valstiečių rankas, Seime stojo prieš smulkius ūkius.
Krikščionių demokratų partijos atstovas V. Mieliška pareiškė, jog per didelis skaldymas smulkius ūkius yra nesveikas . Kalbėtojas siūlė palikti ūkius iki 100 ha.
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Tada M. Krupavičius būtinumą išparceliuoti dvarus argumentavo tuo, jog dvarų
suskaldymas leis pašalinti socialinę nelygybę . Žinoma, M. Krupavičiaus teiginys
buvo grynai propagandinio pobūdžio. Kalbėtojas pažymėjo ir didelę politinę naudą
„... mes žemės reformos keliu sukursim tvirtą valstybės pagrindą,
apdalin žemėmis mūsų proletariatą, mes pašalinsim labai pavojingą
kiekvienai valstybei pauperizmą.“
Seime skambėjo aiškiai demagoginiai pasisakymai – vyko partijų kova dėl takos
masėms. Štai J. Aleksa minėtame 1921 m. balandžio 19 d. posėdyje kalbėjo, kad
„... išsklaidžius verguvės atmosferą, labiau vertinant žmoguje žmogų..., svarbiausiu uždaviniu laikoma bežemius ir mažažemius žeme
aprūpinti, kaimus į viensėdžius išskirstyti, servitutus likviduoti“2.
Kai kurie Seimo atstovai siekė rodyti, kad stambiąją žemėvaldą Lietuvos
ūkiui primetusios svetimos Lietuvai jėgos ir taip sudariusios nenormalią socialinę
padėt absoliučiai daugumai Lietuvos gyventojų.
Daug buvo ginčų dėl žemės fondo. Pirmiausia imta kalbėti apie majoratines
ir lenų žemes. 1921 m. birželio 28 d. A. Rimka aiškino majoratų kilmę, nurodydamas, kad majoratai buvo duodami tam tikrais rusinimo ir kitais tikslais... ligi
gyvos tos giminės vyriškos galvos . Lenai Lietuvoje atsiradę XVI a. ir XVII a.,
bet tur visus valstybinio turto požymius. Dėl tų priežasčių siūlyta be jokio atlyginimo pirmiausia reformos fondą paimti majoratus ir lenus.
Dalis Seimo atstovų susirūpino, kaip žemės reformą Lietuvoje reaguos užsienio valstybės arba tam tikri tų valstybių sluoksniai. Užsienio reikalų ministras
A. Voldemaras apie tai kalbėjo jau viename pirmųjų Steigiamojo Seimo posėdžių.
Tačiau užsienio reikalų ministrui nepritarė krikščionių demokratų partijos lyderis
M. Krupavičius. Prieš užsienio sluoksnių nuomonės paisymą ypač pasisakė Valstiečių sąjungos atstovai J. Kuzmickas ir P. Rimka. Krikščionių demokratų bloko
atstovas E. Draugelis pažymėjo, kad miškų, vandenų, didelių laukų savininkai
yra dalinai keitę tuos turtus svetimų valstybių bankuose . Dėl to esą galima
tikėtis, kad vairios grupės užsienyje darys spaudimą Lietuvos vyriausybei, siekdamos pakeisti reformos statymą.
Dėl atlyginimo už žemę dvarininkams išryškėjo skirtingos politinių partijų pozicijos. Valstiečių sąjungos ir socialistų liaudininkų atstovai griežtai stojo
prieš atlyginimą. Motyvai buvo vairūs. Pavyzdžiui, Valstiečių sąjungos atstovas
J. Kriščiūnas manė, kad lėšas, skirtas dvarininkams už žemę atlyginti, būtų galima
sunaudoti ūkio kultūrai kelti , padėti naujakuriams sikurti. Atstovas kritikavo
krikščionis demokratus, kurie, neva siekdami išsaugoti žemės nuosavybės principą, nori kuo daugiau atlyginti dvarininkams. Jis net pacitavo finansų ministrą,
kuris manąs, kad nuosavybės principui išsaugoti pakanka užmokėti pusę markės
už hektarą .
Socialdemokratų atstovas V. Če- 2 1921 m. balandžio 19 d. I sesijos 81-asis posėdis,
Steigiamojo Seimo darbai, p. 12.
pinskis pabrėžė, kad jokiu atlyginimu
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dvarininkai nebus patenkinti, nes jiems svarbu ne atlyginimas, bet pats žemės
nuosavybės išsaugojimas. Žemės nuosavybė lenkų kilmės dvarininkams leistų daryti taką politiniam Lietuvos gyvenimui. Socialistų liaudininkų atstovas K. Ralys
teigė, kad dvarininkų žemių nusavinimas yra tik žemės grąžinimas tiems, kam
ji seniai priklausė, nes ta žemė yra išpirkta tūkstančių baudžiauninkų darbu.
Tos pačios Seimo frakcijos atstovas J. Lašas pareiškė, kad nereikia jokių statymų
skelbti (jeigu norima nustatyti atlyginimą už nusavintą žemę) – užtenka leisti
žemę pirkti ir parduoti.
Išperkamųjų mokesčių už žemę reikalavimą motyvuoti buvo labai sunku.
Žemės ūkio ministras rodinėjo, kad valstietis, veltui gavęs žemės, niekada negalės jaustis esąs tikras jos šeimininkas ir visada manys, kad žemė gali būti iš
jo atimta. Krikščionių demokratų bloko atstovas Galvydis-Bikauskas džiaugėsi
sunkiomis žemės išpirkimo sąlygomis, nes valstietis būsiąs labai laimingas, po 20
metų sunkių išpirkos mokesčių gavęs žemę nuosavybėn, jausis tikru šeimininku,
ir jo ateitis bus linksma . Kalbėtojas pažymėjo, kad būtent ši reforma kaip statymo ypatybė yra labai reikšminga.
Ginčai vairiais žemės reformos klausimais vyko beveik dvejus metus ir
baigėsi 1922 m. vasario 15 d., priėmus Žemės reformos statymą, kuris Lietuvos
visuomenei buvo paskelbtas tų pačių metų balandžio 3 d.3
statymą sudaro 12 skyrių ir 77 paragrafai. Pirmiausia nurodytas žemės
reformos tikslas – aprūpinti bežemius ir mažažemius žeme, sudaryti sąlygas
smulkiajam ir vidutiniajam ūkiui klestėti, suvalstybinti tuos žemės turtus, kuriuos
valstybė gali saugoti ir naudoti geriau negu privatūs asmenys. Pirmasis statymo
skyrius skirtas žemės ištekliams. Žemės reformos reikalams pirmiausia turėjo būti
paimtos valstybinės, privilegijuotai gytos, Valstiečių ir Bajorų žemės bankų, po
1863 m. sausio 1 d. konfiskuotos ir išdalytos rusifikavimo tikslais žemės, jeigu
jos neperėjo kitas rankas, žemės tų privačių savininkų, kurie tarnavo Bermonto
arba Virgoličo ginkluotuose daliniuose ar lenkų kariuomenėje, taip pat privačios
didesnės nei 80 ha žemės valdos.
statymo numatyta reformos reikalams pirmiausia paimti stambiausius ir
labiausiai apleistus dvarus. Jeigu žemvaldys turi ne daugiau kaip 150 ha ir pats
tvarko ūk , iš jo galima paimti reformos reikalams žemę tik tada, kai visoje Lietuvoje jau bus išparceliuoti stambesnieji dvarai. Taip pačiame reformos statyme
buvo užmaskuotas valdžios nusistatymas palikti dvarus iki 150 ha.
Bažnyčių, vienuolynų ir kitų bažnytinių staigų žemės turėjo pereiti reformos fondą kaip privačios. Išimtis padaryta tik Katalikų Bažnyčiai – jos žemės
galėjo būti nusavintos tik atsižvelgiant Kanonų teisės normas. Vaiguvos bažnyčios žinioje buvo apie 30 ha žemės.
Dešimtasis reformos statymo skyrius skirtas atlyginimui už nusavinamą
žemę. Asmenims, pirkusiems žemę per Valstiečių ir Bajorų žemės bankus, už
nusavintą žemę turėjo būti grąžinti mokėti pinigai ir atlyginta už pastatytus
trobesius bei esmin žemės pagerinimą, išskaitant caro valdžios duotą pašalpą.
Už privačias žemes turėjo būti atlyginama atitinkamomis 1910–1914 m. kainomis,
atsižvelgiant ūkio būklę ir žemės dirbimą. Jeigu žemvaldys turėjo ne dau- 3 Vyriausybės žinios, 1922, Nr. 83, p. 1–6.
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giau kaip 200 ha, tai už nusavintą iki 150 ha žemę turėjo gauti atlyginimą pagal
nusavinimo metais galiojusias rinkos kainas. Atlyginti numatyta 3
pasižadėjimo lakštais, kuriuos valstybės iždas sipareigojo išpirkti per 36 metus. Neturėjo
būti atlyginama už vandenis, kelius, pelkes, durpynus, skrajojančius smiltynus.
Taip pat neatlyginama už žemes, gytas per Valstiečių ir Bajorų žemės bankus
po 1904 m., už žemes, konfiskuotas iš valstiečių po 1861 m., už žemes, paimtas
žemės reformos reikalams pagal statymą kariškiams žeme aprūpinti.
statymas nustatė, kas turi teisę gauti žemės. Buvo numatyta pirmenybės
eilė žemei gauti, išperkamieji mokesčiai už žemę, kurie turėjo būti mokami 36
metus. Penktasis statymo skyrius numatė privalomą kaimų skirstymą vienkiemius, jeigu atsiskirti norėtų ne mažiau kaip vienas trečdalis kaimo gyventojų.
1930 m. balandžio 16 d. Žemės reformos statymas buvo pakeistas. Nenusavinamos žemės norma padidinta iki 150 ha. 11 paragrafas papildytas nauju
skirsniu, pagal kur po 80 ha neliečiamos normos gauna keli bendros nuosavybės savininkai, jeigu reformos statymo paskelbimo metu faktiškai atskirai valdė
žemę. Taip pat 80 ha paliekama faktiškai atskirai valdžiusio savininko pėdiniui.
Faktiniam valdymui atskirai iki reformos statymo paskelbimo rodyti nereikėjo
jokių dokumentų. Todėl susidarė plačios galimybės apeiti statymo straipsnius dėl
80 ha nenusavinamos žemės normos.4
Vyriausybė matė, kad valstiečiai nėra pajėgūs sumokėti išperkamuosius mokesčius, grąžinti pinigines paskolas. Dėl to 1939 m. balandžio 5 d. reformos statymo
pakeitimu šie mokėjimai sumažinti 50 . Asmenys, gyveną vien iš gautos žemės,
buvo atleisti nuo skolos mokėjimo už pirmuosius penkerius metus. Tačiau ši valdžios priemonė negalėjo užkirsti kelio valstiečių ūkių pardavinėjimui už skolas.
Kai Žemės bankas norėdavo parduoti praskolintą valstiečio žemę, kurios savininkas
nebuvo sumokėjęs valstybei minėtų skolų, susidurdavo banko ir valstybės interesai.
Pačiu pirmuoju agrarinės politikos aktu – statymu dėl majoratų – vyriausybė pabandė žemės fondą traukti majoratus, tačiau to meto dokumentai rodo,
kad nebuvo aišku, kas yra majoratas. Kartais sąvoka majoratas vartojama kaip
valstybinio dvaro sinonimas, tuo tarpu majoratas – dvaras, paveldėjimo būdu
atitenkantis vyriausiajam giminės atstovui.5
Neoficialiame, reformos vykdytojams skirtame rinkinyje sidėmėtini statymai
pasakyta, kad konfiskuotos po 1863 m. žemės gali būti nusavinamos tik tuomet,
jeigu jos yra valdomos tų asmenų, kurie jas iš caro valdžios yra gavę, ar jų pėdinių, t. y. žemė nėra perėjusi kitas rankas pardavimo keliu. Jeigu po 1863 m.
konfiskuotoji žemė buvo atiduota rusų kilmės valstiečiui ir, skirstant kaimą, susiliejo su to valstiečio pirkta ar už servitutus gauta žeme, ji negalėjo būti nusavinta.
Iki 1926 m. grąžinta 1 511 ha konfiskuotų žemių, 1926 m. – 412 ha, 1927 m. –
543 ha, 1928 m. – 14 ha. Kadangi daugelis konfiskuotų žemių savininkų buvo
ištremti, o po 1920 m. jų pėdiniai ėmė gr žti Lietuvą, jiems buvo grąžinta dalis
turėtų valdų. Iš viso grąžinta 2 713 ha.
Atskirą žemių kategoriją sudarė bažnytinės žemės. Žemės reformos 4 Vyriausybės žinios, 1930, Nr. 345, p. 1.
5
Kniū rai tė V. 1922 m. žemės reforma Lietuvoje,
statymo 12-asis paragrafas skelbė, kad
Lietuvos žemėtvarkos istorijos chrestomatija, Vilnius,
bažnytinės žemės, kurias caro vyriausy2008, p. 354.
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bė buvo perdavusi pravoslavų cerkvėms ar pravoslavų tikybinėms organizacijoms
ir kurios tų organizacijų iki 1914 m. faktiškai buvo valdomos, nusavinamos kaip
ir privačios žemės. Tikybinės organizacijos, iš kurių caro vyriausybė buvo atėmusi
žemę, galėjo gauti tiek pat žemės, kiek buvo paliekama privatiems žemvaldžiams.
Reformos statymo 11-ojo paragrafo pastaba skelbė, kad Katalikų Bažnyčios turtų
nusavinimas gali vykti, atsižiūrint Kanonų teisę . 1919 m. duomenimis, Lietuvoje buvo 15 574 dešimtinių bažnytinių žemių. reformos žemės fondą pateko
tik 2 194 ha bažnytinių žemių, tai sudarė 0,12
viso žemės fondo. Išsamesnių
žinių apie bažnytines žemes nerandame jokiame statistikos leidinyje. Archyve
tokių žinių taip pat nepavyko aptikti. Istoriko A. Jefremenkos pateiktais duomenimis, 1940 m. vykdant sovietinę žemės reformą, valstybin žemės fondą pateko
17 614,16 ha bažnytinių žemių. Iš šių duomenų galima spręsti, kad dal žemių
bažnytinės organizacijos 1919 m. nuslėpė, ir statistikos leidinius pateko netikslios žinios. 1919 ir 1940 m. duomenys turi būti skirtingi taip pat ir dėl to, kad
1940 m. Lietuvos teritorija buvo didesnė negu 1919 m.
Didžiausią žemės fondo dal turėjo sudaryti privačių žemvaldžių žemės.
Pagal 1933 m. kovo 11 d. reformos statymo pakeitimą priešvalstybinę
žemvaldžių veiklą nebebuvo atsižvelgiama, sprendžiant jų pėdinių žemės klausimą.
Žemės reformos statymas draudė Lietuvos priešams palikti nenusavinamą
žemės normą.
Žemės reformos statymo 1-asis paragrafas skelbė, kad žemės fondą turi
būti paimtos žemės tų privačių savininkų, kurie turi daugiau kaip 80 ha. statymo 2-ajame paragrafe sakoma, kad iš privatinių savininkų imama visa toji
žemė ir žemės ūkiai, kur vieno asmens arba šeimos bendrame valdyme sudaro
daugiau per 80 ha . Tačiau 3-iasis paragrafas sumenkino 2-ąj – jame pasakyta
jeigu žemės perviršis nesudaro tokio ploto, kuris tiktų atskiram savarankiškam
ūkiui, žemė nenusavinama. Nieko konkretaus nepasakyta ir taip sudarytos sąlygos
palikti nenusavinamus plotus kas galėjo pasakyti, tinka ar netinka atskiram ūkiui
vieni ar kiti viršpločiai. Paragrafą buvo galima aiškinti palankiausia dvarininkams
prasme. Panašią prasmę turėjo ir 17-asis paragrafas jeigu savininkas turėjo ne
daugiau kaip 150 ha ir pats ūkininkavo, tai jo žemė galėjo būti paimta reformos
reikalams tik tada, kai visoje Lietuvoje stambesnieji dvarai bus išskirstyti bežemiams ir mažažemiams . Šis paragrafas sudarė sąlygas ilgam laikui atidėlioti
didelės dalies dvarų traukimą žemės fondą.
Pirmiausia žemės fondą turėjo būti traukiamos stambiausios valdos. 1919 m.
išaiškinta 2 215 dvarų, turinčių daugiau kaip 100 dešimtinių žemės (bendras
plotas – 991 789 dešimtinės – apie 25
visos žemės ūkyje naudojamos žemės).
19,4
tų dvarų – didesni kaip 500 dešimtinių. Šie dvarai sudarė 59,8
viso
dvarų žemės ploto. Dešimt Lietuvos žemvaldžių turėjo nuo 9 000 iki 32 000 ha.
Iš jų J. Naryškinas – 32 000 ha, J. B. Tiškevičius – 30 000 ha, A. Tiškevičius –
26 000 ha, J. Pšezdzieckis – 12 000 ha. O Vaiguvos valsčiuje stambiausio dvaro
savininkas generolas A. Babianskis teturėjo vos 1 032 ha žemės.
Reformos rengimo laikotarpiu žemvaldžiai siekė nuslėpti tikrąj žemės kiek .
Pati patogiausia priemonė buvo žemės pirkimas-pardavimas, taip pat atidalijimas.
Tai buvo neteisėta forma ir prieštaravo galiojusiems statymams.
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1920 m. birželio 28 d. priimtas statymas žemei perleisti, gyti ir keisti
numatė, kad leidimus šiems veiksmams atlikti teiks komisija, susidedanti iš Žemės ūkio, Vidaus reikalų ir Teisingumo ministerijų atstovų. Šio statymo 8-asis
paragrafas skelbė, kad visi žemės pardavimo ir keitimo aktai, padaryti šiam
statymui apeiti, yra neteisėti ir laikomi nesamais .
statymai liko statymais, o atidalijimai vyko. Neteisėti aktai žemėvaldos
srityje kėlė valstiečių nerimą ir pasipiktinimą valstiečiai suprato, kad taip yra
mažinamas būsimas reformos žemės fondas. Jie rašė skundus valdžios staigoms,
tačiau pastarosios tai nereaguodavo. statymas reikalavo kreiptis ministeriją
dėl leidimo parduoti žemę. Tuomet tokio leidimo buvo galima neduoti, tačiau
nesikreipęs ministeriją žemvaldys žemę galėjo pardavinėti nebaudžiamas.
L. Truskos duomenimis, iki reformos statymo paskelbimo ir pradiniu reformos
laikotarpiu dvarininkai neteisėtai pardavė apie 15
visos žemės – 250 000 ha.
1922 m. rugpjūčio 17 d. paskelbtas Žemės reformos statymo vykdymo planas, kuris nustatė labai painią privačių žemių paėmimo žemės fondą tvarką.
1-asis plano paragrafas reikalavo, nusavinant privačią žemę, pirmiausia žiūrėti
žemės ūkio apsaugojimo ir didžiausio valstybės naudingumo reikalų . Dėl to
net 250 ha valdos galėjo būti nusavinamos tik ypatingais atvejais, kol tebebuvo
neišparceliuotos dar stambesnės
„a) jei reikalinga žeme aprūpinti gretimo kaimo, kuris eina į
viensėdžius, mažažemius; b) jei žemės reikia miestui ar miesteliui
praplėsti; c) jei naikinami servitutai ar bendros su dvaru kaimo
ganyklos; d) jei ūkyje yra po 1861 m. atimtos ir prie dvaro priskirtos valstiečių žemės; e) jei po 1920 m. liepos 1 d. savininkas
dalį savo žemių perleido atidalinimo aktais“.
Pagal 5-ąj paragrafą aukštesnės kultūros ūkiai Žemės reformos valdybos nustatytomis tam tikromis sąlygomis galėjo būti palikti valdyti buvusiems savininkams
arba specialiniais žemės ūkio kultūros tikslais pavedami kitiems valdytojams .
Kriterijai, pagal kuriuos galima nustatyti tą aukštesnę kultūrą , liko neaiškūs.
Kaip matome, Žemės reformos statymo vykdymo planas dar labiau sumenkino
reformos statymo 2-ąj paragrafą.
1929 m. lapkričio 13 d. buvo paskelbtas Nenusavinamos žemės normos statymas, padidinęs normą iki 150 ha. Normos padidinimas reformos žemės fondą
sumažino 82 728 ha. Normos padidinimas buvo aiškinamas siekimu sumažinti ant
valstybės pečių gulančią atsiskaitymo už nusavintą žemę naštą Žemės reformos
statymo 59-asis paragrafas numatė atlyginimą už žemę rinkos kaina savininkams,
turintiems iki 200 ha. vairiausiais pretekstais paliekant žemę dvarininkams, žemės
fondas iki 1940 m. sausio 1 d. sumažėjo 14,3 , arba 143 016 ha.
Kaip jau minėjome, Lietuvos žemvaldžių daugumą sudarė svetimtaučiai. pač
daug buvo lenkų tautybės dvarininkų. Pritardami Lenkijos valdančiųjų sluoksnių
siekiams pajungti Lietuvą Lenkijos interesams, Lietuvos dvarininkai lenkai taip
pat siekė prijungti Lietuvą prie Lenkijos valstybės. Lietuvos politikos vadovai
jų dvarus laikė polonizacijos židiniais ir Lenkijos valdančiųjų sluoksnių atrama
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Lietuvoje. Dėl to 1922 m. buvo numatyta, kad reforma apims 690 000 ha žemių,
priklausančių 1 590 lenkų tautybės dvarininkų. Lenkų dvarininkai sudarė 53
visų dvarininkų, kurių žemes turėjo apimti reforma.
Ši žemės reforma tiesiogiai palietė ir Vaiguvos valsčių. Didžiausias Vaiguvos
dvaras priklausė lenkų tautybės generolui Aleksandrui Babianskiui, o gretimas
Sirūniškių dvaras – ponui Choromanskiui.
1930 m. privačios žemės sudarė 87,7
žemės fondo – 624 738 ha. Intensyviausiai žemės fondas buvo sudaromas 1923–1924 m. 1919–1930 m. laikotarpiu žemės
fondas praktiškai buvo sudarytas, o vėliau jis padidėjo labai nežymiai – 27 415 ha
nuo 1931 iki 1937 m. Taip buvo sudarytas 739 745 ha reformos žemės fondas.
1919 m. organizuota apklausa parodė, kad 55 532 bežemiai ir 39 108 mažažemiai norėtų gauti žemės. Valstiečiai norėjo gauti 1 418 460 dešimtinių žemės.
Š skaičių palyginus su realiu reformos žemės fondu (739 745 ha), matyti, kad
jau pačioje reformos vykdymo pradžioje buvo aišku, jog ne manoma bus patenkinti visų valstiečių.
Sudėtinga politinė situacija neleido vilkinti žemės dalijimo kariams 1919 m.
jiems duoti 9 sklypai nuo 2 iki 8 dešimtinių ir 258 sklypai nuo 8 iki 20 dešimtinių. 1920 m. sausio 28 d. Žemės ūkio departamento direktorius J. Aleksa rašte
ministerijos galiotiniui Panevėžio apskrityje ragino paskubėti parceliuoti ir skirstyti
žemę kariams. Apskrities kariškiams žeme aprūpinti komisija privalo kuo greičiau
priimti reikiamus nutarimus ir informuoti apie tai Vyriausiąją komisiją. Tačiau
realybė buvo kitokia komisijos susidūrė su daugybe kliūčių, ir 1920 m. mažiau
karių buvo aprūpinta žeme. Tik penkiose iš septyniolikos tuo metu buvusių apskričių duota žemės kariams – iš viso 55 sklypai. Didžiausioje pagal teritoriją ir
karių savanorių skaičių Šiaulių apskrityje tik 2 savanoriai gavo žemės.
1919–1920 m. numatyta išparceliuoti 51 430 dešimtinių, tačiau išparceliuota tik 21 438 dešimtinės. Iki Žemės reformos statymo paskelbimo išparceliuota
41 080 ha dvarų žemės. Spartesnė parceliacija prasidėjo 1922 m. gegužės 24 d.
paskelbus Žemės reformai vykdyti staigų organizacijos statymą, statyme pabrėžta, kad Žemės reformos statymo 74 paragrafe numatyta Žemės reformos
valdyba reformą vykdys per apskričių ir valsčių žemės reformos komisijas. Parceliacijos eilei sureguliuoti 1922 m. rugpjūčio 17 d. paskelbtas Žemės tvarkymo
planas. Pagal planą pirmiausia turėjo būti parceliuojamos apleistos stambiausių
žemvaldžių žemės. Kol bus išparceliuotos šios valdos, žemės tų savininkų,
kuriems, Žemės reformos statymą skelbiant, priklausė iš viso (be vandenų) ne
daugiau, kaip 250 ha galėjo būti parceliuojamos tik ypatingais atvejais. Tačiau
nurodytos eilės ne visada buvo galima laikytis, nes stambių valdų apskrityse
buvo labai nevienodas kiekis. Pavyzdžiui, Vaiguvos valsčiaus Adošiškės dvaro
savininkams Bytautams iš turėtų 200 ha žemės prieškario žemės reforma paliko
80 ha, o Pagirdždūtėje iš turėtų 318 ha paliko jiems vos 200 ha. Vaiguvos dvaro
savininkams Babianskiams 1925 m. iš turėtų 1 032 ha paliko tik 80 ha žemės
ir miško. Nepriklausomybės kovų savanoriui Tadui Bytautui buvo grąžinta dalis nusavintos žemės. Taip Adošiškės dvaras prieškaryje turėjo 150 ha žemės ir
miško. Užgirių dvaro ši žemės reforma tiesiogiai nepalietė, nes jo savininkas
Kazimieras Janavičius prieš mirt (mirė 1914 m.) savo 500 ha dvarą testamentu
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buvo padalijęs vaikams Marcijonui – Užgiriai I, Stefanijai – Užgiriai II, mažajam
Kazimierui kartu su motina – Užgiriai III ir dar likusią dal paskyrė dukteriai
Gabrielei. Taip Užgirių dvaro savininkai neturėjo daugiau kaip 150 ha žemės ir
iš jų valstybė nieko nenusavino.
Kadangi svetimtaučiai Lietuvos žemės ūkyje nebuvo pageidaujami, o Lietuvos
kariuomenę stojo ir buvę caro armijos karininkai, puskarininkiai bei valdininkai,
1919 m. sausio 16 d. paskelbtas vyriausybės sakymas dėl šios karių grupės. Visi
buvę caro armijos kariškiai ir valdininkai iki 45 metų laikomi mobilizuotais – jie
negalėjo gauti žemės kaip Lietuvos kariuomenės savanoriai. 1919 m. gegužės 8 d.
Vyriausybės sakymu mobilizuotais paskelbti taip pat medicinos bei veterinarijos
gydytojai ir felčeriai. Išimtis buvo tik tie asmenys iš minėtų kariškių grupių, kurie stojo kariuomenę iki 1919 m. sausio 16 d. arba buvo vyresni kaip 45 metų,
arba dėl sveikatos negalėjo būti mobilizuoti.
Dal kariuomenės savanorių aprūpinus žeme, pradėta vilkinti žemės dalijimą. Savanoriai pradėjo susirašinėti su valdžios staigomis, nurodydami, kad jų
viltys, gr žus iš kariuomenės, gauti žadėtąją už tarnystę iš valstybės fondo žemę žlugo, kad paskirtieji parceliuoti dvarai laikas nuo laiko išnuomojami, kad
laiško autoriai nusistatę prieš dvarų nuomojimą, nes nuomininkai nualiną žemę.
Nors oficialiai buvo skelbiama, kad pagrindinis valdžios rūpestis, vykdant
žemės reformą, yra kariuomenės savanorių aprūpinimas žeme, iš tikrųjų jie lėtai buvo aprūpinami žeme 1920 m. tik 55 savanoriai ir žuvusių karių šeimos
gavo žemės, 1921 m. – 182, 1922 m. – 156. 1923 m. didžiausias per visą reformos istoriją savanorių ir žuvusių karių šeimų skaičius aprūpintas žeme – 1 549.
1924–1926 m. tas skaičius sumažėjo iki 582, 1927 m. staiga šoktelėjo iki 1 038, o
jau 1929 m. vėl ėmė mažėti. Iki 1932 m. žemės gavo 9 770 savanorių ir žuvusių
karių šeimų. 801 dar tebelaukė žemės.
1927 m. buvo nustatyta nauja pirmenybių eilė buvusiems kariams aprūpinti žeme. Pirmiausia žemės turėjo gauti savanoriai, už pasižymėjimą apdovanoti
Vyties (Vyčio) kryžiumi, antroje vietoje turėjo būti žuvusių karių šeimos, trečioje – savanoriai, dalyvavę mūšiuose, bet negavę apdovanojimų. Buvo nustatyta,
kad, duodant žemę, reikia atsižvelgti tai, kada savanoris stojo kariuomenę ir
pirmiausia aprūpinti tuos, kurie kariuomenę stojo iki 1919 m. kovo 5 d. Buvo dar viena sąlyga jeigu savanorio tėvai turėjo tiek žemės, kad kiekvienam jų
vaikui teko ne mažiau kaip po 5 dešimtines, savanoris eilėje žemei gauti būdavo
paskutinis. Žinant, kad eilė buvo ilga, darosi aišku, jog šie faktiškai bežemiai
savanoriai taip ir negavo žemės.
1928 m. priimtos Savanorių medalio taisyklės . Nuo tada savanoriu buvo laikomas tas, kas turėjo medal . 1931 m. pabaigoje medal jau turėjo 7 676
asmenys. Reikėjo dar nustatyti, ar turi teisę gauti medalius 1 465 pretendentai.
Medalio taisyklių vedimas dar labiau apsunkino savanorių aprūpinimą žeme Medalio komisija turėjo nuveikti labai didel darbą, kuriam reikėjo labai daug laiko.
Buvo ieškoma ir kitų būdų sumažinti pretendentų gauti žemės skaičių. 1929 m.
Žemės reformos valdybos valdytojas pasiūlė savanorius, gavusius miestuose ir
miesteliuose sklypus namams statyti, atleisti nuo išperkamųjų mokesčių už tuos
sklypus ir laikyti gavusiais žemę.
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Per visą žemės reformos istoriją buvę kariuomenės savanoriai beldėsi
vairiausių instancijų duris, siekdami gauti tai, ką jiems buvo žadėjusi valdžia.
Oficialioji statistika visus naujakurius pagal gautą žemę skirstė keturias grupes.
Pirmąją grupę sudarė naujakuriai, gavę žemės iki 2 ha. Tai visiškai nedidelė
grupė tiek pagal gautos žemės kiek , tiek pagal gavusiųjų skaičių 1919–1933 m.
4 690 šios grupės naujakurių gavo 8 037,6 ha žemės. Ketvirtąją, taip pat nedidelę
grupę, sudarė naujakuriai, gavę daugiau kaip 20 ha. Per visą reformos laikotarp
553 šios grupės naujakuriai gavo 14 708,6 ha. Vidutiniškai vienam šios grupės
naujakuriui teko 26 ha.
Svarbiausiosios – tai antroji (2–8 ha) ir trečioji (8–20 ha) grupės. Pagal šių
grupių aprūpinimą žeme galima spręsti apie reformos tempus atskirais metais arba
laikotarpiais. Intensyviausiai žemė buvo dalijama 1924–1925 m. Per tuos dvejus
metus išdalyta 37
visos dalytinos žemės.
1925 m. buvo išparceliuotas ir didžiausias Vaiguvos valsčiaus dvaras, priklausęs generolui Aleksandrui Babianskiui (matininkas J. Žilinskas), kur sudarė
1 032 ha žemės. Dvarininkui buvo palikta tik 80 ha žemės ir miško.6
Lietuvos emigrantai Lenkijoje leido savo laikrašt Slowo . Dedasi suinteresuotais lietuvių dalykais ir keikia Lietuvos valdžią, kad prarado dvarus ir nebegali
gr žti. O iš Varšuvos 1926 m. atvykęs Kauną generolas Aleksandras Babianskis
viešai per akademiją Basanavičiui išpleškino Lietuvos demokratija prieš rinkimus
pirmąją Dūmą su Basanavičium buvo pasiūliusi dvarininkams tokią gera valia
sudarytą konstituciją, kuri būtų ponus išgelbėjusi nuo visų dabartinių nelaimių,
tačiau tas buvo nepriimta.7
Taip generolas Aleksandras Babianskis praktiškai neteko Vaiguvos dvaro.
Be abejonės, tas turėjo takos jo sveikatai. Po kelerių metų jis ir mirė. Iš tėvo paveldėjusi duktė Elena Babianskytė visą likus (80 ha) Vaiguvos dvarą padovanojo
Dievo Apvaizdos draugijos seserų vienuolynui.
1925 m. pasireiškusi reformos lėtėjimo tendencija 1926 m. galutinai išryškėjo
bendras antros ir trečios grupės gavusiųjų žemės skaičius sumažėjo nuo 5 671
iki 3 485, o gautos žemės plotas sumažėjo nuo 58 925 iki 34 496 ha. Tai rodo,
kad liaudininkų ir socialdemokratų koalicinė vyriausybė faktiškai tęsė ankstesnių
vyriausybių socialinę ekonominę politiką.
Iki 1925 m. sausio 1 d. mažažemiams valstiečiams paskirta 11 261 sklypas
(56 157 ha). Tai sudarė 19,5 visos iki to laiko paskirstytos žemės. Mažažemiams
buvo duodama tiek, kad bendras žemės plotas neviršytų 20 ha.
1919–1926 m. atlikta daugiausia žemės parceliavimo darbų išparceliuoti
2 699 dvarai, žemės gavo 28 556 asmenys.
Po 1926 m. reformos tempai sulėtėjo. 1926 m. nusavinti 322 dvarai (64 848 ha),
o 1927 m. – tik 111 dvarų (17 609 ha). Vyriausybė buvo nusistačiusi siaurinti
žemės reformą, nors oficialiai buvo skelbiama, kad valstybė nepajėgia naujakurių tinkamai šelpti . 1927 m. iš viso
išparceliuota tik 32 912 ha.
6
M i š k i n i s A. Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo
vertybės, t. 3 Vakarų miestai ir miesteliai, knyga 2,
Valstybė teikė naujakuriams paŽemaitija, Vilnius, 2007, p. 263.
skolų. 1925 m. birželio 23 d. Žemės 7 Tu mas-Vaiž gan tas J. Laiškai Klimams, Vilnius,
reformos statymo pakeitimu paskola
1998, p. 114.
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miško medžiaga turėjo būti duodama kiekvienam naujakuriui. Ji galėjo būti duodama ir kitokia statybine medžiaga (akmenimis, plytomis) bei pinigais. Vaiguvoje
tokią paskolą miško medžiaga gavo farmacininkas Aleksandras Dauginis, kuris ją
panaudojo vaistinei statyti.
1923 m. Žemės reformos valdyba nutarė suteikti 59 000 litų paskolą mineralinėms trąšoms pirkti. Priimtos taisyklės, pagal kurias paskola turėjo būti grąžinta
iki 1924 m. gruodžio 1 d. kartu su 5
palūkanų. Vienam naujakuriui duota
tokia suma, kiek reikėjo 2–3 maišeliams trąšų pirkti. Be abejo, tai buvo simbolinė paskola, tuo labiau kad nustatytas labai trumpas laikas tai paskolai grąžinti.
Iki 1932 m. vienam naujakuriui vidutiniškai buvo duota 1 509 litai paskolos
(kiekvienam gautos žemės hektarui po 161 litą). Iki to laiko vienas naujakurys
vidutiniškai buvo negrąžinęs valstybei 965 litų, arba vienas ha žemės buvo apsunkintas 101 lito skola.
Po 1926 m. vyriausybė sumenkino ir taip nedidelę paramą naujakuriams.
Už laiku negrąžintas paskolas buvo skiriamos baudos.
Buvo teikiama ir kitokia pagalba, tačiau naujakurių finansinė padėtis neleido
pasinaudoti ja. Pavyzdžiui, Žemės reformos valdyba susitarė su Lietuvos žemės ūkio
kooperatyvų sąjunga dėl grūdų tiekimo naujakuriams 1929 m. rudens sėjai. Valdyba
perdavė Kooperatyvų sąjungai už grūdus 170 000 litų. Tačiau naujakuriai pajėgė
išpirkti grūdų vos už 86 576 litus, t. y. mažiau kaip vieną trečdal grūdų kiekio.
Ekonominis naujakurių silpnumas, menka valdžios parama jiems sudarė
sąlygas žemei pereiti kitas rankas.
Naujakurių ūkius pardavinėti iš varžytinių pradėta 1925 m.
Visuotinis Lietuvos žemės ūkio surašymas 1930 m. parodė, kad 1919–1930 m.
68 216 naujakurių gavo 474 054 ha žemės. Surašymo metu 313 576 ha gautos
žemės savo rankose tebeturėjo 44 056 naujakuriai. Tai reiškė, kad 35,42
naujakurių jau buvo praradę gautą žemę (33,85 ).
1932 m., praėjus 10 metų nuo Žemės reformos statymo priėmimo, Žemės reformos valdybos valdytojas J. Daniliauskas paskelbė svarbius duomenis, parodančius
ekonominę naujakurių padėt 10
naujakurių, pradėjusių žemę valdyti iki 1928 m.,
neturėjo pasistatę nė vieno trobesio. J. Daniliausko nuomone, ta dalis naujakurių ir
ateityje negalėjo sikurti. Tik 27
naujakurių buvo galima laikyti sikūrusiais – jie
turėjo visus reikalingus trobesius. 63
naujakurių turėjo tik dal trobesių – valdytojas labai abejojo dėl jų sikūrimo galimybių. Dėl tokios padėties iki 1938 m.
14 000 naujakurių pardavė savo žemę. Tai 22
visų naujakurių. 1922–1939 m.
iš varžytinių už žemės ūkio skolas parduota 82 029,3 ha žemės, neskaitant 1929,
1930, 1931 ir 1932 m., kai oficialioji statistika nepateikdavo atskirų duomenų apie
varžytines už žemės ūkio skolas, o archyve tų metų duomenų rasti nepavyko.
Kaip jau minėta, viena svarbiausių feodalizmo liekanų Lietuvos žemės ūkyje
buvo žemės dirbimo sistema, sigalėjusi dar XVI a. Svarbiausia kliūtis ūkiui vystyti toje sistemoje buvo trilaukė sėjomaina ir rėžiai. Reikėjo naikinti rėžius, visą
valstiečio žemę sujungti vieną masyvą. Kad valstietis galėtų geriau prižiūrėti
savo sklypą, jo sodybą reikėjo iškelti iš kaimo. Kaimų skirstymas viekiemiais buvo
svarbi žemės reformos kryptis. Ekonomisto V. Balčiūno teigimu, apie 15
visų
prieš karą pradėtų darbų reikėjo atlikti iš naujo, nes daugelis skirstymo bylų ne702
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buvo baigtos. Dalis išskirstytų kaimų valstiečių neturėjo dokumentų nuosavybės
teisėms rodyti, kilus ginčams dėl sklypų ribų ir kelių. Žemėtvarkos staigos prieš
karą neišdavė apie 20 000 sklypų planų.
V. Balčiūnas apskaičiavo, kad dėl trilaukės sėjomainos kasmet pūdymui
paliekama 400 000 ha ariamos žemės – vienas trečdalis visų dirvų. Nėra sąlygų
auginti pašarines žoles, o tai sunkina gyvulininkystės vystymą. Labai sunku kovoti
su piktžolėmis, ne manoma parinkti vienai ar kitai žemės ūkio kultūrai tinkamesn
sklypą. Ši sistema bloga dar ir tuo, kad dėl netolygaus darbų paskirstymo per
metus negalima racionaliai panaudoti žmonių ir gyvulių darbą.
1919 m. buvo steigtas Žemės tvarkymo departamentas, kurio žinioje tuo
metu dirbo 5 matininkai. 1920 m. matininkų buvo 58, o 1921 m. – jau 148.
Valstiečiai suprato ekonominę kaimų skirstymo reikšmę. Jau 1919 m. buvo
paduota 180 kaimų prašymų išskirstyti. Prašymų greitai daugėjo, 1927 m. jų skaičius buvo didžiausias – 820. 1929 m. prašymų sumažėjo nuo 720 (1928 m.) iki
270. Tai reikėtų paaiškinti sunkiu nederliumi ir prasidedančia ekonomine krize.
Valstiečiai neturėjo kuo padengti didelių skirstymosi išlaidų.
Kaimų skirstymą teisino Žemės reformos statymas, kurio 44 paragrafas
skelbė, kad skirstymas privalomas visam kaimui, jeigu skirstytis nutarė ne mažiau
kaip vienas trečdalis to kaimo valstiečių. statymas reikalavo pirmiausia skirstyti
tuos kaimus, kurių žemėse buvo daugiausia rėžių, kurių pastatai buvo blogiausi.
Galima skirti keletą kaimų skirstymo laikotarpių. Iki 1922 m. skirstymo
tempai sparčiai augo. Daugiausia kaimų išskirstyta 1922 metais. 1923 m. padaryta
tik pusė to, kas atlikta 1922 metais. 1924 m. tempai dar labiau sulėtėjo. Oficialių
staigų nuomone, kaimai 1923–1928 m. lėčiau buvo skirstomi dėl to, kad daugiausia dėmesio tuo laikotarpiu skirta dvarams parceliuoti, servitutams ir bendrosioms
ganykloms likviduoti.
Kadangi trūko specialistų, nebuvo galima lygiagrečiai vykdyti dvi pagrindines reformos kryptis. Kviesti matininkus iš užsienio buvo per brangu. Be to,
užsieniečiai, nežinodami vietos sąlygų, nebūtų galėję sėkmingai dirbti. Imta organizuoti kursus saviems matininkams rengti. Tačiau 1925 m. kursai buvo uždaryti,
ir jau 1928 m. matininkų ėmė trūkti. Dėl to 1936 m. buvo skirstomi kaimai, kurių
prašymai buvo gauti 1927–1928 m.
Taip Vaiguvos valsčiuje vienkiemius buvo išskirstyta didžioji dalis kaimų
Judikiai, Bagužiai, Albaičiai, Dubėnai, Bitikai, Daustoriai, Adošiškė, Kalniškiai ir
kt. Šalia didesnių kaimų kūrėsi atskiri vienkiemiai, pavyzdžiui, prie didelio Pikelių
kaimo sikūrė Kušeliškė, Tabakerka, Paknitujys ir kiti, prie Norkių kaimo – Speltė,
prie Vaiguvos – Pragorės, o prie Kalniškių – Kyla.
1919–1936 m. iš viso išskirstyti 5 584 kaimai, 1 390 940 ha žemės, sudarytas 128 201 vienkiemis. Apie 80 vienkiemininkų gavo žemę viename sklype.
Tai leido V. Balčiūnui teigti, kad kaimų skirstymas Lietuvoje – radikaliausias pasaulyje, paskutinė reali radikalumo pakopa . Tačiau ekonominė plėtra reikalavo
didesnių skirstymo tempų.
Skirstant kaimus vienkiemiais, kartu reikėjo likviduoti servitutus. Lietuvoje
didžiausią reikšmę turėjo ganiavos servitutai. Pagal archyvinę medžiagą, 1922 m.
Lietuvoje buvo 53 150 ha servitutų (548 ploto vienetai).
703

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

Stiprūs ūkininkai buvo suinteresuoti kuo spartesniu servitutų likvidavimu.
Dėl to jie rašė labai daug prašymų. 1919–1928 m. gauti 737 kaimų prašymai likviduoti servitutus.
Iki XX a. išliko bendros kaimo ir dvaro ganyklos – bendra valstiečių ir
dvarininkų nuosavybė. Pagal archyvinius duomenis, 1922 m. Lietuvoje buvo 435
bendrųjų ganyklų ploto vienetai – 46 056 ha.
1919–1939 m. už servitutus ir ganyklas valstiečiai gavo 29 214 ha žemės.
1920–1935 m. servitutų turėtojai nemokamai gavo 687 464 litų ir 59 669 auksinų
vertės miško medžiagos.
Didžiulius žemės plotus Lietuvoje buvo būtina melioruoti. Kadangi to nebuvo
manoma padaryti valstiečių jėgomis ir lėšomis, valstybė organizavo melioracijos
darbus, teikė techninę ir piniginę paramą valstiečiams.
Žemės ūkio specialistai teisingai suprato didžiulę melioracijos reikšmę liaudies ūkiui. Turėdami galvoje labai didel Lietuvos žemių drėgnumą, nusausinimą
jie laikė svirtimi, kuria galima bus pakelti visos kitos mūsų krašto ūkio šakos,
turinčios savo kamienu žemės ūk . Jų nuomone, nusausinimas leis išplėtoti pieno ir mėsos ūk , pagerinti kaimo gyventojų buitines sąlygas, nutiesus daugiau
susisiekimo kelių, bus galima pagyvinti krašto prekybą ir pramonę, o tai savo
ruožtu padės augti miestams. Specialistai melioracijai kėlė reikšmingus uždavinius nusausinti šlapias, sušildyti sunkias ir šaltas žemes, reguliuoti upes, rengti
kultūrines pievas ir ganyklas, skaldyti akmenis, rauti kelmus. O ir būtinybė plėsti
linų, cukrinių runkelių pasėlių plotus skatino gerinti iki tol nenaudojamas arba
neracionaliai naudojamas žemes.
Iš visų melioracijos uždavinių Lietuvoje aktualiausias buvo sausinimas. Nusausinti reikėjo apie 3 800 000 ha – 75
visų žemės ūkio naudmenų ir 50
miškų
plotų. Buvo apskaičiuota apytikrė visų melioracijos darbų kaina – 1 333 350 000 litų.
1933 m. Žemės ūkyje buvo rašoma, kad melioracija Lietuvoje yra pavėluota. Autoriaus nuomone, toks yra visur melioracijų likimas jomis pradedama
rūpintis tik tada, kada ekonominė žemės ūkio būklė pablogėja ir kada melioracijų naudingumą yra sunku pamatuoti . Tačiau Lietuvos valstybė nebuvo pajėgi
ištaisyti š žemės ūkio plėtros trūkumą.
Valstybė neturėjo pakankamai lėšų greitai vykdyti melioraciją, nors to reikalavo krašto ekonomika. Lėtai vykdoma melioracija (per 20 metų nusausinta
maždaug aštuntoji dalis tų plotų, kuriuos būtinai reikėjo nusausinti) trukdė vystyti
gyvulininkystę, auginti technines kultūras, tiesti kelius.
Žemės reformos dėka pasėlių plotai Lietuvoje padidėjo nuo 1,6 mln. ha
(1923 m.) iki 2,3 mln. ha (1938 m.). Gerokai sumažėjo rugių ir dvigubai padidėjo
kviečių plotai. Pradėti auginti cukriniai runkeliai.
Kooperacija Lietuvoje prieš Pirmąj pasaulin karą tik pradėjo plėtotis, o
nepriklausomojoje Lietuvoje labai išsiplėtojo. Pieno ir kiaušinių ūk tvarkė Pienocentras , linų ūk – kooperatyvų sąjunga Linas . Žemės ūkio kooperatyvų sąjunga
Lietūkis supirkdavo iš ūkininkų javus ir aprūpindavo ūkininkus mineralinėmis
trąšomis, žemės ūkio rankiais bei mašinomis, taip pat geležimi, druska, cukrumi
ir kitomis prekėmis. Gyvulius ir paukščius iš ūkininkų supirkdavo akcinė bendrovė
Maistas . Vaiguvos ūkininkams irgi pagerėjo ūkininkavimo sąlygos.
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Dėl kokybiškos sėklos javų derlingumas pakilo nuo 9 cnt iš ha (1913 m.)
iki 12 cnt (1939 m.).8
Taikydamiesi prie Vakarų rinkos, Lietuvos ūkininkai nuo ekstensyvios grūdų gamybos perėjo prie mėsos ir pieno gamybos. Gyvulių skaičius didėjo lėtai,
bet mėsos ir pieno produktų gamybos augimą nulėmė gyvulių produktyvumo
didėjimas. Trečiajame dešimtmetyje iš Danijos, Švedijos ir Vokietijos buvo vežta
keli tūkstančiai žalųjų bei juodmargių karvių, jorkšyrų veislės kiaulių, o ketvirtojo
dešimtmečio pabaigoje Lietuva išveždavo veislinius gyvulius Sovietų Sąjungą.
Prieš Pirmąj pasaulin karą karvės Lietuvoje duodavo iki 800 litrų pieno. Prieš
Antrąj pasaulin karą – jau iki 2 000 litrų. Šiuo požiūriu Lietuva atsiliko tik nuo
Vokietijos, Švedijos ir Anglijos, kur šis skaičius siekė 2 500. Lenkijoje tuo metu
iš karvės buvo gaunama iki 1 500 litrų, Ispanijoje ir Sovietų Sąjungoje – 1 100.
Ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje gyvulininkystės produktai sudarė daugiau
kaip pusę viso Lietuvos eksporto.
Skaudi rykštė Lietuvos gyventojams buvo santykinis jų perteklius kaime.
Tai vertė žmones emigruoti. Daugiausia emigravo iš Lietuvos žmonių 1926 ir
1927 m. – 10 000 ir 18 000. Pasaulinės ekonominės krizės metais emigrantų padėtis pasidarė labai bloga – sumažėjo jų srautas. Iš viso tarpukariu iš Lietuvos
emigravo 79 571. 20–29 metų žmonės sudarė 48,6
visų emigravusiųjų.
Galima padaryti išvadą, kad dėl Žemės reformos pakitus žemėvaldai Lietuvoje pakilo žemės ūkis, o tai davė postūm socialinei ir kultūrinei visuomenės
pažangai.
Per 20 metų pasikeitė Lietuvos gyvenvietės.
Pagerėjo sveikatos apsauga. Per 18 metų Vytauto Didžiojo universitetas
parengė 1 500 gydytojų. 1940 m. Kaune pradėjo veikti 1 000 vietų klinika, moderniausia tų laikų gydymo staiga Pabaltijyje.9
Prieš Pirmąj pasaulin karą iš 1 000 gyventojų vidutiniškai mirdavo 21, o
ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje – tik 13. Pagal š rodikl Lietuva neatsiliko nuo
pirmaujančių Vakarų bei Šiaurės Europos valstybių.
Tais laikais Vaiguvos valsčiuje dirbo aukštos kvalifikacijos gydytojai Vladislavas Hulevičius (Vaiguvos dvare), baigęs medicinos mokslus Lenkijoje, Vytautas
Šileika (Užgirių dvare), baigęs medicinos mokslus Tartu universitete (Estija), vaistininkas Aleksas Dauginis, baigęs farmacijos mokslus Kijeve (Ukraina), kūrė net
vaistinę pačiame Vaiguvos miestelio centre.
1897 m. pusė Lietuvos gyventojų (apie 50 ) buvo beraščiai, 1923 m. –
trečdalis, o 1941 m. – 181 000 beraščių. Tai sudarė 5,9
gyventojų.
Prieš Pirmąj pasaulin karą Lietuvoje buvo 15 gimnazijų ir 10 kitokių mokyklų, kuriose mokėsi iki 6 000 mokinių. Visame Vaiguvos valsčiuje buvo tik
viena pradžios mokykla, kurioje mokėsi 36 mokiniai. 1937 m. Vaiguvos valsčiuje
jau buvo šešios pradžios mokyklos Vaiguvoje ( kurta 1804 m.), Dubėnuose (1920),
Pakėvyje (1921), Laugiriškiuose (1931), Audeniuose (1934), Graužikuose (1935).
1939 m. Lietuvoje buvo 62 gimnazijos, 27 progimnazijos, 146 specia- 8 Trus ka L. Lietuva 19 8–195 metais, Kaunas, 1995,
p. 9.
lio sios vi du ri nės bei aukš tes nio sios 9 Lietuva 19 0–1990. Okupuotos Lietuvos istorija,
Vilnius, 2005, p. 23.
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tosiose Lietuvos mokyklose tuo metu dirbo 450 profesorių bei kitų dėstytojų,
mokėsi 4 000 studentų.10
Lietuvoje prieš Antrąj pasaulin karą veikė 17 žiemos žemės ūkio mokyklų,
19 mišrių (berniukams ir mergaitėms) žemesniųjų žemės ūkio mokyklų ir 9 namų
ūkio mokyklos mergaitėms, 4 aukštesniosios arba vidurinės žemės ūkio mokyklos,
kurių baigimas buvo prilyginamas gimnazijos baigimui, ir jas baigusieji galėjo
stoti universitetines mokyklas.11
Daugelis Vaiguvos moterų baigė tokias žemės ūkio mokyklas ir jos buvo
laikomos aukšto išsilavinimo.
Tolesnę ekonominę, socialinę ir politinę bei kultūrinę Lietuvos visuomenės
plėtrą nutraukė lemtingi Antrojo pasaulinio karo vykiai ir nepriklausomybės netektis.
Apibendrinus tarpukario žemės reformos eigą, galima teigti, kad tarpukario
arba vadinamoji M. Krupavičiaus žemės reforma buvo daug aukštesnio lygio negu
ankstesnės žemės reformos, nes projektus rengė kvalifikuoti inžinieriai. Projektuose buvo suformuojami žemės sklypai, nustatomas kelių tinklas, ūkininkų sodybų
išdėstymas, žemės valdų ribos derinamos su planuojamais melioracijos grioviais.
Šių projektų pagrindu buvo apskaičiuojami atskiri žemės naudmenų sklypų plotai
ir atliekamas žemės rūšiavimas, reikalingas žemės mokesčiams. Visų valsčių tie
žemės rūšiavimo dokumentai yra saugomi Lietuvos centriniame valstybės archyve. Jų kopijos apie Vaiguvos valsčiaus atskirų ūkininkų valdytos žemės plotus
tarpukariu atkeliavo ir Vaiguvos seniūnijos Žemėtvarkos skyrių. Čia jos buvo
labai reikalingos arba tiesiog nepakeičiamas dokumentas, vykdant naują statymą dėl piliečių 1992 m. nuosavybės teisių atkūrimo išlikus nekilnojamąj turtą.
Kai kurie Vaiguvos valsčiaus ūkininkai tebeturi ligi šiol tarpukariu sudarytus jų valdytų žemių planus, pagal kuriuos jiems buvo 1992–2000 m. atkuriama
nuosavybė, pavyzdžiui, yra išlikę stambiausio Vaiguvos valsčiaus Užgirių dvaro
3 žemės planai (Užgiriai I, Užgiriai II, Užgiriai III), sudaryti tarpukariu ir žemė
priklausė skirtingiems savininkams M. Janavičiui, V. Šileikai, K. Janavičiui ir jo
mamai. Tačiau atkūrus pagal tuos planus nuosavybę, visas buvusio Užgirių dvaro
žemes ėmėsi valdyti vienas to dvaro palikuonis – Pranas Kalasauskas.
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Ten pat, p. 25.
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Vaiguvos pieninė
ofija Dargvainienė

Lietuvoje pieno perdirbimo bendrovės pradėjo steigtis tik XIX a. pabaigoje,
daugiausia dvarininkų pastangomis. Mažažemiai valstiečiai prie pieninių steigimo beveik neprisidėdavo – jiems buvo per brangu statyti patalpas, sigyti pieno
perdirbimo rangą ir panašiai.
Vaiguvos valsčiaus dvaruose buvo laikoma nemažai karvių. Kumečiai ir
pavieniai valstiečiai taip pat laikė po kelias karves. Taigi pieno ir jo produktų
Vaiguvos apylinkėse kaip ir dabar, taip ir prieš 100 metų netrūko. Visa pieno
produkcija buvo naudojama gyventojų savo reikmėms, nes Vaiguvoje anuo metu
dar nebuvo jokios pieno perdirbimo monės.
Vaiguvai artimiausia pieninė (už 25 km) buvo kurta tik 1889 m. Ža piuose,
o 1891 m. P gojo dvare (už 15 km) sikūrė pirmoji Lietuvoje pienininkystės mokykla. Ji turėjo pavyzdingą garinę pieninę (joje buvo sumontuotas pirmas Lietuvoje
mechanizuotas pieno separatorius, varomas garo mašina). Vėliau pradėjo kurtis
pieno perdirbimo bendrovės Ke mėje, T tuvėnuose, B ržėnuose ir kitur1.
Sme tupio upelio pakrantėje sudegusios senovinės karčemos vietoje 1919 m.
netoli Dub nų buvo kurtas pieno nugriebimo punktas (už 3,5 km nuo Vaiguvos)
su 600 litrų talpos separatoriumi, jis veikė iki 1965 metų. Čia ilgus metus dirbo
iš Kriuk valsčiaus atsikėlęs patyręs pienininkystės meistras Mykolas Bojaržinskis.
Pagaliau 1929 m. lapkričio 24 d. Vaiguvos dvare buvo kurta pieno perdirbimo bendrovė. Jos iniciatoriumi ir pirmininku buvo Ad šiškės dvaro savininkas
Vaitiekus Bytautas, o nariais V. Šileika ( žgirių II dvarininkas), M. Andrijauskas
(Ubesi kų dvarininkas), Marcijonas Janavičius ( žgirių I dvarininkas). Pienininku
dirbo P. Baronas2.
1930 m. Vaiguvos pieno perdirbimo bendrovės produkcija buvo tokia priimta
pieno – 1 531 784 kg, pagaminta sviesto – 66 280 kg, pieno statytojų narių – 32,
ne narių – 165, pieninės punktų – 6, bendras pieninės ir kitų punktų skaičius
statytojų – 584, karvių – 1 3133.
Visuose dvaruose buvo didesnės ar mažesnės melžiamų karvių bandos.
Vienas arklys ir vežimas buvo specialiai laikomas pienui kasdien vežti Vaiguvos
pieninę. Ūkininkai pieną statydavo atskirai. Smulkūs valstiečiai pieną nešdavo su
naščiais po kelis kilometrus.
1930 m. Pak vio pradinėje mokykloje (už 5 km nuo Vaiguvos) vykęs apylinkės ūkininkų susirinkimas nutarė steigti pieno nugriebimo punktą. Nariais sirašė
33 ūkininkai. Vėliau pieno nugriebimo punktai kūrėsi Jurk ičiuose, Daug liškėje,
Gerdži galoje ir kitur, kuriuos žmonės iš aplinkinių kaimų pieną nešdavo naščiais.
Paprūdži ūkininkas Petras Remeikis 1928 m. nusipirko 21 ha žemės Vaiguvos valsčiuje Dapki kaime ir sirašė Vaiguvos pieninės steigėjų gretas. Jis tapo
ir tos bendrovės valdybos nariu. Bendrovės kontorai ir susirinkimų salei rengti
Petras Remeikis davė Dapkiuose esant
naują gyvenamą medin namą, 3 000 1 Rimkus V. Vaiguva, Kelmės kraštas, Vilnius, 1997.
2
iaulių metraštis, Informacinė knyga 19 1 metams,
litų vertės. Jis steigė šalimais ir pieno
Šiauliai, 1930, p. 71.
3
nugriebimo punktą.
Ten pat, p. 15.
707

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

Pieno surinkimo
punktas Dapkių
kaime. 19 0 m.
Iš Jono Remeikio
asm. albumo

Steigiantis naujiems pieno surinkimo punktams, pamažu plėtėsi teritorija,
iš kurios buvo renkamas pienas Vaiguvos pieninei. Vadinasi, Vaiguvos pieninėje
gamyba augo.
1933 m. mirus Vaiguvos pieno perdirbimo bendrovės pirmininkui senajam
Vaitiekui Bytautui, naujuoju pirmininku buvo išrinktas Užgirių II dvaro savininkas garsus gydytojas terapeutas Vytautas Šileika (buvo vedęs Užgirių dvarininko
Kazimiero Janavičiaus dukter Stefaniją Janavičiūtę ir gijęs dvarininko titulą)4.
1930 m. dabartinio Kelmės rajono zonoje veikė 6 pieninės Vaiguvos, Kražių,
Beržėnų, Žalpių, Paši ušės ir Kelmės. Tai smulkios kooperatinės monės, kurios
apsiribojo tik sviesto gamyba, o Kelmės pieninėje dar buvo gaminamas ir kazeinas.
Be šių kooperatinių monių, P verpenyje ir Lioliuos veikė privačios sūrinės, o
Grauž kų dvare buvo gaminamas sviestas.
Apie šių bendrovių pieninėse perdirbamo pieno kiek , statytojų skaičių
žiūrėti 1 lentelėje.
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Kelmės rajono ribose 1937 metais
veikė šešios savarankiškos pieno per-
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Tercijonas V. Šileika Vytautas, Lietuvių enciklopedija,
t. XXIX, Bostonas, 1963, p. 488.
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dirbimo bendrovės. Lentelėje nurodomi perdirbto pieno kiekis ir kiti šių bendrovių
ūkinės finansinės veiklos rodikliai.
Pastabos
1. Visos šešios 1937 metais pieninės buvo garinės.
2. Visos gamino sviestą eksportui, tik Kelmės pieninė mažais kiekiais pieno
produktus parduodavo miestelio gyventojams. Be to, čia iš lieso pieno nedideliais
kiekiais buvo gaminamas kazeinas.
3. Aukščiausią gamybos lyg bendrovė pasiekė 1939 metais.
4. Be šių pieninių, Pavarpenyje, Lioliuose ir Lauk dumoje veikė mažos
privačios pieninės.
5. Duomenys paimti iš 1937 m. Pieno centro metinės apskaitos.
Kražių, Vaiguvos, Žalpių, Pašiaušės ir Beržėnų pieninėse
darbininkų buvo mažai. Sezono metu papildomai priimdavo
vieną ar du žmones, bet ruden juos atleisdavo. Paprastai Vaiguvos pieninės
vasarą darbininkai dirbdavo po 10–12 valandų per dieną, be statyba Vaiguvos
išeiginių dienų. Žiemą darbas vyko kas antrą dieną. Darbi- dvare. 19 9 m.
ninkams atlyginimo dydis aukštesnės organizacijos nebuvo Iš Dargvainių
numatytas ir priklausė nuo to, už kiek valdyba pasamdė, t. y. šeimos albumo
suderėjo. Mokami atlyginimai atskirose
pieninėse buvo vairaus dydžio.
1939 m. vasario 25 d. vyko Vaiguvos pieno perdirbimo bendrovės Birutė
narių visuotinis susirinkimas (Vaiguvos
dvaro pieninės raštinėje). Pažymėjimas
daryti susirinkimą buvo išduotas Adošiškės dvaro savininkui Tadui Bytautui
ir ūkininkui Vladui Pilkauskui.
Vaiguvos pieninė statėsi nuosavus mūrinius namus. Jų statybai pieninės valdyba asignavo 60 000 litų5.
1939 m. Vaiguvos pieno perdirbimo bendrovė šventė 10 metų sukakt . Pieninės vadovybė nutarė ta proga
kiekvienam bendrovės nariui duoti
dovanų. Tuomet bendrovė turėjo 43
narius ūkininkus6.
1940 m. dėl permainų vykdant
Sovietų valdžiai žemės reformą stambesni ūkiai pieno pristatymą smarkiai
sumažino, o naujakuriai iš karto nebuvo
pajėgūs išplėsti pieno ūk . Privalomieji
pieno pristatymai ūkių kiemams buvo
5
Stato naują pieninę (Vaiguva), Lietuvos aidas, 1939,
vesti tik nuo 1941 m. pradžios. Uždėtos
rugpj. 28.
6
Girtinas darbas, Lietuvos aidas, 1939, vas. 15.
prievolės nebuvo didelės.
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Ūkiai, kurie nebuvo paliesti žemės reformos, pieno pristatydavo gerokai
daugiau, nei buvo pareigoti, nes kitur parduoti jo perteklių nebuvo kur.
1941 m. birželio 14 d. dvarininkai Janavičiai (iš Užgirių), Bytautai (Adošiškės dvaras), Galkevičiai (Vaiguv lė), Naikauskiai (Pakėvis), Pociai (Sku biškiai),
Pralgauskai (Gerdžiogala), Liutikai (Daustoria ), Hurčinai (Akmenia ) ir kiti buvo
išvežti Sibirą, dvaruose buvusios karvių bandos sunaikintos, todėl vėlesniais
metais smarkiai sumažėjo Vaiguvos pieninėje perdirbamo pieno ir pagamintos
produkcijos kiekis.
1941 m. vokiečių armijai pasistūmėjus toliau rytus pieno pristatymas dar
labiau sumažėjo. Okupacinė Lietuvos valdžia dar tais metais privalomųjų pristatymų nespėjo vesti. Pieno prievolės pradėtos vykdyti tik nuo 1942 m. pradžios.
Pieno centro iniciatyva pieno pristatymui padidinti ūkininkams buvo duodama
nusipirkti kvietinių sėlenų, bet tai pieno gamybai ūkiuose didesnio poveikio
nepadarė. Pieno pienines ūkiai pristatinėjo vis mažiau. Iš gauto pieno 1941 ir
vėlesniais metais pieninės gamino tik sviestą, kuris ėjo vokiečių armijai išlaikyti.
1942–1944 m. pieno pristatymas dar labiau sumažėjo, mat buvo atimamos
karvės okupacinei armijai aprūpinti, nors pieno ir kitų žemės ūkio prievolių buvo
griežtai reikalaujama.
Prasidėjo spekuliacija. Valstiečiams pasidarė nenaudinga statyti pieną pieninę, nes už tuos pačius produktus turgelyje jie gaudavo dešimteriopai brangiau.
Nutrūko savanoriškas pieno pristatymas. Privalomam pristatymui buvo galima
vietoj pieno atiduoti namin sviestą, lašinius, lajų.
Nutolus karo veiksmams vakarus prasidėjo skubus pieno pramonės atkūrimas. Kaune vokiečių neliko kiek anksčiau. Todėl ten 1943 m. sikūrusi Maskvoje
sudaryta Sovietų Lietuvos Mėsos ir pieno pramonės atkūrimo operatyvinė grupė
okupuotuose respublikos rajonuose ėmė organizuoti pieninių ir joms priklausančių
grietinės nugriebimo punktų atkūrimo darbus.
Valstiečiams buvo nustatytos privalomos grūdų, mėsos ir kitų žemės ūkio
produktų pristatymo normos. Vykdydami pieno pristatymo prievoles valstiečiai
stengėsi statyti pieną perdirbimo mones arba pagal
nustatytus koeficientus atiduodavo normą naminio
sviesto, lašinių, kiaulių taukų, avių lajaus. 1 kg naminio sviesto buvo prilygintas 21 l bazinio riebumo
pieno, o 21,6 l pieno – 1 kg lašinių ar taukų. Vaiguvos pieninėje sviestą, taukus ir kiaušinius priiminėjo
paruošų agentė Zofija Bagdonavičiūtė.
Kiekvienoje apskrityje buvo sudarytos paruošų galiotinių staigos, kurių inspektoriai, valsčiuose
suorganizavę sovietin aktyvą, tikrindavo valstiečių
atsiskaitymą su valstybe.
galimybes nebuvo atsižvelgiama. Neatsiskaičiusiems buvo taikomos labai
griežtos priemonės, net sodinimas kalėjimą.
Pasak A. Trakšelienės (gim. 1920 m.), jos at- Vaiguvos paruošų agentė
ofija Bagdonavičiūtė. 19
m.
minime Vaiguvos pieninėje dirbo Kazimieras Gailius
(jos brolis ir J. Bublys). Antrasis pasaulinis karas Iš Vaclovo Rimkaus archyvo
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nepakenkė normaliam Vaiguvos pieninės darbui. Vyresnio amžiaus žmonės, buvę
karo metais pieno statytojais, prisimena, kad vos tik nuėjus fronto linijai nuo
Kelmės per Vaiguvos miestel Užvenčio link jie nešė pieną Vaiguvos dvarą – už
1 km esančią pieninę.

Pagaminta
sviesto, t

Sviesto išeiga

Veikė grietinės
nugriebimo
punktų

2 311

80,5

81,4

22,4

20

424

394

785

Kražių

3 500
4 000

1 575,9

88,6

39,9

25,4

14

613

546

2 199

Vaiguvos

2 000
2 000

1 231

83,6

49,5

24,8

16

376

336

1 027

Beržėnų

1 500
3 200

82,1

18,9

24,5

12

194

159

582

Pašiaušės

1 500
1 600

72,1

52,1

23,1

7

308

230

847

Žalpių

1 000
1 650

77,1

27,7

25,9

6

376

290

995

75

2 291

1 955

6 435

Iš viso

463,9
1 247
717,1
7 545,9

269,5

Statė pieną
nuo karvių

Tarp jų separav.
punktuose

3 000
6 000

Tarp jų statė
separavimo
punktuose

Supirkta pieno
natūral. svorio, t

Kelmės

Bendrovės
pavadinimas

Separatoriaus
našumas, l val.
sviesto muštuvų
talpa, l

Bendras statytojų
skaičius

2 lentelė
m Kelmės rajono zonoje veikusios pieno perdirbimo bendrovės
pieninėse iš perdirbto pieno pagaminta produkcija

Pastabos
1. Kadangi Kražių pieninė 1941 m. birželio mėn. sudegė, tai duomenys,
pateikti lentelėje, atspindi tik beveik pusmečio gamybinę veiklą.
2. Duomenys šiai lentelei paimti iš 1941 m. Pieno centro metinės apyskaitos.
Frontui nutolus vakarus ir vėliau, karui pasibaigus, prasidėjo partizaninė
kova. Kautynėse labai dažnai susidurdavo vietos valdžios pareigūnai ir miškiniai .
Pieninių bei separavimo punktų darbuotojai priimdavo prievoles, bet neretai
miškiniai užpuldavo ir atimdavo jas.
1948 m. ruden , pradėjus masiškai organizuoti kolektyvinius ūkius, neramumai
vėl sustiprėjo ir tęsėsi kelerius metus. 1944–1948 m. pieninės veikė kooperatiniais
pagrindais. Aukštesnioji organizacija buvo Pieno centras . Kooperatyvų nariais
buvo pieno statytojai. Iš narių tarpo buvo renkama trijų žmonių valdyba.
Kolūkiai verčiasi sunkiai. Žemės ūkio technikos nėra. steigtos MTS (mašinų
ir traktorių stotys) nepajėgia aptarnauti visų ūkių. Už patarnavimus MTS kolūkiai privalo sumokėti grūdais, mėsa ir pienu, perskaičiuotais pagal koeficientą.
Ūkių metiniai rezultatai liūdni, nes atsiskaičius su prievolėmis ir patarnautojais
kolūkiečiams už darbadienius beveik nelieka grūdų. Didžioji dauguma ūkių už
darbadienius pajėgia duoti tik po 0,2–0,5 kg grūdų. Tai jau nebeskatina dirbti.
Kolūkiečiai iš gauto grūdų kiekio neužtenka duonai, o gyvuliams auginti – tuo
labiau. Kaimuose smarkiai sumažėjo melžiamų karvių. Visas kolūkiečių dėmesys
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Pienas sovietmečiu
į Vaiguvos pienin
buvo pristatomas
pienovežiu.
Iš Dargvainių
šeimos albumo

ir triūsas skiriamas asmeniniams sodybiniams sklypeliams. Vis plačiau grobiamas
visuomeninis turtas. Jaunimas pranta negerbti valstybinio darbo.
Pieno pienines pristatoma nedaug. Baimės veikiami kolūkiečiai su prievolėmis šiaip taip atsiskaito. Tačiau tai nedideli kiekiai. Pagrindiniai pieno, mėsos
ir grūdų tiekėjai – kolūkiai ir tarybiniai ūkiai.
1953 m. mirus Stalinui, valdžios buvo atlikta tam tikra valstybės valdymo
reforma. Liaujasi trėmimai, nyksta baimė. Žmonės vis energingiau sitraukia
darbus ūkiuose. Sodybiniuose sklypeliuose išaugina vis daugiau daržovių, augina
ir galvijų prieaugl . Vis daugiau primelžiama pieno.
1963 m. sausio mėn. prie Kelmės rajono buvo prisijungtas Užvenčio rajonas su Beržėnų centrine sviesto ir sūrių gamykla su jai priklausančiu Vaiguvos
cechu. Iš Šiaulių rajono prie gamyklos prijungta Pašiaušės pieninė. Nuo 1963 iki
1980 m. rajono teritorija nesikeitė, todėl ir gamyklos paruošų zona liko ta pati.
Pieną iš pavienių statytojų 1964 m. surinkdavo 4 cechai (Kelmės, Beržėnų,
Vaiguvos ir Pašiaušės), veikė 27 separavimo skyriai ir dirbo 77 pieno surinkėjai.
Kasmet separavimo skyrių skaičius buvo mažinamas. Jie paverčiami surinkimo
punktais. Separavimo skyriai tuo metu dar buvo reikalingi, nes ūkiai neturėjo
pakankamai pienovežių pienui cechus pristatyti, o cechai dėl mažo separatorių
pajėgumo nepajėgė išseparuoti didesnio pieno kiekio. Ekonomiškai separavimo
skyrius laikyti buvo nuostolinga.
Kelmę išsikėlus Joanai Lopetienei, Vaiguvos pieninėje nuo 1965 m. gegužės
20 d. laborante pradėjo dirbti Zofija Dargvainienė, meistre – Ada Puodytė. Prie
separatoriaus dirbo Valerija Kekienė, o prie sviesto gaminimo – Elvyra Slipkuvienė.
Kūriku tuomet dar tebedirbo Kazimieras Gailius.
Vaiguvos pieninei dar priklausė Naujo kelio pieno surinkimo punktas,
sikūręs P butkalnyje, iš kur pieno surinkėjas Rimkus atveždavo grietinę Vaiguvą.
Siekiant padėti kolūkiečiams ir kitiems gyventojams patogiau parduoti pieną,
pradėta organizuoti pieno surinkimą apvažiuojant. 1969 m. dirbo 89 važinėjantys
supirkėjai. Daugiausia jų buvo 1978 m. – 96. Nuo 1969 m. pieną priėmė tik du
cechai (Kelmės ir Beržėnų). Vaiguvos cechas perorganizuotas separavimo sky712
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Antanas Dargvainis
prie naujojo šaldymo
kompresoriaus
Vaiguvos pieninėje.
1970 m.
Iš Dargvainių
šeimos albumo

rių, o Pašiaušės – surinkimo punktą. Nuo 1970 m. Vaiguvos pieninėje pradėta
pieną separuoti. Čia buvo pastatytas šaldymo kompresorius. Prie jo pradėjo dirbti
Antanas Dargvainis.
Nuo 1978 m. sudaryta pieno paruošų grupė. Jos tikslas – rūpintis, kad pienas
būtų superkamas sklandžiai, nebūtų pažeidinėjamos pieno supirkimo taisyklės.
Pieno paruošos visuomeniniuose ūkiuose metai po metų augo, išskyrus nedidel sumažėjimą 1963, 1969 ir 1971 metais. Daugiausia pieno supirkta 1977 m. –
38 999 tonos.
Lygiagrečiai didėjo pieno paruošos ir iš gyventojų.
sigalėjus kolūkinei santvarkai, labai išaugo pieno gamyba. 1960 m. pieno buvo
primelžiama dvigubai daugiau negu 1950 metais. 1957 m., palyginti su 1956 m.,
pieno gamyba padidėjo 17,8 ir pralenkė ikikarinės Lietuvos pieno gamybą, nors
karvių skaičius 20 buvo mažesnis negu ikikarinėje Lietuvoje.
Didėjant pieno gamybai, o kartu ir vairių pieno produktų paklausai, veikiančios pieno pramonės monės nepajėgė perdirbti viso superkamo pieno ir gaminti
platų pieno produktų asortimentą. Dėl to buvo statomos naujos pieno pramonės
monės, rekonstruojamos ir plečiamos jau veikiančios, o turimuose gamybiniuose
plotuose sumontuojami našesni šiuolaikiniai renginiai. Visa tai leido koncentruoti
vairių pieno produktų gamybą. Sviestas pradedamas gaminti tik centrinėje Kelmės
sviesto ir sūrių gamykloje. Prieš Antrąj pasaulin karą veikusios pieninės buvo
pertvarkytos
separavimo skyrius. Taip atsirado Vaiguvos, Kražių, Tytuvėnų,
Liolių ir Pašiaušės separavimo skyriai.
Su metais keitėsi gamyklos pavadinimas ir priklausomybė. Tuojau po Antrojo pasaulinio karo gamykla vadinosi Kelmės kooperatinė pieno perdirbimo
draugija, kuri buvo pavaldi Pieno centrui . 1948 m., suvalstybinus pramonę,
Pieno centras buvo likviduotas ir vietoj jo kurtas Respublikinis sviesto ir sūrių
pramonės trestas, pavaldus Mėsos ir pramonės ministerijai. Gamykla tuo metu
vadinosi Kelmės sviesto ir sūrių gamybos monė. 1966 m. kovo 26 d. Mėsos ir
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pramonės ministerijos sakymu Nr. 150 ji pavadinama Kelmės centrine sviesto ir
sūrių gamykla, o 1975 m. gruodžio 25 d. tos pačios ministerijos sakymu Nr. 397 –
Kelmės sūrių gamykla.
Koncentruojant gamybą buvo tobulinamas ir gamybos valdymas. Nuo 1976 m.
Kelmės sūrių gamykla tampa nesavarankiška, neturi savarankiško balanso, o
Valstybiniame banke – tik subsąskaitą. Dabar ji yra sudedamoji Šiaulių pieno
kombinato dalis.
1964 m. dar buvo 27 separavimo skyriai. Visi, išskyrus Užvenčio, Tytuvėnų
ir Kražių, buvo primityvūs, rengti nepritaikytose nuomojamose patalpose. Pagrindiniai renginiai juose buvo separatorius – 1 t val. našumo, varomas elektra atviras
vandens katiliukas pienui pašildyti ir dešimtainės arba šimtainės svarstyklės pienui
sverti. Pieną priimdavo tik iš ūkio, kuriame tas skyrius buvo, ir šio ūkio kolūkiečių.
Tuo metu rajone visuomeninių ūkių buvo daug daugiau, nes jie buvo smulkesni.
Separavimo skyriuje dirbo tik vienas žmogus, pamokytas seminare ar trumpalaikiuose kursuose.
Vaiguvos separavimo skyriaus pastatas pastatytas 1959 metais. Žvyrą šio
pastato statybai vežė ūkininkas Ipolitas Dargvainis. 1968 m. pastatas buvo rekonstruotas, priestatas pritaikytas olandų Liliputo sūrio gamybai. Vaiguvos pieninės
vedėju tuomet dirbo Bronius Pališkis, atsikėlęs iš L gumų valsčiaus. Tuomet
Vaiguvos pieninėje buvo gaminama ne tik sūris Liliputas , bet ir sviestas bei
liesas sūris – tai buvo Vaiguvos pieninės klestėjimo laikotarpis, bet jis truko neilgai. Gamyba greitai buvo nutraukta, nes visur pradėta uždarinėti mažas sūrines.
Pienininkas B. Pališkis prasigėrė ir buvo iškeltas kitur. Taip Vaiguvoje 1969 m.
baigėsi sūrių gamyba.
Nuo 1973 m. separavimo skyriui vadovavo Zosė Dargvainienė, prieš tai dirbusi darbininke Kelmės sūrių gamykloje, paskui – pieno surinkimo punkto vedėja.
Sumažėjus pieno gamybai ūkiuose, 1979 m. gamybiniai planai buvo vykdomi sunkiai. Sumažėjo darbo našumas, todėl ilgą laiką
gamykla neiškovojo jokių lenktyniavimo prizinių vietų.
Tačiau trečiame ketvirtyje lenktyniavimo sąlygos buvo
vykdytos ir Kelmės sūrių gamyklai pripažinta pirma
vieta, teikta pereinamoji vėliava, nugalėtojo diplomas
ir pirmoji piniginė premija.
Iš separavimo skyrių geriausiai 1979 m. dirbo
Vaiguvos separavimo skyrius, kurio vedėja buvo Zosė
Dargvainienė. Jos vadovaujamas kolektyvas taip pat
du ketvirčius iš eilės tarp Šiaulių pieno kombinato
separavimo skyrių iškovojo prizines vietas.
Vaiguvos separavimo skyriuje 1979 m. buvo supirkta 5 980 tonos pieno, iš jų 112 tonų iš gyventojų.
Skyriaus darbuotojų kolektyvas, kuriam vadovaofija Dargvainienė –
vo Dargvainienė, nuolatos vykdė gamybinius planus,
net du kartus tapo lenktyniavimo nugalėtoju tarp Vaiguvos pieninės separavimo
Šiaulių pieno kombinato separavimo skyrių. Buvo skyriaus vedėja. 1979 m.
Iš Dargvainių šeimos albumo
pavyzdinga sanitarinė tvarka.
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Vaiguvos pienininkai
Antanas Dargvainis
ir

ofija Dargvainienė

senatvėje. 200 m.
Iš Dargvainių šeimos
albumo

Skyriaus vedėja Zosė Dargvainienė gimė 1944 metų lapkričio 19 d., gamykloje dirba nuo 1973 metų. Tai gera darbuotoja, kurios nuopelnai darbe ne kartą
buvo pažymėti garbės raštais ir piniginėmis premijomis.
Skyriuje dirba ir daugiau gerų darbuotojų, tai separuotoja Zofija Bružienė,
katilinės kūrikas-mašinistas Antanas Dargvainis.
Savo darbą Vaiguvos separavimo punkte Zosė Dargvainienė pradėjo darbininke, laborante, o vėliau, kaip šio punkto vedėjai, teko daug stengtis, kad visas
kolektyvas vykdytų darbo planus. Aplinkiniai ūkiai ir 7 pieno surinkėjai kasdien
š punktą pristatydavo po 14–15 tonų pieno, o vasaros mėnesiais tekdavo perdirbti ir iki 30 tonų pieno per dieną.
Šio separavimo punkto darbuotojai daugel kartų yra tapę Kelmės sūrių gamyklos padalinių lenktyniavimo nugalėtojais, prizininkais, o punkto vedėjai už nepriekaištingą darbą ir už gerai vykdomus sipareigojimus teiktas partijos rajono komiteto
ir rajono vykdomojo komiteto garbės raštas, lenktyniavimo nugalėtojos ženklas.
1979 m. gamykloje dirbo 89 pieno surinkėjai, iš jų vienas – stacionarinis. Pienas iš gyventojų buvo renkamas arkliais, traktoriais ir automobilinėmis cisternomis.
Sunaikinus partizanin pasipriešinimą prasidėjo ramus darbas kolūkiuose ir
tarybiniuose ūkiuose. Pradėtas sparčiai ugdyti žemės ūkis, jis mechanizuotas ir
chemizuotas. Lygiagrečiai buvo vykdoma ir melioracija netgi kalvotosios Žemaitijos
laukuose. Vaiguvos valsčiuje pirmiausia (1965–1975 m.) gruntinis vanduo buvo
pažemintas Ventos vidurio lygumoje – Dubėnų, Liupšių, Paprūdžių, Užvarmio,
Naudvario–Sirūniškių ruože. Vėliau buvo sausinamos atskiros pelkutės ir netgi
smėlėti Knituojos krantai.
Pienininkystei stiprėti padėjo 1965–1975 m. atlikti vairūs melioracijos darbai.
Buvo statomos fermos. Tiek Vaiguvos , Naujo kelio kolūkiuose, tiek
Akmenių ir Dubėnų tarybiniuose ūkiuose užauginamos didelės melžiamų
karvių bandos. Visas jų pienas buvo statomas Vaiguvos pieninę. Toks darbingas
gyvenimas truko apie dešimt metų – iki pat 1989 metų, kai prasidėjo Sąjūdžio
organizuojami mitingai, kūrėsi individualūs ūkiai (Antano Šidlausko, Alfonso Gedmino ir kt.), todėl mažėjo kolūkių naudojami žemės plotai ir silpnėjo jų ekonomika.
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1991 m. atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, kolūkių ir
tarybinių ūkių vadovais buvo paskirti laikinieji administratoriai.
Tokiu administratoriumi Vaiguvos kolūkyje buvo paskirtas
buvęs tremtinys agronomas Antanas Savitis ir per dvejus
metus sugebėjo prarasti gausią Vaiguvos kolūkio melžiamų
karvių bandą dal jos atidavė 1992 m. susigrąžinusiems nuosavybę prieškario metais turėtą žemę ūkininkams, o likusias
karves ir kitus gyvulius 1993 m. išvežė mėsos kombinatus.
Taip buvo sunaikintos Vaiguvos ir kitų kolūkių fermos ir iš
kolūkių nebebuvo statomas pienas Vaiguvos pieninę, t. y. Antanas Savitis –
smarkiai sumažėjo perdirbimui statomo pieno kiekis.
Vaiguvos kolūkio
Nuo 2000 m. buvo steigti trys pieno surinkimo punktai, laikinasis
kurie aptarnavo Vaiguvos pieninę 1) Naudvario (pieno surin- administratorius.
kėjas Antanas Bacys), 2) Pikelių (pieno surinkėja Marijona Ado- 1992 m. Iš
maitienė), 3) Vaiguvos (pieno surinkėjas Antanas Dargvainis). Vitalijos Slipkutės
Pienas buvo renkamas iš naujai susikūrusių ūkininkų asm. albumo
ir iš po 3 ha gavusių valstiečių važinėjant su arkliais po kaimus. Gyventojai pieną pildavo tiesiai vežimuose stovinčius neaiškaus švarumo
bidonus. Vaiguvos dvaro ir aplinkinių kaimų gyventojai pieną nešdavo kibiruose
su naščiais tiesiai Vaiguvos pieninę, kurioje dirbo pieno priėmėjas-laborantas.
Juo kur laiką dirbo Antanas Dargvainis, o vėliau – Marijona Adomaitienė.
Vaiguvos pieninę pristatytas pienas buvo priimamas, pasveriamas ir supilamas šaldymo vonias. Buvo imami pieno pavyzdžiai švarumui ir lyginamajam
svoriui nustatyti. Šiems tyrimams atlikti pienas buvo vežamas Kauną. Atvažiavę
pienovežiai (automašinos) iš tų vonių susiurbdavo visą pristatytą pieną ir išveždavo Kelmės centrinę pieninę perdirbti.
Bendrovės generalinis
direktorius savas
kraštietis Svajūnas
Sipavičius prie
naujai suremontuotos
ir pagal Europos
Sąjungos standartus
modernizuotos
Kelmės pieninės, į
kurią dabar keliauja
vaiguviškių pienas,
o čia pagaminta
produkcija aptinkama
ne tik visuose
Lietuvos miestuose
bei miesteliuose,
bet ir Vakarų
Europos šalyse
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Pakėviškių ir kitų aplinkinių kaimų gyventojų surinktą pieną iš karto pildavo
pienovežio mašiną (pieno surinkėja čia ilgus metus dirbo Irena Arlauskienė) ir
veždavo tiesiai Kelmės centrinę pieninę perdirbti.
Pagaliau didžiosios Lietuvos pieninės, didindamos pieno surinkimo sritis,
pradėjo tarpusavyje konkuruoti. vairiose vietose jos pradėjo steigti stacionarius
pieno surinkimo punktus, pasistatydamos savo atskiras būdeles. Taip vien Vaiguvos
miestelyje išdygo keturios būdelės, kiekviena jų priklausanti skirtingai pieninei.
Pirmą būdelę Vaiguvoje pasistatė Žemaitijos pienas (2002). Vėliau savo būdelę
pasistatė Pieno žvaigždės (2003), o Kelmės pieninė ir Pieno upės savo būdeles pasistatė 2005 metais. Būdelės stovi skirtingose miestelio vietose. Pakėvyje
ir kitose stambesnėse gyvenvietėse taip pat stovi vienos ar kitos pieninės būdelės.
Išaugus pieno paklausai ir nevienodai gaunant už pieną, Vaiguvos ir aplinkinių kaimų gyventojams atsirado sąlygos pasirinkti, kuriai pieninei atiduoti savo
pieną. Taip natūraliai 2003 m. jie nustojo varstę buvusios Vaiguvos pieninės duris
ir M. Adomaitienė jas užrakino amžinai (pieninės ranga išdraskyta ir išgrobstyta).

Apibendrinimas
Vaiguvos pieninės gyvavimo laikotarp būtų galima suskirstyti kelis tarpsnius
1) Vaiguvos pieninė prieškario Lietuvoje – pieninės steigimosi ir pienininkystės pradžia Vaiguvos valsčiuje
2) Vaiguvos pieninė karo ir pirmaisiais pokario metais – pieno ūkio žlugdymas
3) Vaiguvos pieninė kolūkinės santvarkos metais
4) Vaiguvos pieninės galutinis sunykimas ir jos uždarymas.
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Vilnų karšykla Vaiguvoje
Sniegina Norkienė

Apie 1930 m. V iguvos miestelyje, Kražių gatvėje, apsigyvenęs amatininkas Michailas Gololobovas.
Vedęs Marijoną Jancaitę iš žvenčio, nusipirko karšimo
mašiną ir savo nuosavo namo priestate rengė vilnų
karšyklą (kaš rn ). Ji buvo labai reikalinga aplinkinių
kaimų gyventojams, savo ūkiuose laikiusiems po keletą avių ir prisikirpusiems nemažai vilnų. V iguvoje
vilnos buvo tiktai karšiamos, o jas verpdavosi patys
kaimų gyventojai. Kaimiečiai tokia karšykla buvo labai
patenkinti, nes anuomet žiemos buvo labai šaltos ir
jiems reikėjo pirštinių, kojinių, veltinių, vilninių skarų,
lovos užtiesalų (divonų), megztinių, kelnių, liemenių
(kamzelkų) ir kt.
Vaiguvos vilnų karšyklos buvo griežtas rei- Michailas Gololobovas –
kalavimas – karšti patiektos vilnos turėjo būti gerai vilnų karšyklos (kaš rnės)
išpešiotos. Todėl moterys net su visais savo vaikais steigėjas Vaiguvoje. 19 5 m.
ilgais žiemos vakarais prie žibalinių lempų pešiodavo Iš Snieginos Norkienės
vilnas, taip ruošdamos jas vežti karšyklą. Iš karšyklos (Gololobovaitės) asm. albumo
parsiveždavo gražiai iškedentus vilnų pluoštus (klakus).
Juos plėšydavo mažesnius gabalus, pritaisydavo prie ratelio (kalvarato) ir verpdavo. Iš tų vilnų klakų žmonės namie mokėjo nusivelti vairaus dydžio veltinius,
kurie būdavę daug minkštesni ir šiltesni negu krautuviniai. To meto krautuvėse
nebuvo kaimiečiams reikiamų drabužių, todėl jie verpė vilnas, audė iš jų milus,
čerkasus, iš kurių ir siūdindavosi vairius viršutinius drabužius.
Vilnų karšiamąją Vaiguvoje suko rankomis. Karšykloje samdomų darbininkų
nebuvo. Joje dirbo pats karšyklos savininkas ir tie žmonės, kurie atveždavo karšti savo vilnas. Todėl tarp atvažiavusiųjų turėjo būti bent vienas stiprus žmogus,
kuris pajėgtų sukti karšiamosios mechanizmą. Už karšiamosios amortizaciją reikėjo
mokėti tam tikrą mokest pagal vilnų kiek .
Karšykloje vilnos būdavo dar kartą išpešiojamos specialiu renginiu, vadinamu vilku . Jame vilnos patekdavo tarp dviejų besisukančių volų, ant kurių buvo
pritvirtinti specialūs kabliai, kurie vilnas ir pešiodavo. Toliau karšiamoji vilnas sukaršdavo ir sudėdavo klakus. Juos žmonės kišdavo maišus ir veždavosi namo.
1937 m. Vaiguvos karšyklos savininkui Gololobovui išėjus amžinojo poilsio vietą, karšykla tebedirbo. Vilnų karšimą tęsė jo našlė Marijona. Ji netrukus
ištekėjo už Stanislovo Budreckio, kuris išmoko karšti vilnas ir ėmė vadovauti
Vaiguvos kašernei.
Taip vilnų karšykla Vaiguvoje veikė net karo metais ir žiauriu pokariu. Tik
apie 1950 m. Vaiguvos vilnų karšykla buvo nacionalizuota ir perduota Kelmės
pramkombinatui, o Stanislovas Budreckis tapo jo darbuotoju. Buvo atliktas tam
tikras patobulinimas karšiamajai sukti – prijungtas elektrinis varikliukas. Dėl to
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pabrango vilnų karšimas – padidėjo Marijona Gololobovienė (Jancaitė, centre) su savo
karšimo mokestis grynaisiais pinigais naujuoju vyru Stanislovu Budreckiu. 19 7 m.
ir dar reikėjo duoti tam tikrą vilnų Iš S. Norkienės (Gololobovaitės) asm. albumo
kiek . Žmonėms tai buvo per brangu.
Vaiguvos valsčiaus žmonės pradėjo naikinti avis ar net visai jų nebelaikyti.
Be to, kolūkių metais kaimiečiams buvo draudžiama laikyti daug avių. Karšykla Vaiguvoje negalėjo dirbti visu pajėgumu ir tapo nuostolinga. Be to, per kelis
dešimtmečius karšiamoji gerokai nusidėvėjo. Pagaliau karšykla Vaiguvoje buvo
uždaryta, o pastatas parduotas Vaiguvos kolūkiui. Tada vaiguviškiams artimiausia
karšykla buvo už 15 km Kelmėje arba už 50 km Telšiuose.
Tuo laiku kaimo žmonės jau nebeturėjo nuosavų arklių, su kuriais galėtų
nuvežti karšti vilnas Kelmę ar Telšius. Dažniau važiuodavo Telšius. Iš pradžių kai kurios moterys, prisikrovusios maišus vilnų, iš Vaiguvos autobusu jas
veždavo Telšius. Tokiomis sąlygomis vaiguviškės galėjo susikaršti tik šiek tiek
vilnų būtiniausioms reikmėms. Vilnų poreikis pamažu mažėjo, nes parduotuvėse
daugėjo vairių drabužių.
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Savivalda Vaiguvos seniūnijoje
atkūrus Nepriklausomybę
Antanas Dargvainis

V iguvos seniūnijos apžvalgą reikėtų pradėti nuo
1990 metų kovo 11 dienos, kai Lietuvos Respublikos
Aukščiausioji Taryba priėmė Lietuvos nepriklausomos
valstybės Atstatymo aktą. Kaip tik tada prasidėjo
naujas visos Lietuvos ir mūsų seniūnijos gyvenimas.
1990 m. vyko rinkimai Kelmės rajono Vaiguvos apylinkės liaudies deputatų tarybą. Po rinkimų
vykdomasis komitetas buvo pertvarkytas apylinkės
tarybą. Vykdomojo komiteto pirmininkas Vytautas
Ežerskis tapo apylinkės viršaičiu. Vykdomojo komiteto
sekretorė Dalia Bagdonienė toliau tęsė savo darbą kaip
viršaičio pavaduotoja. Viršaičio kadencija tuo metu
Vaiguvos apylinkės viršaitis
buvo penkeri metai.
Apylinkės taryboje buvo sudarytos šios komi- Vytautas Ežerskis. Vaiguva.
sijos mandatų ir etikos, ūkinės veiklos, kultūros ir 1990 m. Iš Ežerskių šeimos
švietimo, apsaugos ir piliečių teisių, sveikatos apsaugos, albumo
socialinio aprūpinimo.
Apylinkėje, be viršaičio ir jo pavaduotojos, buvo vyr. buhalterės, buhalterės,
kasininkės, statistikės, globos ir rūpybos inspektorės, santechniko ir vairuotojo etatai.
Tuo metu Vaiguvos apylinkę sudarė Vaiguvos miestelis ir šie kaimai Ad šiškė, Akmenia , Alb ičiai, Bag žiai, Daug liškė, Daustoria , D dlaukis, Gal niai,
Jucia , K lniškiai, Kil niai, Klapatauskia , Laugir škiai, Liupšia , Norkia , Pak vis,
P pilalis, P vaiguvis, Petrik ičiai, P keliai, Šarkia , Šili kai, Špit lė, T ršiškiai,
Tol šiai, Vaiguv lė, Vaiguv škiai, Vikr ičiai. 1995 m. pavasar vykus rinkimams
vietos savivaldybes, birželio mėnes buvusi Vaiguvos apylinkė pertvarkyta Vaiguvos seniūniją.
Po rinkimų apylinkės viršait Vytautą Ežersk pa- Seniūno pavaduotoja
keitė seniūnas Antanas Dargvainis. Viršaičio pavaduo- Dalia Bagdonienė
toja Dalia Bagdonienė liko dirbti seniūno pavaduotoja.
Nuo 1995 m. seniūnas nebegali notariškai tvirtinti nekilnojamojo turto, turto pirkimo, dovanojimo,
nuomos sutarčių. Pagrindinė seniūno funkcija – spręsti
visus svarbiausius gyventojų aptarnavimo ir seniūnijos
teritorijos priežiūros klausimus.
2000 m. pavasar vykus rinkimams vietos savivaldybes, nuo gegužės mėnesio Kelmės rajono savivaldybės
mero potvarkiu seniūnu buvo paskirtas Alvydas Lukošius. Seniūno pavaduotoja liko dirbti Dalia Bagdonienė.
Vaiguvos seniūnijos kaimai ir juose gyvenusių
(2000 m.) gyventojų skaičius pateiktas 1 lentelėje.
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Pirmasis Vaiguvos seniūnas Nepriklausomoje
Lietuvoje Antanas Dargvainis priima sveikinimo
raštą iš Kelmės rajono mero Jurgio Staševičiaus
Kelmės rajono seniūnai. Antroje eilėje pirmas
iš dešinės – Vaiguvos seniūnas Antanas
Dargvainis.
Kelmė. 1995 m. Iš Dargvainių šeimos albumo

Vaiguvos seniūnas Alvydas Lukošius. Vaiguva.
2000 m. Iš Lukošių šeimos albumo
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1 lentelė
Vaiguvos seniūnijos gyventoj

pasiskirstymas kaimuose

Eil. Kaimo gyvenamosios
Nr. vietovės pavadinimas

Statusas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

k
k
k
k
k
k
k
vs
k
k
kd
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
vs
k
k
k
vs
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
vs

Ad šiškė
Akmenia
Alb ičiai
Bag žiai
Daug liškė
Daustoria
D dlaukis
D dmedžiai
Gail ičiai
Gal niai
Gan prova
Ged žiai
Jucia
J dikiai
K lniškiai
Kil niai
Klapatauskia
Lapvarčia
Laugir škiai
Liupšia
Norkia
P degsnis
Pak vis
Pakėv kai
P knituvis
P knituvis
P pilalis
Paprūdžia
P vaiguvis
Perk niškė
Petrik ičiai
P keliai
Pl mpiai
St rbiškiai
Šarkia
Šiaul ičiai
Šili kai
Špit lė
Šv triškė
T ršiškiai
Tol šiai
žgiriai
V iguva
Vaiguv lė
Vaiguv škiai
Vikr ičiai
Visgirda
Ži unė
Ž viškė
Vaiguvos seniūnija
Iš viso

Lietuvos valsčiai

Gyventojai,
iš viso
17
44
17
15
12
8

–

10

25

–
–
–
–

38
5
22

–

–
10
23
6
–
282
–
–
–
17
–
16
–
–
54
–
–
6
–
2
4
–
9
12
–
534
2
10
50
–
–
–
1 250

Iš jų
vyrai
7
24
6
8
5
4

–

6

9

–
–
–
–

21
2
10

–

moterys
10
20
11
7
7
4

–

4

16

–
–
–
–

17
3
12

–

–
6
11
3
–
131
–
–
–
9
–
9
–
–
26
–
–
4
–
1
2
–
4
7
–
251
1
6
26
–
–
–

–
4
12
3
–
151
–
–
–
8
–
7
–
–
28
–
–
2
–
1
2
–
5
5
–
283
1
4
24
–
–
–

599

651
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Vaiguvos seniūnijoje 1998 m. gyveno 1 432 gyventojai, buvo 48 kaimai.
1997 m. seniūniją atvyko gyventi 40, o išvyko 28 žmonės. Gimė 18 (11 berniukų
ir 7 mergaitės), o mirė 22 (Lidija Gulbinienė ir Brigita Melėšienė buvo daugiau
kaip 90 metų, Marijona Staniulienė – 85 m., Anicetas Lencius – 86 m., 6 žmonės
mirė būdami daugiau kaip 70 metų, mirė vienas vaikas 5 mėnesių).
Seniūnijoje gyveno 15 vienišų senelių, yra 45 šeimos, auginančios tris ir
daugiau vaikų, 6 asocialios šeimos, kuriose augo 16 vaikų. 34 seniūnijos gyventojai jau buvo sulaukę 80 ir daugiau metų. 1998 m. seniūnijoje gyveno 7 pirmos,
45 – antros, 7 – trečios grupių ir 5 vaikystės invalidai. Buvo mokamos šeimos,
socialinės, daugiavaikių, vienkartinės pašalpos, kompensacijos kurui.
Šeimos pašalpas gavo 40 šeimų, išmokėta 52 068,70 Lt (12 142 litais daugiau negu 1997 m.).
Socialines pašalpas gavo 31 šeima, išmokėta 71 206,85 Lt (6 640 litų daugiau negu 1997 m.).
Daugiavaikių šeimos pašalpas gavo 45 šeimos, išmokėta 74 298,03 Lt.
Kuro kompensacijos išmokėtos 76 gyventojams, bendra suma 9 810,99 Lt
(1997 m. išmokėta 1 860 Lt mažiau).
Vienkartinėms pašalpoms 1998 m. buvo gauta 2 400 Lt. Šioms pašalpoms
skirstyti buvo sudaryta komisija, kuri apsvarstydavo gautą prašymą, inspektorės
surašytą buities tyrimo aktą ir spręsdavo, kam duoti pašalpą. 1997 m. šias pašalpas gavo
Elzbieta Norkienė – 100 Lt, Stanislava Maziliauskaitė – 100 Lt, Danutė
Čerbinaitė – 150 Lt, Vitoldas Teresius – 250 Lt, Magdelena Butkienė – 100 Lt,
Povilas Eitmantis – 100 Lt, Stefanija Saponkienė – 60 Lt, Stanislava Vagnoriūtė – 200 Lt, Romulda Marčiulionienė – 50 Lt, Zita Garbenienė – 90 Lt, Antanina
Gintarienė –100 Lt, Stefanija Elijošaitė – 100 Lt, Sigita Klemanskienė – 100 Lt,
Janina Melėšienė – 100 Lt, Regina Bolskienė – 100 Lt, Ona Lukoševičienė – 100 Lt,
Elena Simakova – 100 Lt, Ona Vološinienė – 100 Lt, Nijolė Stonienė – 100 Lt,
Regina Stonienė – 50 Lt, Kristina Masiulienė – 50 Lt, Ona Binkevičiūtė – 100 Lt.
Buvo šeimų, kurios išimties tvarka gavo socialines pašalpas, surašius buities tyrimo aktus. Šias pašalpas skyrė Kelmės rajono pašalpų skirstymo komisija,
susipažinusi su seniūnijos inspektorės parašytu buities tyrimo aktu.
Maisto talonus 1998 m. gavo Stefanija Elijošaitė, Prakseda Mėlenaitė, Zofija Varanavičiūtė, Magdelena Butkienė, Stanislava Vagnoriūtė. Ketvirčiui buvo
skirta 135 Lt.
Prieš Kalėdas buvo gauta 1 500 Lt. Šie pinigai išmokėti Svetlanai Česnauskienei – 225 Lt, Dalei Geštautienei – 225 Lt, Elytei Bacienei – 375 Lt, Marytei
Šimalienei – 300 Lt, Zinai Grišiuvienei – 375 Lt.
Kalėdų dovanoms pirkti buvo skirta 768 Lt. Vienam žmogui dovanos kaina – 16 Lt. Šias dovanas gavo 48 gyventojai.
Seniūnijoje buvo atliekami notariniai veiksmai tvirtinami dokumentų nuorašai,
parašai, surašomi ir patvirtinami testamentai ir galiojimai. Per metus sudaryti 68
notariniai veiksmai. Iš viso valstybės biudžetą buvo surinkta 500 Lt.
Seniūnijoje buvo išduodami pažymėjimai apie socialinę padėt . Jų parašyta
229. 1997 m. ruden buvo aplankyti seniūnijos gyventojai ir surašinėtos namų
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knygos. Be to, dar buvo ir papildomas statistikos skyriaus pareigojimas – surinkti
žinias, kiek ir kokių, kokio svorio gyvulių turi gyventojai spalio 1 dieną.
Buvo organizuotas gyvenviečių gražiausių sodybų ir vienkiemių konkursas.
Buvo išgirsta priekaištų, kad iš anksto nepasakyta, kokią dieną bus žiūrimos sodybos. Šio konkurso nuostatai buvo paskelbti skelbimų lentoje. Konkurso komisijos
nariai gyveno seniūnijoje ir kiekvieną dieną matė, kas tvarkosi visą laiką, o kas
nori tvarkytis tik dėl to, kad tą dieną jų sodybą apžiūrės komisija.
Ateityje žadama organizuoti apsišvarinimo dienas. Kai kurie pakviestieji apsišvarinti gali kategoriškai sakyti Neišsigalvokit, nemesim darbų ir neisim šluoti
gatvių. Suprantama, kad paskelbtas akcijos laikas nekelia sunkumų žmonėms,
kurie nedirba ūkio darbų, bet jis ne visai palankus dirbantiems žemės ūkio darbus.
Tačiau nėra būtina eiti apsitvarkyti tik tą dieną. Akcija ne lenininė talka, tvarkyti
savo namų ar staigų aplinką galima ir neskelbiant akcijos. Pradžia visada sunki.
ra gražiai tvarkomų sodybų, tačiau padirbėti dar reikia. Vadinamojo
Vaiguvos dvaro gyventojai jau turbūt ir pamiršo, kaip ten kažkada buvo gražu. Dabar prišiukšlinta, priteršta, viskas virto šabakštynu. Apsitvarkyti turėtų ir
naujieji parduotuvių šeimininkai. Nėra seniūnijoje nė vienos parduotuvės, kad
būtų pavyzdingai tvarkoma aplinka. Nedžiugina akies kultūros namų ir ambulatorijos aplinka.
1998 m. rajono taryba Vaiguvos seniūnijai patvirtino biudžetą, kurio suma
buvo 90 879 Lt. Mokos fondas – 52 185 Lt, soc. draudimas – 15 656 Lt, kitos
išlaidos – 23 038 Lt. Komunalinei veiklai skirta 11 000 Lt.
Viešieji darbai. Šiems darbams buvo planuota gauti 9 699 Lt, o gauta tik
7 870 Lt. Kiekvienais metais pagal sutart su darbo birža darbinami seniūnijos
gyventojai dirbti viešųjų darbų. 1998 m. dirbo 12 žmonių, išdirbo 177 darbo
dienas, jiems išmokėta atlyginimo 3 260,80 Lt. Bedarbiai tvarkė administracinio
pastato koridorių, valė kanalizacijos šulinėlius, dažė kapinių koplyčią ir padėjo
nuvalyti bažnyčios ir varpinės senus dažus, tvarkė miestelio aplinką. Viešieji darbai
bent šiek tiek padeda mažinti nedarbą seniūnijoje. Naujųjų kapinių geodeziniai
matavimai atlikti vėlai ruden , todėl kapinėms tvarkyti skirtas lėšas teko grąžinti
savivaldybei. Iš viso grąžinta 4 600 Lt.
Remiamieji darbai. Dirbo vienas žmogus. Tai Petras Klimašauskas, kuris
dirbo 6 mėnesius. Jam priskaityta atlyginimo 1 675,58 Lt. Pinigai buvo gauti iš
darbo biržos.
Naujų kapinių plėtimo darbams gauta 12 000 Lt. Už geodezinius matavimus
sumokėta 802 Lt, už žemės suarimą Pakėvio žemės ūkio bendrovei – 107,38 Lt.
Sudaryta sutartis su AB Statyba padaryti kapinių tvorą ir stulpelius už 24 500 Lt.
Avansu mokėta 11 090,62 Lt.
Iš komunalinių lėšų tvarkytas Vaiguvos gyvenvietės gatvių apšvietimas. Sudaryta sutartis su R. Gudmono individualia mone ji sutvarkė elektros apšvietimo
apskaitą ir pakabino lempas. Už darbus iš biudžeto lėšų sumokėta 5 427,21 Lt,
iš specialiųjų lėšų – 1 302,32 Lt, iš viso – 6 729,53 Lt.
Seniūnijoje yra du sąvartynai ir tvarkomi du kartus metuose AB Statyba
sumokėta 2 241,27 Lt. Už šiukšlių išvežimą iš gyvenvietės ir kapinių Pakėvio
žemės ūkio bendrovei sumokėta 927,48 Lt.
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Turėjome vieną artezin šulin . Jo remontui išleidome Vaiguvos seniūnijoje
2 640,29 Lt. Remonto darbus atliko UAB Kelmės vanduo . atliktų darbų ir
Kai tvarkėme kanalizacijos trasas, samdėme mašiną, kad pra- išlaidų pažyma
pūstų kanalizacijos trasą. Už tai sumokėta 260,92 Lt. Darėme
kanalizacijos šulinių dangčius, kurie kainavo 874,60 Lt, jų atvežimas – 243,58 Lt.
Iš kelių fondo gauta 50 000 Lt. Vaiguvos gyvenvietėje išasfaltuota centrinė
gatvė, darbai kainavo 42 604 Lt. Už kelių grederavimą sumokėta 1 058 Lt, o už
kelių remontą – 6 339 Lt ( dėta pralaida prie buvusios Vaiguvos pirties, taisyti
keliai Jucių ir Klapatauskių kaimuose). Žemės ūkio mokesčių iš gyventojų surenkama per 31 000 Lt ir tai papildo seniūnijos biudžetą.
Rengiant seniūnijos 1999 m. biudžeto projektą buvo planuota savivaldybės
institucijai gauti 91 940 Lt. Gauta tik 75 260 Lt. Kita veikla būtų komunalinės
paslaugos, kurioms planuota 126 100 Lt, o paskirta – tik 18 000 Lt.
Žemės mokesčiai iš gyventojų kasmet sudaro per 31 000 Lt ir papildo
seniūnijos biudžetą.
Dažniausiai gyventojai seniūnijoje apsilanko norėdami gauti vairių pažymų,
patvirtinti sutartis, galiojimus, testamentus, dokumentų kopijas, parašo tikrumą.
Rengiant vairias šventes ir renginius, seniūnija taip pat nelieka nuošalyje.
pač aktyviai ji prisidėjo prie kraštiečių susitikimų organizavimo Vaiguvoje 2002
ir 2006 m., taip pat ir 2009 m.
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Vaiguvos herbas
Birutė

ilinienė

Lietuvos heraldikos komisija

Vaiguva istorinio herbo niekada neturėjo. Heraldikos
komisijoje kartu su savivaldybės ir seniūnijos atstovais buvo
nuspręsta naujame herbe pavaizduoti heroldinę figūrą sidabrinę gegnę, kuri asocijuojasi su pirmąja seniūnijos centro vardo
raide, upe Knituoja ir Vaiguvos bažnyčia, kuri turi šv. Jono
Krikštytojo titulą.
Švento Jono krikštytojo simbolika atsirado Lietuvoje
didžiojo kunigaikščio Vytauto laikais, po Lietuvos krikšto.
Jonas Krikštytojas gimė prieš Jėzų. Jordano upės žemupyje pradėjo pranašo veiklą
skelbdamas artėjančią Dievo karalystę, krikštydavo Jordano upėje atsivertusiuos
ius naująj tikėjimą. Jonas Krikštytojas pakrikštijo ir Jėzų. Šventasis užima aukštą padėt Dangaus hierarchijoje, traktuojamas kaip žmonijos užtarėjas, asketiško
gyvenimo būdo idealas. Jonas griežtai pasmerkė karalių Erodą už jo neteisėtas
vedybas su savo broliene, už tai ir buvo kalintas. Vienos puotos metu karalius
savo žmonos dukrai Salomei pažadėjo išpildyti bet kok jos norą. Motinos sukurstyta ji paprašė Jono galvos. Nužudyto šventojo galvą Salomė dubenyje atnešė
motinai. Ši už jo kalbas norėjusi pradurti jam liežuv , bet tuo momentu šventasis
atsimerkė ir pravėrė burną. Erodienė iš išgąsčio numirė. Sakralinėje dailėje šv.
Jonas Krikštytojas vaizduojamas vairiuose savo gyvenimo etapuose. Nuo vėlyvųjų
viduramžių paveiksluose tapoma vien nukirsdinta galva kaip šventas kaltinimo
simbolis. Tikima, kad tokie paveikslai turi gydomųjų galių. Tuo pačiu laikotarpiu
šventojo galva radosi Lenkijos, Čekijos ir kitų valstybių miestų herbuose.
Jono Krikštytojo šventė minima birželio 24 d. Daugelyje krikščioniškų kraštų
ji sutampa su pagoniška saulėgr žos švente – Rasomis.
Mėlyna spalva heraldikoje simbolizuoja ištikimybę, dievišką išmint ir pastovumą, tai ir dangaus spalva.
Auksinė (geltona) reiškia kilnumą, dorą ir protingumą.
Sidabrinė (balta) – turto, skaistybės, nekaltybės ir vieno iš visatos elementų – vandens spalva.
Vaiguvos herbo etaloną parengė dailininkas Arvydas Každailis. J Heraldikos
komisija aprobavo 2009 m. liepos 16 d. (komisijos posėdžio protokolas Nr. 398).
Herbo aprašymas. Mėlyname lauke apversta sidabrinė gegnė, jos viduje –
auksinė švento Jono Krikštytojo galva.

726

IS

ORI A

DA

AR

IS

Vaiguvos seniūnijos ūkininkai
osė Radžiuvienė
Marijona Adomaitienė gimė 1953 m. kovo 28 d., ūkininkauja
V iguvos k. nuo 1998 m., dirba apie 9 ha nuosavos žemės ir apie
17 ha nuomoja iš valstybės ir žmonių. Verčiasi pienininkyste, naudojasi ES teikiama parama.
Morta Aluzienė gimė 1939 m. birželio 1 d., ūkininkauja Vaiguvos k.
nuo 1995 m., dirba apie 22 ha nuosavos žemės. Taip pat verčiasi
pienininkyste.
Kastytis Andriulis gimė 1969 m. lapkričio 24 d., ūkininkauja nuo
1995 m., dirba 65 ha nuosavos žemės, iš valstybės nuomoja 52 ha,
kuriuos rengiasi pirkti, o kitus – apie 150 ha nuomoja iš privačių
asmenų. Tai pats stambiausias mūsų seniūnijos jaunasis ūkininkas.
Plėtoja mišrią žemės ūkio gamybą. Laiko 25 melžiamas karves, augina
apie 10 telyčių. Sėja daug vasarinių ir žieminių rapsų, žirnių, miežių
ir žieminių kviečių. Užaugintą derlių parduoda. Augina gausią šeimą.
Tai labai darbšti ir tvarkinga šeima.
Rimas Andrulis gimė 1969 m. gegužės 21 d., ūkininkauja Vaiguvos k.
nuo 2001 m., dirba 4,9 ha nuosavos, o kitą žemę, apie 42 ha, nuomoja
iš žmonių. Laiko apie 15 melžiamų karvių ir prieauglio.
Ieva Arlauskienė gimė 1941 m. vasario 24 d., ūkininkauja Vaiguvos k. nuo 1997 m., dirba apie 14 ha nuosavos žemės ir dar 4 ha
nuomoja iš žmonių.
Dalia Bagdonienė gimė 1954 m. spalio 22 d., ūkininkauja Vaiguvos k.
nuo 2002 m., dirba apie 9 ha nuosavos žemės ir dar apie 5 ha
nuomoja iš žmonių. Jų šeima – labai darbštūs ir tvarkingi žmonės.
Sodyba viena iš gražiausių Vaiguvoje.
Juozapas Banevičius gimė 1930 m. liepos 7 d., ūkininkauja Vaiguvos k.
nuo 1994 m., dirba apie 22 ha nuosavos ir dar apie 25 ha nuomoja
iš valstybės ir žmonių. Augina tik javus.
Arvydas Banevičius gimė 1959 m. spalio 22 d., ūkininkauja Vaiguvos k., dirba apie 52 ha nuosavos žemės, apie 17,5 ha nuomoja iš
valstybės ir apie 50 ha iš žmonių. Augina tik javus.
Audrius Banevičius gimė 1973 m. gruodžio 11 d., ūkininkauja Vaiguvos k. nuo 2001 m., dirba apie 24 ha nuosavos žemės ir dar apie
32 ha nuomoja iš valstybės. Augina tik javus.
Adolfina Beinartienė gimė 1938 m. balandžio 25 d., ūkininkauja
Vaiguvos k. nuo 1993 m., dirba 6,47 ha nuosavos žemės.
Zofija Bružienė gimė 1937 m. spalio 1 d., ūkininkauja Vaiguvos k.
nuo 1996 m., dirba apie 13 ha nuosavos žemės ir dar apie 4 ha
nuomoja iš žmonių.
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Vytautas Budreckas gimė 1954 m. rugsėjo 3 d., ūkininkauja Vaiguvos k. nuo 1993 m., dirba apie 3 ha žemės.
Vladas Bugys gimė 1952 m. liepos 1 d., ūkininkauja Vikraičių k. nuo
1996 m., dirba savo 10,6 ha žemės.
Ona Butėnienė gimė 1945 m. kovo 26 d., ūkininkauja Vaiguvos k.
nuo 1999 m., dirba apie 12 ha nuosavos žemės ir 7 ha nuomoja iš
valstybės. Verčiasi pienininkyste.
Jolita Butkevičienė gimė 1973 m. liepos 28 d., ūkininkauja Pakėvio k.
nuo 2004 m. Ūk perėmė iš mamos. Dirba apie 20 ha nuosavos
žemės ir dar 6 ha nuomoja iš giminaičių. Verčiasi gyvulininkyste.
Laimutė Čepkauskienė gimė 1962 m. rugpjūčio 18 d., ūkininkauja
Pakėvio k. nuo 1993 m., dirba apie 3 ha nuosavos žemės.
Romualdas Dabravolskis gimė 1965 m. gegužės 9 d., ūkininkauja
Vaiguvos k. nuo 1998 m., dirba apie 7 ha nuosavos žemės, o apie
11,5 ha nuomoja iš privačių asmenų. Verčiasi pienininkyste.
Antanas Dargvainis gimė 1945 m. birželio 15 d., ūkininkavo nuo
1997 m. 2005 m. ūk perdavė savo sūnui Mariui. Šis dabar dirba
apie 26 ha nuosavos žemės, apie 8 ha – nuomojamos iš valstybės
ir dar apie 14 ha iš privačių asmenų. Marius labai energingas ir
sumanus jaunasis ūkininkas. 2007 m. jis buvo pasiūlytas rajoniniam
konkursui Jaunasis ūkininkas kaip geriausias jaunasis ūkininkas
Vaiguvos seniūnijoje. Laiko apie 15 melžiamų karvių ir prieauglio.
Rokas Dargvainis gimė 1984 m. lapkričio 9 d., ūkininkauja Vaiguvos k. nuo 2003 m., dirba apie 60 ha nuosavos žemės, 23 ha nuomoja
iš valstybės ir dar apie 10 ha iš privačių asmenų. Rokas pradėjo
ūkininkauti jaunas, bet tvarkosi neblogai. Daugiausia verčiasi pieno
ūkiu, turi apie 30 melžiamų karvių. Per didžiuosius darbymečius
talką ateina ir tėvas Antanas.
Jonas Vladas Garalevičius gimė 1941 m. spalio 6 d., ūkininkauja
Pakėvio k. nuo 2001 m., dirba apie 10 ha nuosavos žemės.
Alfonsas Gedminas gimė 1933 m. birželio 24 d., ūkininkauja Vaiguvos k. nuo 1994 m., dirba apie 29 ha nuosavos žemės, apie 5 ha
nuomoja iš valstybės (ją rengiasi pirkti) ir dar apie 3 ha iš žmonių.
Ūkis ekologinis. Verčiasi pienininkyste, laiko 7 melžiamas karves.
Jonas Kaminskas gimė 1957 m. liepos 12 d., ūkininkauja Pakėvio k.
nuo 1993 m., dirba apie 15 ha nuosavos žemės.
Elena Karpienė gimė 1941 m. gruodžio 13 d., ūkininkavo Didlaukio k.
2006 m. ūk perdavė dukteriai Raimondai Bakšenskienei, kuri šiuo metu
dirba apie 30 ha nuosavos žemės, apie 5 ha nuomoja iš valstybės, o
apie 14 ha iš žmonių. Sėkmingai naudojasi teikiama parama iš ES fondų.
Stasė Kasparienė gimė 1948 m. vasario 19 d., ūkininkauja Vaiguvos k.
nuo 2001 m., dirba apie 6,5 ha nuosavos žemės ir apie 8 ha nuomoja
iš valstybės. Verčiasi pienininkyste.
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Felicija Kislauskienė gimė 1930 m. sausio 14 d., ūkininkauja Pakėvio k.
nuo 1993 m., dirba apie 10 ha nuosavos žemės.
Nerijus Klimašauskas gimė 1971 m. liepos 13 d., ūkininkauja Vaiguvos k. nuo 1999 m., dirba apie 72 ha nuosavos ir 18,5 ha nuomojamos
iš privačių asmenų žemės. Dar apie 10 ha nuomoja iš valstybės, – ją
rengiasi pirkti. Augina tik javus.
Danutė Kriskuvienė gimė 1957 m. kovo 7 d., ūkininkauja Taršiškių k.
nuo 1993 m., dirba apie 30 ha nuosavos žemės ir apie 15 ha nuomoja
iš valstybės ir žmonių. Tai ekologinis ūkis. Verčiasi pienininkyste. Šiais
metais Danutės ūkis buvo pristatytas rajoniniam konkursui Metų
ūkis . Tai darbšti ir tvarkinga šeima. Labai gražiai tvarko sodybą.
Vladislovas Kryževičius gimė 1936 m. vasario 3 d., ūkininkauja
Visgirdų k. nuo 1994 m., dirba apie 32 ha nuosavos žemės, o apie
30 ha nuomoja iš valstybės. Verčiasi taip pat pienininkyste.
Juozas Kvietkus gimė 1963 m. spalio 5 d., ūkininkauja Vaiguvos k.
nuo 2003 m., dirba apie 3 ha žemės. Vaiguvos apylinkių veterinarijos gydytojas.
Ona Lapinskienė gimė 1937 m. birželio 27 d., ūkininkauja Adošiškės k.
nuo 1995 m., dirba apie 13 ha nuosavos žemės, o 12,6 ha nuomoja
iš žmonių. Daugiausia verčiasi pieno ūkiu.
Antanas Lekavičius gimė 1956 m. sausio 17 d., ūkininkauja Vaiguvos k. nuo 1997 m., dirba apie 30 ha nuosavos žemės, apie 12 ha
nuomoja iš valstybės (ją rengiasi pirkti) ir dar apie 50 ha iš žmonių.
Dalis ūkio ekologinis. Verčiasi pienininkyste, laiko apie 25 melžiamas
karves ir prieauglio. Šeimoje auga penki vaikai. Tai labai darbšti ir
tvarkinga šeima.
Virginijus Lencius gimė 1962 m. balandžio 30 d., ūkininkauja Klapatauskių k. nuo 2002 m., dirba apie 17 ha nuosavos žemės ir apie
22 ha nuomoja iš privačių asmenų. Daugiausia verčiasi pieno ūkiu,
laiko apie 15 melžiamų karvių ir nemažai prieauglio. Užaugintus
grūdus sunaudoja savo gyvuliams šerti.
Vaidotas Lučinskas gimė 1968 m. gegužės 16 d., ūkininkauja Kalniškių k. nuo 1998 m., dirba apie 65 ha nuosavos žemės, apie 19 ha
nuomoja iš privačių asmenų ir net 52 ha žemės iš valstybės (ją
rengiasi pirkti). Verčiasi pienininkyste. Naudojasi ES parama. Tai taip
pat darbšti ir tvarkinga šeima.
Kristina Lukošienė gimė 1943 m. vasario 19 d., ūkininkauja Vaiguvos k. nuo 1997 m., dirba apie 12 ha nuosavos ir dar apie 5 ha
nuomojamos iš žmonių žemės. Laiko 7 melžiamas karves.
Alvydas Lukošius gimė 1963 m. vasario 6 d., ūkininkauja Vaiguvos k.
nuo 2001 m., dirba apie 27 ha nuosavos žemės ir dar apie 6 ha
nuomoja iš žmonių. Taip pat verčiasi pienininkyste.

729

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

Edvardas Mažrimas gimė 1970 m. kovo 13 d., ūkininkauja Kalniškių k.
nuo 2001 m., turi apie 14 ha nuosavos žemės, apie 30 ha nuomoja iš
valstybės ir apie 10 ha iš žmonių. Verčiasi pienininkyste ir sėkmingai
naudojasi ES teikiama parama. Tai jauna ir darbšti ūkininkų šeima.
Vaclovas Meliešius gimė 1938 m. gegužės 8 d., ūkininkavo Pakėvio k.
nuo 2000 m., ūkininkas bitininkas. Prižiūrėdavo iki 50 bičių šeimų.
2006 m. ūk perdavė sūnui Alvydui. Dirba apie 7 ha nuosavos žemės.
Povilas Minčinauskas gimė 1957 m. rugsėjo 30 d., ūkininkauja Vaiguvos k. nuo 1997 m., turi apie 83 ha nuosavos žemės, apie 35 ha
nuomoja iš privačių asmenų. Tai vienas iš stambesnių ūkininkų.
Verčiasi pienininkyste. 2005 m. buvo pristatytas rajoniniam konkursui
Metų ūkis . Minčinauskas apsirūpinęs visa žemės ūkio technika.
Ne kartą jo sodyba buvo pripažinta gražiausia Vaiguvoje. Tai labai
darbšti ir tvarkinga šeima.
Juozapas Norvaišas gimė 1935 m. gruodžio 5 d., ūkininkavo Pakėvio k. nuo 1995 m., 2005 m. ūk perdavė dukteriai Almai. Dirba
12 ha nuosavos žemės ir dar apie 5 ha nuomoja iš giminaičių.
Ramūnas Pagojus gimė 1972 m. rugpjūčio 11 d., ūkininkauja Liupšių k. nuo 2001 m., dirba apie 5,5 ha nuosavos žemės ir apie 15 ha
nuomoja iš valstybės. Laiko apie 10 melžiamų karvių.
Ona Ralienė gimė 1960 m. spalio 6 d., ūkininkauja Vikraičių k. nuo
2002 m., turi apie 28,5 ha nuosavos žemės, apie 7,5 ha nuomoja iš
valstybės ir apie 14 ha iš privačių asmenų. Verčiasi gyvulininkyste
ir augalininkyste. Šiuo metu laiko 14 melžiamų karvių ir 4 telyčias.
2006 m. buvo pristatyta rajoniniam konkursui Metų ūkis . Labai
gražiai tvarkoma sodyba. Tai darbščių ūkininkų šeima.
Pranas Ramančiūnas gimė 1944 m. rugpjūčio 23 d., ūkininkauja
Vaiguvos k. nuo 1999 m., dirba apie 12 ha nuosavos žemės, o apie
12 ha nuomoja iš valstybės ir žmonių. Verčiasi pienininkyste.
Juozapas Rimgaila (1938 06 10–2007) ūkininkavo Vaiguvos k. nuo
1992 m. Jam mirus ūk perėmė žmona Zofija Aldona Rimgailienė,
dirba apie 9 ha nuosavos žemės ir dar 4 ha nuomoja iš valstybės.
Loreta Rudaitienė gimė 1971 m. vasario 12 d. Ūkininkauti pradėjo
2006 m. perėmusi ūk iš mamos Irenos Arlauskienės. Daugiausiai
dirba iš valstybės nuomojamos žemės – apie 65 ha, apie 17 ha yra
nuosava žemė. Verčiasi pienininkyste, bet dar laiko ir keletą žirgų.
Viktoras Servutas gimė 1941 m. gruodžio 4 d., ūkininkavo Bagužių k.
nuo 1997 m. 2005 m. ūk perdavė dukteriai Sonatai. Dirba apie 22 ha
nuosavos žemės.
Vaclovas Šimkus gimė 1961 m. gruodžio 27 d., ūkininkauja Vaiguvos k. nuo 1995 m., turi apie 55 ha nuosavos žemės ir apie 20 ha
nuomoja iš žmonių. Laiko apie 20 melžiamų karvių. Karvių bandai
padidinti ir pakeisti prisiaugina savo telyčių.
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Valdas Šniaukšta gimė 1965 m. birželio 28 d., ūkininkauja Daugėliškės k. nuo 1998 m., dirba apie 17,5 ha nuosavos žemės ir apie 5 ha
nuomoja iš privačių asmenų. Augina mėsinius galvijus.
Ieva Švarcaitė gimė 1939 m. balandžio 18 d., ūkininkauja Norkių k.
nuo 1994 m., dirba apie 12 ha nuosavos žemės. Augina tik javus
parduoti. Ūkis ekologinis. 2006 m. gavus Europos Sąjungos paramą
pusė ūkio apsodinta mišku pagal programą Žemės ūkio paskirties
žemės apželdinimas mišku .
Kristina Užkurienė gimė 1939 m. sausio 24 d., ūkininkavo Vikraičių k.
1995 m. 2006 m. ūk perdavė sūnui Algiui.
Sigutė Užkurienė gimė 1965 m. lapkričio 9 d., ūkininkauja Pakėvio k.
nuo 1997 m., dirba apie 17 ha nuosavos žemės ir apie 7 ha nuomoja
iš valstybės (ją rengiasi pirkti). Verčiasi pienininkyste.
Vytautas Vaičikauskas gimė 1956 m. vasario 2 d., ūkininkauja Pakėvio k. nuo 1999 m., turi 37 ha nuosavos žemės, nuomoja iš valstybės 95 ha ir apie 120 ha iš privačių asmenų. Tai pats didžiausias
ūkininkas, auginantis gyvulius. Laiko apie 35 melžiamas karves ir
apie 70 prieauglio. Ferma baigiama rengti pagal ES reikalavimus. Jo
taip pat labai darbšti ir tvarkinga šeima.
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Vaiguvos bendruomenė ir jos veikla
Dalia Skardžiuvienė

Apie kaimą
V iguva yra seniūnijos centras, nutolęs per 14 km nuo rajono centro Ke mės.
Apylinkės teritorija – 89,55 kv. km.
Istorinės žinios apie V iguvą siekia XIII amžių. XVII a. pirmojoje pusėje
Vaiguva tapo miesteliu.
1790 m. V iguvos parapijoje gyveno 152 žydai. 1841 m. Vaiguvos miestelyje
buvo 34 namai, kuriuose gyveno 261 gyventojas. 1897 m. surašymo duomenimis,
Vaiguvoje gyveno 530 gyventojų, iš jų 193 žydai. 1903 m. miestelyje gyveno jau
net 702 žmonės. Gyventojų sumažėjo dėl Pirmojo pasaulinio karo, o ypač jam
pakenkė 1920 m. vykęs gaisras, kai sudegė net 22 pastatai.
1923 m. gyventojų surašymo duomenimis, Vaiguvoje buvo 60 ūkių su 389
gyventojais, o valsčiuje iš viso gyveno 3 973 gyventojai 3 123 lietuviai, 713 rusų,
118 žydų, 20 lenkų, 18 vokiečių ir 3 latviai. Vaiguvos valsčius savo teritorija
ir gyventojų skaičiumi buvo vienas mažiausių Šiaulių apskrityje. 1938 m. buvo
išskirstytas pats Vaiguvos miestelis, o 1941 m. Sibirą ištremti 48 žmonės.
2001 m. surašymo duomenimis, Vaiguvos seniūnijoje gyvena 1 270 gyventojų,
iš kurių 253 pensininkai, 273 – bedarbiai 643 dirba namų ūkyje, 47 – tarnautojai.
Vaiguvos miestelyje gyvena 534 gyventojai – 251 vyras ir 283 moterys.
Kaimo demografinė padėtis bloga. Daug jaunimo išvažiuoja gyventi ir dirbti
šalies miestus ar užsien , kur daugiau uždirba. Gimstamumas per šešerius
metus sumažėjo du kartus, o tai reiškia, kad kaimas senėja, atsiranda grėsmė čia
veikiančiai mokyklai, menksta kaimo ekonominis pajėgumas.
Vaiguvos seniūnijoje yra 93 registruoti ūkiai. Stambių ūkių nėra, vyrauja
mišrūs ūkiai, trys ūkiai specializuoti. Plėtojama augalininkystė.

Kultūrinė ir socialinė veikla
Kaime vyksta nemažai jau tradicinėmis tapusių švenčių – Užgavėnės, Motinos diena, Joninės, kas antri metai vyksta kraštiečių sueiga, pamėgta mokyklos
tarybos inicijuojama šventė Pabūkime kartu , kurioje dalyvauja per 100 žmonių.
ra susibūręs bažnyčios choras (10 žmonių), kaimo kapela (13), dramos
būrelis (10). Mokykloje veikia šokių grupė, jaunųjų miškininkų būrelis, dailės
studija, medžio apdirbimo technologijų būrelis, lengvosios atletikos ir krepšinio
komandos. Veikia ten ir neformalus sveikatos klubas.
2001 m. kaime sikūrė visuomeninė organizacija Vaiguvos kaimo bendruomenė . Joje yra 31 narys. Bendruomenės tarybą sudaro 5 nariai.

Prioritetinės veiklos sritys
Kultūrinė veikla
ra nemažai aktyvių žmonių, kurių veiklos dėka yra
sukuriamos naujos ir išsaugomos senos kaimo tradicijos. Vyksta sporto varžybos,
kultūros namų kolektyvai atstovauja Vaiguvai rajono renginiuose. Kultūrinė veikla
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numatoma plėtoti ir toliau, suteikiant renginiams ir iniciatyvoms kokybiškesnių
išraiškos formų.
Aplinkos puoselėjimas Vaiguvos aplinkos privalumai švarus kaimo oras,
pagražėjęs – gėlėmis apsodintas – gyvenvietės centras. Dar trūksta sistemingų
aplinkos tvarkymo iniciatyvų, ypač neprižiūrimi kaimo pakraščiai. Vaiguviškiai
norėtų netoliese turėti saugų vandens telkin , kuriame būtų galima maudytis.
Sveikatos priežiūra Pastebima, kad vis daugiau Vaiguvos ir apylinkių gyventojų renkasi sveikatos priežiūros paslaugas Kelmėje ar kitur. Jei žmonės nustos
naudojęsi Vaiguvos gydytojos paslaugomis, šis etatas bus panaikintas. Tai ypač
skausmingai palies pagyvenusius ir mažas pajamas gaunančius žmones. Seniūnija,
bendruomenė, medicinos punkto personalas bendruose pokalbiuose ieško būdų,
kaip suteikti sveikatos priežiūros paslaugas visiems Vaiguvos gyventojams.
Socialinės infrastruktūros vystymas Žmonės džiaugiasi veikiančia vidurine mokykla, bendruomenės organizacijos egzistavimu ir jos ryšiais su kitomis
institucijomis bei organizacijomis. Tačiau reikia pasakyti, kad kaimo žmonės
dar bijo permainų, nesugeba prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos. Tai lemia
ekonomin sąsting .
Ekonominė veikla Kaime vyrauja maži, nepelningi ūkiai. Žmonės nėra
patenkinti savo ekonomine padėtimi, tačiau gerai ir nežino, kaip ją pagerinti.
Informacijos, žinių ir visų pirma pasitikėjimo savimi trūkumas yra pagrindinės
viso šito priežastys. Reikia tikėtis, kad kaime atsiras nauji verslai, žmonės aktyviai
pasinaudos ekonominių ir visuomeninių iniciatyvų parama.
Vaiguviečiams rūpi ir jų kaimo aplinka. Jie džiaugiasi, kad ji kasmet vis
gražėja, ir norėtų, kad jaunimas daugiau prisidėtų prie jos gražinimo, o ne niokojimo. Reikėtų, kad ir patys gyventojai daugiau pasitvarkytų savo kiemus, sodintų
daugiau gėlių, medžių, kitų želdinių.

Geriamasis vanduo ir sanitarija
Daugelis gyventojų skundžiasi geriamojo vandens kokybe, pasenusiu vamzdynu, blogu nuotekų tvarkymu. Tam reikia rengti stambius projektus, pritraukti
investicijas. Bet be gyventojų iniciatyvos, kurios vis dar dažnai pritrūksta, sunku
ką nors gera nuveikti.
Buvo ištirtas 8 šulinių, 3 gręžinių ir 2 tvenkinių vanduo. Rezultatai nebuvo
džiuginantys. Iš aštuonių šulinių šešiuose nitratų kiekis viršijo suaugusio žmogaus
leistiną normą ir visuose aštuoniuose – kūdikio normą. Akivaizdu, kad kūdikiams
ir nėščiosioms bei maitinančioms motinoms toks šulinių vanduo yra kenksmingas
ir net pavojingas.
Gręžinių vanduo nitratais nėra užterštas, tačiau jame yra per daug geležies
norma yra 1 mg l. Pagal PSO rekomendacijas iki 2 mg l geležies koncentracija
geriamame vandenyje nekelia grėsmės žmogaus sveikatai. Vandens jusliniai rodikliai
blogėja, kai jame yra geležies daugiau kaip 0,2 mg l. Lietuvos higienos normos –
48 2001. Gręžiniuose jos randama 0,9–1,8mg l. Geležies kenksmingumas žmogaus
organizmui nėra nustatytas, tačiau aišku, kad nuo jos prirūdija ir greičiau genda
buities prietaisai, geltonuoja drabužiai.
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2004 m. lapkričio mėnes buvo surengtas susirinkimas, kurio metu, dalyvaujant savivaldybės, seniūnijos, sveikatos priežiūros ir vandens tiekimo staigų
atstovams, buvo aptarta esama situacija ir jos pakeitimo galimybės.
Be daugelio kitų dalykų, paaiškėjo, kad centralizuotai tiekiamas vanduo yra
saugiausias, tačiau tam, kad visi kaimo gyventojai galėtų prisijungti prie vandentiekio, būtina kitus, dabar pajininkams priklausančius vandens bokštus perduoti
Kelmės vandenų nuosavybėn. Tik tada bus galima spręsti vandens nugeležinimo
filtrų ir valymo renginių pastatymo klausimą.
Svarbiausia yra pasiekti žmonių susitarimą vandens bokštų nuosavybės ir
eksploatavimo klausimais, nes nuo to priklausys visi tolimesni veiksmai.
Geriamojo vandens kokybės gerinimo iniciatyvos bus sėkmingos, jeigu pavyks pasiekti gyventojų susitarimą, ir nepriklausomai nuo to, koks jis būtų, bus
pradėta kuo saugiau eksploatuoti vandens bokštus. Taip pat būtinas gyventojų,
ypač mamų, aktyvesnis dalyvavimas sprendžiant vandens klausimus.
Bendruomenės iniciatyva netoli Vaiguvos miestelio (už 2 km) Tolišių kaime
žaliuojančios pievos platybėse kokybiškai rengtas iš požemių trykštantis vandens
šaltinėlis, turintis geriausius tyrimų rezultatus ir atitinkantis geriamojo vandens
kokybę. Todėl šis šaltinėlis tapo vaiguviškių dažnai lankoma vieta, ypač karštomis
vasaros dienomis, kur galima atsigaivinti šaltu švariu vandenėliu.

Ekologija, sveikata ir verslas
Vaiguvos kaime jau atsiranda vis daugiau žmonių, dažniausiai tai moterys,
išbandančių naujus, netradicinius verslus.
2004 m. vasarą kelios jų išbandė vaistažolių auginimo verslą. Kai kurios
galvoja ir ateinančiais metais jas auginti, skinti, džiovinti ir priduoti. Blogiausia
yra tai, kad iš jų tų vaistažolių niekas neperka.
Kita moterų grupė susidomėjo dėžių schemos idėja, atkeliavusia pas mus
iš Anglijos. Šios schemos pagrindinė idėja – atsisakyti tarpininko tarp ūkininko ir
pirkėjo ir tiesiogiai tiekti kokybiškas daržoves klientams. Daržovės yra sudedamos
tam skirtą dėžę ir mieste parduodamos už nustatytą kainą. Kelios Vaiguvos
bendruomenės narės jau pabandė, kaip veiktų tokia schema Lietuvoje. Sukomplektavo 10 dėžių Vaiguvoje užaugintų daržovių ir nuvežė Šiaulius. Patyrė, kad jų
daržovės turi paklausą, bet reikalingas tiek geras marketingo subtilybių žinojimas,
tiek pačios grupės narių susiklausymas ir komandinis darbas.
Besidominčių moterų grupei jau buvo suorganizuotas seminaras, kuriame
konsultantas iš Jungtinės Karalystės Mark Redman pasakojo apie tai, kaip ten
veikia dėžių schemos . Pasirodo, kad tai gali tapti pelningu verslu ir kad juo
gali užsiimti daug kaimo ūkininkų.
Ekologinis ūkininkavimas yra kita sritis, kuri gali būti derinama su dėžių
schema arba vykdoma atskirai. Vaiguvoje jau yra 7 ekologiniai bei pereinamojo
laikotarpio ūkiai. Prognozuojama, kad ateityje ekologiniai produktai gis paklausą
ir ekologiškos daržovės bus parduodamos brangiau nei paprastos daržovės.
Bendruomenė siekia parodyti kuo daugiau galimybių Vaiguvos ūkininkams,
kad šie galėtų efektyviau ūkininkauti ir gauti daugiau pajamų. Taip pat ji paaiškina, kad verslumo plėtojimo veikla bus sėkminga tik tada, jei daugiau ūkininkų
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Vaiguvos
bendruomenės
nariai su seniūnu
Alvydu Lukošiumi
priešakyje (sėdi).
Vaiguva. 2001 m.
Iš bendruomenės
archyvo

Senoji Vaiguvos
dainininkų karta
(iš kairės)
Aleksas Alūza,
ofija Rimgailienė,
Morta Alūzienė
(Armalytė),
Salomėja Savickienė
(Mikolaitytė)

Rajoninė žemdirbių
šventė Vaiguvoje.
2001 m.
Iš bendruomenės
archyvo
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Užgavėnių mugė
Vaiguvoje. 200

m.

Nuolatiniai
Užgavėnių
organizatoriai ir
dalyviai Vaiguvoje.
200

m.

vairių renginių
organizatorė ir
jų dalyvė Tatjana
Lukminienė iš
Klapatauskių kaimo.
Vaiguva. 200

m.

Iš bendruomenės
archyvo
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Jaunoji dainininkių karta (iš dešinės) Ala Gulbinaitė (Lekavičienė),
ofija Miknienė (Andriuškaitė), Lina Tefelienė ir kt. Vaiguva.
200

m. Iš bendruomenės archyvo

bursis bent penkių ūkininkų grupes, kurios naudos šias naujas daržovių auginimo ir pardavimo schemas.
2005 m. Vaiguvos bendruomenė parengė projektą ir Šiaulių visuomenės
sveikatos centro laboratorijose tyrė Kalniškių, Šarkių, Tolišių šaltinių vandenis.
Geriausi tyrimų rezultatai buvo Tolišių šaltinio vandens, todėl šis šaltinis buvo
pritaikytas visuomenės poreikiams.
Vos tik susibūrusi Vaiguvos kaimo bendruomenė, pasitelkusi seniūnijos
darbuotojus, ėmėsi organizuoti kraštiečių, išsisklaidžiusių po vairius Lietuvos
kampelius, susitikimą, kuris vyko 2002 m. Vaiguvos kultūros namų salėje. Salė
altinių išdėstymo
schema Vaiguvos
seniūnijoje.
Iš bendruomenės
archyvo
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Tolišių šaltinis.
2012 m. Edvardo
Stankaus nuotr.

buvo perpildyta, nes tiek daug prisirinko aplankyti gimtąj Vaiguvos kraštą prieš
daugel metų j palikusiųjų. Čia vyko kraštiečių pasisakymai, aptarinėjami ateities
planai. Gamtos mokslų daktarė Ieva Švarcaitė iškėlė mint , jog reikėtų parengti
knygą apie Vaiguvos kraštą, panašiai kaip tai daro kaimynai papiliečiai. Pirmojo
kraštiečių susitikimo linksmoji dalis vyko mokyklos stadione ir tęsėsi iki išnaktų.
Visų kraštiečių troškimas – dar kartą susitikti po kelerių metų.
Antrasis toks susitikimas buvo suorganizuotas 2006 metais, kuriame buvo
pristatytas konkretus monografijos apie Vaiguvą rengimo planas.
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Bitininkystė Vaiguvos valsčiuje
Ieva

varcaitė

Liaudis visada mylėjo ir brangino bites, visada atidžiai stebėjo tą paprastą avilio gyvenimo stebuklą. Seniau bitininkyste užsiimdavo kiekvienas ūkininkas, nes laukinės bitės,
gyvenančios senų medžių drevėse, prinešdavo daug medaus.1
Ta aplinkybė, kad bitininkyste užsiiminėjo pavieniai
žmonės, paliko pėdsaką pačiame versle. Todėl bitininkystė
ilgą laiką daugiausia liko uždara, atsiskyrėliškai gyvenanti,
keista žilos senovės skeveldra.2
Ne visur laukinės bitės apsigyvendavo senų medžių
drevėse. Kai kur, ypač mano gimtajame Norki kaime, užpelkėjusio Apl oko (sufozinio cirko) sausose pakrantėse, gero žolyno pievutėse ties buvusių kurmrausių vietomis savo
lizdus susisukdavo laukinės bitės ir nešdavosi aplinkinių
laukų nektarą – medų. Sodžiaus vaikams buvo lengvai prieinamos vietos smaližiauti šviežiu medumi. Laukinės bitės
būdavo ramios ir vaikams nė karto nėra gėlusios (žinoma,
kai vaikai nedraskydavo jų lizdų, o tik iš kraštelio su pirštukais palaižydavo medaus). Jos ten gyveno daugel metų.
Apl oke, vykdant melioracijos darbus, pievutės buvo išartos
ir užverstos žemėmis, tai yra laukinių bičių lizdeliai buvo
mechaniškai sunaikinti. Kamanėms bitėms aplinkinių laukų
melioracija neturėjo takos. Jos dar vis skraidė aplink naminių
bičių avilius iki 1980 metų. Kolūkinis laukų chemizavimas,
ypač trąšų barstymas iš lėktuvų, gimtojo Norki kaimo apylinkėse galutinai sunaikino ir kamanes. Kamanės jau rašytos
Lietuvos raudonąją knygą. Jos atsispindi ir lietuvių tautosakoje (bitė kamanė, kas tave pramanė).
Kamanės niekam netrukdo ir nereikalauja niekieno pagalbos. Jos savo lizdus sitaiso dirvose, apleistuose graužikų
urvuose, po samanomis, tuščiuose paukščių lizduose ir kitur. Iš bitinių vabzdžių kamanės yra atspariausios šalčiui ir
net kai kuriems pesticidams. O jų nauda žemės ūkiui labai
didelė. Kamanės labai reikalingos vairių augalų, ypač raudonųjų dobilų bei liucernų, žiedams apdulkinti. Tą jų reikšmę
ne visi ūkininkai supranta ir be gailesčio pila ant jų chemikalus. Tačiau kiti ūkininkai kamanes
globoja – iš lentų joms gamina aviliu- 1 Ju ce vi čius L. A. Raštai, Vilnius, 1959,
kus, kurių vidų deda samanų, senų 2 Cha lif ma nas J. Bitės, Vilnius, 1955, p.

p. 298.
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ir sausų pelių lizdų, kad kiek nors atitiktų jų prastas gyvenimo sąlygas natūralioje gamtoje.
Kiekvienas, kas pirmą kartą susipaž sta su bitėmis, patenka nuostabiai
domų, keistą, galima sakyti, fantastišką pasaul , puikiausiai suorganizuotą ir be
galo lankstų, paprastą savo natūraliu tobulumu ir kartu neaprėpiamai sudėtingą.3
Tame nuostabiame bičių pasaulyje veikia saviti gyvenimo dėsniai, kuriuos
žiūri vairių laikų stebėtojai. Net praslinkus ir pusantram tūkstančiui metų, bičių šeima vis dar tebuvo laikoma monarchija. Šekspyras Henrike V gražiai
atpasakoja tų laikų pažiūras bičių šeimos santvarką.
... Karalių turi jos ir ministrus
Jų vienos, kaip valdžia, namuose tvarkos,
Svetur prekiauja antros kaip pirkliai.
O trečios, geluonim aštriu ginkluotos,
Išeina plėšti, grobti kaip kariai.4
Vertė (atrodo) A. Churginas

Dabar pas mus paprastai žinomos tik naminės bitės. vairių šalių gyventojai
seniai vertino gerąsias bičių ypatybes. Laukinės bitės vis sunkiau prijaukinamos
ir paverčiamos naminėmis. Visais laikais laukinės bitės mažai kuo skiriasi nuo
naminių, kurios nuo senų senovės buvo bitininkų globoje ir gyvena rėminiuose
aviliuose ant korių.
Pasak Liudviko iš Pak vio, bitės Lietuvoje kopinėjamos du kartus – liepos
gale ir rugsėjo vidury. Kas turi bičių, tą dieną kelia puotą, kurią prašo bičiulį
su visa jo šeimyna, kaimynus ir draugus.
Prieš atidarydami avilius, visi drauge pasimeldžia, paskui šlaksto švęstu
vandeniu ir, užsidėję ašutinius sietelius, užsimovę pirštines, eina pjauti korių.
Pjaudami abu bičiuliai žiūri, kokio pavidalo yra korių luitai, ar nėra tarp jų
panašių liežuv , nes tokiu atveju bičiulystė suyra mat liežuviai reiškia nepalankumą ir rodo, kad vienas liežuvis bus apkalbėjęs antrąj savo draugą. Užtat
bičiuliai gyvena didžiausioje santaikoje ir mylisi labiau nei tikri broliai.
Bitelėms Lietuvos kaime reiškiama didžiausia pagarba, užmušti bitę yra
negirdėtas nusikaltimas. Kaimo žmonės niekad nesako išdvėsė, o tik išmirė bitės.5
Taigi bitininkavimas V iguvos valsčiuje yra prasidėjęs nuo neatmenamų
laikų. Kaip rodo archeologiniai tyrinėjimai, žmonės Vaiguvos valsčiaus teritorijoje
jau gyveno prieš kelis tūkstančius metų.6
Pirmieji šio valsčiaus gyventojai buvę klajokliai tuometinių miškų platybėse.
Mat ištirpus didžiosios ledynų epochos paskutiniams ledams, teritorija pradžiūvo, žemės paviršius sušilo ir joje sivyravo šilumą mėgstantys miškai, kuriuose
prisiveisė vairiausių žvėrių. Žmonės medžiojo žvėris ir maitinosi jų mėsa, o kailiais – rengdavosi. Tokie miškai sudarė
palankias sąlygas veistis ir bitėms, ku- 3 Cha lif ma nas J. Bitės, Vilnius, 1955, p. 6.
rios taip pat tapo medžioklės objektu. 4 Cha lif ma nas J. Bitės, Vilnius, 1955, p. 15.
5
Ju ce vi čius L. A. Raštai, Vilnius, 1959, p. 246.
Kaip mano bitininkystės mokslo 6 Mi chel ber tas M. Akmenių ir Perkūniškės pilkapiai,
specialistai, naminės bitės
Lietuvą
Vilnius, 2006.
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atskrido iš Ispanijos, kurios nebuvo pasiekęs didysis kontinentinis apledėjimas.
Ten jos laimingai gyveno ir nešė medų, o Lietuvoje atsirado tada, kai joje išplito šilumamėgiai augalai liepos, tuopos, ąžuolai ir kiti, suteikę bitėms buveinę
(dreves) ir maistą.7
Atskridusios iš Ispanijos bitės paplito po vairias Lietuvos vietas. Nėra abejonės, kad jos jau tuomet užklydo ir Vaiguvos valsčių. Čia, išplitus miškams,
medžių drevėse atsirado daugiau buveinių bitėms laikytis. Jos nešė medų senų
medžių dreves. Medžiotojai, vaikščiodami po tuometinių miškų platybes, ieškojo
ne tik žvėrių mėsai, bet atidžiai apžiūrinėdavo ir senus medžius su drevėmis.
Pastebėję skraidančias bites, jie tuojau peikena padidindavo drevės angą, pro ją
išpjaudavo (dažnai) visus korius. Taip bitės buvo mechaniškai naikinamos, nes po
mišką klajojantis medžiotojas nebesitikėjo kitą kartą sugr žti prie to paties medžio.
Kiek vėliau, kai bitėms tramdyti pradėti vartoti dūmai, lizdavietėse jas nuo korių
nubaidydavo dūmais, o palikus dal korių, šeima gyvendavo toliau. Bitės priklausydavo tam, kas jas atrasdavo. Radusysis drevėje tuojau kirsdavo savo ženklą, ir
niekas kitas nedr sdavo paliesti tų paženklintų bičių. Kas nusikalsdavo, būdavo
žiauriai baudžiamas. Anuo metu bitės buvo labai branginamos. Tą rodo liaudyje
išlikę žodžiai juk bitė – vienintelė iš visų gyvių ne stimpa, ne nugaišta, bet kaip
ir žmogus miršta, be to, artimam draugiškumui išreikšti turime žod bičiulystė. Mat
bendros bitės mūsų protėvius suartindavo, padarydavo juos draugais, bičiuliais.8
Drevės dažniausiai būdavo šimtamečiuose medžiuose, aukštai. Iškopti iš
jų medų būdavo ganėtinai sunku, nes lipant reikėjo turėti dūminę, indą koriams
su varvančiu medumi, peikeną ir kt. Kopti med reikėdavo virvės su lentute
atsisėsti. Taigi ne kiekvienas, trokštantis saldaus medaus, galėdavo tokiomis sąlygomis pasiekti medaus kupiną drevę. Vadinasi, toks bitininkavimas buvo ne
kiekvienam prieinamas.
Ilgainiui tokią medžioklinę bitininkystę keitė pažangesnė – sodybinė bitininkystė. Kai žmogus, nuėjęs mišką, apžiūrėdavo senus medžius, garsiai barškindavo juos ir klausydavosi, kuris medis ūžia. Jei ūžia, vadinasi, to medžio
viduje yra bičių. Taip barškindavo ir stebėdavo visus senus medžius, kurių vidus
galėjo būti išpuvęs.
Aptikę bites, žmonės pradėdavo pjauti med nuo viršūnės, t. y. nuo tos
vietos, kur pastuksenus jau nebūdavo girdėti bičių ūžimo. Taip pamažu nupjaudami po strūk , rėždavo aukštą storą med iki paties bičių lizdo, o tada bites
susemdavo ir parsinešdavo namo. Kartais labai išpuvus med , kuriame buvo
rasta bičių, parsiveždavo namo – savo sodybą. Toks rąsto gabalas su bitėmis
atstodavo joms avil ir buvo vadinamas kelminiu arba statiniu aviliu, nes sodybose, kaip ir miške, jis buvo statomas stačiai.9
Statinių avilių prisivežti savo sodybas iš aplinkinių miškų galėjo kiekvienas ūkininkas. Tokie bitininkai buvo vadinami drevininkais arba bartininkais,
nes jie miškuose dar galėjo turėti bendras barčias, paremtas kelių bičiulių 7 Strai gis J. Bitininkystė, Vilnius, 1994, p. 18.
8
Lietuvos istorija, red. A. Ša po ka, Kaunas, 1936,
bendravimu.
p. 28.
Prie sodybų suvežtuose statiniuo- 9 Strai gis J. Bitininko pradžiamokslis, Vilnius, 1993,
p. 20.
se aviliuose bitės siūdavo (lipdydavo)
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ilgus, per visą avilio ilg korius. Karštą vasarą dalis tokių korių čia susmukdavo,
o miške nuo perkaitimo juos saugodavo medžių lapija. Be to, statinius avilius
čia lengvai nuversdavo gyvuliai ar pažeme šniokščiančios vėtros. Dėl to tokie iš
storo atpjauto tuščiavidurio rąsto aviliai buvo pradėti guldyti ant žemės, kad jų
niekas nevartytų ir bičių nenaikintų. Jie pradėti vadinti rąstiniais arba gulstiniais
aviliais. Vienas jų galas (dažniausiai storesnysis) būdavo pakeliamas aukščiau ir
vadinamas galva, o antrasis, vadinamas kojomis, stovėjo žemiau.
„Toks rąstinis avilys, pakeltas ant akmenukų, gulėjo po obelimi
ir mano gimtojoje sodyboje Vaiguvos valsčiaus centre. Kada, kaip
ir iš kur jis atsirado – niekas apie tai nekalbėjo. Man tada buvo
vos septyneri metai. Pamenu kaip šiandien. Buvo šilta saulėta
vasaros diena. Mano tėveliai pradėjo ruoštis kopti medų iš to rąstinio avilio. Namuose buvo sujudimas galandamas peilis koriams
pjaustyti, šveičiamas dubuo koriams dėti, ieškoma sietuko galvai ir
akims pridengti, prausiamasi, rengiamasi švariais drabužiais kaip į
svečius. Aš neturėjau jokių įpareigojimų ir tuomet dar nežinojau,
kad bitės moka supykti ir skaudžiai įgelti. Prie avilio ir aš nuėjau
kartu su visais. Man buvo įdomu pasižiūrėti, kas čia bus daroma.
Atsistojau kiek atokiau nuo avilio. Ogi mano mama, po pažastim
nešina dubenį, pirmoji priėjo prie avilio, atsitūpė, dubenį pasidėjo gretimai ant žolyno, peilį įkišo į plyšelį avilio šone ir lengvai
atidarė avilį, nuimdama išpjautą avilio šoną (plautą) ir padėdama
jį taip pat ant žolyno. Paskui ji pasiėmė nuo žolyno atsineštąjį
dubenį, priglaudė jį prie avilio angos ir pradėjo avilyje pjaustyti
korius. Korius ji pjovė greitai ir skubėdama juos dėjo į dubenį,
nes varvėjo šviežias medus. Taip ji pridėjo pilną, net su dideliu
kaupu nemažą dubenį pripjaustytų korių su varvančiu medumi.
Tai galėjo būti apie 10 kg svorio. Daugiau į dubenį nebetilpo, o
gal ir avilyje nebebuvo. Tada ji paėmė nuo žolyno išpjautąjį avilio šoną (plautą) ir įstatė į buvusią vietą, t. y. uždarė avilį, pati
atsistojo ir viską palikusi nubėgo į kambarį. Aš stovėjau toliau
žiūrėdama į tą dubenį, kupiną medaus, apie kurį skraidė zvimbiančios bitės. Aš jų nebijojau, nes nė viena bitė neįgėlė ir dar
neturėjau supratimo, kas tai yra bičių įgėlimas.
Po kiek laiko prie avilio atėjo tėvelis, rankose nešinas prosą
(senovišką karštomis anglimis šildomą lygintuvą), pilną prikrautą
degančių sausų medžio (gluosnio, topolio, liepos) puvėsių, tarp
kurių viršuje buvo ir žalių kadugių spyglių. Pamačius tokį vaizdą, man pasidarė labai smalsu – ką jis darys su tuo prosu ar
išlaužytas aplink avilį žoles lygins, kad jos vėl atsistotų ir toliau
augtų, ar sužeistas biteles lygins ir taip jas gydys, ar dubenyje
netvarkingai suverstus korius dailiai sulygins. Ogi jis tą prosą
uždarė ir paėmė už rankenos. Ugnis prose užgeso ir tie medžių
puvėsiai pradėjo rūkti. Su tuo prosu jis priėjo prie dubens, kuriame
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iš korių bitės čiulpė medų, pradėjo burna pūsti dūmus tiesiai į
bites. Man pasidarė jų gaila, nes bitėms dūmai nepatiko. Jos kilo
į viršų, skraidė ore ir lindo į avilį. Taip iš lėto pučiant dūmus,
iš korių nuo medaus buvo išvarytos visos bitės. Prosą padėjo kiek
toliau nuo avilio ant kažkokio lentgalio. Priėjo prie korių kupino
dubens, abiem rankomis paėmė už kraštų ir pakėlė nuo žemės.
Nešdamas jį ėjo trobos (gyvenamojo namo) link ir pasakė man
eiti kartu. Taip baigėsi medaus kopimo procedūra iš kelminio arba
gulstinio avilio. Tai buvo 19 6 metų vasarą.
Kambaryje dubuo su pamestu medumi buvo pastatytas ant
stalo vidurio, o aplink jį pridėta švarių lėkštučių ir puodelių su
garuojančia arbata. Sėdome prie stalo ragauti šviežio, dar šilto
medučio, esančio natūralaus vaško koriuose, pačių bičių pagamintuose, o ne fabrikų dirbtiniuose. Tokio medaus aš dar nebuvau
ragavusi ir nežinojau, kaip elgtis prie stalo. Neskubėjau, stebėjau
suaugusiuosius, ypač savo senąją močiut (babą). Aš ir toliau
tik smaližiavau, nes prie stalo buvo kalbama, kad tokio šviežio
medaus galima suvalgyti nepastebimai daug ir staiga susirgti.
Be to, buvo pasakojama, kaip buvo prieš kelerius metus gydomas
šviežio medaus persivalg s kaimynas. Jis, išrengtas nuogai, buvo
guldomas vidurdienio saulės atokaitoje aukštielninkas, kad iš jo
pilvo garuotų ir sunktųsi medus. Ant pilvo paviršiaus išsisunk s
medus buvo grandomas mediniu peiliu kelis kartus per dieną, kad
sumažėtų medaus kiekis jo organizme. Tai buvo medaus kopimo
šventė mūsų namuose, kai sukviesti kaimynai gardžiavosi šviežiu
medumi ir šnekučiavosi.
Kaimynams bešnekučiuojant mama vis pjaustė ir pjaustė
dubenyje esančius korius ir dėliojo kiekvienam į lėkštutes, ragindama valgyti. Koriai buvo pjaustomi mediniu (kad medus neturėtų
sąlyčio su metalu) virtuviniu peiliu, pagamintu iš klevo, nes šio
mediena yra kieta ir tvirta.
Pjaustant korius šviežias skystas medus savaime natūraliai
varvėjo į dubenį ir kaupėsi jo dugne. Kaimynams išsiskirsčius,
likusius dubenyje varvančius korius mama perdėjo į reto audimo
linin drobul ir po truputį juos spaudė, kad švarus medus varvėtų į dubenį. Išsunkti koriai buvo sumesti į emaliuotą indą ir
užpilti šaltu vandeniu, kur pasidarė skanus troškulį malšinantis
gėrimas, ypač karštą vasaros dieną.
Dubenyje susikaup s medus buvo supiltas į medinį kubiliuką
ir padėtas žiemai kūčių stalui ar vaistams. Taip, neturint jokių
medaus sukiklių, nei naminių, nei fabrikinių, prieš 60 metų buvo
bitininkaujama Vaiguvos valsčiaus centre, netoli paties miestelio.
Panašiai mūsų Norkių kaime bitininkavo kaimynė Petronėlė Lekavičienė (vadinama Praniene) su savo dukra Domicėle, kurios mane
vaiką irgi vaišindavo kupinu medaus koriuku. Tai neužmirštamas
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įvykis mano vaikystėje. Aš tiesiog nežinojau kaip džiaugtis. Galima drąsiai sakyti, kad bitininkavimas yra tikra poezija, sukrečianti
žmogų iki pat sielos gelmių.“
Tai ištrauka iš mano atsiminimų.
Šiaulių Aušros muziejuje yra etnografinės ekspedicijos, tyrusios Vaiguvos
apylinkių kaimus prieš 70 metų, ataskaita, kurioje parašyta, kad Kalniškių kaime
aptikti trys bičių aviliai. Vienas iš jų buvo kelminis, tai yra gulstinis, panašus
kaip mūsų Norkių kaime.
Kaip nurodo bitininkystės pradininkas prof. Jonas Kriščiūnas, tokie kelminiai aviliai prieškario Lietuvoje sudarė 21,9 .10
Masiškai kertant miškus Vaiguvos valsčiuje ir plečiant žemdirbystės plotus, keitėsi bičių ganyklos. Dėl ganyklų stygiaus vienkiemius neišskirstytuose
kaimuose vienoje vietoje nebuvo galima laikyti kiek didesnio bityno. Taip buvo
dideliame gatviniame P kelių kaime, kur bites laikė tik du ūkininkai viename
kaimo gale Jonas Banys, o kitame – Antanas Giedrimas, nes aplink kaimą dirbamuose Pl trėžiuose mažai buvo belikę nektaringų garstukų, svėrių, rugiagėlių
ir kitokių piktžolių. Kiek geresnės sąlygos bitininkauti buvo pavienėse sodybose
Pakėv kų ir Petrik ičių kaimuose ties didžiuoju Pak vio raistu, žgirių ir Kasi lių pamiškėse sikūrusiose gyvenvietėse. Taip pamažu bitininkystė iš medžiotojų
verslo tapo naminiu užsiėmimu, prieinamu ir moterims. Tai malonumas sveikam
žmogui, o alergiški bičių nuodams žmonės imuniteto ne gauna. ra susiformavęs
netgi toks bitininkų posakis „Jeigu įgimto atsparumo bičių nuodams neturėsi, jo neįgausi ir bitininkauti tik pro stiklo langą galėsi.“
Tiek senovėje iš drevių, tiek ir iš kelminių avilių išimtų korių nebuvo galima sudėti atgal buvusią vietą, nes nebuvo kaip juos pritvirtinti. O to meto
bitininkai ir nenorėjo išpjautų korių grąžinti atgal bitėms, kaip tai daroma dabar,
kai vairiais medaus sukikliais išsukamas tik medus, o tušti koriai su rėmais atgal
sustatomi rėminius avilius ( tuščius rėmus dar klijuojama ir dirbtinių korių).
Natūralūs bičių darbo koriai yra tikras grynasis vaškas, kuris visais laikais
buvo brangi žaliava – žmonių pragyvenimo šaltinis. Senieji istoriniai užrašymai liudija, kad bažnytines duokles valstiečiai mokėdavę vašku ir medumi, nes
bažnyčioms reikėdavę vaškinių žvakių. Be to, medų ir vašką Vaiguvos ir kitų
apylinkių gyventojai veždavę parduoti Rygą, per kurią ėjo pagrindinis prekybinis kelias Gotlando salą Baltijos jūroje – ano meto stambiausią Europos ir
Azijos prekybos centrą.
Tad brangus bičių produktas – koriai niekur nesimėtydavo po šiukšlynus,
o būdavo perdirbami vašką. Kaimuose tai darydavo bitininkai gana primityviai – savo rankomis su klevinėmis mentėmis emaliuotuose induose. Padėti gaminti vašką ir man pačiai ne kartą yra tekę.
Pagrindinė vaško žaliava paprastai būna seni išbrokuoti bičių koriai. Nemažą
vaško žaliavos kiek papildo kiti vaškynai. Vasarą, apžiūrint lizdus, vaško gabaliukai nuo rėmų nuvalomi bitininko kaltu. Išardomos tarpkorinės nereikalingos vaško
pertvarėlės. Kartais atsiranda vaško koriukų ant avilio sienų ar net po rėmais. 10 Kriš čiū nas J. Bitininkystė, Vilnius, 1961.
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Aldona ir Leonas
Paliuliai St rbiškių
kaime prie varšavinių
avilių. 1965 m. Iš
Kristinos Lukošienės
asm. albumo

Varšaviniai ir Dadano aviliai Klapatauski

kaime Lukminų sodyboje.

2005 m. Aloyzo Petrašiūno nuotr.

Visi ne vietoj darbščiųjų bitelių pasiūti koriukai paprastai yra nuvalomi. Vaškas
renkamas ir kopiant medų, nes nuimami medaus dangteliai ir pasitaiko sulūžusių
korių. Taip sukaupta vaško žaliava perdirbama namų sąlygomis gana primityviai
trimis būdais karštą vasaros dieną korius lydant saulės atokaitoje, garinant
specialiame virdulyje ir virinant senus tamsius korius emaliuotame inde. Pirmieji du
būdai labiau tinka apdoroti šviežius šviesius natūralaus vaško koriukus, kuriuose
priemaišų būna labai mažai ir išspaudų beveik nelieka. Senus tamsius korius, ypač
su duonele, tenka virinti emaliuotuose induose, bet vaško ilgai virinti negalima,
nes pablogėja jo kokybė. Čia ir yra pats sunkiausias momentas, nes reikia spėti
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staigiai nuimti indą nuo ugnies ir visą verdamą turin supilti karštame vandenyje suvilgytą maišel . Geriausiai tinka trikampio formos maišelis. Jame esant
karštą turin reikia kuo skubiau spausti, kad skystas vaškas nesustingtų, o spėtų iš
maišelio ištrykšti ir tik tada sustingti. Toks maišelis spaudžiamas iš abiejų pusių
kietos klevo medienos mentėmis arba tam specialiai pagaminta rankine slėgtuve.
Dorojant šviesius korius, išspaudų beveik nelieka, o iš tamsiųjų korių jų
būna ganėtinai daug. Tose išspaudose dar lieka nemažai vaško, kurio smulkučiai
gelsvi grūdeliai net plika akimi matomi. Todėl dar karštos išspaudos smulkinamos ir paskleidžiamos ne storesniu kaip l cm sluoksneliu vėdinamoje patalpoje.
Gerai išdžiovintos ir nespėjusios supelėti natūralių korių išspaudos yra superkamos, nes iš jų fabrikuose dar išgaunamas vaško likutis. Taigi doroti vašką reikia
daugiau jėgų ir laiko, negu medų išgauti.
Kitų kaimų bitininkai, turintys gausias šeimas, vašką gamindavo truput
kitaip. Jie korius sudėdavo drobin maišel ir kaitindavo verdančiame vandenyje. Kai koriai suminkštėdavo, maišelio viršų sprausdavo tarp medinių pagalių.
Vienas žmogus maišel laikydavo, kitas j tais pagaliais gręždavo. Iš veržiamo
maišelio sunkdavosi karštas vaškas ir varvėdavo tam skirtą indą. Atvėsęs ir
sustingęs vaškas gaudavo to indo formą.
Iš korių išgauti vašką – tai dar ne viskas. Visais laikais j dar reikėdavo
paruošti praktiškai naudoti vaškinėms žvakėms lieti, dirbtiniams koriams daryti,
vaistams gaminti. Vienokiu ar kitokiu būdu lydomas vaškas šilumoje ištirpsta
ir gauna skysčio pavidalą, o atšalęs stingsta ir susisluoksniuoja grynuolis vaškas vėsdamas visada kyla viršų ir viršuje susiformuoja gražus geltono vaško
sluoksnelis, o žemiau – apačioje, nusėda vairiaspalvis vaškas su tam tikromis
priemaišomis ( vašką patekusios žiedadulkės j nudažo žalsvai, o bičių duonelė – rusvai). Jo apatinėje dalyje kartais būna prisimaišiusių vairių atliekų, kurias
reikia iš karto pašalinti. Taigi, norint turėti daugiau grynuolio vaško, pirmiausia
reikia turimą vašką surūšiuoti pagal sluoksnelius ir kiekvieno jų kelis kartus
pakartoti tą pačią vaško lydymo procedūrą.
Iš gražiausio grynuolio vaško dažniausiai gaminamos šventinės žvakės, kurių
dalis aukojama bažnyčiai, o kitos pašventinamos ir laikomos tam tikrai progai
(jubiliejui, prie ligonio kviečiant kunigą ar per laidotuves statyti prie karsto).
Prastesnio vaško žvakės deginamos ant kapų Visų šventųjų vakarą ar metinių
proga, taip pat namuose, kai reikia kur pasišviesti. Dar ištrauka iš prisiminimų.
„Prieš 50 metų šių eilučių autorei teko asmeniškai pamatyti ir netgi
stebėti iš vaško gaminamų žvakių procesą, kai, būdama studentė,
parvažiavau į savo gimtajį Norkių kaimą pas mamą atostogauti.
Vos tik pravėrus virtuvės duris, išvydau mamą su katiliuku (puodu) rankose, pilančią garuojantį skystį, o tai buvo karštas vaškas.
Krosnyje kūrenosi ugnis vaškui pakaitinti. Užuot pasisveikinusi
mama sušuko „Tik netrukdyk.“ Aš ir išėjau į kiemą pasivaikščioti. Po kiek laiko ir mama išėjo į kiemą, braukdama prakaitą. Ji
man paaiškino, kad pradėjusi lyti (lieti), tai yra gaminti žvakes,
nes reikia vašką sutvarkyti.
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Paskui aš viską smulkiai apžiūrėjau ir pamačiau, kad žvakės
gaminamos pačiu primityviausiu senoviniu būdu. didįjį aliumininį
dubenį (bliūdą) buvo įsistačiusi taburet , ant kurios buvo pasidėjusi
medinį lanką, su kuriuo lenkdavo siūlus (aplink kurį vyniodavo siūlus).
tą lanką kas 15 cm buvo sukaltos plonos vinutės ir užlenktos. Taip
buvo padaryti vadinamieji kobiniukai (kabliukai), prie kurių pritvirtinti
susukti po kelis lininiai siūlai – tai būsimųjų žvakių dagtys (knatai).
Iš paties katiliuko ant jų buvo pilamas karštas vaškas. ia yra labai
atsakingas momentas – pataikyti tiesiai užpilti ant tų dagčių karštą
vašką, kad žvakės nebūtų kreivos ar šleivos. Tam reikia prityrusių
akių ir darbo įgūdžių. Priešingu atveju galima ištaškyti vargingai
paruoštą vašką ir net nusiplikyti. Karštas vaškas po truputį pilamas
ant dagčių su pertraukomis kelis kartus, kol susiformuoja norimo
dydžio – ilgio ir storio – žvakė. Sustingus vaškui, jau nulietą žvak
dar reikia palyginti, kad būtų lygesnis jos paviršius, o kad jis dar
ir blizgėtų – žvakes trindavo su sausu vilnoniu skuduru.
Kelis dešimtmečius aš net nežinojau, kad mama buvo ne tik
bitininkė, bet ir žinoma Vaiguvos apylinkėse vaškinių žvakių liejikė.
Jai išėjus į amžinyb , man būnant Vaiguvos kapinėse ar važiuojant
autobusu į jas, aplinkinių kaimų moterys pradėjo į mane kreiptis,
prašydamos iš jų vaško nulieti keletą žvakių, nes nėra kur vašką
dėti, o aš juk esu mačiusi, kaip mama gamindavo žvakes. Kitos
bitininkės mane net prašydavo – gamink žvakes ir tiek, kol dar
tebėra neištampyti visi reikiami užtaisai. itokia informacija man
buvo tiesiog sensacija, bet aš supratau, kad kaime vyrauja nuomonė, jog bitininkavimo patirtis yra perduodama iš kartos į kartą
bitininkai visais laikais stengėsi išmokyti bitininkauti savo vaikus
ir kitus šeimos narius.
Žmogaus ir bičių tarpusavio ryšio stiprumą vaizdžiai nusako
toks liaudies pastebėjimas, kad netekusios globėjo bitės dažniausiai
išmiršta. Taip įvyko ir mano gimtajame Norkių kaime – buvo
momentas, kai jame nebeskraidė jokia bitelė.“
Vaiguvos valsčiuje bitininkaujama nuo seno. Tai rodo net prieš kelis šimtmečius sikūrusių vietovių pavadinimai Bit kai (dvaras ir kaimas), Avil liai (buvęs
vienkiemis), Vašk nė (pieva). Čia bitininkavimas turi senas tradicijas. Dar XIX a.
pradžioje bajoras atsargos rotmistras Ferdinandas Eimontas savo Dub nų dvare priveisė tiek bičių, kad jo dvaras garsėjo vienu didžiausiu bičių ūkiu visoje
Kauno gubernijoje.11
Ne veltui tarp senosios vaiguviškių kartos žmonių paplitusi nuomonė, kad
bitininkauti gali tik vyrai ir tik suaugę žmonės. Praktiškai tai patvirtino Vaiguvos
valsčiaus bitininkai mėgėjai XX a. Meliešiai iš Petrik ičių kaimo, Antanas Šidlauskis iš J dikių, Norvaišos iš Pak vio,
Petras Lukošius iš St rbiškių, Taurozai 11 R i m k u s V. Dubėnai, Komunistinis žodis, 1970,
iš Šarki bei vaiguviškiai Vladislovas
lapkr. 16.
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Savickis ir Mečislovas Šimkus. Senovės rašytiniuose šaltiniuose, kur minimi bitininkai, visur pabrėžiama, kad tai esąs vyriškas darbas, nes bitės anksčiau, kaip
jau minėta, gyveno miškuose aukštų medžių drevėse. Tačiau narsios Vaiguvos
apylinkių moterys šio verslo neatidavė tik vyrams ir pačios ėmėsi bitininkauti.
Kas nežino Onos Aleksandravičienės (Sakalauskaitės), kuri kaip ta bitelė triūsė
aplink avilius ir pardavinėjo labai gerą medų. Ji bites ne tik laikė, bet ir gerai
prižiūrėjo. Laikė jas ne viename bityne, nes ne tik jos gimtajame Kil nių kaime, bet ir aplinkiniuose kaimuose, kur kalvotos daubotos vietos, buvo prastos
bičių ganyklos. Todėl vienoje vietoje Aleksandravičienė nekūrė didelio bityno
(taip lengviau bitininkauti), bet savo avilius išskirstė mažomis grupelėmis ir išvažinėjo skirtingus kaimus pas gimines, draugus ar gerus paž stamus. Puikius
bitininkavimo gūdžius gijo Klapatauski kaime (netoli Kasi lių miško) Tatjana
Strakšienė (Piliušenkaitė) ir Eugenija Aponkienė (Klimaitė), Petrik ičių kaime (prie
pat Pak vio miško) – Lucija Penikienė (Baltrušaitytė), Norki kaime (šalia mažo
pažliugusio miškelio – Apl oko) – Marijona Švarcienė (Jocaitė), J dikių kaime
tarp bevardžių krūmynų – Felicija Lekavičienė (Simanauskaitė) ir net Vaiguvos
miestelyje prie pat kapinių – Valerija Dauginienė kartu su Ratkiene. Jos buvo
tikros pastarojo šimtmečio bičiulės, nes joms bičiulystė svarbiau už giminystę.
Gražias bitininkavimo tradicijas Vaiguvoje tęsia jaunos bitininkės Dalia
Skardžiuvienė, Zofija Dargvainienė, Ieva Švarcaitė, Irena Lukošiūtė, Danutė Kriskuvienė, Nijolė Pociuvienė ir kitos.
Vaiguvos valsčiuje moterys pradėjo bitininkauti atsiradus rėminiams aviliams, kurie pareikalavo didesnio bitininkų sumanumo. Rėminių avilių plitimas
Vaiguvos apylinkėse iš bitininkų ir bitininkių pareikalavo ir pažangesnio bitininkavimo. Nebenorėta primityviai bitininkauti rąstiniuose aviliuose (auliūse), nes
buvo galima sigyti ilgais rėmais varšavinį avil , kurio didžiausias trūkumas tik
tas, kad jis buvo be magazino. Tokius avilius gamindavo daugiausia tik meistrai
pagal lenkų bitininkų sukonstruotą model . Kai kurie Lietuvos bitininkai tokius
avilius atsiveždavo tiesiog iš Varšuvos ir juos vadindavo varšaviniais.
„Apie 1950 m. ir mano tėvai įsigijo seną aptriušusį varšavinį avilį
su visomis bitėmis. Parvežtas į mano gimtąjį Norkių kaimą, jis
buvo pastatytas po plačiai išsikerojusia baltūju bezu (baltąja alyva).
i vieta bitelėms labai patiko. ia jos gyveno keletą dešimtmečių.“
Varšaviniai rėminiai aviliai per laiką pamažu išstūmė senuosius kelminius
avilius, kuriuose laikomas bites retai kas maitindavo. Kartais nusilpusioms bitėms kelmin avil dėdavo tiktai duonos riekelę, apibertą cukrumi. Kad bitės
nesušaltų, prieš žiemą kelminius avilius kai kas sunešdavo daržines. Čia biteles
neretai užpuldavo pelės, žiurkės ir suėsdavo. Pristigusios maisto bitės žiemą taip
pat išmirdavo. Atsiradus rėminiams aviliams, pradėta bites maitinti papildomai.
Cukraus sirupą supildavo lėkšteles ir primerkdavo šiaudelių bitėms nutūpti,
kad sirupe jos nenuskęstų. Lėkšteles su sirupu dėdavo varšavinius avilius ant
dugno. Kai kurie bitininkai patys pasigamindavo medines penėtuves. Prieš karą
cukrus buvo brangus ir ne kiekvienas turėjo pinigų jam nusipirkti. Sovietmečiu
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atkurtame Ad šiškės
dvare

cukraus trūko – bitėms buvo skiriamas Dadano aviliai, sustatyti išeksploatuoto
tik tam tikras cukraus kiekis pagal re- karjero dugne Kalniškių kaime.
2010 m. J. Kliučiaus nuotraukos
gistruotas bičių šeimas.
Pagerėjo ir kitos bitininkavimo
sąlygos. Iš vieno cukrumi pamaitinto bičių avilio iškopiama kur kas daugiau
medaus. Tačiau dirbtinių korių, dedamų rėmus, senovėje ilgą laiką nebuvo.
Paprastai prie rėmų bitininkai lipindavo korio gabalą, pašildytą lygintuvu. Toks
prilipintas gabalas būdavo viso korio užuomazga. Kai kurie nagingesni kaimo
bitininkai dirbtinių korių plokšteles patys mėgindavo pasigaminti.
Ilgą laiką bitininkai neturėjo reikiamos dūminės. Dar prieš karą jie naudodavo tam prakiurus kibirą, skylėtą keptuvę ar kitą nenaudojamą daiktą. j
pildavo degančių anglių, ant jų užberdavo išdžiūvusių medžių puvėsių, ir jie
749

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

užsidegę skleisdavo dūmus. Rūkstančius iš indo dūmus bitininkai avil pūsdavo
burna. Toks primityvumas vargindavo. Galvas bitininkai prisidengdavo šiaudine
skrybėle, o prie jos atbrailos būdavo prisiūtas retas, gerai permatomas medvilninis audinys. Vėlesniais metais bitininkų veidui apsaugoti atsirado fabrikinių
sietelių ir kitų apsaugos priemonių. Labiausiai nuo bičių gylimo saugojo dūmai,
nes jų bitės bijo. Dūmams sukelti dabar bitininkai naudoja standartines fabrikines
dūmines, kuriose deginama supuvusi ir gerai išdžiūvusi mediena – pūzdrai. Jie
nedega atvira ugnim, o tik smilkdami skleidžia dūmus.
dūmines tinka dėti
džiovintų kadagių šakelę. pač pavasar , pirmą kartą einant prie bičių, vaiguviškių papročiais dūminę dedama šventinto kadagio šakelė, nes kadagys nešąs
sėkmę ir laimę. Gaila, kad Vaiguvos valsčiuje mažai kadagynų. Pavienių kadagių auga Pakėvio miške, o Kasiulių miške jų visai nėra. Švęstu kadagiu visada
parūkomas naujai pastatytas bityne avilys. Be to, avilio vidų dedama kadagio
šakelė, kad neapsėstų piktoji dvasia.
Dar prieš karą profesoriui Jonui Kriščiūnui patobulinus dadaninį avil , pradėti
gaminti 16 rėmų standartiniai Dadano aviliai, kurie ir šiuo metu plačiai naudojami. Jie yra pakankamai erdvūs, tinkami vežioti bites ganyklas, patogūs, kelių
aukštų ir gerai apšildomi. Tuo tarpu varšavinius avilius reikia dirbtinai šildyti,
apstatant ruginių šiaudų ar nendrių gr žtėmis ir apjuosiant jas virvėmis. Prie
Kasiulių ar Užgirių eglynų gyvenantys bitininkai savo varšavinius avilius žiemai
apdėdavo eglišakiais, kad sulaikytų sniegą. Taip apie avilius susikaupdavo gana
stora sniego danga, šildanti aviliuose žiemojančias bites. Kur kas sunkiau būdavo
apšildyti kelminius avilius. Jie taip pat būdavo iš viršaus apdedami eglišakiais,
kad vėjas nenupūstų sniego. Ruošiant bites žiemai, tuščią kelminio avilio galą
būdavo prikemšama šiaudų, kad, sumažėjus avilio ertmei, bitėms būtų šilčiau.
Taigi bitininkams būdavo daug vargo paruošti bites žiemoti tiek kelminiuose,
tiek ir varšaviniuose aviliuose. Tokius avilius bitininkai privalėjo žiemą nuolatos
tikrinti. Varšaviniai aviliai turi stiklines dureles, kurios būna šlapios, kai avilyje
yra per daug šilumos – tai lyg bičių žiemojimo termometras.
Vaiguvos apylinkėse daugelis bitininkų avilius gamindavosi patys. Ar iš rąsto
išskobdavo drevę ir taip pagamindavo kelmin avil , ar iš obliuotų lentų sukaldavo
varšavin avil . Kelminiam aviliui buvo parenkamas kokių 2 m ilgio, apie 40 cm
storio eglės ar liepos (liepinis avilys šiltesnis) storio rąstigalis. Jo vidus išskobiamas,
paliekami tik uždari galai. Išilgai avilio padaroma anga ir uždengiama lentelėmis
(plautais). Pritaisoma lentynėlė – laka bitėms nutūpti. Nuo aviliui parinkto rąsto
atsargiai nulupama žievė, stengiamasi jos nesulaužyti. Todėl kelminiai aviliai būdavo daromi pavasar , kada geriausiai lupasi medžio žievė. Nuluptu nuo rąsto
žievės gabalu avilys uždengiamas iš viršaus – padaromas stogelis. Kelminiai aviliai
būdavo guldomi horizontaliai arba nuožulniai ant akmenų ar trinkų.
Pagal nupirktąj seną varšavinio avilio pavyzd 1953 m. Mykolas Švarcas
Norkių kaime iš liepos medienos savo rankomis padarė du vienodus varšavinius
avilius. Turint du ar tris vienodus avilius, buvo patogu bitininkauti, nes rėmai
vienodo dydžio ir, esant reikalui, galima perkelti juos iš vieno avilio kitą.
Tokius du vienodo dydžio varšavinius standartinius avilius dar ir dabar,
2005 m., Pakėvio kaime pasigamino Kazys Kasparas. Savos konstrukcijos varša750
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vinius avilius gaminosi paprūdiškis Jonas Rimeikis. Dadaninius avilius Vaiguvos
apylinkių bitininkai visais laikais perka parduotuvėse, o varšavinių avilių parduoti nebebūna.
Taigi šiuo metu Vaiguvos valsčiuje bitės laikomos tiek varšaviniuose, tiek
ir dadaniniuose aviliuose. Kelminių avilių jau niekas nebenaudoja ir drevinės
bitininkystės liekanų čia aptikti nebegalima.
Dabartiniai bitininkai senąj bitininkavimą žiūri su nuoširdžia užuojauta
Darbo būdavo daug, o rezultatas menkas , nes anuomet viskas priklausė nuo
laimingo atsitiktinumo. Norint išimti medų iš kelminio avilio, reikėdavo išpjauti
visą kor – tai tik terliojimasis .
Visais laikais bitininkams didel rūpest kelia bičių spietimas. Seniau ir
dabar bitininkai laukia, kol bitės sispies. Kadangi prieš spietimąsi bitės tupi
landose ar po landos lentele, bitininkai jau saugo jas.
„Prieš 60 metų mane mama buvo nusivedusi prie avilio ir liepė
klausytis, kaip jame čypsi bičių motinėlė. Mama pasakė, kad jau
rytoj bitelės išleis spiečių ir reikia ruoštis jį sulaikyti, nes gali
išskristi kitur. Kitos dienos rytą mama iš šulinio prisėmė visus
turimus kibirus vandens ir sustatė įvairiose kiemo vietose. Prie
kiekvieno kibiro padėjo po beržin vantą. Prie svirno pakabino nuo
arklio pakinktų varpelį, ant žemės padėjo plūgo noragą ir kelis
akmenis skambinti.
pasvirnį atnešė kėd ir į ją pasodino mane laukti bičių spietimosi. Aš sėdėjau ir skaičiau knygą, ir prieš
pietus apie 11 valandą mane apsupo iš visų pusių zvimbiančios
bitės. Persigandau, nes pasijutau lyg atsidūrusi bičių avilyje ir
nebeturėjau jėgų šauktis į pagalbą mamos. Pradėjau skambinti varpeliu ir daužyti akmenimis noragą. Mama, išgirdusi triukšmą, iš
trobos išbėgo į kiemą, ir pamačiusi bičių spiečių, puolė prie kibirų
su vandeniu ir iš visų pusių pradėjo šlakstyti bites su šlapiomis
vantomis, kad jos neišskristų iš kiemo. Bitės pradėjo suktis ratu ir
susimetė ant vyšnios šakos. Susimetusios tuojau buvo uždengtos
balta staltiese, kad į jas nekaitintų saulė. Vakarop spiečius buvo
susemtas ir suleistas į tuščią, aviečių lapais ištrintą avilį. Taip
buvo sugautas spiečius.“
Daugelis bitininkų yra sitikinę, kad bitės pačios pasirenka šeimininką. Jei
savininkas joms nepatinka, ima nykti arba tiesiog lyg susitarusios palieka avil
(neišspiečia, o šiaip išskrenda). Mano bitininkavimo laiku irgi yra buvęs panašus atvejis. Gimtajame Norkių kaime buvo susitarta per Žolinę susirinkti visiems
išsisklaidžiusiems kaimo gyventojams. Aš nusprendžiau tokia proga kaimynus
pavaišinti medumi. Prieš porą savaičių atvažiavau kopti medaus. Avilyje radau
gražiai užakiuotus pilnus medaus rėmus. Pagailau medų sukti su medsukiu ir
nusprendžiau, kad geriau bus, kai ant stalo padėsiu gražius rėmus su užakiuoto
medaus koriais. Atvažiavusi per Žolinę, užsikūriau dūminę, apsirengiau, nuėjau
prie avilio, atidariau jo viršų, pradėjau kilnoti rėmus, o bitelių vis nėra ir nėra.
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Avilyje neradau nei bitelių, nei medaus – aplink korius lakstė tik kelios musės,
bitės iščiulpė medų ir išskrido kitur.
Vadinasi, tikras bitininkas turi būti dosnus, teisingas, darbštus ir tvarkingas
kaip bitelė, gražiai sugyventi šeimoje ir su kaimynais. Su tuo susiję tam tikri
sitikinimai ir papročiai. Jeigu nepavaišinsi svečio medumi, pašykštėsi kaimynui,
nesiseks bitininkauti. Jeigu sverdamas parduodamą medų pripylei daugiau negu
reikia, jokiu būdu atgal nenusemk.
Bitės, palyginti su kitais vabzdžiais ar gyvūnais, turi išskirtinę padėt , sakytume, jos yra sudvasintos. Bičių gebėjimas siūti korius, auginti perus, maitinti
motinėlę, vėdinti avil , spiestis sulyginamas su žmogaus ypatybėmis, jos laikomos
gebančiais protauti padarais. Todėl sakoma, kad bitės, kaip ir žmonės, valgo,
miršta. Prie bičių nevalia bartis, juo labiau – keiktis. Pagarbą bitėms kelia ir tai,
kad vaškinės žvakės dega bažnyčioje, prie mirusiojo ar ant kapo.
Vaiguvos apylinkėse dar tebėra gyva bitininkų tradicija – bičiulystė. Bičiuliais tampama sugavus svetimą bičių spiečių arba kam nors padovanojus spiečių
ar bičių šeimą. Moralinė bičiulių pareiga gražiai kaimyniškai sugyventi, teikti
vienas kitam visokeriopą paramą, padėti nelaimėje. Tokie bičiuliai Vaiguvoje ir
dabar yra Petro Lukošiaus ir Antano Bacio šeimos.
Gaila, kad graži bičiulystės tradicija Vaiguvos valsčiuje, kaip ir kitur, pamažu nyksta. Matyt, tam turi takos vis labiau materialėjantis žmonių gyvenimas.
Bičių šeimos dabar daugiausia ne dovanojamos, o parduodamos. Tuomet bičiuliški
santykiai tarp buvusio ir naujo savininko nebepalaikomi.
Be to, seniau buvo negirdėtas dalykas, kad būtų išplėšti bičių aviliai, o
jeigu ir pasitaikydavo, tai piktadar labai griežtai bausdavo. Dabar ne tik išplėšia bites, bet ir pavagia su visu aviliu. Antai Liupši kaime iš Servutų bityno
1998 m. pavogti keli aviliai su pačiomis stipriausiomis bičių šeimomis.
Šalia mėgėjiškos bitininkystės, kai bitininkaujama senoviškai pagal tėvų ar
senelių papročius, Vaiguvos valsčiuje pokario metais buvo atsiradusi nauja bitininkystės kryptis – visuomeninė bitininkystė, nauja, savarankiška žemės ūkio
šaka. Ši kryptis neturėjo patirties ir stiprėjo labai pamažu. Visuomeninė bitininkystė klestėjo Vaiguvos valsčiaus Laisvės kolūkyje, t. y. Pakėvio, Daustori ir
Akmeni kaimuose. šio kolūkio bityną buvo suvežtos bitės iš vairių valsčiaus
kampelių, išvežus dvarininkus ir stambius ūkininkus Sibirą. Visuomeniniame
kolūkio bityne tremtinių bites prižiūrėjo patyrę Pakėvio bitininkai Meliešiai. Iš
pradžių čia bitininkavo senasis Jonas Meliešius, o vėliau – jo sūnėnas Vaclovas
Meliešius su savo jaunesniuoju broliu. Jiems dar talkininkavo daustoriškis Maziliauskas. Visuomeninių bitininkų veiklą koordinavo Lietuvos bitininkų sąjunga.
Vi siems bi ti nin kams pats di džiau sias dar bas yra me daus ko pi nė ji mas.
Senovėje bitininkai medų spausdavo iš korių rankomis, perkošdavo per pieno
koštuvą. Jiems daug palengvėjo tada, kai atsirado fabrikiniai medsukiai. Pirmąj
tok medsuk 1948 m. Vaiguvos valsčiaus Norkių kaimą iš Rygos parsivežė
Mykolas Švarcas. Kiti bitininkai ateidavo Norkius jo apžiūrėti ar pasiskolinti.
Tai buvo 4 rėmų metalinis medsukis, sukamas ranka. Išsukus medų, koriai su
rėmais vėl buvo sudedami avilius. Taip buvo palengvinamas bičių darbas, nes
nebereikėdavo siūti naujų korių.
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Kriskų bitynas T ršiškių kaime

Originalus bitynas K lniškių kaime.
2010 m. J. Kliučiaus nuotraukos

753

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

Senovėje medus buvo sukamas mediniuose, kubiliuko formos namų darbo medsukiuose, kuriuose medus neturėjo sąlyčio su metalu. Išsuktas medus buvo laikomas
mediniuose ar moliniuose induose. O šių laikų bitininkai pila medų metalinius
kibirus, puodus, stiklainius ar plastmasinius indus. Medus, susilietęs su metalu,
netenka daug savo gydomųjų savybių. Iš kelminių avilių sunkiai išgautas medus
(mediniu peiliu išpjautas) turėjo didelę vertę – buvo branginamas, saugomas kaip
vaistas nuo vairių ligų. Anksčiau medus būdavo dovana, o dabar jo pilni turgūs.
Norkiuose prie avilių dar buvo sukonstruoti žiedadulkių rinktuvai. Norėdamos skristi avil , bitės pirmiausia patekdavo rinktuvą, pakabintą priešais
laką. Rinktuve nuo jų kojyčių nubyrėdavo iš laukų suneštos žiedadulkės. Jas bitės
renka iš augalų žiedų, sulipina nektaru ir seilių liaukų sekretu, suformuoja iki
3 mm skersmens kamuolėlius ir, sudėjusios užpakalinių kojų gubelius, parneša
avilius. Geriausiai yra pradėti rinkti žiedadulkes tada, kai pražysta kiaulpienės.
Bitės turi priprasti prie pakabintų rinktuvų. Geriausiai juos kabinti prie avilio
vakare, kai bitės mažai skraido. Rinktuvo rėmelis turi būti sandariai priglaustas prie avilio, kad nebūtų jokių plyšių. Žiedadulkių rinktuvas mažina avilio
ventiliaciją. Todėl, kai šilti orai, geras medunešis, lizde daug perų, bitininkams
tenka dirbtinai ventiliuoti avilius per lizdo viršų. Žiedadulkės bitėms – vienintelis baltymų šaltinis. Kai iš bičių šeimos atimama dalis žiedadulkių, susidaro
jų trūkumas, kur pajutusios bitės ima intensyviau jas rinkti. Taip žiedadulkes
galima rinkti per visą vasaros sezoną. Surinktas žiedadulkes reikia gerai išdžiovinti – tai pats paprasčiausias jų konservavimo būdas. Jos yra vertingos pačioms
bitėms pavasar , kai trūksta baltymingo maisto.
Bičių duodama nauda (medus, vaškas, žiedadulkės) ir bičių savybės (darbštumas, mokėjimas siūti korius), tobuli jų tarpusavio santykiai nulemia pagarbų
požiūr ir atitinkamą elges su jomis.
Kartais bitėms suteikiamos dieviškos savybės jos jaučia, supranta tokius
dalykus, kuriuos žvelgti žmogus ne visada pajėgus. Todėl prie bičių einant reikia būti gerai nusiteikus. Blogos mintys neigiamai veikia bites, jos jaučia, kada
žmogus susinervinęs, ir pradeda j kandžioti.
Senieji bitininkai visada pabrėžia abipus žmogaus ir bičių bendravimą –
kaip lygus su lygiu. Su bitėmis reikia elgtis gražiai, ir jos bus geros, mandagiai,
ir jos bus mandagios, mylėti, ir jos mylės. Bitės gerbia žmogų, todėl ir žmogus
turi gerbti jas. Jei sutraiškysi bitę – geriau bėk, nes kitos puls. Laikantis šių principų, kai kuriems savininkams pavyksta susigyventi su bitėmis. Rytis Sakalauskas,
dažnai su dūmine talkindamas savo tetai, patyrusiai Vaiguvos valsčiaus bitininkei
Onai Aleksandravičienei, matydavo, kaip ji kopinėdavo medų be pirštinių ir be
sietelio. Bitės jai negeldavo, o tik švelniai glostydavo, maloniai ir raminančiai
kutendavo jos rankas. Ji nuo pat mažens sirgo nepagydoma bitininkavimo liga. Ši patyrusi bitininkė sugebėjo rinkti ir bičių pienel – tą gyvybės eliksyrą.
Kitiems bitininkams tekdavo naudotis visomis apsaugos priemonėmis. Bitės ypač nemėgsta aštrių kvapų ir prakaito. Todėl, eidami prie bičių, bitininkai
būtinai nusiprausia, apsirengia švariais drabužiais, nes bitės pačios yra labai
švarios. Bitės yra puikios sinoptikės. Prieš lietų jos visada būna labai piktos ir
šturmu iš lauko gr žta avilius.
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„Tokiu netinkamu oru man teko pradaryti bičių avilį, norint jas
pamaitinti. Sujudintos prieš lietų bitės labai ant man s supyko
ir puolė gelti. Mano apsaugos priemonės tapo menkavertės – visi
drabužiai staiga prilindo bičių. Man pasidarė aišku, kad būsiu
smarkiai sugelta. Aš staiga užspaudžiau rėmus, traiškydama bites, uždariau avilio viršų ir vėl traiškydama bites. Visus darbo
įrankius mečiau ant žemės ir pati bėgau į trobos tamsų prieangį.
Ten nusimečiau viršutinius drabužius, apkibusius bitėmis, o pati
įbėgau į kambarį. Apatiniai drabužiai taip pat buvo pilni bičių.
Dalį jų numetusi vienam kambaryje, perbėgau į kitą kambarį, kur
vėl numečiau dalį drabužių. Paskui išbėgau į kitos namo pusės
prieangį, kur nusimečiau paskutinius drabužius ir pusiau nuoga
pro duris išbėgau į lauką ir nubėgau į gretimo kaimyno trobą.
Taip išsigelbėjau nuo smarkaus bičių sukandimo. Tą dieną kliuvo
nuo bitelių visiems, kurie buvo atvyk į Norkių kaimą. Nuo jų
kentėjo ir netoliese pievoje besiganančios karvės ir bičių sukąstos
riaumojo nesavais balsais. Dėl tokio mano drastiško elgesio tą dieną
žuvo daug bitelių. Toji bičių šeima man s arti prie avilio neprisileisdavo ne tik tais metais, bet ir kitais, nepriklausomai nuo oro
ar kitų joms nepatinkančių dalykų. Kadangi nebuvo galima įdėti
tai bičių šeimai maisto, bitelės išmirė.“
Labai svarbu parinkti tinkamą vietą bitynams, nes bitės nemėgsta triukšmo.
Geriausia avilius yra sustatyti dideliame, gražiame sode, kur nors netoli upelio
ar pamiškėje, kur tylu, nes bitės mėgsta ramybę.
Tūkstančius metų gyvenusios natūraliai uolų plyšiuose, urvuose, medžių
drevėse, dabar bitės yra verčiamos prisitaikyti prie ribotų ir vairių gyvenimo
sąlygų. Keičiantis gyvenimui, kinta bitininkavimo pobūdis ir bitininkų santykiai.
Visais laikais bitininkystė teikia ne tik materialinę naudą, bet ir kelia žmonių
dvasingumą, ugdo jų darbštumą, draugiškumą bei kitus taurius bruožus. Todėl
pagarba bitėms išliko iki šių dienų.
Apžvelgus Vaiguvos valsčiuje nueitą bitininkystės kelią, galima išskirti kelis bitininkavimo etapus
1. Pats primityviausias ir paprasčiausias bitininkavimas buvo medžioklinės bitininkystės laikais, kai bitininkai turėjo savo barčias ir jie buvo vadinami
bartininkais.
2. Drevinė bitininkystė prie namų – pažangesnis bitininkavimo būdas.
3. Bitininkavimas kelminiuose aviliuose, perkėlus bites iš drevių.
4. Bitininkavimas varšaviniuose aviliuose – pažangus bitininkavimas rėminiuose aviliuose.
5. Bitininkavimas Dadano aviliuose su keliais magazinais – geriausias būdas kaupti medui.
6. Visuomeninė bitininkystė – valstybinė bitininkystė.
7. Privati mėgėjiška bitininkystė, kuri tęsiasi iki šių dienų.
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Vaiguviškių talkos
XX amžiaus pirmojoje pusėje
Jonas Mardosa
Vilniaus pedagoginis universitetas

vadas
Talkų organizavimas. Pagrindinė talkų organizavimo forma XX a. pirmojoje
pusėje buvo atodirbiu gr stas darbas1. Tokią darbų rengimo formą lėmė tuo laiku
vykę pokyčiai žemdirbystės technikoje, kai atsiradę mechanizmai reikalavo didelio
naujų technologijų pajėgumo. Todėl, nors talkos yra pirmykščio bendruomeninio
darbo tradicijos kaime liekana, XX a. jų rengimo forma yra ir valstiečių turtinės bei
socialinės diferenciacijos padarinys. Taigi XX a. pirmojoje pusėje vyrauja talkos, kai
jose dirbantieji vienu atveju talkauja tikėdamiesi pagalbos ateityje, o kitu – ateina
atidirbti už anksčiau suteiktą pagalbą. Prieškariu apie žemaičių talkas rašęs Liudas
Nezabitauskis išskiria žemaičiams būdingą talkų rūš , kai talkauja giminės ir tada
talka tampa proga pabendrauti ypač toli gyvenantiems giminėms2. Tačiau galbūt
tai ankstesnių laikų talkų rengimo būdas, nes tyrimo duomenys neleidžia kalbėti
buvus tokią jų formą XX a. Todėl giminės talkose paprastai sitraukia bendrą
talkininkų būr , nes dažniausiai talkauja kaip kaimynai ir tik ne itin toli gyvenantys
vaikai specialiai net nekviesti ateina padėti tėvams. Kita vertus, Žemaitijai būdingas
giminių bendravimo aktyvumas galbūt atsirado dėl joje buvusio vienkieminių kaimų
paplitimo ir uždaresnis valstiečių gyvenimo būdas skatino poreik bendrauti.
Kolektyvin gyvenimo būdą ir bendruomeninio gyvenimo formų vairovę
tyrėjai yra pastebėję rytinėje Lietuvos dalyje. Tačiau ir žemaičiams talkos buvo
gana svarbus jų gyvenimo vykis. Žemaitijoje būta stambių ūkininkų ir apskritai
daugelis ūkinių naujovių pirmiau pateko š kraštą, kaip antai kuliamosios mašinos.
Nemenkas čia prekinės linininkystės svoris ir ankstesnis patobulintų darbo rankių
plitimas reikalavo sutelktinio valstiečių darbo. Todėl neatsitiktinai Nezabitauskis
vykimą talkas ir jų rengimą yra prilyginęs pasisvečiavimui, kai keliaujama visomis
šeimomis net kitą parapiją, kaip atlaidus3. Toks žmonių bendravimui aktualus
renginys, be būtinumo laiku atlikti darbus, tapdavo ir priemone palaikyti glaudesnius tarpusavio santykius, pasižmonėti ir
Straipsnis Versmės leidyklai teiktas 2008 01 18,
pasilinksminti. Pagal darbų pobūd talkų
serijos Lietuvos valsčiai Lietuvos lokalinių tyrimų
4
yra kelios grupės , tačiau dažniausiai
mokslo darbų komisijos vertintas 2010 06 29, pirmą
kartą paskelbtas 2010 09 20 elektroninio serialinio
jos telkiamos tiems valstiečio darbams
leidinio Lietuvos lokaliniai tyrimai , ISSN 2029–0799
visatekstėje svetainėje www.llt.lt. Straipsnio kodas
atlikti, kurie ūkyje yra susiję su šeimos
elektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT 2010egzistavimo pagrindu – žemdirbyste.
38 33-175 EL.
1
M a r d o s a J . Valstiečių talkos Lietuvoje XIX a.
Žemaitijoje Nezabitauskis mini tvorų
pabaigoje–XX a. pirmoje pusėje, Liaudies kultūra,
apie bendras ganyklas tvėrimo, kelių
1997, Nr. 5, p. 31.
2
N e z a b i t a u s k i s L . Talkos žemaičiuose, Tautosakos
taisymo talkas, kurias jis priskiria prie
darbai, 1935, t. 1, p. 113–114.
bendrų kaimo darbų5. Tokie darbai, 34 Ten pat, p. 113.
M a r d o s a J . Min. veik., p. 32.
tyrėjų duomenimis, apskritai būdingesni 5 N e z a b i t a u s k i s L . Min. veik., p. 113–114.
6
B u t k e v i č i u s I . Lietuvos valstiečių gyvenvietės
Žemaitijai, kurioje, ypač miškingose
ir sodybos, Iš lietuvių kultūros istorijos, Vilnius, 1971,
6
t. 6, p. 210.
vietose, būta nemažai tvorų , tačiau jie
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neturi talkoms būdingo savanoriškumo principo ir prie jų nepriskirtini. Tai tiesiog
teritorinės kaimo bendruomenės gyvavimo liekana, kai atskirai gyvenantys žmonės
privalo bendrai atlikti daugiau darbo rankų reikalaujant darbą. Ši darbų forma
reikalavo nustatyti jų eigą, dėl ko, Venanto Mačiekaus tyrimų duomenimis, buvo
šaukiamos kaimo sueigos7. Tokio pat kaimynų susitarimo reikalavo ir kūlimas kuliamosiomis mašinomis. Jei būna susitarta, pavyzdžiui, kaimą kviesti kuliamąją, tada
neišvengiamai būtina kaimynams vienų kitiems talkinti. Tada talka suinteresuota kaimo
bendruomenės dalis suderindavo darbus. Kai reikia kviesti pagalbą iš šalies, t. y. iš
nesinaudosiančių technika kaimynų, talkininkais šeimininkui tenka rūpintis iš anksto.
Talkos šeimininkas paprastai pagalbos kviečiasi prieš kelias dienas. Nebent išskirtiniais
atvejais, kai darbas trunka trumpai (pvz., skersti kiaulę), padėti paprašoma prieš darbą
ar net užbėgama anksti ryte. Svarbu pažymėti tai, kad V iguvos apylinkėse niekas
neprisimena buvus laukų rėžių, todėl ūkininkai žemės plotuose galėjo laisvai tvarkytis
nederindami darbų su kaimynais. Pavieniui dirbdami vieni kitiems netrukdė, kaip
atsitikdavo gatviniuose kaimuose. Todėl neužtinkame tokių talkų, kai kas neprašyti
ateina padėti baigti darbus nespėjantiems su jais susitvarkyti kaimynams.
Minėta talkų rengimo vairovė egzistavo XX a. pirmojoje pusėje, o jų liekanų
išliko ir vėlesniais laikais. Tačiau Vaiguvos apylinkių talkos – tai individualiam
ūkininkavimui būdinga darbų organizavimo forma, tad tikslingiausia jas nagrinėti
tuo laikotarpiu, kai buvo plačiai (nors atskiros talkos skirtingu intensyvumu) paplitusios, t. y. XX a. pirmojoje pusėje.
Straipsnio objektas – labiausiai paplitusios Vaiguvos apylinkėse talkos XX a.
pirmojoje pusėje.
Tikslas – atskleisti XX a. pirmosios pusės vaiguviškių talkų specifiką.
Uždaviniai – aptarti žemdirbystės, kiaulių skerdimo ir rečiau pasitaikančias
vairias Vaiguvos apylinkių talkas išnagrinėti talkų papročius ir jų savitumus,
atskleisti talkininkų maitinimo ypatybes.
altiniai. Vaiguviškių talkas tirsime remdamiesi duomenimis, rinktais 2005 m.
ekspedicijoje ir VPU studentų individualiose etnografinėse praktikose (XX a. pabaigoje–XXI a. pradžioje). Apklausai naudojome J. Mardosos parengtą klausimyną8.
Iš viso apklausta 16 vyresnio amžiaus Vaiguvos apylinkių gyventojų. Individualių
tyrimų metu sukaupti duomenys apima ir tolesnes Vaiguvai Kelmės rajono vietoves, tačiau tarp čia apklaustųjų pateko ir praeityje buvę Vaiguvos apylinkių
gyventojai, todėl suteikė nemažai domių duomenų, kokių jau nepavyko aptikti
ekspedicijos metu. Panaudojus lauko tyrimų ir negausius literatūrinius duomenis,
nepretenduodami tyrimo klausimų visapusiškumą, galime susidaryti išnykusių
iš gyvenimo ir nykstančių iš žmonių atminties (ypač jų papročiai) talkų vaizdo
esminius bruožus. Straipsnyje nagrinėsime svarbiausias talkas ir kai kurių darbų,
kurie buvo susiję su talkomis, papročius
XX a. pirmojoje pusėje.
7
M a č i e k u s V . Kaimo sueigose svarstomi klausiTyrimo metodai aprašomasis, lymai, sprendimų priėmimas ir vykdymas, Etnografiginamasis, istorinis.
niai tyrinėjimai Lietuvoje 1988 ir 1989 metais, Vilnius, 1990, p. 136–137.
Žemdirbystės darbai. Žemės dirbimo
8
M a r d o s a J . Tradicinės talkos (apie metodiką ir
ir kitų žemdirbio darbų pagrindas yra
metodinės priemonės, medžiaga etnografinei prakjos arimas. Šiuo tikslu žemė dirbama
tikai), Vilnius, 2002, p. 103–105.
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kelis kartus per metus pavasar , o vasaros pradžioje apmėžus laukus, apariami
žiemkenčiams pūdymai ir ruden ražienos. Tačiau žvelgdami esmingiausius arimo
darbus, matome, kad svarbiausias yra pavasar . Paprastai ardavo ūkininko šeimyna –
pats šeimininkas ir samdiniai. Retais atvejais, kai susirgdavo ar mirdavo šeimininkas,
ardavo moterys, bet tai buvo vertinama kaip blogas ženklas. Tokiais atvejais turėdavo
padėti giminės ar kaimynai, bet jiems eiti pagalbą būdavo sunku, nes pavasar visi
skubėdavo ruošti savo dirvą ir nebūdavo kada talkauti. Tačiau didesniuose ūkiuose
kartais samdydavo akordiniam darbui mažažemius, o smulkesniuose talkindavo už
maistą – pietums lašinius, vairias sriubas, duoną, kai kada sūr (St rbiškių k.). Dažniau
tokiuose ūkiuose, kur talką rengdavo turintys vieną arkl ir nespėdami laiku baigti
arimą, talkinti kviesdavo vieną kaimyną. Tačiau vis tiek pirmąją vagą išvarydavo pats
šeimininkas. Tikėta, kad pirmo pradėjusio darbus artojo derlius užaugs geriausias.
Šeimininkas skubėdavo, kad kitas neaplenktų ir nenustelbtų derliaus.
ra išlikusių gana domių arimo papročių liekanų. Antai vengdavo pradėti
arti prieš nugriaudint pirmam griaustiniui, kada iš medžių pradeda tekėti sula, –
gali suprastėti derlius (K lainiai). Šeimininkė artojui pirmą dieną duodavo daugiau sotesnio maisto nei kitiems šeimos nariams. Artojas apsivilkdavo švaresnius
drabužius, nes duona myli tik darbščius ir tvarkingus, be to, ir grūdai bus
tada švaresni (V iguva). Pirmą dieną šeimininkė palydėdavo, atkeldavo vartus,
palinkėdavo gero darbo. Pirmą vagą ardavo negiliai. Nešdavosi duonos ir druskos
ir palikdavo pirmoje vagoje. Apeiga tarsi pabrėždavo, kad tai sen s ir būsimos
nauj s duonos susitikimas. Gr žus iš lauko, be kito maisto, duodavo kiaulienos.
Galbūt tai senovinio papročio, kai duodavo kiaulės kojas ir knyslę9, kad geriau
ir lengviau verstų vagas, palikimas. Tačiau, matyt, šis atvejis daugiau siejasi su
darbo sunkumu, nes tik pavalgęs artojas pajėgdavo ištverti sunkaus, trunkančio
apie savaitę darbo trukmę. Taip pat laistė artoją, kad javai geriau augtų. Šeimos
nariai kartais net pakilnodavo šeimininką (Pak vio k.).
Sėja. Sėjos darbas mažiau varginantis, tačiau jam reikėjo daugiau gudimo.
Dėl to visoje Lietuvoje sėdavo vyriausias, labiausiai patyręs šeimos narys. Jei
blogai užaugdavo javai, kaltindavo sėjėją. Kai šeimininkas blogai pasėja, tada
sėjo kaimynas ir net būdavo, kad kitais metais kviesdavo tą, kurio užaugdavo
geri javai. Talkininkų vieną kitą specialiai kviesdavo nebent dideliame ūkyje sėti
žiemkenčius. Sėdavo iš šiaudinės pintos sėtuvės. Paskui sėjėją eidavo piemuo
arba samdytas bernas ir su šiaudų kuokšteliais žymėdavo kraštinę javų byrėjimo
ribą – biržijo. Biržijo taip pat su koja arba beržo šakele, kartais dirvą kaišiojo
šiaudus. Sėjant labai svarbu javų tankumas, todėl j reguliavo žingsnio ilgiu ir
dažniu. Sakoma, kad normaliausias mostas kas keturi žingsniai. pėdą turi sukristi septyni grūdai (Bag žių k.). Kai sėjėjas eidavo prisipilti grūdų, tai ten, kur
baigė sėti, padėdavo kepurę, o gr žęs ją užsidėdavo (Vaiguva). Apsėtą didesn
lauką brižiuodavo (drapakuodavo) trimis arkliais, o keturiais apakėdavo su dvejom
akėčiom. Pasėjus ir apakėjus javus, kartais lauką dar sulygindavo su volu.
Papročių prisimenama nedaug, tačiau sužinota, kad, sėdami žiemkenčius,
dažnai pirmą sėtuvę berdavo grūdų
iš bažnyčioje pašventintų varpų. Pirmą 9 D u n d u l i e n ė P . Lietuvių šventės tradicijos, papročiai,
dieną stengdavosi nieko neskolinti,
apeigos, Vilnius, 1991, p. 137.
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kad neišneštų derliaus. Pradėdavo sėti anksti ryte, nes tada rugiai bus brandesni.
Paukščiai, ypač perintys pavasar , puldavo ką tik išbertus dirvoje grūdus. Tai
dar viena priežastis, vertusi sėją pradėti anksti, kol paukščiai dar nesukilę. Be
to, persižegnoja, peržegnoja lauką ir pirmą saują beria paukščiams, nes Dievas
jais rūpinasi ir paukščiai turi turėt ko lesti (Bagužių k.). Stengdavosi pradėti sėją
sėkmingą dieną, kuria paprastai buvo vadinama porinė savaitės diena. Dėl to, savaime aišku, sėjai netikdavo pirmadienis, visoje Lietuvoje paprastai vertinamas tuščia
diena. Tačiau galėjo pradėti ir pirmadien , jei šeštadien užsėdavo nedidel laukel .
Vis dėlto tinkamiausiomis sėjos pradžiai dienomis vertinta šeštadienis, antradienis ar
ketvirtadienis, apskritai porinė diena10. Esama ir išimčių. Antai tikėta, kad antradienis
blogai, nes tai mūčelninkų diena, užtat geriausia sėti trečiadien (P vaiguvio k.).
Derliaus gausai svarbu ne vien savaitės diena, bet ir mėnulio fazės, kurias, beje,
dėl mėnulio kalendoriaus nepastovumo gana sunku parinkti. Geriausia sėti, kai
būna mėnulio pilnatis ar priešpilnis, tada viskas geriau auga, pilnos varpos, daug
grūdų. Kita vertus, jaunas mėnulis pagreitina javų augimą. Buvo tikinčių ir tuo,
kad geriausia sėti per pervartą iš pilnaties delčią, nes tada geriau derės (Vaiguva).
Gana svarbi būsimam derliui ir vėjo kryptis. Ryte pučiant pietų vėjui, tikėta
būtinai atšilsiant žemę ir orą. Reikšminga ir sėjos kryptis. Vaiguvoje, kaip ir daug
kur Lietuvoje, buvo sakoma, kad, sėjant javus, pirmą saują reikia berti šiaurę,
tada paukščiai neles javų11, nes, pasak Pranės Dundulienės, šiaurės vėjui buvo
priskiriama ypatinga galia, jis taip pat apsaugodavo javus nuo kirmėlių12. Net pirmą
saują berdavo šiaurę, paskui apsisukdavo ir antrą saują sėdavo tą pusę, kur
reikia sėti (D dlaukio k.). Kitur sėdami pirmą saują berdavo dešinę, antrą kairę,
kad geriau derėtų, audros neišplaktų ir Dievas padėtų paskui dar pašlakstydavo
švęstu vandeniu (Šiaul ičių k.). Pabaigę sėti, kartais pasimelsdavo, o gr žusiuosius
dar apliedavo vandeniu. Žinoma, ne visada tokiais tikėjimais buvo vadovaujamasi,
nors apie jų buvimą buvo žinoma. Kas kita gamtinės sąlygos. Nesėjo netinkamu
darbui oru antai vėjuotą dieną nelygiai išbyra grūdai, taip pat ir per lietų. Linus,
sakoma, geriausia sėti penktą jauno mėnulio dieną sausą žemę ir gerai akėti.
Gr žtančiuosius iš sėjos kartais apipildavo vandeniu (Vaiguva.).
Mėšlavežis. Mėšlavežis Žemaitijoje buvo gana dažna talka, augusi valstiečių
sąmonę taip, kad mėšlavežio (kaip ir miško vežimo) pavadinimo netgi nevartodavo,
o š darbą vadino tiesiog talka13. Prieš mėšlavež patvarkydavo pūdymo kraštuose
išaugusius krūmus, išvalydavo griovius.
Daugialauk praktikuojančiuose ūkiuose mėždavo kas treji metai. Vidutiniame ūkyje kviečiams išvežama apie 2 400 pūdų, o rugiams 1 000 pūdų mėšlo
(Vaiguva). Išvežti tokiam kiekiui mėšlo,
ypač žiemkenčiams pūdymus, vasaros
10
pradžioje būdavo rengiamos talkos. 11 D u n d u l i e n ė P . Lietuvių šventės, p. 146 (Vaiguva).
B a l y s J . Lietuvių žemdirbystės papročiai ir
Dideliuose ūkiuose ir dvaruose buvo
tikėjimai, Lietuvių liaudies tradicijos, Silver Spring,
samdomi talkininkai. Pasitaikydavo, 12 MD, 1986, p. 25–26.
D u n d u l i e n ė P . Min. veik., p. 145.
kad susitardavo visas kaimas ir kasdien 13 P e t r u l i s J . Žemės ūkis žemaičiuose, Gimtasai
kraštas, 1940, Nr. 1 (24), p. 56. Pasak P. Dundulienės,
paeiliui dirbdami nuo ankstyvo ryto
dažniausiai ir ilgiausiai išliko mėšlavežio talkos
išveždavo iš kiekvieno ūkininko tvartų
Žemaitijoje ir Rytų Lietuvoje. Žr. D u n d u l i e n ė P .
mėšlą. Mėšlą kartais veždavo ne visą
Lietuvių šventės, p. 124.
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dieną, o tik pavakariais. Valakininkai sugebėdavo per porą vakarų paeiliui išvežti
iš viso kaimo. Kartais mėšlą talkomis veždavo tik vidutiniuose ūkiuose. Mėšlą turi
išvežti per dieną, nes kitaip trąša išdžius ar išplaus lietus. pač palanku dirbti
vakare, kai išvežus ir iškračius būdavo galima mėšlą aparti. Todėl pasirinkdavo
tiek talkininkų, kad darbas neužtruktų.
talką eidavo suaugęs vyras, paauglys, o kartais ir moteris. Kabintojai, t. y.
kraunantys tvartuose mėšlą darbininkai, neretai būdavo kumečiai – undinarčikai ,
kuriems valgyti nedavė, nes tai jiems darbas už išlaikymą (Vaiguva), o laukuose
kratydavo jų žmonos. Kabintojų būdavo 5–6, kai veža 2–3 poriniai vežimai, ir 3–4
mėšlo kratytojos. Arba kratytojų dirba tiek, kiek vežimų, ir kiekviena krato vieno
vežimo mėšlą. Lauke vežimus iškraudavo vienas ar pora vertikų, tarp kurių dažnai
būdavo pats šeimininkas, tvarkantis mėžimo tirštumą. Vadeliodavo vaikai. Jiems tas
darbas buvo gana svarbus, nes galėdavo pasijusti reikšmingi. Taip jie pratinosi prie
darbo, o kartu galėdavo užsidirbti, nes tarpukariu vadeliotojams už darbą talkos
šeimininkas duodavo 1–2 litus ar saldainių (St rbiškių k.). Sakoma, kad mėšlavežio
talkos pokariu išnyko, o brežneviniais laikais atgimė ir išliko XX a. pabaigoje.
Mėšlavežio talkose būdavo domių darbo papročių. Antai kabintojai stengdavosi tvarte kuo greičiau prikasti žemę, nes tada šeimininkas duodavo puslitr
degtinės. Kitaip kabintojai gali užpykti ir nebaigti mėžti. Arba užmesdavo ką
nors sunkaus ant mėšlo, ko vertikas negalėtų vienas iškelti, todėl šiam tekdavo
kabintojams nupirkti degtinės ar cigarečių (Didlaukio k.). Baigus darbą, būdavo
pakilnojami šeimininkas ir šeimininkė.
ienapjūtės talkos. Tai gana retos talkos, nes paprastai stengdavosi šienauti
kiekvienas savo pievas atskirai, nesitikėdami kitų pagalbos. Šienapjūtė gana priklausantis nuo gamtos kaprizų darbas, todėl laukti talkininkų nėra kada ir tik
stambiuose ūkiuose, turėjusiuose porą ir net daugiau valakų žemės, rengdavo
talkas. Talkose dirbo artimiausi kaimynai arba mažažemiai, nes jiems duodavo
grūdų ar vieną kitą litą. Pjaudavo labai anksti, pradėdavo saulei tekant, nes su
rasa minkštesnė žolė. Pjaudavo iki vidurdienio ir vėliau nuo pavakarių iki vakaro,
kol matydavo. Dieną eidavo grėbti ir vežti jau išdžiūvusio šieno. Geras pjovėjas
per dieną nupjaudavo iki hektaro pievos. Sakoma, sparta priklausė ir nuo metų.
Jei pavasar buvo daugiau drėgmės ir šiltesnis oras, tada geriau želia pieva, žolė
būna tankesnė ir sunkiau pjauti. Jei sausi metai ir žolė prastesnė, nušienaudavo
didesn plotą. Šienapjūtė – gražių orų darbas, todėl pusiaudienio karštyje nuo
saulėtekio darbavęsi ir pavargę šienpjoviai porai valandų priguldavo pokaičio.
Kadangi paprastai vaiguviškiai pjaudavo netoli nuo namų esančiose pievose, šiam
tikslui pareidavo namo, tačiau galėjo prigulti ir ant sugrėbto šieno. Džiūstančią
žolę vartydavo moterys, vaikai, moterys grėbdavo. Per šienapjūtę daug dainuodavo,
laukai skambėdavo nuo dainų. pač mėgdavo užtraukti dainą nuvarę pradalgę
šienpjoviai. Taip pat prie jų prisidėdavo vartančios ar grėbiančios šieną moterys.
Rugiapjūtės talkos. Naujo derliaus nuėmimas prasidėdavo rugių pjovimu. Iki
šio laiko stengdavosi baigti vasaros darbus, sutvarkyti darbo rankius, išvalyti
kluoną ir pagalvoti, kaip tvarkytis su darbais. Tuo paprastai rūpinosi šeimininkas,
o šeimininkėms tekdavo nemažai ruošos būdavo gaminami valgiai, daroma gira
atsigerti darbo metu ir alus pabaigtuvėms.
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Javus kirsdavo dalgiais. Jau XIX–XX a. sandūroje Žemaitijoje, vidurio ir
pietvakarių Lietuvoje rugius pjovė su dalgiais, o po Pirmojo pasaulinio karo ta riba
pasistūmė rytus14. Todėl buvo dirbama poromis vyrai dalgiais pjovė, o moterys
rišo javus. Stambiuose ūkiuose talkininkai dirbo ir už atlyginimą. Dažniausiai tokie
darbininkai būdavo vargingi kaimiečiai, kuriems atsilygindavo grūdais, o neturintiesiems šieno leisdavo pasišienauti pievų ar griovių. Kitiems už talką duodavo
pūrą rugių. talkas ateidavo ir vaikų, kurie statantiesiems gubas ( mendelius ) už
1–2 litus nešiodavo pėdus.
Rugiapjūtėje skiriami trys esminiai momentai pradėtuvės, rugių pjovimas ir
pabaigtuvės15. Pradėtuvės – sena šventė. Apie senovinę šventę, vadinamą nuopjovomis, ir jos papročius Žemaitijoje rašė Simonas Daukantas16. Kaip ir visoje
Lietuvoje, vaiguviškiai pradėdami pjauti rugius persižegnodavo, pabučiuodavo
kryžel , peržegnodavo ir lauką bei dalg 17. Tai daugumos darbų pradžiai būdingas
veiksmas, tačiau rugiapjūtėje, matyt, dėl darbo reikšmės ilgiau išlikęs. Pirmą ir
paskutin pėdą, kaip ir pirmą pradalgę, nupjaudavo vyriausias talkininkas, o jeigu
ūkininkas jaunas ir stiprus, pirmą pėdą kirsdavo pats, nes kitaip visi prastai
dirbs. Pirmo pėdo ir pradalgio pjovėją vadino pirmūnu. Tok pirmūną kviesdavo
kiti kaimynai, nes tai geras darbininkas. Pirmas pėdas, vadinamas šeimininku ,
buvo surišamas iš geriausių javų. Namo pėdą parnešdavo šeimininkė. Jei parneša
šeimininkas, šeimininkė pasitinka su duona ir druska – sena duona pasitinka
naują. Parneštą padėdavo kampe už stalo. Šis pėdas, sakoma, saugo namus nuo
gaisro ir kartais laikomas ant aukšto, jaujoje arba aruode iki kitų metų rugiapjūtės.
Žemaičiuose, pirmą rugiapjūtės dieną gr žus namo, kirtėjus ir rišėjas šeimininkė
apliedavo vandeniu, kad per rugiapjūtę nelytų, o paskui pavaišindavo kuo nors
skaniu18. Pirmą rugiapjūtės dieną paprastai baigdavo sotesne ir skanesne vakariene.
Rugius pjauti – ypač daug fizinių jėgų reikalaujantis darbas. Rugiai kirsti
pradedami ryte, nukritus rasai ir esant geram orui, todėl darbas vasaros kaitroje
buvo fiziškai sunkus ir varginantis tiek dalgiais mosuojantiems vyrams, tiek poroje
dirbančioms moterims. Talkininkai poromis tarpusavyje visuomet lenktyniaudavo.
Todėl darbe gana svarbu gerai sutarti porininkams ir vienodai sparčiai dirbti. Kitaip
vienam tekdavo taikytis prie kito spartesnio ar lėtesnio darbo. Pasitaikydavo, kad
pjovėjas gerai nenupjaudavo pradalgės,
tada rišėja likusius rugius nuraudavo ir
14
M i l i u s V . Javų nuėmimo ir kūlimo rankiai XIX a.
stengdavosi pjovėjui užrišti ant kojos,
antrojoje pusėje–XX a. pradžioje, M e r k i e n ė R . ,
taip sugėdindama tingin (Vaiguva).
M i l i u s V . Žemės ūkio inventorius, Vilnius, 1979,
p. 114
т р к -этн граф е к атла р балт
Arba, kai pjovėjai palikdavo lauke
к г е ле ел , Вил н с, 1985, c. 68–70.
nenupjautų rugių, sakydavo, kad pa- 15 Dundulienė P. Rugiapjūtės pabaigtuvės Lietuvoje
liko bobą , ir tai buvo didelė gėda
(XIX a.–XX a. pradžia), Vilniaus universiteto mokslo
darbai Istorijos-filologijos mokslų serija, Vilnius, 1958,
(Šiaulaičių k.). Kentėjo ir moteris, jei
p. 104.
pernelyg spartus kirtėjas. Rišėja tada 16 D a u k a n t a s S . Istorija žemaitiška, Vilnius, 1995,
bandydavo pažeisti dalgio aštrumą 17 t. 1, p. 109–110.
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių
pertraukdavo per ašmenis su lašiniais
tautosakos rankraštyno Tikėjimų kartoteka, Lietuvos
istorijos instituto Etnologijos skyrius (IIES).
ar riebalais, variniu pinigu, rūgščiu
18
B u r a č a s B . Rugiapjūtės pabaigtuvės, Lietuvos
obuoliu, sidabriniu žiedu, kauliniu
kaimo papročiai, Vilnius, 1993, p. 64–65.
19
guziku , taip tikėdamasi sumažinti 19 IIES Tikėjimų kartoteka.
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pjovimo spartą. Dirbant būdavo daromos pypkinės , per jas net padainuodavo.
Vaiguvos apylinkėse žinomas paprotys aprišti atėjus
laukus nedirbant talkoje
šeimininką šiaudais ir reikalauti išpirkos. Dėl to gaspadoriai net iš laukų bėgdavo.
Rugiapjūtei artėjant pabaigą ir rengiantis pabaigtuvėms, sutvarkomi namai,
išpuošiami gėlėmis, beržo šakelėmis. Lietuvių rugiapjūtės pabaigtuvėse tyrėjai skiria
penkis svarbiausius momentus paskutinio pėdo pjovimą, ievaro pynimą, vainiko
pynimą, vainiko parnešimą bei teikimą ir vaišes. Žemaitijoje iš šių momentų yra
keturi, nes čia nežinomas ievaro pynimas20. Lietuvoje daug žinoma tikėjimų, susijusių
su paskutinės pradalgės ir pėdo pjovimu. Tikėta, kad paskutiniuose nenupjautuose
javuose tūno javų augimo dvasia, vadinama vairiais vardais. Net darbas sietas su
kirtėjo šeimynine laime arba nesėkmėmis, charakterio blogybėmis, todėl paskutinės
pradalgės pjovėją gali ir pašiepti. Žemaitijoje tikėta, kad kas paskutinis pėdą sukirs ar suriš, tas ir kitais metais toje pačioje vietoje, t. y. pas tą pat šeimininką,
dirbs. Rišanti paskutin pėdą mergina gali greitai susilaukti vaiko. Žinodami tokius
tikėjimus vieni darbininkai vengia paskutinės pradalgės, kiti – atvirkščiai. pač
tai priklauso nuo šeimininko gerumo (Vaiguva)21. Todėl šeimininkai, norėdami
talkininkus paskatinti pjauti paskutinę pradalgę, XX a. pradėjo dėti ją sūr ar
butel degtinės, dėl ko šie netgi imdavo lenktyniauti22. Šis paprotys aptinkamas ir
Vaiguvos apylinkėse. Vieni šeimininkai paskutinėje pradalgėje paslėpdavo sūr ar
butel degtinės, kiti prie sūrio pridėdavo alaus. Supjovus paskutinę pradalgę, darbo
pabaigą skelbdavo kirtėjų dalgių žvanginimas. Vyrai dalgius puošdavo varpomis
ir rugiagėlėmis. Paskutin pėdą išskleisdavo kaip kokią gėlę, o kad visi matytų,
jog darbas baigtas, iškeldavo viršų (Pavaiguvio k.).
Nupjovę javus, iš rugių varpų ir gėlių pindavo vainiką. Gana svarbu žinoti
šeimininko charakter , jo polinkius ir pročius. Žemaitijoje pindavo tiek vainikų,
kiek yra šeimos narių23. Pasakojama, esą kartą dirbantys viename dvare talkininkai
pamiršo, kad šeimininkas nori visų šeimos narių vainikavimo. Nupynus vainikus
dvarininkui, jo žmonai, ūkvedžiui, bet pamiršus nupinti dukterims, šeimininkas,
parodęs parengtas talkininkams vaišes ir dovanas, nuėjo – užpykęs nepavaišino.
Vienur vainiką pindavo visos ar jauniausia rišėja iš 40 varpų, j išpuošdavo
(Stirbiškių k.), kitur – visos moterys. Bernai vainiką rišdavo tarsi kepurę, j dėjo
šeimininkui ant galvos, kad duotų degtinės (Bagužių k.). Kai kur Žemaitijoje
šalia vainiko iš gražių rugių stiebų surišdavo mažą pėdel ir dainuodami eidavo
namo24. Tok pėdel surišdavo šeimininkui Pakėvio kaime, kur j , padėtą ant lėkštės,
uždengtos balta skarele, su dainomis nešdavo namo. Kitur vainiką namo nešė
padėtą ant lėkštutės. Toks iškilmingas vainiko nešimas ir teikimas žinomas daug
kur Lietuvoje, bet atmenant, kad lėkštės kaip namų apyvokos daiktai plačiau paplito tik XX a. pirmais dešimtmečiais25,
tikėtina, kad tai naujas paprotys, todėl 20
D u n d u l i e n ė P . Lietuvių šventės, p. 219.
visur buvo prasčiau nešti j laikant 21 B a l y s J . Lietuvių žemdirbystės papročiai ir tikėjimai,
rankose. Dažniausiai tą darydavo vy- 22 Vilnius, p. 177–180.
D u n d u l i e n ė P . Lietuvių šventės, p. 208–209
riausia, t. y. dirbusi pirmoje poroje,
Petrulis J. Rugiapjūtės papročiai, Mūsų tautosaka,
1934, t. 8, p. 108.
rišėja. Pasitaikydavo, kad nešdavo kartu
23
P e t r u l i s J . Min. veik., p. 121.
ir pjovėjas su rišėja. Vaiguvos apylinkėse 24 D u n d u l i e n ė P . Lietuvių šventės, p. 226.
talkininkus paprastai prie durų slenksčio 25 Lietuvių etnografijos bruožai, Vilnius, 1964, p. 414.
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pasitikdavo šeimininkė su sūriu ir sviestu, o šeimininkas – su alaus ąsočiu, taip
pat sutikdavo su duona ir gira arba su duona ir druska, t. y. simboliškai – su
sena duona sutinka naują. Kartais vainiką teikdavo šeimininkei, o šeimininką net
pakilnodavo (Papilalio k.). Žemaičiai dar XX a. pradžioje teigė, kad kas šeimoje
turi valdžią, tam ir teikiamas vainikas26.
Vainikas šeimininko namuose būdavo teikiamas su oracija, kurioje išvardydavo
visus rugio vargus. Tačiau užrašytas ir toks pasakymas, kad kaip galima sakyt
kokią nors oraciją, jei bernai ir mergos nekentė gaspadoriaus kaip šuns“ (Šiaulaičių k.).
Kai nešdavo pėdel , teikiantis vyras šeimininkams sakė Parnešėm iš laukų duoną
arba
viežia, gardi, skalsi duona parėjo (Vaiguva). Oracijoje kalbama apie gerą
derlių, apie rugių žiemojimą ir gerą šeimininką. teikdami linkėdavo, kad kitais
metais būtų duonos kepalai didesni (Vaiguva). teikus vainiką, šeimininkai visus
kviečia prie stalo. Prasideda vaišės su šokiais ir dainomis, vairiais žaidimais.
Pirmąj kirtėją ir rišėją pagerbia – pasodina juos užstalėje.
Vainiką pakabina gerojoje troboje, o kai išdžiūvus iš jo pradeda byrėti
grūdai, tada padėdavo ant aukšto iki naujo derliaus. Vainiką kartais vieni laikė
iki žiemkenčių sėjos, kiti – iki kitų metų rugiapjūtės. prasta, kad Lietuvoje
pabaigtuvių vainikas siejamas su žmonių religiniais sitikinimais, todėl nešamas
per Žolinę šventinti bažnyčią, namie pakabinamas prie šventų paveikslų27. Daug
kur Lietuvoje, parnešus vainiką, buvo laistomasi. Tačiau šis paprotys mažiausiai
išliko Žemaitijoje28, todėl Vaiguvos apylinkėse dar prisimenamas, bet išsamesnių
duomenų apie j užrašyti neteko.
Bulviakasis. Bulviakasio talkos nebuvo dažnos. Kaip pažymi respondentai,
daugiausia talkinimas per bulviakas paplito prie ruso , t. y. po Antrojo pasaulinio
karo. Nusikasę savo bulves eidavo talką pas kaimynus baigti darbų, o kartais net
visų bulvių kasti. Baigus bulviakas , šeimininkai kiemą atneša duben ( bliūdą )
vandens su rankšluosčiu ir nusiprausę talkininkai sėda vakarienės. Žinoma atvejų,
kai XX a. ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje nusikasę savo bulves ūkininkai eidavo
padėti kaimynams, o pabaigoje surengdavo bendras kaimo vaišes pas paskutin 26 D u n d u l i e n ė P . Lietuvių šventės, p. 207, 213.
darbą baigus kaimyną (S rakiškių k.).
Pasak S. Daukanto, vainiką teikdavo gaspadinei.
Linų rovimo talkos. Žemaitija – 27 žr. D a u k a n t a s S . Istorija žemaitiška, t. 1, p. 110.
M a r d o s a J . Krikščionybės elementai lietuvių
linų auginimo kraštas. Tiesa, Vaiguvos
talkose XIX a. pabaigoje–XX a. pirmojoje pusėje,
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius,
apylinkėse nebuvo plačiau paplitusi
1997, t. 11, p. 131 Petrulis J. Rugiapjūtės papročiai,
prekinė linininkystė, tačiau savo poreip. 129.
kiams linus augindavo kiekvienas 28 D u n d u l i e n ė P . Rugiapjūtės pabaigtuvės Lietuvoje
( I a.–
a. pradžia), p. 118 D u n d u l i e n ė P .
valstietis. Turintieji didesnius plotus
Lietuvių šventės, p. 227.
rauti pasikviesdavo talkininkų. Tal- 29 Angelė Vyšniauskaitė pateikia duomenų, kad apie
Kelmę būta atodirbinio rovimo, kai dirbdavo už
kas rengdavo vairiai, neretai rovėjos
gyvulių sukergimą, vasaros ganiavą, net pasodinatidirbdavo už suteiktas paslaugas ar
tas bulves. Antai už pasodintas 50 kg bulvių
XX a. ketvirtajame dešimtmetyje atidirbdavo 3
paskolą, o neturinčios savo linų motedarbo dienas, o už vasaros ganiavą aviai – 2–5
rys eidavo dirbti už užmokest linais
dienas. (Žr. V y š n i a u s k a i t ė A . Lietuvos
valstiečių linininkystė, V y š n i a u s k a i t ė A . ,
ar pinigais. Tada atlygindavo už darbo
L a n i a u s k a i t ė J . Valstiečių linininkystė ir transdieną ar sutartą surautų linų pėdelių
portas, Iš lietuvių kultūros istorijos, Vilnius, 1977,
29
skaičių . Ūkyje linus buvo stengiamasi
t. 9, p. 36.)
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nurauti per 1–2 dienas. Linus raudavo giedrą dieną, nudžiūvus rasai, kad stiebeliai
nekaistų pėdelyje. Darbo diena trukdavo nuo ryto iki vakaro. Linus rauti buvo
moterų darbas. Tačiau dirbdavo kartu ir vyrai – jie rišdavo pėdelius, sunešdavo
juos palaukę ir karšdavo, t. y. nukapodavo galvutes.
Raudavo barais. Dideliuose linų plotuose barus savos šeimos ar padienėms
rovėjoms išdalydavo šeimininkas. Rovėja, eidama iš kairės dešinę, užsiimtą barą
raudavo dešine ranka, raunamus linus prilaikydavo su kaire. Rauti mėgdavo jaunos merginos, kurioms tai būdavo paskutinis bendras vasaros darbas ir dėl to
mėgstamas.
Linų mynimo ir brukimo talkos. Linus minti buvo sunkus ir nemažai darbo
rankų reikalaujantis darbas. Dažniausiai mindavo prastiniu rankiu – rankiniais
mintuvais, tačiau žinoma atvejų, kai tarpukariu naudodavo specialią mašiną. Valakinis ūkininkas linus mynė dvi dienas, dvivalakinis – tris, o trivalakinis – nuo
pirmadienio vakaro iki šeštadienio ryto30. Taigi dienų, kaip ir kviečiamų talką
žmonių, skaičius priklausė nuo auginamų linų kiekio. Už darbą buvo atsilyginama
atitalkinimu, tačiau šalia tokių darbininkų buvo ir dirbančių už atlyg . Jiems mokėjo
už sutartą mynimo laiką arba išmintų linų kiek . Nors talkose samdiniai mėgdavo
dirbti dėl smagios bendro darbo nuotaikos ir gero valgio, jiems čia dirbti būdavo
privaloma. jimas talkas net būdavo traukiamas sutart su šeimininkais. Kai
būdavo minama prieš Kalėdas (tuo metu samdiniai dažniausiai jau būna baigę
sutartą darbo laiką), samdiniai
talką pas šeimininką sugr ždavo dirbti senos
algos sąskaita31.
Kelmės rajonas patenka tarp tų Žemaitijos rajonų, kur linamynio talka
prasidėdavo nuo sutemos ir dirbdavo naktimis32. Pradėdavo minti vakare po
vakarienės ir dirbdavo iki gerų išnaktų, nes rudens vakarai jau ilgi, o jaujos
vidury degė žibalinė lempa. Tačiau, respondentų teigimu, būdavo rengiamos ir
dieninės talkos, prasidedančios švintant. Dirbdavo iki išminami visi tam kartui
išdžiovinti linai, todėl galėjo darbas trukti iki paryčių, bet kartais baigdavo tik po
pusiaunakčio. Žemaitijoje kitaip nei kitose Lietuvos vietose dirbo poromis vyrai ir
moterys33. Vyrai pirmiausia sulaužydavo stiebelius, o galutinai išmindavo moterys.
Tačiau užrašyta ir tai, kad vyrai mindavo, o moterys plakdavo – brukdavo. Per
visą jaują stovėdavo su mintuvais ožys ir netoli kiekvieno mynėjo darbavosi
plakėja (Stirbiškių k.). Mynė ir pirtyse, nes jaujas ne visi turėjo. Tačiau jaujoje
buvo galima išdžiovinti daugiau linų ir greičiau baigti linamyn . Jauja didelė, pagal
pakuros dyd 6–7 lovos arba ryklės , ant kurių sudėtus linus džiovindavo dvi
dienas (Liubši k.).
Pasak J. Mickevičiaus, aprašiusio 30 M i c k e v i č i u s J . Senovės linų ūkis Žemaičių
senovės žemaičių linų mynę ir talkas,
krašte, III. Linų mynės ir jų talkos, Gimtasai kraštas,
dirbdamas nakt ir per pertraukas jau- 31 1938, Nr. 3–4, p. 346.
N e z a b i t a u s k i s L . Šeimyna ir jos būklė
nimas nesiilsėdavo ir nemiegojo, o krėtė
žemaičiuose, Gimtasai kraštas, 1935, Nr. 3–4 (7–8),
juokus, su merginomis gnaibėsi , žaidė 32 p. 370.
V y š n i a u s k a i t ė A . Lietuvių linininkystės papročiai,
jėgos žaidimus. Pateikdamas žaidimų paKudirka J., Milius V., Vyšniauskaitė A.
Valstiečių verslai, Iš lietuvių kultūros istorijos, Vilnius,
vadinimus, jis pamini vairias Žemaitijos
1983, t. 12, p. 148–149.
vietoves ir apie Užvent liudija žaidus 33 V y š n i a u s k a i t ė A . Lietuvos valstiečių linininkysžaidimus gerve eiti , obel krėsti ,
tė, p. 84.
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prie lašinių lipti , stebulę pūsti 34, kurie galėjo būti žaidžiami ir Vaiguvos
apylinkėse, tačiau jų jau neteko užrašyti. Jei tame pačiame kaime vykdavo kita
talka, kartais vaikinas apsirengdavo velniu ir eidavo gąsdinti merginų. Vyresnieji
amžiumi snausdami šildydamiesi jaujoje pasakodavo vairius atsitikimus, nuotykius,
sekė pasakas35. Paskutin vakarą būdavo dideli pasilinksminimai, nes tai lyg ir
paskutinė tų metų talka. Daug žaidimų, dalijo žiedą. Kartais, baigus linamyn ,
visas kaimas rinkdavosi didžiausioje troboje pabaigtuvių su suneštinėmis vaišėmis.
Jų metu pušinėdavo, žiedą dalydavo, žaisdavo žiuž , dainuodavo (Kruop inių k.).
Linus brukti buvo tik moterų darbas. Jeigu nespėdavo išminti šiokią dieną,
brukdavo šeštadienio vakarais. Brukdavo vėlyvą ruden ir žiemos pradžioje. Brukėjos
turėdavo ne tik išvalyti iš išminto pluošto spalius, bet ir šiaudais surišti išvalytus
nuo spalių ryšelius. Brukimas nemažai priklausė nuo to, kam bus naudojamas linų
pluoštas. Labai rūpestingai būdavo linai brukami siūlams, kitaip – parduoti. Vaišės
darbo pabaigoje nerengiamos, o už darbą buvo atlyginama pietumis. Apdoroti
paskutin linų pluoštą, juos šukuoti – jau šeimos moterų rūpestis.
Kūlimo talkos. Javus kulti pradėdavo vėlų ruden . Vaiguvos apylinkėse iki XX a.
vidurio vietomis išlikęs kūlimas spragilais. Kuldavo paprastai šeimos nariai, bet
pasitaikydavo ir talkų. Talkininkų skaičius priklausė nuo javų kiekio. Kulti neidavo
tik šeimininkė, ji likdavo prie namų ruošos. Spragilus atsinešdavo kūlėjai ir būdavo
kuliama nuo pirmųjų gaidžių. Išdžiovinti javai būdavo suguldomi dviem eilėmis, o
kuldami išlaikydavo taktą. Iškūlus vieną pėdų pusę, javus apversdavo, o pabaigoje
iškratydavo šakėmis ar rankomis. Dieną vyrai iškultus grūdus vėtydavo ir sunešdavo
klėt . Taip kuldavo visą mėnes . Dažniau spragilais kuldavo norėdami turėti stogui
dengti šiaudų, nes, kuliant rankomis, nesusigadina šiaudai ir jie tinka kūliams rišti.
Po Pirmojo pasaulinio karo kūlimą spragilais pamažu išstūmė arkliu sukamos
kuliamosios mašinos, kurias iš pradžių kaime turėjo tik vienas kitas (Papilalio k.).
Priklausomai nuo dydžio, kuliamajai sukti reikėjo 4–8 arklių, o prie mašinos tekdavo dirbti iki 20 žmonių – vyrų ir moterų, kurie darbus pasiskirstydavo pagal
jėgas. Tai vadinamoji jovalinė mašina, nes ji neišvalė grūdų (Didlaukio k.), todėl
keturios moterys stovėdavo prie redelės ir ant jos kratydavo krintančius iš
mašinos šiaudus. Vyresnis vaikas varinėdavo arkl .
Žinomos ir garinės kuliamosios, kurioms vežioti iš ūkio ūk reikėjo šešių
arklių. Labai retas ūkininkas turėjo varikliu sukamą kuliamąją. Mašina diktavo darbo
tempą ir atsitraukti nuo jos nebūdavo manoma, todėl talkai nebūdingos pramogos.
Tik baigus darbą laistėsi, o merginas bernai tepliojo tepalais (Sarakiškių k.).
Tačiau dažnai po darbų pramogos menkai rūpi – tik pavalgoma ir skirstomasi,
ypač prisimenant, kad, einant paeiliui per kaimą kuliamajai, rytojaus dieną laukia talka pas kitą kaimyną. Nepaisant to, būtinos ir svarbios pabaigtuvių vaišės.
Apskritai valgymas priklausė nuo šeimininkės. Jei ši gera – maitina daug ir gerai,
jei ne – prastai, pietūs ir vakarienė be alaus ir pyragų. Tačiau po tokių vaišių
kitais metais būdavo sunku surasti talkininkų (Šiaulaičių k.).
Kiaulės skerdimo talkos. Kiaulės buvo skerdžiamos prieš Kalėdas ir Velykas.
Šiuo tikslu neretai buvo rengiamos
kiaulių skerdimo talkos. Prieš tai gy- 34 M i c k e v i č i u s J . Ten pat.
vulys būdavo dieną laikomas neėdęs, 35 N e z a b i t a u s k i s L . Talkos žemaičiuose, 1, p. 126.
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kad būtų tuščios žarnos (Pavaiguvio k.). Tiriamuoju laiku neaptinkama buvusio
tradicinio kiaulių skerdimo troboje. Gyvul pjaudavo paguldę ant žemės, kartais
ant paklotų lentų. Vaiguviškiai skerdžiamos kiaulės snuk susukdavo virve, kad
nežviegtų, o išvestą lauką gyvul prieš duriant kartais apsvaigindavo smūgiu
galvą. Padėti būtinai kviesdavo vieną vyrą – skerdėją (rezniką). Būdavo ir tokių
skerdėjų, kuriems tai buvo savotiškas amatas (Bagužių k.). Kartais stiprus vyras
paskersdavo vienas, o šeimininkė išdarinėdavo. Bet būdavo, kad darinėti pasikviesdavo kaimynes. Tačiau palaikyti gyvuliui neretai prireikdavo kaimynų pagalbos.
Žemaičiai mėgo kraujinius vėdarus ir nesitenkindavo likusiu krūtinės ląstoje
krauju, todėl nudurtos kiaulės kraują semdavo puodynę. Dažniausiai nuleistą
kraują stengdavosi dėti druskos, sniego arba laikydavo šaltai, kad kraujas nekrešėtų.
Taip pat, kad kraujas nekrešėtų, kartais maišydavo su pagaliu, o vėliau j sudegindavo. Pasitaikydavo ir tokių, kurie nieko nedarydavo, nes manė, kad sukrešėjęs
esąs geriausias (Šarkių k.), arba iš kraujo nieko nedarydavo, todėl palikdavo j
tekėti ir neužkišdavo dūrio vietos. Vis dėlto dažniausiai dūrimo vietą sprausdavo
skudurą. Kai kada prieš svilinant gyvuliui snuk kišdavo akmen , kad nesušustų
žarnos. Kiaulę svilindavo linais ar šiaudais.
Skerdžiant būdavo atsižvelgiama
savaitės dienas. Geriausia tam darbui
būdavo laikomas penktadienis, nes buvo tikima, kad šią dieną skersto gyvulio
mėsa nesukirmys arba tiesiog neges. Ketvirtadienis tinka, kada norima, kad mėsa
nesitrauktų ir nekirmytų (Sarakiškių k.). Nuo kirmėlių saugios dienos yra penktadienis ir šeštadienis (Papilalio k.). Reikšmingi mėsai ir atmosferos oro reiškiniai.
Pučiant šiaurės vėjui – mėsa bus kieta. Lyjant ar sningant – mėsa kirmys, rūdys
(Šarkių k.). pač dažnai buvo žiūrima mėnulio fazes. Jei skerdžia per pilnaties
ėjimą link delčios, sakoma, kad tada mėsa pilnėja ir nesuverda katile. Neskerdė
delčioje, nes kai mėnulis pilnas, tai įdėta porcijikė bus pilna, o kai į delčią, bus
kaip naginė arba į rupk susitraukus, porcijikė bus maža, o pilnaty mėsa nesitraukia
(Pakėvio k.). Geriausia, daugelis sako, skersti priešpilnyje, nes mėsa išsipūs, o
delčioje sudyla, susitraukia. Delčioje – traukiasi, pilnatyje ir priešpilnyje – gerai, jaunatyje – kirmija (Li bišiškių k., Kolainiai). Kiaules paskerdus per jauną
mėnul , mėsa bus švari, nebus kirmėlių, o pilnaty kirmija (Vaiguva). Priešpilny,
pilnatyje – nesitraukia ir nekirmija mėsa (Didlaukio k.). Apskritai polinkiai nėra
tvirti ir ryškūs, o tikėjimai pagal kaimus varijuoja. Kai kurių tokių tikėjimų seni
žmonės laikosi ir dabar.
Paskerdus kiaulę, rengiamos skerstuvių vaišės, per kurias talkininkams, be
šviežios mėsos, duodavo ir kruopinių vėdarų, alaus. Jei padėdavo tik skerdėjas, j
pavaišindavo, pastatydavo buteliuką degtinės. Skerstuvių mėsos būtinai duodavo
išleidžiamam namo talkininkui arba talkininkams. Skerstuves sudarydavo kauliukai,
lašinių gabaliukas, nuo papilvės mėsos ir net raumenų, kartais ir kraujo. Tiek,
kad būtų vienam kartui išsivirti. Taip pat buvo nešama skerstuvių kaimynams
lašinukų, kauliukų, šonkaulių, kepenų gabaliuką. Kiek jos svarbios, rodo toks faktas. Sakoma, kad skerstuvių nunešimas būdavo lyg ir susitaikymas su susipykusiu
kaimynu. Skerstuvės nešamos kaimynui ar arti gyvenančiam giminaičiui, skerdėjui
(reznikui) už papjovimą. Kai kada skerstuvių nenešdavo, o tik išeinančiam namo
skerdėjui duodavo apie kilogramą lašinių, gabaliuką raumenų (Vaiguva). Kaimy766
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nus po poros dienų pavaišindavo vėdarais, kuriuos nunešdavo, arba pakviesdavo
pirmųjų vėdarų. Jei žmogus pataikydavo ateiti, kai kepami vėdarai, pavaišindavo.
vairios kitos talkos. Kiek atmena dabartiniai Vaiguvos apylinkių gyventojai,
rąstų vežimas namų statybai nėra būdinga talka. Toks darbas nėra dažnas, nes
pastatai statomi gana retai. Tačiau praeityje rąstų gabenimo talka Žemaitijoje buvo
paplitusi, nes, pasak J. Petrulio, miško vežimą žemaičiai, kaip ir mėšlavež , vadino
tiesiog talka36. Kadangi pakrauti vežimą rąstus reikia nemažai fizinės jėgos, net
mažesniam kiekiui rąstų parvežti prašo darbininkų. Todėl
mišką važiuodavo
parvežti rąstų 2–3 vežimų talka.
Pasitaikydavo ir kolektyviai plėšyti plunksnas, kai rudens ar žiemos vakarais
susirinkdavo kelios merginos plėšyti žąsų plunksnų. Tai talka ir kartu pramoga, nes
ateidavo ir vaikinų. Šie pasakodavo linksmus atsitikimus, jei ne adventas ar gavėnia,
padainuodavo (Stirbiškių k.). Ateidavo vaikinai padėt ir tada, kai norėdavo šokius
kviesti merginas. Pramogų susirasdavo ir darbo metu, o prieš darbo pabaigą turėdavo
pasivolioti plunksnose (Vaiguva). Tačiau dažniausiai tok darbą atlikdavo savo šeimos
jėgomis. Arba, kaip sakoma, specialiai plėšymo talkų nebuvo, o plėšydavo vakarodami. Tada susirinkdavo moterys, samdinės ir kiekviena plėšė atsineštas plunksnas.
Kartais kaimynė kaimynei padėdavo raugti žiemai kopūstus (Pavaiguvio k.).
Talkininkų mityba ir pabaigtuvių vaišės. Žmonių ryšiai su tradicine kultūra
reiškiasi vairiomis formomis ir pavidalais. Kultūrinė informacija perduodama
šeimoje, bendraujant su kaimynais, bendruomenėje. Nemažą reikšmę šiuo požiūriu
turi talkos, leidžiančios atitrūkti nuo kasdienių ir prastinių gyvensenos pročių, taip
pat sklisti naujiems patiekalams ir kurtis vairesnėms užstalės tradicijoms. Talkų
mitybai reikšmingi religiniai dalykai, nes rengėjai turėjo nevalgant prisiderinti prie
pasninkų. Kitaip tokią dieną surengta talka kels nepatogumų, nes teks dirbti nevalgant mėsiškų patiekalų. Tiesa, pasak J. Šopausko, Žemaitijoje jau XX a. pradžioje
nebuvo griežtai laikomasi pasninkų37, tačiau penktadieniais būtinai nevalgė mėsos,
o kai kas ir šeštadieniais. Todėl talkininkų mityba, nors ir sikomponuoja bendrąją
valstietiškos mitybos sistemą, vertė žmones kitaip tvarkyti š svarbų talkų reikalą,
nes neretas, ypač samdinys ar vargingesnis valstietis, talką ėjo tikėdamasis geresnio
ir gausesnio maisto. Taigi talkininkų maitinimas yra savarankiška valstietiškosios
mitybos dalis, nors savo ištakomis tiesiogiai susijusi su tradiciniu valstietišku maistu. Tačiau jeigu palyginsime J. Navickaitės pateiktą kasdienės lietuvių mitybos
sistemos vaizdą, matysime, kad stipriausi ir sočiausi patiekalai tenka pusryčiams,
o vakarą jų sotumas silpnėja ir vakare patiekiami lengvesni maisto gaminiai38.
Talkose viskas atvirkščiai pusryčių dažnai nevalgoma, o jei duodama, tai prilygsta kasdienei mitybai, o vakarienė arba pabaigtuvių vaišės buvo geros ir gausios.
Kadangi talkos daugiau vidutinių ir stambių ūkių darbo tvarkymo forma, juose
buvo palankesnės sąlygos gaminti geresn maistą. Kita vertus, kartais talkų
36
P e t r u l i s J . Žemės ūkis žemaičiuose, Gimtasai
pasitaikydavo ir smulkiuose ūkiuose,
kraštas, 1940, Nr. 1(24), p. 56.
pvz., kiaulių skerdimas, tačiau ir juose 37 Š o p a u s k a s J . XX a. pradžios žemaičių liaudies
valgiai, iziologijos ir biochemijos klausimai, Vilnius,
šeimininkas turėjo laikytis esamų elgesio
1962, p. 265.
pročių. Kitaip nebūtų galima tikėtis 38 N a v i c k a i t ė J . Valstiečių darbo dienos ir mitybos
kitąmet gauti pagalbininkų.
režimas, Kraštotyra, Vilnius, 1966, p. 114.
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Maitinimo dažnumas priklausė nuo darbų sunkumo ir talkos trukmės. talkas
dažniausiai eidavo jau po pusryčių, todėl talkininkai pirmą kartą valgydavo pietus,
o iš viso per dieną – du kartus. Kadangi daugiausia talkų vyko vasarą, paprastai
laukus pavakariams nešdavo šaltų užkandžių. Jei ateidavo tik pusdieniui, tada
pasitenkindavo darbo pabaigoje pamaitinę gausiau ir geresniu maistu. Po Pirmojo
pasaulinio karo talkų metu ant stalo buvo patiekiama sviesto, prastinių proginių
ir šventinių produktų, be to, buvo paplitęs kastinis, tradicinis talkų maistas39, kur
dar XIX a. pradžioje yra aprašęs pakėviškis Liudvikas Jucevičius40. Per pusryčius
mėšlavežyje ir net rugiapjūtėje duodavo tradicin žemaičių pusryčių patiekalą –
košių. Nors žinoma, kad XX a. pradžioje Žemaitijoje linamynio ir kūlimo talkoms
specialiai pjaunamos avys, o jų kumpius sūdė ir rūkė pavasario ir vasaros talkoms41,
tačiau Vaiguvos apylinkėse apie tokius kumpius ant talkininkų stalo neteko girdėti.
Kita vertus, avis pjauti kūlimo talkai gerai žinoma. Naujoviškos mitybos laikais
aptinkame atėjusių ar perimtų iš kaimynų, miesto patiekalų. Jau po Pirmojo pasaulinio karo vaiguviškių talkose atsiranda patiekalų iš maltos mėsos42. Tuo metu
visuotinai pietums ar pabaigtuvėms plinta kugelis, cepelinai, iš kiaulės kojų gaminama šaltiena, imama gerti kava. Kinta ir stalo kultūra. Surinkti duomenys rodo,
kad tarpukario talkose prie stalo vartojamos individualios lėkštės, šakutės ir peiliai.
Pietums ir vakarienei valgė kugel , košę su spirgučiais, duodavo arbatos,
naminio alaus (jis paprastai nepriskiriamas prie alkoholinių gėrimų), kastinio.
Mažiau pasiturintieji galėjo pietums duoti virtos mėsos ir pieniškos kruopų sriubos, o vakarienei – kas likdavo nuo pietų (Vaiguva). Kartais talkininkams, kurie
dieną negr ždavo iš laukų pietų, vakare duodavo duonos ir lašinių parsinešti namo
(Liubišiškių k.). Maistas priklausė nuo darbų. Šienapjūtėje maistas daugiausia sausas.
Tai sūris, rūkytas kumpis, pyragas, nes valgydavo pievose, o vakarienė paprastai
tapdavo pabaigtuvėmis. Mėšlavežiui kepė kugel , virė mėsą, kopūstų sriubą, darė
šaltieną, gamino cepelinus (Stirbiškių k.). Rugiapjūtėje laukuose valgė džiovintus ir
šviežius sūrius, sviestą, dešras, skiland , kump , lašinius. Pietums – kugelis, mėsa,
šaltiena, sūris, alus ir gira (Vaiguva). Kai kada išvirdavo šviežių rugių košės,
virtinių su lašiniais (Kruop inių k.), o pabaigtuvėms gamino kugel su vištiena,
cepelinus, kepė pyragą, duodavo sūrio su sviestu, rūgpienio su bulvėmis, dešros
ir arbatos. Bulviakasyje maitino bulviniais blynais, bulvių koše su rūgpieniu, sūriu,
alumi (Papilalio k.) arba ragaišiu, sviestu, sūriu, lašiniais, kastiniu (Pakėvio k.).
Linarovio talkoje laukuose vaišino obuoliais (Šiaulaičių k.). Žemaitijoje, nakt minant linus, žinoma, sunku tvarkytis su
mityba, kai naktis gali būti dalijama
39
Lietuvių etnografijos bruožai, p. 398.
kelias dalis43. Tačiau vaiguviškiams 40 J u c e v i č i u s L . Raštai, Vilnius, 1959, p. 447.
tokios sudėtingos naktinio maitinimo 41 Š o p a u s k a s J . XX a. pradžios Žemaičių liaudies
sistemos nebuvo, nebent tai išnyko 42 valgiai, p. 264.
Šiaurės Žemaitijoje 3–4 dešimtmetyje imta malti mėsą
žmonėms iš atminties. Prisimenama,
ir kepti kotletus, nes atsirado mėsmalės, pietums
imta skusti bulves, tada imta vartoti šakutes. (Žr.
kad jaują mynėjams atnešdavo sūrio,
Šiaurės Žemaitijos valstiečių maistas. Kraštotyros
sviesto, pyrago, pieno. Kuliant būtinas
darbų saugykla, b. 18–3, l. 8.)
kugelis, neretai su vištiena (Šarkių k.), 43 V y š n i a u s k a i t ė A . Lietuvių linininkystės
papročiai, p. 148–151. Kelmės rajonas eina tuos
o pabaigtuvėse – alus, sūris, vėdarai.
Žemaitijos rajonus, kur buvo maitinama keturis
Pakviesdavo ir muzikantus.
kartus. (Žr. Ten pat, p. 150 (8 pav.)
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Namie maistą užgerdavo duonos gira, gaminta iš džiovintų duonos plutelių,
kartais turėdavo raugintos sulos. Per vasaros karščius laukus nunešdavo rūgštaus
gėrimo, pagaminto iš vanden mestų džiovintų duonos plutų. Be šių skysčių, kaip
maisto papildo, pabaigtuvėms turėdavo būti patiekta stipresnio, turėjusio ritualinę
reikšmę, gėrimo. Dažniausiai tada nupirkdavo alaus (kitu metu būdavo duodama
naminio silpno alaus). Rituališkumas geriant prieškariu išlaikomas ir neteko girdėti,
kad ant stalo net keliolikai talkininkų būtų patiekiama daugiau nei butelis degtinės
ir atskiri stikliukai. Degtinę gerdavo iš einančios ratu taurelės. Toks gėrimo būdas
Lietuvoje turi senas tradicijas, ir kaip teisingai paminėjo Angelė Vyšniauskaitė, tai
yra lietuvių vaišių šventinio ritualo sudedamoji dalis44. Žemaitijoje esama nemažai
ritualinio ir pramoginio pobūdžio atvejų linamynio metu, tačiau vaišės ritualizuojamos dažniau rugiapjūtės ir linarūtės pabaigtuvėse, o kitose talkose jos – tik
atsilyginimas už darbą45.
Pabaigtuvėmis paprastai vadinama toks maitinimas, kai ant stalo pasirodo
degtinės butelis ar pirktinio alaus ąsotis. Pabaigtuvių vaišės buvo ilgesn laiką
trunkančių talkų pabaigos privalomas ritualas. Nors pabaigtuves galima tapatinti
su vakariene, tačiau jos gali būti laikomos vienu iš svarbiausių darbo pabaigą
prasminančių dalykų. Antai atskirti vaišes nuo rugiapjūtės pabaigtuvių struktūros
tiesiog ne manoma – pinti vainiką, nešti ir teikti šeimininkui – tai priminti, kad
laukiama valgyti ir išgerti, be ko kitais metais talkinti nebus manoma. Tiesa, pats
vainikas nėra vien pabaigtuvių vaišes ženklinantis simbolis. Vainiko apeigiškumas
akivaizdus, tačiau po Pirmojo pasaulinio karo jis praranda sakralumą ir daugiau
susiejamas su formalia darbo pabaiga. Todėl vainiko nešimas namo ant galvos ar
lėkštės tampa pačia vaišių sąlyga.
Pabaigtuves prasmina būdingas jaunimo pasilinksminimas. Tyręs patalkius,
t. y. po talkų vykusius jaunimo pasilinksminimus, Žilvytis Šaknys Žemaitiją
priskiria prie patalkių vakarėlių regiono. Tačiau, atidžiau sigilinę jo pateiktą
tarpukario laikus atspindint 20 žemėlap , matome, kad maždaug Vaiguvos teritorijoje patalkių tradicijos buvo ne pačios tvirčiausios. Nepaisant to, net po atskirų
talkų vykę pasilinksminimai turėjo savus pavadinimus. Kūlimo pabaigoje buvo
pamašinautis (Pakėvio k.). Po linų mynimo pasilinksminimą vadino pamyniais
(Šiaulaičių k.). Ateidavo pasilinksminti bernų iš svetimų kaimų, o merginos – tik
pakviestos. Atėję nekviestieji vadinti styrininkais, jiems užgrieždavo styrininkų
polką ir turėjo eiti šokti (Vaiguva). Tarpukariu žinomi tradiciniai šokiai. Antai
rugiapjūtėje šoko suktinį, padispaną, polką su ragučiais, krakoviaką (Vaiguva).

Išvados
Taigi talkos, kaip valstiečių bendruomeninio darbo forma, buvo gyvybingos ir reikalingos privačiam valstiečių
ūkiui, o savo ekonomin pagrindą ir
tikslingumą jos prarado kolektyvizavus
ūkius. Tiek ūkio savininkui, tiek kaimo
bendruomenei buvo svarbi valstiečio
ūkio sėkmė ir laiku bei sėkmingai atlikti

Vyšniauskaitė A. Gėrimas lietuvių liaudies ritualuose ir kova su girtavimu, Ritualas. Blaivybė. Kultūra,
Vilnius, 1989, p. 114. Apeiginio užgėrimo papročiai
žinomi jau XVI a. (Žr. Jurginis J., Lukšaitė I.
Lietuvių kultūros istorijos bruožai, Vilnius, 1981,
p. 110–111.)
45
Mardosa J. Ritualiniai talkų pabaigtuvių veiksmai
XIX a. pab.–XX a. pirmojoje pusėje, Lietuvių katalikų
mokslo akademijos suvažiavimo darbai, Vilnius, 1999,
t. 17, p. 434.
44
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darbai. Todėl tik ūkininko ir bendruomenės suinteresuotumo dermėje galėjo gyvuoti
talka kaip kolektyvinio darbo forma ir kaip paprotys. O per darbuose aktualizuojamas pramogas, papročius, apeigų palaikymą talkos buvo svarbios kaimo socialiniam
ir kultūriniam gyvenimui. Todėl Vaiguvos apylinkėse plačiausiai paplitusios tos
talkos, kurios, kaip ir visoje Lietuvoje, lėmė žmonių gyvenimo sėkmę ir kokybę
mėšlavežio, rugiapjūtės, linamynio ir visuotinai žinomos kiaulių skerdimo talkos. Tuo
tarpu daug ir skubaus darbo reikalaujantis arimas, sėja, nors šie darbai kasmetiniai
ir labai svarbūs žemdirbystės sėkmei (tai rodo paminėti papročiai ir tikėjimai),
dažniausiai atliekami savo jėgomis ir talkos rengiamos buvo tik ypatingais atvejais.
Talkos buvo rengiamos atsiradus poreikiui skubiai atlikti darbus arba trūkstant
šeimoje darbo rankų. Arimo, sėjos ir šienapjūtės darbai dažniausia atliekami savo
jėgomis, todėl talkos telkiamos ypatingais atvejais. Dažniausiai vaiguviškiai rengė
mėšlavežio, rugiapjūtės, kūlimo bei linamynio talkas. Vaiguvos apylinkėse žinomos
atodirbinės ir už atlyginimą rengiamos talkos. Pagal darbo organizavimo formą
talkos skiriamos visam darbui atlikti arba jo baigimo stadijai. Atsiradusiai žemės
ūkio technikai aptarnauti reikėdavo talkininkų pagalbos. Tokios talkos po Pirmojo
pasaulinio karo tapo kūlimo spragilais, arba – su kuliamosiomis mašinomis. Kiaulių
skerdimo specifika taip pat užtikrino ilgalaik šių talkų egzistavimą.
XX a. pirmojoje pusėje mažai belikę specialiai talkoms skirtų papročių, susijusių
su magija ir burtais. Gausiau paplitę papročiai, kurie turi pramoginę prasmę arba
siekiama užsitikrinti geresn maitinimą, ypač gausias pabaigtuvių vaišes. Todėl
mėšlavežio, rugiapjūtės bei kūlimo darbų paprotiniai veiksmai dažniausiai praradę
apeiginę prasmę ir gavę pramogin pobūd .
Talkininkų maitinimas pagal maisto turin iš esmės atitinka tradicin mitybos model . Talkų mitybos specifiškumą sudaro maisto siejimas su darbais ir
sezoniškumu, todėl ruden padaugėja mėsos gaminių. Be pagerinto maisto, talkininkams būdavo duodama tradicinių proginių patiekalų, o po Pirmojo pasaulinio
karo atsiranda naujovės. Tačiau išlieka ir tradicinės žemaičių košės. Skirtingai nei
kasdienėje mityboje, pagrindinis akcentas tenka vakarienei, kuri dažniausiai buvo
ir pabaigtuvės. Specifin talkų pramogų bruožą sudaro pabaigtuvėse rengiami
jaunimo pasilinksminimai.
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Kalvystė Vaiguvos valsčiuje
Ieva

varcaitė

Mano tėvelis buvo kalvelis , – kaip toje dainoje iš tikrųjų mano tėvelis
Mykolas Švarcas buvo patyręs, nuo širdies atsidavęs savo darbui ir visame valsčiuje
žinomas kalvis. Tai savamokslis kalvis, to pasiekęs dideliu kruopštumu, tvarkingumu ir didele meile kalvystei. Kalviauti jis pradėjo dar ankstyvoje jaunystėje,
gyvendamas P vaiguvio palivarke pas ponią Gžegužauskienę (Samuilytę). Mat
Pavaiguvio apylinkėse kitoje kelio pusėje, kiek atokiau nuo dvaro rūmų žvenčio
link, stovėjo senoviška kalvė, žemaičių vadinama kuzne, kurios savininkas buvo
senas prityręs dvarų kalvis Antanas Kanapeckis. Jis aptarnavo ne tik V iguvos
dvarą ir jo palivarką P vaiguvyje, bet taip pat ir žgirių dvarą, susidedant iš
trijų atskirų dvarų, kuriame buvo gana išplėtotas žemės ūkis. Dvaruose buvo daug
arklių, kuriuos kasmet reikėdavo po kelis kartus kaustyti. Dvarų ratinės (vazaunės)
buvo pilnos žemės ūkio inventoriaus – ratų, brikų, brikiukų, šlajų, šlajukų, plūgų,
virbalinių ir spyruoklinių akėčių (drapakų) ir kt.
Visą tą dvarų inventorių iš pradžių reikėjo apkaustyti nauja geležimi, o
susidėvėjus – kalvėje juos suremontuoti. Tad kalvis A. Kanapeckis savo kalvėje
turėjo suktis kaip vijurkas. Meistras kalvėje praleisdavo ištisas dienas nuo saulėtekio
iki saulėlydžio. Jis niekada nežiūrėjo laikrod , o kalvėje jo ir neturėjo.
Jaunasis Mykoliukas mėgdavo užeiti kalvę, aplankyti senąj kalv A. Kanapeck .
Pagaliau jis ir pats ryžosi paimti plaktuką bei kūj . Iš pradžių net plaktukas
neklausė Mykoliuko, ką jau bekalbėti apie kūj . Jie jaunam vyrui buvo per sunkūs,
o senajam kalviui tie patys rankiai jau buvo visai lengvi. Mykolui paūgėjus, pagal
jo paties pasakojimus, tie patys kalvio rankiai palengvėjo.

varcų giminės genealoginis medis.
2008 m. Sudarė Ieva

varcaitė
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Kiekvieną syk , užėjęs kalvę, jis vis stebėdavęs prityrusio kalvio A. Kanapeckio darbą. Kai kada Mykoliukas pasiprašydavęs leisti ir jam pabandyti pagręžti
bormašine, paplakti kaitusią gelež ar nors papūsti dumples, kad nuolat degtų
ugnis, kurią būdavo sukišti vairaus dydžio gelžgaliai, o jiems kaitus, kalvis iš
jų darydavo vairias metalo formas.
Buvo manoma, kad kalvė ūkyje gali atnešti naudą. Taip gausios šeimos narys
nusprendė pasistatyti nuosavą kalvę. Pagaliau Mykolas Švarcas 1936 m. vedė stambaus ūkininko Juozo Jociaus dukter Marijoną ir iš P vaiguvio išsikėlė gyventi
žmonos sodybą Norki kaime, kur iš lentų pasistatė naują medinę kalvę prie pat
kelio P keliai–Norkia –V iguva, kad būtų patogus privažiavimas. Vengiant kalvės
gaisro pavojaus, ji stovėjo gerokai atokiau nuo senosios sodybos trobesių. Kalvę ir
sodybą skyrė kaimo gatvelė (ulyčia) su abipus žaliuojančia veja. Šalia kalvės buvo
aukštas storas kaštonas – tai galingas medis, prie kurio būdavo rišami arkliai, atvesti
pakaustyti. Taip Mykolas uošvių sodyboje sirengė pagal savo materialines išgales sau
darbo vietą – kalvę, bet trūko kalvystės rankių, kuriuos teko pačiam gamintis.
Norkių kaimo kalvė buvo medinė, karkasinėmis sienomis, iš lentų. Jos stogas
buvo dengtas taip pat lentomis. Kalvė buvo be lubų, stačiakampė. Jos tarpdurys
buvo platus. Kalv tenkino vienas nedidelis langas pietinio šono sienoje. Nakčiai šis
langelis buvo uždaromas langine, kuri skersai buvo prispaudžiama metaline juosta.
Kalvėje priešais duris buvo ugniavietė su žaizdru, kur pūsdavo dumplėmis. Vidury
kalvės ant tvirtos trinkos (kaladės) ne per toliausiai nuo žaizdro stovėjo priekalas.
Kairiajame pasienyje link durų stovėjo kalvio darbastalis su bormašine. Priekalą teko
pirkti turguje, o reples, vairiausius grąžtus ir kitą smulkesn inventorių pasigamino
pats kalvis. Apsirūpinti inventoriumi labai padėjo taupumas, darbštumas, artimųjų
parama ir didžiulis atkaklumas savarankiškai dirbti ir prasigyventi. Kalvėje daug
vietos užėmė dumplės, kurių gamybai reikėdavo dviejų karvių odų. Jos būdavo
labai saugomos, kad nepraplyštų. Naujojoje Vaiguvos kalvėje rankinių dumplių
atsisakyta. Ventiliatoriai čia buvo sukami elektra.
Dirbti kalviu reikėjo turėti itin gerą sveikatą. Varganoje, vėjų perpučiamoje
medinėje kalvėje ištverti permainingus orus ir karšt nuo žaizdro nebuvo taip paprasta.
Tačiau M. Švarcas išvengė bet kokių negalių ir darbingas išliko visą gyvenimą. Jo
dažnas posakis būdavo Mano krūtinė geležinė.
Norkių kalvėje M. Švarco padėjėjais (gizeliais) dirbo 1946–1949 m. – Jurgis Geštautas iš Norkių kaimo, 1959–1953 m. – Adomas Banys iš P kelių kaimo,
1954–1960 m. – Vladas Lekavičius iš J dikių kaimo. Norkių
kalvėje dirbantieji nerūkė, negirtavo, mokėjo saugoti sveikatą,
pasirinkdami tinkamą aprangą ir apavą. Žiemą jie avėdavo
medpadžiais ir vilnonėmis kojinėmis – tai pripažintas šiltas
sausas apavas. Vilkėdavo avių kailių kailiniais, storo milo rūbais.
Pats kalvis M. Švarcas kasmet parsiveždavo iš Lu kėje gyvenančios sesers Elenos Vaičiulienės didelio dydžio medines
klumpes (kaukius), kurias sikišdavo namuose nuveltus storus
šiltus veltinius (vailokus), kad žiemą nešaltų kojos, nes žiemą
arkliai buvo kaustomi lauke ant sniego. Kaustymo metu arklių Norkių kaimo kalvis
kojas laikydavo patys jų savininkai, kurie atvesdavo arkl kaus- Mykolas varcas
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tyti. Arklio kojos laikymas (kalant prie jos pasagas) buvo ypač pavojingas laikančiajam. Prityręs kalvis M. Švarcas gerai žinojo arklio anatomiją ir niekuomet arklių
neužkaustydavo (ne kaldavo pasagvinės arklio kanopos gyvnag ). Tai viena, o antra –
kad arklys nesispardytų ir būtų galima užpakalinę koją ramiai laikyti, su didžiuoju
kūju užtrenkdavo užpakalinės kojos nervą jos kulšyje. Bet būdavo, kad atvesdavo kaustyti didelius, stiprius eržilus (drigantus), tai juos nusivesdavo prie didžiosios jaujos
ir pririšdavo prie gegnės (kazilo), kad eržilai nesugriautų mažosios kalvės. Būdavo ir
tokių eržilų, kurie lipdavo ant jaujos stogo, kol jiems kalvis užmušdavo užpakalinių
kojų nervus. Tai kalvio darbas, kur būdavo baisu ir iš tolo žiūrėti. Tai mirtimi
gresiantis darbas. Ir tokius arklius prityręs kalvis M. Švarcas ramiai pakaustydavo.
Norkių kalvę iš vairių kaimų žmonės atvesdavo užkaustytus arklius, kurie
raišdavo ir buvo tapę menkaverčiai. Reikėdavo jiems nuplėšti nuo skaudusių kanopų
pasagas. Tai vėl kalviams būdavo sunkumų – iš skausmo arkliai šokinėdavo. Tok
veterinaro ir kalvio darbą puikiai atlikdavo M. Švarcas, gerai išmanantis kalvystės
amatą. Ne kartą senasis Vaiguvos valsčiaus veterinarijos gydytojas Zenonas Šliožys
yra sakęs, kad pirmieji veterinarai buvo kalviai.
Už darbą kalviams Vaiguvos valsčiuje daugiausia buvo atsiskaitoma natūra
grūdais, šienu, bulvėmis ar žemės ploteliu. M. Švarcas Norkių kaime turėjo 12 ha
ūk , paveldėtą iš uošvių, ir jam užmokestis natūra buvo nereikalingas. Grynųjų
pinigų to meto kaimo žmonės neturėjo, tai jis artimiems kaimynams dirbo veltui.
Kitų žmonių paprašydavo patalkininkauti jo ūkyje – pjauti šieną, rugius, kasti
rūsius bulvėms supilti, miške kirsti medžius ir pan.
Be kalvystės, žiemą M. Švarcas imdavosi račiaus darbo. Turėjo varstotą ir
račiui reikalingus rankius. Pagamindavo iš medžio ratus, kuriuos vėliau pats kalvėje
apkaustydavo. Jis sugebėdavo ratams ir stebules (stabules) ištekinti.
Darbų verpete Mykolui nebebuvo laiko aplankyti senąj Vaiguvos valsčiaus
kalv Antaną Kanapeck ir pasisemti iš jo kalvystės patirties. Čia, Norkių kaime,
Mykolui teko savarankiškai kalviauti, aptarnaujant aplinkinių kaimų ūkininkus.
Jauni vyrai iš Vaiguvos miestelio ar iš aplinkinių kaimų siurbte siurbė senojo
kalvio Antano Kanapeckio patyrimą, dirbdami jo kalvėje padėjėjais (gizeliais). Tokiu
A. Kanapeckio padėjėju buvo ir vaiguviškis, tik ką gr žęs iš kariuomenės Albinas
Eidintas, gausios šeimos narys, troškęs gyti šiok tok amatą.
Pramokęs kalviauti, Albinas Eidintas tapo savarankišku Vaiguvos kolūkio
kalviu. Jis vedė Bronę Samuilytę. Jauną kalvio šeimą kolūkis apgyvendino Sibirą
išvežto Dagio sodyboje, kurioje buvo rengta kolūkio kontora
ir kinktinė. Be to, Daginėje (išvežto Dagio sodyboje) kolūkis
buvo rengęs didelę, erdvę, modernią kolūkio kalvę, kurioje
galėjo dirbti keli meistrai. Čia visi kalvystės darbai bu vo elektrifikuoti. Tai naujas etapas Vaiguvos valsčiaus kalvystės istorijoje.
Naujojoje Vaiguvos kolūkio kalvėje nuo pat pirmos
dienos dirbo vaiguviškis Albinas Eidintas. Vykstant kolūkių
stambinimui, prie Vaiguvos kolūkio buvo prijungti Vaiguv lės
ir Pikelių kolūkiai. Taip pagarsėjusiam Pikelių kolūkio kalviui Vaiguvos kolūkio
M. Švarcui teko palikti savo kalvę Norkių kaime ir kraustytis kalvis Albinas Eidintas
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kalviauti
V iguvą. Jam tas nepatiko, nes reikėjo atsinešti savuosius sunkiai
sigytus rankius, bet jis vykdė valdžios nurodymą – kas rytą žygiuodavo tiesiai
per pažliugus lauką modernią Vaiguvos kolūkio kalvę, kurioje dirbo Albinas
Eidintas. Buvo atvarytas ir prityręs kalvis Lūšys iš Pavaiguvio, dirbęs buvusioje
A. Kanapeckio kalvėje. Naujoji tvarka Mykolui Švarcui nepatiko. Jis patyrė altaraciją.
Susirgo ir 1961 m. spal mirė. Palaidotas Vaiguvos kapinėse. Kiek vėliau iš kalvystės
pasitraukė ir plačiai žinomas kalvis Lūšys.
Gyvenimas keitėsi. Vaiguvos kolūkis, kaip ir kiti kolūkiai, buvo aprūpintas
naujausia žemės ūkio technika – traktoriais, sėjamosiomis ir kuliamosiomis mašinomis, kultivatoriais, kombainais ir kt. Senajam kolūkio kalviui
A. Eidintui teko pasidaryti savamoksliu kalviu ir remontuoti
vairią galingą techniką. Jis nepalūžo ir sėkmingai dirbo iki užtarnauto poilsio. 1992 m. Vaiguvos kolūkis likvidavosi. Kalvė
ir šaltkalviai čia buvo nebereikalingi. Jie, susigrąžinę tėvų turėtas žemes, pradėjo savarankiškai ūkininkauti. Kai kurie ūkininkai, turėję daugiau žemės ūkio padargų, savo sodybose sirengė
nuosavas kalves, kurios paslaugų neteikdavo.
Gretimas Vaiguvos kolūkiui buvo Akmeni tarybinis ūkis,
kurio plotas užėmė visą pietrytinę buvusio Vaiguvos valsčiaus
dal . Šiame ūkyje taip pat buvo kurta moderni kalvė Ad šiškės Akmenių t. ū. kalvis
dvaro sodyboje, kad patyrusiam kalviui Juozui Eitmančiui būtų Juozas Eitmantis
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Akmenių tarybinio ūkio kalvis Juozas
Eitmantis po intensyvaus darbo kalvėje
dažnai ilsėdavosi kiemelyje, įkvėpdamas
gryno oro. Iš Eitmančių šeimos albumo

Prityr s kalvis Albinas Eidintas (dešinėje) su
savo padėjėju (gizeliu) remontuoja naujausią
Vaiguvos kolūkio žemės ūkio techniką.
Apie 1980 m. Iš Eidintų šeimos albumo
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arčiau vaikščioti pietauti namus. Mat jis gyveno Adošiškės Paulinos Lekavičiūtės
kaime. Kalvis J. Eitmantis augino 7 vaikus, todėl jam reikėjo šeimos genealoginis
kalvėje dirbti nuo ryto iki vakaro, kad išmaitintų gausią medis. 2008 m.
šeimą. Jis turėjo nemažą būr pagalbininkų (gizelių). Jie buvo Sudarė I. varcaitė
aplinkinių kaimų vyrai. Visi jie buvo mažamoksliai. domu
tai, kad anuomet tarp kalvių nebuvo bedarbių.
Taip palaipsniui Vaiguvos valsčiuje, kaip ir visoje Lietuvoje, vyko naujas kalvių statybos periodas. kalvystę atėjo
nauja, išsilavinusių kalvių karta. Buvusiame Adošiškės dvare
pas Jadvygą Bytautienę (Janavičiūtę) kartu su tėvais apsigyveno 1947 m. iš Sibiro gr žęs Henrikas Janavičius (vadinamas
Andriuku) – tai buvusio žgirių I dvaro savininko Marcijono
Janavičiaus sūnus. Jis buvo baigęs Vaiguvos pradžios mokyklą.
Mokėsi Kelmės gimnazijoje. Baigęs dvi gimnazijos klases,
1941 m. birželio 14 d. kartu su tėvais buvo išvežtas Sibirą,
Altajaus kraštą, Jamenskio rajoną. Vėliau penkerius metus Adošiškės kalvis
enrikas Janavičius
jis dirbo kalviu Barna lo krašto parodomojoje kalvėje. Jauno
žmogaus darbas čia buvo aukštai vertinamas. Su tokia kalvio
patirtimi jis pradėjo dirbti Akmenių tarybinio ūkio kalvėje pas Juozą Eitmant .
Jaunas darbštus patyręs kalvis sugebėjo išlaikyti Ad šiškėje apsigyvenusius tėvus.
Kalvis Henrikas Janavičius mirė 2012 m. Telšiuos . Palaidotas Vaiguvos
kapinėse dvarininkų Janavičių šeimos rūsyje.
Šiuo metu visi Vaiguvos valsčiaus kalviai yra mirę, senasis kalvystės amatas
jau ant užmaršties slenksčio.
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Vaiguvos apylinkių kryždirbystė
Alė Počiulpaitė

Straipsnyje analizuojamos buvusio V iguvos valsčiaus teritorijoje stovinčių
medinių paminklų (kryžmiškų kryžių, koplytėlių ir kt.) formų ypatybės, aptariami
būdingieji šių statinių lokaliniai bruožai. Analizės pagrindas – autorės surinkta
lauko medžiaga. Straipsnyje naudota paminklo kompleksinės analizės metodika, siekiant, kiek leidžia medžiaga, pateikti ne tik konkrečias formos ir dekoro
ypatybes, bet ir jo atsiradimą bei egzistavimą sąlygojant kontekstą (pastatymo
intencijas, vietos reikšmę ir kt.).
Vaiguvos apylinkėse, ikikarinėje valsčiaus teritorijoje, kryždirbystės paminklų
nėra gausu. Jų beveik neužfiksuota nė žinomose publikacijose. Net B. Kviklys,
kuris, charakterizuodamas kurią nors apylinkę, nepraleidžia progos pastebėti, jog
ten, dažniausiai bažnyčios šventoriuje, būta kryžių, apie Vaiguvą nieko nesako.
Tik liaudies meno albumuose rastos dvi senųjų medinių paminklų nuotraukos.
Viena – koplytėlė ant žemės, buvusi Vaiguvos šventoriuje (1). Kiek leidžia žvelgti
publikuojama nuotrauka, tai būta stilingo statinėlio su kolonėlėmis, viršuje pereinančiomis bokštelius su geležiniais kryžiais, ir prieangėliais. Dvivėrės stiklintos
durelės atveria nemažą skulptūrą (beje, nuotrauka neleidžia žiūrėti siužeto, bet
iš kai kurių detalių galima spėti, jog tai Švč. Mergelės Marijos skulptūra). Koplytėlė, atrodo, stačiakampio plano, dengta dvišlaičiu stogeliu, kurio nugarinėje
pusėje – geležinis kryžius. Galimas daiktas, būta ir šoninių langelių. Kita – laukuose, prie upelio, stovėjusio koplytstulpio nuotrauka (tikslesnė vieta nenurodyta)
(2). Koplytstulpis atviras iš visų pusių, kvadratinio plano, dengtas piramidiniu
stogeliu su bokšteliu (geležinio kryžiaus jau nebėra). Kampinės atramos stačiakampio pjūvio, pagrindo ir stulpo sankirtą žymi išraiškingos dekoratyvinės detalės. Skulptūros siužeto ne manoma žiūrėti, bet pagal koplytstulpio vietą galima
spėti, jog tai galėjo būti šv. Jono Nepomuko ar šv. Jono Krikštytojo atvaizdas.
Nuotrauka daryta 1968 m.
Bandant ieškoti būdingųjų šių apylinkių kryždirbystės ypatybių, žvelgta ir
kitus Ke mės rajono paminklus. Čia būta aukštų atvirų koplytstulpių, tačiau dėmes patraukia gana žemi su masyviais stulpais statiniai (kai kurių stulpo pjūvis
atitinka koplytėlės pagrindą). Šitai patvirtina ir B. Buračo Žutaut kaime stovėjusio koplytstulpio nuotrauka (3).
Būta ir koplytėlių medžiuose. Iš vienos kitos publikuotos kryžmiško kryžiaus
nuotraukos sunku susidaryti bent apytikr tradicinių medinių paminklų vaizdą,
bet galima spėti, jog labiausiai puošiama buvo kryžma – kiaurapjūvio ornamento
elementai puošia didesnes ar mažesnes pečių, liemens viršaus ir viršūnės atkarpas.
Deja, natūroje bent kiek ryškesnio tradicinių ypatybių atspindžio beveik nesama. Straipsnyje remiamasi ekspedicijos (2007 m.) metu surinkta medžiaga, kuri
atspindi dabartin kryždirbystės vaizdą Vaiguvos apylinkėse.
Ekspedicijos medžiaga liudija, kad Vaiguvos apylinkėse šiuo metu vyrauja
kryžmiški kryžiai. Be to, esama kelių koplytstulpių, palyginti nemažai koplytėlių
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medžiuose. Būdinga, kad nėra (išskyrus statinius mokyklos Koplytstulpis
kieme) šiuolaikinių formų paminklų. Nebūta čia ir kūrybinių su šv. lorijono
medžio drožėjų stovyklų nei sovietmečiu, nei atgautos Nepri- skulptūra Norkių k.
klausomybės metais, todėl nėra ir medžio skulptūrų ansamblių.
Iš kryždirbystės paveldo, kaip jau minėta, natūroje be- Koplytstulpis
veik nieko neišliko. Paveldui galima priskirti keletą baigiančių Vaiguvos bažnyčios
sunykti kryžių ir porą koplytstulpių. Vienas koplytstulpis su šventoriuje
šv. Florijono skulptūra visiškai sunykęs. Atrodo, tai būta tikrai vertingo statinio – atviro tipo koplystulpio su lėkšto kūgio formos skardiniu
stogeliu ir geležinėmis atramomis. Viršūnės nelikę nė pėdsako, ekspedicijos metu
tebestovėjo tik tiesus, stačiakampio pjūvio stulpas. Alyvų krūme rasti skulptūros
likučiai atsidūrė ekspedicijos vadovės I. Švarcaitės žinioje. Galimas daiktas, kad
tai seniausias, greičiausiai XIX a. siekiantis paminklas šiose apylinkėse. Kitas,
kiek geriau išsilaikęs, senas koplytstulpis yra Vaiguvos bažnyčios šventoriuje. J
sudaro apačią platėjantis stačiakampio pjūvio geltonai dažytas stulpas, koplytėlė ir gana paprastas, tačiau harmoningų proporcijų geležinis kryžius. Koplytėlė
kvadratinio plano, stiklinėmis sienelėmis, dengta skardiniu piramidiniu stogeliu,
stiklinėmis sienelėmis. Stogelis ir apskardinti koplytėlės kampai dažyti sidabrine
bronza. Koplytėlė, matyt, buvusi atvira iš visų pusių – dabar jos vidus uždengtas
sienelėse dėtomis oleografijomis.
Geresnės būklės senesnieji (greičiausiai praėjusio amžiaus vidurio) kryžiai
Vaiguvos kapinėse.
Ekspedicijos medžiaga padiktavo ir analizės būdą tikslingiausia Vaiguvos
apylinkių kryždirbystę apžvelgti statinių formų aspektu.
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Kryžmiški kryžiai Tai daugiausia aukšti (išskyrus kapines), gana saikingai puošti statiniai. Galima išskirti bent tris jų grupes kryžius, kurie atkartoja
cementinių kryžių pavidalus, kryžius be ryškesnio dekoro ir dekoruotus kryžius.
Pirmajai grupei priskirtini kryžiai stovi išimtinai Vaiguvos kapinėse. Jie statyti XX a. pirmojoje pusėje, o gal tuoj po karo. Nustatyti jų atsiradimo laiką net
pagal epitafijas sunku, nes ne ant visų išlikę rašai (gal ne visur jų ir būta). Prie
kai kurių kryžių jau nebelikę ir kapaviečių arba kėpso tik žolėmis apžėlę nedideli
kauburėliai. Ant kai kurių kryžių pagrindo arba liemens apačioje galima žiūrėti
buvusią rašo lentelės vietą – negilią stačiakampę nišelę. Galimas daiktas, kai kurie kryžiai žymi ne vienos kartos kapavietę, kaip, pvz., geltonasis kryžius (beje,
vienintelis šio tipo paminklas taip ryškiai dažytas ir gerai išsilaikęs). Jo lentelėje
rašas GALKEVIČIAI JUOZAS 1890 1976 ONA 1892 1984. Apačioje,
ant pagrindo, dar viena metalinė lentelė su lenkišku ne visai taisyklingu užrašu
S P
Spoczyva
Wincenty
Filipovicz
1910 R.
Kaip ir kitur Lietuvoje, šio tipo Vaiguvos kapinių kryžiai neaukšti (apie 2 m
aukščio). Jie gana kresni, keliais tarpsniais platėjantys apačią. Pečiai ir viršūnė
nestambūs, galai arba suapvalinti, arba trilapiai (beje, iš vientiso medžio), arba
profiliuoti. Tokių kryžių vertikalė vientiso medžio, gan masyviais stačiakampio
pjūvio tarpsniais platėjanti apačią. Tarpsnių sankirtos pabrėžtos siaurais profiliais.
Kryžių siluetams būdingas santūrus monumentalumas, dalių proporcijų harmoningumas. Vienas tokio tipo kryžius (galbūt vėliau statytas) aukštesnis už kitus, jo
konstrukcinės dalys smulkesnės.
Paprastų, be dekoro ar minimaliai Kryžiaus liekanos kryžkelėje Kražiai–Vaiguva–
dekoruotų, kryžių esama ir laukuose, Kelmė
senkapiuose. Tai vairaus aukščio statiniai, neretai be dedikacijų. Jų dydis ir
proporcijos dažniausiai pakitusios, keliskart nupjaunant supuvusią pagrindo
apačią. Dalis jų paskendę žolėje ar krūmokšniuose. Kai kurie jau baigia sunykti, išlikusios tik kai kurios dalys. Kaip
vieną iš tokių pavyzdžių galima būtų
paminėti kryžiaus liekanas kryžkelėje
Kražiai–Vaiguva–Kelmė. Didžioji išlikusios vertikalės dalis dabar atremta med , ant jos pritvirtinta koplytėlė (matyt,
buvusi kryžmoje). Koplytėlė stačiakampio plano, dengta dvišlaičiu stogeliu,
stiklinta. Frontono apačia išpjaustyta
lankeliais. Viduje kryželis su metaline
Nukryžiuotojo skulptūrėle. Išlikę kelių
sluoksnių polichromijos pėdsakai (rudos,
baltos, pilkos ir kt. spalvų). Žemiau
koplytėlės – stačiakampė lėkšta nišelė,
matyt, joje yra buvusi dedikacijos lentelė.
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Sa vo tiš ko mis kry žių lie ka no mis S. Ušinsko kryžius Andrulių sodyboje
turbūt galima laikyti keistokus statinius
P kelių senkapiuose. Tai greičiausiai iš Kryžius J. ir S. Kaminskių sodyboje
atskirų išlikusių kryžių elementų (pvz.,
stogelių) ir vertikalės likučių sumontuoti paminklėliai. Sakykim, vienas jų sudarytas iš palyginus masyvaus stulpo, prie kurio viršutinės dalies pritvirtintas gana
didelis skardinis lenktas stogelis ilgais, apačią šiek tiek siaurėjančiais, šlaitais,
pasibaigiančiais, matyt, ties menamu karnizu. Stogelio kraštai iškarpyti stačiakampiais. Visą šią konstrukciją laiko siauros banguotos skardinės juostelės. Po
stogeliu – metalinė Nukryžiuotojo skulptūrėlė.
Kito statinio konstrukcija panaši. Stogelis (beje, surūdijęs) mažesnis, iškarpytas
ir atlankstytas stambiais stačiakampiais. Po juo ant medinio kryželio – metalinė
Nukryžiuotojo skulptūrėlė.
Prie nedekoruotųjų kryžių reikėtų priskirti J. ir S. Kaminskių sodyboje
stovint natūralaus medžio kryžių. Tai stambus, darnių proporcijų, nors ne itin
aukštas ( 3 m aukščio) statinys su metaline Nukryžiuotojo statulėle, kurią parsivežė iš Telšių Carito . Kai pirko šią sodybą, jos savininkas kaip sąlygą pateikė
prašymą pastatyti kryžių, o ir patys Kaminskiai jo norėjo.
Platesnio aptarimo reikalingi puošybinių elementų turintys kryžmiški kryžiai. Jų dekoras palyginus nesudėtingas, sukoncentruotas daugiausia kryžmoje.
Tai gana paprastos konfigūracijos spinduliai, koplytėlių ar stogelių su sienelėmis
ir nugariniu skydu puošybos elementai (dažno kryžiaus kryžmoje yra tik skardiniai stogeliai, – jų priekinės (kartais ir nugarinės) atbrailos iškarpomos). Medinių
ornamentų raštai kiaurapjūviai arba sudėlioti iš nesudėtingų pridėtinių elementų,
daugiausia rombų (tokių rombų grandinėmis dažniausiai padengiami statinio pa780
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viršiai, dažniausiai priekiniai), retesnės
tekintos detalės. Pridėtin dekorą labiausiai mėgo V iguvoje gyvenęs meistras S. Ušinskas (ar Ušinskis, miręs apie
2002 m.), kurio darbo kryžių šiame
krašte bene daugiausia.
Vieni ryškiausių S. Ušinsko kryžių stovi bažnyčios šventoriuje. Jie aukšti (apie 6 m aukščio), stovi beveik priešpriešais prie pagrindinio tako. Kryžių
priekinius ir šoninius paviršius puošia
pridėtinių rombų grandinės. Pagrindas
neaukštas, suformuotas iš suapvalinto
liemens tęsinio. Beveik identiškos ir
apačią siaurėjančios koplytėlės kryžmoje. Jas sudaro dvišlaičiai stogeliai
kiaurapjūviu dekoruotomis atbrailomis
ir sienelės, kurių išoriniai kraštai taip
pat kiaurapjūviai. Šiek tiek skiriasi pilnaviduriai nimbai jų skritulio išorinė
pusė nusagstyta savotiškais elementais
(vieno – rombo, kito – ietigalio pavidalo), tarsi spinduliais. Kairėje esantis kryžius išsiskiria išraiškinga medine Nukryžiuotojo skulptūra, galimas
daik tas, pa im ta iš ko kio nors se no
sunykusio kryžiaus, nes S. Ušinskas
skulptūrų nedrožė.
Kiek kitoks S. Ušinsko kryžius
aikštėje prie šventoriaus. Jo paviršiai
nedekoruoti, stačiakampiais iškarpytos
skardinio stogelio atbrailos atlankstytos
abi puses. Nukryžiuotojo atvaizdas
metalinis. Kryžmos nimbas – monolitinis dantytais kraštais skydas.
Keletas S. Ušinsko kryžių yra
ir sodybose. Vienas – Andrulių namų
kieme – jau gerokai panykęs pakrypęs
(apačia sutvirtinta metalu), baigia nubyrėti kai kurie dekoro elementai. Priekiniai paviršiai iki pat žemės (pagrindas
neakcentuotas) dekoruoti tokiais pat
rombais kaip ir šventoriaus kryžiai, galai – trilapio pavidalo. Savotiškai atrodo
skersiniai statmeni paviršiui rombai.
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S. Ušinsko darbo kryžius Vaiguvos bažnyčios
šventoriuje
Kryžius Norkių kaime
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M. Medžiauskienė iš L kšilio kai- Kryžius M. Medžiauskienės sodyboje, Lykšilio k.
mo teigia, kad jos kieme stovintis kry. Banio darbo kryžius Petrikaičių kaimo
žius irgi yra S. Ušinsko darbo, nors kai
kurios šio statinio ypatybės lyg ir ne atminimui
visai būdingos šio meistro stilistikai. Tai
aukštas geltonas jau besilaupančiais dažais kryžius, leistas stamboką baltai dažytą cementin postamentą (M. Medžiauskienės žodžiais, postamentą padarė, kai
nupuvo kryžiaus apačia). Kryžmą puoša pilnaviduris nimbas su keistos formos
spinduliais (primena tekintus elementus, po vieną kiekviename tarpsnyje). Briaunos
išdrožinėtos trikampėliais, pečių ir viršūnės galai – dvigubos piramidės pavidalo.
Nukryžiuotojo skulptūrėlė metalinė, virš jos nėra stogelio.
Vaiguvos apylinkėse esama dar vieno kito panašaus stiliaus kryžiaus, galimas daiktas, irgi S. Ušinsko darbo.
Keletas Vaiguvos apylinkių kryžių padirbdinti kito vietinio meistro – F. Banio.
Vienas didžiausių – kryžius Petrik ičių kaimui atminti. Šalia – didelis paminklinis
riedulys, ant kurio iškalta dedikacija PETRIKAIČI
KAIMO ATMINIMUI
2006. Kryžius – apie 7 m aukščio. Jo vertikalė (liemuo ir pagrindas) iš vientiso
medžio. Briaunos per visą ilg išskobtos vienodomis pailgomis duobelėmis. Viršūnės ir pečių galai – dvigubos piramidės pavidalo. Kryžmoje – apačią siaurėjanti,
dvišlaičiu stogeliu dengta koplytėlė. Stogelio atbrailas ir šoninų sienelių kraštus
puošia kiaurapjūvio ornamento juostelės. Nukryžiuotojo skulptūrėlė metalinė, gana
išraiškinga. Kryžmoje – stambūs elementai ietigalio formos dariniai su kiaurapjūviu išpjautais kryžių siluetais.
Kitas aukštas F. Banio kryžius, statytas prieš 22 metus, yra P. Bružo sodyboje. Jo kryžmoje – apačią siaurėjanti koplytėlė su metaline Nukryžiuotojo
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. Banio darbo antkapinis paminklas tėvui.
skulptūrėle. Kryžmą puošia pilnaviduris
apskritas skydas su trimis spinduliais Vaiguvos kapinės
kiekviename tarpsnyje. Viršūnės ir pečių
Kryžius. Vaiguvos kapinės
galai – kūgio formos.
Kiek kitokie F. Banio kryžiai Vaiguvos kapinėse. Vienas skirtas tėvui A A
BAN S
IGNAS
1913–
1989
LIŪDI VAIKAI. Jis daug žemesnis už minėtuosius kryžius, kryžma be koplytėlės,
puošta tik kiaurapjūve tulpės silueto dekoratyvine kompozicija. Briaunos iki pagrindo išdrožinėtos ištisine virvute, galai, suformuoti iš vientiso medžio, primena
kūg ( svogūną ). Pagrindo viršus – suapvalinto medžio tarpsnis, kurio paviršiuje
išraižyti ąžuolo lapai. Žemiau jo medžio apvalumas iš priekio nusklembtas, ir toje
plokštumoje išdrožta minėtoji dedikacija.
F. Banio kryžius R. Vološino kapavietėje kiek kitoks jis tolygiai platėja
apačią, priekinis paviršius drožinėtas ąžuolo lapų girlianda. Kryžmos centre – segmentinė žvaigždė, o pačią kryžmą puošia kiaurapjūviai, sunkiai identifikuojamo
augalo elementai. Viršūnės ir pečių galai – rutulio formos. Visas paminklas dažytas intensyvia raudonai ruda spalva.
Dar vienas kryžius, kur padirbdinusio meistro vardas žinomas, stovi Z. ir
A. Dargvainių sodyboje. Tai vienas puošniausių ir sudėtingiausių dekoro atžvilgiu
medinių Vaiguvos apylinkių paminklų. J padirbdino meistras iš Kražių – Armonas (Kražių apylinkėse yra daug jo darbo kryžių).
Tai aukštas (apie 6 m), gana masyvus statinys. Jo puošyboje vyrauja raižyti
ornamentai. Visus kryžiaus paviršius dengia ritmiškai atsikartojantys pusmėnulio
formos elementai (beje, tai būdinga šio meistro braižo ypatybė). Kryžmą akcentuoja
gana stambūs profiliuoti viršūnės, pečių bei liemens tarpsniai. Galai – stambių tri783
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Kryžius

. ir

A. Dargvainių
sodyboje Vaiguvos
miestelio centre

lapių formos. Kryžmoje – dvišlaitis stogelis su dekoratyviu kiaurapjūviu elementu
ir nugariniu skydeliu. Skydelyje aukštu reljefu drožta Nukryžiuotojo figūra, beje,
modeliuota gana primityviai. Kiekviename kryžmos tarpsnyje – stambūs stilizuoto
tulpės augalo pavidalo dekoratyviniai dariniai, atstojantys spindulius.
Apatinėje liemens dalyje iškalta dedikacija GLOBOK
VIEŠPATIE,
LIETUV IR
MŪS ŠEIM
1990. Pagrindas suformuotas iš liemens tęsinio, j
suapvalinant, jo paviršius išmargintas drožinėtais pailgais grioveliais.
Reikėtų paminėti dar keletą Vaiguvos apylinkių kryžių. Vienas jų neaukštas,
jau gerokai nublukusiais ir nusišėrusiais dažais stovi ties keliuku P. Lileikienės
sodybą. Jis išsiskiria didele, apačią siaurėjančia koplytėle ir aukštu apskardintu
pagrindu. Galai rutulio formos. Nukryžiuotojo skulptūrėlė metalinė, prikalta ant
atskiro kryželio. Dedikacija DIEVE
PAD K
MUMS
1990.
Kiti kryžiai sudėtingesnės struktūros. Du iš jų stovi Knygnešių kapinėse,
esančiose miške prie kelio Kelmė–Vaiguva.
Vienas jų skirtas knygnešiui Adolfui Stulginskiui ir stovi, atrodo, jo šeimos
kapavietėje. Dedikacija negiliai iškalta rausvo granito antkapyje, vietomis sunkiai
išskaitoma MARIJA KRUSZEWSKA
STULGINSKA
ADOLFAS STULGINSKAS
KN GNEŠ S
18?7–1949
KAROLINA
STULGINSKAIT PETRAVIČIEN
1889–1936 ANTAN LIS PENIKAS 1942–1943. Kryžius gana aukštas – apie 5 m aukščio. Liemuo žemiau kryžmos iš priekio stambiai išdrožinėtas
virvę primenančiomis vijomis, pečių ir viršūnės priekiniai paviršiai puošti gilių
griežtų linijų dekoro dariniais – jų variacijos panaudotos ir galų puošybai (patys
galai akcentuoti neplačiu profiliuotu tarpsniu). Pagrindas gana aukštas (apie 1 m
aukščio), suformuotas lentelėmis paplatinant liemen . Kryžmą puošia pilnaviduris
rombo formos nimbas su paprastų stačiakampių lystelių spinduliais.
Kitas kryžius, sprendžiant pagal medienos spalvą, palyginti naujas. Briaunos
profiliuotos. Kryžmą juosia platus nimbas su vingiuotais spinduliais. Nukryžiuotojo atvaizdas metalinis, prikaltas tiesiog kryžmoje.
Panašios struktūros kryžius, tik daug puošnesnis, stovi buvusio Sirvydų
dvaro laukuose, gerai matomas nuo kelio Kelmė–Vaiguva.
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Kryžiai. Knygnešių kapinės

Kryžius Sirvydų dvarui atminti kelyje

J. Liaudansko

Vaiguva–Kelmė

Vaiguvos kapinės

vč. Jėzaus

irdies skulptūra.
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Dedikacija iškalta juodo marmuro lentoje ant aukšto iš akmenų sumūryto kryžiaus pamato SIRV D DVARO
SAVININKUI KAROLIUI PETRAVIČIUI
JO ŽMONAI, VAIKAMS IR VISIEMS
BUVUSIEMS G VENTOJAMS
ATMINTI
DIEVE, SUTEIK JIEMS RAM B . Po lenta, ant pagrindo, kryžiaus
pastatymo metai 2005.
Kryžius išsiskiria plačiu ažūrinio nimbo lanku su vingiuotais spinduliais.
Kryžmos kampuose komponuoti palyginus smulkūs tulpės augalo fragmentai tarsi miniatiūriniai spinduliai. Nukryžiuotojo skulptūrėlė medinė, nedidelė, prikalta
kryžmos plokštumoje.
Aptartieji kryžiai stovi pavieniui ir grupėmis, kurios sudaro savotiškas sankaupas. Didžiausioji jų, kaip minėta, Vaiguvos kapinės, kurių išskirtiniu bruožu
galima laikyti stilingų akmeninių paminklų gausą (medinių paminklų, kaip matėme, negausu ir jie neturi ryškių lokalinių ypatybių). Tarp pastarųjų – keletas
skulptūrinių J. Liaudansko darbų. Prie mažesniųjų sankaupų paminėtinas Vaiguvos
bažnyčios šventorius, nykstančios Pikelių kapinaitės ir pan. Kryžių arba jų liekanų esama ir prie senųjų koplyčių ar bažnyčių griuvėsių. Beje, esama ir savotiško
kryžių kalnelio Vaiguvos–Šaukėnų riboje. Jis nedidelis, susiformavęs pušynėlyje.
Jame vyrauja memorialinio pobūdžio kryžiai, skirti mirusiems ar tragiškai žuvusiems artimiesiems.
Koplytstulpiai Koplytstulpių Vaiguvos krašte nedaug. Be jau minėtų senųjų
(Vaiguvos bažnyčios šventoriuje ir Norkių? kaime), ekspedicijos metu buvo rasti
dar du, pastatyti jau Atgimimo laikais.
Vienas jų – S. Ušinsko darbo Ušinskų Koplytstulpis O. ir S. Ušinskų sodyboje. Vaiguva
sodyboje. Pastatytas apie 2002 m.
Koplytstulpis dėl šiam meistrui
būdingo dekoro ir ryškios polichromijos sodybos fone išsiskiria spalvingu dekoratyvumu. J sudaro stambus
kvadratinio skerspjūvio stulpas, aukštas
pagrindas ir kvadratinio plano koplytėlė. Koplytėlė atvira iš visų pusių, stiklintomis arkinėmis sienelėmis, dengta
kryžmišku stogeliu. Stogelis cinkuotos
skardos su mažais skardiniais kryželiais ant fasadų kraigų. Jo atbrailos
iškarpytos kiaurapjūvėmis trapecijomis,
atlankstytos
viršų. Analogiškai apskardinti ir kiti koplytstulpio elementai viršutinė arkinių sienelių dalis ir
koplytėlės pagrindas.
Koplytėlės viduje gipsinė Lurdo
Švč. Mergelės Marijos skulptūrėlė.
Koplytėlės puošyboje vyrauja tekinti elementai. Tai kolonėlės, komponuotos koplytėlės kampuose, frontono
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Koplytstulpis ir koplytstulpio
koplytėlė prie kelio Kelmė–
Vaiguva

apdaila bei stambus kryželis virš stogelio (šis gana puošnus – su tekintais galais,
spinduliais, skardiniu stogeliu kryžmoje ir metaline Nukryžiuotojo skulptūrėle).
Stulpo ir pagrindo paviršiai dekoruoti rombų grandinėmis, briaunos apkaltos
lystelėmis. Koplytstulpio konstrukcija (stulpas, koplytėlė ir kt.) dažyta intensyvia
tamsiai ruda spalva, kurios fone išsiskiria ryškiai geltoni dekoro elementai.
Kitas koplytstulpis stovi kelio Kelmė–Vaiguva dešinėje, netoli miestelio. Tai
gana aukštas (apie 5 m) statinys, skirtas tremčiai atminti, jo intencija užfiksuota
dedikacijoje, negiliai išraižytoje pagrindo paviršiuje (raidės paryškintos juodais
dažais) 1945 M.
TREMTIES
ANDRUL T
KELPŠIEN
AČIŪ TAU
MARIJA, KAD
GR ŽINAI
T V N
LIETUV
1990.
Koplytstulp sudaro stačiakampio pjūvio stulpas ir nemaža (apie 60 cm
aukščio) apačią siaurėjanti koplytėlė. Koplytėlė atvira iš trijų pusių (durelės –
uždarojoje, nugarinėje, pusėje). Sienelės stiklintos, jų kraštai iš vidaus puošti neplačiomis medinėmis kiaurapjūvėmis juostelėmis. Vidus (nugarinė sienelė, lubos
ir grindys) dažytas baltai. Stogelis kryžmiškas, skardinis, jo viršuje – paprastas
medinis kryželis. Viduje, centre, – gipsinė Švč. Mergelės Marijos statulėlė, o šalia
jos, kamputyje, – daug mažesnė šv. Antano skulptūrėlė.
Stulpo kampai iki pagrindo dekoruoti ažūrinių lankelių juostomis, o priekinis paviršius išraižytas ąžuolo šakelėms, – jų kontūrai, kaip ir dedikacijos raidės, nudažyti juodai. Visa koplytėlė ir stulpas tamsiai geltonos spalvos. Liemen
ir pagrindą skiria profiliuotas tarpsnis, o koplytėlės ir stulpo sankirta išryškinta
palyginus plačiu karnizu iš profiliuotų ir pjaustinėtų elementų.
Koplytėlės ant žemės Tokia yra bene vienintelė Vaiguvos apylinkėse, stovinti
miestelio prieigose, prie Kelmės–Vaiguvos kelio. Koplytėlė mūrinė, tinkuotomis ir
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baltai dažytomis sienelėmis, stačiakampio plano, atvira iš trijų pusių, dengta
kryžmišku stogeliu, virš kurio – irgi
cementinis kryželis. Ant pagrindo, lentelėje, – pastatymo metai – 1934.
Viduje didelė ( 1,20 m aukščio),
gana išraiškinga Švč. Marijos Maloningosios skulptūra. Šalia jos – nedidelė
(apie 20 cm aukščio) Švč. Mergelės
Ma ri jos Šir dies skulp tū rė lė. Di džioji skulptūra dažyta, pro besilaupant
viršutin dažų sluoksn galima žiūrėti
kelių dažymo sluoksnių pėdsakus.
Koplytėlės medžiuose Jų Vaiguvos apylinkėse palyginti nemažai, daugiausia pakelės medžiuose. Viena iš jų,
kelta beržą P keliuose, – S. Ušinsko
darbo. Tai stačiakampio plano, dvišlaičiu stogeliu dengtas statinėlis. Koplytėlė
atvira iš trijų pusių stiklintos ne tik
fasado durelės, bet ir frontonas. Šoniniai,
arkos pavidalo langeliai palyginus nedideli. Stogelio atbrailos ir koplytėlės šonai puošti gan stambiu Koplytėlė ant žemės
kiaurapjūviu ornamentu. Viduje – medinė Lurdo Mergelės Ma- prie kelio Vaiguva–
rijos statulėlė, sigyta maždaug prieš 10 metų. Jos detales sunku Kelmė
žiūrėti, bet siluetas artimas liaudiškajai skulptūros tradicijai.
Kita koplytėlė berže irgi Pikeliuose, E. Kundrotaitės-Andriuškienės sodyboje. Koplytėlė su ryškiais nykimo požymiais, apsamanojusi, stogelio skardoje akivaizdžios rūdžių žymės. Tai stačiakampė dėžutė, atvira ( stiklinta) iš trijų pusių,
nedekoruota. Koplytėlėje – metalinis Nukryžiuotojo atvaizdas.
Koplytėlės medyje.
Dubėnų k.
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Krucifiksas medyje

Koplytėlė pušyje.

vytriškės

miškas
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Net trys koplytėlės kabo medyje Dub nų kaime. Jos irgi gerokai sunykusios. Vienos likusi tik nugarinė sienelė ir šoninės sienelės likučiai, kitos – išdužęs
langelis ir pan. Koplytėlėse – Nukryžiuotojo metalinės skulptūrėlės. Visos šios
koplytėlės – paprastos stačiakampio plano dėžutės tiesiomis sienelėmis, dengtos
dvišlaičiais skardiniais stogeliais. Koplytėlės nedekoruotos, dažytos žaliai, kai kurių spalva apiblukusi.
Gana tvarkingos koplytėlės esama pušyje, Šv triškės miške. Nuo minėtųjų
ji skiriasi apačią siaurėjančiomis sienelėmis. Atvira iš priekio, stiklinta, kraštai puošti kiaurapjūviu ornamentu. Ir vidus, ir dekoro elementai baltai dažyti.
Dvišlait medin koplytėlės stogel gaubia gana didelis lanko pavidalo skardinis
stogelis stačiakampiais iškarpytomis ir atlankstytomis briaunomis.
Dar viena koplytėlė yra Šili kų kaime, kelta puš . Tai stačiakampio plano
dėželė, dengta dvišlaičiu stogeliu ornamentuotomis atbrailomis. Viduje – nemaža
metalinė Nukryžiuotojo skulptūra, prikalta ant kryželio.
Prie koplytėlių medžiuose, matyt, reikėtų priskirti ir krucifiksus, kalamus
tiesiog prie medžių kamienų. Jų esama pavienių ir šalia koplytėlių medžiuose.
Gali būti, kad pavieniai kartais atstoja koplytėlę, tačiau dažniausiai atlieka savotišką aukos ar voto funkciją.
Meistrai Medžiaga apie meistrus kryždirbius V iguvoje, kaip ir visur
Lietuvoje, itin skurdi. Ekspedicijos metu pavyksta sužinoti vos vieną kitą pavardę – daugiausia vietinių meistrų, kurių darbai vyrauja toje vietovėje, arba tų,
kurie savo paminklus pažymi bent jau inicialais. Išimtis – visoje Lietuvoje žinomi meistrai, kurių braižas gerai paž stamas. Tokių Vaiguvos apylinkėse nebuvo
rasta. Šitokia padėtis paveldėta iš tradicijų meistras bendruomenei ar atskiram
žmogui nėra toks svarbus kaip pats paminklas ir jo statytojas (sumanytojas, užsakovas, fundatorius). Kryždirbys traktuojams kaip savo amato meistras, sugebantis
pastatyti kryžių ar koplytėlę pagal užsakovo pageidavimą. Be to, nemaža dalis
tradicinių medinių paminklų, ypač nedekoruotų kryžių, koplytėlių medžiuose ir
pan., yra padaryti pačių kaimo žmonių, – paprasčiausius medžio darbus mokėjo
kone kiekvienas vyras.
Senųjų meistrų (XIX–XX a. pr.) nei darbų, nei žinių, kad tokių būta, nepavyko užfiksuoti. Tam tikrų užuominų, vieną kitą faktą pateikia B. Buračas,
beje, daugiausia apie skulptorius. Vaiguvos apylinkėse galėjo būti ir kito Kr žių
apylinkių meistro Nikodemo Mockaus (gim. 1879 m.) darbų. Bene ryškiausias
B. Buračo liudijimas apie Kaz Orvidą
„K. Orvido darbai dėl ypatingo jų gražumo buvo paplit ne tik
Kražių apylinkėje, bet ir daug plačiau, net iki Kelmės, Vaiguvos,
Varnių, Kaltinėnų. ios apylinkės žemaičiai garsųjį dievdirbį pagarbiai mini ir šiandien“ (4).
Iš dabartinių meistrų labiausiai žinomas Vaiguvoje gyvenęs S. Ušinskas. Kryždirbystė nebuvo jo vienintelis užsiėmimas – tai buvo plataus spektro meistras, staliaus
amato išmokęs savarankiškai, jaunystėje, ir dirbęs vairiausius medžio darbus, be
to, mokėjęs net mūryti. Tai buvo vienas iš auksarankių kaimo meistrų. Vaiguvos
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apylinkėse, kaip jau minėta, esama jo
darbo kryžmiškų kryžių, koplytstulpių,
koplytėlių medžiuose. Naudojo iš pridėtinių elementų komponuojamą dekorą,
kartais statinio sąrangą pindamas ir
tekintų elementų. Dalis jo paminklų
dažyti, kartais polichromija naudojama
ir kaip dekoro priemonė.
Kito šių apylinkių meistro F. Banio darbai tokio stilistinio vienodumo
neturi, jis naudoja raižytą, drožtą dekorą, kiaurapjūvius elementus ir pan.
Užfiksuota meistro (?) Prano Gaudušo pavardė. Sako, jis Dievo mūkikes prie medžių kaldavęs, bet daugiau
duomenų apie š galimai šiose apylinkėse dirbus meistrą nepavyko rasti.
Pateikėjų buvo paminėtas ir kryždirbys
Antanas Kaminskis, bet jo darbų irgi
negalėjo nurodyti.
Tarp pavienių, ne kryždirbių pastatytų, kryžių paminėtinas stovintis
Maldaginės sodyboje (šeimininkas K. Kryžius K. Radavičiaus sodyboje, Maldaginės k.
Radavičius). J padariusiojo pavardė
žinoma, tai Edvardas Radavičius, šeimininko dėdė. Kryžius savo paprastumu
atspindi tokio tipo statinius jis dažytas gana ryškia geltona spalva, metalinę Nukryžiuotojo skulptūrėlę supa aureolė, o kryžmą puošia tiesių lystelių sidabrine
bronza dažyti spinduliai.
Tarp iš svetur čia dirbusių meistrų žinoma tik vieno – jau minėto Kražių
kryždirbio Armono – pavardė. J. ir Z. Dargvainių sodyboje stovi bene vienintelis
Vaiguvos apylinkėse jo kryžius, atspindintis būdingąsias šio meistro braižo ypatybes.
Papročiai Apskritai, sprendžiant pagal palyginus negausius liudijimus, tarp
kryžių ir koplytėlių intencijų vyrauja tam tikri asmeniniai žadai. Palyginus nedaug
bendrų visai tautai, Tėvynei aktualių intencijų ir dedikacijų. Intencija priklauso ir
nuo vietos, kur kryžius ar koplytėlė statoma, ir, aišku, nuo asmeninių aspiracijų.
Sakykim, prie kelio statomas kryžius ar med keliama koplytėlė, kad apsaugotų
keliaujant j ir palinkėtų jam laimingo kelio.
žadinių kryžių ir koplytėlių atsiradimo intencijos vairesnės, jos dažniausiai
susijusios su prašymais pasveikti, laimingai gr žti iš kariuomenės, kelionės ir pan.
Pavyzdžiui, apie berže buvusią baltą koplytėlę prisimena, jog ją buvo padaręs
(panašu, jog prieš Antrąj pasaulin karą) džiova susirgęs žmogus. Dėl to ilgiau
gyveno (S. Savickienė).
Dubėnų kaime viena iš 3 koplytėlių medyje kelta sūnui išeinant kariuomenę.
Neretai kryžiaus pastatymas susijęs su artimųjų netektimi. Sakykim, M. Medžiauskienė kryžių savo kieme pastatė, kai mirė vyras. Pastatė, nes prisisapnavo
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Ar nestatysi kryžiaus?
pač anksti ar tragiškai mirusiems artimiesiems atminti
kryžiai statomi kryžių kalnelyje.
Atrodo, kad papročiai, susiję su kryždirbyste (kryžiaus sumanymu, pastatymu, garbinimu ir t. t.), kaip dvasinės, religinės orientacijos išraiška, nedaug kuo
skiriasi nuo kitų Lietuvos vietovių papročių. Kai kurie jau sunykę, prisimenami
tik vyresniosios kartos. Tarp tokių minėtinos Kryžiaus (Kryžiaunos) dienos. Vaiguvoje, kaip ir visoje Lietuvoje, buvo einama procesijomis prie kryžių. Kaip sakralus
objektas kryžius gerbtinas ne tik bendruomeniškai, bet ir asmeniškai. Einant pro
kryžių, reikia sukalbėti maldelę Garbiname tave, Viešpatie, kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaul ar bent persižegnoti.
Kryžius, kad galėtų būti jungtas garbinimo, puošimo ritualus, būtinai turi
būti šventinamas. Kol kryžius nešventintas, jo viršuje esą tup s velnias, – dėl to
jis aprišamas šiaudais, kad netyčia kas nors nepagarbintų (tai, žmonių supratimu,
nuodėmė) „ urmons važiuoja, žegnojasi, o kunigas rodo špygą, o grįžtant atgal – atvirkščiai“ (mat kryžius jau pašventintas).
Sunykus kryžių būtinai sudeginti reikia, o jei tai kapų kryžius – užkasti,
t. y. savotiškai palaidoti. „Parsinešiau namo – sapnuodavosi, o kai sukapojau ir sudeginau, nesisapnavo“ (Z. Dargvainienė). Beje, tai vienintelis toks meno praktikoje
liudijimas apie būtinybę sunykus kapo kryžių užkasti, o ne deginti. Ar tai visai
apylinkei būdinga, nustatyti nepavyko.
Kryžiai dažniausiai puošiami per atlaidus, todėl prie dažno kryžiaus ar
koplytėlės medyje matyti gėlių likučiai ir dabar populiarios dirbtinės gėlės. Didžioji dalis kryžių aptverta, prie jų pasodinta kaime auginamų gėlių ar krūmų.

Išvados
1. Vaiguvos valsčiaus teritorijoje nedaug kryždirbystės objektų ir jie savo
forma ne vairūs.
2. Iš natūroje tebesančių paveldo objektų (daugiausia nykstančių ar jų fragmentų) sunku nustatyti būdinguosius šio krašto kryždirbystės tradicijų bruožus
negausios publikacijos irgi pateikia vos vieną kitą išlikus tradicinių medinių paminklų pavyzd .
3. Ekspedicijos metu nustatyta, kad mediniai paminklai stovi sodybose, pakelėse, laukuose, kelti (koplytėlės) medžius, kapinėse. Daugiausia jų – Vaiguvos
miestelio kapinėse.
4. Vaiguvos apylinkėse, išskyrus kapines, nėra ryškesnių medinių paminklų sankaupų nei organizuotu būdu (kūrybinėse stovyklose) sukurtų ansamblių,
nei tradicinių kryžių kalnelių ar kryžiais pažymėtų stebuklingų vietų (vienintelis
kalnelis yra išskirtinai memorialinės reikšmės).
5. Formų atžvilgiu vyrauja kryžmiški kryžiai, nemažai koplytėlių medžiuose,
vienas kitas koplytstulpis, viena mūrinė koplytėlė ant žemės. Dekorui naudojami
kiaurapjūviai ir pridėtiniai (suformuoti iš atskirų elementų) ornamentai, nors esama ir raižytų bei tekintų. Didelė dalis stogelių kryžmoje skardiniai.
6. Skulptūrų asortimentas negausus, originalių vos viena kita. Vyrauja
kiekvienam paminklui, nepriklausomai nuo jo architektūrinio pavidalo, Nukryžiuotojo atvaizdai, kone išimtinai metaliniai. Esama ir Švč. Mergelės Marijos atvaizdų
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(Lurdo, Marijos Maloningosios). Šventųjų atvaizdų apskritai nerasta, išskyrus beveik sunykus tradicin šv. Joną Nepomuką ir vieną šv. Antaną.
7. Daugumos kryžių ir koplytėlių meistrų pavardės nežinomos, užfiksuota
vos viena kita XX a. pabaigoje–XXI a. pradžioje dirbusių meistrų pavardė.
8. Dauguma kryždirbystės papročių, ypač susijusių su katalikiškomis kalendorinėmis šventėmis, tokie pat kaip ir kitur Lietuvoje, beje, kaip ir kitur, sunykę. Esama kai kurių vietinių niuansų, užfiksuoti kai kurie paminklų statymo
intencijų niuansai.

Literatūra
Lietuvių liaudies menas. Mažoji architektūra, Vilnius, 1990, kn. 2,
nuotr. 78.
2. Lietuvių liaudies menas. Mažoji architektūra, Vilnius, 1970, kn. 1,
nuotr. 458.
3. Kryždirbystė Lietuvoje, sud. A. Bu ra čas, A. Stra vins kas, Vilnius,
(nedatuota), p. 275.
4. Bu ra čas B. Kazys Orvidas (1840–1920), Kryždirbystė Lietuvoje,
sud. A. Bu ra čas, A. Stra vins kas, Vilnius, (nedatuota), p. 81.

1.

793

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

Vaiguvos parapijos kapinės
Petras Tomkus

Dar prieš kelis dešimtmečius moterėlės, po mišių išėjusios iš V iguvos bažnyčios šventorių, viena kitai sakydavo Mas ainam un kap , o dabar, XXI a.,
vaiguviškės sako Mas einam an kap . Tik iš kitur atvažiavusieji V iguvą
eina k pines . Vadinasi, vaiguviškiai kapines vadina kap s, o atskirą savo tėvo
ar motinos kapą vadina tiesiog kapu, sakydami Aš jau pataisiau sava k pą,
arba sava k pus.
Vaiguvos kapinės yra pačiame miestelyje, jo šiaurės vakariniame pakraštyje,
už 200 m vakarus nuo bažnyčios, kitoje kelio Ke mė– žventis pusėje. Tai labai
patogu (netoli ir lygiu keliu) karstą nešti iš bažnyčios kapines.
Ne vienam kyla klausimas O kada atsirado Vaiguvoje kapinės? Paprastai
kaimų kapinaitėms būdavo parenkamos sausesnės ir pakilesnės vietos, esančios
kiek atokiau nuo kaimo, bet tik ne pačiame kaime. Taigi kapinių atsiradimas
Vaiguvos miestelyje sietinas su paties miestelio vystymosi istorija.
Vaiguvos dvaras istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1506 m.
Žygimanto Senojo rašte.1
Dvaras turėjęs netoliese savo kapinaites, kurių pėdsakai iki šiol tebėra išlikę.
Apie Vaiguvos gyvenvietę šiame rašte nieko neužsiminta. Matyt, ne tik anksčiau
ar tuo metu, bet ir visą XVI a. ji buvo gana menka ir nefiksuota nė 1526 m.
Žemaitijos žemėlapyje. Vaiguvos nėra ir kituose XVI a. žemėlapiuose. Manoma,
kad XVI a. pabaigoje V iguva buvusi nedidelė kaimavietė, apgyvendinta to meto
žemdirbių, kurių buvusios tik penkios šeimos. 1613 m. LDK žemėlapyje Vaiguva
irgi neužfiksuota. Tikriausiai ji nelaikyta ir miesteliu, nes nebuvo jokių požymių
apie to pobūdžio gyvenvietėms būdingą ūkinę veiklą. Tais laikais Vaiguvoje nebuvo ir bažnyčios. 1618 m. dvaro dalybų akte kaimavietė vardyta kaip sena
Vaiguvos dvaro gyvenvietė .2
Atstumas tarp kaimavietės ir Vaiguvos dvaro nedidelis – apie 1 km.
Vadinasi, kaimavietės ir dvaro kapinės anuo metu galėjo būti bendros, esančios netoli dvaro, nes dvare gyveno daugiau šeimų, todėl ten buvo daugiau ir
mirštančių žmonių.
Lietuvoje 1708–1711 m. siautęs baisus maras ir kitos epidemijos nusinešė
daug žmonių gyvybių. Nuo bado ir ligų išmirė trečdalis Lietuvos gyventojų. Bado
metais mirę kaimų gyventojai buvo laidojami vietoje, to ar kito kaimo teritorijoje,
parenkant pačią aukščiausią ir sausiausią vietą. Aplink Vaiguvą esantys kaimai
(P vaiguvis, Liubšia , P keliai, Norkia , Šarkia , Tol šiai) turėjo savo kapinaites.
Vadinasi, ir prie Vaiguvos kaimavietės maro metais galėjo atsirasti kapinaitės.
Tiktai 1719 m. pagal Žemaičių vyskupo fundaciją Vaiguvoje pastatyta pirmoji
filijinė bažnytėlė, kuriai duota 2 valakai 35 margai 54 rykštės žemės šiaurę nuo
kaimavietės.
Remiantis 1775 m. dūmų liustra1
M i š k i n i s A . Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo
cijos sąrašu, nurodoma, kad tais metais
vertybės, Vilnius, 2007, t. 3, kn. 2. p. 256.
Vaiguva jau buvo naujas miestelis, o 2 Miškinis A. Ten pat, p. 257.
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1776 m. spalio 2 d. Žemaičių vyskupo Jono Dominyko Lo- 1 pav. Bendras
pacinskio iniciatyva steigus Vaiguvos parapiją (parakviją), Vaiguvos kapinių
jai skirta dalis Ke mės, Š ukėnų, žvenčio ir Kr žių pa- vaizdas. 2005 m.
Aloyzo Petrašiūno
rapijų kaimų.3
1842 m. vizitacijos akte nurodoma, kad Vaiguvos kapinės nuotr.
buvo prie pat miestelio, aptvertos lentjuostėmis, prikaltomis
prie stulpų, su dažytais vartais kapinėse buvo 30 kryžių ir mūrinė katakomba.4
1845 m. Vaiguvos parapijos vizitacijos akte nurodama, kad Vaiguvos kapines atkelta sena koplyčia iš dvasininkams anksčiau priklausiusio Vaiguvos
Liubšės dvaro, suvalstybinus š dvarą.5
1865 m. sudarytas Vaiguvos tikrosios būklės planas, kuriame nurodyta, kad
kapinės užima 0,48 dešimtinės žemės.6
2005 m. Versmės leidyklos organizuotoje ekspedicijoje
Vaiguvą, kai
buvo kaupiami duomenys Vaiguvos valsčiaus monografijai, šio straipsnio autorius, būdamas vaiguviškis, jaunystėje ne kartą vaikštinėjęs po kapines ir matęs,
kaip keitėsi jų vaizdas, detaliai aprašė Vaiguvos parapijos kapines, o fotografas
Aloyzas Petrašiūnas fotografavo jų paminklus, pateikdamas šių dienų Vaiguvos
kapinių vaizdą (1 pav.).
Skirtingai negu kitų Žemaitijos miestelių, kur jų seniausios kapinės buvusios
bažnyčios šventoriuje, senieji vietiniai Vaiguvos miestelio gyventojai – Povilas
Tomkus, Kazimieras Šaltis, Vladas Savickas (gim. 1915 m.), Vincas Armalis 3
Miškinis A. Ten pat, p. 258.
(gim. 1925 m.), Stanislava Kunickienė 4 1842. Vaiguvos parapijos bažnyčios vizitacijos aktas,
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 256, l. 457–460.
(gim. 1929 m.) ir kiti neprisimena ir iš
5
Ten pat, b. 265, l. 30–33.
savo tėvų pasakojimų nėra girdėję, kad 6 1865. Vaiguvos miestelio planas, LVIA, f. 525, ap. 2,
Vaiguvos bažnyčios šventoriuje būtų
b. 3906.
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buvę kas nors laidojama. Čia nėra ir
nebūta jokio antkapinio paminklo. Vaiguvos šventorių puošia naujai pastatyti
mediniai kryžiai. Visi mirusieji, tarp jų
ir kunigai, buvo laidojami bendrosiose
parapijos kapinėse. Netgi toks žymus
Vaiguvos parapijos klebonas kaip Boleslovas Balandis, ilgus metus išbuvęs
Vaiguvos valsčiaus tarybos pirmininku,
palaidotas ne šventoriuje, o parapijos
kapinėse, šalia kitų parapijiečių.
Vaiguvos kapines atsišakoja
nuo pagrindinio kelio Kelmė–Užventis
žvyruotas platus takas, einantis pro
Dauginių sodybą iki pat kapinių vartų.
Tako ilgis apie 50 m. Vaiguvos kapinių
vartai yra geležiniai kaltiniai, papuošti
ornamentais, atsidarantys per vidur
abi puses (2 pav.). Jų varčios yra sumūrytos iš skaldytų akmenų. Patys kapinių
vartai – kalvystės meno puošmena. Juos
būtų galima laikyti išlikusiu kalvystės
laikų paminklu. Tokie dirbiniai Lietuvoje jau tampa nykstančiu paveldu.
Senosios kapinės buvusios aptvertos iš visų pusių cementine tvora, nuožulnia
kapinių vidų, vietos

Lietuvos valsčiai

2 pav. Kapinių vartai ir pagrindinis takas,
kadaise buv s žvyruotas, o dabar išklotas
trinkelėmis
pav. Senosios kapinių tvoros (zomato)
fragmentas.
2010 m. J. Kliučiaus nuotraukos
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gyventojų vadinama zomatu (3 pav.), kurio išlikę fragmentai rodo, kad buvę
sudėti vairaus dydžio akmenys ir apipilti cementu. Cementas daugelyje vietų
jau ištrupėjęs, bet dar aiškiai rodo senųjų kapinių kontūrus. Tvoros plotis buvęs
apie 30 cm. Iš lauko ji yra stati, jos sienelės vertikalios ir siekia 1,5 m aukščio.
Perlipti per tokią tvorą ir lipti kapines yra keblu, todėl per ją ir nelaipiojama.
kapines padaryti ėjimai – vienas iš pietų pusės, kitas – iš rytų, o trečiasis – iš
šiaurės pro centrinius vartus. ėjus pro vartus, senąsias kapines iš šiaurės pietų
link kerta pagrindinis kapinių takas, kadaise buvęs žvyruotas, o dabar – išklotas
cemento trinkelėmis (2 pav.).
Karo metais ir pokariu mirdavo daugiau žmonių, o kūrus Vaiguvos dvare
senelių prieglaudą, kurioje apsigyveno žmonės, atvykę iš kitų vietovių, mirusiųjų
dar padaugėjo. Pradėta mirusiuosius laidoti už senosios kapinių tvoros pietus
naujame žemės plote. Mirę senelių prieglaudos gyventojai buvo laidojami atskirai
nuo parapijiečių – naujojo žemės ploto pietvakariniame kampelyje, o parapijiečiai – už zomato pietryčius. Juos skyrė pagrindinio kapinių tako tęsinys. Taip
naujajame kapinių plote iš karto pradėjo formuotis dvejos kapinės parapijiečių su
chaotišku kapų išdėstymu ir senelių prieglaudos gyventojų, kurie buvo laidojami
tvarkingai lygiomis eilėmis pietų link. Kiekvieno prieglaudos mirusiojo kapo vieta
iš karto buvo paženklinama cementiniu antkapėliu. Čia jokie antkapiniai paminklai nebuvo statomi ir jokie užrašai nebuvo rašomi. Taip naujojo kapinių ploto
pietvakariniame kampelyje kasmet palaipsniui driekėsi antkapėlių eilės. Vadinasi,
gausiai mirdavo senelių prieglaudos gyventojai. Kapai šiame kampelyje buvo gerai
prižiūrimi. Juos ravėjo ir gėles laistė likusieji prieglaudos gyventojai.
Uždarius Vaiguvos dvare senelių prieglaudą, kapinynas, skirtas prieglaudai,
liko be priežiūros. Apaugo žolėmis. Taip stovėjo kelis dešimtmečius. XX a. pabaigoje, pritrūkus vietos parapijiečiams laidoti, buvo sunaikintas senelių prieglaudos
kapinynas pietvakariniame Naujųjų Vaiguvos kapinių plote. Buvę antkapėliai perkelti kitą vietą – rytin kapinių kampą ir taip pat eilėmis sudėti ant žolyno. Jų
vietoje pradėti laidoti parapijiečiai. Čia pridygo daug naujų antkapinių paminklų.
Taip XX a. viduryje Vaiguvos parapijos kapinėse atsirado Naujosios kapinės. Jos
kurtos pietvakariniame kampe ir tęsiasi palei visą pietin senosios tvoros pakrašt
rytų link. Naujųjų kapinių kontūrus ženklina gyvatvorės.
Senųjų kapinių pakraščiuose palei zomatą auga dideli seni klevai, o viduryje – gausu tujų. Auga keli alyvų krūmai. Prie kapų medžiai nesodinami, o tik
maži dekoratyviniai krūmeliai. Pirmaisiais XXI a. metais dalis sutrešusių medžių
nupjauta. Senosios kapinės pasidarė šviesesnės. Jos yra gražiai tvarkomos ir atitinka
nustatytus visuomenės sveikatos saugos, kultūros paveldo apsaugos bei aplinkosaugos reikalavimus. Kapinėse dar yra nemažai senų medžių, kurių šakos užstoja
antkapinius paminklus. Be to, seni, bet kada galintys nugriūti medžiai yra didelė
bėda. Vaiguvoje nėra tokių entuziastų, galinčių nuo viršaus dalimis nupjauti med
ligi kelmo. Laidojama ir senosiose giminių kapavietėse, ir Naujosiose kapinėse.
Senųjų kapinių viduryje yra medinė koplytėlė šalia didžiausio Vaiguvos valsčiuje
buvusio Užgirių dvaro savininkų Janavičių kapavietės (4 pav.).
Atgavęs nuosavybės teises Užgirių dvaro mišką, Janavičių žentas Pranas
Kalasauskas 1995–1997 metais restauravo Vaiguvos kapinių koplytėlę – aptriušusias
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pav. Koplytėlė
(iš šiaurės pusės).
Dešiniau
šalia koplytėlės –
Janavičių kapavietė

5 ir 6 pav. Užgirių
dvaro savininkų
Janavičių šeimos
kapavietė. 2005 m.
A. Petrašiūno
nuotraukos
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koplytėlės sienas apkalė vertikaliai lentomis, o sudūrimus – siauromis lentelėmis,
naujai uždengė stogą (5 ir 6 pav.). Seniūnija prie restauruotos koplytėlės durų rengė
skelbimų lentą, kurioje surašytos kapinių tvarkymo taisyklės bei kita informacija.
Vaiguvos kapinės pastoviai turi nuolatin kapų prižiūrėtoją, vaiguviškių
kapininku vadinamą. Kapinėse kasmet nupjaunama žolė, atvežama smėlio takeliams ir tarpams tarp kapų pabarstyti. Intensyviausias kapų tvarkymo metas yra
ruden , spalio mėnes , ir pavasar gegužės pradžioje prieš Motinos dieną. Kapus
prižiūri mirusiųjų artimieji. Žmonės, kurie gyvena toli, samdo vaiguviškius, kad
šie prižiūrėtų jų artimųjų kapus.
Vaiguvoje kapinės gausiai lankomos parapijiečių švenčių dienomis ir ypač
Mirusiųjų minėjimo (Vėlinių) dieną. Kapinės puošiamos, deginamos žvakutės,
meldžiamasi.
Šulinio Vaiguvos kapinėse nėra ir jo niekada nebuvo. Vanden gėlėms laistyti
ar joms pamerkti žmonės atsinešdavo iš aplinkinių gyventojų šulinių. Tiktai XX a.
aštuntajame dešimtmetyje iš Vaiguvos miestelio atvestas vandentiekis vienas kranas
rengtas Senųjų kapinių centre, o kitas – Naujųjų rytinėje pusėje. Atsiradus vandeniui,
žmonėms palengvėjo, kapinėse pradėta auginti daugiau ir vairesnių gėlių. Anksčiau
buvo auginamos daugiausiai rūtos, mirtos, nasturtos, o dabar – tulpės, gvazdikai,
begonijos, petunijos. Dažniausiai ant vieno kapo sodinama daug ir vairių gėlių.
Vaiguvos kapinėse žmonės laidojami lygiomis eilėmis, kojomis vakarus 7 pav. Prieškario metais statyta aukšta
arba
rytus, statmenai
pagrindin metalinė Normantų kapo tvorelė. 2005 m.
kapinių taką. Tarpeliai tarp eilių ir A. Petrašiūno nuotr.
kapų šonų labai siauri, vietomis jų visai
nebelikę, užstatyti tvorelėmis. Vaiguvos
kapinėse išlikę prieškariniai kapai aptverti aukštomis, iki 130 cm aukščio,
metalinėmis tvorelėmis (7 pav.). Pokariu buvo sivyravęs žemų (iki 50 cm
aukščio) geležinių ornamentuotų, netgi
su tulpių motyvais, tvorelių statymas.
Laidojant mirus j , iškasus duobę,
duobkasiai jos šonus papuošia gėlėmis,
žiemą – eglių šakelėmis. Anksčiau, kai
dar nebuvo specialių mašinų karstui
vežti kapines, veždavo sunkvežimiais,
kurių kampus žiemą puošdavo eglutėmis, o vasarą – berželiais. Palaidojus
mirus j , supilamas kapo kauburėlis,
sudedamos gėlės ir vainikai. Pastatomas laikinas medinis paminklėlis. Tai
kryžius, kuris parduodamas perkant
karstą. Artėjant metinėms, mirusiojo
artimieji stengiasi pastatyti vienok ar
kitok nuolatin paminklą.
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Vaiguvos kapinėse yra palaidoti šie žymesni parapijiečiai nusipelnęs parapijos klebonas kunigas Boleslovas Balandis, vargonininkas Zenonas Bagdonavičius, Vaiguvos valsčiaus steigėjai signatarai – Pranas Kasparas, Juozas Jocius,
Steponas Vaidotas, Vaitiekus Bytautas, Kazimieras Sutkus, gydytojas Vytautas
Šileika, generolas Aleksandras Babianskis, partizanė Zofija Bagdonavičiūtė, vaistininkas Aleksas Dauginis, Žūstančiųjų gelbėjimo ordininkė Stefanija Šileikienė
(Janavičiūtė), ilgaamžė, sulaukusi 111 metų, Marijona Rimeikienė (Barbaraušaitė)
ir kt. Vaiguvos kapines atvežami laidoti ir tie vaiguviškiai, kurie buvo išsikėlę
gyventi kitur – daugiausia pas vaikus ir ten numirę, nes tėviškės žemelė visiems
lengvesnė ir amžinasis poilsis jiems ramesnis.

Kapinių paminklai
Patys seniausi Vaiguvos kapinių paminklai buvo mediniai kryžiai. Nustatyti
jų atsiradimo laiką yra sunku, nes ne ant visų išlikę rašai (gal ne visur jų ir
būta). Prie kai kurių kryžių jau nebelikę ir kapaviečių arba yra tik žolėmis apžėlę
nedideli kauburėliai. Ant kai kurių kryžių pagrindo dar galima žiūrėti buvusią
rašo lentelės vietą, kuri rodo, kad kai kurie kryžiai žymi ne vienos kartos kapavietę. Geresnės būklės mediniai kryžiai kaip antkapiniai paminklai yra statyti
praėjusio amžiaus viduryje. Medinio bendrojo kapinių kryžiaus Vaiguvos kapinėse
nėra, o gal jo niekada ir nebuvo.
Kaip ir kitur Lietuvoje, Vaiguvos kapinių mediniai kryžiai yra neaukšti
(apie 2 m aukščio), keliais tarpsniais platėjantys apačią. Kryžių pečiai ir viršūnė
nestambūs, galai suapvalinti (iš vientiso medžio). Tokių kryžių vertikalė visada
vientiso medžio, stačiakampio pjūvio tarpsniais platėjanti apačią. Tarpsnių sankirtos pabrėžtos siaurais profiliais (8 pav.).
XIX a. pabaigoje ir XX a. pirmojoje pusėje, suklestėjus kalvystės amatui,
Vaiguvos kapinėse prie kapų buvo statomi geležiniai kaltiniai kryžiai, taisyti
tašyto akmens pagrindą. Jie dviejų tipų – stiebiniai, kurių galuose išlankstyti
ornamentai (9 pav.), ir rėminiai (10, 11 pav.). pač originalus yra Vaiguvos valsčiaus signataro Juozo Jociaus pastatytas XIX a. pabaigoje iš metalo kaltas rėminis
kryžius (11 pav.) mamai Uršulei Jocienei atminti (užrašas iškaltas geležyje rėmo
apačioje). Visų kaltinių kryžių pagrindus sudaro be išimties tiktai nuosėdinės
kilmės (čia nėra nei vieno granito, nei bazalto) tašyti vairių formų ir nevienodo
dydžio akmenys. Matyt, jie parvilkti tiesiog iš aplinkinių laukų.
Paminkliniai kryžiai Vaiguvos kapinėse dažniausiai stovi pavieniui. Tik kai
kuriose kapinių vietose jie sudaro sankaupas. Išskirtiniu bruožu galima laikyti
vairiausių dydžių ir stilių akmeninių paminklų gausą Vaiguvos kapinėse. Jie pradėti statyti dar XIX a. Kai kurie jų dar gerai išsilaikę (12 pav.). XX a. pirmojoje
pusėje, ypač prieškaryje, Vaiguvos kapinės pasipildė akmeniniais paminklais. Jie
visi be išimties lyg nupjauto medžio kamieno (šonuose su nupjautomis šakomis)
viršuje turi kryžiaus pavidalus. Prie jų visur pritvirtintos Nukryžiuotojo skulptūrėlės (13, 14 pav.).
Kiek vėliau, XX a. antrojoje pusėje, ir paminklai, ir tvorelės buvo daromos
iš cemento. Daugiausiai to laikmečio antkapinių paminklų Vaiguvos kapinėse yra
nulieti iš betono. Jie yra skirtingų dydžių ir vairių vairiausių formų. Jų aukštis
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8 pav. Senieji mediniai kryžiai.

9 pav. Geležiniai kaltiniai stiebiniai kryžiai.

2007 m. Alės Počiulpaitės nuotr.

2005 m. A. Petrašiūno nuotr.

RA

10, 11 pav. Geležiniai kaltiniai rėminiai kryžiai.
2005 m. Aloyzo Petrašiūno nuotraukos
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lifuotas

akmeninis paminklas
su skulptūrėle,
statytas

1 , 1

I

a.

pav. Kryžminiai akmeniniai

paminklai, statyti prieškaryje.
2005 m. A. Petrašiūno nuotraukos
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nevienodas (15 ir 16 pav.). Dauginių 15 pav. Vaistininko Alekso Dauginio apie
šeimos antkapinis paminklas (15 pav.) 19 8 m. pastatytas antkapinis paminklas
nulietas iš betono ir yra daugiau kaip žmonai ir tėvams
trijų metrų aukščio. Tai pats aukščiausias
paminklas Vaiguvos kapinėse. Jo abi pu- 16 pav. Ambasadoriaus Alfonso Eidinto senelės
sės – iš rytų ir vakarų – yra vienodos. kapavietė, aptverta šlifuoto akmens plokštėmis.
Dauginių kapavietė yra senųjų kapinių 2005 m. A. Petrašiūno nuotraukos
centre ir užima didžiausią plotą. Visas
kapavietės plotas aptvertas žema cementine tvorele (15 pav.). Ši kapavietė išsiskiria
iš kitų Vaiguvos kapinėse esančių kapaviečių savo originalumu. Čia rytus nuo
paminklo trijų metrų ilgio žemės plotas paskirtas Alekso Dauginio tėvams, o
vakarus – žmonai ir sau. Kiekvieno mirusiojo vieta šioje kapavietėje paženklinta
cementiniu antkapiu. Jų rytinėje pusėje yra du, vakarinėje – taip pat du.
XX a. antrojoje pusėje Vaiguvos kapinėse pradėti statyti visai kitokio stiliaus
akmeniniai paminklai.
kapines buvo atvelkami tašyto akmens gabalai, kurių
koks nors pakraštys nušlifuojamas ir jame iškalamas užrašas ar kryžius (17 pav.).
Tokio stiliaus pats didžiausias akmeninis paminklas yra pastatytas pedagogui ir
tuometinės visuomenės veikėjui Eduardui Mešlidžiui (18 pav.).
Lietuvoje vyraujant akmenų šlifavimo darbams, Vaiguvos kapinėse atsirado
šlifuoto akmens plokščių antkapiniai paminklai. Jų šlifuota tiktai priekinė plokštės
pusė, kurioje yra vairūs užrašai (19, 20 pav.). Tos kapavietės aptvertos žemomis
šlifuoto akmens tvorelėmis.
XX a. pabaigoje šlifuoto akmens plokščių antkapiniai paminklai Vaiguvos
kapinėse gavo kitok stilių – dvi šlifuoto akmens plokštės viduryje sujungiamos
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17 pav. Dviejų
tašytų akmenų
paminklas
18 pav. Didžiausias
vieno akmens
paminklas

19 pav. Pirmasis
Vaiguvos kapinėse
šlifuoto akmens
plokštės antkapinis
paminklas

20 pav.

lifuoto

akmens plokštės
paminklas. 2005 m.
A. Petrašiūno
nuotraukos
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21, 22 pav. Aukšti
šlifuoto akmens
plokščių paminklai

2

pav.

iuolaikiškas

žemas šlifuoto
akmens plokščių
paminklas. 2005 m.
A. Petrašiūno
nuotraukos
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ar iš metalo nukaltu kryžiumi (21 pav.), ar kokia nors kito akmens juosta, kurioje
iškaltas kryžius (22 pav.). Reikia pabrėžti, kad tokio stiliaus paminklų dešiniojoje
akmens plokštėje paprastai iškalamas mirusiojo portretas su rašais, o kairiojoje –
koks nors vaizdelis (21 ir 22 pav.) Tai patys aukščiausi šlifuoto akmens plokščių
antkapiniai paminklai Vaiguvos kapinėse.
Paminklų rašų elementai A A, velionio pavardė, vardas, gimimo ir mirties
metai, kartais nurodoma, kuris šeimos narys statydino paminklą, liūdinčių šeimos
narių giminystė (13, 15, 16, 23 pav.).
XX a. antrosios pusės paminkluose paplito papildomi eleginiai tekstai, išreiškiantys meilę, pagarbą, padėką, palinkėjimą mirusiesiems (16, 17, 21 pav.).
Vaiguvos kapinėse kai kurie antkapiniai paminklai neturi jokių užrašų
(12 pav.).
XXI a. Vaiguvos kapinėse pradėti statyti žemi šiuolaikiški šlifuoto akmens
dviejų plokščių antkapiniai paminklai (23 pav.). Kapavietės aptvertos šlifuoto
akmens tvorelėmis. Prie kai kurių kapų yra suoliukai. ra keletas kapų, kurie
ištisai apkloti žalios spalvos sintetine danga.
Mediniai paminklai Vaiguvos kapinėse tapo retenybe. Vaiguvos kapinėse
yra išlikę tik du mediniai kryžiai, statyti beveik prieš šimtą metų, t. y. XX a.
pradžioje (8 pav.).
2

pav. Kryždirbio

elikso Banio darbo medinis kryžius prie

giminaičio Ramūno Vološino kapo. 2007 m. A. Počiulpaitės nuotr.
25 pav. Kryždirbio

elikso Banio paminklas tėvui Ignui Baniui.

2010 m. J. Kliučiaus nuotr.
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XXI a. mediniai paminklai Vaiguvos kapinėse vėl tampa populiarūs. Jiems
būdingas gausus puošybos elementų naudojimas. Tok paminklą kryždirbys Feliksas
Banys iš P kelių kaimo pastatė savo tėvui – Ignui Baniui pačiame Vaiguvos kapinių
centre. Šis paminklas iš aplinkos išsiskiria savo originaliu menišku grožiu – visos
kryžiaus briaunos iki pat pagrindo išdrožinėtos ištisine virvute. Tai milžiniškas
kruopštus darbas (24 pav.). Kiek kitoks Felikso Banio padirbdintas kryžius stovi
pietvakariniame kapinių pakraštyje giminaičio Ramūno Vološino kapavietėje. Čia
kryžiaus priekiniame paviršiuje išdrožinėta puošni ąžuolo lapų girlianda (25 pav.).
Kapinės – mirusiųjų parapijiečių amžino poilsio vieta. Sakrali vieta. Tai
gimtojo krašto metraštis. Todėl kapinės yra labiausiai gerbiama ir puoselėjama
vieta visoje Vaiguvos parapijoje.
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Vaiguvos valsčiaus kaimų kapinaitės
Ieva

varcaitė

Karas su švedais prasidėjo 1701 m., bet jau daug anksčiau prieš j , dar
nuo 1696 m., Lietuvoje ėjo vidaus karas. Tad nuo sąmyšių pradžios iki 1717 m.
taikos karai ėjo net 21 metus. Visą tą laiką krašte buvo plėšiami ir naikinami
dvarai, kaimai ir miestai. Iš pradžių bajorija naikino Sapiegų ir jų bičiulių dvarus, – Sapiegos jiems kartais taip pat atsilygindavo. Prasidėjus karui su švedais,
kraštą naikino saksų kariuomenė, švedai, rusai, vairios konfederacijos ir ponų
samdytos kariuomenės būriai. Be jų, dar atsirado tikrų plėšikų būrių, kurie visų
tų sąmyšių metu galėjo lengvai pelnytis. Siaubiami valstiečiai išbėgiojo, kiti buvo
išvežti net Rusiją ar pakliuvo kariuomenę. Kaimai ir dvarai buvo sudeginti,
daug kur po karo sodybų vietose tebuvo tik krūmai.
Be visa naikinančio karo, prie krašto nelaimių dar prisidėjo 1708–1711 m.
siautęs baisus maras ir kitokios epidemijos. Gyventojai bėgo kitus kraštus, kur
tikėjosi išliksią gyvi, o likusieji čia, ypač miestuose, mirė šimtais ir tūkstančiais.
Apskritai nuo ligų, bado ir karo baisybių išmirė apie 1 3 gyventojų. Daugelyje
vietų išnyko sodybos, ištisi Lietuvos plotai pavirto dykromis. Po karo ūkis buvo
visiškai sunaikintas. Didikai buvo prasiskolinę, jų ir bajorijos dvarai sudeginti,
valstiečiai išmirę, išvaikyti ar išbėgioję. Todėl nenuostabu, kad apie tuos karus ir
švedų antplūd Lietuvoje yra likę daug padavimų, dainų ir pasakojimų. Iš šito
karo laikų yra nemaža visoje Lietuvoje žinomų švedkapių (švedkapiais dažnai
vadinami ir visi seni kapai).
Sunkiausi laikai prasidėjo nuo 1706 m., nes 1706–1708 m. buvo labai nederlingi, o 1708–1709 m. žiema pasirodė nepaprastai šalta. Karo baisenybių išvaikyti
gyventojai, ypač valstiečiai, pasislėpę miškuose, tiesiog mirė nuo šalčio ir bado.
Tais pačiais 1708 m. prasidėjo baisus maras, siautęs iki 1711 m. Daugumas gyventojų nuo bado ir maro bėgo Prūsiją ir kitur, tikėdamiesi rasti geresnes sąlygas.
Minios žmonių suplūdo Vilnių, kur tikėjosi gauti duonos. Tatai dar labiau
pasunkino miesto būklę, ir jis nieko negalėjo padėti pabėgėliams. Prasidėjo didžiausias brangymetis – duona pabrango keliasdešimt kartų. Neturėdami maisto,
žmonės valgė šunis, kates, gaudė žiurkes, o galvijų ir arklių sunku buvo ir besurasti. Duonos atveždavo iš Voluinės, bet sunkiomis karo sąlygomis jos nebuvo
galima kiek reikiant iš ten atgabenti.1
Bado metais mirę kaimų gyventojai buvo laidojami vietoje, to ar kito kaimo
teritorijoje, parenkant pačią aukščiausią ir sausiausią vietą. Dažniausiai tam buvo
parinktos pavienės smėlingos ir žvyringos kalvos ar smėlėti Knit ojos slėnio šlaitai,
nes palei Knituojos upę buvo sikūrusi didžioji dalis V iguvos valsčiaus kaimų.
Tų kaimų palikuonys vertino savo prosenelių kapavietes, statė nors medinius
kryžius, tvarkė ir prižiūrėjo jas. Kapinaičių priežiūros tradicijos buvo perduodamos iš kartos kartą.
Išmirus kai kurių kaimų paskutiniesiems vietiniams gyventojams ir 1 Lietuvos istorija, red. A . Š a p o k a , Kaunas, 1936,
jų palikuonims,
tas žemes atsikėlė
p. 385.
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žmonės iš kitur. Jiems kaimų senosios kapinaitės buvo tuščia vieta, niekieno neprižiūrima vieta. Laikui bėgant, jos savaime sunyko – vienur apaugo mišku, kitur
tapo ariamuoju lauku. Ir tokių kapinaičių neliko nė pėdsakų.
Stambių kaimų gerai prižiūrimos kapinaitės išliko ir iki šių dienų. Netgi
sovietmečiu jos nebuvo paliestos ir nieko nenukentėjo.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, pabrangus metalui ir gerokai padidėjus jo
paklausai, vandalai pradėjo siaubti kaimų kapinaites, rinkdami metalą ne tik nuo
kryžių, bet ir atkasdami kapus, pačiuose karstuose tampydami žmonių griaučius
(matyt, maustė nuo rankų žiedus ar iš burnų traukė metalinius dantis).

Pavaiguvio kapinaitės
P vaiguvio kapinaitės yra 300 m vakarus nuo V iguvos, prie pat kelio
V iguva– žventis, dešinėje kelio pusėje, Pavaiguvio kaimo teritorijoje (1 pav.).
Reljefas – apskalautos, nuolaidžios moreninės lygumos lygi vieta.
Pavaiguvio kapinaitės – tai gali būti istorinis paminklas. Buvo kalbama, kad
prieš labai daug metų toje vietoje stovėjo Vaiguvos parapijos bažnyčia. Todėl,
kur buvo didysis bažnyčios altorius – toje vietoje pastatyta koplytėlė. Visais laikais ji buvo labai gerbiama. Koplytėlė turėjo keturias puses. Vienoje pusėje buvo
vaizduojamas šv. Rokas su šuneliu, antroje pusėje buvo Švč. Marijos paveikslas,
trečioje – šv. Pranciškus, o ketvirtoje – Išganytojas tiesia rankas. Ir buvo kalbama, kad daug kam padėjo ligoje ir bėdoje tiems, kurie prie jos melsdavosi ir
prašydavo pagalbos. Labai dažnai žmonės melsdavosi per Švento Roko atlaidus,
eidami keliais apie tą koplytėlę ir prašydami sveikatos. Buvo kalbama, kad kol ta
koplytėlė bus gerbiama ir prižiūrima – tai visa Vaiguvos parapija ir Pavaiguvio
vienkiemis bus apsaugoti nuo gaisrų. Gal kiek tiesos ir buvo, nes kada ėjo baisus
frontas, Pavaiguvio gyvenvietę krito daug bombų, bet gaisrų išvengta. Buvo
Pavaiguvio kapinaičių
kartoschema
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Pavaiguvio kapinaičių bendras vaizdas. 2005 m.

Sirvydų kapinaičių kapavietės. 2007 m.

Naujai pastatytas kryžius Sirvydų kapinaičių
aikštelėje. 2007 m.
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padegta daržinė su visu derliumi – bet išgelbėta nuo sudegimo. Tai prisimena
buvusi Pavaiguvio gyventoja Stanislova Kunickienė (Šimkutė), gimusi 1929 m.
Dabartiniais laikais jau nugriauta koplytėlė ir apleistos kapinaitės – tai aršaus vandalizmo padarinys. Šalia kapinaičių nuo 2007 m. pradėjo dygti privatūs
ūkiniai pastatai. Kapinaičių vietą dar ženklina aukšti, stori medžiai (2 pav.).

Sirvydų kapinaitės
Sirvyda yra piliakalnis šiaurę nuo buvusio Sirvyd dvaro, kairėje kelio
V iguva–Ke mė pusėje (apie 250 m nuo kelio) ir 50 m kairę nuo keliuko Sirvydai–
Grauž kai (3 pav.). Tai 90 m ilgio ir 40 m pločio kalva, vadinama kapukais. Ji pailga
pietryčių–šiaurės vakarų kryptimi, juosiama nedidelių daubų ir pelkės. Kalva apaugusi
apie 50 metų senumo medžiais ir atrodo kaip ošianti giraitė tarp dirbamų laukų.
Kalvos šoniniai šlaitai statesni, apie 8 m aukščio, galai nuolaidesni. Viršus apie 50 m
ilgio ir 12 m pločio, iškilus, aikštelė neišsiskiria. tvirtinimo pėdsakų nėra. Aikštelėje
buvo laidojami Sirvydų dvaro savininkai Petravičiai ir Stulginskiai, todėl kalvą
ir imta vadinti kapukais. Piliakaln 1961 m. aprašė kraštotyrininkas P. Jagminas.2
Sirvydų kapukus 2007 m. gr žo iš Amerikos Petravičių anūkės palaikai.
Kapinaičių aikštelėje pastatytas naujas originalus medinis kryžius su Nukryžiuotojo atvaizdu (4 pav.). Kapinaitės gražiai sutvarkytos ir gerai prižiūrimos. Pakelės
ruožas apsodintas jaunais medeliais. Vietos gyventojų teigimu, aplinkos tvarkymo
darbams vadovauja buvęs Sirvydų dvaro ūkvedys Jocas, kurio gretimai buvusi
sodyba sudeginta per susišaudymą, naikinant partizanaujančius vyrus Pak vio miške.

Galinių kapinaitės
Gal niai – piliakalnis V iguvos seniūnijoje Gal nių kaime. Jis vadinamas Pilike arba Pilale. Beveik iš visų pusių apsuptas Grytpelkės pelkių. Tik šiaurėje jis
siekia sausumą. Piliakalnio šlaitai gana nuolaidūs, 8–9 m aukščio. Viršuje yra ovali
aikštelė, apie 20 m ilgio ir maždaug 18 m pločio. Jo šiaurėje žymu išskleistas apie
16 m ilgio ir l m aukščio pylimas. Aikštelė ir pylimas buvo ariami. Pastebėtas
apie 0,7 m storio kultūrinis sluoksnis. Piliakalnio šlaitai ir aikštelė apaugę medžiais
bei krūmais. Archeologin pasą jam 1960 m. užpildė kraštotyrininkas P. Jagminas.3

Pikelių kaimo kapinaitės
P keliai – didelis kaimas, sikūręs kairiajame Knit ojos slėnio šlaite, viršutinėje jo terasoje, išilgai upės. Jame gyventa daug žmonių.
Prie pat kaimo yra trejos senos kapinaitės. Kalbama, kad ten palaidoti maro
metu mirę žmonės – tai Mikulskių, Banio kapukai ir Kincijų kapinaitės. Ten buvo
pastatyti kryžiai ir per kryžiaus (kryžaunas) dienas žmonės prie jų melsdavosi. Tai
prisimena P kelių kaimo gyventoja Zofija Andrulienė (Zajauskaitė), gimusi 1921 m.
Paskutin kryžių Pikelių kaimo kapinaitėse prieš 30 m. pastatė Jonas Mikulskis. Šis kryžius dar ir dabar tebestovi primindamas apie čia palaidotus žmones.
Pikelių kaimo teritorijoje, ant Knituojos slėnio briaunos, esantis pilkapis
yra valstybės saugomas archeologinis 2 Piliakalniai, sud. I. Stankienė, Kelmė, 2004.
3
Piliakalniai, sud. I. Stankienė, Kelmė, 2004.
paminklas.
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Pikelių kaimo kapinaičių bendras vaizdas.

Pikelių kaimo pilkapio bendras vaizdas.

2005 m.

2007 m.

Pikelių kaimo pilkapio bendras vaizdas.
2007 m.
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Norkių kapukai
ra taip pat Knituojos slėnio kairiajame šlaite, Norki kaimo rytinėje dalyje,
užima du slėnio briaunos paaukštėjimus, kurių medžiaginė sudėtis yra smėlis.
Norkių kaimo gyventojas Valdas Lekavičius prisimena, kad savo gyvenime jis
yra kelis kartus statęs kryžius ant tų kapukų, nes jie buvo mediniai ir supūdavo.
Ant vieno paaukštėjimo paskutinis kryžius dar ir dabar tebestovi.
Tiesiant asfaltuotą kelią Vaiguva–Kelmė buvo reikalingas smėlis, kuris buvo
kasamas iš Norkių kapukų antrojo paaukštėjimo. Ant tiesiamo kelio 1997 m. buvo
vežamas smėlis kartu su žmonių kaulais. Tuos kaulus matė ir smėlio kasėjai, ir
kelio tiesėjai, bet vis tiek smėl kasė su kaulais ir vežė ant kelio. Taip sunyko
antroji Norkių kapukų dalis.

Pakėvio kapinaitės
Pak vio kapinaitės yra pačioje aukščiausioje vietoje, gyvenvietės centre.
Jos yra neprižiūrimos, kryžiai sutrešę. 2005 m. Versmės leidyklos organizuotos
ekspedicijos metu šiose kapinaitėse teko stebėti kraupų vaizdą, kaip vandalai,
atkasę kapus, ištampė karstus ir juose esančius žmonių griaučius. Atidaryti karstai
rūsiuose buvo palikti po atviru dangumi ir saulei šviečiant, ir lietui lyjant.

Švytriškės pilkapiai
Šv triškės kaimo pilkapiai yra Knituojos slėnio dešiniajame krante. Tai
valstybės saugomas archeologinis paminklas, nuo kurio vandalai jau yra nuplėšę
metalin užrašą. Apie šiuos pilkapius yra daug pasakojimų ir padavimų.
Pastarajame šimtmetyje nuo vandalų rankų sparčiai nyksta kaimų kapinaitės. Vienos jų apauga medžiais, kitos virsta ariamu lauku. Taip natūroje kaimo
kapinaičių nebegalima pastebėti.
Tačiau kai kuriuose kaimuose dar yra šiokie tokie buvusių kapinaičių pėdsakai, kaip antai
žvarmyje, ties žvyrduobe, atokiau nuo gyvenvietės
ties Vaiguvos dvaru, prie kelio sankryžos dvarą – kapinaičių vietą
žymi aukšti, stori medžiai
Daug liškėje yra pilkapis
Tol šių kaime yra senkapiai, dar niekieno netyrinėti
Perk niškėje yra seniausias Žemaitijos pilkapynas, kur tyrinėjo ir
plačiai aprašė prof. M. Michelbertas
Pryšmantiškės kapeliai, kur yra du akmenimis apdėti senkapiai
Petrik ičių kapinyne rasta daug žmonių kaulų
Ad šiškės dvare dar tebėra ponų Bytautų šeimos rūsys
Akmeni senkapiai patraukė prof. M. Michelberto dėmes ir jis juos
plačiai aprašė savo knygoje
Šarki kaimo kapinaitės, kaip ir daugelis kitų kapinaičių, yra Knituojos slėnio viršutinėje terasoje ir apaugusios tankiu pušynėliu.
Kapinaičių pėdsakai neberyškūs.
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mirties mūš

Audronė Kiršinaitė

Rūpesčiai, džiaugsmas, skausmas, išsipildžiusios ir neišsipildžiusios svajonės, artimų žmonių šypsenos, padrąsinantys prisilietimai ir pavyduolių intrigos,
saulės šviesa ir nakties vėsa, paukščių trelės ir žydinčių pievų kvapai – visa tai
baigiasi pas žmogų atėjus Mirties Angelui ar Giltinei, nelygu kaip kas sivaizduoja tą paskutin palydovą.
Gyvųjų prisiminimuose lieka patys geriausi mirusiųjų darbai. Juk apie mirusį arba gerai, arba – nieko . Prisiminimuose verčiami atminties klodai, kuriuose
pasakotojo dar visai nebuvo, tik jo močiutė ar prosenelis pasakojo apie tuos, kurių
nei nuotraukų liko, nei kas mena, kaip jie atrodė, galbūt tik bažnyčioje jų lūpos
lietė tas pačias Nukryžiuotojo kojas.
Bažnyčiose ir archyvuose saugomos metrikų knygos dažniausiai būna pats
patikimiausias pasakotojas , tiksliai pasakantis svarbiausius kadaise gyvenusių
mūsų protėvių faktus tikslias gimimo (krikšto), santuokos ir mirties datas, kitą
šykščią, bet labai reikalingą informaciją apie tėvus, socialinę jų padėt , amžių,
gyvenamąją ir palaidojimo vietą.
Lietuvos valstybės istorijos archyve (toliau – LVIA) saugomos V iguvos
mirusiųjų registracijos knygos nuo 1794 m. Jų pirmuosiuose rašuose nurodoma
tik mirusiojo vardas ir pavardė, mirties data, kur mirusysis gyveno ir kokiuose
kapuose palaidotas. Visai informacijai pateikti užtekdavo dviejų eilučių, o vieną
puslap tilpdavo per trisdešimt rašų. Vaiguvos bažnyčios archyve (toliau – VBA)
saugojamoje knygoje – Kniga Metryczna ayguwskiego Rzymsko-Katoliskiego Parafialniego Kosciola na Rok Panski 1828– 18
– mirusiojo registravimo rašo formulė jau
mažai kuo skiriasi nuo šiandieninių rašų joje pateikiami tokie patys duomenys
apie mirus j ir likusius jo šeimos narius, jų amžių. Šiuose rašuose yra visa informacija apie tai, kas žmogui nutiko ir kokie gyvieji liko jo šeimoje.
Daugelis vaiguviškių kalba, kad prieš š did j gyvenimo vyk mirsiančiam
žmogui ar jo artimiesiems nutinka mirt pranašaujančių vykių. Jei pradėdavo
dažnai kaukti šuo, tai silpnesnis šeimynos žmogus sakydavo „Jau muni išgyst,
šū gyst i gyst“ (5).
Šuns kauksmas buvo prilyginamas pirmajai giesmei, giedamai dar nemirus.
To kiemo šuo lyg ir parodydavo, kuriame kieme bus giedamos gedulinės giesmės.
Bijodavo ir šuns priešo – juodo katino. Sakydavo, kad jei juodas katinas perbėgs
kelią, tai gr žęs namo gali ne tik išgirsti apie kokią nelaimę, bet rasti namuose
mirus artimą žmogų (7). Pragydusi gaidžio balsu višta taip pat tik bloga pranašavo. Jai tuojau pat reikia nukirsti galvą, kad daugiau negiedotų, ir suvalgyti.
Tik taip dar galima išgelbėti namų ramybę, nes jei ji dar giedos – tikrai gali
prišaukti nelaimę. Jei susapnuotum namie puotą, linksmybes, girdėtum sapnuose
labai gražią muziką ir linksmintumeisi, namus gali taip pat ištikti bėda (4). Kaip
ir visoje Lietuvoje, vaiguviškiai nerimaudavo susapnavę iškritus ar su skausmu
traukiamą dant . Atsibudę svarstydavo, ar labai skaudėjo, ar dantis priekinis, ar
matė kraują. Pagal tai galėjo spręsti, ar mirs labai artimas žmogus, ar tik šiaip
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paž stamas. Mirt pranašavo ir sapnuose vežamas mėšlas, suarta, kasama žemė
(9, 10). O ir pats žmogus, „kuris yra pakviests į mirties rūšį, vis sapnuoj mirusius,
tvarko visokius reikalus. Mirtis rūšiuoja, kurį anksčiau, kurį vėliau paims“ (7).
Ir niekam dar nepasisekė nuo to rūšiavimo išsisukti.
Vaiguviškis Aivaras Norbutas mena, kaip jo močiutė Kazimiera Valantinavičiūtė-Prascevičienė, gimusi Žadva nių kaime (Pakražančio sen.) 1893 m., vėliau
gyvenusi ir V iguvoje, pasakodavo, kaip žmogus labai bijojęs mirties ir per vienas vaišes pamatęs prie stalo priešais j sėdinčią Smertį. Žmogus išsigandęs ir
pradėjęs bėgti, nes suprato, kad viešnia atėjusi jo pasiimti. Bėgo bėgo, kol pailsęs
sustojo ant akmens, nebegalėdamas toliau bėgti, ir iškart prieš j atsirado Smertis, sakydama Tai gerai, kad čia esi, nes ant to akmens tu turi numirti, tik niekaip
nesugalvojau, kaip tave čia atvilioti (6).
Jei sapnuoji, kad miręs žmogus prašo valgyti, gerti, sako, kad jam šalta –
reikia kuo skubiausiai užsakyti šv. mišias ir už j melstis, nes mirusysis prašo
maldos. Juk ne visiems aname pasaulyje gerai klojasi, nelygu kam mirusysis buvo
atitekęs. Juk žmogui mirštant Giltinė atsistoja gale mirštančiojo lovos, o be jos dar
stovi galvos gale angeliuks, kojų gale velniuks. Mirtis lauk paskutinės tavo minutės ir
nukert, o tie lauk, kam jis klius“ (7).
Pasak vaiguviškių, dabar daugiau randa mirusiųjų, negu patys numarina,
o seniau prie kiekvieno mirštančiojo budėdavo giminės ir kaimynai.
„Tarp visų mielaširdingų darbų pirmą vietą turi lankymas ligonių,
o labiausiai buvimas prie mirštančių. Reikia gerai žinoti, jog Dievas tokius mielaširdingus darbus be užmokesties nepaliks, o ligonis,
apturėj s Dangų, neužmirš padėkoti už padarytą tarnavimą“1.
Prie mirštančiojo dažnai vesdavosi mažus vaikus, sakydami,
kad mirštančiam geriau, jei aplink yra mažų vaikų, nekaltų dūšių.
Sakydavo, kad dūšiai lengviau išeiti. Vaikai nebijodavo, kartu su visais
suklaupdavo, jei dar ir nemokėdavo poterių, vis tiek klūpodavo“ (4).
Ne mažesnius atlaidus pelnydavo ir tas žmogus, kuris parpravodydavo2 kunigą pas ligon . Susirinkusieji paruošdavo stalel , užklodavo gražesne staltiesėle,
ant jo padėdavo lėkštutę su vatos gumulėliais, kryžel ir degančias žvakes. Patys
suklaupę kitame kambaryje giedodavo ir melsdavosi, kol ligonis atliks išpažint
ir priims Švč. Komuniją. Pagal tai, kaip sklaidysis žvakių dūmai išėjus kunigui,
spręsdavo, ar ligonis greitai mirs
Kai kunigas, išklaus s ligonį, eina iš kambario laukan ir yra gesinamos žvakės, reikia stebėti, kaip sklaidysis užgesytų žvakių dūmai, jei eis į duris (paskui kunigą) – tai
ligonis mirs, jei į viršų (kerčią, sklaidysis 1 Aukso altorius arba šaltinis dangiškų
1913, p. 910.
prie stalo) – tai pasveiks“3.
2
Pravodyti – palydėti, parvežti.
3

skarbų, Tilžė,

Ba lys J. Raštai, Vilnius, 2004, t. 5, p. 138.
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Suklaupę prie ligonio, kalbėdavo Litaniją prie mirštančiojo . Joje visų
šventųjų, šv. apaštalų ir evangelistų prašoma melsti už mirštant j bei kreipiantis
Viešpat maldaujama mirštant j apsaugoti nuo rūstybės, mirties baimės, piktos
mirties, pragariškų kančių, viso pikto ir velnio galybės4.
Jei pats ligonis nemokėjo ar jau nebegalėdavo skaityti, jam iš maldaknygių
skaitydavo Dievobaimingus atsidūsėjimus , sukalbėdavo Pabučiavimą penkių ronų
Viešpaties Jėzaus , Aktus dorybių, būtinai dėl išganymo reikalingus , kalbėdavo
rožin . Artinantis paskutinei valandai, sukalbėdavo maldas prie mirštančiojo. Jų
žodžiuose – palinkėjimai ir mirštančiojo palaiminimas
„Eik jau, krikščioniška dūšia, iš šio svieto vardan Dievo Tėvo Visa
galinčio, kurs tave sutvėrė, vardan Dvasios švenčiausios, kuri ant tav s
išlieta paliko, vardan ventųjų Aniolų, vardan Sostų ir Galybių, vardan
Kunigaikštysčių ir Vyresnybių, vardan Kerubinų ir Serapinų...“5
Švęstu vandeniu pakrapydavo6 mirštančiojo viršugalv ir kojų galą, peržegnodavo, duodavo rankas grabnyčią7. Jei mirštantysis jėgų nebeturėdavo – patys ją
prilaikydavo. Švęstu vandeniu šlakstydavo ir ligonio kambario kampus, kad dūšia8
lengviau atsiskirtų ir išeitų, nes kambaryje nebebus piktų dvasių (5).
Vaiguvos parapijiečiai XIX a. negyvendavo labai ilgai (žr. 1 lentelę). Vidutinis gyvenimo amžius panašus kaip visoje Lietuvoje XIX a. pradžioje – 25,6 metų,
viduryje – vidutiniškai 26,4, XX a. viduryje – 40,1 m., XX a. antrojoje pusėje –
61,6. Amžiaus vidurkio augimą lemia sumažėjęs kūdikių ir vaikų mirtingumas.
1 lentelė
Mirusi j

m Vaiguvos parapijoje amžiaus vidurkis

Metai

Amžiaus vidurkis

1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834

25,6
19,3
20,3
30,5
29,8
34,0
25,2

Vidutiniškai

26,4

2 lentelė
Mirusi j

4

5

m Vaiguvos parapijoje amžiaus vidurkis

6
7

Metai

Amžiaus vidurkis

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

33,6
35,4
45,4
33,8
35,1
34,1
37,9
49,0
47,2
49,8

Vidutiniškai

40,1

8

Aukso altorius arba šaltinis dangiškų skarbų,
Tilžė, 1913, p. 955.
Ten pat, p. 956.
Krapyti – šlakstyti.
Grab ny čia – spe cia li
vaško žvakė, uždegama prie mirštančiojo.
Dūšia – siela.
VBA, Kniga Metryczna Wa y guw skie go
Rzyms ko-Ka to lis kie go Parafialniego Kosciola na Rok Panski
1828–[1834].
VBA, Vaiguvos R. K.
parapijos Mirimo metrikų knyga nuo 1939
iki 1948 m.
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3 lentelė
Vaiguvos parapijoje mirusi j
Metai

amžius

m

Mirė
Amžius metais
iš viso
Iki
0,5–
0,5 m. 1 m.

1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834

Lietuvos valsčiai

1,1–
5 m.

6–
16–
26–
41–
61–
71–
81–
91 m. ir
15 m. 25 m. 40 m. 60 m. 70 m. 80 m. 90 m. daugiau

63
79
126
100
57
94
88

9
3
–
–
–
–
–

2
17
34
21
16
21
23

14
23
28
7
4
11
13

7
8
16
12
1
2
9

4
3
8
10
5
7
9

6
7
10
12
10
15
8

13
11
17
23
13
16
15

6
3
11
12
3
9
5

2
4
2
2
5
13
4

–
–
–
1
–
–
2

–
–
–
–
–
–
–

Iš viso 607

12

134

100

55

46

68

108

49

32

3

–

1 diagrama.
Mirusiųjų 1828–
18

m. procentinė

amžiaus išraiška

rašuose registruojant mirties faktą labai tiksliai nurodomas vaikų amžius,
pvz., 3,5 metų, 3 m. ir 3 d., 4 dienų, 2 sav. 2 dienų, ir t. t.9
Nagrinėjant mirusiųjų skaičių Vaiguvos parapijoje XIX a., matyti, kad jis
visą šimtmet nekinta. Vidutiniškai per metus būdavo palaidojama 80–90 parapijiečių. Mažiausiai mirusiųjų registruota 1832 ir 1834 m. – po 5710. (Šiais skaičiais
galima abejoti, nes gali būti, kad kūdikių mirtys XIX a. pradžioje buvo neregistruojamos ir ne tikėtina, kad visai nebūtų mirę vaikų iki 0,5 metų.) Daugiausia
1899 m. – net 11611.
4 lentelė
Vaiguvos parapijoje mirusi j
Metai

Mirė
iš viso

Amžius metais
Iki
0,5–
0,5 m. 1 m.

1939
1940
1941
1942

9

63
44
70
65

m amžius

14
12
9
23

5
2
12
4

1,1–
5 m.
9
4
6
2

6–
16–
26–
41–
61–
71–
81–
91 m. ir
15 m. 25 m. 40 m. 60 m. 70 m. 80 m. 90 m. daugiau
4
1
6
–

VBA, Kniga Metryczna Wayguwskiego RzymskoKatoliskiego Parafialniego Kosciola na Rok Panski
1828–[1834].
LVIA, f. 1524, ap. 1, b. 6 LVIA, f. 1524, ap. 1,
b. 8.

1
3
3
3

5
4
2
4

5
5
4
7

7
1
9
8

9
4
9
10

4
7
6
4

–
1
4
–

VBA, Kniga Metryczna Wayguwskiego RzymskoKatoliskiego Parafialniego Kosciola na Rok Panski 1828–[1834].
11
LVIA, f. 1524, ap. 1, b. 6 LVIA, f. 1524, ap. 1,
b. 8.
10
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(t sinys)
Metai

Mirė
iš viso

Amžius metais
Iki
0,5–
0,5 m. 1 m.

1943
1944
1945
Iš viso

1,1–
5 m.

6–
16–
26–
41–
61–
71–
81–
91 m. ir
15 m. 25 m. 40 m. 60 m. 70 m. 80 m. 90 m. daugiau

80
78
68

20
16
15

7
3
8

6
5
–

1
6
2

2
8
4

5
11
7

12
7
9

10
6
8

9
7
10

7
8
4

1
1
1

468

109

41

32

20

24

38

49

49

58

40

8

2 diagrama.
Mirusiųjų 19 9–
19

m. procentinė

amžiaus išraiška

Mirties priežastys panašios kaip ir visoje Lietuvoje karštinė, difterija, šiltinė, skarlatina, karbunkulas (auglys), gimdymas, silpnumas, plaučių ligos, senatvė.
XIX a. beveik visai nėra registruota mirusių plaučių ligomis. Pasitaikydavo ir
nelaimingų atsitikimų 1888 m. kovo mėn. plėšikų buvo užmuštas aštuoniasdešimtmetis Augustinas Stanislovas Lukoševičius12, vaikai ir suaugusieji mirę nuo
išgąsčio. Tarpukariu daugėja mirčių nuo nelaimingų atsitikimų antai vien per
1939 m. iš 63 mirusiųjų tokios mirties priežastys keturios skenduolis, miręs nuo
arklio spyrio, uždusęs ir sudegęs, nors beveik pusės mirusiųjų mirties priežastys nenurodomos. Vėlesniais metais taip pat neapsieita be nelaimingų atsitikimų
1940 m. spalio mėn. sudegė dvejų ir trejų metukų broliai Zenonas ir Pranas Šafčikovai T ršiškių kaime, kitas parapijietis nužudytas perpjovus šoną. Tais metais
mirę vaikai iki 10 m. – visi tik nuo kokliušo ir difterito.
Pirmieji vaiguviškiai, nukauti bolševikų 1941 m. birželio 24 d., palaidoti
V iguvoje – 21 metų Antanas Kryževičius iš Kil nių kaimo ir 12-metis Povilas
Lukošius iš Dub nų.
1944 m. karo aukų net 1013.
Kartais ir patys vaiguviškiai prisidėdavo, kad žmonių sveikata pablogėtų.
Štai Juodvarnis rašo
Nors sekmadieniais ir uždaryta degtinės parduotuvė, bet mes susišelpiame ir slaptuose „klūbuose“, kurių yra nemažai pas mus.
O jeigu ir visai nebūtų tų „klūbų“, vis tiek mes nenuliūstumėm,
nes mes esame neblogi meisteriai, mokam
ir patys pasidaryti ir ruginikės, ir cukri- 12 LVIA, f. 1524, ap. 1, b. 8, p. 91.
nikės, kuri nei kiek nėra blogesnė už vals- 13 VBA, Vaiguvos R. K. parapijos Mirimo metrikų
knyga nuo 1939 iki 1948 metų.
tybin , dar net „macnesnė“14.
14
Juod var nis. Oi Vaiguva, tu Vaiguva Diena, 1932,
vas. 28, p. 3.
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Tokius, mirusius nuo per dažno lankymosi klūbuose , kunigai nenorėdavo
laidoti, kaip ir nekrikštus, todėl gimusius silpnus vaikelius, bijodami, kad nespės,
neveždavo nė krikštyti. Juos pakrikštydavo pribuvėjos ar koks kitas žmogus, mokantis krikštyti iš vandens15.
Jei artimasis su šiuo pasauliu atsisveikindavo vėlai vakare, tai zvanyti po
dūšia ar po dūšių“16 prašydavo iš pat ankstyvo ryto, jei dieną, tai skubėdavo tuojau pat, nes kol nepazvanys, siela neras kur jai eiti (4). Likusieji namie skubėdavo
prausti nabaštiką (nabašninką)17, kiti pataisyti lentas18.
Prausimas buvo savųjų rūpestis, tik jei jie visai negalėdavo to daryti –
prausdavo svetimi. Mirus j dažniausiai prausdavo lovoje. Jei ilgai buvo sirgęs,
tai tik apšluostydavo drėgnu skudurėliu. Jei žmogus mirdavo staiga ir būdavo
nešvarus, tai „jį sodindavo ant suolo, kiti prilaikydavo, kojas nuplaudavo plautinai, kūną
perliedavo vandeniu ir nušluostydavo“ (3).
Iššukuotus plaukus sudegindavo arba sudėdavo po pagalvėle, kad niekur
nesimėtytų. Už prausimą ir skutimą nemokėdavo, kartais atiduodavo kok mirusiojo daiktą. Kai kada skutimo rankius atiduodavo tam žmogui, kuris skuto,
kartais pasilikdavo sau, nuval su spiritu arba samagonu“ (5). Geresnius drabužius,
jei buvo nereikalingi šeimynai, atiduodavo vargingiau gyvenantiems žmonėms.
paskutinę kelionę rengdavo taip pat dažniausiai savi. Moterys, kad ir
jaunesnės, turėdavo pasiruošusios kapes. Ligoniui sisirgus, jei menks19 būdavo,
skubėdavo pirkti arba siūti. Stengdavosi, kad kapiniai drabužiai ir avalynė būtų
nauji. Vyresnes moteris dažniausiai rengdavo juodomis ar rudomis suknelėmis,
kartais – kostiumėliais arba tamsiu sijonu ir palaidinuke. Skareles parinkdavo
šviesias vienspalves, rečiau margas, nors menama, kad moteris laidojo apgobtas
ir tamsiomis skarelėmis. Jaunas moteris rengė šviesiomis suknelėmis arba jos pačios vestuviniais drabužiais. Netekėjusias senas panas aprengdavo tamsesnėmis
suknelėmis, bet veliumą20 vis tiek dėdavo.
Namus ištikus netikėtai bėdai, kol pasiūdavo kapes, mirus j laikydavo uždengtą. Jei tuo metu nebūdavo lėšų ar sąlygų pasiūti kapių (jas būtina pasiūti
per dieną), jas skolindavo arba dovanodavo kaimynai. Moterys, turinčios pasiūtas
kapes, paskolindavo mirusiai kaimynei, o jos artimieji vėliau užmokėdavo arba
pasiūdindavo jai kitas. Vitalija Strakšienė mena, kai jos sesutę Eleną nutrenkė
žaibas, jos kapėms savo vestuvinę suknelę atidavė kaimynė. Pašarvojus suknelę
gausiai papuošė smidro šakelėmis.
Vyrus šarvodavo su bažnytiniais (išeiginiais) drabužiais. Mirusiajam rankas duodavo jo globėjo arba, jei neturėdavo, Švč. Jėzaus Širdies, šv. Antano
arba Marijos paveikslėl , kartais, jei žmogus nešiojo, uždėdavo škaplierius. Rožin
taip pat ant rankų apvydavo tą, su kuriuo žmogus melsdavosi. Kartais rankas
duodavo mažą kryžel , kad jis lydėtų
slėpiningą kelionę (9, 10).
15
Iš vandens – sukalbama malda, krikštijant ne dvaVaikučius iki 3–4 metų šarvosininkui.
davo su krikšto suknelėmis, berniukų 16 vanyti po dūšia ar po dūšių – skambinti už sielą.
puoštomis žydrais kaspinais, mergai- 17 Nabaštikas (nabašninkas) – numirėlis.
18
Pataisyti lentas – paruošti šarvojimo vietą.
čių – rožiniais. Visai mažiems vaikams 19 Menks – silpnas.
dėdavo ir krikšto kepurytes. Didesnius 20 Veliumas – vestuvinis nuometas.
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Pašarvota vaiguviškė
Elena Slipkutė, 2

m.

amžiaus nutrenkta
žaibo. 1958 05 15.
Iš V. Strakšienės
albumo

laidodavo vienplaukius, mergaitėms uždėdavo rūtų vainikėlius. Drabužius ir karstą
taip pat gausiai puošdavo rūtomis (3).
Dabar, nors laidojimo paslaugų firmose didelis apdarų pasirinkimas, moterys vis tiek turi pasiruošusios kapes, kai kurios net po dvejas. Noriai jas rodo,
pasakoja, kaip turėtų būti aprengtos, kuri spalva gražesnė, nepritaria, kad būtų
uždėtas šalikas Gyvenime nenešiojau šaliko ir mirus nenoriu, kad jį uždėtų ir palaidot
turi su skarele“ (4), – sakė Elzbieta Graisienė.
paskutinę kelionę paruoštas mirusysis buvo dedamas ant parengto šarvojimo stalo (sukaltų lentų), apdengto baltomis staltiesėmis arba paklodėmis, kartais
tam praversdavo ir divonai21. Šarvodavo ir lovoje, ant čiužinio padėję lentas. Vaikams šarvoti apdengdavo baltu audiniu stalą, visai mažutėlius kartais šarvodavo
ant didžiulės pagalvės. Mažoje patalpoje šarvojimo stalą statydavo pasien , kad
liktų daugiau vietos giedotojams ir lankytojams, didesnėje – viduryje kambario,
galva sieną, kad iš trijų pusių būtų galima lengvai apeiti (5). Sienoje virš galvos
pakabindavo Švč. Jėzaus Širdies, Marijos paveikslus, jei turėdavo, tarp paveikslų
dar pakabindavo kryžių. Taką atsisveikinimo vietą žymėdavo eglučių šakelės.
Jomis barstoma ir dabar, jei šarvojama namuose.
Divonais uždengdavo ir langus, jei ne visus, tai bent tą, prie kurio buvo
arčiau mirusiojo galva. Šarvojimo stalą papuošdavo žalumynais, nelygu, koks buvo metų laikas. Jei turėdavo, pastatydavo indus su kambariniais augalais. Galvos
gale – fikusai arba oleandrai, kojų gale – pelargonijos, smidrai, mirtos, kartais
prie karsto stovėdavo tik medelių. Pagal metų laiką puošdavo berželiais arba
eglutėmis. Vežant laidoti, jais apkaišydavo vežimą, palaidojus – kapą. Aptaisytas
mirusysis laukdavo savo paskutinių namelių – karsto.
Net ir turtingų žmonių šarvojimo vietą puošdavo kukliai. Salomėja Savickienė mena, kad Daustorių dvarininkų Liutikų giminaitė (apie 1937 m.) buvo
pašarvota labai paprastai, dvaro fojė, prie laiptų, padėta viena kita kambarinė
gėlė (7). Kun. B. Balandžio visas karstas buvo puoštas mirtų šakelėmis.
Pagrabą22 pradėdavo Viešpaties
Angelu , Amžiną atils , sukalbėdavo 21 Divonas – užtiesalas.
vienus arba trejus poterius. Rinkda- 22 Pagrabas – šermenys, budynės.
821

VA I G U VA

Vaiguvos giedotojai. Iš kairės Salomėja Savickienė,
Vitalija Strakšienė,

Lietuvos valsčiai

ofija Rimgailienė,

ofija Ušinskienė, Morta Alūzienė, Aleksandras

Alūzas. Iš S. Savickienės albumo

vosi giesmes iš kantičkų, giedodavo Mariją Magdaleną . Anksčiau, jei nebuvo
pradėtos šermenys, ėjus patalpą, kur pašarvotas mirusysis, nebuvo galima ir
žegnotis. Dabar jau to nebepaisoma ir didelės reikšmės tam nebeteikiama, kaip
vaiguviškiai šmaikštauja, „svarbu, kad išvis persižegnotų“.
Išgirdę žinią, kad yra miręs žmogus, vakarop kaimynai ir šiaip paž stami
pradėdavo rinktis šermenis. Giedotojų nei prašyti nereikėdavo, susirinkdavo pusė
bažnytinio choro, apie 15–20 žmonių, o dabar neprašyti jau neitų, nors paprašyti
mielai renkasi. Tik jei mirusysis prašė, kad ko nebūtų giedoriuose, tai vienas nuo kito
susižinodavo ir tas žmogus neidavo“ (5).
Tuo laiku, kai dar nebūdavo susirinkusių giedotojų, dalyvavusieji budynėse
kalbėdavo rožin . Kaip mena giedotoja Salomėja Savickienė, kiekviename didesniame kaime buvo giedotojų grupė
Pakėvyje – Vladas Razminas, Klemensas Kislauskas, Užkurienė,
Antanas Urbelis, Pranas Urbelis, Leonardas Užkuras, Leosė Andrulytė, Vikraičiuose – Jurgis Marcinkus, Morta Andriulienė, Antanas
Barauskas. Jei giedoriai susirinkdavo anksčiau, tai prieš Kalnų23
giedojimą dar sugiedodavo „Trumpas mūsų amžius“, dar kelias
giesmeles iš maldaknygių ir tik tuomet Kalnus. Taip taikydavo,
kad baigtų giedoti vidurnaktį. Giedant Kalnus, esantys pagrabe jau
negalėdavo išeiti. Dabar jau niekas to nebepaiso, kartais giminės
prašo jau nebegiedoti Kalnų, sako „Vis ilgiau žmonės pabūs.“ Jiems
gražiau klausytis šiuolaikines giesmes. Po
Kalnų giedojimo valgydavo ir vėl giedodavo 23 Kalnai – Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio giesmės.
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giesmes iš giesmynų. Pagrabą pradėdavo sugiedodami „Viešpaties
Angelą“. Žmonės, atėj lankyti mirusiojo, būdavo susikaup , o dabar
tai tik trata ir trata. Būdavo tylu ir ramu, ne taip kaip dabar, –
Kalnus giedam, o kiti šneka. Dabar gieda „O žvaigžde meili“,
„Išėjo siela į tėvyn “, „Varpai“, „Ilgiuos, o Jėzau“, „Viešpaties
Angelą“, „Sudie, sudie“, išlydint sugieda „ tai baigiau kelion “,
seniau giedodavo „Marija Magdelena“ (7).
Giedotojams ant stalo būdavo padėta tik vandens ir cukraus gabaliukų arba karamelinių saldainių. Bet jei nepradėdavo balsas kimti, tai nevalia buvo ir
vandens gerti. Dabar giedotojų stalas – turtingesnis.
Ne visiems mirusiesiems gieda Kalnus abu vakarus. Tik vyresniems, labai
tikintiems arba gyvenantiems atokesniuose kaimuose giminės dažniau pageidauja
šių giesmių. Jei nebegieda Kalnų, tai gieda Graudžius verksmus ir kitas šermenų giesmes.
Giedotojų vaišinimo tradicija išlikusi nuo seno, nors kilusieji iš vargingesnių šeimų sako, kad visiškai nevaišindavo nei šermenų dalyvių, nei giedotojų.
Pasiturinčiai gyvenančios šeimos, jei ligonis ilgiau sirgo, šermenims rengdavosi
iš anksto. Pjaudavo gyvul , rūkydavo dešras, darydavo alaus ir giros, kartais naminukės išsivirdavo. Vaišindavo visus, buvusius iki Kalnų giedojimo pabaigos.
Pavalgius dar giedodavo gedulines giesmes. Jei patalpa labai maža – valgydavo
tame pačiame kambaryje, kur pašarvotas mirusysis, kartais jo net neuždengdavo.
Kai būdavo šilta, valgyti rinkdavosi lauko virtuvę arba kiemą.
Dažniausiai vaišėms virdavo bulves, mėsą, dešras, kopūstus, duodavo kavos, arbatos, giros arba alaus.
Pasak Stefanijos Bagvilienės,
jos vyras Vaclovas Bagvilas (1920–1998) apie 0 metų giedojo
bažnyčios chore ir pagrabuose. Pirmą naktį subrėkš ir pradeda giedoti
„Mariją Magdeleną“, „Juozapai šventas“, „Jėzau, pas mane ateiki“,
paskui Kalnus. Antrą vakarą Kalnus giedodavo ne visada. Valgyti duodavo panašiai abu vakarus, bet niekada neduodavo kugelio.
Degtinės duodavo ir antrą vakarą. Ant giedorių stalo – vanduo,
kartais karamelinių saldainių“ (3).
Balsai buvę labai stiprūs, taip giedodavę, kad net lempos gesdavusios. Kai kurie vyrai nelabai ir žodžius mokėję, bet užtekdavo, kad jie savo stipriais balsais
pritardavo (9, 10).
„Vaikai į pagrabą eiti nenorėdavo, o ir aprengti jų nebūdavo kuo, kad galėtum išvesti į žmones“, – sako Stefanija Bagvilienė. Jei būdavo pašarvotas vaikutis, Kalnų
niekas negiedodavo, tik gedulines giesmes minint mirusius tos šeimos gimines.
Eidami šermenis ir vasarą nešdavosi šiek tiek gėlių. Vaikams patys artimieji nupindavo širdelės formos vainikus iš rūtų, mirtų, bruknių, puoštus keletu
žiedų, žiemą – tik kaspinais. Vėliau, po Antrojo pasaulinio karo, pradėjo daryti
gėles iš spalvoto popieriaus ir apliedavo jas vašku, kad būtų atsparesnės drėgmei.
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„Kas pinaviją, kas leliją, prie grabo dėdavo kambarines gėles, jei
jų turėdavo. Jei jaunam nupindavo ilgą vainiką (ąžuolo, klevo
lapų ar bruknių), tai laidojant jį apvyniodavo apie kantafolį24“ (7).
Ilgais rūtų vainikais vainikuodavo jaunų žmonių ir vaikų karstus. Rūtų
vainikais puošti karstai dar žinomi iš 9-ojo dešimtmečio laidotuvių nuotraukų.
3-iajame dešimtmetyje laidojant vyresnę moter – nėra jokių gėlių. Elzbieta
Graisienė mena, kad laidojant jos mamą, 1964 m. niekas gėlių nenešė, prie karsto
buvo tik kambarinės gėlės (4). Apie 1956–1960 m. atsirado vaškuoto popieriaus
ir dažytos skardos vainikų. Skardinių vainikų būta ir 1930–1940 m., bet jie buvo
labai brangūs, todėl būdavo tik labai turtingų žmonių laidotuvėse (11).
Vaiguvoje kalbinti žmonės labai racionaliai svarsto, kad niekam nereikalinga
dabar sunešama tokia gausybė gėlių, geriau būtų aukojami pinigai šeimai. Juos
būtų galima skirti kapo priežiūrai arba aukai už šv. mišias.
Prie mirusiojo degdavo 4 žvakės, vargingesniems – 2. Dabar jau niekas
nebetaupo ir dega tiek, kiek yra vietos žvakidėse (3). Nuo susidariusios žvakių
šilumos kartais atsiranda nelabai geras kvapas. Seniau, kad to išvengtų, po šarvojimo lentomis dėdavo indus su šaltu vandeniu, smilkydavo kadagio šakeles,
degindavo cukrų. karstą, jei būdavo jau padarytas, mirus j guldydavo tik laidojimo dieną. Tik vaikus, jei turėdavo karstel , guldydavo iškart.
Per pirmą vakarą labai melsdavosi už mirus j , kad jam padėtų patekti dangų.
„Sako, kad siela klajoj, jei ant rubežiaus dangaus ir peklos, kol surinks visus jos darbus“ (5).
Pašarvotą žmogų laikydavo dvi dienas, kartais ir tris, nelygu kaip suspėja
susirinkti giminės. XIX a. pirmojoje pusėje suaugusiuosius laidodavo trečią dieną
po mirties, kartais – ketvirtą. 1834 m. beveik visi mirusieji palaidoti kitą dieną po
mirties. Mirusius užkrečiamomis ligomis epidemijos metais ir visai mažus vaikus
kartais laidodavo greičiau, nelaukę dviejų parų, patys parapijiečiai25.
Budėdavo abi naktis, nes „kaip reik rytą pas jį nueit, jei būsi užrakinis“ (3).
Būdavo, kad paruoštas karstas atitekdavo visai kitam. Kaimynai j skolindavo
kaip ir kapes. Bet dažniausiai buvo skubama pas grabdirb , kad spėtų padaryti
karstą, j nudažyti ir papuošti.
Pak vyje karstus darydavo Gaudušas, Ke mėje – Guščikas, V iguvoje – Benediktas Slipkus. Slipkaus duktė Stefanija Šaltienė mena
„Mama pakurs pečių, išvirs ko nors stipriau valgyt naktipiečių, nes
grabą reikėdavo padaryt per naktį. Dirbinį nudažydavo nigrozinu,
nagrozinu, atrodo, kad maišydavo su kalio permanganatu ir gaudavosi
ruda spalva, priklodavo skiedrų. Karstą mažam vaikučiui iškaldavo
perkeliu, dangčio viršų kartais irgi iškaldavo. Dangčio viduje visada
su grabnyčia išrūkydavo kryžių. Vaiką iškart dėdavo į karstelį. Už
karsto padarymą mokėdavo kartais darbu, kartais grūdais. Negalima
atsisakyti nei daryti karstą, nei siūti įkapes.
Iš anksto karsto nedarydavo, nors būdavo, 24 Kantafolis – pakyla karstui padėti.
25
VBA, Kniga Metryczna Wayguwskiego Rzymskokad žmonės užsisakydavo ir iš anksto ir
Katoliskiego Parafialniego Kosciola na Rok Panski
laikydavo jį paruoštą ant aukšto“ (9).
1828.
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Laidotuvės.
1925–19 0 m.
Vaiguvos valsčiaus
signataro (steigėjo),
1920–1928 m.
Vaiguvos valsčiaus
tarybos pirmininko,
Vaiguvos parapijos
klebono kunigo
Boleslovo Balandžio
laidotuvės. 19

m.

Kazimieros Geštautienės-Ušinskienės (Kasparaitės) laidotuvės. Prie karsto
stovi (iš kairės) jos vaikai Stasys, Petras ir Aleksas Ušinskiai, Kazimiera
Gedrimienė (Geštautaitė). Vaiguva. 1968 m. Iš Ušinskių šeimos albumo
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Pašarvota Marijona
Jocaitė Norkių kaime.
Prie karsto stovi
(iš dešinės) sesuo
Ona Laurinavičienė
(Jocaitė) su savo
vaikais Vladu,
Stefanija, Janina,
Antanu. 1979 m.

S. Eitmančio
šermenys Daustorių
kaime. Prie karsto
stovi (iš kairės)
Juozas Eitmantis,
Genovaitė Eitmantienė
(Grigaitė), Ieva
Žalpienė (Eitmantytė)

A. Grigo šermenys
Adošiškės kaime.
Prie karsto stovi
G. Eitmantienė
(Grigaitė). 1980 m.
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Alekso Klimašausko
(1881–1952)
laidotuvės. Iš
M. Klimašauskienės
albumo

Senojo Karbauskio laidotuvės. Prie karsto stovi (iš kairės) žmona Stefanija Karbauskienė
(Jocaitė), duktė Jadvyga Karbauskaitė, sūnus

eslovas Karbauskis ir kiti artimieji. 1978 m.

Iš Karbauskių šeimos albumo

XX a. pradžioje karstai būdavo menkai dažyti, visai nepuošti, net Vaiguvos
kunigo Boleslovo Balandžio karstas labai menkai dažytas arba lakuotas, nes aiškiai
matyti medžio rievės, tik kojelės šiek tiek gražesnės – tekintos.
Vaikų karsteliai visiškai nedažyti arba dažyti balta spalva. Vargingų žmonių – taip pat nedažyti, elgetų, mirusių ten, kur tuo metu buvo prisiglaudę – nedažyti ir dar skirtingų lentų, nes kaimo bendruomenė rinko po „pagrabin lentą“
karstui sukalti. Kas kokią turėjo – tokią ir davė (3).
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„Laidotuvių dieną giedoriai ateina prieš
2 valandas. Sugieda „Viešpaties Angelą“,
„Amžiną atilsį“, sukalba poterius, po to
gieda „Užsimerkė mielos tavo akys“. Seniau giedodavo tik „Viešpaties Angelą“
ir pagrabines giesmes „Trumpas mūsų
amžius“, „Gana jau gana ūliavoti, laikas
jau laikas apsistoti“. Anksčiau dengiant
karstą buvo giedama psalmė, ją giedodavo
ir nuo lentų keliant į karstą. Dabar karstą uždengia tyliai arba sugieda „Sveika
Karaliene“ (7).
Prieš uždengiant karstą dar kartą
labai gerai apžiūri, kad niekas ant mirusiojo nebūtų surišta, nes esant mazgų, labai sunku būtų atsiskirti sielai,
o ir Paskutiniojo teismo dieną būtų
sunku prisikelti. Patys artimiausieji atsisveikindami pabučiuoja, tolimesni –
tik uždeda ranką (3, 8). Prieš išnešant
karstą sugieda Paskutinę kelionę ir
neša karstą vežimą ar roges. Prieš tai
dar padeda ant suolų ar taburečių, o Katafalkas. 196 m.
kartais ir tiesiog ant žemės, kad galėtų nusifotografuoti prie atidaryto karsto, nes prie bažnyčios fotografuodavosi ne
visada. Vežimuose jau iš ankstyvo ryto būdavo pataisyta pakyla karstui, uždengta
naminiais audeklais. Kartu su karstu vežimą dėdavo ir medelius, buvusius prie
karsto. Jei medelių prie karsto nebuvo, prie vežimo jie vis tiek buvo tvirtinami.
Pakyla užklojama naminiais audeklais. Aštuntajame dešimtmetyje pradėta kloti
kilimus. Likusieji namuose skubindavosi sušluoti kambaryje ir kieme buvusias eglišakes ir išardyti šarvojimo lentas, nes laukti kito mirties nereik. Grindis išplaudavo,
jei nebuvo grindų, tai aslą smėliu pabarstydavo“ (7).
Susidarydavo ilgoka vežimų vilkstinė, sovietmečiu – sunkvežimių. Kad neatrodytų negražiai, jų bortus taip pat apdengdavo naminiais audeklais. Jei ir ne
visų mašinų, tai nors pirmų dviejų tos, kur buvo karstas, ir giedotojų. Lydint iš
tolimesnio kaimo kelias būdavo ilgokas, tada būtinai giedodavo Visų šventųjų
litaniją . Jei laidotuvės iškilmingesnės, karstą nešdavo nuo miestelio ribos. Dar
7-ajame dešimtmetyje iškilmingesnėse laidotuvėse nešdavo liktorius26 su degančiomis žvakėmis. Kartais jų būdavo 6, kartais 8. Šioje nuotraukoje matome 1965 m.
laidotuvių procesijoje 8 žvakides procesijos priekyje, šalia vėliavų – 2, vainikų
nešėjų kolonos viduryje – 2 ir 4 šalia karsto. 1960 m. prie dviejų karstų nešamos
4 žvakidės, taip būtų, jei būtų laidojamas 1 žmogus, taip pat 2 žvakidės
26
Liktorius – žvakidė.
turėtų būti procesijos pradžioje.
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Laidotuvių procesija į Vaiguvos kapines. Apie 1965 m.
Vaiguvos kapines lydimi žaibo nutrenkti Antanas Marcinkus ir Jurgis Geštautas.
Kun.

igmantas

imkus. 1960 07 1 .

dislavo Racevičiaus nuotr. Iš M. Alūzienės albumo
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Karstų nešėjai.
Iš kairės
Petras Stanelis,
Aleksas Alūzas,
Jonas Staniulis,
Alfonsas Alūzas,
Kazys Gailius,
Steponas Gailius.
1960 m.

dislavo

Racevičiaus nuotr.
Iš M. Alūzienės
albumo

Pasak Stefanijos Bagvilienės,
lydint į bažnyčią vežime sėdėdavo vieni vyrai, tik viena moteris
vidury kaip višta sėdėdavo. Karsto nešėjams duodavo gražius aštuonnyčius rankšluosčius, juos užjuosdavo per pečius. Jie likdavo
dovanų ir vėliau niekur nebuvo naudojami“ (3).
Rankšluosčius karsto nešėjai ryši ir dabartinėse laidotuvėse, nes dar senosios moterys turi išaustų aštuonnyčių savo ir artimųjų laidotuvėms. Kitos turi
nusipirkusios liaudies meistrų austų rankšluosčių, nes mano, kad tradicijų turi
būti laikomasi. Jei nebūdavo rankšluosčių, seniau ant rankovių užrišdavo juodas
bantas27, vėliau – baltas, nesvarbu, jauną ar seną žmogų laidojo. Kaspinai būdavo
neplatūs, juos rišdavo ant baltinių, švarko, ant palto rankovės. 1960 m. karstų
nešėjai, ansamblio dalyviai nusifotografavo po laidotuvių, jie buvo apsirengę tautiniais drabužiais, bet kaspinus ant rankovių ryšėjo. Vaikų karstus nešdavo moterys,
pasidėjusios ant rankšluosčių, visai mažų vaikučių – krikštatėvis.
Prie bažnyčios prieš šv. mišias karstą kartais atidengdavo paskutin kartą
atsisveikinti, artimieji norėdavo dar sutvarkyti drabužius, nes visaip galėjo atsitikti
ilgą laiką vežant ne pačiu geriausiu keliu. Jei giminės pageidauja, dar ir dabar
karstas atidengiamas prie bažnyčios.
Bažnyčioje karstą užkeldavo ant kantafolio, padėdavo gėles, jei kokių turėjo,
kartais, kad iškilmingesnės būtų pamaldos, prieš karstą, kaip per kitus mirusiojo
minėjimus, klodavo cialoną arba cialūną28. Senasis Vaiguvos bažnyčios cialonas su
dideliu plačiu kryžiumi ir kaukole su
sukryžiuotais kaulais dar matyti nuo- 27 Banta, bantas – kaspinas.
traukose iki 7-ojo dešimtmečio. Vėliau 28 ialonas, cialūnas – juodas, rečiau tamsus alyvinis
kilimėlis, simbolizuojantis kapą. Prie jo kalbamos
cialonuose ir gedulinėse vėliavose vengtos pačios maldos ir giedamos tos pačios giesmės
davo siuvinėti arba aplikuoti kaukoles
kaip ir prie kapo.
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Karstas Vaiguvos
bažnyčioje šv. Mišių
metu. 1961 m.

kaip tiesiogin mirties simbol , o apsiribodavo spalviniais ir
religiniais simboliais kryžiumi, alyvmedžio, lauro šakelėmis,
lelijų žiedais, erškėčių vainikais.
Žvakių skaičius prie karsto taip pat priklausė nuo šeimos socialinės padėties.
Duobę kasdavo kaimynai, nes anuomet mokamų duobkasių nebuvo, o jei kas iš to būtų bandęs uždarbiauti – niekas nebūtų supratęs. Atsisakyti kasti duobę, kaip ir nedaryti
karsto, jei tavęs paprašė – nevalia.

Prie Vaiguvos
bažnyčios uždarytų
durų atsisveikinama
su mirusiuoju esant
uždarytam karstui.
1961 m. Juozo
Užkuro nuotr.

Už duobės kasimą seniau niekuo neatsilygindavo, paskui pradėjo
po truputį mokėti ir dar pridėti buteliuką pasišildymui, o dabar
tai kainuoja 150–200 Lt“ (4, 8).
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Po šv. Mišių, išnešus karstą iš bažnyčios ir uždarius jos duris, paskutinį kartą atsisveikinama
su velione jau amžiams uždarytame karste. 1979 m. A. Bitvinsko nuotr.

Kaip rašoma knygose,
lietuviai bijodav vaidulių (grįžtančių numirėlių) ir Giltynės. Todėl
ikiistoriniais ir iš dalies vėlesniais laikais kapines darydav gana
toli nuo gyvenamųjų vietų, paprastai už upės, nes per vandenį
mirusiųjų vėlės, vaiduliai ir Giltinė negali pereiti“29.
Kai kurie dar ir dabar nelabai drąsiai kalba apie savižudžius, nes atrodo,
kad jų sielos dar ilgai klajoja neradusios vietos poilsiui. Juk juos laidodavo atskirai, pazomatį30, ir ne taip, kaip kiekvieną tikint j , savo mirtimi mirus .
„Iš antros pusės kapinių tankiai nešdavo, kartais ir per vartus,
tik be klebono. tokius pagrabus žmonių eidavo mažiau ir visai
negiedodavo. Ką tik gimusius mokėjo apkrikštyti iš vandens. Už
savižudį mišias užsako ir duob patys šventindavo, yra ir atskiros
maldos už savižudžius“ (9, 10).
Žmonės apskritai bijojo mirusiųjų, jau jis atsiskyrė nuo mūsų visų“ (3), todėl
ir atsisakyti, nepadėti laidotuvėse niekas nedr sdavo.
„Seniau kapuose sugiedodavo „Viešpaties
Angelą“ ir sukalbėdavo poterius, o dabar – „Viešpaties Angelą“, „Marija Marija“, „Dieve, arčiau tav s“, „Sudie sudie“,
labai retai „Lietuva brangi“ (9, 10).

29
30

Ba lys J. Raštai, Vilnius, 2004, t. 5, p. 125.
omatas – kapinių arba šventoriaus tvora pazomatis – patvorys.
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„Pagrabinės, žėlaunų pietų31 grįždavo tik tie žmonės, kurie kasė
duob , nešė, dar giminės, kurie buvo iš toliau, o svetimi ir gyven
ten pat gedulingų pietų neidavo. Pietums kepdavo veršiuko arba
paršiuko kumpį, bandelių su varške, lašiniais. Iš padegusių duonos
plutų padarydavo giros, nupirkdavo vieną kitą pusbonkiuką“ (7).
Nors daugelis pasakydavo, kad nesugrąžindavo pagrabo“32 arba neduodavo gedulingų pietų tik labai šykštūs žmonės. Kas ėjo laidotuves, tas turėtų eiti ir pietų (9,
10). Gr žusiems duodavo šaltienos, mėsos, kotletų, balandėlių. Prieš tai sugiedodavo
Marija Marija , paminėdavo mirusiojo vardą, kitų giminės mirusiųjų vardus (3).
Neišpildyti mirštančiojo prašymų – būtų didelė nuodėmė (7). Pasak Stefanijos Bagvilienės,
jei sapnuose mirusysis dažniausiai prašo valgyti arba sakosi esąs
sušal s, tuomet reikia užsakyti mišias. Geriausiai užsakyti tikras
mišias – 50 Lt. Meldžiamasi ilgai, klojamas cialonas. „Netikros“
mišios – sudėtinės, kuomet aukojama maža ir vienos šv. mišios
aukojamos už keletą žmonių įvairiomis intencijomis“ (3).
Elzbieta Graisienė mielai pasakoja, kaip sapnuodavo brol
Jis būdava suvarg s, pasikiš s žolių ir sako „Elzbietėl, tu muni
pakrapyk, aš esu nelaimingas.“ Saka „ alt, užklok mani.“ Sapnuoju,
kad parein atsisagst s, gal jau bus karste kostiums sudūlėjis. Saka
„Aš einu dirbt, o tu turėsi prie man s sėdėt“, jau gal ir turėsiu
eiti pas mirusiuosius“ (4).
Liūdesys susimaišydavo su baime ir nerimu, rūpesčiai su grauduliu ir visa
tai tilpdavo taip dažnai vaiguviškių sakomą žod – žėlava33. Apibendrinant sakoma, kad gedėdavo metus, bet atskirai imant, viskas buvo daug subtiliau. Sutuoktinio gedėdavo 3 arba 6 mėnesius, nors pasitaikydavo, kad vyras, likęs su keletu
mažų vaikų, vesdavo jau po mėnesio. Mamos gedėdavo metus, tėvo – privalu
pusę metų, brolių, seserų – 1 ar 3 mėnesius. Tai reiškė, kad tiek laiko negalima tuose namuose linksmintis ir šeimos nariams nedera eiti pasilinksminimus.
Per gedulą moterys nešiojo juodas skareles, gedėdamos tėvų – ir juodus
drabužius, vyrai – juodas juosteles ant atlapo ar rankovės. Šie svarbiausi gedulo
ženklai buvo nešiojami iki metinių. „Moterys nusirišdavo juodas skareles, vyrai, kurie
nešiojo gedulo juosteles, jas nusiplėšdavo ir įsidėdavo į kišen “ (7).
Pasakojama ir apie tok gedulo ženklų nukabinimą, kai
nuima juodą skarel ir uždeda naujai nupirktą šviesią. Jei mirus
motinai lieka kelios dukterys, tai nuima kelioms, vyrai kartais nešiodavo ant atlapo kaspinus. Vaikai žėlavą
31
Pagrabinė, žėlauni pietūs – geduliniai pietūs.
nešiodavo tik tam kartui“ (t. y. trumpą 32 Su
grąžinti pagrabą – duoti gedulinius pietus.
33
Žėlava, žėlavoti – gedulas, gedėti.
laiką po laidotuvių) (5).
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Klimašauskų šeima per dešimtųjų mirties
metinių minėjimą (viršuje). 1962 m.
Iš M. Klimašauskienės albumo
Eugenija Klimaitė iš Paprūdžių kaimo ir
Pulcherija Žukauskaitė iš Dubėnų Vaiguvos
kapinėse. 195

m.

Vaiko visai negalima gedėti, nes
jis nenuodėmingas, ir melstis už j nereikia, bet sakoma, kad vaikų gedėdavo
iki keturnedėlio34. Per š paminėjimą tik
savieji eidavo bažnyčią ir kapines,
seniau – tik bažnyčią, kapinėse per š
paminėjimą nesilankydavo.
Būdavo, kad labai turtingiems tikintiesiems, dažniausiai jų pačių prašymu, užsakydavo grigorines mišias35. Elzbieta Graisienė pamena, kai 1964 m. mirė jos mama, buvo paprašyta senutė už
produktus kalbėti rožin visus metus.
Seniau ir pastaraisiais metais dažnai užsakomos šv. mišios kas mėnes po mirties iki metinių. Retai bešvenčiamos ir
devintinės36. Anksčiau šis minėjimas buvo
populiaresnis. Dabar dažniau minimi 5,

Keturnedėlis – ketvirtinės, paminėjimas praėjus
mėnesiui po mirties.
35
Grigorinės mišios – grigališkosios šv. mišios, aukojamos 30 dienų, kiekvieną dieną po mirties,
Žemaičiuose – iki metinių.
36
Devintinės – mirusiojo minėjimas, praėjus devynioms dienoms po mirties.
34
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Giminės aplankė
Dauginių šeimos
kapą Vaiguvos
kapinėse. 200

m.

Iš Magdelenos
Sirūnavičienės
(Obrikaitės) albumo

Rasa Pociutė
su savo vyru
Sauliumi Bagdonu
vestuvių dieną
aplankė mirusio tėvo
Viktoro Pociaus,
kilusio iš Vaiguvos
valsčiaus Bagužių
kaimo, kapą.
Iš Pocių šeimos
albumo

10, 20 metų po mirties. Apeigos vyksta panašiai kaip per metines. Tokie paminėjimai buvo švenčiami ir anksčiau.
Mirusiojo minėjimams stengdavosi sutvarkyti kapą, pagal išgales j papuošdavo, nors šiaip kapų niekas taip netvarkydavo, kaip šiais laikais. Neužteko nei
laiko, nei lėšų. Labiausiai stengdavosi kapus sutvarkyti Visų šventųjų dienai. Nuraudavo sužėlusią žolę, apšluodavo, papuošdavo šalčio nebijančiais žalumynais,
putino, ožekšnio uogomis, pakraščius apibarstydavo smėliu. Turtingieji užsakydavo paminklus akmentašiams. Vieni populiariausių – iš akmens iškaltas medžio
kamienas su iš jo iškilusiu kryžiumi. Antkapius darydavo iš molio, suodžių ir
smėlio mišinio. Šias dalis gerai išminkydavo ir sukrėsdavo padarytą antkapio
formą, kurioje buvo padarytos nedidelės ertmės gėlėms.
Ne viename vaiguviškio albume galima rasti nuotraukų, darytų 5-ajame,
6-ajame dešimtmetyje, kuriose nusifotografavusios merginos prie joms patikusių
paminklų. Tai rodo, kad kapinės Vaiguvoje šių apylinkių žmonėms buvo labai
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Dvarininkė Jadvyga
Bagdonavičienė
(Bytautaitė) Vaiguvos
kapinėse prie dukters
ofijos kapo. 195

m.

Iš Klevinių šeimos
albumo

artima ir neatsiejama vieta, kurią dažnai sugr žtama. Ir dabar anūkai vaikšto
senelių vaikščiotais takais tarp kapelių, taip jaukiai prisiglaudusių miestelio pakraštyje. Vaiguviškiai kapinėms rinko vietą ne toliau nuo savo namų, o gyveno kartu
su artimaisiais, melsdamiesi, kad jų sielos greičiau rastų vietą amžinoje ramybėje.
Ne vienas Vaiguvos žmogus sako, kad per sigalint šurmul , spindes , gyvenimo greit kartais nebelieka laiko maldai, susimąstymui, pagarbai. Viskas turi
pabaigą. Kai būsime persisotinę netikrų dalykų, su dideliu pakylėjimu gr šime
tai, kas mūsų seneliams ir proseneliams buvo nerašyta taisyklė – tradicija, gauta
iš savo protėvių. Galbūt nebemokėsime senųjų giesmių, nebebudėsime naktimis
todėl, kad taip lengviau, bet su nuoširdžia pagarba eisime kapines, suvokdami
didžiulę ir nekintamą Mirties prasmę.

Pasakojo
1.

Aleksandras Alūzas, gim. 1936 m. Pakl bakių k., Š ukėnų sen.,
gyv. V iguvoje.
2. Morta Alūzienė (Armalytė), gim. 1939 m. V iguvoje, gyv. ten pat.
3. Stefanija Bagvilienė (Kievišaitė), gim. 1921 m. Vab lių k., gyv.
Liupši k., nuo 1977 m. – V iguvoje.
4. Elzbieta Graisienė (Mikulskytė), gim. 1935 m. P kelių k., gyv. ten pat.
5. Michalina Klimašauskienė (Lencevičiūtė), gim. 1924 m. Pagir škių k.,
gyv. Šil škių k., dabar V iguvoje.
6. Aivaras Norbutas, gim. 1968 Šiauliuos , nuo 1974 m. gyv. V iguvoje.
7. Salomėja Savickienė (Mykolaitytė), gim. 1924 m. Cibik nės vnk., gyv.
Vik ičiuose, nuo 1958 m. – V iguvoje.
8. Vitalija Strakšienė (Slipkutė), gim. 1935 m. V iguvoje, gyv. ten pat.
9. Stefanija Šaltienė (Slipkutė), gim. 1928 m. V iguvoje, gyv. ten pat.
10. Kazimieras Šaltis, gim. 1925 m. V iguvoje, gyv. ten pat.
11. Antanina Trakšelienė (Gailiutė), gim. 1920 m. Kr žiuose, nuo 1921 m.
gyv. V iguvoje, kur laiką gyvenusi Kasiuliuose.

836

E

NINĖ KUL

RA

Vėlinės – mirusiųjų pagerbimo šventė
Marija Klimašauskienė

Visų Šventųjų šventė buvo teisinta 1480 m. popiežiaus Siksto IV. Vėlinės,
arba visų mirusių paminėjimas , jau IX a. buvo vesta daugely vienuolynų, tik
buvo vairiomis datomis švenčiama, kol Kliuni (Cluny) vienuolynas nustatė datą,
lapkričio 2-ąją, kuri prigijo.
Dlugošas (Długosz) apie 1455–1480 m. rašė, kad žemaičiai spalių mėn.
šventė didelę savo šventę, kurioje būdavo atmenami mirusieji. D. Fabricijus apie
1611–1620 m. rašė Livonijos kronikoj, kad lapkričio mėn. būdavę pagerbiami mirusieji ir maitinamos vėlės.
D. Poškos rankraščiuose rasta žinia, kad Vėlinių dieną visoje Lietuvoje ir
Žemaičiuose esą keliami mirusiųjų giminių atminimai – vaišinami svečiai, duodama išmalda elgetoms. Pagoniškais laikais Žemaičiuose tas paprotys vadinęsis
Szermienia.1
Žemaičiai yra tikėję, jog Visų Šventųjų nakt , tuojau po pirmųjų gaidžių,
visos vėlės yra paleidžiamos iš skaistyklos ir nebekenčia kančių. Tada jos visais
keliais ir takeliais, būriais ir pavieniui, traukia melstis bažnyčias arba eina
savo namus aplankyti gyvųjų. Pamačiusios degant žvakeles, jos ateina ir meldžiasi
prie šventųjų rūpintojėlių.
Vaiguvos valsčiaus senieji žmonės pasakoja
1) Numirėlių vėlės iki aušros tą (Vėlinių) nakt būdavo
laisvos ir eidavo savo namiškių aplankyti.
2) Po žėlaunojo mišparo visas dūšias paleidžia iš čyščiaus,
tada jos pareina savo namus pas gyvuosius ir vaikščioja kartu,
tik negali matyti.
3) Per Uždūšines pareina dūšios iš kapų namo.
4) Per Vėlines vėlės gr žta tas vietas, kur jos gyveno.

Bažnyčia (Romos katalikų) yra paskelbusi daug šventųjų, kuriems suteikta
altoriaus garbė. Kiekvieną paminėti atskirai, net ir po kelis minint, nebeužtenka
metuose dienų. O kiek dar yra šventųjų, kurie nėra atskirai paskelbti šventaisiais
Tad Katalikų bažnyčia skyrė per metus vieną dieną visų šventųjų garbei – lapkričio
pirmąją. Tada pagerbiami visi šventieji ir prašoma jų užtarimo. Katalikų bažnyčia
reiškia ne tą pastatą, kur tikintieji eina melstis, bet apima visus tikinčiuosius, šventus
ir skaistykloj kenčiančias vėles (sielas). Gyvieji – tai kovojanti bažnyčia, skaistykloj
kenčiančios sielos – tai kenčianti bažnyčia ir šventieji danguje – tai besilinksminanti,
triumfuojanti, besidžiaugianti amžina laime bažnyčia. Nes bažnyčia – tai tikintieji.
Visų Šventųjų šventė – privilegijuota, t. y. su atlaidais. Tą dieną gyvieji
prašo visų šventųjų užtarimo savo reikaluose, bet daugiausia meldžiasi už mirusiuosius, kad šventieji užtartų skaistykloj kenčiančias vėles (sielas). Taip vyksta
šventųjų bendravimas, kur išpaž stame
per apaštalų tikybą, kalbėdami ,Tikiu 1 Balys J. Lietuvių kalendorinės šventės, Vilnius, 1993,
p. 278.
Dievą Tėvą...
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Jau Visų Šventųjų vakarą Katalikų bažnyčia meldžiasi už vėles, skaistykloj
kenčiančias. O rytą, t. y. lapkričio antrąją, iškilmingai ir gedulingai meldžiasi
už visas vėles, skaistykloj esančias. Tai Vėlinių diena. Čia tikėjimo tiesa ir jos
pažeisti negalima.

Žmonės, brangindami Visų Šventųjų šventę ir minėdami mirusiuosius, turėjo
labai gražių papročių. Visų Šventųjų vakarą (ir dieną) negalima buvo dainuoti
ir šokti, žaisti, medžioti ir kt., kas netiko rimčiai. Vakare visi susirinkę dažnai
giedodavo šventas giesmes. Per tas dienas visi vargšai rinkdavosi bažnyčią, sėsdavosi eile vadinamajame bobinčiuje, o ūkininkai vežė maisto produktus – mėsą,
duoną bei kita – ir dalydavo visiems vargšams. Turtingesni ir dosnesni ūkininkai
atskirai kepdavo duoną, pjaudavo ar aviną, ar bekoną, verš su intencija duoti
elgetoms ir tuo pagerbti, prisiminti, pasimelsti už savo mirusius. Tų vadinamųjų
ubagų prisirinkdavo nemažai. Kad visiems užtektų, veždavo pridėtą maišą ar didel
krepš , duodavo po gabalą mėsos ar duonos po riekę, kas ką turėjo ir kiek ko
skyrė. Samdiniai produktų neturėjo, todėl duodavo iš savo algos pinigais, kiek
išgalėjo. Žodžiu, buvo toks paprotys ir visi aukojo.
Na, gal buvo ir tokių, kurie nieko nedavė, bet juos buvo žiūrima, kaip
sakoma, kreivai. Tai buvo žmonių dvasingumo pasireiškimas šelpti vargšus ir
tikėjimas, kad taip padedama mirusiesiems.

Memento mori – atmink, Viešpatie, visus mirusius, kurie su tikėjimo ženklu
pirma mūsų išėjo ir ilsis ramybės miege. Kada tik aukojamos šv. Mišios, visada
meldžiamasi už visus mirusius, nors šv. Mišios aukojamos ir ne už mirusius. Dar
Senajame statyme izraelitų tautos vadas Makabiejus pasakė Verta ir teisinga
yra melstis už mirusius , – ir, surinkęs auką, aukojo už juos. Bažnyčia ir dabar
ragina visus melstis už mirusiuosius ir ypač primena kasmet tam paskirtą Vėlinių
dieną, lapkričio antrąją. Bet tai nereiškia, kad tik tą dieną reikia juos prisiminti.
Kaip jau minėjau, Bažnyčia už juos meldžiasi kasdien. Mūsų brangioj Lietuvoj irgi
nuo neatmenamų laikų prisimena – meldžiasi už mirusiuosius. Maldų yra vairių
ir daugeliui jų Bažnyčia skiria atlaidus. Pavyzdžiui, trumputė maldelė Amžinąj
atils ... (ją kiekvienas moka atmintinai) suteikia 100 dienų atlaidų už kiekvieną
sukalbėjimą, o kai pridedama Te ilsisi ramybėje. A. , – 300 dienų atlaidų.
Kokios maldos geriausiai tinka už mirusiuosius? Žinoma, šv. Mišių auka –
brangiausia, nes čia pats Kristus aukojasi – meldžiasi. Stacijos – Kryžiaus kelias
(14 vietų). Kristaus kančios kelias. Bažnyčios skiriami atlaidai. Kristaus kančios
kelias – Kalnai (20 vietų). Čia minėtoms maldoms bažnyčia skiria atlaidus.
Norint juos pelnyti, meldžiantis reikia susikaupti. Žinoma, kieno laki vaizduotė,
tam sunkiau, bet visi turime jausti, kad meldžiamės. Mes dažniau meldžiamės
išsiblaškę, ne sijausdami maldos žodžius. Tada atlaidų negaunama. Pas mus budynėse (pagrabuose) prasta giedoti Kryžiaus kelius – Kalnus . Tai brangi malda
su atlaidais, bet, kaip minėjau, jei pasipriešinama – atlaidų nėra. Mirusiuosius
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lydint bažnyčią, dažniausiai giedama Visų Šventųjų litanija. Irgi brangi malda
su atlaidais. Bet reikia, kad būtų giedama litanija, o ne pasirinktas vienas kitas
posmas, kad tik pašauktume. Mūsų proprosenelės giedodavo tą litaniją ir gebėjo
ją giedoti taip, kaip reikia. Tik kartais ir neaišku, kodėl tie, kurie turėtų tai paaiškinti ir spėti, – labai kantrūs , susilaiko, tarsi nieko negirdi.
Kada einame kaimyno butą ar sutinkame kely, visada pasisveikiname.
Kapinės vadinamos mirusiųjų miestu , tai jų namai, todėl, ėjus kapines (ar
einant pro šal ), visada reikėtų sukalbėti (arba ir sugiedoti) Amžinąj atils duok
mirusiems, Viešpatie... , ir kiekviena malda, ir kiekvienas atsidūsėjimas, jei eina
iš širdies, yra nuopelningas. Tai mūsų pareiga, o ir patys norėsime to sulaukti.
Laidojant mirus j , nešama labai daug gėlių, vainikų. Neblogai, bet mirusiam
nuopelno – jokio, tik gyviesiems pasigrožėti. Mirusysis laukia aukos – maldos,
kad palengvintų jo silpnybių išpirką, kad greičiau pasiektų amžinąją ramybę.
Dalyvaujantys laidotuvėse ar minėjimuose žmonės turi ne tik dalyvauti buvimu,
bet ir maldose, aukoje su Šventąja Komunija. Mes pagerbsime mirusiuosius, kuo
daugiau už juos pasimeldę. Kas po Vėlinių visą oktavą aplanko kapines ir pasimeldžia už mirusius, – pelno visuotinius atlaidus už sielas, skaistykloj kenčiančias.
Naudokimės bažnyčios teikiamomis maldomis, melskimės už mirusiuosius visada,
tikėkim, atėjus laikui, sulaukti to paties iš kitų.
Bažnyčia paskyrė vieną metų dieną – lapkričio antrąją paminėti visiems
mirusiems. Lapkričio pirmoji – Visų Šventųjų šventė. Ji katalikams privaloma. Mes,
kalbėdami Apaštalų Tikybos išpažinimą ,Tikiu Dievą Tėvą , minime šventųjų
bendravimą. Tai yra tikėjimas, kad šventieji bendrauja su gyvaisiais ir mirusiųjų
sielomis, kurios kenčia skaistykloje, savo užtarimu pas Dievą. Dėl to tos dvi dienos
jungiamos, meldžiamasi šventiesiems, prašoma užtarimo tiek gyviesiems, tiek ir
mirusiems. Jau Visų Šventųjų popietę pradedama skirti tik mirusiesiems atminti.
Meldžiamasi bažnyčioje, lankomos kapinės, deginamos žvakės – bendravimo su
artimaisiais simbolis. Tai – per Vėlines.
Giedama Amžiną atils duok mirusiems, Viešpatie 2

2

Ramanauskaitė J. Kad nepaklystume, Jonava, 2001,
p. 34–36.
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Pagonybės liekanos
Liudvikas Adomas Jucevičius

Perkūnas
Perkūnas, kaip žinome iš mitologijos, buvo vyriausiasis mūsų protėvių
dievas jo garbinimo pėdsakų dar ir dabar užtinkame Žemaitijoje
ir Prūsijoje. Kai griaudžia perkūnas, kaimo žmonės čia nesako tai
perkūnas , bet griaudžia dievaitis“.

Vilkas
Vilkas Lietuvoje, atrodo, kitados bus buvęs garbinamas kaip dievaitis,
nes ir dabar dar kaimo žmonės, saugodamiesi j užpykdinti (taip jie
sako), nevadina jo vilku, bet Laukiniu. Iš pagarbos taip pat nesako
vilkai kaukia , bet vilkai dainuoja .

Žmonių dantys
Kai vaikams iškrinta pirmieji dantys, mūsų liaudis labai stengiasi,
kad jie nenusimestų. Motinos juos meta už krosnies ir sako Pele,
pele, te tau dant medin , o tu duok man akmenin ar bent kaulin .

Žmonių nagai
Nusikarpę nagus, lietuviai nemeta jų žemėn, kad – kaip jie mano –
velnias nepasidirbtų iš jų sau skrybėlės, bet dedasi juos užant ,
nes mano, kad Sutvėrėjas paklaus per Paskutin j teismą, kur juos
padėjai. Tada lengva bus išsitraukti iš užančio, o jei velnias paims,
tai jau niekas nebeatims.

Žmonių plaukai
Lietuvos kaimo žmonės nukirptus plaukus meta ugn arba kemša
siaurus trobos sienų plyšius, bijodami, kad kartais jų nepasičiuptų
koksai paukštis ir nesusuktų lizdo, nes nuo to skaudėtų galvą.

Duona
Jei kartais netyčia duona iškrinta iš rankų žemėn, tai laikoma didžiausiu nusikaltimu, todėl, pakėlę ją, pabučiuoja keletą kartų. Tai
tikrai geras duonos gerbimo pavyzdys visiems.

Rugių sėja
Jei ūkininkas, sėdamas rugius, netyčia palieka neužsėtą ruožą, tai
tikras ženklas, kad tas, kieno žemė, mirs.

Blogi ženklai
Išvažiavus su svarbiais reikalais, jeigu per kelią perbėga kiškis, pereina
sena boba arba kad ir jauna su tuščiais kibirais, tai būk tikras, kad
visi sumanymai eis kuo prasčiausiai. Atvirkščiai, jeigu pereina kas
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per kelią su pilnu indu, jeigu vilkas perbėga arba jeigu išeinant iš
trobos lietus ima lyti, tai ženklas, kad eisis kuo geriausiai.

Geri ženklai medžiotojams
Medžiotojai turi daug ženklų, kada gerai seksis medžioti. Jeigu šunys
voliojasi žemėj, jeigu jie smagūs ir suka snukius šiaurę, jeigu šarka
čerškia, skardos gaidelis ant stogo girgžda, skalbėjos žlugtą velėja ir
t. t. ir t. t. – vis tai jiems labai geri ženklai.

Mėšlavežis
Savaitę prieš Šventą Joną paprastai Lietuvoje visi veža mėšlą. Šituo
metu dažnai galima pamatyti, kad bent keli vežimai primėžti diendaržiuose stovi, nes niekas nedr sta išvažiuoti pirmas, kadangi mano,
kas pirmas išvažiuos, iš to namų šiais pat metais veš numirėl . Nuo
to prietaro vaistas dažniausiai būna urėdo bizūnas.

Paukščių kiaušiniai
Saulei nusileidus, nevalia minėti pastebėtų miške ar lauke paukščių
kiaušinių, nes skruzdėlės juos suės.

Pakaruoklių kūnai
Mūsų liaudis mano, kad pakaruoklių kūnai, pasivertę vokiečiais, su
skrybėlėmis riestais kraštais, arba ožių pavidalu išlindę iš savo kapų,
vaidenasi žmonėms ir veda juos iš kelio.

Ką daryti, kai karvėms pieną nutraukia
Mūsų kaimo žmonės tiki, kad yra moterų, kurios nutraukia karvėms
pieną. Šeimininkės, tuo sitikinusios, ima švęsto vandens iš trijų bažnyčių ir, supylusios vienon vieton, virina jame koštuvus. Bevirinant
turi ateiti piktoji moteris ir prašyti ką nors paskolinti jeigu jai atsakai,
tai ji ima atsiprašinėti ir pagaliau grąžina karvei pieną.

Mirties pranašystė kariams
Lietuvos raiteliai (kaip skaitome D. Jucevičiaus rankraštyje) laikydavo
neabejotina mirties pranašyste kareiviams, jei jų arkliai prieš kovą
kasdavo žemę ir dūsaudavo.

Mirties ženklai
Jei genelis
gyvenamosios trobos sieną kalena, jei karstą dirbant
lentos grynai ir garsiai skamba, jei numirėlio akys neužsimerkusios,
jei kas ėmė kurui audros išverstą med , – tai vis, mūsų liaudies
nuomone, tikri ženklai, kad kas nors turės mirti.

Perkūno ugnis
Lietuvių liaudis mano, kad perkūno ugnies kitaip užgesinti negalima,
kaip tik su rūgusiu pienu, nes Perkūnas tą skanėstą labiausiai mėgsta.
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Dažnai atsitinka net taip, kad žmonės perkūno uždegtos trobos nė
negelbėja, nes tiki, kad dievas ją pasiėmė sau kaip auką.

Dvyniai
Jei kuriuose namuose gimsta dvyniai berniukai ir karvė atveda
dvynius jaučiukus, tai tie berniukai turi tuos jaučiukus, pasikinkę
arklą, apvaryti vagą aplink visą savo žemę, tada ledai niekad jų
žemėje nemuš javų.

Medžių girgždėjimas
Kai medžiai trinasi vienas kitą ir girgžda, tada prasti žmonės sako,
kad tai dūšios vaitoja, skaistykloje kentėdamos.

Bloga akis ir gyvulių pirkimas
Lietuvos ir Žemaičių kaimo žmonės labai mielai perka gyvulius,
skirtus pjovimui, nes mano, kad šitie geriausiai eis ranką. Jie saugosi pirkti galvijus, arklius ir daržovių sėklą iš kai kurių žmonių,
tikėdami, kad ką iš jų pirks, tas neis ranką. Mat yra prietaras, kad
tų žmonių akis bloga ir žudo visa, ką tiktai gyvą pažvelgia. Toji
bloga akis esanti šitokio kilimo jeigu motina, nujunkiusi kūdik , po
kurio laiko duoda jam vėl krūties, tai tasai kūdikis užaugęs bus
žalingiausias žmogus, nors kerėtoju ir nepasidarys. Manoma taip pat,
kad kairiarankiai pasidaro nuo to, jog motina, tuoj pagimdžiusi, davė
jam pirmiausia kairiąją krūt .

Karsto lentos skylė
Lietuvių liaudis tiki, kad, žiūrint pro karsto skylę lentoj, atsiradusią
iškritus šakai, galima matyti velnius ir visus jų darbus.

Gyvenamojo namo statymas
Lietuvoje gyvenamąj namą stengiasi pradėti statyti tada, kai mėnulis
pilnas, kad jame gyvenimas būtų viso ko pilnas.

Pirmadienis
Pirmadienis Lietuvoje, kaip ir Lenkijoje, yra laikoma nelaiminga diena. Užtat mūsų kaimo žmogus pirmadien nepradeda jokio svarbaus
darbo, o ypač nekyla tolesnę kelionę.

Jucevičius L. A. Raštai, Vilnius, 1959, p. 315–319.
L. A. Jucevičius gimęs 1813 m. Vaiguvos valsčiuje,
Pakėvio dvare. Baigęs Kražių gimnaziją, kur laiką
gyveno Pakėvyje ir bendravo su tos vietos gyventojais. Vyr. redaktorės pastaba.
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Liaudies meteorologija vaiguviškių
kasdienybėje
Ieva

varcaitė

Nuo senų senovės žemdirbiams rūpėjo, koks bus oras rytoj, poryt, kokie
bus ateinantys metai. Anksčiau nebuvo meteorologinių stebėjimo stočių, tad kaimo
žmonės patys stebėjo juos supančią aplinką, atidžiai sižiūrėdavo kiekvieną gamtos
krustelėjimą miško ošimą, ežero bangavimą, vėjo pūtimą, debesų pasiskirstymą,
gyvulių, paukščių bei vabzdžių elgseną. Pagal tai jie darydavo vairiausius orų
spėjimus. Taip per šimtmečius susikaupė ilgametė kaimo žmonių patirtis.
Apibendrinusi sukauptą kaimo žmonių patirt , pastebėjau, kad V iguvos apylinkėse kelis šimtmečius tėvai vaikams iš kartos kartą perduodavo šias orų prognozes
1. Jei dūmai driekiasi pažemiu, tai bus lietaus, o jei stačiai kyla –
bus gražus oras.
2. Jei vištos ligi tamsos neina tūpti, jei varnos ligi vėlumos skraido,
tai rytoj bus audra.
3. Šuo prieš lietų ėda žolę, o varlės šokčioja vandens paviršiumi.
4. Žvirbliai žiemą čirškia prieš atlyd , o vasarą – prieš lietų.
5. Kregždės pažeme skraido prieš lietų.
6. Jei lyjant klanuose šokinėja burbulai – dar ilgai lis.
7. Jei ryte didelė rasa – bus giedra ir saulėta diena.
8. Prieš lietų būna šlapi lašiniai.
9. Gaidžiai gieda prieš blogą orą iš vakaro.
10. Jeigu staiga pradeda kilti stiprus vėjas – artėja audra.
11. Mėnulis per debesis plaukia visada prieš lietų.
12. Jeigu saulė nusileidžia debes – rytoj bus lietaus.
13. Jeigu debesys sluoksniniai ir tamsūs – artėja ilgai trunkantis lietus.
14. Jei debesys kamuoliniai – bus giedra.
15. Kai lyjant debesys pradeda aukštyn kilti, sakoma, kad išsigiedrys.
16. Jei leidžiantis saulei dangaus pakraščiai raudoni – rytoj bus vėjuota.
17. Žiemą prieš artėjant šalt labai mirga žvaigždės danguje.
18. Jei žiemą pradeda pūsti vakarų vėjas – bus atodrėkis.
19. Jei žiemą katės lipa ant krosnies – ateina didelis šaltis.
20. Jei žiema yra šalta, tai vasara gali būti karšta.
21. Prieš lietų uodai kandžioja gyvulius ganyklose, ypač pamiškėse.
22. Prieš lietų visos varlės labai smarkiai kvarkia.
23. Jei Septynių brolių miegančių dieną lyja, tai gali lyti dar kelias
savaites.
24. Prieš lietų seni žmonės negaluoja, ypač sergantys sąnarių ligomis.
25. Prieš lietų gyvuliai zylioja, o bitės dunduliuoja.
26. Prieš lietų kurmiai kelia žemę ir susidaro daug kurmrausių.
27. Prieš lietų žiurkės ir skruzdėlės išlenda iš urvų.
28. Prieš lietų, užkilus vėjui, šniokščia senas miškas.
29. Jei miške daug šermukšnių uogų, tai ruduo bus lietingas, o gal
ir derlingas.
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Jei medžiai ruden anksti numeta lapus – bus ankstyva žiema.
Prieš blogą orą krosnyse žarijos blogai dega ir skleidžia dūmus.
Jei varnos tupi medžių viršūnėse – artėja šaltos dienos.
Jei ruden gervės anksti išskrenda, vadinasi, bus ankstyva žiema.
Jei žvirbliai barbena langus – šals.
Jei žiemą varnos ant kelių vaikšto – bus atodrėkis.
Jei varnos pradeda krankti – išsigiedrys.
Prieš blogą orą vištos kedenasi plunksnas.
Jei gandras pavasar iš savo lizdo išmeta kiaušin – bus geri
metai.
39. Jei pavasar gandrą pamatai vaikštant po pievas – tais metais
tavo gyvenimas bus sėslus, o jei pamatai j skrendant – tai ir
tavo gyvenimas bus kupinas vairių kelionių.
40. Apie žiemos eigą kaimo žmonės sprendžia pagal kiaulės blužnies
storumą.

Kitos liaudies prognozės, užrašytos knygose
1.
2.
3.
4.
5.

Jei Naujųjų metų diena giedra, tai bus geras derlius.
Jei per Naujuosius metus šąla, tai bus šiltos Velykos.
Jei Martynas su ledu, tai Kalėdos su lietum, ir atvirkščiai.
Jei Kalėdos baltos, tai Velykos bus žalios, ir atvirkščiai.
Jei per Naujuosius metus saulė skaisti, bus geri metai, ir atvirkščiai.
6. Jei per Naujuosius metus šerkšnas – bus geri metai.1

Orai buvo spėjami ir pagal Velykas
1. Koks pirmos Velykų dienos oras, toks oras bus vasarą.
2. Koks vėjas pūs Velykų rytą, toks vėjas pūs ir per visą vasarą
jei pietų – bus šilta vasara, jei vakaris – šilta lietinga, jei rytų –
sausa ir šalta, jei šiaurys – šalta.
3. Jei Velykų diena bus labai vėjuota, vasara bus su vėjais.
4. Jei Velykų rytą pučia šiaurės vėjas, tai visi metai bus šalti.
5. Jei Velykų rytą pučia pietų vėjas – vasara bus karšta.
6. Jei Velykų rytą pučia rytų vėjas, tai vasara bus brudinga, t. y.
bus daug vabzdžių ir kitų gadintojų.
7. Jei per Velykas šąla, šals ir gegužės mėnes .
8. Jei per Velykas lietus, bus lietaus ir birželyje.
9. Jei Velykų rytas saulėtas, tai visi metai bus gražūs, derlingi, saulėti ir atvirkščiai – šlapi ir blogi.2

Kasdieniai orų spėjimai

1

I. Prieš lietų
1. Kada lekia žvirbliai ir, sutūpę
krūmyną, čirškauja vienas už
kito, tada sakoma Žvirbliai alų verda, bus lietaus.
2. Žvirbliai ir kiti paukščiai periasi vandenyje ar smėlyje.

2

Ba lys J. Lietuvių kalendorinės šventės, Vilnius, 1993.
Dun du lie nė P. Lietuvių pavasario šventės,
Vil nius, 1972, t. 12,
p. 139–169.
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Šuo voliojasi ant žemės.
Gandras neša snape lizdą samanas.
Griežlė šaukia Surėš, surėš, surėš...
Jei varnos, kovai, kuosos būry visi laksto, nardo ore visu balsu
kranksėdamos, vartosi, tai bus viesulai (gūsiai) su lietum.
Juodosios skruzdėlės skraido.
Varlės lenda prie namų pastoges.
Jei aplink mėnul yra ratas, trečią dieną keisis oras – bus drėgna,
lietus.
Jei žiemą aplink saulę būna rėtis – tai pustys ir bus bjaurus oras.
Jei saulė leidžiasi debesis – rytoj bus lietus.
Prieš lietų bitės visada būna piktos.
Siurbėlės ir pypliai, laikomi namuose stiklainiuose, kai pradeda
judėti, pranašauja lietų.

II. Prieš giedrą
1.
2.
3.
4.
5.

Gandrai aukštai iškilę skraido – bus giedra ir šilta.
Karvės ganomos eina, ėda ir gula kalvas – bus šilta ir giedra.
Vakarais žiogai čirškia prieš ilgą giedrą.
Šūdvabaliai skraido prieš šilumą ir giedrą.
Kada vakarais iš balų kyla rūkas, tada zuikiai pyragus kepa –
prieš šiltą ir giedrą dieną.
6. Jei juodvarnis lekia krankdamas iš miško laukan, bus giedra diena, o jei iš laukų mišką – lietus.
7. Jei gandras baltas, švarus – bus giedra, jei purvinas – lietus.

III. Prieš šalt
1. Jei varnos tupi medžių viršūnėse – bus šalta, o jei dar ir prieš
vėją atsisukusios – bus bjaurus šaltas oras.
2. Jei saulei tekant ant saulės yra raudonas stulpas – bus speigas
(žiemą).
3. Žiemą vanduo kyla aukštyn prieš šalt .
4. Gyvuliai žiemą purtosi prieš šalt .
5. Jei žiemą katės lenda prie lango ir žiūri pro j – bus bjaurus
oras.
6. Jei šąlant vanduo kyla ant ledo ir ledas šąla nelygiai, guzuotai –
bus dideli speigai.
7. Ruden , kai mažieji paukščiukai dideliais būriais išsisklaidę laksto,
žinok, kad po mėnesio atšals oras.
8. Paukščiai ant vienos kojos stovi prieš šalt .
9. Jei saulė didelė, geltona – bus šalčiai.

IV. Prieš atodrėk
1. Žiemą miškai mėlynuoja prieš atodrėk .
2. Jei saulei leidžiantis yra stulpas, keisis oras – bus atodrėkis (žiemą).
3. Kiek dienų išbūna pirmas iškritęs sniegas ruden , tiek sykių žiemą bus atodrėkis.
4. Jei pirmo sniego nebūna, tai ir atodrėkių žiemą nebūna.
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V. Prieš vėją
1. Varnos būry kranksėdamos ir visaip besinarstydamos skraido
prieš vėjuotą orą.
2. Jei saulė leidžiasi raudona – rytoj bus vėjuota diena.

VI. Metų laikų oro spėjimas
1. Jei ruden laukų pelės lizdus kraunasi aukštai nuo žemės – žiema
bus gili, daug sniego.
2. Jei per Visus šventuosius (lapkričio 1 d.) šąla, tai bus lengva
ateinančioji žiema.
3. Kokia šventos Elžbietos (lapkričio 19 d.) diena, tokia ateinančioji
žiema.
4. Kokia švento Motiejaus (vasario 24 d.) diena, tokia ateinančioji
žiema.
5. Jei sliekai ruden laikosi prie paviršiaus, nelenda žemę – žiema
bus nešalta.
6. Jei šventas Martynas (lapkričio 11 d.) su ledu, tai Kalėdos bus
su lietumi.
7. Jei per šventą Kazimierą (kovo 4 d.) kreiva vėžė, vadinasi, baigiasi rogių kelias.
8. Metų laikų orus charakterizuoja kovo mėnesio pirmosios dienos
kovo 1-oji diena – pavasar , kovo 2-oji diena – vasarą, kovo 3-ioji
diena – ruden . Ir taip kasmet.

Mūsų kraštietis, žymus tautosakos rinkėjas Liudvikas iš Pakėvio, gyvenęs
Vaiguvos valsčiuje, dar XIX a. yra pastebėjęs
Prityr žemdirbiai iš žiemos ženklų – miglų, sniego ant medžių,
šerkšno ir t. t. – sprendžia, kaip sėti vasarojų, ir retai kada nepataiko. Iš paukščių išlėkimo ir parlėkimo, iš lapų nuo medžių kritimo,
rudens ilgumo ar trumpumo sprendžia apie pavasario pradžią, sėją
ir pan.; iš mėnulio atmainų, vėjo krypties – kada kurį javą sėti;
tie visi ženklai, nors mums atrodo neįtikinami, prityrusiems kaimo
žmonėms neša didžiausią naudą.“3
Ir šiandien nereikėtų visiškai ignoruoti tai, ką sukaupė ilgametė žmonių patirtis.

3

Ju ce vi čius L. A. Raštai, Vilnius, 1959, p. 172.
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Liaudies medicina Vaiguvos apylinkėse
Petras Penikas

Iki XIX a. Lietuvoje gydytojai gyvendavo daugiausia turtingųjų dvaruose ir
būdavo jų asmeniniai gydytojai, todėl kvalifikuota medicininė pagalba valstiečiams
buvo neprieinama. Liaudyje vyravo burtai, prietarai, užkalbėjimai.
Vėliau, apibendrinant ilgametę protėvių patirt , formavosi liaudies medicina,
kuri skirstoma realiąją ir prietaringąją. Realioji liaudies medicina buvo paremta
ilgų šimtmečių sukaupta žmonių patirtimi. Tai vairūs vaistiniai augalai, gyvulinės kilmės medžiagos, kraujo nuleidimai, masažai. Žinios apie namines gydymo
priemones buvo perduodamos iš kartos kartą. Vaikai iš mažens matydavo, kaip
gydo mama ar senelė, ir pamažu patys išmokdavo tai daryti. Prietaringoji medicina būdavo paremta magine praktika bei prietarais.
Čia pateikiama medžiaga surinkta 2005–2007 m. ekspedicijų metu, kai buvo
kaupiami duomenys Vaiguvos monografijai.
Populiariausia realiosios medicinos gydymo priemonė buvo ir yra vairūs
vaistiniai augalai.

Angina (Angene)
Bulvė (Solanum tuberosum) sergant angina, reikia kvėpuoti karštais bulvių
garais. Reikia atidžiai nuplauti nedideles bulves (jos gali būti ir sudygusios), jas
išvirti nedideliame vandens kiekyje. Svarbu, kad garas kiltų ne nuo vandens, o
garuotų bulvės. vanden mesti 2 validolio tabletes. Galvą pridengti rankšluosčiu,
pasilenkti virš puodo ir bulvių garais kvėpuoti 10–15 min. Pakvėpavus bulvių
garais, reikia tuoj pat atsigulti lovą šiuo atveju svarbu neperšalti. Sergant ūmia
anginos forma, bulvių garais reikia kvėpuoti 2 kartus per dieną ryte ir vakare.
1 valandą leisti nusistovėti šviežioms bulvių sultims, o po to jas nupilti ir
lygiomis dalimis sumaišyti su spanguolių sultimis. Šio mišinio gerti po 1 2 stiklinės 2 kartus per dieną.
Pušis (Pinus silvestris) sergant angina, reikia kramtyti ir čiulpti pušų sakus.
Juos reikia kramtyti ir čiulpti kuo dažniau – ištisą dieną.
Rupūžė rupūžę pamirkyti vandenyje ir gerti tą vanden .
Taip pat galima rupūžę sudeginus pelenus sumaišyti su medumi ir gerti.
Rupūžę leisti vanden , kur reikia 3 kartus pakeisti kas parą. Gyvą apipilti spiritu ir laikyti, kol spiritas papilkuoja. Gerti po kelis lašus.

Artritas (Arthritis)
Arbata sergant artritu, reikia gerti arbatą su obuolių actu arba nedideliu
kiekiu medaus.
Barkūnas (Melilotus offcinalis) 2 valgomuosius šaukštus geltonžiedžio barkūno kruopščiai sumaišyti su 50 g vazelino ir šiuo tepalu tepti skaudamas vietas.
Tepalas laikomas tamsioje, vėsioje vietoje.
Beržas (Betula pulescens Ehrh.) 3 ar 4 g sausų beržų pumpurų arba 6–8 g
sausų (10–15 g šviežių) beržo lapų užpilti 0,5 l vandens, virti 15–20 min. Šio
nuoviro gerti po 1 2 stiklinės 3 ar 4 kartus per dieną.
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iobrelis (Thymus serpyllum) 15 g susmulkintų sausų čiobrelių užpilti 1 stikline verdančio vandens, leisti nusistovėti 15 min. Šio antpilo gerti po 1 valgomąj
šaukštą 3 ar 4 kartus per dieną.
Gailis (Ledum palustre) 1 arbatin šaukštel sausų, susmulkintų pelkinio gailio lapų ir jaunų ūglių užpilti 2 stiklinėmis verdančio vandens, leisti nusistovėti
20–30 min. Šio antpilo gerti po 1 valgomąj šaukštą 3 kartus per dieną.
Jonažolė ( ypericum perforatum) 10 g susmulkintos paprastosios jonažolės
užpilti 1 stikline verdančio vandens, leisti nusistovėti 20–30 min. Šio antpilo gerti
po 1 valgomąj šaukštą 3 ar 4 kartus per dieną.
Kiaulpienė (Tara anum) 6 g sausų, susmulkintų kiaulpienių šaknų ir žolės
užpilti 1 stikline vandens, virti 10 minučių, leisti nusistovėti pusę valandos. Šio
nuoviro gerti po 1 valgomąj šaukštą 3 kartus per dieną prieš valg .
Ramunėlė ( hamomilla recutita) 10 g sausų ramunėlių žiedų užpilti 1 stikline verdančio vandens, leisti nusistovėti pusę valandos. Šio antpilo gerti po 1
valgomąj šaukštą 3 ar 4 kartus per dieną.
Varnalėša (Arctium lappa) 10 g sausų, susmulkintų didžiosios varnalėšos šaknų užpilti 1 stikline vandens, virti 15–20 min. Šio nuoviro gerti po 1 valgomąj
šaukštą 3 ar 4 kartus per dieną.

Askaridozė (Ascaridosis)
Amalas (Viscum album) reikia miltelius sutrinti po 0,5 g baltojo amalo
šaknų, lapų ir uogų. Š mišin išgerti ir užvalgyti morkų. Šias salotas valgyti 3
kartus per dieną.
esnakas (Allium sativum) reikia sutrinti po 5 g česnakų ir svogūnų, gautą
tyrę užpilti 300 ml šilto virinto vandens, leisti nusistovėti ir statyti klizmą.
Mišinys lygiomis dalimis sumaišyti maltus pelynus (Artemisia absinthium L.),
gvazdikėlius (Eugenia caryophyllata) ir linų (Linum) sėklas. Šio mišinio gerti po 1–2
arbatinius šaukštelius, užgeriant morkų sultimis.

Aterosklerozė (Atherosclerosis)
Amalas (Viscum album) 2 valgomuosius šaukštus susmulkintų sausų baltojo
amalo šakelių su lapais ir uogomis užpilti 1 litru šalto vandens, leisti nusistovėti
parą ir virti 15 minučių. Gerti po 1–2 valgomuosius šaukštus 3 kartus per dieną.
Bulvė (Solanum tuberosum) vyresniems nei 40 metų žmonėms patariama ryte, prieš pusryčius, reguliariai gerti šviežių bulvių sulčių. Taip pat galima gerti
bulvių antpilą, nuovirą, valgyti bulvių košes su lupenomis ir keptas bulves medžio pelenuose.
esnakas (Allium sativum) norint išvengti aterosklerozės, rekomenduojama
kefyrą valgyti su česnakais arba svogūnais. Mat česnakuose ir svogūnuose yra
alicino, adenozino ir kitų medžiagų, kurios sulėtina kraujo krešėjimą ir neleidžia
formuotis trombams. Tačiau širdies ir kraujagyslių ligų išvengiama tik tada, kai
česnakai su kefyru derinami reguliariai ir kasdien suvalgoma mažiausiai 10 g
česnakų arba 200 g svogūnų. Kefyro ir česnakų gėrimas 1 česnako skiltelė, 500 g
lieso kefyro, 1 valgomasis šaukštas smulkiai supjaustytų svogūnų laiškų. Nuluptas česnakas suspaudžiamas, jo sultys sumaišomos su kefyru gerai išmaišoma ir
apibarstoma svogūnų laiškais.
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Dobilas (Trifolium pratense) 40 g raudonųjų dobilų užpilti 0,5 l degtinės ir
leisti nusistovėti 10 parų, paskui nukošti ir nuspausti dobilus. Šio antpilo gerti
po 2 arbatinius šaukštelius kartą per dieną prieš pietus arba prieš miegą. Taip
gydytis 3 mėnesius. Po kiekvieno gydymo kurso daryti 10 dienų pertrauką.
Erškėtrožė (Rosa canina) susmulkinti erškėtrožių uogas ir jas užpilti degtine.
Antpilą palaikyti tamsoje 2 savaites (kasdien stipriai pakratyti). Paskui j nukošti
ir gerti po 20 lašų su gabalėliu cukraus.
Gudobelė ( rataegus minogyna) 20 g šviežių ar džiovintų gudobelių vaisių
užpilti 200 ml verdančio vandens, leisti pusę valandos nusistovėti, paskui virti
ant silpnos ugnies 5 minutes. Šio nuoviro prieš valg ir miegą išgerti po stiklinę.
Linas (Linum) linų sėklų aliejų patariama gerti kartą per dieną po 1,5 valgomojo šaukšto ryte, prieš pusryčius, arba valgio metu. Taip gydytis patariama kelis
kartus, linų sėklų aliejaus geriant 1–1,5 mėnesio ir darant 2–4 savaičių pertraukas.

Ausų uždegimas (Otitis)
Barkūnas (Melilotus offcinalis) 1 valgomąj šaukštą susmulkintų geltonžiedžio
barkūno lapų užpilti 1 stikline verdančio vandens, leisti prisitraukti valandą laiko, nukošti. Šiame antpile sumirkytą vatos gniužulėl kišti skaudamas ausis ir
keisti 2–3 kartus per dieną.
Glicerino ir spirito mišinys jei sergančiuosius ausų uždegimu kankina ypač
stiprūs ausų skausmai, patariama jas kišti vatos gniužulėlius, pamirkytus lygių
dalių glicerino ir spirito mišinyje.
Gvazdikėliai (Eugenia caryophyllata) reikia paimti sąsiuvinio lapą, susukti iš
jo tūtelę, vieną galą kišti aus . kok nors indel dėti žarijų, ant jų užbarstyti gvazdikėlių (darželio gėlė) ir truput miltų ir kitą tos popierinės tūtelės galą
laikyti virš to dubenėlio su žarijom. Gvazdikėliai su miltais ima svilti, garuoti,
skleidžia šilumą ir gydo aus .
Karklavijas (Solanum dulcamara) 1 valgomąj šaukštą susmulkintų karklavijų
lapų užpilti 1 stikline verdančio vandens, leisti nusistovėti valandą laiko ir nukošti. Šiame antpile pamirkyti vatos gniužulėl ir kišti skaudamą aus . Šiuos
kompresus keisti 2–3 kartus per dieną.
2 valgomuosius šaukštus susmulkintų karklavijo lapų užpilti puse stiklinės
degtinės, leisti nusistovėti 7 dienas, nukošti. Šiame antpile sumirkyti vatos gniužulėl , kišti gydomą aus ir šiuos kaiščius keisti 2 kartus per dieną.
Mėta (Mentha) 2 valgomuosius šaukštus mėtų lapų užpilti stikline degtinės,
leisti nusistovėti 7 dienas, nukošti. Sergantiems ausų uždegimu gydomas ausis
kas 3 valandas patariama lašinti po 3–4 lašus spiritinio antpilo.
Svogūnas (Allium cepa) sergant ausų uždegimu, reikia 3 kartus per dieną
skaudamas ausis lašinti 2 lašus šilto saulėgrąžų aliejaus, po to 3 lašus svogūnų
sulčių. Reikia atminti, kad pirma būtina lašinti saulėgrąžų aliejų, o tada – svogūnų
sultis, bet jokiu būdu ne atvirkščiai, nes taip gydantis galima pažeisti gilumoje
esančią ausies gleivinę. Taip reikia gydytis, kol pavyks išgydyti ausų uždegimą,
o tai vidutiniškai truks 5–7 dienas.
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Bronchinė astma
Bulvė (Solanum tuberosum) dažnai kamuojant astmos priepuoliams, reikia
daryti bulvių garų inhaliacijas išvirus bulves, apsigobti rankšluosčiu ir pakvėpuoti
iš puodo kylančiais garais.
itrina ( itrus) sutarkuoti 2 česnako galvutes ir 5 citrinas. Česnakų ir citrinų tyrę užpilti 1 litru virinto vandens, leisti nusistovėti 5 dienas, tada nukošti.
Šio mišinio 20 min. prieš valg patariama gerti po 1 valgomąj šaukštą 5 kartus
per dieną.
Imbieras (Rhizoma ingiberis) nulupti imbiero odelę. 400 g nuvalyto imbiero
užpilti degtine, šiltoje vietoje leisti nusistovėti 2 savaites, antpilą reguliariai pakratyti, po to nukošti. Gerti po arbatin šaukštel su puse stiklinės vandens 2 kartus
per dieną. Taip gydytis 3 savaites, o po 10 dienų pertraukos gydymą pakartoti.
Šio gydymo metu nevalgyti mėsos, kojas laikyti šiltai, o prieš miegą jas būtinai
pamirkyti šiltoje vandens vonelėje.
Kakava (Theobroma cacao) 250 g maltos kakavos užpilti 0,5 kg medaus ir
komponentus kruopščiai sumaišyti. Š mišin reikia gerti prieš valg 20 dienų. Po
pertraukos š gydymą galima pakartoti.
Krienas (Armorocia rusticana) sumaišyti 0,5 kg medaus, 100 g sviesto ir po
70 g tarkuotų krienų ir trintų česnakų. Šiuos vaistus gerti 2 mėnesius po 1 valgomąj šaukštą 1 valandą prieš valg .
Liepa (Tillia) 1 arbatin šaukštel liepos žiedų užpilti 1 stikline verdančio
vandens, o kitoje karšto pieno stiklinėje ištirpinti 1 arbatin šaukštel medaus, 1
arbatin šaukštel ožkos taukų ir 1 valgomąj šaukštą cukraus. Šių vaistų patariama gerti prieš miegą 2–3 savaites. Vaikams šių vaistų patariama gerti trečiąją
ar ketvirtąją dal .
Notrelė (Lamium album) 1 valgomąj šaukštą susmulkintos dėmėtosios notrelės
žolės užpilti 1 stikline verdančio vandens, užvirinti dangčiu uždengtame puode,
leisti nusistovėti 2 valandas, nukošti ir vaistinius augalus nuspausti. Gerti šiltą
nuovirą pusė valandos prieš valg po pusę stiklinės 2 kartus per dieną.
Pušis (Pinus silvestris) sergant astma, rekomenduojama daryti pušų aliejaus
vonias. vandens pripildytą vonią reikia lašinti 20–30 lašų aliejaus ir pagulėti
15–20 minučių. Ši procedūra labai palengvina kvėpavimą.

Bronchitas (Bronchitis)
Bulvė (Solanum tuberosum) išvirtas bulves sutrinti medine grūstuve, pilti 1
valgomąj šaukštą augalinio aliejaus bei lašinti 3 lašus jodo. Visus komponentus reikia kruopščiai sumaišyti. Krūtinę iki kaklo apdengti medžiaga, ant kurios
uždėti trintos bulvių košės, ir ją pridengti vilnone antklode. Taip gydytis prieš
miegą. Kai bulvių košė atauš, š kompresą nuimti. Toks gydymo būdas ypač
efektyvus vaikams.
Ant krūtinės galima uždėti virtų su lupenomis bulvių puselių, pateptų terpentinu.
Bruknė (Vaccinium vitis idaea) sergant bronchitu, gerti karštą bruknių (lapų
ir uogų) arbatą. Taip gydantis kosulio priepuoliai suretėja ir susilpnėja.

850

E

NINĖ KUL

RA

esnakas (Allium sativum) sumaišoma po lygiai sutrintų česnakų bei lydytų
kiaulės taukų ir gautu mišiniu trinama ligonio krūtinė.
ikusas ( icus) 1 fikuso lapą užpilti vandeniu taip, kad vanduo j apsemtų,
ant silpnos ugnies kaitinti 2–3 minutes. Tada lapą ištraukti, j iš vienos pusės
storai aptepti medumi ir gautą kompresą pridėti prie gydomų vietų. Fikuso
lapą uždengti servetėle, aprišti vilnoniu šaliku. Nuo šio kompreso kosulys gana
greitai pranyks.
Ožiažolė (Pimpinella sa ifraga) 2 arbatinius šaukštelius mažosios ožiažolės
šaknų užpilti 0,5 l šalto vandens, leisti nusistovėti parą laiko, tada pakaitinti
10 min. ir gerti kasdien po 3 puodelius.
Pipiras 1 valgomąj šaukštą maltų juodųjų pipirų sumaišyti su 1 stikline
medaus ir gauto mišinio gerti po 1 arbatin šaukštel 1–3 kartus per dieną.
Ricina (Ricinus communis) nakčiai krūtinę trinti 1 valgomojo šaukšto terpentino ir 2 valgomųjų šaukštų ricinos aliejaus mišiniu ( pašildytą ricinos aliejų
supilti terpentiną). Šiuo mišiniu reikia lengvai trinti krūtinę ir šiltai apsikloti.
Riebalai kiaulės žarnyno taukai (sietelio pavidalo) pakaitinami orkaitėje arba
ant labai silpnos ugnies, kad išsilydytų ir laikomi šaltai. stiklinę karšto pieno
dedamas 1 desertinis šaukštas taukų ir geriama mažais gurkšneliais.
Sviestas 100 g sviesto arba kiaulės ar žąsies taukų sumaišoma su 100 g
medaus, 1 valgomuoju šaukštu alavijo sulčių (arba 50 g susmulkintų alavijų lapų) ir 50 g kakavos. Gautas mišinys 5 valandas palaikomas karštoje orkaitėje ir
vartojamas po 1 arbatin šaukštel su karštu pienu 3 kartus per dieną.
Svogūnas (Allium cepa) sergant bronchitu, norintiesiems numalšinti stiprų
kosul patariama 500 g svogūnų tyrelės sumaišyti su 500 g medaus, gautą mišin
užpilti 1 litru vandens, ant silpnos ugnies pavirti 3 valandas, mišin atvėsinti ir
per dieną jo išgerti po 4–6 valgomuosius šaukštus.
alavijas (Salvia officinalis L.)
emaliuotą puodą pilti 1 stiklinę pieno ir
j berti 1 valgomąj šaukštą šalavijo. Š puodą pridengti lėkštute (tik ne metaliniu dangčiu), užvirinti, po to nuovirą nukošti. Nukošus dar kartą užvirinti. Š
nuovirą gerti prieš miegą.

Dilgėlinė (Urtica)
Medžių pelenai medžių pelenus užpilti vandeniu, užvirinti, leisti nusistovėti,
po to atsargiai nupilti ir nukošti. Tuo nuoviru reikia plauti iškilusias pūsles. Taip
gydantis tuo pat metu reikia gerti raminamąsias arbatas.
Notrelė (Lamium album) 1 valgomąj šaukštą vaistinės notrelės žiedų užpilti
stikline verdančio vandens, šiltai aprištame inde leisti nusistovėti pusę valandos,
po to antpilą nukošti. Šio antpilo gerti po pusę stiklinės 4–5 kartus per dieną.
Salieras (Apium graveolens) 2 valgomuosius šaukštus susmulkintų salierų
šaknų užpilti stikline šalto vandens, leisti nusistovėti 2 valandas, po to antpilą
nukošti. Šio antpilo gerti po 1 3 stiklinės 3 kartus per dieną, prieš valg .
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Epilepsija (Epilepsia)
Dilgėlė (Urtica dioica) seniau sakydavo, kad dilgėlių dūmais reikia padūminti
epilepsijos priepuolio ištiktą ligon .
Pakalnutė ( onvallaria majalis) 15 gramų paprastosios pakalnutės žiedų užpilti 1 stikline verdančio vandens, virinti 5 minutes, po to nuovirą nukošti. Šio
nuoviro gerti po 2 arbatinius šaukštelius 3 kartus per dieną.
15 gramų paprastosios pakalnutės žiedų užpilti 100 ml spirito, leisti nusistovėti 5 dienas. Šio antpilo gerti po 2 arbatinius šaukštelius 3 kartus per dieną.
Pelynas (Artemisia absinthium) 1 arbatin šaukštel sausų susmulkintų pelynų
užpilti 1 stikline verdančio vandens, leisti nusistovėti. Šio antpilo gerti po 1 3
stiklinės 3 kartus per dieną.
2 valgomuosius šaukštus susmulkintų pelynų šaknų užpilti 1,5 litro giros,
ant silpnos ugnies kaitinti 5 minutes, po to nuovirą nukošti. Š nuovirą gerti gulint lovoje ir gerai išprakaituoti.
Raudonėlis (Origanum vulgare) 10 g paprastojo raudonėlio užpilti 300 ml virinto vandens, virti 15 minučių, po to nuovirą nukošti. Šio nuoviro gerti po 1 2
stiklinės 3 kartus per dieną 15 minučių prieš valg .
Rūta (Ruta graveolens) 15 gramų kvapniosios rūtos užpilti 100 ml spirito,
leisti pastovėti 3 dienas. Šio antpilo gerti po 10–15 lašų 3 kartus per dieną. Šviežia rūta yra nuodinga, todėl šiuo antpilu reikia gydytis itin atsargiai.
Valerijonas (Valeriana officinalis) 1 valgomąj šaukštą susmulkintų valerijono
šaknų užpilti 1 stikline šalto virinto vandens, leisti nusistovėti 6–8 valandas, po
to antpilą nukošti. Šio antpilo suaugusiems gerti po 1 valgomąj šaukštą, o vaikams – po 1 arbatin šaukštel 3 kartus per dieną.
Vėdrynas (Ranunculus repens) 1 arbatin šaukštel sausos šliaužiančiojo vėdryno žolės arba žiedų užpilti 1 stikline verdančio vandens, šiltai aprištame inde
leisti nusistovėti pusę valandos, nukošti. Šio antpilo gerti po 1 valgomąj šaukštą
3 kartus per dieną.

Gastritas (Gastritis)
(kai padidėjęs rūgštingumas)
Alijošius (Aloe arborescens) 30 minučių prieš valg 2 kartus per dieną gerti
po 1–2 arbatinius šaukštelius alijošiaus sulčių.
Bulvė (Solanum tuberosum) 1,5 valandos prieš valg gerti po 1 valgomąj
šaukštą šviežių bulvių sulčių. Jų reikia gerti 2–3 kartus per dieną. Taip reikia
gydytis 10 dienų, ruden ir pavasar .
Medus 1 stiklinėje šilto vandens praskiesti 1 valgomąj šaukštą medaus ir
šio gėrimo gerti 1,5–2 valandos prieš valg .
Mišinys lygiomis dalimis sumaišytų vaistinių ramunėlių (Matricaria hamomilla L.) ir liepų žiedų (Tillia), paprastųjų jonažolių ( ypericum perforatum L.) ir
kraujažolių (Ashillea millefolium L.) bei beržo (Betula) pumpurų mišinys. Šaukštą šio
mišinio reikia užpilti verdančiu vandeniu, palaikyti, nukošti ir gerti po trečdal
stiklinės 3 kartus per dieną apie mėnes , po 4–6 savaičių pakartoti.
Mišinys 1 dalis didžiųjų ugniažolių ( helidonium majus L), 3 dalys paprastųjų kraujažolių (Ashillea millefolium L.), tiek pat vaistinių ramunėlių (Matricaria
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hamomilla L.) žiedų ir paprastųjų jonažolių ( ypericum perforatum L.). 1 šaukštą
šio mišinio užpilti stikline verdančio vandens, ataušinti, nukošti ir gerti pusvaland prieš valg po 2 3 stiklinės 3 kartus per dieną.
Morka (Daucus sativus Roehl) kuo daugiau padidėjęs skrandžio sulčių rūgštingumas, tuo daugiau reikia išgerti morkų sulčių.
Žemuogė ( ragaria vesca L.) 1 valgomąj šaukštą miško žemuogių lapų ir
šaknų mišinio užpilti 2 stiklinėmis šalto virinto vandens, leisti nusistovėti 6–8
paras, po to antpilą nukošti. Šio antpilo kasdien išgerti po 1 2 stiklinės.
Žiedadulkės vartojamos sumaltos ir ištirpdytos drungno vandens stiklinėje,
1–2 mėnesių periodais, suaugusiems po desertin šaukštel (15–20 g), vaikams –
po arbatin šaukštel .

Gastritas (Gastritis)
(kai sumažėjęs rūgštingumas)
Dilgėlė (Urtica dioica) 1 valgomąj šaukštą sausų dilgėlių lapų užpilti 1 stikline verdančio vandens, ant silpnos ugnies virti 10 minučių, leisti nuovirui atvėsti,
o po to nukošti. Šio nuoviro gerti po 1 valgomąj šaukštą 4–5 kartus per dieną.
Gyslotis (Plantago major L.) gerti plačialapio gysločio sultis po 1 arbatin
šaukštel 2–3 kartus per dieną.
Medus medų praskiesti šaltu vandeniu ir gerti prieš pat valg .
Mišinys 2 šaukštai lygiomis dalimis susmulkinto mėtų, plačialapių gysločių
(Plantago major L.), smiltyninių šlamučių ( elichrysum aenarium L.), vaistinių ramunėlių (Matricaria hamomilla L.) žiedų bei paprastųjų sukatžolių mišinio vakare
suberti termosą ir užpilti 3 stiklinėmis verdančio vandens. Rytą antpilą nukošti
ir gerti po pusę stiklinės 3 kartus per dieną pusvaland prieš valg .
Dviejų dalių paprastųjų jonažolių ( ypericum perforatum L.) ir paprastųjų
kraujažolių (Ashillea millefolium L.), vaistinių medetkų ( alendula offcinalis L.), dalies mėtų (Mentha), plačialapių gysločių (Plantago major L.), balinių ajerų (Acorus
colamus) šaknų ir vaistinių ramunėlių (Matricaria hamomilla L.) žiedų, pusės dalies
paprastųjų bitkrėslių (Tanacetum vulgaris) ir pelynų (Artemisia absinthium L.) mišinys. 2 valgomuosius šaukštus vaistingųjų augalų mišinio užpilti 0,5 l verdančio
vandens, nukošti ir gerti po pusę stiklinės 3 kartus per dieną 15 min. prieš valg .
Miežis ( ordeum distichon) 2 valgomuosius šaukštus susmulkintų miežių
daigų užpilti 1 litru verdančio vandens, leisti nusistovėti 4 valandas. Šio nuoviro
su cukrumi gerti po 1 2 stiklinės 4–6 kartus per dieną.
Pelynas (Artemisia absinthium L.) 3 kartus per dieną pusvaland prieš valg
gerti po 20 lašų spiritinio pelynų antpilo.
Petražolė (Petroselinum sativum) 3 šaukštelius susmulkintų petražolių šaknų
(šviežių ar džiovintų) užpilti stikline verdančio vandens ir 8–12 val. palaikyti uždengtame inde. Nukošti ir gerti po ketvirt stiklinės 4 kartus per dieną.
Putinas (Viburnum opulus L.) gydymui reikia pilno didelio kibiro uogų.
Putino uogas reikia skinti itin atsargiai, kad nebūtų pažeista žievelė, po to jas
nuplauti. Putino uogas iki pat viršaus supilti 3 trijų litrų talpos stiklainius, uogas užpilti vandeniu ir stiklainio viršų aprišti marle, leisti kambario temperatūroje nusistovėti 10–12 parų. Vėliau stiklainius sunumeruoti ir laikyti ant apatinės
853

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

šaldytuvo lentynėlės ar rūsyje. Jei stiklainyje susidarė pelėsis, j reikia šaukštu
atsargiai nugriebti. Putino uogų antpilo reikia gerti po 50 mililitrų prieš valg .
Iš pradžių antpilą gerti iš pirmojo stiklainio. Išgėrus visą antpilą, putino uogas
vėl užpilti vandeniu ir pradėti gerti antpilą iš antrojo stiklainio, po to iš trečiojo
ir vėl iš pirmojo, antrojo ir trečiojo. Po viso gydymo kurso sumažėjęs skrandžio
sulčių rūgštingumas paprastai normalizuojasi.
Serbentas (Ribes nigrum L.) kai sumažėjęs skrandžio sulčių rūgštingumas, 3
kartus per dieną gerti po 1 4 stiklinės juodųjų serbentų sulčių.
Svogūnas (Allium cepa) supjaustyti 1 nedidelę svogūno galvutę griežinėliais,
sudėti gilią lėkštę ir 1 minutei užpilti verdančiu vandeniu. Po to vanden nupilti, svogūnus suberti rėt ir perplauti šaltu vandeniu ir valgyti su aliejumi
ar grietine. Šiuos svogūnus galima valgyti kasdien, nes jie nedirgina skrandžio
gleivinės ir skatina skrandžio sulčių išsiskyrimą.

Gripas (Influenza)
itrina ( itrus) sutarkuoti 2 citrinas, 2 galvutes česnako ir pilti 1 litrą virinto vėsaus vandens. Viską sumaišyti ir 3 dienas laikyti tamsoje. Paskui nukošti
ir gerti po 1 šaukštą ryte prieš valg .
1 citriną minutę palaikyti karštame vandenyje, tada kartu su žieve sumalti
mėsmale ir sumaišyti su 100 g sviesto bei 1–2 šaukštais medaus.
Su žieve susmulkintą 1 citriną užpilti augaliniu aliejumi. Su tokiu aliejumi
galima ruošti daržovių salotas, be to, juo galima kelis kartus per dieną patepti
nosies šnerves, dantenas (prieš ir po valgio) ir ausies kriaukleles (prieš miegą).
Ežiuolė
puodel vandens dėti 2 arbatinius šaukštelius džiovintų ežiuolės
šaknų ir ant silpnos ugnies virti 15 minučių. Šią arbatą gerti 3 kartus per dieną.

Hemorojus ( aemorrhoides)
Bulvė (Solanum tuberosum) iš žalios bulvės išdrožti piršto storio 7–8 cm ilgio
žvakutę. Kiekvieną dieną prieš miegą dėti tiesiąją žarną. Šis senovės žiniuonių
patarimas padėjo išsigydyti daugybei žmonių.
Dilgėlė (Urtica dioica) dilgėlių sultimis labai sėkmingai gydomas hemorojus. Pavasar sultys spaudžiamos iš jaunų dilgėlių 60 g šviežiai išspaustų sulčių
sumaišoma su 1 litru virinto vandens. Dilgėlių sulčių geriama po pusę stiklinės
tris kartus per dieną.
Mišinys nuo stiprių hemorojinių mazgų skausmų žmonėms, sergantiems
vidurių užkietėjimu, verdamas nuoviras iš lygių dalių dilgėlės (Urtica dioica) ir
gudobelės ( rataegus monogyna Jucg.) žievės (surinktos prieš 1–2 metus), 15 g šio
mišinio užpilama puse litro verdančio vandens ir virinama 10 minučių po to
atvėsinama ir nukošiama. Šio nuoviro geriama po pusę stiklinės prieš valg 3–4
kartus per dieną.
Gluosnis (Sali alba) 1 dal susmulkintų gluosnių pumpurų užpilti tokiu
pat kiekiu degtinės, leisti nusistovėti 3 dienas, tada supilti 6 dalis lydytų kiaulės
taukų. 70 C temperatūroje leisti nusistovėti dar 4 valandas, nukošti. Šis mišinys
vartojamas kaip tepalas.
Ledas susirasti storos odos pirštinę. Nupjauti vidurin j pirštinės pirštą, prikimšti j susmulkinto ledo iš šaldytuvo ir užrišti, kad ledas neišbyrėtų. Prikimštą
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pirštą ištepti augaliniu vazelinu ir vakare, prieš miegą, dėti tiesiąją žarną taip,
kad užrištas galas liktų išorėje. Rytą išimti. Kartoti procedūrą kiekvieną nakt .
Morka (Daucus sativus Roehl) nuo hemorojaus tinka ir morkos, ir jų sultys.
Prieš valg išgerti stiklinę sulčių.
Sidabražolė (Potentilla erecta L.) 1 valgomąj šaukštą susmulkintų miškinės
sidabražolės šaknų užpilti 1 stikline vandens, virinti 10–15 min., atvėsinti ir nukošti. Š nuovirą vartoti kompresams ir gydomosioms vonioms.
altekšnis ( rangula alnus) sergant hemorojumi, ruošiamas skystesnis nuoviras. 1 valgomąj šaukštą šaltekšnių užpilti 0,5 litro vandens ir virti pusę valandos.
Taip paruoštą nuovirą išgerti per 5–6 kartus.

Hipertenzija ( ypertensio)
Actas prie padų 5–10 minučių pridėti obuolių acte ar 5 acte suvilgytą
medžiagos skiautę. Šis gydymas yra ypač efektyvus, todėl reikia stebėti, kad
kraujospūdis per daug nenukristų. Kai normalizuosis kraujospūdis, gydomąj
kompresą reikia nuimti.
Alijošius (Aloe arborescens) ryte, 15–20 min. prieš pusryčius, patariama gerti po 1 šaukštel alijošiaus sulčių. Taip gydantis per 2–3 mėnesius kraujospūdis
turėtų normalizuotis.
Amalas (Viscum album) hipertenziją galima gydyti ir baltuoju amalu. 2 valgomuosius šaukštus sausų, susmulkintų baltojo amalo šakelių su lapais užpilti
100 g spirito, tamsioje vietoje leisti nusistovėti 8–10 dienų, reguliariai antpilą pakratant. Spiritinio baltojo amalo antpilo gerti 30 lašų 3 kartus per dieną. Gydytis
reikia 20 dienų.
Aronija (Aronia melanocarpa) 3 kartus per dieną išgerti po trečdal stiklinės
aronijų sulčių.
Bulvės (Solanum tuberosum) 1 stiklinę susmulkintų bulvių lupenų užpilti 3 stiklinėmis vandens ir virti, kol lupenos suminkštės, nukošti, lupenas nuspausti. Norint
sumažinti padidėjus kraujospūd , šio nuoviro gerti ryte ir vakare po pusę stiklinės.
esnakas (Allium sativum) 1 stiklinėje pieno išvirti 2 česnako galvutes. Jas
reikia pavirinti, kol suminkštės, paskui nukošti. Š nuovirą gerti po valgio po 1
valgomąj šaukštą 3 kartus per dieną. Taip gydytis 2 savaites.
Masažas su medumi ir žiedadulkėmis 2 valgomuosius šaukštus žiedadulkių
sumaišyti su medumi, kad mišinyje žiedadulkių beveik nesimatytų. Mišiniui reikia
leisti 3 dienas nusistovėti, kad žiedadulkės ištirptų meduje. Gautą mišin reikia
kruopščiai trinti odą šalia plaukų šaknų, apimant kaktą, smilkinius ir kaklą, tada galvą aprišti medvilnine skarele ir atsigulti lovą. Nuo gausaus prakaitavimo
nakt galimas prabudimas. Kartu su prakaitu iš organizmo pasišalina ir skysčio
perteklius bei šlakai. Taip reikia gydytis, kol nusistovės normalus kraujospūdis.
Medetka ( alendula officinalis) 3 kartus per dieną gerti po 20–30 lašų medetkų antpilo.
Nasturta (Tropeolum majus L.) 2 valgomuosius šaukštus susmulkintos, šviežios nasturtų žolės užpilti 1 stikline verdančio vandens, leisti nusistovėti valandą
laiko, nukošti. Š antpilą gerti 15–20 min. prieš valg po 2 valgomuosius šaukštus
2–3 kartus per dieną.
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Putinas (Viburnum opulus L.) 3 kartus per dieną gerti putino uogų nuoviro.
Serbentas juodasis (Ribes nigrum) 3–4 kartus per dieną išgerti po ketvirtadal
stiklinės juodųjų serbentų sulčių arba jų nuoviro.
Sultys sumaišoma po 1 stiklinę raudonųjų serbentų (Ribes rubrum) sulčių,
krienų (Armoracia) antpilo bei medaus ir 1 citrinos ( itrus) sultis vartojama po
1 valgomąj šaukštą 3 kartus per dieną likus valandai iki valgio arba 2–3 po jo.
Burokėlių (Beta vulgaris rubra), morkų (Daucus sativus Roehl) bei citrinos
( itrus) sulčių, krienų (Armoracia) antpilo ir medaus lygių dalių mišin vartoti po
1 valgomąj šaukštą 2–3 valandoms likus iki valgio arba praėjus 2–3 valandoms
po jo. Gydymo kursas – 3 savaitės. Po 1 savaitės pertraukos j galima pakartoti.

Hipotonija ( ypotonos)
lamutis ( elichrysum arenarium) 10 g smiltyninio šlamučio žiedų užpilti 1
stikline vandens, leisti nusistovėti. Šio antpilo gerti po 20–30 lašų prieš valg 2
kartus per dieną.
Taip pat hipotoniją galima gydyti ir smiltyninio šlamučio nuoviru. 10–15 g
žiedų užpilti 1 stikline vandens ir virti 5 minutes. Š atvėsintą nuovirą gerti po 2
valgomuosius šaukštus 3 kartus per dieną pusė valandos prieš valg 2–3 savaites.

Inkstų akmenligė (Nephrolithiasis)
Kai inkstų akmuo sudarytas iš šlapimo rūgšties, būtina valgyti augalinės
kilmės maistą ir pieno produktus. Atsisakyti patiekalų iš inkstų, kepenų, liežuvio,
taip pat šalavijų (Salvia) ir špinatų (Spinacia oleracea).
Kai inkstų akmuo kalkinės kilmės, reika valgyti mažiau vaisių, žalumynų,
pieno ir ypač kiaušinių.
Sergant inkstų akmenlige, būtina daug gerti – 8–10 stiklinių skysčių per
dieną. Arbatos, verdamos iš vaistažolių ir jų mišinių. Patariama gerti šampano,
šviesaus alaus, daug judėti (važinėti dviračiu, šokinėti per virvutę). Naudingos
karštos vonios ir kompresai.
Alyva (Syringa vulgaris) alyvų žiedų nuoviras gydo inkstų akmenligę. Šaukštelis žiedų užplikomas stikline verdančio vandens.
itrina ( itrus) sergant inkstų akmenlige (ypač jei akmenys sudaryti iš šlapimo rūgšties), patariama suvalgyti nuo 1 iki 7 citrinų. Kitą savaitę palaipsniui
mažinti suvalgomų citrinų skaičių iki 1.
Erškėtrožė (Rosa canina) laukinių erškėtrožių uogas užpilti degtine ir, palaikius 7 dienas, gerti 3 karus per dieną po mažą stiklel .
Kiaušiniai kiaušinių kevalus, iš kurių išsirito viščiukai, sutrinti miltelius ir
išgerti su vynu. pusę taurelės vyno reikia berti desertin šaukštą tokių miltelių.
Kukurūzai ( ea mays) paimti 1 saują džiovintų kukurūzų lapų ir užpilti 1
litru verdančio vandens. Atvėsus užpilą gerti vietoje arbatos rytą ir vakare po
1 stiklinę.
Linas (Linum) linų, morkų (Daucus sativus Roehl) sėklas užplikyti 3 stiklinėmis verdančio vandens. Š mišin reikia palaikyti karštoje orkaitėje per nakt .
Perkošus gerti po 1 stiklinę užpilo 3 kartus per dieną.
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Nasturta (Tropeolum majus L.) 3 valgomuosius šaukštus šviežios, susmulkintos nasturtų žolės užpilti stikline verdančio vandens, ant silpnos ugnies pavirinti
2–3 min., leisti nusistovėti valandą laiko, nukošti, nasturtas nuspausti. Gerti pusė
valandos prieš valg po 2–3 valgomuosius šaukštus 3–4 kartus per dieną. Gydytis reikia mėnes .
Pupelė (Phaseolus vulgaris) džiovintus daržinės pupelės žiedus užplikyti stikline verdančio vandens. Gerti 4–5 kartus per dieną po 1 3 stiklinės.
Raugerškis (Berberis vulgaris L.) taip pat nuo inkstų akmenligės galima gerti
raugerškio lapų nuovirą.
Ridikas (Raphanus sativus) sutarkuoti juodąj ridiką, išspausti sultis ir gerti
po stiklinę kiekvieną rytą prieš valg . Sultys turi būti šviežios. Gerti 2–3 mėn.
Silkė silkės šonkaulius išdžiovinti, sutrinti ir duoti valgyti su kuo nors.
pač tinka vaikams.
Spanguolė (O ycocus palustris) spanguolių sultys – gera profilaktikos priemonė.
Svogūnas (Allium cepa) svogūnus nulupti, supjaustyti, sukrėsti
puodą,
uždengti, aprišti, aplipdyti tešla ir pašauti karštą krosn (orkaitę). Po 12 valandų išimti, išsunkti skystimą ir duoti ligoniui vieną šaukštą, o vaikams – vieną
šaukštel . Po valandos vėl išgerti, o po 2 valandų duoti paskutin kartą tą dieną.
Paprastai užtenka 2 kartų per dieną, daugiausiai – 3 kartai.
Takažolė (Polygonum aviculare) stiprus takažolės nuoviras varo inkstų akmenis. Šaukštą takažolės užplikyti stikline verdančio vandens ir pavirinti 10–15 min.
Pravėsęs nuoviras perkošiamas ir geriama po 1 4 stiklinės 3 kartus per dieną.

Karpos (Verrucae)
Bulvė (Solanum tuberosum) bulvę supjaustyti
12 lygių dalių. Kiekviena
bulvės dalimi trinti karpas apie minutę laiko. Taip ištrinti visas 12 supjaustytų
bulvės dalių. Panaudotas bulves išmesti. Pasak senų žmonių, kai šiukšlyne bulvės
supus, pranyks ir karpos.
Viena bulvės pusele trinti karpas, o kitą puselę mesti ugn . Tą bulvės
puselę, su kuria trinta karpa, užkasti sausą smėl . Svarbu, kad ši puselė nesudygtų. Šis gydymo būdas yra gana senas, ir teigiama, kad gana efektyvus.
Karpas patrinti viena, o vėliau ir kita bulvės pusele. Šias puseles suglausti
ir padėti tamsią vietą. Kai šios puselės supus, neliks ir karpų.
Per mėnulio pilnat ant mėnulio apšviestos sienos uždėti ranką ir karpas
patrinti bulvių puselėmis, po to šias puseles užkasti.
Vėdrynas (Ranunculus repens) šliaužiančiojo vėdryno sultimis arba tyrele
reikia tepti karpas. Šiuo augalu reikia gydytis atsargiai, nes gali nudeginti odą.

Laringitas (Laryngitis)
Anyžis (Pimpinella anisum)
puodą pilti 1 stiklinę vandens, berti pusę
stiklinės anyžių vaisių ir virinti 15 min. Po to truput atvėsinti, nukošti ir sumaišyti su 1 4 stiklinės medaus (geriausia liepų), dar kartą užvirinti. Nukėlus nuo
ugnies, pilti šaukštą konjako. Gerti po šaukštą kas pusvaland . Ši rusų liaudies
priemonė labai efektyviai gydo užkimimą.
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Mažakraujystė (Anaemia)
Ajeras (Acorus calamus) 1 arbatin šaukštel susmulkintų balinio ajero šaknų
užpilti 2 stiklinėmis verdančio vandens, uždarame inde virti 15 minučių, o nuoviro gerti po 2 stiklines 3 kartus per dieną prieš valg .
Grikis ( ogopyrum esculentum) vieną stiklinę žydinčių grikių ūglių užpilti
1 litru verdančio vandens, uždengti ir palikti nusistovėti. Š antpilą gerti vietoj
arbatos.
Mėlynė (Vaccinium myrtillus) reikia valgyti žalias uogas arba gerti džiovintų
uogų arbatą.
Morka (Daucus sativus Roehl) reikia gerti šviežias morkų sultis.
Notrelė (Lamium album) 2 valgomuosius šaukštus šviežios dėmėtosios notrelės žalumos užpilti 2 stiklinėmis verdančio vandens, vėl užvirti, leisti nusistovėti
valandą laiko, nukošti. Šio nuoviro reikia gerti pusė valandos prieš valg po 1 4
stiklinės 2–3 kartus per dieną.
Puplaiškis (Menyanthes trifoliata L.) 2 šaukštelius susmulkintų trilapio puplaiškio
lapų užpilti 2 stiklinėmis šalto virinto vandens ir palikti nusistovėti 8 valandas.
Š antpilą išgerti per dieną nedideliais gurkšneliais. Galima taip pat 1 kartą per
dieną išgerti po du gramus sausų trilapio puplaiškio miltelių juos užgeriant pienu.
Ridikas (Raphamus sativus) sergant mažakraujyste ir neturint apetito, patariama valgyti tarkuotų juodųjų ridikų ir užgerti 1 valgomuoju šaukštu vandens.
Taip besigydantiems patariama kasdien nuryti 20 ar 30 sausų garstyčių sėklų.
Šias sėklas patariama nuryti 1 kartą per dieną. Taip gydytis reikia ne trumpiau
kaip 20 dienų.
Antaniniai obuoliai ir nutrijų lašiniai smulkiai supjaustyti 6 antaninius obuolius ir suberti ant 400 g nutrijos taukų. Š mišin kišti orkaitę. Kol jis kais, 12
kiaušinių trynių išsukti iki baltumo su stikline smulkaus cukraus. š mišin dar
reikia berti 400 g tarkuoto šokolado. Kai lašiniai su obuoliais orkaitėje išsilydys,
šią masę perkošti per rėt ar marlę ir užpilti kiaušinių trynius, sumaišytus su
cukrumi bei šokoladu. Visus komponentus kruopščiau sumaišyti ir leisti atvėsti.
Šiuos vaistus, užteptus ant duonos, reikia valgyti 3 ar 4 kartus per dieną, būtinai
užgeriant šiltu, beveik karštu pienu.
Mišinys aliuminio puodą lygiomis dalimis pilti kakavos, lydytų kiaulienos
taukų, medaus ir sviesto. Š mišin kaitinti ant silpnos ugnies, nuolat maišant,
kad neprisviltų. Maišyti tol, kol mišinys užvirs, po to reikia leisti jam atvėsti.
Atvėsus mišin sudėti stiklainius ir laikyti vėsioje, tamsioje vietoje. Sergantiems
mažakraujyste patariama 1 arbatin šaukštel šio mišinio ištirpinti stiklinėje karšto
pieno ir gerti 3 ar 4 kartus per dieną. Jei nuo šių vaistų užkietės viduriai, valgyti daug džiovintų slyvų.

Migrena (Migraine)
Kopūstas (Brassica oleracea var. capitata) prie kaktos ir smilkinių reikia pridėti
kopūstų lapus (prieš tai juos reikia pamušti plaktuku) ir aprišti. Skaudant galvai,
reikia rankų riešus ir duobutes už ausų patepti kopūstų sultimis.
Pienas stiklinėje išplakti šviežią kiaušin , užpilti verdančiu pienu ir išgerti.
Taip daryti kasdien visą savaitę.
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Nuospaudos
Alijošius (Aloe arborescens) perpjauti alijošiaus lapus, supjaustyti išilgai, prieš
miegą pridėti prie nuospaudų, apvynioti polietileno plėvele ir užmauti medvilnines
kojines. Ryte atsargiai buku peilio galu nuvalyti suminkštėjusią nuospaudos dal
ir patepti vazelinu. Kitai nakčiai šią gydymo procedūrą pakartoti. Taip gydantis
nuospaudos po kurio laiko pranyks.
Pikis drobe, aptepta bičių pikiu, apvyniojamos kojų nuospaudos.
Svogūnas (Allium cepa) 2 valandas storą svogūnų žiedą mirkyti acte, tada
uždėti ant nuospaudos, aprišti ir š kompresą laikyti per nakt . Taip gydytis, kol
nuospaudos pranyks.

Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligė
(Morbus ulcerosus)
Kaulažolė (Symphytum officinale L.) šaknis nuplauti, supjaustyti ir išdžiovinti.
Morka (Daucus sativus Roehl) reikia nuplautas ir nusausintas morkas nuskusti,
sutarkuoti smulkia tarka, o tarkius sudėti emaliuotą puodą. 1 dal morkų tyrės
užpilti 2 dalimis aliejaus, 2 valandas kaitinti verdančio vandens vonelėje, tada
morkų aliejų atvėsinti, atsargiai perpilti tamsaus stiklo butelius. Morkų aliejų
reikia gerti kasdien pusę valandos prieš valg po 1–2 arbatinius šaukštelius 3
kartus per dieną mėnes laiko.
Pikis 100 g etilo spirito ištirpinti 30 g susmulkinto (tinka kavos malimo
malūnėlis) pikio. Tirpalą kelis kartus stipriai suplakus, po 5–7 dienų viršutinis
14–17 stiprumo sluoksnis atskiriamas. O spiritinis 20–30 pikio tirpalas geriamas po 40–60 lašų per dieną su pienu arba arbata.

Osteochondrozė (Osteochondrosis)
Amalas (Viscum album) 1 arbatin šaukštel sausų baltojo amalo miltelių
termose užpilti 1 stikline verdančio vandens ir leisti nusistovėti per nakt . Šio
antpilo 3 ar 4 mėnesius gerti po 2 valgomuosius šaukštus mažais gurkšneliais
15–20 minučių prieš valg .
Alyva (Syringa vulgaris L.) 100 g šviežių alyvų lapų suberti butel , užpilti
1 litru degtinės ir leisti tamsioje vietoje nusistovėti 14 dienų. Gerti po 50 lašų 3
kartus per dieną.
Aviža (Avena) sergant osteochondroze, maudytis avižų šiaudų karšto vandens voniose.
Bruknės (Vaccinium vitis idaea) sergant osteochondroze, gerti bruknių lapų
arbatą.
Lauro lapai 5 gramus susmulkintų lauro lapų užpilti 300 ml verdančio
vandens, ant silpnos ugnies pavirti 5 min. Po to nuovirą kartu su lauro lapais
supilti termosą ir leisti nusistovėti 4 valandas, vėliau antpilą nukošti ir išgerti
mažais gurkšneliais. Taip reikia gydytis 3 paras.
Mišinys lygiomis dalimis sumaišyti susmulkintas didžiojo debesylo (Inula salicina L.) ir didžiosios varnalėšos (Arctium lappa L.) šaknis. 1 valgomąj šaukštą šio
susmulkinto vaistinių augalų mišinio užpilti 1 stikline verdančio vandens, šiltoje
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vietoje leisti nusistovėti 20 minučių, nukošti. 12 dienų iš eilės kojas iki kulkšnių
mirkyti karštame didžiojo debesylo šaknų antpile, kol jis atvės.
Musmirė (Amanita) supjaustyti 3 ar 4 musmires, užpilti 2 ar 3 litrais verdančio
vandens, leisti nusistovėti. Kai šis antpilas šiek tiek atvės, juo patepti skaudamas
vietas. Musmirių antpilą taip pat galima naudoti ir gydomiesiems kompresams.
Ropė (Brassica rapa) švariai nuplauti juodąją ropę, 15–30 minučių pamirkyti
dezinfekuojančiame kalio permanganato tirpale, po to sutarkuoti ir iš šios tyrės išspausti sultis, kurias reikia laikyti uždarame inde tamsioje vietoje. Šias sultis reikia
gerti 3 kartus per dieną po 30 gramų (bet ne daugiau ), nes išgėrus jų daugiau,
galima pakenkti organizmui. Be pertraukos reikia išgerti 10 kg juodųjų ridikų (Raphanus sativus) sulčių. Ligoniams, besigydantiems juodųjų ridikų sultimis, negalima
valgyti riebių mėsos patiekalų, krakmolo ir kiaušinių. Gydymo pradžioje ligonių savijauta gali pablogėti, tačiau po kurio laiko skausmai ir nemalonūs jausmai pranyks.
Tuo metu reikia nevalgyti virto maisto, kuris skatina druskų kaupimąsi organizme.
Salieras (Apium graveolens) mėsmale sumalti didelę saliero šakn ir išspausti sultis. Šias sultis reikia gerti kasdien 3 kartus per dieną po 2 valgomuosius
šaukštus, o salierų šaknų išspaudas galima panaudoti kompresams.
Svogūnas (Allium cepa) pusiau perpjauti svogūno galvutę. Ant abiejų svogūno puselių uždėti po 1 deguto lašą ir šias puseles uždėti ant skaudamų vietų.
Vištų kojos kelias vištų kojeles kepinti ant keptuvės tol, kol jos išskirs panašias degutą tamsias išskyras. Šias išskyras sumaišyti su vaikišku kremu ir
paruošti gydomąj tepalą. Juo reikia sutepti prieš miegą skaudamą vietą ir aprišti.

Plaučių uždegimas
Aviža (Avena) 1 stiklinę avižų su lukštais užpilti 1 litru pieno ir ant silpnos
ugnis virti 1 valandą. Š nuovirą nukošti, dėti sviesto, medaus ir gerti visą dieną
kaip arbatą. Būtinai jo išgerti prieš miegą.
Garstyčia (Sinapis alba) sumaišyti 2 valgomuosius šaukštus garstyčių miltelių su augaliniu aliejumi, praskiesti karštu vandeniu. Š mišin užtepti ant plono
popieriaus, uždėti ant ligonio krūtinės ir šiltai užkloti iki ryto.
Kanapė ( annabis sativa) kanapių sėklų pieną sumaišyti lygiomis dalimis su
mažo vaiko šlapimu ir gerti suaugusiems 4 kartus per dieną po pusę stiklinės.
Medus galima uždėti ir medaus kompresus. Jie dedami ant strėnų ir pritvirtinami pleistru. Geriausiai gydo liepų, kiaulpienių, šalpusnių ir vairių vaistažolių medus.
Našlaitė (Viola tricolor L.) 1 valgomąj šaukštą susmulkintos trispalvės našlaitės
žolės suberti termosą, užpilti 1 stikline verdančio vandens, leisti nusistovėti 2 val.,
nukošti. Š antpilą reikia gerti pusė valandos prieš valg po 1 3 stiklinės 2–3 kartus per dieną, galima paskaninti medumi. Gydytis reikia tol, kol pagerės savijauta.

Pūliniai
Duona karštame piene pamirkyta ruginė duona greitina pūlinių subrendimą.
Pikis votis galima gydyti tepalu, pagamintu iš aliejaus, sviesto ir kiaulės
taukų. Riebalus pakaitinti, dėti bičių pikio ir maišyti, kol pasidarys vientisa masė.
500 g riebalų imama 100 g bičių pikio. Tepalą laikyti tamsioje vietoje.
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Pupa (Vicia faba) ant pūlinių, kad jie greičiau subręstų, dedamos piene virtos sutrintos pupų sėklos.
Svogūnas (Allium cepa) svogūnų sultys ir šviežiai paruošta košelė, sukta
marlę, valo pūliuojančias žaizdas bei opas ir padeda joms gyti.
Iškepti vidutinio dydžio svogūną, perpjauti ir perpjauta puse uždėti ant
voties. Keisti kas 4 valandas.
Iškepti ant žarijų svogūną, j uždėti ant gysločio lapo, dar užtepti medaus
ir dėti ant pūlinio. Toks vaistas minkština odą, traukia pūlius, malšina skausmą.

Radikulitas
Agava (Agave americana) galima juosmens srit trinti perpjautu agavos lapu.
Spygliukai iš anksto nupjaunami. Reikia žinoti, kad pernelyg jaunas augalas gydo
pernelyg efektyviai, o pernelyg senas degina odą. Iš pradžių reikia trinti labai
atsargiai, stebint, kaip reaguoja oda. Labai jautrią odą gali išberti. Jei alerginės
reakcijos nepasireiškia, reikia trinti keletą kartų per dieną.
Beržas (Betula pulescens Ehrh.) jei radikulitas paūmėjo peršalus, rekomenduojama prieš nakt skaudamas vietas trinti beržų pumpurų tepalu, pridengti
beržų lapais ir pritvarstyti.
esnakas (Allium sativum) radikulitą efektyviai gydo ir česnakai. Iš jų ir
garstyčių gaminami pleistrai sutrinti česnakai sumaišomi su tokiu pat kiekiu
garstyčių miltelių. Mišinys atskiedžiamas riešutmedžio lapų nuoviru iki košelės
pavidalo masės, užtepamas ant audinio ir priglaudžiamas prie skaudamos vietos.
Laikoma, kol pradeda peršėti. Po to pleistras nuimamas, oda nuplaunama šaltu
vandeniu. Juosmens sritis apvyniojama vilnoniu audiniu.
ikusas ( icus) mėsmale sumalti fikuso lapą, tyrę užpilti 100 ml degtinės,
uždarame inde leisti nusistovėti 2 savaites, nukošti per dvigubą marlę ir paruoštą antpilą laikyti tamsioje vietoje 18–20 C šilumos patalpoje. Išsimaudžius karšto
vandens ir druskos vonioje, šiuo antpilu reikia trinti radikulito apimtas ir skaudamas vietas. Taip gydantis 10 dienų, radikulito skausmai pasimirš ilgam.
Kiaušinis paūmėjus radikulitui, prie pačių skaudžiausių vietų priglaudžiamos
dvi kietai išvirto kiaušinio puselės ir laikomos, kol ataušta.
Krienas (Armorocia rusticana) sutarkuoti 100 g šviežių krienų šaknų, pridėti
100 g garstyčių miltelių ir užpilti stikline degtinės. Gerai sumaišyti ir palaikyti
šiltoje vietoje 4–5 valandas. Mišin sudėti dvigubą marlę, uždėti ant skaudamos
vietos ir, uždengus celofanu, šiltai užkloti. Pakartoti kitą dieną. Procedūrą geriausia atlikti vakarais. Gydytis, kol radikulitas praeis.
Liepa (Tillia cordate Mill.) ūmiam radikulitui rimstant, tinka kompresai iš
liepos lapų. Paimti 4 šaukštus džiovintų susmulkintų lapų, užplikyti verdančiu
vandeniu ir, suvyniojus marlę, uždėti ant skaudamos vietos.
Pelai maišelis prikemšamas pelų, pritvirtinamas uždengtame puode ir neatvėsęs priglaudžiamas prie skaudamos vietos. Toks kompresas keičiamas keletą
kartų per valandą.
Pušis (Pinus silvestris L.) paimti 1 kg jaunų pušų ūglių, užpilti 3 litrais
vandens ir palaikyti 10 min. uždengtame inde. Po to dar palaikyti 4 valandas
ir nukošti. Paruošti vonią 15 litrų vandens imamas 1 litras nuoviro. Palaikyti
33–34 C vandens temperatūrą. Procedūros trukmė 10–15 min.
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Reumatas
Beržas (Betula pulescens Ehrh.) reikia pasisiūti brezentines kelnes, apdengiančias kūną nuo juosmens iki pėdų. Šias kelnes reikia prikimšti beržo lapų, kad jie
vienodu sluoksniu padengtų visas kojas. Taip besigydantiesiems pradeda stipriai
prakaituoti kojos, todėl sudrėkusius beržų lapus reikia pakeisti naujais. Taip reikia
gydytis ne mažiau kaip 10 kartų.
Diemedis (Artemisia) 4 valgomuosius šaukštus šviežios diemedžio žolės užpilti 1 litru verdančio vandens, leisti nusistovėti 2 valandas, nukošti. Gydant reumatą, šio antpilo reikia gerti 40 min. prieš valg po pusę stiklinės 3 kartus per
dieną. Tuo pat metu prie skaudamų sąnarių dėti verdančiu vandeniu nuplikytos
diemedžio žolės kompresus.
Drebulė (Abrotanum) sergant reumatu, reikia ne tik maudytis drebulių žievės antpilo voniose, bet ir gerti drebulių žievės nuoviro, kuris ruošiamas taip
1 valgomąj šaukštą drebulių žievės užpilti 1 stikline vandens, virinti valandą
laiko. Šio nuoviro reikia gerti po 1–2 valgomuosius šaukštus 3 kartus per dieną.
Pušis (Pinus silvestris L.) sergant reumatu, galima vartoti pušų pumpurų nuovirą, kur reikia supilti šilto vandens vonią. 500 g pušų pumpurų užpilti 5 litrais
vandens, ant silpnos ugnies pavirti 5 min., nukošti ir supilti šilto vandens vonią.
Skruzdėlės reikia ant skruzdėlyno uždėti pridengtą rankšluosčiu ir išteptą
anyžių aliejumi arba medumi skaudamą ranką ar koją. Taip pat galima patiesti
ant skruzdėlyno ligonio marškinius, o po to j apvilkti. Pagulėję ant skruzdėlyno
marškiniai prisigers skruzdžių rūgšties, kuri ir padės gydyti ligą.
Svogūnas (Allium cepa) mėsmale sumalti vidutinio dydžio nuvalytą svogūno
galvutę, tyrę supilti 1 2 stiklinės acto. Sergant reumatu, šia tyrele tepti skaudamą ir gydomą vietą, aprišti, palaikyti per nakt ir gydytis, kol skausmai nurims.
Žibalas prie skaudamos vietos pridėti geros kokybės žibalo kompresą, uždengti rankšluosčiu ir pritvirtinti. Po kurio laiko gydoma kūno vieta ims stipriai kaisti. Jei kaitinimo jausmas bus nepakeliamas, tai rankšluost reikia lengvai
nukelti, kad jis taip stipriai nespaustų kompreso. Reumato skausmus slopinant
kompresą patariama išlaikyti nuo pusės iki 2 valandų. Nuėmus kompresą, kūno
vietas patepti vazelinu, kad oda nenusiluptų ir nepradėtų pleiskanoti.

Rožė
Gyslotis (Plantago major L.) nuplauti plačialapio gysločio lapai pabarstomi
kreidos milteliais, valandą prieš saulėtek pridedami ant nesveikos vietos sutvarstoma mėlyno vilnonio audinio atraiža. Procedūros kartojamos ta pačia tvarka,
kol pasveikstama.
Nuplauti plačialapio gysločio lapai sutrinami košelę, sumaišomi su medumi
(1 1). Mišinys palaikomas ant nestiprios ugnies, kol pradeda virti (toliau neverdama), po to 3–4 valandas aušinamas. Kasdien valandą prieš saulėtek mišiniu
užtepama nesveika vieta ir sutvarstoma nauja drobinio audeklo ar marlės atraiža.
Taip gydomasi, kol pasveikstama.
Kreida viena mėlyno vilnonio audeklo pusė pabarstoma gerai susmulkintos
ir persijotos kreidos milteliais, uždedama ant nesveikos vietos (būtinai valandą
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prieš saulėtek ), sutvarstoma. Procedūros kartojamos kasdien su nauja atraiža ir
miltelių porcija, kol pasveikstama.
Medus suplėšoma (bet nesukarpoma) delno dydžio raudono šilko atraiža
ir sumaišoma su šaukštu medaus. Mišinys padalomas tris dalis. Rytą (pageidautina valandą prieš saulėtek ) ant rožės pakenktos vietos užtepama viena dalis
mišinio ir sutvarstoma. Antrą ir trečią rytą procedūra kartojama su likusiomis
mišinio porcijomis ir naujais tvarsčiais. Jei reikia, taip gydomasi ir toliau, kol
pasveikstama.

Sloga
Alijošius (Aloe arborescens) 3–4 kartus per dieną kiekvieną šnervę lašinti
po 3–5 lašus šviežių alijošiaus sulčių.
Burokėlis (Beta vulgaris rubra) naudinga 3 kartus per dieną kiekvieną šnervę lašinti 3–4 lašus burokėlių sulčių.
esnakas (Allium sativum) reikia kvėpuoti česnakų garus, nosies gleivinę tepti
vazelinu arba kiekvieną šnervę dedama po vatos tamponėl , suvilgytą česnako
sultyse. Šios procedūros daromos 2–3 kartus per dieną.
Krienas (Armorocia rusticana) kas 30 minučių kiekviena šnerve paeiliui uostomi tarkuoti krienai.
Pienas reikia kiekvieną nosies šnervę pipete lašinti mineralinio vandens.
Po to nosies šnerves lašinti pieno ir svogūno mišinio 1 arbatin šaukštel svogūnų tyrės sumaišyti su 1 2 stiklinės pieno. Mišin nukošti per marlę. Š mišin
lašinti nos po to, kai ji jau praplauta mineraliniu vandeniu.
Pikis aliejin 20
bičių pik reikia lašinti nosies ertmę.
Soda 3–4 kartus per dieną nosis išplaunama silpnu geriamosios sodos tirpalu, j lašinus keletą lašų propolio.
Svogūnas (Allium cepa) sloguojant reikia lašinti nos svogūnų sulčių 2–3
kartus per dieną. Svogūnų sultys veiksmingai išvalo užsikimšusią nos ir skatina
gleivių išsiskyrimą. Jos taip pat gydo ir sloguojančius vaikus.
Svogūną sutarkuoti, sumaišyti su medum ir trinti, jei slogą išberia ant lūpų.
alavijas (Salvia officinalis L.) 1 valgomasis šaukštas šalavijo užpilamas 1
stikline pieno, 10 minučių pavirinama ant silpnos ugnies, perkošiama ir išgeriama prieš miegą.

Struma
Vyšnia ( erasus vulgaris) 100 g susmulkintų vyšnių šakelių su subrinkusiais
pumpurais užpilti 1 litru vandens, virinti 15–20 minučių, nukošti. Sergant skydliaukės ligomis, šis nuoviras ilgesn laiką geriamas prieš valg po 1 valgomąj
šaukštą 3 kartus per dieną.
Žvaginė ( apsella bursa pastoris) susmulkintos trikertės žvaginės žolės tyrelę
sumaišyti su tarkuotais burokėliais, gautą mišin susukti marlę ir nakčiai pridėti
prie gydomos vietos. Ryte kompresą nuimti, kaklą nuplauti ir patepti bet kurios
rūšies aliejumi.
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Tulžies pūslės akmenligė
Alyva (Syringa vulgaris) alyvų (bezų) žiedų nuoviras gydo tulžies akmenligę.
Šaukštelis žiedų užplikomas stikline verdančio vandens.
Alyvuogių aliejus tulžies akmenys ir smėlis varomi alyvų aliejumi. Iš pradžių reikia gerti po 0,5 šaukštelio pusvaland prieš valg , palaipsniui didinti dozę
iki 0,5 stiklinės. Su alyvuogių aliejumi galima gerti citrinos ar greipfrutų sultis.
Beržas (Betula pulescens Ehrh.) sergant tulžies takų akmenlige, kiekvieną rytą
ir vakarą pusvalandis prieš valg reikia išgerti po stiklinę džiovintų beržo lapų
nuoviro. Lapai susmulkinami ir užplikomi verdančiu vandeniu.
Beržų lapų nuoviras 2 valgomuosius šaukštus pavasarinių beržų lapų užpilti
1 stikline verdančio vandens, ant silpnos ugnies virti tol, kol skysčio liks pusė,
o kai nuoviras atvės, nukošti. Šio nuoviro reikia gerti po 1 arbatin šaukštel 3
kartus per dieną prieš valg . Taip gydytis tris mėnesius. Šis gydymas ypač efektyvus, jei tulžies pūslėje yra susidarę smulkūs akmenukai. 1 valgomąj šaukštą
beržų lapų užpilti 1 stikline verdančio vandens, virti 20 minučių, leisti nusistovėti valandą laiko, po to nuovirą nukošti. Š nuovirą gerti ilgesn laiką 2 kartus
per parą prieš valg .
Burokėlis (Beta vulgaris rubra) išvirti keletą raudonųjų burokėlių. Juos virti
tol, kol nuoviras sutirštės lyg sirupas. Šio sirupo gerti po 1 4 stiklinės 3 kartus
per dieną prieš valg . Taip gydytis patariama gana ilgai. Nuo ilgo gydymo tulžies
akmenys ištirps ir pasišalins iš organizmo be skausmo.
Kadugys (Jupiter communis L.) 10 g susmulkintų uogų užpilama 200 ml degtinės, 12 dienų palaikoma tamsioje vietoje, perkošiama ir vartojama po 1 arbatin
šaukštel 3–4 kartus per dieną.
Krienas (Armoracia rusticana) 4 valgomuosius šaukštus tarkuotų krienų tyrės
sumaišyti su stikline pieno, mišin pakaitinti (tačiau neužvirinti) ir šiltoje vietoje
leisti nusistovėti 10 minučių, po to antpilą nukošti, nuspausti tirščius ir nedideliais gurkšneliais išgerti per dieną.
Kukurūzas ( ea mays) kukurūzų grūdų antpilas taip pat gydo akmenligę. Jis
ruošiamas taip 1 valgomąj šaukštą kukurūzų grūdų užpilti 0,6 litro verdančio vandens, užvirinti. Po to leisti nusistovėti ir gerti po 1 4 stiklinės 4 kartus per dieną.
Raugerškis (Berberis vulgaris L.) raugerškių lapų užpilas varo tulž , sergant
tulžies pūslės akmenlige. Jis ruošiamas vieną valgomąj šaukštą lapų reikia užpilti
stikline verdančio vandens ir palaikyti valandą gerti po vieną valgomąj šaukštą
4–5 kartus per dieną.
Svogūnas (Allium cepa) svogūnų sultys tirpdo tulžies smėl ir akmenis. Gerti
po 1 šaukštel 3–4 kartus per dieną prieš valg .
lamutis ( elichrysum arenarium) smiltyninio šlamučio antpilas 1 valgomąj šaukštą smiltyninio šlamučio žiedų užpilti stikline verdančio vandens, leisti
nusistovėti valandą laiko, po to antpilą nukošti. Šio antpilo reikia gerti po 1 3
stiklinės per dieną.
Žemuogė ( ragaria vesca L.) Esant tulžies akmenims, reikia valgyti žemuoges
arba šermukšnių uogas. Alergiškiems žmonėms žemuogių valgyti nerekomenduojama.
Sergantiems tulžies pūslės akmenlige reikėtų valgyti daugiau arbūzų, agurkų,
daržinio poro, moliūgų ir kitokių sultingų daržovių bei vaisių.
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Vėžys
Kepenų vėžys
Beržas (Betula pulescens Ehrh.) per dieną reikia išgerti po 1–2 stiklines šviežių beržų sulčių.
Bijūnas (Paeonia penegrima) bijūno šaknų antpilui 1 arbatin šaukštel susmulkintų bijūno šaknų užpilti 2 stiklinėmis karšto vandens, verdančio vandens
vonelėje pakaitinti 15 minučių, po to 1 valandą laiko leisti nusistovėti, o vėliau
antpilą nukošti. Šio antpilo gerti po 1 2 stiklinės 3 kartus per dieną pusė valandos prieš valg .
Bijūnų šaknų nuoviras. 1 arbatin šaukštel susmulkintų bijūno šaknų užpilti
2 stiklinėmis verdančio vandens, uždarame inde virti 10 min., po to nuovirą nukošti. Šio nuoviro reikia gerti po 1 2 stiklinės 3 kartus per dieną pusę valandos
prieš valg .
Jonažolė ( ypericum perforatum L.) 1 valgomj šaukštą paprastosios jonažolės
užpilti 1 stikline verdančio vandens, leisti nusistovėti 1 valandą laiko, po to antpilą nukošti. Šio antpilo reikia gerti po 150 ml 3 kartus per dieną.
Paprastąsias jonažoles (santykiu 1 5) užpilti degtine ir leisti nusistovėti 14
dienų. Šio antpilo reikia gerti po 1 arbatin šaukštel 3 kartus per dieną.

Virškinamojo trakto vėžys
esnakas (Allium sativum) sergant vėžiu, reikia gerti česnako nuovirą piene.
Krienas (Armorocia rusticana) kasdien reikia suvalgyti pupelės dydžio krienų
šaknų gabalėl .
Mišinys lygiomis dalimis sumaišyti rūgštynių, plačialapio gysločio lapus
(Plantago major L.) ir krienų šaknis (Armorocia rusticana). 1 valgomąj šaukštą šio
vaistinių augalų mišinio užpilti 300 ml verdančio vandens ir leisti šiltoje vietoje
nusistovėti 1 valandą. Šio antpilo reikia gerti po 1 valgomąj šaukštą 3 kartus
per dieną prieš valg .

Vidurių užkietėjimas
Alijošius (Aloe arborescens) 100 g alijošiaus sulčių sumaišyti su 100 g medaus ir gerti 15–20 min. prieš valg po 1 arbatin šaukštel per dieną. Vartoti
apie 3 savaites.
Burokėlis (Beta vulgaris) nuo lėtinio vidurių užkietėjimo siūloma kasdien
nevalgius suvalgyti po 100–150 g virtų burokėlių.
pinatas (Spinacia oleracea) 10 g špinatų lapų užpilti stikline verdančio vandens ir virti 10–15 min. Gerti atšaldytą po 1 2 stiklinės 3–4 kartus per dieną.
Kenčiantiems nuo vidurių užkietėjimo patariama kasdien gerti slyvų ir avižų
nuovirą, ridikų sultis, rūgpien , arbatą iš džiovintų vyšnių ar džiovintų obuolių.
Vaiguviškių liaudiški patarimai, ne kartą patikrinti gyvenimo praktikoje,
nelaimingų atsitikimų atvejais.
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kandimai
Bitės
Gyslotis (Plantago major L.) bitės geltą vietą patrinti gysločio lapu.
Svogūnas (Allium cepa) labai gerai yra bitės geltą vietą patrinti svogūno laišku.
altis kad bitės gelta vieta nesutintų, reikia patrinti kokiu nors šaltu daiktu,
pvz., akmenuku, geležiuku, pustykle, ir stengtis kuo greičiau išimti gyl .

Gyvatės
Rupūžė prie gyvatės geltos vietos reikia dėti gyvą rupūžę.
ilkas geltą vietą reikia užveržti su šilku, kad nuodai neitų toliau prie širdies.
Tabakas gyvatės geltą vietą reikia tverti tabaku su rūgusiu pienu, o išdžiūvus kartoti iš naujo.
Žalčialankis geltą vietą patrinti žalčialankio žievelės žaliąja puse.

Kraujavimo stabdymas
Alijošius (Aloe arborescens) reikia atpjauti alijošiaus griežinėl , uždėti ant lašinių griežinėlio ir aprišti.
ukrus reikia užberti ant žaizdos cukraus, tada kraujas sutirštėja ir nebebėga.
Druska sukramtyti duonos su druska, uždėti ant pjautinės žaizdos ir aprišti.
Gyslotis (Plantago major L.) reikia sumušti gysločio lapus ir dėti ant žaizdos.
Kraujažolė (Ashillea millefolium L.) reikia nuskintus šviežius lapus sutrinti
ir pridėti prie žaizdos. Taip pat kraujažolių nuoviru galima plauti žaizdas, dėti
kompresus ar kraujažolių sultis lašinti žaizdą.
Siera reikia su pagaliuku iš ausies iškrapštyti sieros ir ja patepti pjautą
ar sitarkuotą pirštą.

Lūžimai
Arnikas (Arnica montanus) patempus sausgyslę, reikia trinti kalninio arniko
spiritine ištrauka.
Gluosnis (Salis alba) lūžus kaului, j reikia tverti perskeltais gluosnių pagaliukais (šakelėmis), apvynioti ir laikyti mėnes laiko. Apdžiūvusios šakelės turi
būti keičiamos naujomis.
Vingiorykštė ( ilipendula ulmaria) ant lūžusios vietos tinka užrišti susmulkintų
ir sumuštų vingiorykščių.

Nudegimai
Bulvė (Solanum tuberosum) ant nudegintos ar nuplikusios vietos reikia dėti
sutarkuotą žalią bulvę.
Išrūgos nudegimus nuo saulės, o ypač pūsles, galima tepti pieno išrūgomis.
Jonažolė ( ypericum perforatum L.) nudegimų žaizdas galima tepti jonažolių
aliejumi, kuris gaminamas taip jonažolių žiedelius sukišti indel , užpilti aliejumi,
pakaitinti ant krosnies 5 dienas.
Putinas (Viburnum opulus L.) ant nudegintos ar nuplikytos vietos galima
uždėti aptraiškytų putino uogų.
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Ramunėlė (Matricaria hamomilla L.) ant nudegusio ar nuplikusios vietos
tinka dėti ramunėlių kompresą.
Taukai ant nudegusios ar nuplikusios vietos taip pat galima tepti vištos
arba žąsies taukus, sumaišytus su vašku ar kiaulės tulžimi.
Vanduo nusideginus ar nusiplikius reikia tą vietą kišti šaltą vanden .

Skenduolis
Skenduol reikia guldyti
nėtųsi, plaktųsi.

didel drabuž ar paklodę ir linguoti, kad riti-

Sumušimas
Gyslotis (Plantago major L.) sumuštą ir sutinusią vietą galima apdėti gysločiu su rūgščiu pienu ar grietine.
Kraujažolė (Ashillea millefolium L.) reikia sumušti kraujažolių lapus, sumaišyti
su rūgščiu pienu ir dėti ant sumuštos vietos.
Rugiagėlė ( entaurea yanus L.) sumuštą ir sutinusią vietą galima plauti arba
dėti kompresus iš rugiagėlių arbatos.
Varnalėša (Arctium lappa) sutinusią sumuštą vietą reikia apdėti ir aprišti
varnalėšom, nes kol išdžiūna, nebeskauda.

Žaibo trenkimas
Išrūgos žaibo nutrenktą žmogų reikia plauti pieno išrūgomis.
Žemė žaibo trenktą žmogų reikia suvynioti šlapią drobulę ir apkasti iki
galvos žemėmis.

Burtai
Aguona (Papaver somniferum) seniau buvo sakoma, kad tas, kas valgys daug
aguonų, turės daug vaikų ir pinigų.
Seniau buvo tikima, kad žmogus gali tapti nematomu. Tereikia 15 dienų vyne
pamirkyti aguonų sėklas. Po to nieko nevalgyti, o 5 dienas vien tik gerti šio vyno.
Gyslotis (Plantago major L.) nuo seno tikima, jog tas, kas sidės kišenę
plačialapio gysločio šakn , tam miške ne kas gyvatė.
Jonažolė ( ypericum perforatum L.) senovėje jonažolė buvo laikoma stebuklingu
augalu ir plačiai naudojama burtams. Jei, pavyzdžiui, mergina norėdavo sužinoti,
ar vaikinas ją myli, susukdavo jonažolės stiebą ir žiūrėdavo, kokios spalvos sultys
pasirodys jei raudonos, reiškia myli, jei bespalvės – ne.
Kaimuose gyvavo paprotys neramiai miegančio vaiko šieno čiužin dėti
pluoštel sausų jonažolių, mat buvo tikima, jog šis vaistingas augalas neleis vaikui
susapnuoti nemalonaus sapno ir išsigąsti.
Gimdyvėms duodavo pakvėpuoti jonažolės smilkalų, kad gimtų gyvas kūdikis. O kad gimdymas neužsitęstų ir būtų sėkmingas, gimdyvė turėdavo išgerti
nedidelę dozę jonažolių nuoviro, tačiau jam gaminti buvo vartojamas ne vanduo,
o natūralus vynas.
Kad žmogus kuo mažiau pavargtų daug ir sunkiai vaikščiodamas, jis turėdavo jonažolės šakelę laikyti kumštyje arba užkištą už juostos.
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Jonažolės stiebų būdavo dedama ir apavą. Stebuklingoji žolė neva saugodavo nuo blogų žmonių kerų.
Dar ir šiandien tikros žolininkės laikosi tokios taisyklės jonažoles renka
ypač švariose vietose ir svarbiausia ten, kur nesigirdi, kaip gieda gaidys.
Kadugys (Juniperus communis) jau nuo seno vyrams buvo patariama nešiotis
su savimi kadugio uogų, kad jų lytinė potencija būtų didesnė.
Kauko pirštas jeigu skaudėdavo dant , tai sakydavo, kad jame esąs kirminas, kur reikia numarinti. Tam tikslui paimdavo kauko pirštą (piršto pavidalo
belemnitą), trindavo juo dant ir triskart sakydavo
Kauke, Kauke, tavo pirštu dantį trinu, tavo vardu kirmėl marinu, kad ji padvėstų arba iš dantų išsliuogtų ir eitų į sausus
medžius, kietus akmenis. Kaip tu šitą pirštą metei, tegul pameta
dantį kirmėlė, kuri jį kamuoja. Dievo leidimu, mano liepimu kirmėl pasiimk, paimk, pasiimk.
Kvietys (Triticum) kviečiai yra vaisingumo ir pinigų augalas. Nuo seno jaunavedžiams būdavo patariama su savimi nešiotis arba valgyti kviečių grūdų, nes
jie padės susilaukti vaikų. Seniau buvo teigiama, jog jei namie bus bent kelios
kviečių varpos, tai šeimininkai bus turtingi.
Melisa (Melissa ofifcinalis L.) seniau buvo sakoma, jei bitininkai trins avilius
melisomis, juos atskris naujų bičių.
Mėta (Mentha) vykstant kelionę, reikia piniginę sidėti kelis mėtos lapus,
kad lydėtų sėkmė.
Morka (Daucus sativus Roehl) seniau norinčios pastoti moterys valgydavo
morkų, nes manydavo, kad jos žadina lytinę aistrą ir gydo nuo impotencijos.
Musmirė (Amanita) ilgai nesusilaukiančioms vaikų šeimoms reikia raudonųjų
musmirių padėti ant miegamojo palangės.
Pelynas (Artemisia absinthium L.) pelynai yra apsaugos, meilės bei dvasinių
jėgų augalas. Nešiojantis pelynus su savimi, galima apsisaugoti nuo nelaimių. Norint, kad mylimas žmogus atkreiptų dėmes , po lova reikia padėti pelynų. Seniau
buvo teigiama, kad kapinėse sudeginus pelynų, žmonės prisikels iš mirusiųjų ir
papasakos ne vieną mirusiųjų karalystės paslapt .
Primulė (Primulla) primulė yra apsaugos ir meilės augalas. Nuo seno teigiama, kad darže augančias primules aplanko gerosios fėjos, kurios apsaugo namus
nuo nelaimių. Moterys, norinčios, kad jas simylėtų, nuo seno su savimi nešiodavosi primulės žiedų. Seniau buvo teigiama, kad vaikai, miegantys ant pagalvių,
kurias prikimšta primulių, visą gyvenimą gerbs savo tėvus.
Rabarbaras (Rheum undulatum) rabarbarai yra apsaugos ir ištikimybės augalas. Norint, kad mylimasis būtų ištikimas, reika j pavaišinti rabarbarų pyragu.
Ridikėlis (Raphanus sativus var. radicula) ridikėliai yra apsaugos ir aistros
augalas. Jau nuo seno sakoma, kad ridikėliai gali apsaugoti nuo piktos akies.
Ropė (Brassica rapa) ropė yra apsaugos augalas. Seniau prieš Vėlines ropėje išgremždavo skylę, kurią statydavo degančią žvakę. Norint atsikratyti savo
namuose nepageidaujamo svečio, reikia j pavaišinti ropių patiekalu.
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Saulėgrąža ( elianthus annus) saulėgrąža yra vaisingumo, sveikatos, išminties
ir norų išsipildymo augalas. Seniau moterims, norinčioms pastoti, buvo patariama valgyti saulėgrąžų sėklų, o norintiems nesusirgti užkrečiamomis ligomis šias
sėklas reikėjo su savimi nešiotis maišelyje. Seniau buvo sakoma, kad nupjovus
saulėgrąžos galvą saulei leidžiantis ir sumanius norą, jis išsipildys iki kito saulėlydžio, o padėjus saulėgrąžos galvą nakčiai po lova, galima sužinoti teisybę apie
bet kurią rūpimą paslapt . Norint būti geresniems, saulėgrąžos sultimis reikia
patepti palanges. Darže augančios saulėgrąžos atneša laimę jo šeimininkui.
Varputis (Elymus Agropyron repens) paprastasis varputis yra laimės, lytinės
aistros, meilės bei apsisaugojimo nuo blogio jėgų augalas. Teigiama, kad jei kuris
žmogus pabarsto varpučio po lova, netrukus j gali simylėti ne vienas žmogus.
Pašlaksčius paprastojo varpučio antpilo kambaryje – namai bus apsaugoti nuo
nelaimių.
Dyvai pamačius pas kok žmogų ant rankos ar kitur karpas, negalima dyvytis, nes karpos gali pereiti tam, kuris dyvyjasi. Pamačius pas ką karpas, reikia
spjauti – tfu Karpos tada išnyks.
Mėnulis karpas reikia gnaibyti ir raustinėti, kai mėnulis yra delčioj – tada
jos išnyks.
Nėščia moteris norėdama apsaugoti nuo bloga linkinčiųjų, apie savo nėštumą
svetimiems žmonėms moteris gali pasakyti tik tada, kai pajunta kūdikio judesius.
Nėščia moteris turi vengti barnių, laidotuvių.
Jei nėščia moteris paspirs katę ar šun , ji gali pagimdyti psichiškai nesveiką
vaiką, o jei ji pasisavins svetimą daiktą, jos vaikas gali būti vagis.
Laukiančioms kūdikio moterims patariama kuo rečiau žiūrėti veidrod , jei
nori, kad vaikas gimtų sveikas ir žvalus. Be to, jos turi stengtis nieko ne žeisti
nei savo žodžiais, nei darbais.
Pelė skaudamus ir vaikų dantis traukdavo ant jų užnėrę siūlą ir smarkiai
timptelėdami. Paprastai tokiu būdu tėvai traukdavo vaikų pieninius dantis. Juos
ištraukę, mesdavo už krosnies sakydami Te tau, pele, kaulinis, duok man geležinį.
Tada esą užaugdavę negendantys, stiprūs kaip geležis dantys.
Upė seniau prie upių niekada nedainuodavo linksmų ir dvasingų dainų, o
suminėdavo savo nelaimes, skriaudas ir skausmus, ir visa tai vanduo nunešdavo...
Maudantis upėje ar kitame vandens telkinyje, negalima spjaudyti vanden ,
nes už tai, pasak liaudies išminties, vanduo apdovanos ligomis.

Papasakojo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zofija Andrulienė, gim. 1921 m., gyv. P kelių k.
Eugenija Andruškienė, gim. 1926 m., gyv. J dikių k.
Elžbieta Banienė, gim. 1923 m., gyv. P kelių k.
Zofija Dargvainienė, gim. 1943 m., gyv. V iguvos mstl.
Emilija Eismontienė, gim. 1916 m. Liubši k.
Genovaitė Eitmantienė, gim. 1928 m. Daustori k.
Joana Kaminskienė, gim. 1933 m., gyv. Klapatauski k.
Stanislava Kunickienė, gim. 1929 m., gyv. V iguvos mstl.
Salomėja Savickienė, gim. 1924 m., gyv. Šili kų k.
Magdelena Sirūnavičienė, gim. 1927 m., gyv. Ubesi kų k.
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Liaudies sanitarijos aspektai
Vaiguvos apylinkėse
Stefanija Kundrotienė

Pirtys
Pirtyse pagonys lietuviai atlikdavo vairias apeigas deivei Laimai, gydydavosi, gimdydavo vaikus. Pagarboje laikyta ne tik pirtis, bet ir takas ją. Jis būdavo
rūpestingai šluojamas ir ravimas. Einant šiuo taku, buvo nusiteikiama iš neskaisčios būsenos pereiti skaisčią. Išeinantieji pirt atsisveikindavo su likusiaisiais.
Pirmapradė kultūra – moteriška. Paprotinė pirtis išlaikė daug griežtai uždaros
moteriškos erdvės bruožų, kurios ritualai pripildyti prasmės. Moterys nuo seno
turėjo pirčių bendruomenes. Kiekviena pirtis turėjo savo, kelių šeimų moterų ratą,
kurios žinojo papročius ir prasmes. Moterys, susirinkusios pirtyje, turėdavo apie
ką pasikalbėti. Kai moteris pirtyje – ji saugi ir izoliuota nuo vyriško agresyvaus
pasaulio. Pirtis yra matriarchalinės kultūros padarinys – pirmoji sriubą su karštu
akmeniu išvirti išmoko moteris, rišti ir naudoti vantas taip pat pirmoji išmoko
moteris. Moters simbolis buvo kaušas, kuris vėliau buvo naudojamas pirtyse.
O vyrai tokio simbolio neturi. Jie taip pat neturi ir pirties papročių – tik pročius. Jei atsigaus pirčių papročiai, tai jie turi atsigauti tarp moterų, nes pirmosios
vantos garinimas ant krosnies yra ritualinis veiksmas – auka. Vėliau garinamos
kitos vantos ir dalijamos kaip komunija visiems esantiesiems.1
Pirmą kartą lietuviška pirtis paminėta rusų, Ipatijaus metraštyje, kur aprašoma, kad kunigaikštis Treniota buvo nužudytas eidamas
mylnicą , t. y. pirt .
Vadinasi, XIII a. pirtys jau buvo prastas kunigaikščių dvaro statinys. Lietuvos
pirtys minimos XIII–XIV a. Kryžiuočių ir Livonijos ordinų kronikose, rusų metraščiuose, vėliau XV–XVII a. dvarų inventoriuose. Lietuviškuose dvaruose statytos
gana sudėtingos dviejų ar trijų pastatų pirtys, kuriose buvo atskiros garinimosi,
prausimosi ir poilsio patalpos. T. Narbutas, remdamasis senaisiais istoriniais šaltiniais, XIX a. pirmojoje pusėje rašė, kad senovėje turtingieji lietuviai mėgo maudytis šiltose maudyklėse, kartais net kelis kartus per dieną. Ponų namuose buvę
maži pastatėliai, vadinami pirtelėmis, kuriuose vanduo buvo šildomas kaitintais
akmenimis. Neturtingieji, t. y. valstiečiai, statėsi požeminius rūselius su akmenų
krosnimis. Vėlesniais laikais valstiečiai pirtyse mindavo linus, rūkydavo mėsą.
Lietuvos kaimuose nuo senų senovės pirt turėjo beveik kiekviena ar kas
antra šeima. Bet po rusų okupacijos ir 1708–1711 m. maro Lietuvoje išmirė daugiau nei trečdalis gyventojų, todėl pirčių, ypač Žemaitijoje ir Suvalkijoje, gerokai
sumažėjo. Prie jų naikinimo ypač prisidėjo rusų okupacinė kariuomenė. Didžiausi
plotai buvo paversti dykuma, daugybė dvarų ir kaimų sulyginti su žeme, laukai
apžėlę miškais, galvijai išplėšti kareivių, gyventojai išmirę nuo ligų ir bado, daugybė išbėgioję nuo plėšikaujančių būrių užsien arba stoję kariuomenę, daugelis
išvaryti tolimus Rusijos kraštus.
Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, jos patriotai pradėjo partizanin 1 Ka va liaus kas R. Rumšiškės, 2003 12–2004 02 (internetas).
karą. Lietuvos kaimuose, vienkiemiuose
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beveik prie kiekvieno namo buvo pirtis, dažnai jos būdavo kaimo pakraščiuose,
palei upes ar ežerus. Jose dažnai apsistodavo partizanai, čia jie nusiprausdavo
ir pasišildydavo. Todėl Sovietų Sąjungos KGB specialiu sakymu buvo liepta nugriauti visas kaimų ir vienkiemių pirtis, retai kur jų beliko. Nugriauta buvo ir
mūsų gimtojo Norki kaimo pirtis, buvusi prie šaltinėlių, viduryje mažo Aplūko
miškelio. Pirtys rusiškomis pradėtos vadinti, kai sovietmečiu jas statė visuomenines miestuose, miesteliuose ar kolūkiuose. Tokia pirtis buvo ir V iguvoje. Šiose
pirtyse būdavo prausiamasi, maudomasi ir kartais, jei mokėdavo geriau rengti
pėryklą, net periamasi. Prausiamasi buvo iš rusiškų metalinių tazikų , kuriais
žmonės atsinešdavo karšto ar šalto vandens. Žmonės pasityčiodami visuomenines
sovietines pirtis vadino rusiškomis . Iš čia ir kilo pavadinimas rusiška garinė
pirtis . Vaiguvoje nugriovus tokią pirt , vaiguviškiai prausiasi individualiai savo
namuose, sirengę dušus ar vonias.
Sovietmečiu garinių pirčių buvo nedaug. 1987 m. surašymo duomenimis,
Lietuvos kaimuose jų buvo tik per 30 000 (čia liko ne skaičiuotos pirtys, rengtos
sodo nameliuose, gyvenamuose namuose, jų rūsiuose). Tada labai išpopuliarėjo
suomiškos pirtys – saunos. Tokių pirčių Vaiguvos valsčiuje nebuvo.
Lietuviai savo garinėse pirtyse ir maudosi, ir prausiasi, ir garinasi, ir vanojasi, ir periasi. Ir kaip nė viena pasaulio tauta pėrimuisi naudoja net 54 gydomųjų
augalų vantas. Lietuviai vieninteliai pasaulyje savo garsiosiose garinėse pirtyse
profilaktikos ir gydymo tikslais darosi vairiausio medaus (lauko gėlių, viržių,
liepų, grikių) masažą, garinėms inhaliacijoms naudoja vairų vanden – pelkių,
šaltinių, upių, ežerų, lietaus, taip pat giros, alaus, midaus, degtinės, 60 vaistažolių
nuovirų ir antpilų skiedinius. Be to, lietuviai savo pirtyse mėgsta naudotis kontrastinėmis oro ir vandens procedūromis, apsipylimais šaltu vandeniu, maudytis
eketėse, murkdytis šalto vandens kubiluose, voliotis sniege. Taip pat jie vieninteliai
pasaulyje moka statytis žemines arba pusiau žemines juodąsias (dūmines) pirtis,
baltąsias pirtis iš rąstų arba molio su šiaudais, pirtis su krosnimi, ant kurios
kaitintų upių ar upokšnių akmenų pilamas vanduo garui susidaryti. Žemaičiai
dar iki mūsų dienų naudoja kubilines pirtis, t. y. bet kurioje iš čia minėtų pirčių
būtinai karšto vandens kubilą meta iš upių ištrauktus iki raudonumo kaitintus akmenis (čia reikia žinoti, iš kokio medžio turi būti kubilai, koks vanduo ir
kokie akmenys). Aišku, pats didžiausias pirtininkų menas yra vantų paruošimas,
surišimas, išdžiovinimas, šutinimas, kad periantis nenukristų lapai.2
Prieš šventes, o ypač prieš Kalėdas ir Velykas, visuomet visi išsimaudydavo
kubiluose ar pirtyse. P kelių kaime buvo dvi pirtys – Mortos Gedrimienės ir Povilo Paliulio. Jas paprastai kurdavo kiekvieną šeštadien . Stovėjo jos prie Knit ojos
kranto, kad reikalui esant, netoli būtų pasisemti šalto vandens, ar išbėgus iš
pirties, nerti šaltą upę. Bet kaime tokių drąsuolių būdavo mažai. Pirčių viduje
buvo sumūrytos krosnys, kuriose kaitindavo akmenis. Paskui kaitusius akmenis
mesdavo netoliese stovinčius kubilus ir tokiu būdu būdavo pašildomas vanduo.
Pirtys būdavo kūrenamos malkomis.
Kaimynai, eidami maudytis, nešdavosi
2
Sa kas A. V. Ar tikrai lietuviai nežino, kas tikra
savo malkų. Pirties viduje buvo vadilietuviška pirtis, Lietuvos aidas, 2005, spalio 27,
Nr. 250, p. 8.
namos laktos pasilipti aukščiau, kur
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kininko Vincento Pociaus pirtis gojelyje Bagužių kaimo. 19 7 m.
S. Vaitkaus nuotr. Iš

iaulių „Aušros“ muziejaus ( AM)

būdavo didesnis karštis, ir kaitintis. Pikeliškiai perdavosi tik su beržinėmis vantomis ir naudodavo tik ūkišką muilą. Pirmiausiai pirt maudytis eidavo vyrai,
o paskui moterys su vaikais. Nusiprausę visi apsivilkdavo švarius drabužius.3
Ubesi kų kaime gyveno apie 12 šeimų, o pirtys buvo tik penkios. Antano
Obriko pirtis stovėjo ant Ubesi ko upelio kranto netoli sodybos. Pirtis buvo pastatyta iš akmenų, tik durys buvo medinės. Jos viduje buvo sumūryta krosnis,
kurios kaminas išvestas lauką. Netoli stovėjo skardinis kubilas, pripiltas vandens,
kuris, kūrenant krosn , pašildavo. Atsisėsti ant akmenų būdavo padėtos lentos,
taip pat mediniai suolai. Žmonės prisipildavo dubenis vandens, mirkydavo j
beržines vantas ir perdavosi.4

Skalbinių skalbimas
Baltinius skalbdavo žlugtais, kuriuos XX a. paruošdavo taip skalbinius
sudėdavo medin kubilą ar puskubil , keletą kartų perpildavo verdančiu vandeniu, išvirtu su lapuočių medžių, dažniausiai beržo, pelenais. Mirkydavo šarme
per nakt . Paskui sužlugdavo (sudėdavo) katilą ir pavirindavo šarme. Išvirintus
skalbinius vasarą, kartais ir žiemą, veždavo prie upės, ežero ar tvenkinio, čia
juos velėdavo kultuvėmis, o išvelėtus ištrindavo ir išskalaudavo vandenyje. Skalaudavo upės, ežero ar tvenkinio vandenyje ir žiemą, jei nebūdavo labai šalta. Jei
skalavimo vietos būdavo toliau, o skalbinių daug, žlugtą su priedais (velėjamuoju
suolu ar lenta, suoleliu ir kultuve) nuveždavo arkliu ar pačios skalbėjos ratukais.
Švarius iškočiotus skalbinius laikydavo svirne, kraitkubiliuose, spintose ar
skryniose. Kartais juos sudžiaustydavo
ant pritaisytų prie sijų kartelių arba 3
Pasakojo Zofija Andrulienė (Zajauskaitė), 85 metų,
sudėdavo ant lentynų.5
Pikeliai.
Ona Ka la sauskie nė (Ja na vi čiū- 4 Pasakojo Magdelena Sirūnavičienė (Obrikaitė), 80
metų, Ubesi kai.
tė) prisimena, kaip jos tėvų – žymių 5 D u n d u l i e n ė P. Senieji lietuvių šeimos papročiai.
Namų švara, tvarka ir higiena, Vilnius, 1999, p. 129.
žgirių dvaro (buvusio šiaurę nuo
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Pikelių kaimo gyventoja skalbia savo atsineštus skalbinius Knituojos
upelyje. 19 7 m. S. Vaitkaus nuotr.

AM

Vaiguvos) ponų Janavičių patalynė su arkliu vienkinkiais ratais buvo vežama už
3 km Kn tuojos upel skalbti ir vasarą, ir net žiemą, nors kitas, Varmės, upelis buvo arčiau Užgirių dvaro, bet jis buvo uždumblėjęs, su nešvariu vandeniu.
Palei pat didžiausią Vaiguvos valsčiaus upel Knituoją buvo daug kaimų
ir visi jų gyventojai naščiais nešdavo žiemą ir vasarą savo skalbinius skalbti
Knituoją, nes joje tekėjo švarus vanduo. Nuo 1980 m. melioracijos darbai užteršė
Knituojos vanden ir dabar joje niekas skalbinių nebeskalauja, nes ją pavertė melioracijos grioviu. Vagos krantai statūs, sunkiai prieinami net rankas nusiplauti.
Nešvariems skalbiniams laikyti, merkti ir plauti buvo naudojami vairių formų ir dydžių kubiliukai. Jie XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje daugiausia buvo
mediniai, padaryti iš šulelių, suveržti mediniais ar geležiniais lankais. Kubiliukai
buvo daromi dažniausiai iš eglės, ąžuolo, kartais iš klevo, beržo. Lankams buvo
naudojamas lazdynas, kartais – karklas. XX a. lankai jau buvo geležiniai. Vėliau
buvo pradėti gaminti pailgi 5–6 kibirų talpos kubiliukai, vadinami balėjomis, vanikėmis. Be to, dar buvo iš vieno medžio gabalo skobtos geldos. Jose buvo skalbiama
ir prausiami maži vaikai. Skalbimui namie laikydavo 2–3 kubiliukus. Jų skaičius
priklausė nuo šeimynos dydžio. Kai kur, bet labai retai, tuose pačiuose induose
buvo laikoma mėsa. Turtinguose ūkiuose buvo naudojami kubilai šutinimui (kartais juose buvo daromas alus). Tai buvo didelis, apvalus, tiesiomis sienomis apie
1–1,5 m aukščio ąžuolinių šulų kubilas su mediniais lankais ir skyle dugne ar
šone. Jis buvo statomas ant žėglio (rekežio) ar suolo. Po Pirmojo pasaulinio karo
ėmė rastis metalinių vonelių. Jos Vaiguvos apylinkėse plačiai paplito. Po Antrojo
pasaulinio karo metaliniai kibirai išstūmė medinius. Norėdamos palengvinti skalbimą, moterys naudojo rantuotas (karpuotas) lentas – velėtuvus.
Šeimininkės skalbiniams skalbti ne visada turėdavo muilo, nes jo gamyba sudėtinga ir ne kiekviena jų galėjo muilą pati pasigaminti. Sumanios šeimininkės virdavo
muilą iš nugaišusio gyvulio riebios mėsos ir mėlynojo akmeniuko , kurio buvo sunku
gauti, ypač pokario metais. Jaunosios šeimininkės muilo išsivirti išvis nemokėjo.
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Kaimuose išskalbtus
išdžiovintus
skalbinius kočiodavo
su kočėlais. 2018 m.
Antano Jankausko
(Jankaus) nuotr.

Nešvariems rūbams sudėti specialios vietos kaimų sodybose nebuvo. Vienos
šeimininkės juos kišdavo maišan, o kitos – mesdavo kur papuola. Išskalbtus drabužius džiaudavo lauke, prieklėtyje, ant a kšto arba troboje ant virvės ar kartelės.
Apatinius baltinius vaiguviškiai keisdavo beveik kas savaitę.
Ubesiukų kaimo gyventojai drabužius skalbdavo su pelenų šarmu, kur pasigamindavo ant pelenų užpylę verdančio vandens. Mišiniui leisdavo nusistovėti,
o paskui skyst nupildavo ir jame virindavo drabužius, o storus rūbus virindavo
kartu su pelenais. Išvirintus ir atvėsintus rūbus trindavo ant lentos, skalaudavo
Ubesiuko upelyje. Prie upelio kranto buvo padarytas suolas, ant kurio dėdavo
skalbinius ir daužydavo su kultuve. Po to juos vėl skalaudavo.6

Lovos
Lovų buvo vairių paprastų, padarytų iš lentų, papuoštų vairiais tradiciniais raštais, dažytų, dažniausiai vyšnių spalva. Prie senesniųjų priklauso lovos
be užgalių.
lovas klodavo šiaudų, kartais virkščių, susigulėjusius pakeisdavo
naujais. Kai kur šiaudus primaišydavo ajerų, paparčių dėl malonesnio kvapo ir
kad nesiveistų blusos. Čiužiniai buvo naudojami retai. Šiaudai būdavo apdengiami
balta drobine arba languota pakuline paklode, lovos gale padedamos dvi, kartais
trys pagalvės, apvilktos drobiniais užvalkalais, kurių vienas galas dažniausiai būdavo papuoštas mezginiu arba siuvinėjimu. Apsiklodavo pūkiniais patalais arba
pakulinėmis antklodėmis. Dieną lovas užklodavo namų darbo raštuotais užklotais.7
Daug Pikelių kaimo gyventojų turėjo pasidarę patalus. Tai buvo šiltas užklotas. Lovų apačioje klodavo šiaudų
ar šieno, o ant jų užtiesdavo paklodę. 6
Pasakojo Magdelena Sirūnavičienė (Obrikaitė), 80
Vėliau pradėjo siūtis čiužinius, kuriuos
metų, Ubesi kai.
prikimšdavo šiaudų ar sauso šieno ir 7 Dun du lie nė P. Senieji lietuvių šeimos papročiai...,
p. 127.
būtinai su ajerais, kad nesiveistų blusos 8 Pasakojo Zofija Andrulienė (Zajauskaitė), 85 metų,
ir būtų malonesnis kvapas.8
P keliai.
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Užugirio ruože kaimas mažai žiūri patalo patogumo – paprasta iš lentų ir
šakotų pagalių suimprovizuota lova, sukalta trobos kertėje prie krosnies, paklota
žirnių virkščiomis, užklota storu nešvariu, nuo amžių neskalbtu skarmalu, vargšui
valstiečiui yra atilsio vieta, kur jis po visos dienos triūso atgula kelioms valandoms su skaudusiais sąnariais.
Kai kurie žemaičiai ir ypač prūsai mėgo gerą patalą. Ten ne tik šeimininkai,
bet ir šeimynykščiai turi atskiras lovas, paklotas minkštu, kvapiu šienu, o kartais
ir plunksnų čiužiniais. Kiekvienas pasideda galvą ant priegalvio, mažiausiai vieno,
o patys šeimininkai miega ant trijų keturių pailgos formos priegalvių. Šeimininkai
dažniausiai žiemą vasarą miega svirne, užtat, kad nebūtų šalta, klojasi vadinamosiomis duknomis (patalais). Tai labai platūs plunksnų maišai, minkštai pripilti pūkų
ar plunksnų, apvilkti trinyčio užvalkalais (dvilinkėmis). Keli plunksnų čiužiniai,
kelerios duknos ir bent tuzinas priegalvių būtinai turi būti jaunosios kraičiuose.
Impilus siuva iš labai tankios naminės drobės.
Trobose paprastai šviečiamasi pušinėmis, drebulinėmis ar beržinėmis balanomis.9
Visur vaikus migdydavo supamose lovelėse arba lopšeliuose (lopšiūse). Mažus vaikus iki septynių mėnesių vystydavo vystyklais, padarytais iš išnešiotų
baltinių, paklodžių. Pieną vaikams pildavo avies ar karvės ragą, kurie atstodavo
vaikui čiulptuką (tūt ).

Prausimasis
Veidą prausdavosi ryte atsikėlę, o rankas – prieš kiekvieną valgymą. Šluostėsi visi tuo pačiu arba atskiru rankšluosčiu, pakabintu arčiau krosnies ant kablio
arba meniškai išpjaustytos rankšluostinės. Prausimuisi buvo naudojamos geldutės,
mediniai žemi kubiliukai. Jei tokių nebūdavo, prausdavosi vieni kitiems užpildami
iš puoduko vandens virš pastatyto indo (ušėtko).10
Kaimų, esančių palei Knituojos upę, gyventojai ne tik skalbinius skalbdavo
joje, bet ir prausdavosi, o karštomis dienomis ir maudydavosi. Tolimesnių kaimų
gyventojai karštomis vasaros dienomis pasemtą iš šulinio vanden pastatydavo
kibiruose saulės atokaitoje, kad vanduo apšiltų, ir prausdavo su muilu visą kūną
lauke. Žiemos metu jie, pasisėmę iš Knituojos vandens, parsinešdavo trobas, šiek
tiek j palaikydavo, kad apšiltų (apdrungtų), ir dubenyse (bliūduose) prausdavosi,
o maudydavosi kubiluose.

Galvos plovimas
Galvą plaudavo su pačių pasidarytu šarmu. Išplovus galvą su šarmu, plaukai būdavo sulipę, todėl juos perskalaudavo su vandeniu, parūgštintu kubiluose
rauginta beržų sula.11

Šukavimasis
Šukos buvo kaulinės, o metalinės
Vaiguvos apylinkėse atsirado tik po I pasaulinio karo. Vyrai plaukus kirpdavo
trumpai, apžėl neidavo . Moterys pindavo kasas. Vaikai nešiojo trumpus plaukus.

Ju ce vi čius L. A. Raštai, Vilnius, 1959, p. 328.
Dun du lie nė P. Senieji lietuvių šeimos papročiai...,
p. 129.
11
Pasakojo Paulina Žalpienė (Eitmantytė), 83 metų,
Tolišiai.
9

10
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Barzdos

Vyrai barzdas skusdavosi barzdaskutėmis (britvomis), kurios buvo labai aštrios ir dažnai jie susipjaustydavo ir susikruvindavo žandus, nors prieš tai jie ir
būdavo šepetėliu (penzeliu) muilo putomis išsitrynę juos. Šepetėlių barzdai skusti
karo metais parduotuvėse nebūdavo, tad vyrai juos darydavosi patys iš kiaulės
šerių, bet ne visi tai mokėdavo.

Ligoniai
Vaiguvos valsčiaus kaimuose susirgusius šeimos narius laikydavo trobose
kartu su sveikaisiais, o kai kurie ligonio lovą drobule atskirdavo. Niekas neaiškindavo, kuri liga limpa, kuri – ne. Bet jei ir žinodavo, dažnai neturėjo galimybių
atskirti ligon nuo sveikųjų. Žmonės kur gulėdavo, ten ir sirgdavo.
Prasčiausiame kambaryje šiaurės pusę, kur nėra saulės, dažniausiai gyvendavo nusenę tėvai, kad nesimaišytų su mažais vaikais. O virtuvėse miegodavo
laikinai vasaros sezonui samdyti piemenukai gyvuliams ganyti, tai yra vaikai per
dešimties metų amžiaus.
Tvarka trobose priklausė nuo šeimininkių išprusimo, turtingumo. Didesni
ūkininkai turėjo geresnes sąlygas negu mažažemiai, kurie šaltomis žiemomis
trobas atsivesdavo karves, avis ir net apsiparšavusias kiaules, nes jų tvartai buvo
menki, sutrešę, skylėti ir šalti.

Tualetai
Turtingesnės šeimos savo sodybose turėjo išvietes – lentines būdeles, kurias
stengdavosi švariai užlaikyti. Jas išvalę, išmatas visada užkasdavo. Daugelis šeimų tokių išviečių neturėjo ir gamtinius reikalus atlikdavo kur papuola ariamoje
žemėje už namo, už tvarto, už sodelio ar kur nors krūmyne. Kiekvieną pavasar
ir ruden tuos plotus apardavo ir visur būdavo švaru.

Parazitų naikinimas
Žiemą, kai būdavo speigas, patalynę išnešdavo lauką, kad sušaltų ten esančios blusos, o vasarą naikindavo musių nuodais. Jei galvose būdavo utėlių – barstydavo dustu (DDT milteliai, kurie vėliau buvo uždrausti naudoti) ar ištepdavo
žibalu. Blakes plikydavo verdančiu vandeniu ar iš pieninės parsinešta rūgštimi.12

Asla
Vaiguvos valsčiaus kaimuose vargingesnių žmonių kambariai neturėjo grindų, visur buvo plūktinė molio asla, kurią buvo lengva kastuvėliu išgramdyti ir
beržine šluota iššluoti.
Sovietmečio pradžioje, kai miškai buvo nacionalizuoti ir tapo bendri, padaugėjo medienos. Žmonės kambariuose pradėjo dėtis iš lentų grindis. Jos daugiausia
būdavo nedažytos.
Kaip pasakoja vaiguviškiai, prisimindami savo senol Steponą Vaidotą, 12 Pasakojo Zofija Andrulienė (Zajauskaitė), 85 metų,
gimus 1893 m., kuris vienišas baigė
Pikeliai.
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savo ilgą gyvenimą, anksčiau Lietuvoje nebuvo nei slaugos ligoninių, nei socialinių
darbuotojų, kurie senukus slaugytų namuose, išskalbtų jiems drabužius ir patalynę,
pasirūpintų maistu. Ir Steponui Vaidotui, gyvenančiam Vaiguvos miestelio centre,
sulaukus 90-ties metų teko pačiam liaudiškai spręsti visus sanitarijos klausimus,
pavyzdžiui kam vargti ir gaišti brangų laiką naikinant namuose parazitus, kada
galima jų išvis neprisiveisti. Todėl jis miegojo medinėje iš lentų sukaltoje lovoje
be jokio čiužinio ir be jokios patalynės (nebuvo kam jos išskalbti) ant plikų lentų.
Tai ir sveika, ir visada švaru.
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Liaudies veterinarija Vaiguvos valsčiuje
Juozas Kvietkus

Augindami gyvulius, V iguvos apylinkių gyventojai iš kartos kartą sukaupė
didel patyrimą, daugiausia parinkdami jų veisles, gydydami susirgusius. Dažniausiai žmonės patys gydydavo susirgusius gyvulius ar kreipdavosi savamokslius
labiau patyrusius liaudies veterinarus. Tokie liaudies gydytojai žinias dažniausiai
perimdavo iš tėvų, taip pat buvusių savamokslių veterinarų, pavyzdžiui, toks
savamokslis liaudies veterinaras buvo Norki kaime senasis Antanas Lekavičius,
kuris mokėjo lenkų kalbą, buvo prisipirkęs lenkiškų knygų. Susirgus gyvuliui, jis
pasiskaitydavo knygas ir pagal jas gydydavo savo ir kaimynų gyvulius. Ilgametis
Vaiguvos apylinkių veterinarijos gydytojas Zenonas Šliožys, baigęs Lietuvos veterinarijos akademiją, sakydavo, kad pirmieji ir geriausi liaudies veterinarai buvo
kalviai, kurie, kaustydami arklius, mokėdavo teisingai kanopą kalti pasagvines
(uknolius), nes jie gerai žinojo arklio kojų anatomiją, ir arkliai nebūdavo užkaustomi. Tačiau šalia realaus patyrimo žmogus, būdamas bejėgis prieš gyvulių ligas,
kurios padarydavo jam skaudžių nuostolių, sukūrė daug magiškų veiksmų, tariamai
turėjusių apsaugoti gyvulius nuo ligų, o susirgusiuosius išgydyti.
Naudingiausi gyvuliai žmogui buvo arkliai, karvės, kiaulės ir avys, todėl
realūs žmonių pastebėjimai ir magiški veiksmai daugiausia susiję su šiais gyvuliais.
Karvė buvo žmonių maitintoja, todėl, ją sigydami, žiūrėdavo, ar ji bus pieninga.
Apie tai spręsdavo iš tešmens didumo, uodegos ilgumo. Jei karvės stimburys
ilgas, žemiau kelių, o tešmuo didelis – karvė pieninga.
Dažniausiai pasitaikanti karvių liga – išputimas. Išputusią karvę pražiodydavo, pažabodavo šiaudų ryšiu ir vaikydavo, arba pastatydavo karvę taip, kad
jos priekinės kojos stovėtų aukščiau, ir, užkloję maišą, pildavo šaltu vandeniu.
Kartais žabodavo degutuotu šiaudų ryšiu arba karvę stumdavo
vanden ir
trindavo jos šonus ir papilvę šiaudais su šaltu vandeniu. Karvei gerklę pildavo
ištirpytos šaltosios druskos, kad atšaldytų vidurius, arba sugirdydavo aliejaus,
degtinės, šviežio, tik pamelžto, arba rūgštaus pieno. Kartais pieną dėdavo česnakų. Kartais nuo išputimo girdydavo vandenyje ištirpyta soda, taukais, pakepintais
su kmynais (paprastasis kmynas – arum carvi L.), sėmenų nuoviru, vairiomis
arbatomis – pelynų (pelynas – Artemisia absinthium L.), šaltamėčių (pipirmėtė –
Mentha piperita L.), šaltekšnio (paprastasis šaltekšnis – rangula alnus Mill) brazdo.
Jei išputusiai karvei tos priemonės nepadėdavo, tada durdavo šoną.
Pametusią gromul karvę gydė liepos (mažalapė liepa – Tilia cordata Mill.)
brazdu. Priskusdavo liepos brazdo, sumaišydavo su žaliu kiaušiniu ir duodavo
karvei, arba suminkydavo su duona ir medumi, padarydavo tris kamuoliukus ir
juos užkišdavo už žando. Apvynioję skuduru, ištraukdavo karvės liežuv . Tada
karvė pradėdavo atsiraugėti, seilėtis ir pagydavo. Be to, persiėdusias karves varinėdavo, plukdydavo vandenyje, pildavo joms gerklę žibalo, neduodavo gerti,
duodavo medaus, terpentino, pažabodavo karna (žieve).
Moterims neretai tekdavo gydyti ir karvių tešmens uždegimą. Dažniausiai
plaudavo tešmen išrūgomis ar, nuplovusios šiltu vandeniu, išmuilindavo ir pa878
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likdavo. Kitos, išmuilinusios tešmen , j mazgodavo vandeniu su druska. Rišdavo
rūgštaus pieno kompresus. Kad išgydytų uždegimą, tepė taukais, aliejumi, kamparu,
kreolinu, o dabar trina degtine. Sutinus tešmen trindavo vestuviniu žiedu ar
perkūno kulka , kurią paprastai rasdavo laukuose po smarkaus lietaus. Žinoma,
tešmuo sugydavo ne nuo trynimo tariamai nepaprastos galios turinčia perkūno
kulka , o nuo masažavimo ja. Sunegalavusios karvės spenius nuolat melždavo,
kol jie pasitaisydavo.
Karves melžti trukdo ant spenių augančios karpos, todėl moterys stengdavosi
jas nugydyti vairiais būdais. Ilgas karpas rišdavo ašutu, šilkiniu ar kokiu kitokiu
plonu siūlu. Mažesnes karpas dažniausiai plaudavo pušų ar eglių kankorėžių
nuoviromis, ištepdavo taukais arba karpažolių (dirvinė karpažolė – Euphorbia
helioscopia L.) pienu. Karpas trindavo dar ir kitu augalu – liubistru (blakinė kalendra – oriandrum savitum L.) arba plaudavo jo arbata. Trindavo juoduoju beržo
grybu (Inonotus obliguus f. sterilis). Buvo tikima, kad karpos išnyks, jei, pamelžus
karvę, spenius nušluostysi sijono palanku (papadalkėmis). Dažnai karpas plaudavo
vandeniu, kuriuo būdavo nuplautas mėnesinių kraujas.
Jeigu speniai suskirsdavo, tada juos tepdavo riebalais – taukais, nesūdytu
sviestu ar vištų taukais. trūkusius karvių spenius tepdavo seilėmis.
Po žiemos kartais karvėms suminkštėja kaulai. Suminkštėjusiems kaulams
gydyti pavasar priskindavo pušų ir eglių šakelių arba tik spyglių, juos sumaldavo
ir mesdavo ėdalą. Arba duodavo virtų žirnių ankščių ar avižinių miltų, žuvies
taukų, kaulamilčių, duonos, sudaigintų rugių ir miežių grūdų. Kad karvės nesusirgtų, jas žiemą reikia laikyti erdvesnėse patalpose. Laikomos ankštose patalpose
karvės neturi kur pasivaikščioti ir dėl to suserga kaulų suminkštėjimu.
Kartais karvės nusilauždavo ragą, ypač kai galynėdavosi ragais. Tada ragą
aptepdavo taukais ar grietine ir aprišdavo skudurėliu. Dažniausiai ragas karvėms
priaugdavo.
Dažnai karvės turėdavo inkštirų, kuriuos užtepdavo kreolinu, o kai jie
prakiurdavo, tada juos išspausdavo.
Visais laikais kaimo žmonės turėdavo daug rūpesčių karvėms veršiuojantis –
reikėdavo prižiūrėti, kad jos neišsimestų. Nuo išsimetimo plačiai buvo paplitęs
vaistas – medetkų (vaistinė medetka – adendula offinalis) arbata. Karvei sunkiai
veršiuojantis, veršeliui prie kojų pririšdavo virvę ir traukdavo. Apsiveršiavusiai
karvei, kad ji būtų stipresnė, duodavo duonos su druska. Karvei, o kartu ir
veršeliui duodavo krekenų. Kad atsivedusi karvė nusivalytų, jai duodavo virtų
burokėlių, ruginių miltų, plaktų vanden . Dažnai duodama vandenyje ištirpusio cukraus. Nuovalas užkasdavo žemę, nes karvei jas suėdus, pienas būna
neskanus. Kad karvei po apsiveršiavimo neklibėtų dantys, juos trindavo druska
su rugine rūgštimi.
Karves nuo išsimetimo girdydavo medetkų arbata ar duodavo šutintų ruginių miltų.
Kad karvės ieškotų buliaus, joms duodavo apšlapintų ruginių miltų.
Nuo viduriavimo karves girdydavo gilių nuoviro arbata.
Gyvuliams, sergantiems kraujalige, duodavo praryti gyvą varlę arba sušerdavo ugniažolių.
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sisiurbusias gyvulių odą erkes tepdavo degutu, iškrapštytu iš pypkės, ir
erkės nukrisdavo.
Vasarą, kad gyvulių nepultų musės, juos ištepdavo taukais, sumaišytais su
debesylo šaknimis.
Kiaulės dažnai sirgdavo raudonlige. Plačiai paplitęs raudonligės gydymas
būdavo gyvate (iškepta kartu su nuoviromis arba degtine, kurioje gyvatė mirko)
ir nasturtų arbata. Gyvatę taip pat duodavo ir sveikoms kiaulėms, kad jos geriau
penėtųsi.
Nuo kojų nupuolusioms kiaulėms dėl kaulų suminkštėjimo duodavo žuvies
taukų, virtų žirnių.
Susirgusias vandenlige kiaules girdydavo rūgusiu pienu arba vandeniu,
kuriame mirko surūdiję geležgaliai. Kad kiaulė neėstų atsivestų paršiukų, jai
uždėdavo antsnuk .
Arkliai sirgdavo vadinamosiomis pelėmis – ant arklio kaklo atsirasdavo
pelės pavidalo gumbų. Paprastai juos gydydavo, perdurdami yla. Be to, šias peles
spaudydavo, varinėdavo arkl po vanden , duodavo gyvuliui kiaušinio su terpentinu.
Arklio nirtul išvarinėdavo mušdami arba pririšdami prie kuolo ir palikdami,
kol nusiramins. Kartais užsispyriojusiam arkliui po uodega padegdavo šiaudų
kūl ar pakišdavo dalg .
Iltinius (arklinius) dantis, dar vadinamus laukiniais arba vilkdančiais, nukirsdavo jaunam kumeliukui pats šeimininkas arba jo pasamdytas čigonas. Nelygiai
nusitrynusius arklių dantis lygindavo dilindami specialiomis dildėmis (pielyčiomis).
Susivėlusius arklio karčius vadino kaltūnu ir nekirpdavo, nes tikėjo, kad
arklys nuo to apaksiąs. Tok kaltūną padėdavo ant akmens ir kitu akmeniu nudaužydavo.
Susižeidus arkliui, prie žaizdos dėdavo šviežio mėšlo arba ją apšlapindavo,
po to apdėdavo gydomosiomis žolėmis (paprastai vingiorykštėmis), kukurdvelkiais arba pabarstydavo priskusto velnio arba laumės piršto (balto minkšto
akmenuko).
Peršalę arkliai dažnai susirgdavo pažandėmis. Šia liga susirgusiam arkliui
rišdavo apie kaklą šiltus kompresus. Iššutindavo avižų grūdų ar šieno pabirų, kuriuos šiltus supildavo maišel ir pakabindavo arkliui pakaklėje, kad jis kvėpuotų
garais. Be to, arkliui susirgus pažandėmis, tvarto palubėje pakabindavo nuluptą
šešką, kad smirdėtų ir arklys dažnai kosėtų, arba duodavo arkliui degtinės, užpiltos ant gyvatės. Kiti ūkininkai pažandėmis sergančius arklius girdė jų pačių
šlapimu, gailių arbata, sumaišyta su avižų grūdais ir tarkuotomis valgomojo krieno
šaknimis. Pasveikus arkl senieji vaiguviškiai tuojau pat parduodavo čigonui, nes
arklys būdavo nebetikęs darbui.
Nuo niežų arklius gydė vairiais būdais. vedę pirt , rūkydavo arkliui visą
kūną deginama siera. Arklio galva būdavo iškišta lauką. Arba arkl ištepdavo
siera, sumaišyta su taukais (sierą atsimirkydavo nuo degtukų dėžučių). Nuo niežų dar prausdavo arklius debesylo šaknų arbata arba ištepdavo arkl kreolinu.
Dažniausiai arklių niežus gydydavo pirtyje iššutintomis žolėmis.
Arkl , sergant vadinamuoju gruodu (išbėrimu), prausdavo vandeniu, kuriame mirko šermukšnis.
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Jei arkliui ant akių užsitraukdavo valktis, lašindavo akis skysčio, padaryto
iš kovo mėnes surinktų mažų sliekelių, užpiltų cukrumi ir spiritu, arba gyvatę
užpildavo degtine ir ta sunka tepdavo akis. Dažnai arkliui velkamą ak purkšdavo cukraus pudros.
Jei arklys neprasišlapindavo, jam duodavo varnalėšos šaknų arbatos ar iš
šaltalankių apatinės žievės išvirtos arbatos. Arkliams ir kitiems gyvuliams, kai jie
neprasišlapindavo, duodavo kiškių ašarėlių arbatos.
Kiek mažiau ūkininkai turėdavo vargo su avių ligomis. Dažniausiai jos sirgdavo tada, kai būdavo šlapios lietingos vasaros. Seniau žmonės mokėjo sugydyti
ir sulūžusią avies koją, kurią aprišdavo kaulažolės lapais ir ištepdavo taukais,
sumaišytais su tarkuotomis jų šaknimis. Tada iš šonų pridėdavo du pagaliukus
ir aprišdavo koją, kol ji sugis.
Panašiai gydydavo ir nulūžusias vištų kojas, kurias tik aprišdavo, pridėję
pagaliukus iš šonų.
Vištoms, lesančioms kiaušinius, duodavo karštų bulvių ir kiaušinių lukštų,
smėlio, akmenukų, kaulų.
Jei vištos deda minkštu kevalu kiaušinius, tai joms reikia duoti lesti žvyro,
kiaušinių kevalų, sudaužytų sudegintų kaulų, popieriaus, kreidos, angliukų iš
krosnies.
Kad vištos dėtų kiaušinius ir žiemą, mūsų proseneliai duodavo joms žvyro,
sudegintų kaulų, džiovintų dilgėlių.
Kai višta neišdėdavo kiaušinio, ją lesindavo duona su paraku ar su vario
drožlėm.
Šunims nuo pasiutimo duodavo salotų iš folijos nuo saldainių. Nuo to jie
nepasiusdavę, nors juos ir apriedavę (apkandžiodavę) pasiutę šunys.
Utėlių pasitaikydavo visiems gyvuliams. Tada juos plaudavo tabako nuoviru.
Arklius dar šukuodavo šepečiais. Veršeliams nuo utėlių aplink kaklą aprišdavo
virvę, išteptą taukais, sumaišytais su gyvsidabriu. Kiaules gydė žibalu, taukais,
vienais ar sumaišytais su gyvsidabriu ar variu. Jei avys turėdavo utėlių, joms
nukirpdavo vilnas.
Gyvulių ligos dažnai buvo siejamos su vairiais magiškais veiksmais. Kai
kurie seni vaiguviškiai tikėjo, kad gyvulius esą galima pakerėti ar nužiūrėti.
Tokiais dalykais, mūsų senelių manymu, daugiausia užsiimdavę čigonai, nes jie
turėdavę blogas akis , kurios ypač buvusios kenksmingos jauniems gyvuliams. Be
to, buvo tikima, kad ir kai kurie kiti žmonės turi blogas akis . Kad apsaugotų
gyvulius nuo tariamų blogų akių ir kitų negerovių, gindami juos pirmą kartą
lauką, aprūkydavo švęstomis žolėmis (kadugiu). Veršiukus aprūkydavo paraku.
Leidžiamiems pirmą kartą lauką žąsiukams moterys duodavo sulesti kamparo
su taukais, prakišdavo juos pro vyriškų kelnių blauzdą, kad varnos neišnešiotų.
Senieji vaiguviškiai taip pat tikėjo, kad jei per gyvul perbėgsianti žebenkštis,
jis susirgsiąs. Taigi, susirgus gyvuliui, ieškodavo tokios pat spalvos žebenkšties,
o suradę pertraukdavo žvėrel per gyvulio strėnas, ir šis pasveikdavo.
Kad gyvuliai būtų sveiki, per Velykas gyvulius šlakstydavo šventintu vandeniu, o per Kalėdas duodavo jiems šieno nuo Kūčių stalo.
Dabar žmonės magija jau mažiau betiki, bet dar pasitaiko tokių gydymo būdų.
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Smulkieji amatai
Marijona Deimantienė

XX a. pradžioje ir visu tarpukariu V iguvos valsčiaus teritorijoje sparčiai
plito smulkieji amatai – verpimas, nėrimas, audimas, siuvimas ir visokie medžio
darbai. Kai kurių gaminių trūko arba jie būdavę labai brangūs, ne pagal kiekvieno
išgales, todėl žmonės gamindavosi patys. Pavyzdžiui, visiems – mažiems ir dideliems – reikėjo apavo, todėl beveik kiekvienos šeimos apsukresni vyrai iš medžio
tašydavo kurpes, kurias apkaldavo oda. Tai pigus ir greitai pagaminamas apavas
visai šeimynai. Su tokiomis namuose pagamintomis kurpėmis dauguma vaikų
ateidavo Vaiguvos mokyklą, nes kitokio apavo jie neturėjo, o mokytis norėjo.
Iš visų amatų Vaiguvos valsčiuje labiausiai buvo paplitęs siuvėjo amatas. Mat
kaimo žmonės laikė avis, kirpo jų vilnas, jas karšė, verpė, audė milus – viskas
buvo daroma namuose rankomis. Turėdami ritinius audeklų, ne kiekvienas kaimo
žmogus galėjo pasisiūti kok nors rūbą. O kur dar avikailiai. Čia jau reikėjo turėti
siuvimo mašiną, kuri brangiai kainavo. Žinoma, iš bėdos kai kas šiokius tokius
drabužius siūdavosi patys rankomis. O ką daryti, kai šalčiai ateidavo, o vilktis nėra
ko. Pirštines, kojines (punčekas), kepures megzdavosi patys kaimiečiai kiekvienas
sau ir vaikams. Beveik kiekvienas kaimas turėjo geriau ar blogiau siuvant siuvėją.
Mat krautuvėse tarpukario Lietuvoje pasiūtų drabužių nepardavinėjo. Turtingieji
ponai irgi turėjo siūdintis arba atsivežti iš kitų šalių.
Be to, ūkininkai augino linus, ilgais žiemos vakarais verpė, audė linines
drobes. To meto žmonių apatiniai rūbai tiek vyrų, tiek moterų buvo vien tik iš
lino (marškiniai, kelnės, sijonai ir t. t.). Juos šiaip ar anaip rankomis pasisiūdavo
kiekviena šeima saviškiams.
Esant tokioms gyvenimo sąlygoms, Lietuvos kaime XX a. pirmojoje pusėje Vaiguvos valsčiuje atsirado keliaujantis siuvėjas Bronius Šimkus – Elžbietos
Kasčiuškaitės ir Povilo Šimkaus vyriausiasis sūnus iš Alb ičių kaimo. Bronius
turėjo kojinę Singer siuvimo mašiną ir, palinkęs prie siuvinių, ne vieną savaitę
Po Vaiguvos valsčių
keliaujantis siuvėjas
Bronius

imkus

su gražuole kojine
siuvimo mašina
„Singer“ Norkių
kaime. 19 9 m.
Iš Lekavičių šeimos
albumo
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praleisdavo vieno ar kito ūkininko namuose. Jaunam vyrui,
imkų šeimos
intensyviai dirbant prie siuvinių, kurių tais laikais netrūko, genealoginis medis
tokia brangi Singer siuvimo mašina, pirkta išsimokėtinai,
greitai atsipirko ir tapo nuosava. Mat tarpukariu Lietuvoje buvo susikūręs agentų
tinklas, aktyviai reklamavęs siuvimo mašinas. Agentai siūlydavo ir pagal sutartis
sigyti siuvimo mašinas išsimokėtinai.
Bronius Šimkus buvo talentingas savamokslis siuvėjas, dirbęs iš pašaukimo,
todėl ir darbas jam sekėsi gerai. Jo darbu visi klientai buvo patenkinti. Ūkininkai
j graibstyti graibstė – vežiojo iš vieno kaimo kitą. Tad jis dirbo be paliovos –
be jokių atostogų, be jokių poilsio dienų, o tik kirpo, rigavo, matavo ir siuvo,
siuvo... nepakeldamas galvos. Jis siuvo daugiau vyriškus drabužius iš milo, kailių.
Vengė siūti plonas moteriškas sukneles ar sijonėlius.
B. Šimkus, kaip keliaujantis siuvėjas, aptarnavo visą Vaiguvos valsčių ir
dar aplinkinius kaimus už jo ribų. Tais laikais apie jokias valsčių ribas niekas
nekalbėjo ir paprastai jos nebuvo niekam žinomos. Niekas ir nedraudė aptarnauti
gretimo valsčiaus žmones.
Vaiguvos apylinkėse vyras siuvėjas buvo vadinamas kriaučiumi, o moteris
siuvėja – kriaučka.
Visų vertinamas geras prityręs siuvėjas B. Šimkus mokinių neturėjo, nes
niekas nenorėjo važinėti po sodybas su tokiu keliaujančiu siuvėju. Be to, būtų
daugiau kilę nakvynės ir maitinimosi problemų. Vienam keliauti patogiau ir pigiau. Mažiau reikia ir darbo rankių.
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Pagrindinis darbo rankis siuvėjui visais laikais buvo ir yra žirklės. B. Šimkus
siuvėjiškas žirkles gavo kartu su siuvimo mašina, su kuriomis galėjo lengvai kirpti
ne tik storus milus, bet ir kailius. Jam buvo kita problema – antpirštis (nuoperska)
ir vairaus dydžio bei storumo adatos, kurias buvo galima nusipirkti tik žydų
krautuvėse. Pokariu naujų adatų sigyti parduotuvėse buvo nelengva, nebent tik
brangiau iš spekuliantų. Tad adatos buvo labai saugomos. Siuvėjai pasigamindavo
specialias adatines. Bronius prie siuvamosios mašinos turėjo prisikabinęs trikampę
medžiaginę pagalvėlę, kurią smeigdavo adatas.
Nemaža problema tada siuvėjui buvo ir siūlai. Paprastai užsakovai pasirūpindavo ne tik medžiagomis, bet ir siūlais, tačiau užsakovo pateikti siūlai dažnai
netiko siuviniui – buvo per stori arba per ploni. Tad dal siūlų Bronius pirkdavosi
krautuvėse pats. Kailiams siūti užsakovai pateikdavo naminių siūlų, kurie tiko tik
darbiniams kailiniams siūti ar milams daigstyti (strigavuoti).
Pasiūtus drabužius B. Šimkus dar ir išlygindavo to meto ketaus lygintuvais
(pruosais), kaitinamais medžio anglimis. Kadangi siuvėjui Broniui tekdavo daug
drabužių lyginti, anglių lygintuvui jis pasiruošdavo iš anksto – baigus šeimininkams
kūrenti krosn (pečių), prisidėdavęs anglių kibirą ir išnešdavęs lauką, kad jos
užgestų. Dideliems vyriškiems burnosams ar kailiniams lyginti buvo reikalingas
ir didelis stalas, kur šeimininkas, prieš kviesdamas siuvėją namus, pats padarydavo – ant kryžmai sukaltų pagalių padėdavo kelias lentas.
Keliaujantis siuvėjas B. Šimkus, panašiai kaip J. Žemaitės aprašytasis apsakyme Palangos Juzė , keliavo po Vaiguvos valsčių iš vienos sodybos kitą.
Vienoje užsakovo sodyboje jis išbūdavęs paprastai po dvi savaites, o ten, kur
didelės šeimynos ir visus reikdavo apsiūti, dirbęs po mėnes ir net ilgiau. Viena
šeimininkė maitindavo geriau, kita – blogiau, o kartais tekdavo ir nereguliariai
maitintis. Toks temptas darbas be reikiamo poilsio svetimuose pakampiuose
palaipsniui alino jauno siuvėjo sveikatą ir trumpino jo gyvenimą. pač kamavo
nežinomybė – kas bus toliau, kas vėl pasikvies siūti, kur reikės dingti su brangia
siuvimo mašina.
Pagaliau B. Šimkus J dikių kaime susirado žmoną Zofiją Andriuškaitę, vedė
ir apsigyveno jos sodyboje. Taip jis baigė keliaujančio siuvėjo karjerą. Namuose
jis ir toliau siuvo aplinkinių kaimų gyventojams.
Jam atsirado konkurentas gretimame Petrik ičių kaime – Kazimieras Penikas, vadinamas tiesiog Peniks kraučius, nes buvo penki broliai Penikai. Jis taip
pat siuvo daugiausia vyriškus viršutinius drabužius, bet ir savo dukrytei gražiai
pasiūdavo suknytes, kurios savo gražumu mokykloje patraukdavo mokytojų ir
mokinių dėmes .
Moteriškų ir vaikiškų drabužių siuvėjos Vaiguvos miestelyje buvo garsios
Natalija ir Ona Rėzgytės, kilusios iš Liupši kaimo, siuvėjos amato išmokusios
iš savo mamos Rėzgienės. Ona ištekėjo už Vinco Bublio ir jos abidvi apsigyveno
Bublio sodyboje pačiame miestelio centre prie Vaiguvos bažnyčios. Ta Bublio
sodyba buvo taip populiari, kad tapo net užeigos namais. Kaimų moterys, vaikais vedinos, ateidavo basos per laukus, iš bendro miestelio šulinio pasisemdavo
vandens ir Bublio kieme apsiplaudavo kojas, apsiaudavo batelius, užeidavo pas
siuvėjas pasimatuoti siuvamus drabužėlius ir eidavo bažnyčią pamaldoms. Kaimo
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moterims tai būdavo labai patogu. Takai būdavo suminti per
laukus, nukreipti Bublio sodybos link.
Pavargusi nuo intensyvaus darbo, pirmoji mirė Natalija
Rėzgytė, kiek vėliau – ir namo savininkas Vincas Bublys.
Siuvėja Bublienė nieko nelaukusi ištekėjo už Sabaliausko
ir Bublio sodyba tapo Sabaliauskų sodyba, kurią taip pat
plaukė kaimų moterys su vairių vairiausiomis medžiagomis.
Susidarydavo eilės. Bėgo laikas, paseno ir Sabaliauskienė –
išėjo amžiną poils .
V iguva neliko be siuvėjų. Atvyko jauna siuvėja Verutė
Paplauskienė, apsigyveno miestelio pakraštyje, ties mokykla.
Ir tapo populiari siuvėja tarp mokinių, ypač pavasariais, ar- Pikelių kaimo siuvėja
tėjant išleistuvėms.
Jadvyga Pužaitytė.
Palaipsniui augo ir tobulėjo savo amatui atsidavusi 1951 m. Iš Pužaičių
siuvėja Jadvyga Pužaitytė, atokiame nuo pagrindinių kelių šeimos albumo
P kelių kaime. Jai talkino sesuo Cecilija. Taip Vaiguvos valsčiaus senas gatvinis kaimas P keliai tapo lengvų moteriškų ir vaikiškų rūbelių
siuvimo traukos centru. Jadvyga Pužaitytė savo kruopščiu ir nepriekaištingu
darbu plačiai išgarsino Pikelių kaimą. Jos paslaugų prašėsi V iguvos, Junkil ir
kitų mokyklų mokytojos. Už paslaugas būdavo atsiskaitoma grynaisiais pinigais.
Pužaičių šeima turėjo žemės, bet Jadvyga ūkio darbų nedirbo – vien tik siuvo,
siuvo. Drabužius siuvo rankomis. Daug laiko ji sugaišdavo atėjusių užsakovų –
kaimo bobelių – figūroms matuoti (mierai). Jau siūdama supastriguotą drabuž ,
siuvėja nurodydavo laiką užsakovei ateiti pasimatuoti kartą ar du kartus. Tokius
pamatavimus vadino primierka. Pasimatuoti susidarydavo eilės, tad tekdavo brangiau sumokėti, kad tik laiku pasiūtų.
Pikelių kaime vietiniams gyventojams paprastesnius drabužius siūdavo Juozo
Mikulskio žmona.
Gabesnės moterys kaimuose siūdavo pačios rankomis, o kitos – nusipirkdavo
rankines siuvimo mašinas. Kirpdavo pačios, pasimatuodamos nudėvėtus siuvėjų
Pužaičių šeimos
genealoginis medis
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siūtus drabužius. Namuose dėvėti ir vaikams, ir suaugusiesiems tiko bet kaip
pasiūti drabužėliai.
Vaiguviškis savamokslis Nikodemas Slipkus (muzikanto Marcelino tėvas),
gyvenantis Vaiguvos miestelyje, augino penkis vaikus. Batsiuvystė buvo pagrindinis
jo pragyvenimo šaltinis. Batsiuvys visus darbo rankius (o juk juos vienokiu ar
kitokiu būdu reikėjo sigyti) laikė atviroje spintoje su daug lentynėlių. Ten dėdavo
ir pasiūtus batus. Batsiuvys, atėjus užsakovui, pirmiausiai išmatuodavo koją. Kojos pėdą statydavo ant popieriaus lapo, apibrėždavo kontūrus. Po to matuodavo
pėdos plot nuo didžiojo iki mažojo piršto.
N. Slipkus siuvo naujus batus ir taisė senus iki gyvenimo pabaigos. Tai
buvo vienas geriausių batsiuvių visame Vaiguvos valsčiuje. Jis buvo vadinamas
Šiaučius Slipkus, nes kitas jo brolis, Benediktas, buvo stalius, gamindavęs karstus (grabus), spintas (šiepas), langus, stalus ir kt. Jis per nakt pagamino karstel
partizanės Zofijos Bagdonavičiūtės palaikams sudėti.
Batsiuv Slipkų odomis aprūpindavo Vaiguvos žydai. Jie naujai padarytą
avalynę pardavinėdavo savo parduotuvėse. Tik siūk, mielas šiaučiau , – ir viskas
tuoj būdavo realizuojama.
Batsiuvys N. Slipkus buvo sigijęs visus batsiuviui reikalingus rankius. Ant
varstoto ir savo stalčiuje jis laikė smulkiuosius darbo rankius, o vairių dydžių
(išmierų) kurpalius – po varstotu. Siūdavo adatomis, padarytomis iš senų kiaulių
šerių. Siūlus suverpdavo žmona ar kitos kaimynės (susiedkos). Siūlus jis pikiuodavo
ir vaškuodavo. Prieš siūdamas ar kaldamas puspad , pirma yla iškaldavo skylutes.
Kalė savo pasidarytomis iš liepos ar beržo medinėmis vinutėmis (stiptais).
Prie batsiuvio varstoto visada stovėjo apvali su dubimais taburetė (krieslas),
ant kurios sėdint buvo galima sukiotis visas puses.
Jis turėjo specialius batsiuvio rankius. Vienašonis peilis – pats svarbiausias
rankis buvo naudojamas vidpadžiams ir padams išpjauti. Odas tempdavo specialiomis replėmis. Išsikišusiems iš prikalto pado medinių vinių galiukams panaikinti
naudojo brūžikl (šmirgelį).
Kiti savamoksliai batsiuviai neturėjo visų reikiamų darbui rankių. Dirbo
kaip pakliuvo. Užtat skyrėsi darbo kokybė ir atlygis.
Batsiuvys Romasis Ušinskis, gyvenęs netoli Vaiguvos miestelio, daugiausiai
taisė seną avalynę. Vaiguvos valsčiaus kaimuose nebuvo mados nešti taisyti seną
avalynę. Ūkininko sūnus iš St rbiškių kaimo Petras Lukošius vaizdžiai papasakojo
vaikystės prisiminimus apie senos avalynės taisymą
„Bet kokius batus nešiodavome tol, kol jie visiškai suplyšdavo ir jų
niekas netaisydavo. Suplyšusią avalyn mesdavome į šiukšlyną arba,
kad nesimaišytų po kojomis, sudegindavome ar užkasdavome į žem .“
temptas ir kruopštus buvo verpėjų ir audėjų darbas. Suverpti siūlus pirštinėms ar kojinėms megzti – paprastas reikalas, ir tą padaryti sugebėdavo beveik
kiekviena kaimo moteris. Suverpti siūlus audeklams austi – sudėtingas darbas, ypač
suverpti plonai linų gr žtes drobėms austi, kad siūlai nebūtų sukrūs ir nesušoktų
garunkštes. Tiek lininiams, tiek vilnoniams siūlams verpti užteko turėti verpimo
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ratel (kalvartą), o norint išausti milus, lininę drobę ar kok
pakulin audeklą gūnioms, reikėjo turėti sudėtingas, brangiai
kainuojančias stakles. Tokias audimo stakles su priedais (vytuvais, vijurkais ir kt.) galėjo sigyti turtingesnė kaimo moteris,
atsidavusi audimo menui, ypač raštuotiems divonams austi.
Audimo staklės užimdavo nemažai vietos. Taigi dar reikėjo
turėti nemažą patalpą, kurioje būtų galima pasistatyti audimo
stakles. Savo kruopščiu ir nepriekaištingu darbu pasiekusi
profesionalios audėjos lyg , savamokslė Prakseda Mėlenytė,
gyvenanti Vaiguvos miestelyje, buvo žinoma visame Vaiguvos Divonų audėja
valsčiuje. Audimo stakles turėjo ir kitų kaimų moterys. Žinoma Marijona Jocaitė
audėja ir verpėja buvo Teklė Vaitkutė, gyvenanti Šarki kaime. Norkių kaime.
Tiek P. Mėlenytei, tiek T. Vaitkutei vilnas ir linus nešdavo 195 m. Iš Jocių
aplinkinių kaimų moterys. Jos pačios dailiai susiverpdavo ir šeimos albumo
ausdavo. Žinoma audėja Judikių kaime buvo Šveikauskienė.
Savo reikmėms verpė ir audė netgi spalvotus aštuonnyčius divonus Marijona Jocaitė Norki kaime. Vaiguvos valsčiuje tokių audėjų buvo ir daugiau. Jos
tarpusavyje draugiškai bendradarbiaudavo.
Pokariu, esant sovietų santvarkai, valdžios institucijos pradėjo slopinti amatus.
Krautuvėse daugėjo pasiūtų drabužių ir naujų batų. Taip smulkieji amatai visuose
Vaiguvos valsčiaus kaimuose palaipsniui pradėjo nykti, o ir amatininkai paseno.

Pasakojo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zofija Andriuškaitė, gim. 1928 m., Judikių k.
Ieva Švarcaitė, gim. 1939 m., Norkių k.
Sniegina Norkienė, gim. 1932 m., Vaiguvos mst.
Eugenija Andriuškienė (Kundrotaitė), gim. 1926 m., Pikelių k.
Morta Giedrimienė (Mikulskytė), gim. 1923 m., Pikelių k.
Zofija Andrulienė (Zajauskaitė), gim. 1921 m., Pikelių k.
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Uogavimas ir grybavimas Vaiguvos
apylinkėse
Ieva

varcaitė
Ekspedicijos vadovė
gamtos mokslų
daktarė I.

varcaitė

ieško gamtos gėrybių

V iguvos valsčiaus teritorija yra stipriai antropogenizuota, ypač jos centrinė
dalis. Joje, iškirtus senovines girias, žmonių ūkinė veikla gamtiniam landšaftui
uždėjo savo antspaudą. Iš esmės pasikeitė gamtos harmonija. Vietoj ošiančių miškų atsirado dirbami laukai, pievos, ganyklos. Tik gilesnėse tarpukalvių daubose
tebežliurgso pelkutės, kurių pakraščiais auga grybai, raudonuoja šermukšnių kekės
ir su riešutais nukarusios lazdynų šakos.
Lietuvos miškuose gyvenę dievai su deivėmis lazdynų deivė Lazdona,
samanų dievas Samanėlis ir kt. Miško trobelėse gyvenusios deivių ir žmonių
žynės – raganos. Mitai pasakoja, kad šventuosiuose ąžuolynuose, liepynuose,
beržynuose rinkdavosi klajūnės vėlės, šilinės, miškinės, upinės deivės ar dvasios,
laumės, raganos. Joms aukodavo aukas grybautojai. Atėję mišką grybauti ar
uogauti, pirmą išrautą grybą ar nuskintą uogą numesdavo ant žemės, kalbėdami
vairius užkeikimus.1
Vaiguvos valsčiuje nedaug miškų. Esančiuose miškuose auga grybai. Vieni
jų žmogui naudingi, o kiti – žalingi. Grybai skirstomi vamzdelinius (baravykai,
lepšės), lakštelinius (pievagrybiai, grūzdai, kelmučiai). Grybai randasi žemėje ir
paviršių išlenda jau beveik susiformavę. Grybo gyvenimas dirvos paviršiuje labai
trumpas – dvi trys dienos. Tačiau grybiena yra patvari ir išbūna iki 25-erių metų.
ra žinoma, kad kai kurių rūšių grybai auga kartu su tam tikrų rūšių medžiais. Toks grybų ir medžių sugyvenimas dažnai naudingas ir medžiams. Grybuose
yra baltymų, angliavandenių, žmogui
naudingų mineralinių druskų ir daug 1
http
grynas.delfi.lt gyvenimas kas-sieja-senuovisokių vitaminų. Vaiguviškiai labiausius-lietuviu-paprocius-su-siuolaikine-ekologija.d?id
51099895 i zz2OB9rME6 .
siai mėgsta rinkti baravykus (tikrinius
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baravykus), šilbaravykius, raudonviršius, taip pat lepšes bei kazlėkus. Grybaujant
nereikia rinkti nežinomų grybų su baltais lakšteliais, nes tokiais grybais galima
apsinuodyti. Jų galima rasti visuose miškuose.
Iš grybų verdamos sriubos. Grybai džiovinami, sūdomi, marinuojami. Grybų
valgiai yra skanūs ir juos gerai asimiliuoja žmogaus organizmas.
Grybavimo sezonas Vaiguvos valsčiuje prasideda birželio pabaigoje ir tęsiasi iki rudens šalnų. Liepa – pats grybų metas. Žemė, ypač po lietaus, miško
takeliuose, senuose nebevažinėjamuose keliuose pražysta baltu pelėsiniu grybu.
Senieji grybautojai sako, kad pamačius žydinčią žemę, reikia skubėti mišką rinkti
grybų. Tačiau neverta eiti mišką delčioje, nes švieži grybai nedygsta, o senieji
yra sukirmiję. Delčioje net miškas pasikeičia. Grybauti einama kiek galint anksčiau,
vos švintant, nes vėliau atėję ras tik nupjaustytus kotus. Prityrę grybautojai grybų
nerauna, o aštriu peiliu sulig žeme nupjauna, likusią grybieną švelniai miško paklote
užžeria. Jie žino, kad taip paliktoje grybienoje po savaitės vėl suras šviežutėlių
grybų. Jei nepavykdavo pririnkti krepšio grybų, kai kas sumanydavo pagudrauti.
Iš grybų krepšio išrinkdavo gražiausius grybus, ir užpildę krepš paparčiais ar
samanomis, ant viršaus sukraudavo gražesniuosius, ypač baravykus. Pasitaikydavo,
kad kyšančios samanos ar paparčiai išduodavo melag . Daugelis grybautojų, nors
pririnkę pilnus krepšius, gražesniuosius grybus sudeda ant viršaus. Seniau grybų
daugiau būdavo, nes grybaudavo tik vietiniai gyventojai, o mašinomis po miškus
niekas nevažinėjo. Dabar grybų mažiau negu grybautojų.

Vamzdeliniai valgomieji grybai
Baravykai (tikriniai baravykai). Auga lapuočių ir spygliuočių miškuose,
dažniausiai jų laukymėse ir pakraščiuose, retuose eglynėliuose, drėgnoje dirvoje.
žuolynuose augančių baravykų kepurėlė tamsiai ruda, kitų lapuočių miškuose –
šviesiai ruda, pušynuose – tamsiai ruda su violetiniu atspalviu. Visų jaunų baravykų
kepurėlės apačia (vamzdelinis sluoksnis) balta, senesnių – gelsva, senų – žalsvai
gelsva. Kotas storas, apačioje paplatėjęs, gelsvas, išraižytas baltomis gyslelėmis.
Minkštimas baltas, spalva nesikeičia.
Lepšės (baravykai lepšės, paberžiai). Auga beržynuose, mišriuosiuose miškuose su beržų priemaiša ir jaunuolynuose. Kepurėlė plokščia, truput išgaubta,
jos viršus šviesiai pilkas, gelsvas arba tamsiai rudas, beveik juodas, apačia balta,
senesnių grybų – pilka. Minkštimas baltas, perlaužus ilgai netamsėja. ra lepšių,
kurių minkštimas perlaužus rausvėja. Kotas pilkšvai baltas su tamsiais plaušeliais – žvyneliais. Iš pradžių jis būna gana storas, vėliau, grybui augant, išt sta.
Raudonviršiai (baravykai raudonviršiai, raudonikiai, raudongalviai). Auga
lapuočių miškuose, dažniausiai drebulynuose, jaunuose beržynuose, kartais netoli
pušynų. Jaunų grybų kepurėlė pusrutuliška, krašteliai tvirtai prigludę prie koto, suaugusių grybų – plokščiai iškili. Jos viršus oranžiniai raudonas arba rusvai geltonas,
apačia balta, senesnių grybų – pilkšva. Kotas pagrindą storėjantis, kietas, baltas,
apaugęs tamsiais plaušeliais – žvyneliais. Minkštimas baltas, perlaužtas mėlynuoja.
Kazlėkai (baravykai kazlėkai, slidukai). Auga grupėmis pušynuose, rečiau –
eglynuose. Mėgsta smėlingą dirvą. Kepurėlė ruda, gleivėta, jos apačia šviesiai
geltona. Jaunų kazlėkų kepurėlės apačia apsitraukusi balta plėvele, kuri, grybui
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augant, plyšta ir lieka ant koto žiedo Džiaugsmą teikianti baravykų kolekcija
pavidalu.
Makavykai (geltonieji baravykai). Auga pušynuose. Kepurėlė sausa, aksomiška, geltona arba gelsvai ruda. Minkštimas perlaužus mėlynuoja.
Žalsvieji baravykai (kartekšliai). Auga spygliuočių ir lapuočių miškuose. Kepurėlės
viršus aksomiškas, gelsvai žalsvas arba rusvai žalsvas, apačia ir minkštimas gelsvi.
Baravykai paąžuoliai. Auga lapuočių ir mišriuosiuose miškuose, dažniausiai
po ąžuolais. Kepurėlė pilkšvai ruda. Panašūs tikrinius baravykus, tik kepurėlės
apačia rausva. Perlaužus minkštimas mėlynuoja.
Rudakepuriai baravykai. Auga eglynuose, pušynuose ir mišriuosiuose miškuose. Kepurėlės viršus rausvai rudas, kaštoninis, po lietaus – labai gleivėtas,
apačia šviesiai žalsva, balsva, senesnių grybų – pilkai žalsva. Kotas lygus, gelsvai
rausvas, šviesiai rudas, prie kepurėlės šviesesnis. Minkštimas kietas, baltas, senesnių grybų – šviesiai gelsvas, paspaudus ar perlaužus pamelsvėja, kartais ryškiai
pamėlynuoja, bet netrukus vėl išblunka malonaus skonio.

Lakšteliniai valgomieji grybai
Gudukai (raukšlėtėji gudukai, kalpokai). Auga pušynuose, rečiau eglynuose,
kartais grupėmis. Jaunų grybų kepurėlė ovali, varpelio formos, balsva su pilkai
violetiniu šilkišku šydu, senesnių grybų – beveik horizontali, su gūbreliu, melsvos,
ochrinės rudos spalvos, kraštai skiautėti arba lygūs. Kepurėlės apačia (lakšteliai)
gelsvai rusva, senesnių grybų – geltonai ruda, rausvai ruda. Kotas su gelsvu greit
nukrintančiu žiedu, baltas arba pilkšvas, išilgai vagotas, plaušuotas. Minkštimas
balsvas, gelsvas, malonaus kvapo ir skonio.
Rudmėsės (piengrybiai rudmėsės, ruduokės). Auga spygliuočių miškuose,
pamiškėse. Kepurėlės viršus, apačia ir kotas gelsvai oranžiniai, perlaužus teka
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oranžinės sultys (pienas). Jaunų grybų kepurėlė paplokščia, nukarusiais kraštais,
senesnių – dubusi. Jos paviršiuje gerai matyti tamsesnės koncentriškos zonos.
Pūkuotės (piengrybiai paberžiai). Auga beržynuose ir mišriuosiuose miškuose
su beržų priemaiša. Kepurėlė rausva arba balsvai rožinė, dubusiu viduriu, gauruotai žvynuota, ypač gauruoti nulinkę jos kraštai. Lakšteliai rausvi arba gelsvi.
Kotas rausvas, tuščiaviduris.
Grūzdai (piengrybiai grūzdai). Auga grupėmis pušynuose ir lapuočių miškuose. Kepurėlė tvirta, mėsinga, dubusiu viduriu (senų grybų – piltuvėlio formos), nulinkusi, gauruotais kraštais, balta, vėliau pagelsta. Lakšteliai balti. Kotas
trumpas, storas, minkštimas baltas, perlaužus iš koto teka baltos pieniškos sultys.
Voveraitės (voveruškos, gaideliai). Auga spygliuočių ir lapuočių miškuose.
Jaunų grybų kepurėlė iškili, senesnių – dubusi, skliautėtais kraštais. Kepurėlė ir
kotas trynio geltonumo. Minkštimas geltonas, malonaus kvapo. Voveraitės beveik
visai nekirmija.
Kelmučiai. Nuo rugpjūčio pabaigos iki šalnų auga kupetomis ant kelmų, šaknų, kartais ant spygliuočių arba lapuočių medžių stuobrių. Kelmučiais vadinama
kislioji kelmiukė (vasarinis kelmutis) ir paprastasis (rudeninis) kelmutis. Paprastojo
kelmučio kepurėlės viršus pilkšvai gelsvas arba rusvas, žvynuotas, apačia balta.
Kotelis plonas, su žiedu (plėvelės, kuria būna apgaubta jaunų grybų kepurėlių
apačia, likučiai). Minkštimas baltas, malonaus kvapo. Kisliosios kelmiukės kepurėlė
vandeninga, persišviečianti, lygi, be žvynelių, ruda. Lakšteliai rudi, su oranžiniu
atspalviu, plaušuotas kotelis – tamsiai rudas. Auga tiltais mišriuosiuose miškuose.
mėdės. Auga ir spygliuočių, ir lapuočių miškuose. Minkšti, trapūs grybai.
Kepurėlės paviršius būna vairiausių spalvų (baltas, rožinis, raudonas, geltonas
ir kt.), apačia – balta. Pagal maistines savybes ūmėdės yra ne tokios vertingos
kaip kiti grybai.2
Žvynabudės (lot. Macrolepiota). Pievagrybių (Agaricaceae) šeimos grybų gentis.
Gentyje yra ir nuodingų, ir valgomų rūšių. Europoje žinoma apie 60 rūšių, Lietuvoje – 28. Lietuvoje auga šios rūšys grakščioji žvynabudė (Macrolepiota puellaris),
skėtinė žvynabudė (Macrolepiota procera), šiurkščioji žvynabudė (Macrolepiota rhacodes).3
Žvynabudės auga liepos–rugpjūčio mėnesiais, daugiausia aptinkama išretintose
lapuočių vietose, taip pat pamiškėse, miško aikštelėse, parkuose, soduose, net ant
senų šiukšlynų, paprastai auga grupėmis. Tačiau dėl didelio panašumo musmires
(žvynuota kepurėlė, kotas su žiedu, sustorėjęs koto pagrindas) retai renkamas grybas,
nors kai kuriose šalyse, pvz., Prancūzijoje, labai vertinamas. Tačiau žvynabudės
kepurėlės žvynai kitokios kilmės nei musmirės balti lopeliai – jie augę kepurėlės
odelę ir todėl nenusitrina. Šiaip ar taip, tai vienas gražiausių miškų grybų.
Kepurėlė 20–30 cm skersmens, kartais dar didesnė. Kepurėlė iš pradžių ovali,
vėliau skėčio pavidalo ir galiausia horizontali su buku gūbreliu per vidur , padengta
daugybe žvynelių, kurie kraštuose ilgainiui išnyksta ir lieka tik ant gūbrelio. Kraštai
skylėti. Spalva gali būti pilka, balsva su rudu atspalviu bei rudais žvynais.
Lakšteliai tankūs, platūs, balkšvi,
minkšti, prie koto priaugę. Jaunų grybų
2
Namų ūkio enciklopedija, Vilnius, 1990, p. 121–122.
lakšteliai balti, vėliau rudi su rausvu 3 http commons. wikimewdia.org. wiki Macrolepioatspalviu.
ta uselang lt.
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Kotas 10–40 cm ilgio, 1,5–3 cm storio, cilindriškas tuščiaviduris, prie pagrindo gumbiškai sustorėjęs, balkšvas su rudu atspalviu, padengtas rudais žvyneliais,
su baltu žiedu.
Mėsa balta, plaušuota, jaunų grybų trapi, senesnių pasidaro minkšta ir puri
lyg vata. Koto mėsa kieta ir plaušinga. Be to, skonis ir kvapas – riešutų.
Sporos baltos su kreminiu atspalviu. Valgyti tinka tik kepurėlės, kotas paprastai nevalgomas, nes koto mėsa kieta ir neskani. Žvynelius, darinėjant grybus,
reikėtų pašalinti. Jauni grybai tinka kepti, virti.
Nereikėtų rinkti senų grybų, nes jais galima apsinuodyti.
Sinonimas – skėtinė stambiažvynė.
Ketvirtos kategorijos grybas.4
Vaiguvos valsčiaus teritorijoje baravykai auga Gandr miškio, Gud liškių,
Kasi lių, Pak vio, Šarki , Šv triškės, žgirių miškuose raudonviršiai – didžajame
žgirių, Šv triškės, Gandr miškio, Gud liškių miškuose makavykai – Šv triškės
miške ir Pak vio durpyno pakraščiais kazlėkai – Šarki ir Šilakl nio miškuose
gudukai – Šili kų miške grūzdai – Šv triškės ir Šarki miškuose voveraitės –
Šv triškės miške kelmučiai – Kasi lių, žgirių miškuose žvynabudės – Gud liškių
ir Šv triškės miškuose ūmėdės – visuose miškuose.
Buvusiame P kelių gojuje, kuris užėmė apie 10 ha, augo daug vairių grybų baravykų, raudonviršių, lepšių, paberžių, voveraičių ir kt. Aplinkinių kaimų
žmonės džiaugdavosi, sakydami Gojus mumis ramina ir maitina. Tačiau apie
1985 m. šis miškas buvo iškirstas ir paverstas dirbamu lauku. Taip grybai ir jų
grybiena buvo amžiams sunaikinta.
Vaiguvos valsčiaus teritorijos miškuose gausu ne tik grybų, bet ir vairių
uogų, kurias vietos gyventojai noriai renka, o mėlynes ir spanguoles iš Pak vio
botaninio draustinio renka ir kitų apylinkių gyventojai ne tik savo reikmėms, bet
ir parduoti.
Seniau uogos buvo renkamos plokščiu dugnu pintines, dažnai skirtas tik
uogauti. Bulviakasio krepšių buvo vengiama, nes juos pilnus nepatogu nešti, uogos
nuo paviršiaus nubyra. Rinkti didelę pintinę nepatogu – nešant uogos susikrato,
Malonu skinti
prisirpusias
šermukšnių kekes

4

www. grybai.net.
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reikia žiūrėti, kad statant ji neapvirstų,
o perkeliant kitą vietą viena ranka
būna užimta. Geriau uogas rinkti stiklain ar pintinę, pakabintą per liemen ,
nes galima rinkti abiem rankom tiek
pasilenkus, tiek atsitūpus ar priklaupus
vienu keliu. Pokariu parduotuvėse buvo
galima sigyti metalinių lankelių su
juos nerta metaline ąsele. Uogautojos
pasirinkdavo lygesnę, gerai matomą
aikštelę ar nevažinėjamą miško kelel ,
kur palikdavo pintines, o uogaudavo
mažus indus. Kad netektų klaidžioti ieškant pintinės, vietą pažymėdavo
ant medžio užrišdamos kokią ryškios
spalvos skarelę ar skudurėl .
Vaiguviškiai uogauti eidavo nukritus rasai, nes su rasa surinktos uogos drėgnos, kiek pastovėjusios greitai
pelija. Rinkdavo iki vėlaus vakaro. Einant namo, pintines užrišdavo marle Spanguoliavimas – sunkus ir sudėtingas
ar drobe, paliekant neaprištą lankel , uogavimas
užtiesalo galus susukdavo, tempdavo
ir surišdavo pintinės galuose. Uogingus plotus uogautojai slėpdavo, miške nešūkaudavo, patyliukais eidavo namo, kad kiti derliaus nenurinktų, uogienojų neištryptų.
Norėdami pririnkti daugiau uogų, kai kurie uogautojai, dažniausiai ne
vietiniai, naudojo šukas – specialius stačiabriaunius samtelius lenktais danteliais.
Panašūs taisai pokariu buvo pardavinėjami parduotuvėse. Su šiomis šukomis surinktos uogos yra nešvarios, nes pro tarpdančius patenka šakelių, spyglių, žalių
uogų. Su šukomis uogautojai nutraukia uogienojų viršūnėles.
Bruknes ir spanguoles uogautojai renka nesunokusias, kurias nokina papiltas ant grindų tamsioje vėsioje patalpoje, o kad neprarastų svorio ir išvaizdos,
sluoksniuoja su samanomis. Sunokusios uogos perrenkamos.
V iguvos valsčiaus teritorijoje keli kaimai (P keliai, Norkia ir kt.) buvo
rėžiniai. Jų gyventojų žemės buvo suskirstytos platesniais ar siauresniais rėžiais.
Vieną rėž nuo kito skyrė ežios, kurios niekada nebuvo ariamos. Ant jų dar buvo
sumetami surinkti iš dirvų akmenys. Ant ežių tarp akmenų augo vairios žolės,
tarp kurių derlingoje žemėje dideles sultingas uogas užaugindavo ir žemuogės.
Niekieno netrukdomos jos prisirpdavo iki tamsaus raudonumo (bordavumo). Uogos
būdavo saldžios ir skanios, viliodavo vaikus ir paauglius. Prisiminus vaikystės
metus, praleistus V iguvos valsčiaus Norki kaime prieš 70 metų, prieš akis atsiveria žemuogiavimas rėžiuose tarp Apl oko ir Koplytėlės.
„Būdavo, rytmečiais, po pusryčių, kai nukrisdavo rasa, jau birželio
pabaigoje eidavom uogauti – kiekvienas vaikas ant savo ežių, ant
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kurių šalia žemuogių augo ir smilgos. Pirmiausiai išsirinkdavome
pačią ilgiausią, tiesiausią smilgą su skarota šluotele, ant kurios
turėdavo laikytis suvertos uogos. Eidavome išilgai ežių, rinkdami
raudonas prisirpusias žemuoges, ir jas visas verdavome ant smilgų.
Gink Dieve, nė vienos jų nesuvalgydavome. Visos rastos uogos
būdavo suveriamos ant smilgų. Kartais priverdavome po kelias smilgas ir skubėdavome jas parsinešti namo, kur su pienu ir cukrumi
skaniai suvalgydavome. Tai būdavo mūsų priešpiečiai (sniedonis).
Kiek vėliau, liepos mėnesį, mes, Norki kaimo vaikai, eidavome
apie 2,5 km į L mpių mišką pasirinkti mėlynių. Jas valgydavome
žalias, tik gerai prinokusias su šviežiu pienu ir cukrumi. L mpes
eidavome su mažais iki vieno litro talpos iš plonų vytelių nupintais
krepšeliais, kurių forma buvo panaši į bulviakasio krepšių. Mažieji
krepšeliai būdavo gal kiek pailgesni.
Rugpjūčio mėnesį prasidėdavo aviečių rinkimo sezonas. tuos
pačius mažuosius krepšelius rinkdavome raudonas, sultingas avietes
nuo pačios didžiausios ežios palei rytinį Norkių gojaus pakraštį. Tik
čia turėdavome bėdų – kai kuriose aviečių uogose raitėsi kirminai
ir nežinodavome, ką su jais daryti.
Rugsėjo mėnesį su mamomis ir kaimynėmis eidavome apie
5 km į Pak vio mišką spanguoliauti. Tame miške gausu gamtos
gėrybių, bet jas pasiimti visais laikais sunku ir sudėtinga, nes miške
yra daug gyvačių ir kitokių žmogui kenksmingų gyvūnų. Eidamos
į Pak vio mišką, kur daug gamtos gėrybių, mamos reikiamai apsirengdavo ir nešdavosi vidutinio dydžio iš plonų vytelių pintus
krepšiukus su tvirtais lankeliais.
Spalio mėnesį bobų vasaros metu visų miškų ir miškelių
pakraščiuose rasdavome šermukšnių su raudonomis, nusvirusiomis
uogų kekėmis, kurias nusiskinti ne visur pasisekdavo. Ir pasižiūrėjus
jas tekdavo palikti miške žiemoti.
Norki Apluoke, arki pelkėse, Kasiulių miške ir P knituvio
miškuose vešliai auga lazdynų krūmai, gausiai auginantys riešutus.
Riešutauti mes, mergaitės, nepajėgdavome. Riešutų prisirenka tik
suaug vyrai.
Taip mes, kaimų vaikai, ištisas vasaras praleisdavome miškuose – gryname ore natūralioje gamtoje uogaudami ir grybaudami.“
Bruknės. Auga spygliuočių ir mišriuose miškuose. Nunoksta rugpjūčio–rugsėjo
mėnes . Prinokusios (raudonos) uogos turi cukraus, organinių rūgščių, 8 mg
vitamino C ir truput karotino (provitamino A). Iš bruknių daugiausiai verdamos
uogienės, arba jos rauginamos. Uogos turi būti prinokusios (pusžalės būna kartokos), švarios, be šiukšlių ir vaiskočių.
Mėlynės. Auga pušynuose ir mišriuosiuose miškuose, kartais ištisais sąžalynais. Prinoksta liepos–rugpjūčio mėnes . Prinokusios uogos su raudonu minkštimu
turi cukraus, organinių rūgščių, karotino ir 6 mg vitamino C. Mėlynėse nemaža
894

E

NINĖ KUL

RA

rauginių medžiagų, todėl džiovintų uogų ekstraktai ir kisielius vartojami kaip
vidurius kietinanti priemonė. Mėlynės valgomos šviežios, tinka pyragų darams,
uogienei, drebučiams, jos džiovinamos.
Vaivorai (girtuoklės). Auga paprastai durpingose pelkėse, pelkėtuose spygliuočių ir lapuočių miškuose. Uogos sultingos, juodos su pilkšvu apnašu, panašios
mėlynes, tik didesnės. Jose yra cukraus, organinių medžiagų, 25 mg vitamino C,
karotino (provitamino A), rauginių ir dažančių medžiagų. Vartojamos uogienėms
virti, sultims spausti, džiovinamos.
Erškėčiai. Laukiniai krūmai, augantys beveik visur. Jų vaisiai – erškėtrožės – prinoksta rugpjūčio–rugsėjo mėnes , renkamos prieš šalnas, kad nesuirtų
vitaminas C (jo mažėja, kai uogos sušąla ir vėl atsileidžia). Renkamos ryškios
spalvos kietos erškėtrožės kartu su taurėlapiais, kad negestų. Nuvalytos erškėtrožės
turi iki 470 mg vitamino C, karotino, cukraus, krakmolo ir azotinių medžiagų.
Erškėtrožės valgomos šviežios ir konservuotos. Jos yra vitamino C gamybos žaliava. Namie jas galima džiovinti. Iš erškėtrožių gaminami miltelių, dražė, antpilų,
ekstraktų preparatai. Specialus erškėtrožių ekstraktas – cholosas – dar vartojamas
ir nuo kepenų ligų.5
Avietės. Aviečių uogos raudonos. Jos turi cukraus, organinių rūgščių (citrinos,
obuolių, skruzdžių, kaprono), vitaminų C, P, PP, karotino, rauginių ir pektininių
medžiagų, eterinio aliejaus. Vaistams uogos renkamos liepos–rugpjūčio mėnes ,
giedrą dieną, nudžiūvus rasai, prisirpusios, be žiedsosčio. Jos apvytinamos saulėje
atvirame ore, po to džiovinamos džiovyklose. Uogų užpilas (arbata) nuo seno
duodamos ligoniams skatinti prakaitą ir šlapimą išsiskirti. Aviečių sirupas pagerina mikstūrų skon , kvapą, spalvą. Aviečių uogų dedama vaistažolių mišinius.
Spanguolės. Erikinių šeimos visžalių krūmokšnių gentis. Stiebas šliaužiantis
(iki 1 m ilgio ir ilgesnis), rečiau stačias, lapuotas. Lapai smulkūs, ištisiniai, odiški. Žiedai rausvi, ilgakočiai, pavieniai arba susitelkę kekes. Vaisius – raudona
sultinga uoga. Žydi gegužės–liepos mėnes . Auga aukštapelkėse, tarpinėse pelkėse,
pelkėtuose miškuose. Uogose yra organinių rūgščių (daugiausia citrinos rūgšties),
pektinų, angliavandenių, antocianų, vitaminų, mikroelementų. Renkamos prinokusios uogos. Iki perdirbimo laikomos 0 C temperatūroje arba, jei nėra tinkamų
patalpų, švariose statinėse, užpiltos vandeniu. Išsilaiko šviežios iki 9 mėnesių.
Vartojamos fermentuotos, sutirštintos spanguolių sultys jas kaip gaivinant gėrimą tinka gerti karščiuojantiems ligoniams, taip pat ligoniams, kurių sumažėjęs
skrandžio rūgštingumas.
Žemuogės. Erškėtinių šeimos daugiamečių augalų gentis. Daugiametis, iki
30 cm aukščio žolinis augalas. Stiebas (būna vienas arba keletas) stačias, rečiau –
kylantis. Lapai trilapiai, dantytais pakraščiais. Žiedai balti, susitelkę po keletą
skėtiškos kekės pavidalo žiedynuose. Vaisius – raudona uoga. Dauginasi šliaužiančiais ūgliais. Žydi gegužės–birželio mėnes , uogos prisirpsta birželio–liepos
mėnes . Auga daugiausia pamiškėse, miškuose. Uogose yra vitaminų, organinių
rūgščių, pektinų, angliavandenių, rauginių ir mineralinių medžiagų, lapuose dar ir
glikozidų, alkaloidų. Vaistinei žaliavai
renkamos prisirpusios uogos, skinami 5 Namų ūkio enciklopedija, Vilnius, 1990, p. 109, 151,
199, 117.
žydinčios žemuogės lapai (su 1 cm
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ilgio koteliu). Surinkta žaliava apvytinama, paskui džiovinama uogos 50–60 C,
lapai – 45 C temperatūroje. Lapai tinka vartoti vienerius metus. Šviežios uogos
arba džiovintų uogų užpilas vartojamas kaip vitaminų šaltinis lapų užpilo geriama
skatinti šlapimą išsiskirti.
altalankis. Žilakrūmių šeimos augalų gentis. Dvinamis dygus krūmas arba
nedidelis medis. Kamieno ir šakų žievė tamsiai pilka arba juosvai ruda. Jauni
ūgliai apaugę sidabriškai baltais žvyneliais ir plaukeliais. Lapai linijiškai lancetiški,
pražanginiai pilkšvai žalia viršutine ir sidabriškai balta apatine puse. Žiedai rusvi
arba gelsvai rusvi, smulkūs, vienalyčiai moteriškieji susitelkę po kelis šakelių
pažastyse, vyriškieji – mažomis varpomis lapų pažastyse. Vaisius – oranžinis
arba gelsvai rusvas, sultingas kaulavaisis. Žydi balandžio–birželio mėnes , vaisiai
subręsta rugpjūčio–rugsėjo mėnes . Auga žvirgždynuose, auginamas prie sodybų.
Šaltalankio vaisiuose (ir sėklose) yra riebalinio aliejaus, karotinoidų, vitaminų C,
E, B1, B2, K, P, folinės rūgšties, cholino, betaino, fosfolipidų, triterpeninių junginių,
angliavandenių, organinių rūgščių, mikroelementų, rauginių medžiagų. Šaltalankių
vaisių dedama vitaminizuotus maisto produktus, ypač tyreles vaikams. Iš vaisių
spaudžiamos sultys, iš sėklų gaminamas aliejus. Šaltalankių aliejus padeda audiniams regeneruoti, greitina epitelizaciją, granuliacinio audinio augimą pažeistose
odos ir gleivinės vietose. Laikomas vėsiai tamsiame, sandariai uždarytame inde.
ermukšnis. Tai erškėtinių šeimos medžių ir krūmų gentis. Savaime auga
paprastasis šermukšnis. Jis dažnai esti 3–15 m aukščio medis, rečiau krūmas.
Lapai sudėtiniai, neporomis plunksniški. Žiedai balti, kvapūs, šakučių viršūnėse
susitelkę skėtiškas šluoteles. Vaisiai rutuliški, sultingi, oranžiniai raudoni. Žydi
gegužės–birželio mėnes , vaisiai prinoksta rugsėjo mėnes . Auga miškuose, pamiškėse, auginamas sodybose, pakelėse. Šermukšnių vaisiuose yra vitaminų C,
P, karotino, rauginių ir karčiųjų medžiagų, flavonoidų, glikozido, parasorbozido,
organinių rūgščių, angliavandenių, pektinų. Vaisiai renkami po šalnų, nes tuomet
būna ne tokie kartūs. Džiovinami gerai vėdinamoje patalpoje arba džiovykloje
60–80 C temperatūroje. Tinka vartoti dvejus metus. Vaisiai, jų sultys vartojami
kaip vitaminų šaltinis. Švieži vaisiai vartojami konditerijoje, likerių gamyboje.6
Vaiguvos valsčiaus teritorijoje bruknės auga Gandr miškio ir žgirių miškuose mėlynės, vaivorai – L mpių miške ir Pak vio botaniniame draustinyje
avietės – kirtavietėse Kasi lių ir žgirių miškuose spanguolės – pavienėse mažose
aukštapelkaitėse, kaip antai Andrulienės, Stonytės pelkėse, taip pat didžiajame
Pak vio botaninio draustinio spanguolyne žemuogės – kirtavietėse Šilakl nio
pušyne šermukšniai – Šarki , Šv triškės, Kasi lių ir kituose miškuose, Knit ojos
slėnio pakrantėse.
Botanikos instituto darbuotojai, važinėdami po Lietuvą, sausus eroduojamus
šlaitus apsodinėjo šaltalankiais. Jais apsodino ir Vaiguvos valsčiaus teritorijos rytinius kalvotus eroduojamus šlaitus, esančius Dimga lių, Pakėv kų, Grauž kų, Juci ,
Daustori , Akmeni , K lniškių ir kituose kaimuose. Botanikai taip pat pakelių
žvyringuose šlaituose sodino erškėčių krūmus, kad stabdytų erozijos procesus ir
žiedais puoštų pakeles.
rytus nuo Knit ojos esančių
Šarki , Vikr ičių, Juci , Petrik ičių, 6 Medicinos enciklopedija, Vilnius, 1993, t. 2, p. 313.
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Pak vio ir kitų kaimų vietiniai gyventojai, kai jiems
prireikia kokių nors gamtos gėrybių, eina jų pasirinkti
Pak vio mišką, kuris mažiausiai antropogenizuotas
ir jame gausu visa to, ką turi natūrali gamta.
Vaiguvos ir kitų vakarus esančių kaimų gyventojai uogauja ir grybauja vakariniame valsčiaus
pakraštyje esančiuose miškuose – Kasi lių, Gud liškių,
Gandr miškio ir didžiajame žgirių miške.
Taip Vaiguvos valsčiaus teritoriją vietos gyventojai uogaudami ir grybaudami pasidalijo takos
sferomis dvi dalis – rytinę ir vakarinę.
Rudeniop ąžuolyne pridygdavo storakočių baravykų, raudonikių, vairiaspalvių ūmėdžių, o prasidedant šalnoms – pilni papieviai nuauksuotų rudmėsių.
Niekada negr ždavome namo be pilnų pintinių.
Vaiguvos apylinkių
Ruden nuo ąžuolų prikrisdavo daug gilių – aukštapelkaitėse auga,
nors vežimais vežk. Kaimo žmonės seniau kavą gėrė vyniojasi, augina
iš gilių, paskaninę pienu ar grietine.
dauginimosi sporas pataisai.
Miške būdavo pilna prisirpusių aviečių, raustan- 2005 m. Str. nuotraukos –
čių bruknių, dygstančių grybų. Pakėvio miške – lig A. Petrašiūno
vėlyvo rudens – mėlynės ir grybai. Vieni šeimos nariai
daugiau miške uogaudavo, grybaudavo, senesnieji prie namų ruošos triūsdavo.
Kasmet ruden sugr žta vasara, nuo seno vadinama bobų vasara – tai pats
maloniausias ir gražiausias metas. Žalsvus medžių lapus pakeičia ryškūs oranžiniai,
rausvi, geltoni lapai. Saulė pažeria ant jų paskutinius savo spindulius.
Bobų vasarą miškuose pridygsta daugybė vairiausių grybų, patvaresnių negu
tikrąją vasarą, kuriuos galima sūdyti, džiovinti, rauginti ar kitais būdais paruošti
žiemai. Daugelis miškų neturėjo, bet grybų visiems užtekdavo. Gandramiškyje
auga storais kotais raudonviršiai, baravykai, o papieviais – gardžiosios rudmėsės.
Jų parsineša žmonės pilnus bulvinius krepšius.
Žmonėms džiaugsmas Va kiek baravykų radau vienoje vietoje. Kokie jie
visi gražūs, sveiki, nesukirmiję. O raudonikių gražumėlis, jie visi ant storų kotų.
Man labai patinka voveraitėmis nusėti miškų takai, tarsi geltonų gėlių
pribarstyti.
Jei šermukšniai pilni, bus šlapias ruduo.
Jei vasarą būna daug uogų, bus šalta žiema.
Apynių plantacijos, vešėjo lazdynų krūmai.
Tarpukariu džiovintus apynius ir riešutus supirkdavo atvažiavę supirkėjai.
Apynius ir riešutus rinkdavo nekreipdami dėmesio, kieno žemės nuosavybė. Kaip
žuvauti, taip apyniauti, riešutauti.
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Vaiguvos valsčiaus valgiai ir gėrimai
XX amžiuje
Ieva

varcaitė, Irena Andrulytė

Straipsnio tikslas – parodyti pagrindinius V iguvos valsčiaus valgius ir gėrimus.
Straipsniui medžiaga rinkta Versmės leidyklos surengtose ekspedicijose
2005 m. rugpjūčio 16–29 d. ir 2007 m., kai buvo kaupiami duomenys Vaiguvos
valsčiaus monografijai.

Valgiai
Kasdieniniai valgiai
Pusryčiams dažniausiai virdavo raugintų barščių, kopūstų sriubas su mėsa
ar rūkytais lašiniais (ypač tada, kai samdydavosi talkininkus), kurias valgydavo
su bulvėmis, virtomis su lupenomis, ar namuose kepta duona. Taip pat virdavo
bulvienę su kruopomis, pupelėmis (pasoliais) ar žirniais. Raugiami buvo ne raudonieji burokėliai (cvikliukai), bet vadinamieji naminiai burokai (panašūs runkelius,
tik rausvi). Kai kur sriubas dėdavo spirgučių (supjaustyti lašiniai pakepinami
keptuvėje, pridedama svogūnų ar česnakų). barščių sriubą kai kas kartais dėdavo
grietinės (smetono) ar grietinėlės (pastijolkos). Prie baltos kruopų sriubos išvirdavo
kiaušinių. Buvo kepama kiaušinienė su skysčiais (kiaušinius išplakdavo, pildavo
pieno, druskos, miltų ir supildavo keptuvę, kur buvo patirpyta lašinių ir pakepintas svogūnas). Kai kas kepdavo vaflius (pienas, miltai, druska, kiaušiniai,
cukrus), kuriuos valgydavo su pienu, bulvinius ar miltinius blynus.
Vieni pietums virdavo vairias košes, mėsą su bulvėmis, cepelinus, kepdavo
kugel , vėdarus (bulvinius ar kraujinius), kiti pasišildydavo, kas buvo likę nuo
pusryčių, t. y. sriubą, valgydavo mėsą su krienais ar išsikepdavo blynų.
Vakarienei virdavo pieniškas sriubas kankolynę (suminkytą tešlą trupindavo
verdant pasūdytą vanden ), naminius makaronus (iškočiotą tešlą supjaustydavo),
leistinę sriubą (padarydavo tešlą kaip miltiniams blynams ir su šaukštu pildavo
verdant pasūdytą vanden ), kleckyn (tarkuotas bulvės nusunkdavo, dėdavo
sugrūstų virtų bulvių ir padarydavo nedidelius kukulius), kurią dar dėdavo
patirpytų lašinių. Kai kur virdavo tušaną (virtas bulves nusunkdavo, nugarindavo,
uždėdavo užkulo ar patirpytų lašinių), kur valgydavo su rūgusiu pienu ar sėtiniu
(sutarkuotu ar supjaustytu, kur reikėdavo uždėjus dangt pamušti, paskaninti
druska, svogūnais ir grietine), kruopų košę su tarkiais ar be jų, kurią dėdavo
žirnių ar pupelių, miltinius kleckus (su varške, lašiniais ar varške, sumaišyta su
lašiniais, grybais, mėlynėmis), kepdavo išmirkytą sūdytą silkę, kurią valgydavo
su virtomis su lupenomis bulvėmis.

Maistas kelionei ir

atlaidus

Eidami atlaidus ar važiuodami keliones, žmonės sidėdavo rūkytų lašinių, dešrų, salsisonų, naminės duonos, arbatos, kastinio, kur tepdavo ant bandos,
supjaustytos silkės ir užpiltos burokų mirkalu (rasalu), kietai virtų kiaušinių, sūr
su kmynais.
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Elgetos
Vienur elgetų prie stalo niekas niekada nesodindavo. Atėję elgetos sukalbėdavo poterius, o duotą maistą (duoną, kruopas, miltus), pinigus sidėdavo, o
kitur – paklausę, ar nori valgyti, duodavo valgyti, ką tuo metu turėdavo išvirę.
Pavalgęs elgeta namuose niekada nesimelsdavo (jo buvo prašoma vėliau pasimelsti
už mirusiuosius ir pasakomi vardai). Elgetas ne tik pamaitindavo, bet ir duodavo
jiems išmaldos lašinių, kiaušinių, duonos, miltų, o kai kada ir nereikalingų drabužių.

Metų laikai ir valgiai
Metų laikai turėjo nemažai takos vaiguviškių valgių ruošimui.
Pavasar , kada atsivesdavo karvės, virdavo krekeninius cepelinus, kepdavo
miltinius ar bulvinius blynus, kurių tešlą dėdavo krekeno, kepdavo bandeles su
varške. Virdavo rūgštynių, saldžią rabarbarų (kaip leistinę), burokėlių lapų sriubas.
Vasarą daugiausia valgydavo rūkytus mėsos produktus, pieno produktus,
pieniškas sriubas.
Ruden , kai pjaudavo paukščius, žąsienos dėdavo kugel , kopūstų sriubą.
Žiemą, kai būdavo skerdžiami gyvuliai, virdavo ar kepdavo šviežią mėsą,
katiliukuose kepdavo kugel , kad nebūtų plutų. Sriubas virdavo be pieno, užspirgintas su lašiniais. Paskerdus kiaulę, iš skrandžio virdavo plėkyn (skrand išplaudavo,
išgrandydavo gleives, išvirdavo ir supjaustytą dėdavo bulvienę, paskanindavo
morkomis, druska, pipirais, česnaku). Kiti išvirtą skrand sumaldavo ir dėdavo
plautines dešras. Greito vartojimo dešras darydavo iš kepenų, plaučių, maltos mėsos
ir sukimšdavo plonas žarnas, o ilgesnio laikymo – maltą sutaisytą mėsą kišdavo
vėdarines žarnas, šalia pridėdavo du šakaliukus, apvyniodavo siūlu ir rūkydavo.

Pasninko valgiai
Ryte virdavo pieniškas kruopų sriubas ar valgydavo separuotą (mašinavuotą)
pieną su duona ir sviestu.
Pietums virdavo kruopų ir kitokias košes, kurias valgydavo su sviestu.
Kai kas valgydavo taboką, t. y. pakaitintas keptuvėje ir sugrūstas grūstuvėje
kanapes, užbarstytas ant duonos (norintys gali pasisūdyti).
Kiti kanapes ar linų sėmenis sumaldavo, padžiovindavo, pridėdavo druskos,
pipirų ir valgydavo su virtomis su lupenomis bulvėmis.
Buvo verdami kanapių cepelinai. Tam reikėdavo kanapes sugrūsti grūstuvėje,
kol susidarys košė, kuri dedama katilą su drungnu vandeniu ir kaitinama tol,
kol pasidaro varškė. Tada dedama drobin maišel ir nusunkiama. Galima dėti
pipirų, svogūnų. Skonis panašus kaip krekeninių cepelinų, tik skanesni.
Kai kur buvo iš pieno, vandens, svogūnų, sviesto verdamas pastarmakas,
kur valgydavo su virtomis bulvėmis.
Per Kūčias daug kur buvo valgoma rasalynė, t. y. pakepintos ant anglių ir
sutrintos silkių galvos užpilamos virintu vandeniu, pridedama svogūnų ir valgoma
su virtomis bulvėmis.
Kitur darydavo rasalą (iškeptą silkės galvą sutrinti su virta bulve, pridėti
druskos, pipirų, burokėlių rasalo, virinto vandens), kur valgydavo su virtomis
bulvėmis.
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Virdavo sėtinynę, tik valgydavo be grietinės, o vėliau sipildavo truput
sėmenų aliejaus.
Aliejų spausdavo iš linų sėmenų aliejaus spaudyklose.
Kisielius būdavo verdamas iš krakmolo, spanguolių ir cukraus. Kiti virdavo
ir avižin kisielių
duben supilami avižiniai dribsniai (plestekės), dedama duonos pluta, medžio anglies gabaliukas (kad nebūtų kartūs), užpilama vandens ir
parą parauginama. Paskui išsunkiama per marlę ir maišant verdama, pridedama
aliejuje pakepintų svogūnų, druskos. Sutirštėjęs kisielius valgomas su bulvėmis.

Darbymečio valgiai
Pusryčiams per darbymečius virdavo barščių, kruopų sriubas su mėsa ar
rūkytais lašiniais, kumpiu.
Pietums būdavo kepamas kugelis, verdami cepelinai (su varške ar lašinukais
arba varške, sumaišyta su lašinukais) ar lašiniai arba valgomos rūkytos dešros,
kumpis, salsisonai, skilandis (sutaisyta malta kiauliena būdavo dedama kiaulės
pūslę ar pilvą, paskui paslegiama ir rūkoma).
Vakarienei virdavo zacirką, kurią valgydavo su duona ir sviestu.
Per šienapjūtę gerdavo rūgus pieną ar vanden , kuriame būdavo pripjaustyta obuolių.

Valgiai svečiams, vaišėms
Šventėms (Velykoms ir Kalėdoms) kepdavo pyragus, išvirdavo mėsos, bulvių,
pataisydavo silkės, nupirkdavo saldainių. Daug kur virdavo šaltieną, kepdavo
žąsis, triušius, kuriuos patroškindavo su morkomis ir prieskoniais, kepdavo kugel
su karka, ausimis ar išvirtomis kiaulės kojomis.
Ne viena šeimininkė virdavo kastin (svogūnus pavirindavo su grietinėle, o
rūgščią grietinę, krakmolą, kiaušinius išplakdavo ir viską sumaišę pavirindavo).
Vestuvėms būdavo kepamas vadinamasis svočios pyragas – apvali banda,
papuošta uogomis.

Gėrimai
Sulą (klevų, beržų) supildavo ąžuolinę statinaitę (kubiliuką), ant viršaus
pribarstydavo avižų (turėdavo susidaryti žalia avižų pluta). Statinaitę aprišdavo
drobine medžiaga. Vėliau ją uždengdavo. Sula turėdavo rūgštoką skon .
Arbatą virdavo iš ramunėlių, mėtų, krapų, kmynų ir kitų žolių. Kavą, kurią
darydavo iš miežių, gerdavo retai. Kai kas kavą darydavosi iš ąžuolo giliukų.
Kiti gerdavo duonienę, t. y. vanden prilaužydavo duonos, mesdavo sacharino, nes cukrus būdavo brangus.
Girą darydavo iš duonos, o alų – iš duonos ir apynių.
Degtinę virdavo iš rugių, o prastą degtinę, vadinamą brudu, – iš cukrinių
runkelių (nuo jos galėdavo apakti).

Pateikėjai
Zofija Andrulienė (Zajauskaitė), 89 metų, gyv. P kelių k.
Zofija Paulauskienė (Vireikaitė), 95 metų, gyv. Šarki k.
Teklė Šimkutė, 84 metų, gyv. Juci k.
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Kinkomasis transportas Vaiguvos
apylinkėse
Ieva

varcaitė

Ilgą laiką, iki pat XX a. vidurio,
t. y. iki kolektyvizacijos laikų, V iguvos apylinkėse kinkomasis transportas
buvo pagrindinė susisiekimo priemonė.
XIX a. kinkomojo transporto priemonių
sigijimą yra vaizdžiai aprašęs Liudvikas Adomas Jucevičius, gimęs 1813 m.
ir augęs Vaiguvos apylinkėse, Pak vio
kaime
„Kiemionis, nujoj s į mišką ant kumelės
raitas tik su kirviu, parvažiuodavo iš ten
važiuotas, su kamanom ir žabokliais, su
pakinktais iš medžio, su ratais, kuriuose
nebūdavo nei geležies, nei šikšnos, net nei
siūlelio jokio; o jei nuvažiuodavo pavasarį
į ąžuolyną, tai atsigerdavo ten ir rinktinio
vyno muskatinio, kitaip sakant, saldžios
sulos, kuri gausiai sunkdavosi iš žalių
medžių.“1
2005 m. ekspedicijos Vaiguvą Pagrindinė susisiekimo priemonė Vaiguvos vls.
metu, kai buvo kaupiama medžiaga teritorijos miškų platybėse buvo jojimas
monografijai Vaiguva , ekspedicijos
dalyviai nesurado seno žmogaus, kuris būtų matęs ar bent iš tėvų girdėjęs apie
tok kinkomąj transportą. Tik yra žinoma, kad be geležinių vinių Vaiguvos apylinkėse dar tebestovi keli pastatai svirnas Norki kaime Jocių sodyboje, daržinė
Bag žių kaime Pocių sodyboje, kiaulininkas P kelių kaime Antano Giedrimo
sodyboje, troba Petrik ičių kaime Meliešių sodyboje. Šie pastatai su medinėmis
vinimis, kurios yra tiek tvirtos, kad pastatai yra sunkiai nugriaunami. Maži traktoriukai yra bejėgiai juos nugriauti. Tokius pastatus, sukaltus senovėje medinėmis
vinimis, gali nugriauti tik šiuolaikinė galinga technika. Reikia manyti, kad ir vien
tik iš medžio pagaminti ratai bei vežimai buvo tokie stiprūs ir patvarūs, kad ir
geležimi nekaustytais ratais buvo galima ilgai ir saugiai važinėti.
Senieji vaiguviškiai puikiai atsimena, kaip žgirių dvaro savininkas Marcijonas Janavičius vidurvasaryje pamaldas Vaiguvos bažnyčioje atvažiuodavo su
rogėmis, pakinkytomis pora arklių, gr stu akmenimis keliu, einančiu per miestel .
Rogių geležinės pavažos trindavosi
grindinio akmenis ir sklisdavo žiežirbos. Tai buvo originalu Kiti mėgo jo- 1 Jucevičius L. A. Raštai, Vilnius, 1959, p. 190.
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Jojama į mišką
pasigaminti
iš medžių ratus

dinėti pabalnotais arkliais. Su arkliais buvo jodinėjama visais laikais per balas ir
krūmynus, kai nebuvo nutiestų kelių.
Kinkomasis transportas senovėje buvo rodiklis, rodantis, kaip kuris žmogus
kaime gyvena.
„Daugiausia kaimuose vežimai, rogės buvo tokie maži ir prasti, kad
juose vos vienas žmogus vargais negalais tilpdavo. Vienas prastas
arklelis, pakinkytas į ienas pavalkais, traukia tą vaikų žaislelį. Ratus
čia retai kada tepa riebalais ar degutu; lengva tad įsivaizduoti, kas
tai per harmonija, kai važiuojama. Ratai jų prasti, visiškai nekaustyti, vytimis ir visokiomis virvėmis suraišioti tekinis vienas tik
iš vieno medžio, įmantriu darbu iš visų pusių stipinais suremtas,
atlaiko kad ir ilgiausią kelią; ašis niekad tepalo nemato, važiuojant
jos girgžda, stačiai raudote rauda.“2
„Kaimynai rusai nesigamina lengvų vienam žmogui važiuoti karietų, ketvertu arklių kinkomų, – jų vežimą traukia vienas arklys.
Ir vargiai rasi jų padarynėj geležin vinį, viską tenai atstoja vien
medis. Apsieina jie be geležies – kuolais, kur reikia, sukala. Kaip
įprat yra, medį medžiu sustiprina.“3
„O žemaičiuose taip pat ir Vaiguvos valsčiuje kinkymas yra visų
geriausias, visur vežimai poriniai, kaustyti; čia kitokių gyventojai
net ir neturi. Rogės, vadinamos šlajomis, irgi didelės ir porinės,
storomis pavažomis irgi kaustytos.“4
Tuo tarpu, tuo pačiu laikmečiu
Vaiguvos apylinkėse stambių dvarų savininkai laikė staininius arklius, kuriuos
šerdavo geresniu pašaru – dobilais ir

2
3
4

Ten pat, p. 330.
Ten pat, p. 331.
Ten pat, p. 332.
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Kariūnų pagrindinis
transportas – jojimas

avižomis, kad būtų strainesni ir gražiau atrodytų. Su tais arkliais nebuvo dirbami
jokie žemės ūkio darbai. Staininiai arkliai būdavo kinkomi ne su pavalkais, o su
vadinamomis plėškėmis, kad vaizdingiau atrodytų. Jie būdavo kinkomi vienkinkius
ratus, vadinamus kurliandiškais brikeliais (kurliandskais brikiukais), arba dvikinkes
gražiai dengtas karietas. Karieta – vežimas, panašus dabartinių laikų autobusiuką,
tik su mediniais tekiniais, su langais, uždengtu stogeliu. Joje galėjo važiuoti daug
žmonių.
ją kinkydavo 4 ar net 6 staininius arklius. Karietos priekyje būdavo
aukšta sėdynė. Tenai sėdėdavo vežėjas (furmonas) su aukšta kepure (kyveriu) ant
galvos. Vežėjas turėjo suvaldyti visus
I a. ir
a. vaikai nuo mažens buvo
karietą pakinkytus arklius. Tokiomis
karietomis pasipuošę dvarininkai atva- pratinami joti
žiuodavo klausytis pamaldų per didžiąsias šventes Vaiguvos bažnyčią – prisimena dvarų ordinarininko (undinarčiko)
duktė Stanislova Kunickienė (Šimkutė),
gimusi 1929 m. Vaiguvoje. Su karietomis ar kurliandskais brikiukais Vaiguvos
valsčiaus dvarininkai važinėdavę ir
vairių progų metu puotauti (baliavoti),
kinkomojo transporto priemonėmis norėdami parodyti savo dvaro prestižą.
Todėl kinkomojo transporto gamybai,
jo remontui, apkaustymui, plėškių, uzdenių, kamanų, žaržolų ir kt. sigijimui
buvo skiriama didelė dvaro pajamų
dalis. O kiekvieno ūkio pajamas lėmė
turimos žemės kiekis. Vadinasi, žemės
ūkio dirbimo padargai ir kinkomojo
transporto priemonės ūkyje priklausė
nuo dirbamos žemės ploto.
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Vienkinkiai
darbiniai ratai

Vienkinkiais ratais
vežami šiaudai

Vienkinkiais ratais
vežami grūdų
ir bulvių maišai
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Poriniai darbiniai
ratai Laugiriškių
kaime. 2018 m.
A. Jankausko
(Jankaus) nuotr.

Poriniais ratais
važiuojama į atlaidus.
1976 m.

Poriniais ratais
vežamas karstas
į kapines
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Poriniais ratais važiuojama į svečius. Iš Užgirių II dvaro savininkus
ileikas veža dvaro furmonas. 19

m. Iš Onos Kalasauskienės

(Janavičiūtės) albumo

Tarpukario metais Vaiguvos apylinkėse vidutiniame ūkyje, turinčiame 10–
20 ha žemės, būdavo poriniai darbiniai ratai, skirti vasarą šienui, grūdams vežti,
o kartais kaimo žmonės su jais ir atlaidus nuvažiuodavo, pavyzdžiui, Gricaičių
kaimo ūkininkai važiuodavo Kražius Šv. Roko atlaidus, o žiemą ūkio darbams
buvo naudojamos vienkinkės ar porinės rogės (šlajos su luge) – medžiams iš miško
parsivežti ar grūdams malūną nuvežti ir pan. Šlajų ąžuolinės ar uosinės išlenktos
pavažos būdavo apkaustomos geležinėmis šienėmis.
Švenčių dienomis vasarą pasiturintys ūkininkai važinėjo su vienkinkiais
kurliandskais brikiukais, o žiemą – su puošniomis rogutėmis, vadinamomis šlajukais,
kuriuos pagaminti galėdavo tik prityrę meistrai. Šlajukų viršus buvo vadinamas
fudlike. Jis būdavo gaminamas iš obliuotų lentelių, kurias savininkai dažydavo
vairiomis spalvomis – gelsvai, rudai, juodai.
Su gražiais rudos spalvos šlajukais žiemą per pusnynus pro Norkių gojų
mane veždavo vieną kilometrą mokyklą. Važiuojant per sniego kauburius, aš
bijodavau, kad šlajukai gali apvirsti, nes jų pavažos būdavo siauros.
Šiame straipsnyje naudojama 2005 ir 2007 m. Versmės leidyklos organizuotų Vaiguvą ekspedicijų medžiaga. Ekspedicijų metu važinėjant po Vaiguvos
apylinkes, buvo fotografuojamos kinkomojo transporto priemonės, aptiktos ūkininkų sodybose.
Vaiguvos apylinkėse ir mano gimtajame Norkių kaime žmonės vienkinkius ir
porinius vežimus vadino ratais arba brikomis, o šventinius ratukus – kurliandskais
brikiukais. Pastarieji buvo gražūs, kitokios formos negu darbiniai ratai, su užgaliais,
su pakeltomis sėdynėmis, kurios dažniausiai būdavo nuo vienos vežėčios krašto
iki kitos vežėčios krašto dviem žmonėms važiuoti.
Kai mūsų šeima važiuodavo
svečius, tai tuose ratukuose ant sėdynės
tilpdavome trise tėtis, mama iš kraštų, o aš, vaikas, laisvai sėdėdavau viduryje.
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a.

šventiniai ratukai
(kurliandskas
brikiukas). 19 6 m.
I a. tapo
muziejine retenybe

Kurliandskui brikiukui sėdynės pagaminimas būdavo sudėtingas darbas tiek
staliui iš medžio, tiek kalviui ją apkaustyti. Bet tai gražiai ir iškilmingai atrodydavo. Mažos dailios vežėčikės ir iškelta sėdynė – šventiškų ratukų puošmena, o dar
staininis arklys ar koks eržilas, pakinkytas su plėškėmis, traukiantis tuos ratukus.
Ir šiandien, kai man eina 75-ieji, mieliau sėsčiau kurliandską brikiuką
negu
šiuolaikišką folksvageną. Tik neaišku, kaip aš
tok brikiuką lipčiau,
nes mane vaiką tėtis keldavo ir pasodindavo ant sėdynės – aš džiaugdavausi,
kad jau važiuosiu, ir nežiūrėjau, kaip mama tuos ratukus lipdavo. Net neturiu
supratimo, kaip ji, apsirengusi su šventiniu sijonu, taip lengvai lipdavo, kad aš
nepastebėdavau.
Darbiniams arkliams ant sprando buvo maunami pavalkai, švenčių metu –
plėškės ir brizgilai, o kartais arklio kaklą puošdavo žaržolai. Vadžios būdavo irgi
dviejų rūšių – darbinės, pintos iš kanapių, ir išeiginės, austos iš vilnų ar linų ir
naudojamos tik esant geram orui. Odinius pakinktus ūkininkai labai prižiūrėjo.
Parvykę iš kelionės, juos kruopščiai nuvalydavo, ištepdavo specialiu tepalu, pakabindavo uždaroje ūkinėje patalpoje ar kur nors svirne.
Koks kruopštus, ilgai trunkantis staliaus darbas pagaminti iš medžio vežėčias, o dar sunkiau – šventiniams ratukams mažas vežėčikes, jau nekalbant apie
tekinių su stipinais (špykiais) gamybą ir stebulių nutekinimą. Tai buvęs katorgiškas
darbas. O žmonės dirbo... dirbo metų metais, dirbo kelis dešimtmečius. Tai buvo
XX a. pirmoji pusė, kai kinkomojo transporto menas klestėjo.
XX a. antrojoje pusėje prasidėjo kolektyvizacija – visas kinkomasis transportas
(padargai ir arkliai) iš ūkininkų buvo atimtas ir perduotas kolūkiams – viskas
sunaikinta. Žmonėms liko vienintelė transporto priemonė – velkės, kuriomis vaiguviškiai iš užlietų Varmės pievų traukdavo šieną. Tai labai sunkus ir varginantis
darbas, o žmonės vis dėlto savo pečiais šieną traukdavo pelkės pakraščius.
vairiems lauko darbams darbiniai ratai buvo atitinkamai paruošiami. Vienas sunkiausių darbų ir žmonėms, ir arkliams būdavo mėšlo iš tvartų vežimas
laukus. Mėšlui vežti paruošdavo vežimą – vietoj vežėčių ant rungų uždėdavo
kriples, t. y. iš lentų sukaltas vežėčias, kad negalėtų iškristi mėšlo luitai. Uždė907
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Dviračiu vežimu
važiuojama į bažnyčią
„ant šliūbo“.

AM

byla

I a. transportas.
2007 m. Alės
Počiulpaitės nuotr.

Vazaunė (ratinė),
kurioje laikomas
kinkomasis
transportas. 2007 m.
A. Počiulpaitės nuotr.
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Vaiguvos seniūnas
A. Lukošius prie
savo kinkomojo
transporto. 2010 m.
Iš A. Lukošiaus
šeimos albumo

davo ir mėšlui skirtą mėšliną dugninę. Mėšlas būdavo vežamas per metus du
kartus – ruden , kai tvartai ruošiami gyvulių laikymui juose žiemą, ir pavasar ,
kai būdavo pašalinamas mėšlas iš tvartų, susikaupęs per žiemą. Išvežtas mėšlas
laukuose būdavo tuoj pat apariamas, nes reikėjo tręšti žemę ir ją sėti javus.
Taip prie tvarkingų ūkininkų tvartų niekada nebuvo galima matyti mėšlo prikrautų krūvų, iš kurių srutos visuomet nuteka artimiausius šulinius ir patenka
žmonių geriamąj vanden .
Mėšlą veždavo dažniausiai su poriniais ratais, du arkliai vos juos iš tvartų
ištempdavo, nes šlapias mėšlas labai sunkus. Kol iš tvartų ištraukdavo vežimus
lauką, arkliai būdavo skaudžiai mušami
tvartus arkliai, pakinkyti porinius
ratus, buvo varomi atbuli irgi su triukšmu. Ir taip kartodavosi po kelis kartus,
kol tvartuose mėšlo nebelikdavo.
XXI a. ūkininkų vaikai ar vaikaičiai, atgavę nuosavybę paveldėtą tėvų ar
senelių žemę, be iš kolūkių gautų traktorių, pradėjo vėl naudoti kinkomąj transportą. Antai Vaiguvos seniūnas Alvydas Lukošius apie 2007 m. savo kumelaitę
kinko darbinius ratus, kurie yra tipiški XXI a. Lietuvos ūkininkų ratai vietoj
tekinių su stipinais ir špykiais – uždėti senų automobilių tekiniai, o vežėčios iš
trijų lentų, sukaltų skersiniais. Tai greitas darbas. Čia nereikia nei staliaus, nei
kalvio ir galima važiuoti parsivežti šieno daržinę, o svečius – su naujuoju
automobiliu.
Norkių kaime Vladas Lekavičius turi tokius naujamadiškus stačiakampio
formos darbinius vienkinkius ratus, vadinamus kauganais, smulkiems produktams
(svogūnams, česnakams, morkoms ir kt.) vežioti.
Taip keitėsi per 100 metų Vaiguvos valsčiaus kaimo žmonių socialinis ekonominis gyvenimas.
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Vaiguvos valsčiaus malūnai
Antanas Jankauskas (Jankus)

arkių malūnas ir ūkinis pastatas. Antras iš kairės – malūnininkas Romualdas Jonaitis,
ketvirtas – motoristas Varanavičius Iš N. Klimašausko albumo

Vandens malūnai plačiose ir giliose Žemaitijos upių ir upelių daubose –
būdingas kraštovaizdžio elementas ir jo puošmena. Jie suformavo daugelio vietų
mikroaplinką, keletą šimtmečių tarnavo jų aplinkoje gyvenusiems žmonėms.1
Pasak dr. M. Purvino, 1939 m. žemėlapiai V iguvos valsčiuje fiksavo ir
anuometinių verslų apraiškas. Tada Paramot lyje, Ad šiškėje, Šarkiuos ir Na dvaryje veikė vandens malūnai, Žva gupyje – vėjo malūnas.
Sunku patikėti, kad ant tokio mažo Knituojos upelio buvo net 4 vandens
malūnai.
Kil nių kaime netoli Knit ojos ištakų stovėjo vandens malūnas, kuris buvo
nugriautas ar nugriuvo Pirmojo pasaulinio karo metais.2
Norint sužinoti, kurioje vietoje stovėjo malūnas, reikėtų ieškoti užtvankos
pėdsakų. Tikėtina, kad Knit oja buvo užtvenkta ties vadinamąja beržiukų sankryža,
nes ten siauriausia upelio slėnio vieta, kuri ir galėjo būti užtvenkta. Gali būti, kad
užtvanka buvo panaudota kaip grunto sampila rengiant vandens pralaidą, tiesiant
vieškel V iguva–K lniškiai–Ke mė.
Maždaug už penkių kilometrų 1 Milius V., Morkūnienė J., Šidiškienė I. Amatas
ir kūryba. Lietuvos etnologija, Vilnius, 1997, kn. 2,
nuo Kilonių buvo Ad šiškės malūnas,
p. 15.
pastatytas apie 1934 m. Malūną suko 2 Milius V. Lietuvos istorijos instituto Etnografijos
skyriaus byla Nr. 919.
vandens ratas, o paskui ir variklis. Ma910
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Adošiškės vandens
malūno pamatai.
Matyti vandens
rato ašiai skirta
anga. 2018 m.
A. Jankausko
(Jankaus) nuotr.

arkių malūno
užtvankos slenksčio
liekanos

arkių malūno
pastato liekanos.
201

m.

S. Burbienės
nuotraukos
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lūną valdė Tadas Bytautas. Jis nuomodavo žydui. Vėliau pats samdydavo malūnininkus.3
Adošiškės malūnas nustojo veikti pokariu, o vandens ratas, sukamas iš
viršaus krintančio vandens, išsilaikė maždaug iki 1967 m.
Už pusantro kilometro nuo Adošiškės buvo Šarki malūnas, kuris maždaug
iki 1934 m. priklausė Norkams.4
Pranas Norkus malūninkas, Šarkių malūnas.5
Vėliau malūną nupirko Hurčinai. Gabrielė Hurčinienė (Janavičiūtė) turėjo
40 ha ūk . Ji samdė malūnininką. Netoli malūno buvo pastatytas vasarnamis-pensionas, kuriame gyvendavo iš miesto atvykę vasarotojai.6
Vėliau vasarnamyje gyveno dvi šeimos. Viena jų – Varanavičiaus, kuris
suprojektavo ir pastatė ne tik Šarkių, bet ir kitus aplinkinius malūnus.
Šarkių malūne buvo rengta ir hidroelektrinė, kurios galia 18 kW, vandens
slėgio aukštis 3 m.7
XX a. pirmaisiais keliais dešimtmečiais statyto Šarkių malūno gyvenamasis
galas suręstas iš sienojų, o rengimų galas karkasinis, apkaltas lentelėmis.8
Tarpukario metais Šarkių malūno visas lovys vandeniui nuleisti buvo iš
betono blokų.9
1942 m. Šarkių vandens malūnas buvo atiduotas vokiečiui Inzeliui.
Trūkstant upėje vandens, malūną sukdavo vieno cilindro dyzelinis variklis,
kurio duslus garsas girdėjosi aplinkiniuose kaimuose.
Sovietmečiu Šarkių malūnas veikė apie 20 metų. Tada malūno vedėju dirbo
Kanavalas, vėliau – Šapkus, o malūnininkais – Romualdas Jonaitis (iki 1965 m.)
ir Petras Eitmantis. Apie 1974 m. malūnas sudegė.
Keliaujant nuo Šarkių Knituojos upe žemyn, maždaug už 5,4 km buvo
Bag žių malūnas, kur 1937 m. Aleksandras Servuta nusipirko iš vokiečio Kano.
Malūne buvo dvejos girnos ir piklius. J suko turbina, pagaminta Rygoje 1905 m.
Malūno pastatas buvo sujungtas su gyvenamuoju namu. Be malūno, pastate buvo
du kambariai ir virtuvė. Sovietmečiu malūne dirbo keli malūnininkai Jonas Vainauskas, Guziejus, Paliulis. Malūnas sunyko apie 1978 m.
Malūno hidrojėgainės (turbinos) galia 22 kW, vandens slėgio aukštis 2,5 m.10
Sirūn škių kaime ties Chormanskio sodyba buvo užtvenkta Va mės upė
( rengtas tvenkinys), ten stovėjo senas medinis vandens malūnas iki 1950 m.
Dabar telikęs tik tvenkinys, o malūną sovietmečiu nugriovęs vietos ūkis.
Prieškariu Na dvario kaime ant
Varm kės buvo vandens malūnas. Ma3
Ten pat.
noma, kad jo savininkas buvo Jankaus- 4 Ten pat.
5
genealogyninde er.org view 1930Lit 1930Lit 20
kas. Pokariu malūnas sunyko.
Pasak dr. M. Purvino, Paramot - 6 - 200190.pdf.
Milius V. Lietuvos istorijos instituto Etnografijos
lio malūnas minimas 1903 m. Ka no
skyriaus byla Nr. 919.
7
Jablonskis
J., Lasinskas M. Lietuvos upių kadasgubernijos gyvenamųjų vietovių sąraše.
tras, Vilnius, 1962, d. 3.
Ramočia, atitekėdama per Dim- 8 Milius V. Žemaitijos vandens malūnai, Lietuvos
etnologija, Vilnius, 1997, t. 2, p. 28.
ga lių, Gerdžiogal kės, Š veliškės kai9
Ten pat, p. 58.
mus, stabteli prieš buvus Musteikai- 10 Jablonskis J., Lasinskas M. Lietuvos upių kadastras, Vilnius, 1962, d. 3.
čių malūną. Patvenktame vandenyje
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Bagužių malūno
liekanos. 2005 m.
A. Petrašiūno nuotr.

Bagužių malūno
turbinos ašis

Akmeninis Bagužių
užtvankos slenkstis.
2018 m.
S. Kundrotienės
nuotraukos
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Malūno savininko gyvenamasis namas,
prie kurio buvo pristatytas malūnas.
2018 m. S. Kundrotienės nuotr.

Bagužių malūno tvenkinys.
2005 m. A. Petrašiūno nuotr.
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Paramotėlio vandens
malūno pamatai.
Matyti vandens rato
ašies ir jos atramos
liekanos

Ramočios tvenkinys
ir vandens
pertekliaus pralaida.
Malūno vandens
ėmykla panaikinta
remontuojant tiltą

Ramočios upelis
žemiau užtvankos.
2018 m.
A. Jankausko
(Jankaus) nuotraukos
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Vėjo malūnas

čerbos vėjo malūno
pamatai. Pamatai
apžėl ir apkerpėj .
Prakrapščius kerpes
matyti pamatų ratu
išdėstyti akmenys,
kurių skersmuo apie
11 metrų. 2018 m.
A. Jankausko
(Jankaus) nuotr.

Kalnelis, ant kurio
stovėjo

čerbos vėjo

malūnas. Priekyje
matyti gerai išsilaik
sodybos pamatai.
2018 m.
A. Jankausko
(Jankaus) nuotr.
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sparnus išskleidžia likusios žiemoti gulbės. Kas beatsimins, kada ir kas užtvenkė
Ramočią malūnui. Kitapus pro užtvanką bėgančio keliuko – buvusio malūno
liekanos. Akmeninę sieną dengia aukštos dilgėlės, užžėlę krūmokšniai. Likusi
maumedžio rato ašis. Kas statė malūną – nežinia, bet dar gerokai prieš karą j
remontavo meistras Žukauskas. Malūną sigijo trys seserys Musteikaitės – Eleonora, Cecilija ir Rozalija. Visos trys – netekėjusios, atsikraustė iš Uten s krašto,
kartodamos priežod Irgi varla . Turėjo garsius artimuosius du brolius – vidaus
reikalų ministrą ir kunigą bei pusbrol – užsienio reikalų ministrą. Seserys sigijo
ne tik malūną, bet ir pasistatė trobą ant kalnelio. Toje vietoje, kur kažkada stovėjo
kryžius su septyniomis kryžavonėmis. Namą, tikėtina statė, rentė tas pats meistras
Žukauskas. Gyvenamosios langinės buvo ornamentuotos, virš stogo – žirgeliai,
o viduje stovėjo senoviniai puošnūs baldai. Seserys buvo labai pamaldžios ir
išsilavinusios. Cecilija – buvusi gailestingoji sesuo, tad kaime kam nors susirgus
atskubėdavo pagalbą, mokėjo suleisti vaistus. Seserų sode augo daugybė rūšių
vaismedžių, vien obelų – per pusšimt medžių. Visos seserys buvo stambokos ir
tvirtos. Malūną valdė Cecilija. Seserys vaikščiodavo apsigobusios didelėmis skaromis, šaltu oru rankas šildydavo kailinėse movose.11
Malūnas nugriautas apie 1980 m. Sovietmečiu malūnininkais dirbo Vernauskis, Jančenka.
Iki XX a. vidurio Lietuvos kraštovaizd daugelyje vietovių gražiai puošė
vėjo malūnai. Mojuodami savo plačiais sparnais, jie pagyvindavo monotoniškas
lygumas. Jų ažūriniai sparnai, apeigos tilteliai darydavo romantin spūd . Vėjo
malūnai nesislėpdavo kaip vandens malūnai jaukiuose slėniuose, pašlaitėse. Jie
užvaldydavo erdvę. Stovėdami atokiai nuo gyvenviečių, atrodydavo vieniši, bet
galingi, visa jėga pasitinkantys šiaur vėją.12
Akmeni kaime Ščerbos ūkyje ant kalniuko buvo kepurinis, olandiško tipo
vėjinis malūnas, kuris nugriautas apie 1965 m.
Važiuojant nuo V iguvos link Š ukėnų, apie 2,0 km nuo Dub nų gyvenvietės ir apie 300 m nuo Dubėnų ežero, prie pušynėlio buvo Jančenkos vėjinis
malūnas. Malūnas sunyko sovietmečiu, apie 1987 m.

Kavaliauskaitė Ž. Nykstančių kaimų istorijos,
iaulių kraštas, https m.skarstas.lt straipsnis.
12
Morkūnas E. J. Vėjo malūnai, malunai.lt apie malunus
11
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Vaiguvos valsčiaus etnografinis
žodynėlis
Stefanija Kundrotienė

Iš gyvenimo išeina senoji karta, gimusi XX a. pirmojoje pusėje, saugojusi
ir globojusi kalendorines ir darbo šventes, mokėjusi pasidirbinti ratus ir verpimo
ratelius, žinojusi, kaip sukaršti vilnas ir nusivelti veltinius, išsikasti šulin , kaip
pasisiūti drabuž ir susikurpti išeiginius batus, žinojusi gamtos paslaptis, spėjusi
orus, vaistažolėmis gydžiusi ne tik kosul ir karščiavimą. Toji karta maudėsi pirtyje, mynė linus jaujoje, malė rugius vėjo malūne, taisė geležies dirbinius kalvėje,
gaminosi plytas. Oi, kokios būta amatų vairovės, dundėjo kalvio priekalas, dūzgė
audimo staklės, vijojosi linų ir kanapių virvės bei pančiai, dešimt metų nesulūždavo išriestas vežimo ratas, audėjos ir verpėjos triūsė, kad kaimas dėvėtų namin
rūbą. Praeitis pamažėle traukiasi iš patriarchalinio kaimo, palikusi ryškų pėdsaką
naujiems civilizuoto pasaulio reiškiniams, kurių virsmas vieniems sukelia nerimą,
o kitus greitai privertė paklusti naujos epochos vėjams.1
V iguvos valsčius turėjo savo amatininkų stalių (Benediktas Slipkus ir
Stanislovas Ušinskas iš Vaiguvos), kalvių (Mykolas Švarcas iš Norki , Albinas
Eidintas iš Vaiguvos, Lūšys iš P vaiguvio), batsiuvių (Benediktas Slipkus ir Romasis Ušinskas iš Vaiguvos), audėjų (Teklė Vaitkutė iš Šarki , Prakseda Mėlenytė
iš Vaiguvos, Žutautienė ir Daukšienė iš Laugir škių, Šveikauskienė iš J dikių ir
kt.), siuvėjų (Bronius Šimkus iš Alb ičių, Kazimieras Penikas iš Judikių, Natalija
ir Zosė Rėzgytės iš Liupši , Jadvyga Pužaitytė iš P kelių, Uršulė Raponavičienė iš
Šarkių, Veronika Paplauskienė iš Vaiguvos ir kt.), malūnininkų (Romas Jonaitis ir
Petras Eitmantis iš Šarkių, Servutas ir Paliulis iš Bag žių).
Dabar buvusius amatininkus primins tik nuotraukose išlikęs vienas kitas jų
darbo rankis.

Balsių kiekybės ženklai
Tašku dešinėje raidės pusėje žymimas balsio ilgumas. Taškas aukštai ( ) rodo
ilgąj garsą, pvz. næpraði,su nepraš siu.

Balsių kokybės ženklai
Be prastinių bendrinės kalbos ženklų, dar vartojami
æ – platesnis už e balsis su didesniu ar mažesniu a atspalviu. Vaiguvos
šnektoje šis garsas vartojamas žodžio viduryje prieš kietąj priebals , pvz. bæsukant
b sukant, arba žodžio gale, pvz., ðpuokini,èæs špokin čios.
i – ne temptas, atviresnis už i, pvz. abi vi
ab dvi.
– neskiemeninis i, pakeičiantis priebals j, pvz. pa iemæÛ
p ėmiau.
u – ne temptas, atviresnis už u, pvz. batukus
batukus.
Û – neskiemeninis u, pakeičiantis priebals v, pvz. Ûuobu,li,nis
obuol nės.
1

Šidlauskas A. Tėvų žemės palikimas, www.aidas.
lt
istorija
article
17527-...
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Priebalsių ženklai
– ženklas žymi priebalsių minkštumą. Šis ženklas rašomas a) žodžio
gale, pvz. nægal
neg li b) samplaikose, kur girdimi minkštieji priebalsiai, pvz.
parsiba,stis parsib stęs c) prieš užpakalinės eilės balsius, pvz. blu,skos bli skos.
Prieš priešakinius balsius priebalsių minkštumas nežymimas, nes visada prieš juos
priebalsis yra minkštas.
N – gomurinis priebalsio n variantas, vartojamas prieš priebalsius g, k, pvz.
laNga,
langa .

Kiti ženklai
\ – nekirčiuoto ir kirčiuoto skiemens jungtis.
– intonacinio vieneto pauzė.
– intonacinio vieneto pabaiga.
* – ženklas tikriniams daiktavardžiams žymėti.

Bl škas – išangliuota virvutė, kurią ištempus per vidur aukštyn ir
paleidus gaunama žymėjimo linija (P. Jankauskas, Laugiriškių
kaimas).
pa i,mk bla,ðka ¬ nedieguli i\ateik i\jæuji padieti nubluokðti ra tus
Bob lė [bob kė] – prietaisas, ant kurio pasidėjus plakamas dalgis.
J sudaro medinis stovas ir metalinė pentelė. Stovo vienas galas
nupjautas tiesiai, o kitas užsibaigia smaigu. Pentelė kalta platųj
stovo galą. Plakama buvo plaktuku, prieš save
žemę bedus
bobelę (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
jæu\nu\pat aNkstaus ri,ta vi,ra, pasidieji, an\buobikis isikali da gus i\iðe,ji
ði,na pjæuti
Brėžt vas [brėžt kas] – medinis rankis, skirtas lentų storiui ir plotui
matuoti (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
næuþmirðk ¬ ka\da\turi su\brieðtuku pamieru,ti visu, læntu, stuori
Bruktuv – lentelės pavidalo rankis, kuriuo mušamas linų pluoštas ir
išdulkinami smulkiausi spaliai (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
daba pa darbi,metis ¬ nieks nænuor paþi,èuoti bruktuvies ¬ nuors tu kau
B gnas [barab nas (rus. а а ан
a
a
a
a p a (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).

a

kuo\ta,p geni arklus ¬ da\kulamuosis baraba,na suspruogdi,nsi
Da gis – rankis žolei ar javams pjauti. Dalgio kotas būdavo pagal
pjovėjo ūg , gaminamas daugiausia iš eglės. Dalgio koto galas
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Blaškas; bobelė; brėžtuvas; bruktuvė; būgnas; dalgis. 2018 m. A. Jankausko (Jankaus) nuotraukos
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žemę (P. Jankauskas,

aèipa da gis ¬ pasidiek an\buobikis i\gæra, iðkalk
Darb stalis [varst tas (l. warstat, vok. Werkstatt)] – stalių ar šaltkalvių
darbo stalas (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
ta,tas varstuo su\visam iþglæ,ra a\tava gi, elis jæÛ\muok dirpti pri\vars
tuota
Drožt vas [str gas (l. strug, brus. ст уг – ilgas peilis su dviem
rankenom medžiui drožti. Tai tiesus geležinis 30–50 cm ilgio
vienašmenis rankis. Galuose yra po drožtą ar tekintą rankeną,
statmenai peiliui. Drožtuvo ilgis 40–50 cm. Naudojamas nuskusti
žievei statant trobesius (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
næstuoviek ¬ Ûuo\pa i,mk stru,ga i\viskaÛ gæra, nudaili, k
D minė – prietaisas bitėms dūmyti, tvarkant avil , kopinėjant medų.
Tai cilindrinis skardinis indas degiai medžiagai sudėti su plonėjančia viršutine dalimi dūmams išeiti ir su prie šono pritaisytomis
dumplėmis. Dūmai buvo išgaunami deginant patrešusią medieną
(pūzrus) (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
isimesk pu, dru i\du,mini i\ateik pri\auli ¬ padu,mi,si að\atidari,su auli ¬
Ûuo\tu pu,si du,mini pu,sk stipræu du,mini ¬ Ûuo\bites didelæ, puln
Dv traukis [bar nas (sl.)] – oblius su dviem rageliais, skirtas obliuoti
dviese plačias ilgas lentas, pvz., grindims, luboms (P. Jankauskas,
Laugiriškių kaimas).
gæra, pri iesk barkðèu ¬ Ûuo\ðæ di,n aisma ablu,ti læntu, su\baruonu
Fig rinis blius [ blius (l. hebel)] – rankis naudojamas medžio
paviršiui lyginti, vairiai formuoti ar išobliuoti puošybai skirtas
figūras. Dažniausiai gaminamas iš nukirsto medžio kamieno, šakų,
šaknų (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
pagra,þi,Nk palaNgis kraðèuka su\pigu,rinu a,blum
Fig rinis pjūklas – pjūklas, skirtas išpjauti medienoje kreivas linijas
(P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
aik i\a neðk kita pigu,rini pju,kla ¬ ta \baisæ, nudilis
F rma – medinis prietaisas iš molio daryti plytoms. Suminkytas molis
buvo dedamas norimo dydžio medines formas ir džiovinamas
(P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
gæra, iðmi, ki,ta muoli diedava i\medines puormas i\ þuovi,ndava saulie
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Darbastalis

Drožtuvas; dūminė;
dvitraukis

igūrinis oblius;
figūrinis pjūklas

orma.
2018 m. A. Jankausko
(Jankaus) nuotraukos
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G lda – pailgas skobtas iš vientiso medžio medinis indas su rankenomis galuose, padarytas staliaus darbo rankiais. Gelda buvo
naudojama mėsai minkyti, duonai, pyragams maišyti, tešlai raugti
(K. Giedrimienė, Norkių kaimas).
primi,qkæÛ pilna gælda miesuos ¬ galiesma dari,ti kilbasus
Gr žtas [teblius (l. tebel)] – didelis metalinis skylių gręžiamasis rankis.
Metalinis strypelis, darbinėje dalyje išplotas ir susuktas vijomis.
Kotas dažniausiai gaminamas iš nukirsto medžio kamieno, šakų
ir šaknų (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
ta,ta ¬ du,k mun te,blu aisu iþgrenðti bærþa ¬ Ûuo\nuoru suluos
Griežt vas – kubiliaus rankis kubilų ar statinių dugno dėjimo pjovai
padaryti (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
aik i\su i,ðkuok gri,ðtuva ¬ Ûuo\puo\pi,tu, aisma ba,èka, dugna dieti
Išilg nis [(dr činis (plg. l. tracz)] pj klas – pjūklas lentoms pjauti. Ant
aukštų, gerokai virš pjovėjo galvos vadinamųjų ožių užkeldavo
rąstą, nuodėguliu užpaišyta virvute pažymėdavo pjovimo taką ir
vienas žmogus viršuje, o antras – apačioje išilgai j pjaudavo. Nelengva buvo viršuje dirbančiam vyrui kilnoti pjūklą, o ant apatinio
nuolat byrėdavo pjuvenos (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
ruoduos ti,g\daug læntu, iðpjuoviem su\druoèinu pju,klu i\viel nebier a\
Ûuoþæ, tebier vi,to ¬ i,mk druoèini pju,kla ¬ aisma ra tu ðvar u,ti
Kampa nis [vi kelis (vok. Winkiel)] – rankis paviršiaus statmenumui,
stačiam kampui tikrinti. Juo matuojamos, žymimos ir tikrinamos
detalės statmenos briaunos, sienelės, statmeni detalių sujungimai
(P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
kuoks\tu par\m isteris ¬ jæigu næturi nie\ irkeli ¬ nie\vi keli
Kerči – rąstų susikirtimas kampuose (medinių namų statyboje).
Apvalūs pastatų rąstai turėdavo apvalias arba truput išgaubtas
karpas viršutinėje rasto dalyje iš vienos arba abiejų pusių. Tokios
karpos stačiakampio arba artimos kvadratui formos ir būdavo
daromos 1 2–2 3 rąsto storio. Taip sujungti kampuose vainikai
tvirtai laiko sienojų rąstus ir neleidžia jiems skėstis šalis (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
pavei iek ¬ ka,p\suren ta truobuos keÓti ¬ kuisis sava smaiga neuðkið
Koč las – medinis rankis skalbiniams lyginti, kuris susideda iš dviejų dalių apvalaus pagalio ir plokščios, dantyta apačia lentelės.
Dantytoji kočėlo dalis gale turi rankeną. Skalbiniai užvyniojami
ant apvaliosios dalies. Stumiant dantytąją kočėlo dal , apvalioji
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Gelda. 2018 m. S. Kundrotienės nuotr.; grąžtas; griežtuvas; išilginis pjūklas. 2018 m.
A. Jankausko (Jankaus) nuotraukos; kampainis. 2018 m. S. Kundrotienės nuotr.

Kočėlas. 2018 m. S. Kundrotienės nuotr.

Kerčia (kairėje). 2018 m. A. Jankausko
(Jankaus) nuotr.
924

E

NINĖ KUL

RA

dalis su audiniu sukasi ir skalbiniai išsilygina (J. Mikulskis, Pikelių kaimas).
senæu su\kuoèielu ta,p\iðkuoèuodavuom druobules ¬ ka\anuos bu,dava
li,gæs ka,p\le
K ja – batsiuvio rankis, susidedantis iš priekalo ir koto. Bato pado
formos priekalas grubiai pritvirtintas prie koto. Kotas sudarytas
iš apvalaus metalo strypo (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
mata, ¬ muna ta,ta ba, uvi kuojis nepirka ¬ Ûuo\ga,va ið\sava diedis ¬ uðtat
neþinaÛ ki,k\ana kaðtu,
K pėčios [k ptos] – vertikalus taisas laipiojimui, kurio esminė dalis
yra vertikaliai (ar nuožulniai) išdėstytos pakopos ar skersiniai
(J. Mikulskis, Pikelių kaimas).
kuol\an\viðkaus kuoptums visus Ûuobu,lus uðte pi þmuogus gali i\ga,la
gauti
K bilas [(plg. vok. K bel, l. kubeł)] – žema plati pailga statinė –
indas mėsai sūdyti, uždengiamas užspaudžiamu dangčiu. XIX a.
pabaigoje sigalėjo lentinių šulelių kubilai (J. Jocius, Norkių
kaimas).
ði,met tuoki dideli kæuli nupeniejæÛ ¬ ka\miesa vuos\tilpa i\kubila da\
vidurþi,mis ¬ Ûuo\miesuos lika tik\an\kubila dugna
Kūl – medinis rankis, naudojamas kalant kaltais kiaurymes. Ją gaminant nupjaunamas rąsto galas ir jo viduryje, iš šono išgręžiama
ar iškalama skylė kotui. Tokia kūlė yra patogi, bet greitai skyla
(P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
kuo\daba ta,p\si,li,ji,s pa i,mk ku,li ¬ kalta i\viskaÛ tujæu pabaiksi
Kurp lis – batsiuvio naudojama medinė arba geležinė pėdos forma,
ant kurios siuvamas ar taisomas batas. Kai kurie kurpaliai buvo
vienodi, kiti buvo gaminami poromis (kairiajam ir dešiniajam
batui atskirai) (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
vei iek ¬ bæstuoviedams kurpalis parskila par\pusi viskas padari,ta ka,p
puo\vi,nu kurpalu
La ktis – prietaisas siūlams gijas lenkti. Sukamasis lanktis pastatomas ant žemės ir turi keturis sparnelius, kurie užsibaigia lenktais
rageliais (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
prapu,li la ktis ¬ ta\daba nebier su\kum\iðle kti su,lus
Leist vas – didelis, ilgas vieno žmogaus valdomas oblius. Tai rankis vairioms lentoms ir rąstams apdirbti. Metalinė dalis būdavo
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Koja.
2018 m. A. Jankausko
(Jankaus) nuotr.;
kopėčios.
2018 m. S. Kundrotienės
nuotr.

Kubilas.
2018 m. I. Lunskienės nuotr.;
kūlė.
2018 m. S. Kundrotienės
nuotr.

Lanktis; leistuvas

Kurpaliai (kairėje).
2018 m. A. Jankausko
(Jankaus) nuotraukos
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perkama, nudilusi galandama kalvėje, o medinę pasidarydavo
meistrai patys (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
baisæ, nædailu,s læntu, ðuona, ¬ pa i,mk leistuva i\da si,ki anus nuli,gi, k
Lygint vas [pr sas (brus.
ас, l. prasa)] – metalinis prietaisas
audiniams ir drabužiams lyginti, su viduje piltomis žarijomis
(P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
jæu a viesa pruosas ¬ aik pridiek ið\pe,èæus karðtu, aqglu, uþgesi, k pruosa
¬ da\truoba uþdeksi
Lov tiesė [kap (l. kapa)] – lovos užtiesalas. XX a. pradžios lovatiesės
daugiausia buvo vienspalvės. Jose derinami balinti ir nebalinti
lininiai siūlai, vėliau pradėta naudoti medvilnė bei šilkas ir buvo
būdingi išilginiai ryškių sodrių spalvų (žalios, raudonos, violetinės)
dryžiai (Raponavičienė, Vikraičių kaimas).
da\i\daba tebækluoju an\luovu ba,bas austas kapas
M smalė – rankinė mėsos malimo mašinėlė, pagaminta iš šviesios
spalvos metalo. Viršuje yra piltuvėlio formos anga, apačioje – prisukamas varžtas tvirtinimui. Dešinėje pusėja prisukama rankenėlė.
Ant korpuso užrašas Pagaminimo vieta Vokietija (M. Švarcienė,
Norkių kaimas).
jæÛ\aèipa muna miesmalis peiluka ¬ Ûuo\næturu ka\kas pagalan tu
Mest vai – taisas audimo metmenims apmesti. Juos sudaro du vienodo storio kryžmai sudedami rėmai. Per jų išilginę aš perkišamas
stiebas. Prie vieno stiebo galo pritvirtinta rankena. Stiebo galai
statomi stovą (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
vei iek ¬ ka,p\tava mæstuva, parli, ka ¬ uðtat ta,p\su

æ, suka,s

blius [ blius (l. hebel)] – rankis, naudojamas mediniams paviršiams
lyginti, laidams, išdrožoms daryti. Jie dažniausiai būna mediniai
su metaline geležtimi (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
ispru,da ið\ra ku a,blus i\nukrita an\þe,mis su\kiÓ u ta,b\dailæ, næbu,s
ka,p su\a,blum puora si,ku parbrauke, par\læ ta su\a,blum i\misli,ji ¬
ka\uðteks
Pe lis – vienašmenis su kotu ir geležte pjovimo rankis, kurio ilgis –
26 cm, ilgis (geležties) – 20 cm, ilgis (koto) – 15 cm, kotės plotis –
1 cm, plotis geležties gale – 2,5 cm (M. Švarcas, Norkių kaimas).
muna ta,ta ka,p\smeigdava peili ¬ ta\ti,sæ, pataiki,dava kæule, i\ðirdi
Pint nė [kr pšas] – iš vytelių, plėšų pintas krepšys (M. Švarcas,
Norkių kaimas).
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Lygintuvas. 2018 m. A. Jankausko
(Jankaus) nuotr.; lovatiesė; mėsmalė.
2018 m. S. Kundrotienės nuotraukos;
mestuvai; oblius. 2018 m. A. Jankausko
(Jankaus) nuotraukos; peilis; pintinė.
2018 m. S. Kundrotienės nuotraukos
928

E

NINĖ KUL

RA

puo\li,taus miðki ti,(g)\gri,bu pridi,ga ¬ ka\kelus krapðus parvilkaÛ suo ni
suri, k Ûuobu,lus i\sudiek i\kra,pða
Plakt kas [kūj kas] – prietaisas dalgiui kalti. Plaktuko galvutė užmauta
ant medinio koto. Galvutės vienas galas yra plokščias, antras –
nusklembtais šonais ir užapvalinta viršūne. Kotas – medinis,
užapvalintomis briaunomis. Kote prie galvutės kaltas kiaurymės
skersmens dydžio metalinis pleištukas galvutei prie koto tvirtinti
(P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
va,kar su\ku,juku nusimuðaÛ nagus bækaldams da gi ¬ uðtat daba ani, i\i,r
visi paju,di,
Pl škės – pakinktai be lanko ir pavalkų, dedami arkliui per krūtinę,
susidedantys iš krūtindiržio ir kartininko. Krūtindiržis – plėškių
dalis, kurią sudaro sujungtas su viržiais platus diržas, einantis
per arklio krūtinę, balno dirželis per arklio krūtinės priek , neleidžiantis jam slinkti atgal. Kartininkas – plėškių diržas per arklio
sprandą (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
vei u ¬ ka\plieðkes jæÛ\vuos laikuos ¬ greita, i\arkli næbu,s su\kum\
pakiqki,ti
Pl gas (l. pług, brus. луг – geležinis padargas žemei dirbti. Jo
dalys grąžulas, noragas, verstuvė, pavažos, rankenos, reguliatorius. Žemę verčia tik vieną pusę. Senieji plūgai – kalvio darbo
(P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
bepigu ¬ ka\daba turam arkli i\plu,ga ¬ nereik su\luopæta þe,mis skvarbi,ti
Priek las [prik las] – geležinis stovas metalui kalti. Ragas yra priekinė
dalis, skirta metalo lenkimui. Laiptelis yra dalis, einanti po rago
ir šiek tiek žemesnė nei pagrindinė priekalo plokštuma. Pasitelkus laiptelio kraštą lengvai nukertama nereikalinga metalo dalis.
Plokštuma yra pagrindinė priekalo dalis, ant kurios atliekami
metalo kalimo darbai. Plokštumos kraštai yra suapvalinti. Šioje
dalyje yra dvi skylutės, dažniausiai viena apvali, o kita keturkampio formos. Šios skylutės leidžia priekalą taisyti vairiausius
pagalbinius rankius, kuriais galima formuoti apdirbamą metalą
(P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
maþa, vinis tæsuli, kusi ¬ reik tig\biðki pati,sinti su\ku,ju ¬ padiejus an\
prika,la
Pust klė [b dė] – rankis atšipusiems dalgio ašmenims pustyti. Senovėje jos buvo daromos iš medžio, dažniausiai ąžuolo, o nuo
XIX a. antrosios pusės paplito fabrikinės gamybos pustyklės
(P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
baisæ, ki,ta þuolie ¬ baigu i\budiki su ri,nti bæpusti,dams da gi
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Plaktukas. 2018 m. A. Jankausko (Jankaus) nuotr.; plėškės. 2018 m. S. Kundrotienės nuotr.

Plūgas

Priekalas; pustyklė. 2018 m. A. Jankausko (Jankaus) nuotraukos
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Ra kšluostis [abr sas [(brus. à ðóñ
rankoms, veidui ir kūnui
šluostyti pailgas, siauras audeklo gabalas. Iki XX a. vidurio vyravo namuose austi rankšluosčiai. Senieji – lininiai, vėliau – lino
ir medvilnės. Dvejopa rankšluosčių paskirtis rankų, veido, kūno
šluostymui ir dekoratyvinė. Dekoratyviniai rankšluosčiai buvo
kabinami rankšluostinėse patalpai papuošti. Vyrauja keturnyčiai
rankšluosčiai. Rankšluosčių galai dažnai užausti raudonos spalvos
siūlais. XX a. papuošimui naudoti nėriniai, rišti kutai (M. Jocaitė,
Norkių kaimas).
iðplautus abru,sus reik iðkuoèuoti i\padieti i\ðiepa su\abru,su mun vaiku,
uþriþdava akæs
Rat lis [kalvar tas (l. kołowr t)] – medinis, koja minamas verpimo
prietaisas. Susideda iš ritės siūlams, ją gaubiančių sparnų (šakučių,
žirklių), ratelio rato, krėslo, paminos (ją verpėja mina ir taip suka
ratą), trijų kojų. Verpiant rateliu, pluošto kuodelis tvirtinamas
prie prieverpstės. Sukdama ratel koja, verpėja kaire ranka peša
iš kuodelio verpalą, o dešine ranka prilaikydama j , lygina siūlą,
nutaiko siūlo storumą ir leidžia j ritę. Verpimo ratelius darydavo iš uosio, liepos, alksnio medienos vietiniai meistrai. Verpimas
buvo moterų darbas, verpta žiemos mėnesiais, po visų derliaus
nuėmimo darbų (A. Miliauskienė, Dubėnų kaimas).
muna ba,ba par\di,nu, di,nas prasiediedava pri\kalvara,ta
R tė [špūl (vok. Spule, l. szpula)] – ratelio dalis, kurią sukasi verpiamasis siūlas (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
vi,nuos ðpu,lies su,lu næuðtæ,ka ¬ da\reiks i\a tra priveÓpti
S mtis [k ušas] – medinis trumpu kotu rankis vandeniui, miltams
ir kt. semti. Pagamintas iš vientiso medžio gabalo. Sudaro kotas
ir galva. Kotas – 26 cm ilgio su kabliu, galva – 10 cm ilgio ir
7 cm skersmens (V. Lekavičius, Norkių kaimas).
reik nugreipti nu\pi,na pasti juolka

uo\nieka,p næra du kauða

Sėtuv – pintas indas sėjamiems grūdams supilti. Sėtuvė nupinta iš
plėšų ir karklo vytelių. Apvali, viršų platėjanti sėtuvė einant
laukus buvo apjuosiama virve ir kabinama ant peties ar kaklo
(J. Alūza, Daugėliškės kaimas).
a

ta,b\greita, sie ¬ ka\að vuo(s)\spieju pilti gru,dus i\sietuvi

Siuv mo mašin – mašina, kuria siuvami aprangos ir kai kurie kiti
gaminiai. Siuvimo mašina, kurios aukštis – 27 cm, plotis – 23,5 cm,
ilgis – 40 cm, yra su rankine pavara, pastatoma ant stalo ir turi
šaudyklę. Jos skriemulio skersmuo – 14 cm, j suka mechanizmas
su rankenėle. Liemenyje pritvirtintas geltono metalo Singer mo931
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Rankšluostis. 2018 m. S. Kundrotienės nuotr.; ratelis. 2018 m. J. Miliauskienės nuotr.

Ritė. 2018 m. A. Jankausko (Jankaus) nuotr.; samtis

Sėtuvė; siuvimo mašina. 2018 m. S. Kundrotienės nuotraukos
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nės ženklas su siuvimo mašinos šaudykle ir dviem sukryžiuotom
adatom. Jame užrašyta THE SINGER MANF. CO. Dangtelis,
dengiantis angą, pro kurią sutepama mašina, – balto metalo su
augaliniais ornamentais. Pats mašinos korpusas – juodos spalvos
su aukso spalvos augaliniais ornamentais bei užrašu Singer .
Mašinos gale yra stalčiukas. Mašina turi gaubtą, ant kurio vieno
šono yra užrašas Singer (M. Švarcienė, Norkių kaimas).
kuo\èæ vaÓksti su,dama su\ra kums ¬ turu ba,bas suvima ma,ðina i\a su,liesu
tau tava druobuli
Ski tas – staklių dalis,
kur suveriami metmenys ir kuriuo primušami ataudai. Sudarytas iš daugelio plonų vienodais tarpais
išdėstytų dantelių, tvirtintų tarp dviejų medinių lentelių. Skietas
parenkamas pagal norimo austi audeklo plot . Skieto retumą ar
tankumą žymi skieto posmų skaičius. Retas skietas buvo naudojamas audžiant storesnius audinius, tankesnis – labai plonus
(P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
turu da\vi,nus li,ènus ski,tus ¬ galu taÛ pardu,ti
Skriemul s [stričk (plg. vok. dial. tritz, l. tryza)] – skridinukas nytims
parišti (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
a\næmata, ¬ ka\ni,èu s rièka nesisuk ¬ pataisi,k
Skriest vas [c rkelis (vok. Zirkel, l. cyrkel, rus. ци кул ] – rankis
apskritimui nubrėžti, vairioms atkarpoms matuoti. J sudaro du
vienodo dydžio 31–52 cm ilgio pagaliukai ar lentelės. Abiejose
kojelėse išgręžiama eilė skylučių arba prikalinėjama vinučių.
Sujungiamas odos arba metaline juostele. Naudojamas medžio
apdirbimo darbuose (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
uþ\gæ,ra èværtka ta,ta buva nusipirkis dideli irkeli i\laiki pasidiejis pri\
varstuota su\ra ka aþ\geræu nubrieþu ka,p\tu su\ irkelu
Skryni [skryn (brus. ск ын , l. skrzynia ] – dėžė audiniams,
drabužiams laikyti. Skrynios antvožas lygus (O. Bagavičienė,
Kalniškių kaimas).
maÓti atvaþæ,va su\pilna pa,suogine skri,næ
Slėgt vai [skl stai] – prietaisas sūriams spausti. Tai dvi lentelės,
kurios viename gale sujungiamos vyriais, o kitame gale – metaliniu sraigtu. tokio tipo prietaisus paprastai dedamas trikampis
sūrmaišis, o slėgtuvai suformuoja smailiajame gale plonesn , plačiajame – storesn sūr (A. Miliauskienė, Dubėnų kaimas).
musiet jæÛ\iðvarvieji iðru,gas ¬ su,ri gali ið i, ti ið\skla,stu
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Skietas; skriemulys. 2018 m. S. Kundrotienės nuotraukos; skriestuvas.
2018 m. A. Jankausko (Jankaus) nuotr.
Skrynia. 2018 m. S. Kundrotienės nuotr.; slėgtuvai. 2018 m.
J. Miliauskienės nuotr.

934

E

NINĖ KUL

RA

Spaust vas [šrūbšt kas (vok. Schraubstok)] – prietaisas kam suspaustam, suveržtam laikyti. Kalvio spaustuvą ruošiniams arba gaminiams
suspausti sudaro dvi žiaunos. Apačioje jos sujungtos lankstu
viršuje veržiamos varžtu. Spaustuvo lūpos vientisos, suformuotos
iš žiaunų. Varžtais viršuje jis tvirtinamas ant darbastalio viršaus.
Apačia tvirtinama prie darbastalio kojos (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
aik i\pa i,ðkuok ðru,pðtuoka ¬ Ûuo\bæ\anuo èæ\nieka daugæu nebæ
padari,su
Spyru klinės ak čios [drap kas (l. drapak)] – prietaisas, sudarytas iš
standaus rėmo ir spyruoklinių akėčvirbalių, kurie gerai iškelia
dirvos paviršių varpučius. Spyruoklinės akėčios arklio tempiamos
per suartą žemę, kad išlygintų, padaužytų dirvožem (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
a\ilga, tas\tava drapaks ru,dies patuorie tuoki nauji drapa,ka isisuki, kruèa,
iðneði
Sr oga – iš ričių išvyti ir ant lankčio išlenkti siūlai (A. Miliauskienė,
Dubėnų kaimas).
kam\vilnuonu su,lu sru,gas padiejæ, i\ðiepa ¬ reikieji suvi,ti i\ka,mu,lus
St ltiesė [sk tertė (rus. ñêà ð
marška stalui užtiesti. Ankstyvesnės
staltiesės lininės, vėlyvesnėse metmenims naudojami medvilniniai
siūlai. Daugiausia jos yra pailgos, priklauso nuo stalo dydžio.
Staltiesių raštai geometriniai rombai, didesni ir mažesni langeliai
ir pan. (M. Jocaitė, Norkių kaimas).
kumet svetæ, ateidava ¬ an\sta,la pasidæNgdavuom balta skuoterti
Stat nė [bačk (brus. î êà)] – medinis ritinio formos iškiliais šonais
indas. Ji sudaryta iš šulų (specialios formos medinių lentelių),
suveržtų metaliniais lankais, su gale statytu plačiu dugnu (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
pava,sari ¬ kada bu,dava suluos ¬ anuos kelæs baèkas prisiraugdavuom
Suk tis [vytušk ] – prietaisas virvėms vyti, kur sudaro ašis su
rankena, ant ašies užmautas lankelis ir skersinukas. Ašis –
16 cm, 1 cm skersmens, perkišta per rankeną. Rankena – 12 cm
ilgio, 2,0 cm skersmens. Lankelio plotis – 10 cm, jis išlenktas
iš 2,0 cm pločio medžio juostelės. Lankelis statytas 27,0 cm
ilgio skersinuką su užkarpėlėmis abiejuose galuose (J. Jocius,
Norkių kaimas).
kuo\daba siedi di,ks pusi di,nuos ¬ i, k vi,tu,ðka i\aik panèu vi,ti
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Spaustuvas; spyruoklinės
akėčios. 2018 m. A. Jankausko
(Jankaus) nuotraukos

Sruoga. 2018 m.
J. Miliauskienės nuotr.;
staltiesė. 2018 m.
S. Kundrotienės nuotr.

Statinė. 2018 m.
A. Jankausko (Jankaus) nuotr.;
sukutis. 2018 m.
S. Kundrotienės nuotr.
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S lenkiamas kampa nis [šmyg (vok. Schmiege)] – rankis matuoti,
žymėti ir tikrinti detalės statmenoms briaunoms, sienelėms, statmeniems detalių sujungimams (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
jeigu pasimatava, ka pa su\ðmi,ga ¬ ta\anuos nesikiðk i\kiðe,ni
S olas [si las] – sėdimasis baldas. Suolo lenta pritvirtinta prie kojų.
Suolas turi atkaltę. Suolo sėdimosios dalies lenktas paviršius išskobtas su vedega (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
mu vi susieduom pri\truobuos an\su,la i\spakainæ, pasiðnekiejuom
Svarst klės [v gos (l. waga
vok. dial. Wage)] – prietaisas svoriui
nustatyti. Jas sudaro pagrindas, virš jo pritvirtinta svėrimo platforma,
svėrimo mechanizmas, svirtis (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
kæuli ta,p\nusipenieji ¬ ka\vuos næ\vuos uþvaræÛ an\vuogu
Sva stis – standartinis svermuo svoriui matuoti svarstyklėmis. Svarstis
turi kaklel , kuris pereina galvutę. Svarsčio priekyje išmuštas
kalibras (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
kumet vuoþi,dava arklus ¬ reigdava didelu, vuogu i\didelu, svaÓsèu
Svert vas [bezm nas (brus.
мен – svėrimo rankis. J sudaro
kotas, buožė ir kotu slankiojanti mova su kabliu bei žiedu. Koto
briaunoje sužymėtos svorio padalos. Kotas statytas buožę. Ant
kablio pakabindavo sveriamą daiktą, už žiedo laikydavo svarstykles (P. Lukošius, Stirbiškių kaimas).
pa i, k bezmiena i\pavuoþi,k kilbasus
Sviest mušė [kalat uka (rus. êîëî îâêà – indas sviestui mušti. Tai
cilindro formos,
viršų siaurėjantis medinių šulelių indas, uždengiamas dangteliu, pro kur
vidų kištas kotelis su kryžmai
tvirtintomis dviem lentelėmis gale (J. Jocius, Norkių kaimas).
par\daug smætuona pripi,le, i\kalatauka ¬ ta,ðkuos ¬ nægal pamuðti
a

– rankis bulvėms kapoti, kur sudaro medinis kotas ir geležinis S formos antgalis (K. Lukošienė, Vaiguva).
kuol\da\næuðali bulbes ðutintuvi ¬ geræu gal su\ðakuoèka sukapuoti

Šaud klė – medinis laivelio formos taisas, kur audžiant dedama
privyniota siūlų šeiva. Kad audžiant šaudyklės nenukirstų metmenų gijų, jų galai suapvalinami. Turėjo būti slidžios ir lengvai
bėgioti tarp audeklo žiočių, todėl jos buvo daromos iš kietesnio
medžio uosio, ąžuolo, o dažniausiai – iš klevo (P. Jankauskas,
Laugiriškių kaimas).
muo riðkas su\vi,na ðaudi,kle aud ¬ Ûuo\su\kita da,ra raðtus
937
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Sulenkiamas kampainis; suolas.
2018 m. S. Kundrotienės nuotraukos

Svarstyklės; svarstis. 2018 m. A. Jankausko (Jankaus) nuotraukos;
svertuvas. 2018 m. I. Lunskienės nuotr.

Sviestamušė;
šakočka. 2018 m.
I. Lunskienės
nuotraukos;
šaudyklė. 2018 m.
S. Kundrotienės
nuotr.
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Š ukštas – medinis rankis skystam, tirštam ar biriam maistui semti.
Šaukšto ilgis – 24 cm, koto ilgis – 16 cm, galvos ilgis – 8 cm,
galvos skersmuo – 8 cm (V. Lekavičius, Norkių kaimas).
kuoks\tas\tava iedims ¬ pasriebe, vuos\kelus ðaukðtus bulbi,nis
Ši limas – medinė Užgavėnių lėlė, kuri gali judinti rankas. Jas Pikelių
kaime turėjo Adomas ir Ignas Baniai (I. Banys, Pikelių kaimas).
ka,p *pikelu,si par *uþgavienes aidava þi,da, ¬ ani, visada usidiedava lieèi,nas
i\næþdavuos ðuolimuka
Švent jų pav ikslas [ brozas (l. obraz. rus. о а )] – dažais nutapytas paveikslas, kuriame pavaizduota šv. Marija ar kiti šventieji.
Jis dedamas vietinių stalių darbo medinius rėmelius. Šventųjų
paveikslai kabinami troboje ant sienos, kerčios kampe, kartais virš
lovų (M. Švarcienė, Norkių kaimas).
puo\ uo is mirti,s þmuonis ið\truobuos ta,p\viskaÛ iðneðuoji ¬ ka\nie\
a,bruo u næpalika
Tr ktorius [medin kas] – savaeigė ratinė mašina, naudojama žemės
ūkio padargams vilkti. Kad pagamintas traktoriukas kuo mažiau
būtų panašus tikrą, jo rėmai ir kitos detalės buvo padarytos iš
medžio, todėl jam ir prigijo vardas medinukas (P. Jankauskas,
Laugiriškių kaimas).
muna ta,ta buva pa susimeistravuojis traktuoruka ¬ katruo daug\dalu, buva
ið\me,di
žgalis [stapk (plg. l. wstawka)] – prie užvalkalo, rankšluosčio krašto
prisiuvamas papuošimas, kuris būdavo megztas (nertas virbalais
ar vąšeliu) arba pirktinis, dažniausiai baltų siūlų (M. Jocaitė,
Norkių kaimas).
da\i\i\antruos puoduðkas nuovalaèka ga,la isu,k stapka
žtiesalas [d vonas (l. dywan)] – lovatiesė, iki XX a. antrosios pusės naudota austa namuose. Senesnės lovatiesės paprastesnės,
naujesnės – sudėtingų raštų. Joms buvo naudojami keturnyčiai arba aštuonianyčiai audiniai, o audžiami iš lininių, medvilninių, vilnonių, o vėliau ir šilkinių siūlų (M. Jocaitė, Norkių
kaimas).
aþ\da\tæpturu babu,nelis austus kelus divuonus
Vagot vas – padargas vagoti, daryti vagoms. XIX–XX a. vietiniai
kalviai ėmė dirbti geležinius vagotuvus. Vagotuvo išara padaryta
iš metalo, ant galo pritvirtintas noragas. Prie išaros pritvirtintos
dvi lenktos rankenos, sujungtos tarpusavyje metaliniu skersiniu.
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m.

Iš Liaudies kultūros centro archyvo; šventųjų paveikslas.
2018 m. S. Kundrotienės nuotr.

Traktorius; užgalis. 2018 m. S. Kundrotienės nuotraukos;
užtiesalas. 2011 m. A. Petrašiūno nuotr.

Vagotuvas.
2018 m. A. Jankausko
(Jankaus) nuotr.
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Vedega.
2018 m. A. Jankausko
(Jankaus) nuotr.

Vienarankis pjūklelis; žymelė. 2018 m. A. Jankausko (Jankaus)
nuotraukos; žvakidė. 2018 m. S. Kundrotienės nuotr.

Priekinėje dalyje pritaisytas metalinis kablys branktui užkabinti
(P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
tujæu aik pa(s)\susieda ¬ gal ri,tuoju, paþi,èuos sava vaguotuva ¬ Ûuo\mu,saji
kalvis da\næpataisi
Vedeg [vedeg ] – kapl panašus aštriais ašmenimis, tiesiu mediniu
kotu movinis rankis skobti kreiviems paviršiams medyje. Jo ašmenys platesni už movinę dal , išlenkti lankeliu arba išlenktais
kraštais. Vedegės ilgis 15–20 cm, ašmenų plotis – 7–8 cm, koto
ilgis – 30–55 cm (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
su,ls iðtaði, su\vedege a\þina, ¬ ka\að da\tæpturu gælda ¬ katrau muna
ta,ta buva pada,ris su\vedege
Vienara kis pjūkl lis [f ksas [(vok. dial. fuchs)] – metalinis pjūklelis
iš vienos pusės dantyta juosta, tvirtintas medinėje sudėtingo
941
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profilio rankenoje dviem kniedėmis, naudojamas panaikinti tašų
suleidimo plyšiams (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
ta,b\gæra, riema, su\puksuku sul isti ¬ ka\nie\kuisis sna,pa neikið
Žym lė [b rka (brus.
ка)] – lentelė, rišama prie maišo su žmogaus
pavarde (P. Jankauskas, Laugiriškių kaimas).
jeigu tava maiða, su\birkums ¬ ta\anus gali palikti malu,ni
Žvak dė [likt rius (brus. ë àð . c a
– metalinis vienalizdis
taisas žvakei statyti, kurio aukštis – 18,5 cm, pagrindo skersmuo – 10 cm (J. Jocius, Norkių kaimas).
nemesk laukuo tuo\liktuoræus ¬ palaiki,k ¬ da\bu,s ¬ i\muna pa,grabu,
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Senoji Vaiguva ir jos apylinkės
Sudarė Stefanija Kundrotienė

Vaiguvos parapijos bažnyčia.
Iš kolekcininko Petro Kaminsko archyvo
943

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

Vaiguvos parapijos bažnyčios didysis altorius.
Iš P. Kaminsko archyvo
944
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Daustorių dvaro sodybos bendras vaizdas.
Autorius nežinomas. Iš

AM

Daustorių dvaro gyvenamasis namas iš
sodo pusės. Autorius nežinomas. Iš

AM
945
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Daustorių dvaro svirnas. Autorius nežinomas.
Iš

AM

Daustorių dvaro gyvenamasis namas. 200

m.

Iš Kelmės krašto muziejaus archyvo
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Gatvė Pikelių kaime. 19 9 m.
S. Vaitkaus nuotr. Iš

AM, neg. Nr.

197

Pirmame plane – nubėganti į perspektyvą
Pikelių kaimo gatvė. 19 7 m.
S. Vaitkaus nuotr. Iš

AM, poz. Nr. 1555 VI
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Gatvė Pikelių kaime. Pirmame plane –
vežimas, pakinkytas trimis arkliais. 19 9 m.
S. Vaitkaus nuotr. Iš

AM, neg. Nr.

Kanapių džiovinimas Pikelių kaime. Iš

196

AM
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Piemenų gūžta iš įvairių
žabų ir šatrų ganykloje
netoli Vaiguvos. Iš

AM

Gerdžiogalos koplyčia. 200

m.

Iš Kelmės krašto muziejaus
archyvo
949
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Pirmoji vaistinė Vaiguvoje, statyta 19 0 m.
1980 m. Iš Liaudanskių šeimos albumo

Vienas iš Vaiguvos dvaro pastatų. Priekyje
stovi Pocevičienė. Iš L. Kasiulytės archyvo
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Mortos ir Petro Paliulių sodyba
Norkių kaime (viršuje). Priekyje stovi
sūnus Leonas Paliulis. Apie 1965 m.
Iš Lukošių šeimos albumo

Kryžius Sirūniškių kaime
prie buvusios

horomanskio sodybos.

Stefanijos Kundrotienės nuotr.
951
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Vietos šventinimas prieš statant bažnyčią Vaiguvos dvare

Bažnyčios statyba
Vaiguvos dvare

Pirmas iš kairės –
Petras Trakšelis,
pirmas iš dešinės –
Pranas Trakšelis,
antras – Jokšas ( ),
už stalo galo –
kunigas. Iš Trakšelių
šeimos albumo
952

KALBA
Vaiguviškių tarmė
Vytautas Vitkauskas
Lietuvių kalbos institutas

Žemaičių krašto miestelis V iguva ir jos apylinkės nuo seno
buvo ir tebėra gyvenama pietinių žemaičių (anksčiau vadintų dūnininkais pagal Antaną Sal ). Plotas – Kelmės rajonas,
V iguvos seniūnija (ir parapija). Istoriškai priklausė pietinių
žemaičių varniškių patarmei (dabar, nebesant kaimo bendruomenių, daugelio mūsų šnektų kalba kinta, bet am, an, um, un
(net m, n Labūnavėlėje 1993 m.) dar užfiksuota).
Šnektos svarbiausios fonetinės ypatybės
1. Dvibalsiai u, uo
i , u p nc
pienas, l p
li pa
liepia , ž d
ž id
žieda , d d
d oda, p da
p odai,
l ps
l obas, g da s
g odas g odžiasi , rud
rudu
(girdėta net rud n
rudu n) ir t. t.
2. Dar girdėti vad. žemaitiškojo priebalsių tj, dj
t, d
prieš
pat m pači m, ma t e
ma čiai, gaid
gaidžiai,
pa kš t e
paukščiai, gaid ms
gaidži ms, pa .kš t e ms
pa kščiams, gaid s gaidžia s, pa kš t s pa kščiais, s p r
nd
spr nda, sprendžia , pu kšt
pu kšta purkščia , s p r
ndams
spr ndamas sprendžiamas , pu kštams
pu kštamas
purkščiamas , sa d
saldžia , kar t
karčia ir t. t.
Tai svarbiausi fonetiniai dėsniai, skiriantys Vaiguvos
šnektą prie pietinių žemaičių.
Seniau čia veikė dėsnis am, an, em, en
um, un, im,
in. Dėl bendrinės kalbos, Ke mės ir Kr žių raseiniškių šnektų
takos to dėsnio paveiktų žodžių liko tik pėdsakai lund n i
landu nė toks nago augmuo (Labūnavėlė, 1996 m.), sp nctu s i LKT
sp stūse, nd
(v)anduo LKT, r š is
rašens,
net g er i
g ren ir pan. Tai rodo visa šnektos morfologija,
senųjų žmonių iš Vaiguvos kalba. Daugelio žmonių motinos
ir senelės sakydavo tik k nd
k nda, supru t
supanta,
ku .trus
kantr s, o dabar vengiama taip sakyti. Taip juk
vyksta, kiek žinoma, apie Gi diškę (Šilalės r.), Kurš nuose
irgi vengiama (o em, en
im, in tiktai retų pėdsakų bėra, o
apie Vaiguvą ir to nebėra).
Kaip bemaž visų pietinių žemaičių
uo (žodžių
kamieno mažne visur ir kirčiuotose galūnėse), taip ir
ie
k o n or i, p er i
p rė, p er
pėra , m ol is, muol ni
m lis, mol nas ir t. t.
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Trumpieji balsiai i, u tariami tik šiek tiek paplatinti muna mano‘, l p
l pa, kl b kl ba, l p i l pė (lipdė), š luma šiluma, kl ib eje klib jo. (Užvenčio
šnektos artume kartais girdėti v das
vid s, r s t i s
r sties, bet čia jau gretimų
šnektų tam tikra taka.)
Visos kitos pietinių žemaičių ypatybės išryškės iš viso pateikiamo žodyno
teksto, nes regresyvinės balsių asimiliacijos atskiri faktai tas trumpasis kirčiuotas
balsis vietoje e s n is
s nis, k l i
k lią (s p r i i k l i
sp rė k l , p r k u
pr kių ir t. t.).
Kirčio atitraukimas daugiau sąlyginis – iš trumpųjų galūnių atitraukiama beveik visada a tr
antr , v iej n us mal nus vėjini s malūn s, s ij onu sijon ,
m estus
miest s ir t. t. (antriniai kirčiai reti). Teko girdėti toje pat Labūnav lėje
va k v nag
vaika vanaga , v sk n su
s
visk sui s, d rb ¤
darba (gal
tai ir dėl emfazės ar kokių nelauktų takų).
Priegaidės yra trys ’tvirtapradė, tvirtagalė (dvibalsiuose per abu sandus,
pailginimo negirdėti v ka va ką, p ka pi ko (Labūnavėlėje), vidur nė (atitraukus kirt , pailgėjusių a e ) šalt ¤
šaltai, v la v lo, ap s k la
aps kalė (trobą),
k pi
k pė ir t. t. (Emfazėje kartais girdėti lyg ir laužtinė priegaidė k .lk s k o
is t em p e (barant pagiriojant vyrą) – Labūnavėlėje.)

Fonetinė transkripcija
Vartojama tokia pat, kaip ir LKT 1970 metų knygoje, daugelyje dabar išėjusių tarminių tekstų ir žodynų autorių.
Ilgųjų balsių ilgumas žymimas tašku šalia raidės aukščiau v rs
v ras,
t l
t lia, m l m lia, ž c
ž edas, l pa
l epa, š v t
švi ta ‘šviečia’.
Pusilgiai dvibalsiai dvigarsiuose, pirmuosiuose sanduose pailgintieji kirčiuoti a , e žymimi tašku žemiau k l
k la ‘kelia’, d ra
d ro, k pa
k po,
spr niti
spr sti, d iga
d igo, tr uk i t i
tr ukyti ir t. t.
Laisvai tariami trumpieji i, u rašomi nuo Pagramančio tarmės 1939 m. i,
u (brūkšnelis apačioje)
balsiai

priebalsiai

afrikatos

a
a
a
e
e
e
i
i
u
u

b, b
d, d
g, g
j
k, k
l, l
,
n, n ,
p, p
r, r
s, s
š, š
t, t
v, v
z, z

dz
dz
dž
dž
c
c
č
č

,

ž, ž;
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Moteriškosios giminės visų kamienų vardažodžių ir vardžių daugiskaitos
naudininkas ir nagininkas turi galūnę -ums, dar neišaiškintos kilmės, vartotos
bent Simono Stanevičiaus laikais ( Žemaičių dainose labai dažnas, bet leidėjų
transponuotos tik -oms, -ėms, -ims). Nuo Kuršėnų ir net Raudėnų iki Jurbarko greta
-ėms, -oms, -ims ir Vaiguvoje yra v i žums ’vyžoms ir vyžomis’, s kn ums ’suknioms,
suknėms’, s k ers s s u l
s ’skersom(i)s siūlėm(i)s’, vag .ms ’vagom(i)s’, kuok ms
p l ep etuojums ’kokiom(i)s plepėtojom(i)s’, av
s ’avim(i)s, avi s’, v is ms ak .ms
’visoms akims’ ir t. t.
Kaip ir daugelyje žemaičių šnektų ia- ir i- esamojo laiko veiksmažodžiai
linksniuojami kaip a- kamieniai t ras ’laikosi’, v ržas ’veržiasi’, t pas ’tupiasi’,
p tas ’pučiasi’ ir pan., bet m l es ’m liasi’, n eg .l es ’negaliasi’, t. y. negalima
(padaryti) ir t. t.
Vadinami nosinių balsiai pagal paveldėjimą yra an, (un), in, un paž .nctu
’paž stu’, ’m ndž ’m ža, myža’, l nc ’l s’, pask n c t i ’pask sti’, dr nc ’dr sta’ ir kt.
(tik paveikė gr š t i ’gr žti’, nes gr nč’t’i jau negirdėti).
Kaip ir K rtuvėnų, vakarų aukštaičių Pakap s šnektoje dabar sakoma k n
k n ‘ką‘, n
au dėl patogesnio tarimo v skau
v sk u viską‘, k trau
k tr u
‘katrą‘, an u an u ‘aną‘ ir dar vieną kitą (tai rodo ir šnektos seną priklausomybę
varniškių šnektų būriui). Dabar šnektos niveliuojasi, morfologija yra stabilesnė,
paveldima geriau negu fonetika, todėl šią temą reikia nagrinėti atsidėjus (skolinimu iš kitų šnektų ne visada galima pagr sti net išsamius A. Jonaitytės Šakynos
šnektos pateiktus pavyzdžius (LKK VII 91–111).
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Vaiguvos šnektos priskyrimo problema
raseiniškiai ar varniškiai?
Daiva Vaišnienė
Lietuvos edukologijos universitetas

vadas
Esminiai žodžiai tarmė, Vaiguva, šnekta.
Tarmės ir patarmės, kurios gyvuoja kaip savarankiškos kalbinės sistemos,
menkai tepaiso administracinių, geografinių ar kalbininko nubrėžtų ribų. Šiais
laikais reta ir tokių kalbininkų, kurie būtų apėję kiekvieną paribio šnektų kaimel
ir nustatę labai tiksliai, kaip kuriame kalbama1.
Be to, ir taip tiksliai nubrėžtos ribos gali būti trumpalaikės, ypač šiais žmonių migracijos, stipraus bendrinės kalbos poveikio ir sustiprėjusios tarmių sąveikos
laikais. Kaip ir ankstesniais laikais, kalbos reiškinių plitimą riboti galėtų nebent
labai aiškios ir sunkiai veikiamos gamtos kliūtys, pavyzdžiui, upė, giria ar kas kita,
kas išlaikytų kaimynystėje gyvenančius žmones bent kiek nutolusius vienus nuo
kitų, nors dažniausiai jie lankę tą pačią mokyklą, dirbę tose pačiose darbovietėse,
priklausantys tai pačiai parapijai ar administraciniam dariniui2.
Sąveikos ir mišimo procesai ypač pastebimi ten, kur susiduria ryškiau savo
ypatybėmis besiskiriančios tarmės ar patarmės, pavyzdžiui, aukštaičių ir žemaičių
paribiuose.
Kad ir kaip skirtųsi gretimos šnektos, žmonės bendrauja tarpusavyje, mokosi
vieni iš kitų, o jų kalba kinta, perimdama tuo metu atrodančias prestižiškesnes
naujoves – taip susidaro naujos šnektos, vadinamos periferinėmis arba pereinamosiomis. Dažniausiai tokiose šnektose galima aptikti ir vienos, ir kitos patarmės
ypatybių, o prireikus priskirti jas galima tik pagal dažniau pasitaikančias skiriamąsias ypatybes. Reikėtų atsižvelgti ir
tai, kad skiriamosios ypatybės kaip
Straipsnis Versmės leidyklai teiktas 2013 03 26,
serijos Lietuvos valsčiai Lietuvos lokalinių tyrimų
tik linkusios pirmiausia sunykti, taigi
mokslo darbų komisijos vertintas 2017 03 26, pirmą
kartais nustatyti dominuojančią tarmę
kartą paskelbtas 2017 06 28 elektroninio serialinio
leidinio Lietuvos lokaliniai tyrimai , ISSN 2029–0799
ar patarmę tokiuose plotuose itin suvisatekstėje svetainėje www.llt.lt. Straipsnio kodas
dėtinga. Matyt, dėl tos priežasties ir
elektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT 20176 29-257 LI.
aptariamoji V iguvos šnekta vienuose
1
Anksčiau tai buvusi prasta ekspedicijų užduotis,
šaltiniuose priskiriama pietų žemaičiams
taip esą apvaikščioti aukštaičių ir žemaičių tarmių
paribiai, patikslintos kai kurių patarmių ribos. Bene
raseiniškiams, kituose – varniškiams.
paskutinis reikšmingesnis ribų patikslinimas buvęs
Beje, dėl priskyrimo pradėta diskutuoti
V. Kardelio, išsamiai patikrinusio rytų aukštaičių
tik pastaruoju metu, anksčiau, regis,
vilniškių ir uteniškių parib (žr. Kardelis V. iaurės
rytų aukštaičiai vilniškiai ribos ir diferenciacija, Vilnius,
neabejota, kad V iguvoje kalbama ra2009).
seiniškių, arba pietryčių dūnininkų, pa- 2 Iš tokių skirties pavyzdžių, kuriuos pati autorė
yra užfiksavusi rinkdama tarmių duomenis,
tarme. Galbūt kaip tik XX a. pabaigoje
galima minėti pietų žemaičių raseiniškių ir vakarų
yra vykę kai kurių kitimų, nulėmusių
aukštaičių kauniškių ribą, pro E žvilką vis dar
aiškiai vestiną Šalt onos upe. Šiauriniame krante
varniškių ypatybių skverbimąsi raseiišlaikyta, nors ir praradusi kai kurias tarmines
niškių parib , lėmus ploto prijungimą
ypatybes, raseiniškių tarmė, o pietiniame – kalbama
aukštaitiškai.
prie varniškių patarmės?
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Z. Zinkevičius, kalbėdamas apie tarmių pakraščius, pabrėžia, kad tarminės
ypatybės izofona svyruojanti tam tikru ruožu, kuriame vartojamos gretiminės formos. Kuo daugiau izofonų tokiame ruože susitelkia, sudarydamos izofonų pluoštą,
tuo labiau svyruojanti ir tarmės (arba patarmės) riba. Ilgainiui tarmių paribiais
tam tikrame plote susiformuojančios savotiškos pereinamosios zonos, kurioms visų
pirma būdingi vairių kalbų sferų heterogeniniai dupletai (gretiminės formos) su
labiau sigalinčiomis tai vienomis, tai kitomis ypatybėmis3.
Žemaičių sąveiką paribiais, kur atskirų patarmių atstovai yra susimaišę
ir glaudžiai bendradarbiauja, yra aptaręs V. Grinaveckis ir kaip tokios sąveikos
pavyzd pateikęs pietryčių dūnininkų ir šiaurės vakarų dūnininkų sąveiką. Jo
nuomone, kaip tik pietryčių dūnininkai, kurių tarmė laikoma gražesne ir artimesne literatūrinei kalbai, daro didelę taką šiaurės dūnininkams. Visu paribiu
kaip tik šiaurės dūnininkai linkstą atsisakyti daugelio tų savo tarmės ypatybių,
kurios skiriasi nuo pietryčių dūnininkų ir kartu nuo literatūrinės kalbos. Viena
iš tokių tarminių ypatybių esantis dvigarsių an, am, em, en pirmųjų dėmenų
siaurinimas – pietryčių dūnininkų pavyzdžiu šie dvigarsiai nebeatliepiami šiaurės
dūnininkų om, on, em, en ar um, um, im, in – juos bevartoją tik patys seniausieji
tarmės atstovai4.

Tyrimų apžvalga
Pažymėtina, kad iki XX a. vidurio, kai buvo pereita prie dabartinės tarmių
klasifikacijos, V iguvos priskyrimo kuriai nors iš pietų žemaičių patarmių visai
nesvarstyta, nes pirmose lietuvių tarmių klasifikacijose dabartinių pietų žemaičių
plotas, net jei ir atskiriamas nuo visų kitų žemaičių, buvęs vientisas ir smulkiau
neskaidomas.
Pirmojoje mokslinėje A. Baranausko klasifikacijoje skiriami žemaičiai raseiniečiai apėmė bene visą pietų žemaičių plotą (riba – žventis, La kuva, Ras iniai)5.
Vėlesnėje K. Jauniaus–A. Salio tarmių klasifikacijoje žemaičių dūnininkų, tai
yra dabartinių pietų žemaičių, plotas taip pat smulkiau neskaidomas.
Pietų žemaičių patarmės buvo atskirtos tik dabartinėje tarmių klasifikacijoje, kurią sudarė A. Girdenis ir Z. Zinkevičius. Pietiniai žemaičiai gal būti
skirstomi šiaurinę ir pietinę dal . Riba apytikriai einanti per Na miest , Šil lę, V iguvą, K rtuvėnus. Siūloma šias patarmes vadinti pagal stambiausią teritorijos miestą šiaurinę patarmę – varniškiais, o pietinę – raseiniškiais6.
Taigi patarmių riba aiškiai brėžiama per V iguvą, tik lieka neaišku, kuriai
daliai ji labiau priskirtina – pietinei ar
šiaurinei7.
3
Zinkevičius Z. Lietuvių dialektologija, Vilnius, 1966,
Dauguma tarmėtyrinių šaltinių
p. 24.
4
Grinaveckis V. Žemaičių tarmių istorija, Vilnius,
konstatuoja, kad V iguvoje raseiniškių
1973, p. 35–37.
skiriamoji ypatybė – nesiaurinami an, 5 Áàðàí îâñêіé À. à òêè î ëèòîâ к
к
с.
.
am, en, em junginiai – išlaikoma nenuo- 6 л вар Санкт ете у г
Girdenis A., Zinkevičius Z. Dėl lietuvių tarmių
sekliai. Tiesa, Z. Zinkevičiaus Lietuvių
klasifikacijos, Kalbotyra 1 , p. 139–147.
dialektologijoje nepateikta duomenų iš 7 Beje, V iguvos miestelis taip ir padalytas 2004
metais išleistame Lietuvos tarmių žemėlapyje (sud.
pačios V iguvos – artimiausios aptariaV . K a v a l i a u s k a s , Ž . M a r k e v i č i e n ė , Vilnius,
mos vietovės būtų žventis, Karkl nai
2004).
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ir Š ukėnai. Šiose šnektose siauresnius un, um vartojantys daugiausia seni žmonės,
jaunimas maišąs arba dažniau vartojąs an, am. Tas pats pasakytina apie en, em,
nors jie dažniau išlieką sveiki8.
Pagal Lietuvių dialektologijos an, am tarimo žemėlap sudėtinga aiškiai
pasakyti, kokiam plotui – siaurinančiam ar nesiaurinančiam – priklausytų V iguva,
nes pati vietovė žemėlapyje nenurodyta, o siaurinimo riba vedama tarp žvenčio,
priskiriamo varniškiams, ir Ke mės, esančios raseiniškių plote9.
Vis dėlto galima spėti, kad bent jau an, am turėtų būti siaurinami, nes jų
vertimo un, um riba nubrėžta tik šiek tiek šiauriau Skaudv lės, taigi turėtų
siaurinant plotą eiti ir visi Ke mės rajono pakraščiai. Dvigarsiai en, em, regis,
būtų išlaikomi nepakitę10.
Panašūs duomenys pateikiami ir Lietuvių kalbos atlase . Pagal pateikiamus
žemėlapius V iguvos punkte (punkto Nr. 224) būtų pramaišiui vartojami an, am
ir un, um – išlaikyti nepakitę11.
V. Grinaveckis, vienas žymiausių pietų žemaičių tyrėjų, regis, neabejojęs
V iguvos prieskyra raseiniškiams, arba, kaip pats vadino, pietryčių dūnininkams. Ši
vietovė autoriaus minima tarp kitų pietryčių dūnininkų, turinčių pirmojo laipsnio
sąlygin kirčio atitraukimą, tai yra sudarančių kampą, kur , tolokai atsitraukdama
šiaurę, aplenkia visuotinio kirčio atitraukimo riba12.
Transkribuotas tekstas iš V iguvos paskelbtas būtent raseiniškių tarmės rinkinyje, o iš šio teksto matyti, kad šios vietovės žmonės nosinius dvigarsius išlaikė
nepakitusius, tai yra kaip ir būdinga raseiniškiams13.
Kita vertus, nors Žemaičių tarmių istorijoje V iguvos pavyzdžiai ir priskiriami pietryčių dūnininkams, pripaž stama, kad čia am, an, em, en fakultatyviškai
verčiami um, un, im, in14.
V. Vitkausko nuomone, šis punktas, kaip ir gretima Š ukėnų šnekta, priskirtina
ne pietų žemaičiams raseiniškiams, o varniškiams (taip nurodoma ir naujausioje
Lietuvių kalbos chrestomatijoje )15.
Beje, ir J. Bukančio disertacijoje Pietų žemaičių varniškių fonologija varniškiams priskiriami Ke mės rajono pakraščiai, o pagal pateikiamą žemėlap Nr. 8, regis,
šiuos pakraščius eitų ir V iguva16.
Autoriaus nuomone, šiuose pa8
Zinkevičius Z. Lietuvių dialektologija, Vilnius, 1966,
kraščiuose dvigarsių an, am, en, em
p. 541.
9
atitikmenys turimi kitokie nei Varniuos
Ten pat, p. 512, žem. Nr. 67.
10
ar Šv kšnoje an
un, am
um, o en, 11 Ten pat, p. 513, žem. Nr. 68.
Lietuvių kalbos atlasas. onetika, Vilnius, 1986, t. 2,
em dažniausiai išvis nesikeičia17.
žem. 68, 70.
Grinaveckis V. Žemaičių tarmių istorija, Vilnius,
1973, p. 43.
13
Plg. Grinaveckis V. Pietų žemaičių tekstai. I dalis.
Raseiniškiai, Vilnius, 1984, p. 102–103.
14
Grinaveckis V. Žemaičių tarmių istorija, Vilnius,
1973, p. 130.
15
Žr. pietų žemaičių raseiniškių žemėlap , Lietuvių
kalbos tarmių chrestomatija, Vilnius, 2004, p. 206.
16
Букантис Й.
н л г
н е а т к г ар
н
к г г в ра (filol. moksl. kand. disertacija),
Vilnius, 1984, p. 11–12.
17
Ten pat, p. 20.
12

Skiriamųjų ypatybių
analizė
Ar manoma suderinti šių nuomonių vairovę? Ar V iguvos šnekta tikrai
yra tipinė pereinamoji šnekta, kurioje
konkuruoja dviejų patarmių ypatybės?
Jeigu taip, kurios patarmės – raseiniškių
ar varniškių – ypatybės dominuoja?
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Naujausius duomenis apie skiriamosios ypatybės sklaidą V iguvos šnektoje
yra pateikusi Vaida Kriskutė 2005–2008 metais parengtame šnektos apraše, rodančiame kalbos dabartinę būklę18.
Autorė daro išvadą, kad vaiguviškiai dvigarsius an, am, en, em išlaikantys
nepakitusius arba siaurinantys itin retai. Tik vienas pateikėjas kartą ištaręs susiaurėjus n žodyje kr t, bet ir šis atvejis keliąs abejonių, nes gali būti, kad š žod
derėtų sieti ne su krenta, bet su krinta forma, būdinga ir kitoms pietų žemaičių
šnektoms19.
Taigi V iguva priskirtina raseiniškiams, o nosinių dvigarsių susiaurėjimo
atvejus galėjusi lemti kaimynystėje esančių varniškių taka20.
V. Kriskutė daro prielaidą, kad jeigu V iguvos šnekta kada nors ir priklausiusi
varniškių plotui, skiriamosios ypatybės atsisakymas ir suartėjimas su raseiniškiais
turėjęs vykti labai seniai.
Tyrime aptariamos ir kitos vaiguviškių tarminės ypatybės – galūnių trumpinimas, ai, ei vienbalsinimas, kirčio atitraukimas ir kt. – bei jų sklaida dabartinių
šio krašto gyventojų šnektoje. Atlikta ir statistinė šių ypatybių išlaikymo analizė,
parodanti, kurios iš jų yra labiausiai nykstančios.
1. Svarbiausia pietų žemaičių skiriamoji ypatybė – ie, uo atliepimas ilgaisiais
i,, u, arba difongoidais – išlaikoma prastokai. Autorė pastebi, kad geriau šią ypatybę išlaiko vyresnio amžiaus pateikėjai, nors visų apklaustųjų amžiaus vidurkis
apie 75 m. Taigi galima konstatuoti, kad pagrindinė žemaitiška skiriamoji šnektos
ypatybė yra nykstanti.
2. Žemaitiškasis galūnių trumpinimas, kai galūnės, niekada negalinčios gauti
kirčio, praranda trumpąj bals , yra itin nuoseklus, pvz., maitin ,maitina’, kaimi,ns
,kaimynas’ ir t. t.
3. Galūnės dvibalsių ai, ei vienbalsinimas, būdingas visiems žemaičiams,
išskyrus pačius pietinius pakraščius, nėra visuotinis – vieni pateikėjai vienbalsina
beveik visais atvejais, pvz., ka,p ,kaip’, lab , ,labai’, pelen ,s ,pelenais‘, stipr , ,stipriai‘, kitų šnektoje šios ypatybės visai neužfiksuota.
4. Gana gerai išlaikyta visiems žemaičiams būdinga ypatybė – ė, o atliepimai kirčiuotame skiemenyje ir nekirčiuotoje galūnėje. Beje, nekirčiuotoje galūnėje tarminiai atliepimai i, u, pvz., þ .mis ,žemės‘, s .ka ,sako‘, netgi nuoseklesni nei dvibalsiai ie, uo kirčiuotame skiemenyje, pvz., tuoks ,toks‘, l o ,loja‘.
5. V iguvos šnekta priklauso intensyvesnio sąlyginio kirčio atitraukimo plotui.
Dažniausiai atitraukiama priešpaskutin skiemen , nors kartais kirtis gali
18
Kriskutė V. Vaiguvos šnekta (bakalauro darbas),
būti atkeliamas ir
pirmąj skiemen
Vilnius, 2008.
19
Tiesa, pateikta statistika nėra labai informatyvi,
ar prielinksn .
nes apklausti devyni pateikėjai ir skiriamoji savybė
Atsižvelgiant šias žvalgas, konsstebėta tik dešimtyje kiekvieno pateikėjo ištartų
tatuotina, kad tyrimas, nors ir nėra labai
žodžių.
20
Tokia raida gana tikima, nes ir kitoje varniškių
reprezentatyvus, leidžia matyti dabarparibyje esančioje Kr žių šnektoje, priklausančioje
tinių šnektos pokyčių ypatumus – pirraseiniškių patarmei, taip pat pasitaiko nosinių
dvigarsių siaurinimo atvejų, pvz., k n ,ką’ ir
miausia atsisakoma tų tarminių ypatypan., aiškintinų sąveiką su varniškių patarme (žr.
bių, kurios pagal klasifikaciją laikytinos
Atkočaitytė D. Pietų žemaičių raseiniškių prozodija
ir vokalizmas, Vilnius, 2002, p. 211).
svarbiausiomis skiriamosiomis. Geriau
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išlaikomos universalesnės ypatybės, išplitusios ne vienos šnektos ar patarmės plote
(pavyzdžiui, ė, o dvibalsinimas, galūnių trumpinimas) ir tapusios viso tarminio
arealo (šiuo atveju – žemaitiškojo) požymiu. Taigi ir nosinių dvigarsių siaurinimas,
net jei anksčiau ir buvęs užfiksuotas V iguvos apylinkėse, dabar esąs nebūdingas
šiai šnektai ir jos priskyrimas varniškiams sinchroniniu požiūriu būtų nepagr stas.

Išvados
Apibendrinant tyrimą būtų galima konstatuoti, kad vaiguviškiai prasčiausiai išlaiką ryškiausias ypatybes, labiausiai besiskiriančias nuo bendrinės kalbos
ar gretimų aukštaičių šnektų. Beje, tokios tendencijos, kaip pastebėta 2011 metais
renkant pietų žemaičių vietovių duomenis projektui Šiuolaikiniai geolingvistikos
tyrimai Lietuvoje punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos
sklaida , būdingos ir kitoms pietų žemaičių šnektoms – ne tik toms, kurios yra
aukštaičių paribyje, bet ir centrinėms, kurių, regis, tikrai neturėtų tiesiogiai veikti
kokia gretima aukštaičių šnekta. Skiriamoji ypatybė prasčiau išlaikoma stambesnėse
gyvenvietėse arba miesteliuose, o kaimuose ir vienkiemiuose dažniau pasitaiko
išgirsti tikrąją, žemaitišką šnektą. Žinoma, tai nereiškia, kad šių vietovių gyventojus staiga derėtų priskirti aukštaičiams – tiesiog prarastas skiriamąsias žemaitiškas
ypatybes atstoja tos, kurios buvusios ne tokios krentančios
akis ir tikriausiai
tarmės vartotojų laikomos prestižiškesnėmis , pavyzdžiui, galūnių trumpinimas
arba o, ė dvibalsinimas.
Gali būti, kad ir nosinių dvigarsių siaurinimo, kaip ryškios skiriamosios
ypatybės, taip pat buvo kažkada atsisakyta, išplečiant raseiniškių patarmės plotą.
Tik sunku rasti patikimų rodymų – siaurinimas visą laiką buvęs itin nenuoseklus
(tai galėtų rodyti ir nykstančią senąją ypatybę, ir gytą iš kitos patarmės), priskyrimą varniškiams nurodo tik pavieniai tyrėjai, bet ir tie linkę laikyti š plotą
pareinamuoju.
Vis dėlto, jeigu kalbėtume apie dabartinę V iguvos šnektą, aišku, kad dominuojančios yra raseiniškių patarmės ypatybės, taigi sinchroniniu požiūriu šnekta
priskirtina raseiniškiams. Kartais, kaip ir visame paribio plote, fakultatyviai gali būti
vartojamos gretiminės varniškių formos, bet vargu ar kada jos taps vyraujančios.
Kita vertus, nykstant pagrindinėms skiriamosioms žemaitiškoms ypatybėms visame
žemaičių plote, gali susidaryti tarminiai dariniai, siejami ir atskiriami pagal visai
kitokias ypatybes. Tarmių, kaip savarankiškų kalbinių sistemų, raidos polinkiai dar
labai menkai ištirti ir V iguvos tyrimai gali atskleisti daugumą tendencijų, būdingų
visam varniškių ir raseiniškių paribiui.
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Dabartinė vaiguviškių šnekta
Ieva

varcaitė

Versmės leidyklos surengtose ekspedicijose 2005 ir 2007 m., kai buvo
kaupiami duomenys monografijai Vaiguva , ekspedicijos dalyviai vaikštinėjo po
V iguvos valsčiaus kaimus, apklausinėjo vyresnius nei 70 metų amžiaus vietinius
(ne atsikėlusius iš kitur ) žmones ir jų pasakojimus užrašinėjo diktofonus. Taip
atsirado kelios dešimtys kasečių su smulkiosios ir pasakojamosios tautosakos,
etnografijos bei pokario laikų pasakojimais. Daug vertingų rašų padarė šie ekspedicijos dalyviai Marijona Deimantienė, Stefanija Kundrotienė, Dana Tomkutė,
Vaida Kriskutė ir Vilniaus universiteto filologijos studentų grupė. Tose kasetėse
rašyta dabartinė vaiguviškių šnekta, kuri ir pateikiama šiame straipsnyje žodynėlio pavidalu.

Žodynėlio sandara
Pateikiami 2004–2009 m. V iguvos apylinkių nuolatinių gyventojų tarmės
paveldėti žodžiai pirmiausia transponuotos bk garsų atitikmenimis formos, paaiškinama jų reikšmė, po to sakinys parašomas tarmiškai fonetine transkripcija,
kad išryškėtų visi tarmės dalykai perėjimas iš varniškių šnektos raseiniškių,
nors liekanų yra lundu,ni (Labūnav lėje), lu ðas lomšas, ti
tan, biegin ir t. t.,
nekalbant apie k n kau ka k u,
ką. Studijoms išliks daugoka faktų. Autorės
rašinėjimas ir transponavimas turi nemažą reikšmę ir svarbą dabar užmetamai
mūsų tarmėtyrai. Svarbus Baltų kalbų atlasas , bet tai žinomų duomenų vartojimas, nors vertė aiški ir sveikintina.
Prof. habil. dr. Vytautas Vitkauskas

Kirčio ir priegaidės ženklai
– kairinis kirčio ženklas, arba gr vis, kuriuo žymimas kirčiuoto trumpojo
skiemens balsis.
– dešininis kirčio ženklas, arba ak tas, kuriuo žymima kirčiuoto ilgojo
skiemens tvirtapr dė priegaidė.
– riestinis kirčio ženklas, arba cirkumfl ksas, kuriuo žymima tvirtag lė
priegaidė.

Balsių kiekybės ženklai
Tašku dešinėje raidės pusėje žymimas balsio ilgumas. Taškas aukštai ( )
rodo ilgąj garsą.

Balsių kokybės ženklai
Be prastinių bendrinės kalbos ženklų, dar vartojami
æ – platesnis už e balsis su didesniu ar mažesniu a atspalviu.
i – ne temptas, atviresnis už i.
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– neskiemeninis i, pakeičiantis priebals j.
u – ne temptas, atviresnis už u.
Û – neskiemeninis u, pakeičiantis priebals v.
i – ilgasis balsis i (diftongoidas).
uÛ – ilgasis balsis u (diftongoidas).

Priebalsių ženklai
– ženklas žymi priebalsių minkštumą. Šis ženklas rašomas a) žodžio gale,
b) samplaikose, kur girdimi minkštieji priebalsiai, c) prieš užpakalinės eilės balsius.
Prieš priešakinius balsius priebalsių minkštumas nežymimas, nes dažniausiai prieš
juos priebalsis yra minkštas.
N – gomurinis priebalsio n variantas, vartojamas prieš priebalsius g, k.
– afrikata dž.

Kiti ženklai
\ – nekirčiuoto ir kirčiuoto skiemens jungtis
¬ – intonacinio vieneto pauzė
– intonacinio vieneto pabaiga
* – tikriniai daiktavardžiai.

A
ab rė (sl.) sf. (2) ,didelis tvartas‘
abar nka (brus. àðàíêà) sf. (1) ,riestainis‘
abaž ras sm. (2) ,lempos gaubtas‘
ab jas sf. (1) ,abejojimas‘
abe nas, -a (brus. à ë í é) adj. (4) ,bendras‘
abile ka p (hibr.) adv. ,bet kaip‘
ab šalė sf. (1) ,riekė per visą kepalą‘
abydn (brus. abida) sf. (2) ,apmaudu‘
ablam kas sm. (2) ,žioplys‘
ablav (sl.) sf. (2) ,triukšmas‘
ablav kas (hibr.) sm. (2) ,išdykėlis‘
blius (l. hebel) sm. (2) 1. ,oblius‘
2. ,nemokša‘
bozas sm. (1) ,didelis pilvas‘
abr kas (brus. а ðîê) sm. (2) ,riekė per
visą kepalą‘
abr nakis smob. (1) menk. ,išverstakis‘
brozas (sl.) sm. (3b) ,šventųjų paveikslas‘
abr sas (brus. à ðóñ) sm. (2) ,rankšluostis‘
ad nas (l. godziny) sf. pl. (2) ,tokios giesmės‘

jæÛ\nebæsutelp gi,vuolæ, reik stati,ti naujæs
abares
suvalgæÛ visa abaraNka ¬ taÛ palikaÛ ski,li
kerèuo stuovieji læmpa su\graþu abaþu,ru
ajæÛ an\a,bejis rasu a\nærasu
abeln mu,sa gi,ve,nims ne\ilga, tætruka
a me us abili\ka,p sumeti i\kru,va
vaiks sukirta abiðali duÛnas su\svi stu
ka,p mun abi,dna diel\tuoki tava darba
ka,p\tas ablamuks uð vieri tuora baisu þu,rieti
suse,ji ke,læs buobas an\ðvæntuoræus i\pradieji
k lti abla,va
tas\muna ablavuks vaiks visas gieles iðmi,ni
ispru,da ið\raNku a,blus i\nukrita an\þe,mis
muna vaiks tikras a,blus nieka nægal iðmuokti
ta\karvi musiet parsi edi pil s iðputa ka,p\
a,buo as
duÛnas abraks jæÛ\supelieji reik mesti kæulums
gæra, pririðk tau\abrinaki arkli ka\næpasilæistu
an\si nas kabieji musielu, nutupie a,bruo as
iðplautus abru,sus reik iðkuoèuoti i\padieti i\
ðiepa
muna kaimi,Nka laba, graþæ, gi st adi,nas
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adve tas sm. (2) ,keturios savaitės prieš
šventas Kalėdas‘
agrast nas (hibr.) sm. (3) ,vieta, kur auga
agrastai‘
agrast nė (hibr.) sf. (2) ,agrastų uogienė‘
agu klapis (hibr.) sm. (1) ,agurko lapas‘
aitr s, - adj. (4) ,kartus, gailus‘
ižėti, -ėja, -ėjo intr. ,skilinėti‘
aiž ti, a žo, a žė tr. ,gliaudyti‘
aiž s, - adj. (4) ,šaižus‘
aje gau (germ.) interj. ,vaje, jergutėliau‘
ajer nas (hibr.) sm. (3) ,ajerų priaugusi
vieta‘
ketis sf. (1) ,dygi žolė‘
ak tas, -a adj. (1) ,išakijęs, purus‘
ak varas sm. (1) ,vandens verpetas‘
klinas, - adj. (3b) 1. ,pilnas‘
2. ,sandarus‘
klis sm. (2) ,gyvulius puolantis vabzdys‘
kminas sm. (3b) ,akmuo‘
kselis sm. sing. (1) ,smulkiai supjaustyti
šiaudai‘
akš n imper. ,eik šen‘
lasas (l. hałas, brus. îëàñ) ,triukšmas‘
al syti, -ija, -ijo intr. ,triukšmauti‘
aldadr kas (l. hała) sm. pl. (2) ,padauža‘
ldija sf. (1) ,didelė pastato vieta‘
linti, -ina, -ino tr. ,naikinti‘
alpul s sm. (3b) ,silpnumas iki alpimo‘
altarist (l. altarzysta) sm. (2) ,kunigas
atleistas nuo pareigų‘,
al nas sm. (2) ,dviguba druska‘
malas sm. (3b) ,medžių parazitas‘
mas sm. (4) ,žadas‘
amžin tilsis (ppr. acc.) bažn. sm. (1) ,kalba
apie mirusij ‘
nžvalkas sm. (1) ,pagalvės užvalkalas‘
andar kas sm. (2) ,sijonas‘
andin rija sf. (1) psn. ,išimtinė‘
niolas (l. anioł) sm. (3b) ,angelas‘
ankst bas, -a adj. (1) ,ankstyvas‘
ap lka (l. apałka) sf. (1) ,pirma atpjauta
lenta su žieve‘

Lietuvos valsčiai

par\a væ ta visi tur pa,sni,Nkus ‘pa,sni,Nkauti
suodna gali pasvadinaÛ næma,þa agrasti,na
vaikams laba, pati,Nk agrasti,ni su\bulka i\pi nu
laba, tra ði þe,mi kuoki dideli jæÛ\agurklapæ,
truoba priru,ka ai ru, du,mu baig akæs ið iesti
næbgal aiti par\pru,da jæÛ\le aiþie
reik tas\pupas jæÛ\pradieti aiþi,ti
lauki pasigirda aiþus ðvilpims
ajærgaÛ uþmirðaÛ truoba uþdari,ti
vuos næ\pusi pru,da vi n ajæri,n
ði n vi ni a,ketæ, prili,nda pilnas raNkas
sni ks pasida,ri aki, greit nutirps
pru,da vidurie akivars itrauki þmuogu i\a
nebiðkila
maiðas tuoks\a,klin næbgal nie\uþriðti
ruoduos laNks a,klin
uo\vis\ti k ða tis ain
karves uðpuÛli a,klæ, i\anuos pradieji giluÛti
pri\k ,li ravi gulieji didelis a,kmin
jæÛ\baigæ,s a,kselis su\ku reiks ð rti karves
akðin valgi,ti jæÛ\pi ta, gatavi
buobu a,lasas buva girdieti,s par\kelæs truobas
vaika, ¬ nustuokæt ala,si,ti uo\tieva
paþa,di,nsæt
tas\muna aldadraks jæÛ\nakti s pradieji ne
bæpareiti
anuo truoba ka,p\a diji vi tas par\akæs
ka\visai nua,lina þe,mi ta\atidavi dirpk tu\
daba pa
uþe,ji kaðkuoks alpuli,s nie\næpajutaÛ ka,p\
nuvirtaÛ
tau\altarista iðkieli i\kita para,pi ji
ka\bu,tu miqkðtesnæ, dirbant kailus reik dieti
alu,na
a,mals uðpuÛli Ûuobeles i\nu u,va visas
a ta,(p)\parsiganda ka\a,ma prara,da
a þina,tilsis muna vi,rs laba, g rs þmuogus buva
ta \druobinis anþvalkis jæÛ\praded pli,ðti

bræ dant par\rasas suðla, pa andaruoku
pa,padalkes
ði met andina,riji gavaÛ kvi tæ,s rugæ,s i\bulbums
pav iksli nupaiði, laba, graþus a,nuols
da\aqksti,ps ri,
uo\a jæÛ\spieji prisig rti
parsiveþæÛ pilna veþima apalku bu,s prakura,
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apa tas sm. (2) ,avalynė‘
apc gos sf. pl. (2) ,replės‘
pdaras sm. (3b) ,drabužis‘
apdava sm. pl. (3b) ,kerėjimo priemonės‘
rba sf. (1) ,arpas‘
ar elka (brus. ap ëêa) sf. (2) ,degtinė‘
a notas (l. ornat) sm. (1) ,viršutinis kunigo
drabužis‘
asab (sl.) sf. (2) ,asmenybė‘
asl sf. (2) ,trobos grendymas‘
aštu kė sf. (2) ,panaši

8 geležinė detalė‘

šutas sm. (3b) ,arklio uodegos ar karčio
plaukas‘
atar sf. (3b) ,skersinė vaga gale lauko‘
tbalsis sm. (1) ,aidas‘
atbul nis, -ė adj. (2) ,einantis priešingai‘
tdūsis sm. (1) ,kvapas‘

A

pra muna apau kæura, parðlapa
èæ\ta,p uþværðta ka\galies a ukti tik\su\
ap u,gums
priþ\ba,lu reik pasistra,jinti nusipiÓkti naujus
a,bdarus
tuos\ iguonis apdava, nieka næma,èi ji
tuoki þuolieti gru,da, reikies skuolinti,s arba i\
vali,ti
a nieka nedirp tig\di na i\na,kti mauk arielka
ðæ di n klæbuon laiki miðæs apsivi kis balta
arnuota
puoni buva laba, vaþni asaba tvaÓki visa Ûu,ki
pri(ð)\ðlu,nant reik palaisti,ti a,sla vandinu ¬
næ\ta,p dulkies
gæra, uþleNk tau\aðtuNki ka\nænutru,ktu
len u,ks
ið\aðutu, nuvi,ti pantæ, i,r laba, viÓti
ataruo reik pasvadi,nti kelæs bulbes
pju,kla a,dbalsis skli d par\visa miðka
i\daÓþini gal ivari,ti tik\adbulini veþima
senis iðlæida paskutini a,du,si i\numiri

B
bab sf. (2) ppr. vk. ,motinos ar tėvo
motina‘
bab interj. ,nebėra‘
bab kiai (l. bebechy) sm. pl. (2) ,menkos
vertės daiktai‘
bab bt interj. ,bumt‘
b baliuoti, -iuoja, -iavo intr., tr. ,niekus
kalbėti‘
bab nyti, -ija, -ijo tr. ,mušti‘
baba žis sm. (2) ,vaikų baidyklė‘
bab znykas (sl.) sm. (2) ,neturtėlis‘
b bkas (l. babek.) sm. ,lauras‘
babr nti, - na, - no tr. ,nešti‘
bab nė (l. babuni ) sf. (2) ,senelė‘
bačk (brus. î êà) sf. (2) ,statinė‘
b das sm. (4) ,neturėjimas ko valgyti‘
bad ti, b do, b dė intr., tr. ,durti su
ragais‘
badmir s sm. (3b) ,badas‘
bagam zninkas sm. (1) ,smulkių prekių
pardavėjas‘
bag žas sm. (2) ,krovinys‘

muna ba,ba su\ vi

la ums vuo \bæpain

baba, tu,tis ka,tin paga,va
visas anuo uþgi,v n tur vi n ki babakis
babapt uobuli,s nukrita ti sæ, an\galvuos
kau\èæ prisispruogis babaluÛji aik gu ti,s
pripuÛli tie s pri\vaika i\ka\ iemi baba,ni,ti
tik\næklausi,k tujæu babauþis pagaus
babi,zni,ku baku,þes baig visai supu,ti
i\kilbasus laba, daug pridieta ba,pku la,pu
babræ,na babræ,na puo\bruoka i\visa sklæ,pa
prisidieji
muna babu,ni gi,v n baisæ, tuoli
priraugæÛ pilna ba,èka kuopu,stu i\paspau æÛ
su\a,kminu
par\ka,ra ne\vi nam ba i\akæs þu,rieji
pripuÛli pri\muni,s Ûuoðka i\ iemi badi,ti
ka\ateis ba miri,s reiks bulbi i\bulbi daþi,ti
ðæ di n turgus piln bagama,zniNku
visas baga,þas sutilpa i\vi na veþima
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bag čius (brus. à à , l. bogacz) sm. (2)
,turtuolis‘
bag tas (brus. î à , l. bogaty) adj. (1)
turtingas‘
bagot ti, - ja, - jo (brus. î à
), bogacic
(sl.) intr,turtėti‘
baib kas (sl.) sm. (2) ,paaugęs ir išdykęs
vaikas‘
baid klė sf. (2) 1. ,iškamša paukščiams
baidyti‘
2. sn. ,vaiduoklis‘
b ika (l. bajka, brus. айка) sf. (1)
,juokavimas‘
bail s, - smob. (4) ,kas bailus‘
b imytis, -ijasi, -ijosi tr. ,bijoti‘
b jus (skol.) sm. (2) ,storas, pūkuotas
medvilninis audinys‘
b kanas (l. bochon) sm. (3b) ,kepalas‘
b kas (vok. Back) sm. pl. (2) ,didelis indas
skysčiui laikyti‘
bakenb rdai (l. bakenbardy, vok.
Backenbart) sm. pl. (1) ,žandenos‘
b kiai (l. baki, rus. àê ) sm. pl. (2)
,žandenos‘
bakšn oti, - oja, - ojo tr., intr. ,baksnoti‘
bak ras (l. bachur) sm. (2) ,vaikpalaikis‘
bak žė (vok. dial. backhus) sf. (2) ,lūšna‘
balab ika (sl.) sf. (1) ,niekai‘
balad ti, - ja, - jo intr. 1. ,trankyti‘
2. balad otis, - ojasi, - vosi refl.
,valkatauti‘, ,belstis‘
balak nas (l. bałachan) sm. (2) ,prastas
viršutinis drabužis‘
balam tas (brus. àëà ó , l. balamut) sm.
(2) ,išdykėlis‘
balam tyti, -ija, -ijo (brus. àëà ó
,
bałamuci ) intr. 1. ,netinkamai daryti‘
2. ,plepėti‘
balan (brus. îëîíà) sf. (2, 3b) ,skala‘
bal nda sf. (1) ,balandinių šeimos augalas‘
b las sm. (4) ,plukė‘
bal žin interj. ,nežinia‘
ba čkis, -ė smob. (1) ,baltas gyvulys‘
bald kimas bažn. sm. (1) ,puošnus
audeklinis stogelis‘
baleik sf. (2) ,negilus kibiriukas skalbti‘

Lietuvos valsčiai

tig\di æusis kaima baguoèus galieji iðmuoki,nti
sava vaikus
a laba, baguo tur daug dirbamas þe,mis
muna kaimi,n

iemi spieræ, baguotieti

tas\muna baibuoks viel zbitku prikrieti
ti g\daug baidi,klu pristaèæÛ uo\vis\ti k
ðpuoka, puln vi,ðnæs
vaika, nakèu s baidi,klu bi juoji
a an\baikas pasa,ki vuo\visi pavieri ji
ta \baili,s an\stuoga tikra, nelips
nier kuo baimi,tis sutilps visas ði n i\daÓþini
senæu dau(k)\ka \dievieji druobuþus pasu,tus
iþ\ba,jæus
krautuvis lenti,nuo pamesti keli duÛnas bakana,
kar u ba da, pagirdi,ti reik kelu, ba,ku vanden
muna laba, graþus gaidi,s kæpurie i\su\
bakænbarda,s
a tuokus didelus bakus usæugina ka\nie\
paþi,nti nægal
a lieki verðuks i\pradieji bakðnuÛti i\raNka
tas\muna baku,rs nænuor visai nieka dirpti
baku,þi baig visai suli,n ti i\þe,mi
tuos\tava balabaikas jæÛ\visi ms nusibuoda

pakila tuoks\viejis ka\ uobels ða,kas pradieji
baladuoti i\laNga
aik paþu,rieti kaðkas iemi baladuoti i\
duræs tas\muna vaiks pradieji par\naktæs
baladuÛti,s
muna balakan kæura, parmirka reik pa æuti
pri\pe,èæus
ti \balamu,ta, tuoki apkibusi uobulæ,s ða,ka
nulauþi
a \ta,p\iþbalamu,ti,ji vaika ka\nieka,p
næbgal uþmigdi,ti
baik èæ\balamu,ti,ti i, ki,s kuoki darba
balana ta,p\maþa, ðvi t truobuo nieka nesima,ta
visas bulbes ape,ji balandums
ta,b\graþæ, suþi,da ba,las ka\visas apluÛks baltuÛ
balaþin kur prapuÛli muna kaluoða,
ta \ba èkis ta,p\nusipenieji ka\nupuÛli an\
kuoju
muna vi,rs visada ain neðti balda,ki,ma
ipilk ðarma i\baleika i\pamerk druobules
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baliauni kas (l. balownik, brus. àë í ê)
smob. (2) ,kas mėgsta balius‘
baliav ti, - ja, - jo (l. balowa , brus.
àëÿâà ) intr. ,puotauti‘
b linti, -ina, -ino tr. ,daryti baltesn ‘
b lius sm. (2) ,puota‘
ba kis (vok. Balken) sm. (1) ,storas rąstas‘
baltnug ris, -ė smob. (2) ,kas balta nugara‘
ba nas sm. (4) ,ant arklio dedama sėdynė
joti‘
baln ti, - ja, - jo tr. ,dėti arkliui balną‘
balzam nka (hibr.) sf. (1) ,kambarinė gėlė‘
balsn pis, -ė adj. (2) ,baltasnapis‘
ba siai adv. ,balsu‘
bals s, - adj. (4) ,garsus‘
balt kė sf. (2) ,degtinė‘
balž nas sm. (1, 3) ,medžio gabalas‘
band daržis sm. (1) ,diendaržis‘
b nkė (l. ba ka, rus. àíêà) sf. (1) ,taurė‘
bar nka (brus. àðàíêà) sf. (1) ,mašinos
vairas‘
ba gas (l. borg
vok. Borg) sm (4)
,ėmimas skolą‘
bart kas (l. bartek) sm. (2) ,kortos vardas‘
batv niai sm. pl. (2) ,burokų lapų sriuba‘
batv nis (brus. à â íí , l. b cwina) sm.
(2) ,burokas‘
bed šis, -ė smob. (2) ,beširdis‘
be cas (vok Beizes) sm. (2) ,sėklų
dezinfekavimo priemonės‘
bek nas sm. (2) ,nupenėta kiaulė‘
be kartas (l. bękart) sm. (1) ,pavainikis‘
benkart ti, - ja, - jo tr. ,prarasti veislės
savybes‘
bergždėl sf. (3b) ,nevaisinga‘
b rnas sm. (3) ,samdomas ūkio
darbininkas‘
bertuv sf. (3b) ,krepšys javams nešioti‘
besm kis, -ė smob. (2) ,be skonio‘
b stija (l. bestja) sf. (1) ,nenaudėlis‘
bev iziant adv. ,greitai‘
bezm nas (brus. ÿ
í) sf. (2) ,svertuvas‘
b čyti, -ija, -ijo tr. ,pasipuošti‘

A

tas\muna balæuni,Nks viel pusnaktie parsibala
duoji
puonams nieks daugæu næru,pieji tig\balævuoti
ta \druobules reik ba,li,nti laba, jæÛ\uþjuÛdusæs
vuot\va,kar pas\kaimi,nus buva ðu nus ba,lus
truoba tuoki þæma ka\nusi reqkæÛ galva i\ba ki
muna balnuga,ri jæÛ\baig uðtru,kti vi na kita
la,ða pi na bæduÛd
kaðkur prapuÛli baln niekur næbra du
tujæu pabalnuosma arklus i\galiesma juoti
senæu an\ki kvi nuos truobuos laNga þi,diedava
bal ami,Nkas
tas\muna balsna,pis gaidi,s laba, iemi kapuoti
viðtas
kau\tin\skaita, paskaiti,k ba sæ, i\mun
ið\truobuos girdiejuos tig\balsus knarkims
muna vi,rs prisilaki balta,kis ligi pad\þe,mis
graibi,ma
parsiveþæÛ veþima laba, stuoru balþienu
tujæu reikies milðti karves vaiks parvari,s i\
banduodarþi
vaiks laba, kuosie reikies pastati,ti baqkes
bæsukant par\di na ma,ðinas baraNka pasmilkst
raNkas
an\bargas pa iemæÛ duÛna i\bulka
mun iðkrita èirvu bartuks

iðviræÛ pilna ka,tila ba vinu uðteks i\ri,tuoju,
iþdi,ga vi n ki ba vinis reikies sieti ið\nauji
tig\bædu,ði gal sava vaika neþu,rieti
i\tu \gru,dus pripilta bei a þu,riek ka\næ
sulæstu viðtas
kaimi,n vese,le,padu,ri bikuona
ta \bæNkar su\muni visai nesiskaita
gru,ði visai iþbæNkartieji vuos\vi na kita gru,ðuka
uþme g
ði met mu,sa karvi palika bergþdielie
ði met reikies pasa di ti da\vi na bærna
tuokæm laukuku, apsieti musiet uðteks vi nuos
bærtuvies
ði met muna kilba,sa, iðe,ji visai bæsmuokæ,
vuod\besti ji tas\ka,tin viel viðèuka paga,va
bev i ænt i\va,kars ate,ji uo\nieka næpadirbaÛ
paþi,èuok bezmiena nuoru pasisveÓti su,lus
pasibièi ji ka,(p)\pana prið\kavalieru
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bid nas sm. (2) ,didelis metalinis indas
skysčiui laikyti‘
bi dnas, - (l. biedny, brus.
í) adj. (4)
,neturtingas‘
b ntas (vok. Binde) sm. (1) ,tvarstis‘
bi žyti, -ija, -ijo tr., intr. ,žymėti vietą, kur
nukrito grūdai‘
blab ti, bl ba, - jo intr. ,kunkuliuoti‘
bl nka (vok. Planke, l. plankie) sf. (1)
,stora lenta‘
blazg tyti, -ija, -ijo intr., tr. ,kalbėti
niekus‘
bl ka (vok. Bleck, brus. л a, l. blacha)
sf. (1) ,indas kepti‘
bobut oti, - oja, - vo intr. ,ilgai ir storai
taisyti‘
b velna (l. bawełna) sf. (1) ,medvilnė‘
br gas sm. (4) ,stirta‘
br jyti, -ija, -ijo (brus. ðî , l. broi )
intr. ,žaisti‘
bra ktas sm. (2) ,skersinis arkliams
kinkyti‘
branzali tas (l. bransoleta) sm. (2)
,apyrankė‘
brastv sf. (4) ,pervažiuojama upės vieta‘
br škė (l. bra ka) sf. (2) ,alus, darytas su
cukrumi‘
a (l. browar, brus. ðîâàð) sm. (3b)
,spirito, alaus darykla‘
brid nkt interj. ,smarkiam virtimui
nusakyti‘
brik (brus. ð êà, l. bryka) sf. (2)
,dvikinkiai ratai kroviniams vežti‘
bri gas sm. (4) ,ratgalys‘
bri kšas sm. (2) ,didelis bernas‘
britv (rus. ðитвa l. brzytwa) sf. (2, 4)
,skustuvas‘
br zgilas sm. (3b) ,žabuoklis‘
br liai sm. pl. (2) ,skrybėlės kraštai‘
br zas sm. (2) ,siauras, pailgas gabalas‘
br mas sm. (2) ,iškilmingi vartai su
stogeliu‘
brostv sf. (2) bažn. ,škaplieriai‘
br das (l. brud, brus. ðó ) sm. (2)
nešvarumai‘
bruk sf. (2) ,akmeninis grindinys‘

Lietuvos valsčiai

vese,le, padaræÛ pilna biduona alaus
geræu bu,su biedn

be(t)\teisi,Nks

stuora, uþvi,nuok binta uo\gilæ, isipjuovæÛ
að\siesu uo\tu\galiesi biÓþi,ti kur\nukrita
gru,da,
uðteks putra, blabieti reik nuk lti nu\ugni s
mas su\tievu vi ni du an\viðkaus sukieliem visas
blaqkes
gana bla gu,ti,ti aik me, u kapuoti
blieka reik iðtepti su\sma èum paskæu pilti
taÓkus
ka\i\ka,(b)\buobutuÛji tus\vaikus uo\vis\ti k
ani serg
vilna reik apmesti uo\su\buovælna atausti
ðæuda, netilpa i\daÓþini tudiel sudiejæÛ i\bra,ga
lauki
muna kaèuks laba, nuor bra,ji,ti
aik a neðti braNkta aisu kiqki,ti arklu,
puonæs an\raNku usimaudava auksinus bran a
lietus
tin\tuolæu i,r brasta i\parvaþu,su
nu\tuo \bra,ðkis visi laba, greita, apsineði
ta \bra,vuors èæ\stuov nu\næa mænamu laiku,
lipaÛ an\viðku tig\bridi,Nkt i\su\visu s kuop
tums nuvirtaÛ
paÓveþæÛ kelæs brikas ði na
nulu,þa ra,tu bri ks reiks veðti taisi,ti
tuog \briNkðas jæÛ\galietum mun daugæu
padieti
ta,p\aèipa britva ka\visai nieka nebe æm
ka\næbaidi,tu,s arkli,s reik uþdieti brizgilus
ka,p\èæ tu \bri,lus ne\i\tau pusi a ileqke,
pi tums isidiejæÛ bri, a laðinu, i ibuli su\duÛna
pamaèæÛ tik ka\naba,ðtika iðneð par\baþni,èis
bruoma
pas\muna tieva visada an\ka,kla bu,dava
bruostva
ka,p\a mirkaÛ pirtie bru,da, nu\nugaras a,ji
vuola,s
vaþuÛjænt par\bruka laba, kra,ti veþima
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brukav ti, - ja, - jo (l. brukowa ) tr. ,gr sti
akmenimis‘
br kšmis sm. (2) ,debesų ruožas‘
br kis sm. (2) ,brūkšnys‘
budav ti, - ja, - jo (l. budowa ) tr.
,statyti‘
budi kas (l. budynek, brus. ó íàê) sm.
(2) ,trobesys‘
buin s, - (brus. óéí é, l. bujny) adj. (4)
,riebus‘
buj ti, - ja, - jo (l. buja ) intr. ,vešėti‘
bulb nė (hibr.) sf. (2) ,bulvių sriuba‘
bulb jus (hibr.) sm. (1) ,bulvienojus’
buntav ti, - ja, - jo (l. buntowa ) tr. ,kelti
maištą‘
b omas (vok. dial. b m) sm. (1, 3) ,dalba‘
bu bti, -ia, -ė tr. ,teršti‘
bu čyti, -ija, -ijo (l. burcze ) intr.
,prieštarauti‘
b rka (l. burka, brus. óðêà) sf. (1) ,didelis
milinis apsiaustas‘
bu kšti, bu škia, bu škė tr. ,vaisinti‘
bu kštinas sm. (3b) ,gintaras‘
burli kas (brus. óðëàê) sm. (2) ,sentikis‘
b rnosas (l. burnos) sf. (1) ,storas
apsiaustas‘

A

aikðti pri\mu,sa baþni,èis brukavuoji maþdaug
pri(ð)\ði,mta mæ,tu
usli,Nka bru,kðmis i\pradieji krapnuoti
baigu raði,ti da\keli bru,kæ, i\viskas
reikies pradieti budavuoti nauji stalda
anuo budi, ka jæÛ\baig visai supu,ti
nupeniejæÛ tuoki buinu parðuka bu,s stuoru,
laðinu,
ka,p\nuraviejæÛ bruoka, pradieji bujuoti
vakariene, priviræÛ pilna ka,tila bulbi,nis
a(ð)\ðæ di,n aisu pjæuti bulbuoju Ûuo\næga
liesu paarti bulbu
a ira,da vi i\pradieji buntavuoti ka\
nebedirptumiem
tuog \didelis akmuÛ tik\su\b ,mu galies iðveÓsti
padiek miesa i\ðiepiki Ûuo\burps musieles par\
di na
muna muoti,na par\di nu, di nas tig\buÓèi, i\ðauk
tik\par\paèus di æusus spæigus apsivilgdavaÛ
burka
nuvesk a,vi pas\kaimi,na a,vina apibuÓkðti
visada pasiriedi,davaÛ usidiedavaÛ buÓkðtina
karuolus
burluoka, vaikðèuodava usæugini, ilgas bar as
susivi,nuojæÛ kuojæs i\burnuosa i\siedaÛ i\
ðlajæs

C
cac
cack

malon. scom. (2) ,gerutis‘
(l. cacka) sf. (2) ,niekniekis‘

c ckinti, -ina, -ino tr. ,puošti‘
c k interj. ,tik tak‘
cakn ti, - ja, - jo intr. ,lašnoti‘
ca pinti, -ina, -ino intr. ,pamažu eiti‘
c pas (vok. dial. zape, l. cap) sm. (2)
,lentų ar rąstų sunėrimo užpjovimas‘
c p car p (rus. àï àðàï) interj. ,čiupt‘
c p l p interj. ,capu lapu‘
c pt interj. ,čiupt‘
ca p , -ija, -ijo (plg. rus. àðàïà ) tr.
,vogti‘

a, a muna le,li duÛk papu,su raqkiki næ\ta,p\
skaudies
vaikðta, apsikarðèusi visuokæ,s a, ka,s ka,p\
ma,þas vaiks
ka,p\ana ðæ di n ið a, kina sava vaika
an\si nas pakabi,n laikruodis ak ak
skaièæ,va laika
kau tik\ðvi ti sauli uo\daba iemi aknuoti i\
laNga
par aÑpinuom numuo að\i\muna ðuÛ
mu,sa kaimi da\i,r iðlikusæs vi truobas suræn
tas a,pa,s
vaika, tik ap\ ara,p i\jæÛ\nebier saldainu
kæuli pripuÛli pri\luovi ¬ ap lap i\tuðèæs luovi,s
ka,tin tik\ apt i\suga,va pa, a
muna vaiks jæÛ\pradieji ara,pi,ti pini,Ngus
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c delis (vok. dial. zedel) sm. (1)
,ženkliukas‘
cerat sf. (2) ,neperšlampamas audeklas‘
cerav jimas sm. (1) ,adymas‘
cerav ti, - ja, - jo (l. cerowa ) tr. ,adyti‘
cib

sf. (4) ,ožka‘

cib kas sm. (2) ,pypkės kandiklis‘
cib lė (s. l. cybula, vok. ž. Zibbel) sf. (2)
,svogūnas‘
cib laiškis (hibr.) sm. (1) ,svogūno laiškas‘
cibul nė sf. (2) ,valgis su daug svogūnų‘
cid bras sm. (2) ,sidabras‘
c ekas (vok. Zeichen, l. cech) sm. (2)
,dėmė‘
cieka nas, - (l. ciekawy) adj. (4) ,smalsus‘
ciek vytis, -ijasi, -ijosi (l. ciekawi się) ,domėtis‘
cik rija sf. (1) ,trūkžolės šaknų milteliai –
kavos surogatas‘
ciek otas, -a adj. (1) ,dėmėtas‘
c elas, - adj. (4) ,visas‘
cigar tas sm. (2) ,cigaretė‘
cig nas, -ė smob. (2) ,čigonas‘
c mantas sm. (1) ,cementas‘
ci balas sm. (3b) ,cimbolas‘
cin (plg. vok. Zinn) sm. (4) ,cinas‘
cinav das (dial.) sm. (2) ,sinavadas‘
ci cė (l. ciocia) sf. (2) ,teta‘
ci ngas (l. ciąg) sm. (1) ,skersvėjis‘
cirul kė sf. (2) ,mažųjų veislės višta‘
cir lnikas (brus.
ðóë í ê) sf. (1)
,kirpėjas‘
ci ckis sm. (2) ,šuo‘
c pauti, -auja, -avo ,cypti‘
c pdavatkė (hibr.) sf. (1) ,karšta davatka‘
c pė sf. (2) ,kalėjimas‘
cypes s sm. (3a, 3b) ,cypimas‘
cypl s, - smob. (4) ,verksnys‘

a

Lietuvos valsčiai

prisisegi edeli i\pasida,ri laba, unuora,vs

an\sta,la uðkluojæÛ nauji æra,ta ¬ uo\sæna
jæÛ\supli,ða
a ibuoda mun tas\pa èæku ieravuojims kuoþna
di na
nespieju ieravuoti vaikams pa èækas tujæu
viel\kæuras
muna iba jæÛ\visai uðtru,ka nebier pi na nie\
la,ða
muna diedis turieji pi,pki su\ri stu ibuku
pri\numu,pasisvadinaÛ kelæs aþæs ibulu
Ûuot\skanæ, privalgæÛ ibulaiðku su\smætuonu
i\duÛna
pi tums pritaisæÛ pilna blu,da ibuli,nis
kiðe,nie a visada neðuojuos laikruodi iþ\gri,na
ida,bra
nespiejæÛ apsivi kti nauji jupa i\jæu vi ni ieka,
næbu,k i\tu ¬ ka,p\ta iekauna * uosi
jeigu tik\kas a iti,Nk kaimi,Nka tujæu a lek
ieka,vi,tis
daba jæÛ\næbgalu g rti kavuos uo\tik ikuori ji
anuos visas si juon iekuÛ
par\pi tus mu,sa ðeima suvalga iela kæ,pala
duÛnas
tuog \da\jæun
uo\ igarie nekrent iþ\dantu,
ðæ di n iguon turgu viel\pardavinieji arklus
þe,mi pasida,ri ki ta ka,p\ i,man nægal nieka,p
iskveÓpti
þu,ru ¬ kuoks taÛ prikibis i bals kabaluÛjæ,s
prakura viedras gal da\galies su\ ina uð inuÛti
senæu darþukuÛsi þi,diedava daug inava,du
mun uo i padieji visus vaikus uþaugi,nti
laNks atidari, patrauks u ks i\pradiesi kuosieti

turgu ði met prisipirkaÛ i,ruliku viðtiku
vaþuÛju i\turgu tum\paèu nuveisu pas\ irulnika
u kis igini ka,ti i\medi uo\daba la,ksta
apli,Nku,
suli,nda mærgas i\truobuos keÓèi i\pradieji i,pauti
ta\ i,bdava ki nu\ri,ta lig\va,kara sied baþni,èuo
ka,(p)\pasvadin i\ i,pi þinuosi mærgas gvalta
vuoti
nu\tuoki vaiku, i,pesi jæÛ\visa galva iemi u,ðti
muna maþuks vaiks i,r didelis i,pli,s ¬ par\na,kti
nemi kt
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cyp kas sm. (2) ,viščiukas‘
c lis sm. (1) ,ilgio vienetas‘
cuk erka (l. cukierek) sf. (1) ,saldainis‘
c krinė sf. (1) ,degtinė iš cukraus‘
c pu l pu interj. ,čiupimui nusakyti‘
cv ktelėti, -ėja, -ėjo intr., tr. , smigti‘
cv kas (vok. dial. zweck) sm. (4) ,vinis‘
cv klas (l. wikla) sm. (2) ,raudonasis
burokėlis‘

A

ka,tin ta,p\i\ti,kuo ka,p\nu v rti kuoki i,puka
stuoras læ tas anums prikalti reikies par\vi na
uoli vini s
gæguþinie bærna, mærgas vaiðina ukierkums
ðve èums isivirdavaÛ ukrinis i\turiedavaÛ su\
kum pavaiði,nti sveèus
vaika, tik\ upu lupu i\iðneðuoji visus saldainus
kulka pralieki pruo\muna ða,li i\ vaktelieji i\
si na
ri,t ið\turgaus nupirk kuoki kiluogra,ma stuoru,
væku,
nespiejæÛ laiku nuravieti viklu parþieli i\
nusti,ba

Č
č inikas (l. czajnik) sm. (1) ,virdulys‘
č ižyti, -o, -ė tr. ,lupti‘
čaiž s, - adj. (4) ,žvarbus‘
čeb tas (brus. î à ) sm. (2) ,ilgas aulinis
batas‘
a (brus.
ð à, l. cziemierzyca)
sf. (1) ,velnias‘
čemer s (brus.
ð) sm. (3b) ,velnias‘
čemod nas (l. czemodan) sm. (2)
,lagaminas‘
č pčius (l. czepiec, brus.
ï ) sm. (2)
,susivėlę plaukai‘
čerav ti, - ja, - jo (l. czarow ) tr. ,burti‘
čerep kas (l. czerepach) sm (2) ,vėžlys‘
če kasas (rus.
pêac.) sm. (3b) ,audinys,
kuriuo metmenys lininiai, ataudai – vilnoniai‘
čerkas nis, -ė adj. (2) ,pasiūtas iš čerkaso‘
če pė (plg. brus.
ðàï) sf. (2) ,plytelė
stogui dengti‘
č snė sf. (2) ,vaišės‘
č stavoti, -oja, -ojo (brus. àñ àâà ) tr.
,vaišinti‘
čestl vas, - adj. (4) ,laimingas‘
češkarnė ,pjaustytuvas‘
č škinti, -ina, -ino tr. ,kapoti‘
četve gas (brus. à â ð ) sm. (2)
,ketvirtadienis‘
čever kas (brus. àðàâ ê) sm. ppr. pl. (2)
,batas‘
č žanoti, -oja, -ojo tr. ,karpyti‘

jæÛ\uþviri èainiks reik nuk lti

iðèaiþæÛ gæra, vaika uðpakali gal daugæu nebeis
vuokti
ðæ di n put èaiþus ðæuris viejis
vuo(s)\su\èæba,ta,s galieji iðeiti par\purvi,na
kuo\èæ\siedi ka,p\èemeri,èu prisi iedis
ka\tavi kur\èemeræ, pagreiptu
èæmuoda,n ta,(p)\prikrau vuo \bægal
uþdari,ti
næbgal tuo\èe,pèæus iðukuÛti reiks nukiÓpti
plaukus
tau ka vi musiet uðèieravuoji visai nebæduÛd
pi na
an\sta,la stuov graþus èeræpa,ka kauðas
mu,sa ba,ba muokieji austi èærkasa

senæu dau(k)\ka \dievieji èærkasinus druobuþus
mu,sa kaimi tebier vi na mu,rini sæna truoba
dæNkta su\èeÓpums
pas\kaimi,nus buva dideli èe,sni
kum\èæ\tavi reik skanæ,paèæ,stavuoti
muna kaimi,n i,r baisæ, èes li,vs anam viskas
ain ka,p\ið\pi,pkis
aik su\èæðkarne pjæusti,ti ruNkulu la,pu
þurkes sviÓni visus kvi èus baig èe,ðkinti
ke verks buva laba, bjæurus visa di na liji li tus
muna èeveri,ka, jæÛ\kæura, parðlapa
pripuÛli vaiks i\ iemi su\þirklums èæ,þanuoti ka,pa
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č žena sf. ppr. pl. (1) ,skeveldra‘
č rai (l. czar) sm. pl. (2) ,burtai‘
čėr uninkas, -ė (l. czarownik, brus.
àðà í ê) smob. (1) ,burtininkas‘
č sas (l. czas, rus. ac) sm. (2, 4) ,laikas‘
čėsl vas, - (l. szczę liwy) adj. (4)
,laimingas‘
č stis (brus.
àñ ) sf. (2) ,laimė‘
čiaudul s sm (3b) ,čiaudėjimas‘
čia kšti, čia škia, čia škė tr. ,čepsint ėsti‘
čiaum ti, - ja, - jo tr., intr. ,kramtyti pilna
burna‘
čia škalas sm. (3b) ,plepalai‘
čiaušk ti, či uška, - jo intr. ,tankiai, gyvai
kalbėti‘
čiaušk tis, -ė smob. (2) ,šnekutis‘
či dyti, -ija, -ijo (brus.
à
) tr.
,taupyti‘
čieškav ti, - ja, - jo tr. ,pripjaustyti‘
či pyti, -ija, -ijo (l. szczepi ) tr. ,skiepyti
medelius‘
čie čikas (l. siarczyk) sm. (1) ,degtukas‘
čierk sf. (2) ,stikliukas‘
čiks ti, č ksi, - jo intr. ,čiulbėti‘
činč kas, -ė smob. (2) ,šykštuolis‘
č ptai (l. szczypce) sm. pl. (2) ,spaustuvai‘
čiobr kas (brus. à îð) sm. (2) ,čiobrelis‘
čio tas (brus. îð ) sm (2) ,velnias‘
čirkšl s, - smob. (4) ,kas dažnai verkia‘
či kšti, či škia, či škė intr. ,degant šnypšti‘
č rpinti, -ina, -ino tr., intr. ,prastai groti‘
čirp kas sm. (2) ,rėksniukas‘
či škalas sm. (3b) 1. ,žadintuvas‘
2. ,kas daug šneka‘
či vas (brus.
ðâà) sm. ppr. pl. (2) kortų
spalva‘
či bas (sl.) sm. (4, 2) ,atsikišęs plaukų
kuokštas‘
čiuči ndra scom. (1) ,valkata‘
či kuras sm. (3b) ,kamino galas dūmams
išeiti‘
čiulkin s sm. (3b) ,žindukas‘
čiulm ti, - ja, - jo tr. kramtyti be dantų‘
čiulp ti, - ja, - jo tr. ,pamažu čiulpti‘

Lietuvos valsčiai

sluovi,ks suduþa i\smulkæs èe,þænas
kuoki èæ\daba èiera, da,ruos
ta\èierauni,qki iguoni ta,p\apmuoni,ji akæs
ka\nie\næpajutaÛ ka,p\næpturu pini,Ngu,
næturu èiesa su\tavi ðnekieti uo\reik aiti
dirpti
ðæ di n að\asu laba, èesli,vs
að\visai nebæturu èiestis
anuos tuog \garsus èæuduli,s
imeèæÛ ðæudu, i\kæules tujæu iemi èæukðti
susigru,daÛ visa saldaini i\burna i\ iemæÛ
èæumuoti
að\visai nænuoru klausi,ti,s tava èæuðkalu,
paÓlieki vaika, i\truoba i\pradieji vi n par\kita
èæuðkieti
tas\muna èæuðkutis èæuðk par\di nu, di nas
nereik tu,\druobuþu èiedi,ti vis\ti,k i\kapus
nænusineði
mun reik aiti èæðkavuoti bruokus
ri,tuo mun reiks aiti èiepi,ti Ûuobelikes
pa i,mk èieÓèikus i\pakurk pe,èu
a \g r lig dugna puo\pilna èierka
a lieki þvirblis i\medi i\pradieji èiksieti
ið\tuo\èinèika nie\suru,diejusi skatika nægausi
pa i,mk aNgli ið\pe,èæus su\èipta,s
nu\kaÓðti iðvirsu èuobruku i\li bþi u arba,tas
i\nusuka èuortuÛ spranda
didi,sis muna vaiks buva ramus Ûuo\maþuks ¬
èirkðli,s
ilaðieji keli laða, vanden i\pete ni i\ka\ i,ms
tauka, èiÓkðti
a\tu\nænustuosi èirpinti jæÛ\visai galva
iðkvarðina,
jæÛ\a ibuda iðmi guojis muna èirpuks

tas\muna èirðkals neèirðki i\pavielavaÛ a ik lti
Ûuo\èirðkals ta\se,ni
ðæ di n aþ\gavaÛ èirvu devi,qki
kuoki èæ\èu,ba pasista,èusi vaikðta,
tu\èuèundra vi na karta i, ki,s darba
an\pati s èukura varna susisuka li a
tuoks\jæÛ\didelis vaiks uo\èu kini næpal id
iþ\dantu,
muna ba,ba paèulmuÛ miesikis paèulp sultiku
paèulpiesu saldaini vis\næ\ta,p nuoriesu valgi,ti
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čiulpt kas sm. (2) ,vaiko žindukas‘
čiulškin s sm. (3b) ,susivėlęs vatulas‘
či pas, - adj. (4) ,negreitas‘
čiup klis, -ė smob. (2) ,kas pamažu dirba‘
čiupl s, - (sl.) adj. (4) ,smulkus‘
čiupryn (l. czupryna) sf. (2) ,sprandas‘
čiup tis, -ė smob. (2) ,ilgai dirbantis’
či rin ti, - ja, - jo intr. ,vaikštinėti‘
či
či
či
či
či

rinti, -ina, -ino euf. intr. ,šlapintis‘
rkšlė sf. (1) ,srovė‘
rna sf. (1) ,(kojos) riešas‘
rti, či ra, -o intr. ,dėvėtis‘
čela (brus. ó àëà) sf. (1) ,baidyklė‘

či das (brus. ó ) sm. (2) ,stebuklas‘
čiūk sf. (2) ,kiaulė‘
č žena sf. (1) ,draiskalas‘

A

a\næmate, kaðkur prapuÛli vaika èulptuks
tava visas skarikes sugru,stas i\èu ðkini ka,p\riði,s
an\galvuos
tas\èups laba, maþa, teprikapuoji me, u
tas\èupeklis visada niekur næsuspie
muna vaiks i,r laba, èuplus
næklausi,k da tujæu gausi i\èupri,na
kuol\tas\èuputis nukas bulbes pradies i\ðalti
ana jæÛ\nieka næbgal dirpti tik\èu,rinie puo\
truoba
muna vaiks viel iemi èurinti i\kelnikes
ið\puo þe,mis iemi ri,kðti dideli èurkðli vanden
kuoji nulu,þa par\pa,ti èurna

pa,lieta raNkuoves jæÛ\pradieji èurti
ti g\dauk\pristaèæÛ i\vi,ðni èu,èalu Ûuo\vis\ti k
ðpuoka, ÛuÛgas nulesi
kas\par\èu,da, an\tuo\svieta dæ,das
muna èuka jæÛ\laba, nusipenieji
tuokus Ûuobulus suvare, i\èi,þænas reikieji
pjæusti,ti sta bæu

D
d prt. ,dar‘
dak čioti (sl.) tr. ,kankinti‘
d lba sf. (1) ,pagalys kam nors kelti‘
darin ti, - ja, - jo iter. dem. ,mėsinėti‘
daš sti (hibr.) ppr. su ne intr. prk.
,protiškai atsilikti‘
datriv ti, - ja, - jo intr. ,ištverti‘
dav dyti, -ija, -ijo (l. dowodzi ) intr.
,aiškinti‘
dav dnas (l. dowodny) adj. (4) ,mandagus‘
davatk (l. devatka) menk. scom. (2)
,perdėtai pamaldus‘
deg siai sm. pl. (2) ,išdegusi vieta‘
deg sis sm. (2) ,nuodėgulis‘
de mais adv. ,veltui‘
des tkas (brus.
ÿñÿ àê, rus.
ñÿ îê) sm.
(2) ,dešimtis‘
devint nis, -ė adj. (2) ,devintą valandą
einantis‘
dėkav nė (brus. ÿêîâàí , l. dziękowanie)
sf. (2) ,padėka‘
dėli ti, -i ja, -i jo prk. ,nustatyti vardą‘
d rti, -sta, -o intr. ,merktis‘

da\net mst gal\ spiesu nuravieti tus\vaguogalus

pare,ji vi,rs ið\ i,pis i\viel iemi muni daku,èuoti
tuog \didelis akmuÛ vuo(s)\su\dalba galieji
pak lti
jæÛ\nusvilinaÛ kæuli galiesi pradieti darinieti
senis pradieji nædaðusti visai jæÛ\nieka næa
imen
tuog \galvuos skausmas uþe,ji ka\nægal da
rivuoti
kaimi,Nka mun padava,di,ji ka,p ta \þuolikes g rti
a

buva laba, dava,dnas muokieji apseiti su\
þmuogu
muna uo i pasida,ri davatka kuoþna di na sied
baþni,èuo
ið\tuoki dideli miðka palika tikta, degiesæ,
kuol da\ i,r degiesu nægal ustu ti juðkas
ta,b\dærma,s visa di na pra,ji nieka gæ,ra næpa
dirbau
turgu pardavæÛ vi desietkas kæuðinu
að\pas\tavi,s atvaþuÛsu su\devintinu autuobusu
aNkðèæu kita nier
uþ\gærus darbus sulauki muna tievus diekavuonis
ki k\a dieluo vaiku, varda visi mun næpati,Nk
aik gu ti,s uo\a,kæs pradieji dierti
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d slės sf. pl. (2) ,dėtys‘
d dsviestis sm. (1) ,gerai neišsiskyręs sviestas‘
dygul s sm. (3b) ,dieglys‘
d ktas, - (vok. dial. dicht) adj. (4)
,nutukęs‘
di bšas smob. (2) ,didelis‘
d lė sf. (2) ,stora lenta‘
di žingas, -a adj. (1) ,kietas‘
d žti, d žia, d žė tr., intr. ,mušti‘
d klas sm. (1) ,apvali pintinė‘
drap lyti, -ija, -ijo tr. ,minti‘
drep žnas, - adj. (4) ,nevikrus‘
dr bšas scom. (2) ,sudribęs žmogus‘
dr bšarkis sm. (1) ,čerkasas‘
drobul sf. (3a) ,paklodė‘
drob žis sm. (2) ,drabužis‘
drūž sf. (4) ,juosta‘
d beltas (vok. dial. dobelt) adj. (1)
,dvigubas‘
dubu kis sm. (2) ,duobė‘
d chas (l. duch, brus. ó ) sm. ppr. sing.
(2) ,dvasia‘
dugn nė sf. (2) ,lenta, dedama vežimo
dugną‘
dugn lis sm. (2) ,storoji žarna‘
du šliokas (l. durszlak
vok. Durchschlag)
sm. (1) ,akytas samtis‘
dus k adv. ,dukart‘
dušn bė sf. (1) ,tvankybė‘
dušn s, - adj. (4) ,tvankus‘
d minė sf. (1) ,prietaisas bitėms dūmyti‘
dviej adv. ,dviese‘
dv vagė sf. (1) ,dvi vagos be tarpo
užsodintos‘

Lietuvos valsčiai

reik pjæuti tau viðta uo\visas diesles iðe,ji
laukuo
sumuðaÛ di vi sti uo\anuo nieks nænuorieji
valgi,ti
par\visa na,kti di,gulæ, varsti ðuona vuos\
iðkentiejæÛ
kuoks tu\par\þi ma dik pasidare, visi druobuþæ,
trat
kuoks jæÛ\asi dilpðas vuo \galu paneðti
kuoki stuori medæ, galies pripjæuti gæru, dilu
tuoku, diÓþiNgu me, u parsiveþæÛ vuo \gal su
kapuoti
ka,p\iþdi,þæÛ vaikams kaili pasida,ri ðilkinæ,
pa i,mk duokla i\a neðk kar ums ði na
tava gi,vuolæ, visus muna bruokus iþdrapa,li,ji
baisæ, repieþna buoba gavaÛ
tas\muna ripðas sied truobuo nieka,p nægal
iðvari,ti laukuo
muna ba,ba turieji kelus druobuþus iþ\druopðarki
pasisklei dava kumetæ, ðæudu, ¬ pasikluodava
druobuli i\guliedava
ate,ji ubageli uo\anuos visi druobuþæ, ta,(b)\
baisæ, supli,ði,
muna karvi ve,di verðuka su\balta dru,þe par\
nugara
an\þi muos reikies susidieti dubiltus laNgus bu,s
ðilèæu
upie pri\pat\numu, buva dubuÓkis tin mas i\
maudiemies
kuo\ti k\maþa, valga, juk\ðvæntu du,ku næbu,si
gi,vs
imesk i\ratus dugnini biðki ðæudu, i\galiesma
vaþuÛti
tuoks\ri bus dugnuolis bu,s ska,nus viedara,
pa i,mk duÓðluoka i\sugreipk i\blu,duka klæ kus
visai næba æku ke,li jæÛ\dusi,k i\tau\pa,èi vi ta
ateinu
puo\tuokuos duðni,bis bu,s smaÓki graustini
kuoks truobuo duðnus Ûuors atidari,su laNga
að\adari,su auli uo\tu ¬ pu,si du,mini
vi juo nætruksma tu \bruoku vaguogalus nura
vieti
uþ\lauka ga,la vivagie pasvadinaÛ kra,pða mie
leniku bulbu
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A

E
dalas sm. (3b) ,valgis‘
ėd jas, -a smob. (3) ,valgytojas‘
ėd mas sm. (1) ,valgymas‘
egl kė sf. (2) ,vaikams papuošta eglutė‘
egl nas sm. (3) ,eglių miškas‘
eglyn jus sm. (1) ,eglių miškas‘
eikl s, - adj. (4) ,kuris greitai bėga‘
eikv ti, - ja, - jo tr. ,švaistyti‘
e sena sf. (1) ,eitynės‘
egzek cija sf. (1) ,kankinimas‘
egzem sf. (2) ,odos liga‘
egz rtas sm. (1) ,maldos dvasioms išvaryti‘
erm deris (l. armider) sm. (1) ,triukšmas‘
rodas sm. (2) ,nedoras žmogus‘
erz cas sm. (2) ,surogatas‘
erzat s sf. (3b) ,rietenos‘
e zelis sm. (1) ,triukšmas‘
ese cija sf. (1) ,stiprus ekstraktas‘

pras buva tas\kumeèu iedals taqkæ, tik\juÛdi
kru pa,
næpkuoks ið\anuo bier iediejis pakniepèuoji
kelus kan nus i\gana
nu\tuoki anu, iedima nespieju neðti i\sta,la
*ku,èu, va,kara mas\vaika, visada riedi,davuom
agliki
agli,ni radaÛ laba, daug baravi,ku pilna bulbaka
sini kra,pða su\kaupu
mu,sa truoba buva paèæ kaima gali pri\pat
agli,nuojæus
muna bieris laba, eiklus juodams visus aplæNku
vaiks baig iðaikvuoti tievu, su kæ, uþdirptus
pini,Ngus
naba,ðtika ið\numu, iðli,dieji dideli aisæna
vaika, baiket ka,tina ag æku i ji uo\pa i,msu
ðlu,ta
muna vaiks tur ag æma visas raqkikes vi n luÛps
pri\liguoni klæbuon skaiti ag uortus nuorie
dams iðvari,ti v lni
vaika, pakieli tuoki armi,deri ka\truoba skleidies
ið\kur\bæbu,s ta\sveikata turent tuoki æruoda
vi,ra
par\ka,ra kavuos næbuva gærdavuom tik\
ær a, a
kum\tuo \buobas næpasidalin ka\kuoþna di na
ær atis
muna galva nebep rneð tuo\vaiku, er eli
laba, ska,nu,s i,r agurka uþvakuÛti su\a, ta
ase i jæ

F
fabrik ntas, -ė smob. (1) ,padirbinėtojas‘
fabrik oti, - oja, - vo tr. ,klastoti‘
falšev ti, - ja, - jo (l. fałszowa ) tr.
suklastoti‘
falš vas, - (l. fałszywy) adj. (4) nj.
,suktas‘
fam lija (l. familia) sf. (1) ,giminės‘
fanab rija sf. (1) ,tuščias išdidumas‘
faner sf. (2) ,kelių medžio sluoksnių
lakštas‘
f ntas sm. (1) ,užstatas žaidžiant‘

pagalæu nu vieri tau pini,Ngu, pabrikanta
ta,p\supabrika,va bi,la ka\nækal ta,pa kaltu i\
a isieda i\kaliejima
ka,sini,Nks supalðævuoji darbini,Nku pa,raðus i\
pasi iemi pini,Ngus
ta\pardavieji palði,va iðkið kaima þmuoni,ms
sænas prekes
muna visa pamili ji gi,v n laba, tuoli ræta,
tæapsilaNka
puona, bu,dava pilni panaberi,jis su\biedna,sæ,s
nesiskaiti,dava
jæÛ\tuo\truobuo nieks nebegi,v n visi laNga,
uðkalti su\paniera
jeigu nuori iðpiÓkti panta turiesi nu\kalna
nuri,tieti ku,læ
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fant zija sm. (1) ,puošmena‘
farfuras (l. farfura) sm. (1) ,porcelianas‘
f ršas sm. (1) ,smulkiai sukapota mėsa‘
faršir oti, - oja, - vo tr. , daryti‘
fas das sm. (2) ,išorinė, priekinė pusė‘
fas nas sm. (2) ,modelis‘
fašin sf. (2) ,rakštis‘
f interj. ,šlykštėjimuisi nusakyti‘
f rma (sv.) sf. (1) ,gyvulių ar paukščių
auginimo šaka kolūkyje‘
f lė (vok. dial. f le) sf. (1) ,yda‘
fėli oti, -i oja, -i vo (vok. fehlen) intr.
,šlubuoti‘
fijolka (s. l. fijałka) sf. ,žibutė‘
f kusas sm. (1) bot. ,šilkmedžių šeimos
augalas‘
fili rius (l. filar) sm. (2) ,stulpas‘
filode dras sm. (2) ,kambarinė gėlė‘
fir nka (l. firanka) sf. (1) ,langų užuolaida‘
f t interj. ,metimui nusakyti‘
flak nas sm. (2) ,nedidelis buteliukas‘
flan lė sf. (2) ,pūkuotas audinys‘
flėška (l. flaszka) sf. ,butelis‘
fl gelis sm. (1) ,šoninis priestatas‘
f telis sm. (1) ,minkštas krėslas‘
fr kas sm. (2) ,surdutas‘
frizūr

sf. (2) ,garbanoti plaukai‘

f chtelis sm. (1) ,grūdų valymo mašina‘
f chteliuoti, -iuoja, -iavo tr. ,valyti grūdus‘
f i interj. ,griežtam paneigimui nusakyti‘
fundame tas sm. (2) ,pamatas‘

Lietuvos valsčiai

bærna, ate,ji i\ðuokus pasiriedi, naujæ,s ðvarka,s
i\prisise,gi, panta, i j æs
puona, valgi,dava ið\parpu,ra i, du gærdava ið\
krikðtuola èierku
nupirkaÛ parða pi,tums prikæpsu ku lietu
ba,lu, að\iðparðiruÛsu kelæs li,dækas
jæÛ\praþi,da pri\na,ma pasa,da pasvadi,nta
vi juoklini ruoþi
muna draugis visi druobuþæ, i,r sæ,na pasuona
ili,nda paðina gilæ, puo\nagu i\usiruoþi,ji aukti
pirð
pe ka,p\èæ\smird musiet kuoks\pa, as i,r
nu viesis
muna muoti,na daug\mæ,tu pærmuo milþa
kuolu,ki karves
nusipirkaÛ parðukus su\pielums kaþin a\ani visi
uþauks
ði met mun kaðkuo pradieji pieluÛti ðirdis
pava,sari visi upis atkrantæ, mieli,nuÛdava nu\
pi juolku
gavaÛ kelus pi,kusa plæn us gal nuors vi n
prigi,s
par\*devi,ntines baþni,èuo piluoræ, buva
apvi,nuoti berþuku vainika,s
ði met kaðkuo muna piluodæ dras pradieji ge sti
par\visa di na laikaÛ uþlæistas naktines piraNkas
uo\vis\ti k sauli prikaitin truoba
að\tujæu sviedini pit par\laNga i\iðmætu ga
liesma viel þaisti
bæstuoviedams visas dikaluonu plakuon iþgara,va
nupirkaÛ kelus mætrus pleneli prisu,su vaikams
marðkinuku
iþgieriem puo\plieèka an\galvuos i\gana
atvaþæ,vusus sveèus puoni abgi,v ndi,ndava
pligelie
ka,(p)\pasta,tiem puotelus kambarie vuo \gal
apsisukti
i\a,tlaidus suvaþæ,va kaðkuoki næmati,ti puona,
¬ apsivi ki, pra,ka,s
praded li,ti i\visa tava pri u,ra isil is visas varks
an\nieka
mu,sa kaimi tik\vi n þmuogus tæturieji pukteli
iðkultus jævus su\ku,lima ma,ðinums da\reikieda
va ukteluÛti
pui ka,p\èæ\næðvaru að\nænuoru tuo\
valgi,kluo valgi,ti
iþ\dva,ra ru,mu jæÛ\nieka nelika tik\vi n
i,mantinis punda,men
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fund torius, -ė smob. (1) ,davėjas‘
f ndyti, -ija, -ijo (nlt.) intr. ,vaišinti
gėrimais‘
f rija sf. (1) ,pikta moteris‘
f rmonas (l. furman) sf. (2) ,vežikas‘
f rtka (l. furtka) sf. (1) ,orlaidė‘
futr (l. futra) sf. (2) ,kailiniai‘

A

baþni,èis punda,tuorus i,r palaiduo an\
ðvæntuoræus
karèæmuo susitikaÛ sæ,na paþi,n tama i\
uðpundi jæÛ anam alaus
tuos\puri jis truoba visi ið\tuola apleNk

purmuon siediedava karietas pri ðakie an\gal
vuos bu,dava usidiejis ki,veri
baisæ, duðna truobuo atidari,k visas puor kes
ðæ di,n tuoks\ða tis vuo(s)\su\pu,tra gal
iðkentieti

G
g balas sm. (3b) ,atskira daikto dalis‘
gadyn (brus. à íà) sf. (2) ,valanda‘
gaišat s sf. (3b) ,trukdymasis‘
ga šena sf. (1) ,labai liesas gyvulys‘
g lka (l. galka) sf. (1) ,gumuliukas‘
gamar nė sf. (2) ,gerklė‘
ga grinėti, -ėja, -ėjo intr. ,susitraukus
vaikščioti‘
g sčiotis, -iojasi, -iojosi tr. ,gąsdintis‘
gara kščiai sm. pl. (2) ,susivynioję augalai‘
ga das sm. (4) ,atitverta tvarto dalis‘
gard nas (vok. Gardinen) sm. pl. (1)
,užuolaidos‘
gard nas sm. (2) ,pastatomos ėdžios‘
garg nti, - na, - no intr. ,gagenti‘
gar nė sf. (2) ,skylė garams išeiti per kaminą‘
garmal nė sf. (2) ,gerklė‘
garn ras sm. (2) ,daržovių priedas‘
garn torius (l. garnitur) sm. (1) ,kostiumas‘
gar kštis sf. (1) ,krūminis dantis‘
g rvilkas sf. (1) ,skylė garui išeiti‘
gaspad nė (brus. àñïà íÿ) sf. (2)
,šeimininkė‘
gasti čius (rus. îñ í ) sm. (2) ,dovana
valgomais daiktais‘
g tavas, - (l. gotowy) adj. (3b) ,baigtas‘

pi tums nupirkaÛ næma,þa ga,bala dæðruos
tuoki ða,ra gadi,na nedekem læmpas pasie
diekem ta,p
su\tavi tik\vi na gaiðatis uo\næ\padiejims
kuolu,ki pærmuo næ\karves Ûuo\vi nas
gaiðænas
pi tums priviræÛ ka,tila bulbi,nis su\kæulienas
galkums
susitika vi\buobas pri\ðulni s i\palæida sava
gamarines
aik gu ti,s ¬ kuo\èæ\ gaNgrinieji puo\truoba
muna vaiks nu\maþæusi kra,bþdesi ga ðèuojæ,s
paÓneðæÛ kliebi þirnu garaqkðèu ¬ galiesi aiþi,ti
nuors\tuoki aukðta tuora uþ vieræÛ vis\ti k
veÓðæ, iðuoka iþ\garda
nu\saulis muna laNgu, gardi,nas visai nubluka i\
sudauþieji
primeèæÛ pilna garduona ði na turietu karve,
par\di na uðtekti
þa sæs pradieji garg nti ¬ mati,t jæÛ\nuor lesti
nieka ta\garini nætrauk ga,ra pilna truoba
muna buoba ka\pal id garmalini ta\visa truoba
skleida,s
pri\ku lietu iðviræÛ bulbu padaræÛ bruokuku
garni,ra
senæu garnituorus galiedava pasisu,ti tik\puona,
ta,b\gieli gæru,kðtis da tis ka\visa na,kti aku,
næsudiejæÛ
tu,\vi,ru geÓkles ka,b\gaÓvilks ¬ nieka,p nægal
pripilti ðna,psa
niekur nægal gauti pasisa di,ti gæruos gaspadinis
iþ\ba,læus parsineðæÛ pilna ta,ði gasti, èæus
pa,lie jæÛ\ ga,tavs tujæu galiesi pasimieruÛti
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gatu kas (l. gatunek) sm. (2) ,būdas‘
gatv nis, -ė adj. ,turintis gatvę‘
gavend (l. gawęda) sf. (1) ,kalba‘
gave dyti, -ija, -ijo (l. gawędzi ) intr.
,plepėti‘
gavėni (brus. àâ íí ) sf. (2) ,septynios
savaitės prieš Velykas‘
g zas sm. (2) ,greitis‘
gazet , - tas sf. (2) ,laikraštis‘
gaz nis, -ė ,kas plono šilkinio audinio‘
g lda sf. (1) ,iš medžio išskaptuotas indas‘
gelt nymas sm. (1) ,geltona dėmė‘
giz lis (l. gizel, vok. Geselle) sm. (2)
,mokinys‘
gl ima sf. (1) ,gleivės‘
gle zius sm. (1) ,prastai dirbantis‘
gl sti, gli ta, gl to intr. ,pelyti‘
glit nti, - na, - no tr. ,eiti smulkiais žingsniais‘
gli ginti, -ina, -ino tr. ,virti‘
gliurg ti, gli rga, - jo intr. ,žliurgėti‘
gl rinti, -ina, -ino intr. ,eiti neužsisagsčius‘
gl šas, - (l. głuszy, głuchy) adj. (4)
,kurčias‘
gn bti, -ia, -o tr. ,pjauti‘
gn da (l. gnida) sf. (1) ,šykštuolis’
gobt ras (l. kaptur) sm. (2) ,mūrelis viršum
krosnies kaktos‘
g jus (brus. àé) sm. (2) ,nedidelis gražus
miškelis‘
g nčas (l. gonczy) sm. (2) ,skalikas‘
g nkos (l. ganek, vok. Gang) sm. (2)
,veranda‘
g ntas (l. gont) sm. (2) ,stogo dengiama
lentelė‘
g rčius (rus. àðí ) sm. (2) ,matavimo
saikas arti trijų litrų‘
g vada sf. (1) ,gauja‘

Lietuvos valsčiai

muna tievs buva gæ,ra gatuNka su\nieku
nesipi,ka
mu,sa kaims buva ga vinis tvarta, stuovieji vi nuo
ke,li pusie truobas ¬ kituo
mun jæÛ\nusibuoda klausi,tis tava gavændu
ana nieka nedirp tik\la,ksta patruobæ,s i\ga
v ndi,
par\gavieni visada reikiedava pa,sniNkauti

palæidaÛ ma,ðina an\visa ga, a
senæu kaimi truobu, si nas visi klejuÛdava su\
ga ietums
aþ\da\tæpturu sava ba,bas ga ini skariki
primi,qkæÛ pilna gælda miesuos galiesma dari,ti
kilbasus
ka\i\pluovæÛ si juona vis\ti k ta \gæltuoni,ms
palika
mætus pabuvaÛ pa \gæ,ra krauèu uþ\gi eli
uo\daba jæÛ\vi n su,su
biðki pastuovieji miesa tujæu glæima pradieji
traukti
ka,p\ta \gleizus sumu,ri,ji si na þu,riek visa
kreiva
bluoga, iðve i jæÛ kilbasus visi pradieji glisti
ta(s)\senis glit n glit n Ûuo\ka,p an\vi tas ¬
ta,p\an\vi tas
iþgluginaÛ pilna ka,tila Ûuobuli,nis turies vaika,
kau\valgi,ti
kuojæs ba,tuÛsi pradieji glurgieti daba pradies i\
ðalti
muna vi,rs pargluorin su\kaðku
a nu\pat\ma,þa i,r gluðas
bulba,kasuÛ pagni,bæÛ nedideli parða bu,s
ðvieþuos miesuos
a i,r tuog \gni,da ka\ið\raNku kapæikas nie\
su\pa,galu neiðmuði
guoptu,ra næpabaigæÛ mu,ri,ti ¬ tru,ka pli,tu
pri\mu,sa kaima buva guojus uo\daba ¬
padari, dirbams lauks
kuo\èæ ta,p laksta, ¬ ka,b\guonèas puo\laukus
palik a,daras guoNku duræs nuor \biðki truoba
prasiviedi,n
mu,sa kaimi tikta, ke,læs truobas buva dæ ktas
guonta,s
ðæ di n turgu næbuva pirkima tæpardavæÛ
kelus guorèus Ûuobulu,
susitaisi guovada pi mænu, i\ain zbitkus krie dami
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gr bas (brus. ðî , l. gr b) ,karstas‘
grab rka (l. grabiarka) sf. ,arklinis grėblys‘
grabn čia sf. (2) ,žvakė‘
Grabn čios sf. pl. (2) ,krikščionių šventė‘
grab rius (l. grabarz) sm. (2) ,karstų dirbėjas‘
gracav ti, - ja, - jo (l. gracowa ) ,grandyti‘
gr ižtai sm. pl. (1) ,indo briauna‘
gra žtas sm. (2) ,apgraužtas likutis‘
gri kas (rus. ð ) bažn. sm. (4) ,nuodėmė‘
gri šyti, -ija, -ijo (rus. ð
) bažn.
,nusidėti‘
gri šnas, -a (rus. ð í é) bažn. adj. (4)
,nuodėmingas‘
gr vina (brus. ð íà) psn. sf. (1) ,senovės
Lietuvos pinigas – sidabro liejinys‘
gr zyti, -ija, -ijo tr., intr. , kyriai prašyti‘
gr bai sm. pl. (1) ,žarnos‘
gr mata (brus. ðà à à) sf. (1) ,laiškas‘
gronyči (brus. ðàí à) sf. (2) ,skiriamoji
riba‘
gr tos (l. graty) sf. pl. (2) ,geležinių virbų
užtvara‘
gr cė (l. gruca, vok. Gr tze) sf. (2)
,nemaltų grūdų kruopos‘
gruč las (l. gru zoł) sm. ,gumbas‘
gru lyti, -ija, -ijo tr. ,trumpai kirpti‘
gr mada (l. gramada) sf. (1) ,pulkas‘
grunta nas, - (l. gruntowny) adj. (4)
tvirtas‘
gruntav ti, - ja, - jo (l. gruntowa ) tr. ,dėti
pagrindą‘
gr odšala sf. (1) ,plikšala‘
gr zas (rus. ðó ) sm. (4) ,grumstas‘
gruzd ti, gr zda, - jo intr. ,ruduoti nuo
karščio‘
gul m(s) adv. ,atsigulęs‘
gu bas sm. (4) ,atitverta tvarto dalis‘
gurn s, - adj. (4) ,riebus‘
g zikas (l. guzik) sm. (3b) ,saga‘
gvalb ti, gva bo, gva bė tr. ,raškyti‘

A

kuo\èæ ta,(p)\plieða,s dirpti juk\jæÛ\greit graps
an\nuosi s
nusipirkaÛ grierbarka nebereikies su\grieblæ,s
ði na griepti bu, daug leqgvæu
pri\naba,ðtika par\na,kti de,gi ðe,ðæs grabni,èæs
visas þvakes reiks par\*grabni,èæs baþni,èuo
paðv nti,nti
þu,riek ka,p\ta \grabuorus prasigi,væ,na jæÛ\
truoba pradieji stati,ti,s
anuos visi darþuka takuka, bu,dava gra avuoti
luovikes abdietas akminuka,s
ðæ di n primilþaÛ pi na viedra su\lig graiðta,s
vaika, visa ki ma primieti grauðtu
didelis grieks i,r par\pasni,Nka miesa valgi,ti
klæbuonuÛ reikies pasaki,ti ki k\si,ku sugrieði,jæ,
daba visas svie pasida,ri grieðnas i\ka \bæbu,s
ka dams þe,mi radaÛ keles grivinas
gali èæ\muni,s negri i,ti vis\ti k pini,Ngu, næ
gausi
iþ\ba,da mun gruops gruoba ri,n
nuors\paraðæÛ kelæs gruomatas bæt\a a,ki,ma
nægavaÛ
kaimi,n iðari þe,mi i\uþ\muna gruoni,èis
kaliejima visi laNga, su\gruotums nieks ið\tin\
nægal pabiekti
pi tums iðviræÛ kuoðis iþ\gru is i\tarkuÛtu bulbu
muna vaikuÛ kakli a ira,da laba, skaudus gruèuols
kuo\èæ daba ta,p\nugruili jæ, sava plaukus
i\truoba suvirta visa grumada sveèu,
an\kalna þe,mi i,r gruntauna tudiel tin\geræu
kasti ru,si
va,kar par\visa di na gruntavuojæÛ truobuos
si nas
gruÛèala iðaldi,s visus mædukus
þe,mi vi ni gru, a, ka,p\ti \ vikluka, iþdi,ks
pa uovæÛ pri\pe,èæus ke nes i\sugru ieji

vaiks skaiti,dava guluoms i\sugadina akæs
pasilæidusæs kæules iþ\gurba iðknisa visa stalda
mieðlus
ði met pavi,ka nusipiÓkti gurnus parðukus
pameèæÛ ið\ku,r kis vi na gu ika daba reiks
parsu,ti visus
vaika, miðki prigva bi dideli tærba ri ðutu,
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gva tas (l. gwalt, vok. Gewalt) sm. (2)
,riksmas‘
gvaltav ti, - ja, - jo (l. gwaltowa ) tr.
,prievartauti‘
gvi tas (l. gwint) sm. ppr. pl. (2) ,sriegis‘
gvint oti, - oja, - vo tr. ,sriegti‘

Lietuvos valsčiai

a\giÓdi kaðkas miðki viel\gvaltas ðauk
uðpuÛli muna dukteri kuliga,na, i\iþgvaltavuoji
ta,p\smaÓkæ, uþverðti gvi, ta, nieka,p nægal
a ukti
gvi, ta, suka,s apli,Nkui reik visus pargvintuÛti

H
ham kas sm. (2) ,virvelių tinklas‘
h ubica sf. (1) ,artilerijos pabūklas‘
hekt ras sm. (2) ,žemės ploto matas‘
hematog nas sm. (2) ,kraujo preparatas‘
h moras sm. (1) ,švelnus pajuokimas‘

suo nuki pakabinaÛ kama,ka galies tin vaika,
gulieti i\supti,s
èæ\ta\duÛbie da\nu\ka,ra laiku, iðmuðta
aubi as sviedini tebier
ði met usiejæÛ pusi akta,ra mi, þæ,s kita pusi
bulbums
vaikams vi tuo saldainu pripirgdavaÛ kæma
tuogæna
muna vi,rs visai næsupra t kumuora tujæu pi,kst

I
id nt conj. ,kad‘
idi tas, -ė smob. (2) ,kvailys‘
iešk vas, -ė smob. (2) ,kas ieško‘
etis sf. (1) ,duriamasis ginklas‘
lgainiui adv. ,po kiek laiko‘
ilg m adv. ,ilgai‘
ilgapi štis, -ė smob. (2) ,vagilis‘
ilgaš knis, -ė adj. (2) ,su ilgomis šaknimis‘
ilgin bė sf. (1) ,ilgas daiktas‘
lsinti, -ina, -ino tr. ,leisti ilsėtis‘
i sti, -sta, -o intr. ,netekti kvapo‘
ltė niek. sf. (1) ,dantis‘
i gzti, i zga, i zgė tr. ,niūniuoti‘
šeiga sf. (1) ,išėjimas iš namų‘
šgalė sf. ppr. pl. (1) ,turimos lėšos’
šgama sf. (1) ,prastas peras‘
šilginis, -ė adj. (1) ,pailgas’

iðejæÛ iþ\baþni,èis an\ðvæntuoræus i\ iemæÛ
dairi,ti,s idant kas\parvæðtu numuo
ta,(p)\padari,ti galiejæ, tik\paskutinu idi juotu
bu,dams
tu\asi niekam tikis i ðkuovs a þina, nieka
næra di
ka dams ru,si þe,mie radaÛ sæ,na suru,diejusi i ti
pra, uo buva su ku naujuo vi, tuo ilgainui
apsiprataÛ
a\ilgam pas\mu,sa þadi apsistuoti
ðæ di n krautuvie kaðkuoks ilgapiÓðtis iðtrauki
pini,Ngini
ði met uþauga tuoki ilgaða,knæ, ukrinæ, ka\
bæ\ða,kis nieka,p neiðrausi
kuoki darþa vagu, ilgini,bi par\di na reik ravieti
vi na va,ga
pasiediesu biðki an\kælmuka pailsinsu kuojæs
i\viel tuolæu aisu
nieka nebæpain ta\seniki tujæu praded i sti
kas\èæ\juÛki,Nga kuo ta(s)\sava iltes ruoda,
kuo èæ\i zgi saÛ puo\nuosæ dainuÛk garsæu
pasisuvaÛ jupiki i\laikaÛ iðeiga, nedievu numi
daba reikies gi,v nti pagal iþgales nebier kam
padieti
tuo\iþgamas parðuka nieks nepirks turiesu saÛ
pasilikti
visa pi va nuði navaÛ lika tik\ma,þas iðilginis
gabaluks
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šimtinė psn. sf. (1) ,tėvų išsirašomas
išlaikymas‘
škarta sf. (1) ,iškirsta vieta miške‘
škila sf. (1) ,iškilmė‘
šlauža sf. ppr. pl. (1) ,nulaužtas medis‘
iš le gva adv. ,palengva‘
šlyna sf. (1) ,baltasis molis‘
šnaktės sf. pl. (1) ,vėlus laikas‘
iš pat lų adv. ,tylomis‘
iš skers s adv. ,skersakiuodamas‘
iš staig s adv. ,staiga‘
štaiga sf. (1) ,komfortas‘
štisas, -a adj. (3b) ,ilgas‘
štiža scom. (1) ,išsižiojėlis‘
šžarga adv. ,smarkiai sitempus‘
šžiova scom. (1) ,vėpla‘
žas sm. (2) ,ledai’
žena sf. (3b) ,ankščių žievės‘

A

mas visa gi,ve,nima varguom reikieji tievams
muokieti iði tines atiduÛti sesærums dalæs
aisu ðæ di n ÛuÛgauti girdiejæÛ ka\ði met
iðkartuo daug avieèu
bu,s iðkila reikies pasisu,ti nauji si juona i\blu,ska
parsiveþæÛ kelus veþimus iðlauþu turietu par\
þi ma uðtekti
ið\læNgva pasiræ dama la a ¬ ðæ,p\ta,p par
eisu lig\numu,
ka,(p)\prili,n par\iðli,na nægal praiti smuNk
lik\pu blauzu
darþa raviejæÛ iki iðnaktu numuo parejæÛ visai
tamsuo
ið\pati,lu, ðuÛ prisli,Nka i\parkanda mun kuoji
a ka\pasiþu,rieji i muni ið\skærsuos ta\iþ\
baimis vi tuo susti,raÛ
ið\staiguos næsum ikæÛ kau anam a aki,ti
mieðèuona, gi,v n iðtaiguo nebrend purvi,nu
ka,p\kaimietæ,
iðtisa ðluosa kilba,sa ðeimi,na sukirta visa an\si,ki
uot\asi iðtiþa nauji ruba,ðki apsipi,læ, su\pi nu
muna mærga iþarga tujæu apðieri visus gi,vuolus
uot iþuova nænudabuojæ, putras ¬ iþbiegina,
an\ðpi,þu
iþas pradieji upie aiti daba uð vindi,s gani,klas
vanduÛ
ka,p\iðaiþi,si þirnus i,þænas sumesk i\a,ptvara
kæulums

gr tą adv. ,greta‘
kandin praep. su gen. ,pridurmais iš
paskos‘
kapės sf. pl. (1) ,drabužiai, kuriais apvelka
mirus ‘
k piai adv. , strižai‘
kyp s, - adj. (4) , strižas‘
lomis sm. (1) ,dauba‘

ateinu að\pri\tavi,s i\græ,ta vi \bu,s smagæu
visa ke,li mun i,kandin se,ki kaðkuoks prikli,dis
ðunuks
dauk\sænu, þmuonu, tur nusipiÓki, i,kapes

džia sf. (1) ,priekabė‘
la sf. (1) ,smailus metalinis rankis‘

parein prisigieris vi,rs i\i ðka i, u Ûuo\gu ti,s nein
ski,les pirma reik pradurti su\i,la Ûuo\paskæu
su\a,data su,ti
tu\gæra, an\ugni s kaiti,Nk i,ldegini Ûuo\aþ\
de,gi,nsu ski,les medie
mun nieka nier an\vi na i,pa tau kala,di parskelti

ldeginis sm. (1) ,pasmailintas geležis
skylei išdurti‘
pas (vok. Hieb) sm. (1) ,kartas’

visu, lentiku galus turu nupjæuti iki,pæ,
iki,pi me æga laba, ri,kðt ¬ reik tujæu apmieti,ti
karvi pririðaÛ i,luomie da\tin i,r biðki þuolies
uo\visur kitur iþde,gi,
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J
jeib ka p adv. ,bet kaip‘
j ščikas (rus. ÿ

ê) sm. (1) ,dėžė’

j ugalis sm. (1) ,jaujos galas‘
j uja sf. (1) ,pastatas javams krauti ir
džiovinti‘
ja kas sm. (4) ,ėdamas daiktas vilioti
paukščiams‘
jauk nti, - na, - no tr. ,pratinti, kad
nebijotų‘
ja kti, -ia, -ė tr. ,versti‘
jauk mas sm. (2) ,malonumas‘
jauk s, - adj. (4) ,nebaikštus‘
j unas, -

adj. (3) ,šviežias‘

jaun sis, - ji smob. ,vyras ar moteris, kurie
tuokiasi‘
jaun tvė sf. (2) ,jaunystė‘
jaun vedis, -ė adj. (1) ,jaunasis‘
jaun klis, -ė adj. (2) ,jaunas gyvulys‘
jaun menė sf. col. (1) ,jaunimas’
j zminas (l. ja min) sm. (3b) ,dekoratyvinis
darželio augalas‘
je guteliau (germ.) interj. ,dievulėliau‘
jerk oti, - oja, - vo tr. ,draskyti‘
jer nimas sm. (1) ,kambarinė gėlė’
ji du pron. ,kalbant apie trečius asmenis‘
j dyti, -o, -ė refl. ,išdykauti‘
j markas (l. parmark, vok. Jahmarkt) sm.
(1, 3a) ,prekymetis‘
Jon nės sf. pl. (2) ,Jono šventė‘
j valas sm. (3b) ,kiaulių ėdalas‘
joval nė sf. (2) ,sriuba kaip jovalas‘
jud šius (sl.) scom. (2) ,nenaudėlis‘

sugru,daÛ druobuþus jæ,p\ka,p i\ðiepa Ûuo\
daba næbra du
ba,luÛ nupirkaÛ puora je,ðèiku ðna,psa i\kelus
alaus
pilna jæugali pridiejæÛ ði na uo\daba reiks
dieti i\tarpa
mu,sa jæuji kulkuo a laika,s nusa,vina uo\
paskæu nugruovi
uþ\laNga pakabinaÛ laðinu, bri,zuka gal a lieks
i,likes
prisi jæukinaÛ stirnuka daba a ied ið\muna
raNku
vaika, ta,p\sujæuki truoba ka\nier kur\kuojis
pastati,ti
að\ra du dideli jæukuma sava tievu, numuÛsi
muna ruðuka, laba, jæuku,s ied ið\raNku
kuopu,sta lapus
papjæuk ið\uð\stalda jæunuos þuolikis
parðukams
jæunuoji buva laba, stuora bi juojuom ka\pri\
altuoræus næsubi,rietu
reik æukti,s jæuna ve ana nætruks prabiekti
jæunavedæms tieva, susidieji, nupirka ma,þa
truobiki uðteks kuol\prasigi,v n
se,ni karvi parduÛsu uo\saÛ pasiliksu
jæunikliki karviki
jæunu,meni iðvaþinieji i\miestus uo\kaimi lika
vi ni senæ,
senæu kaimi vuos ne\pri\kuoþnuos truobuos
þi,diedava jæzminu, kru,ma,
jærgutelæÛ tuoks\ruoduos stiprus vi,rs buva i\
ta,p staigæ, numiri
kur ta,p\smaÓkæ, nujærkava, kairi raNka
að\taÛ\duÛsu jæruonima plæn a an \i,r laba,
geri vaista,
jiedu visa a þeli laba, gæra, suruoka,va
vaika, nustuokæt vi na si,ki juodi,ti,s
pasiediekæt ramæ,
muoti,na mun ið\juomarka paÓveþi laba, gra,þi
jupiki i\batukus
par\*juonines jæunims na,kti i ðkuoji paparti
þi da
pataisæÛ viedra juovala i\nuneðæÛ veisline,
kæule,
ka\tuoki juovali,ni iðvire, ta\anau galiesi pati
vi na i\sriepti
Ûuo(t)\ti \juduoðæ, vaika, nukrieti visa vasarini
Ûuobeli
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j odavėčis sf. (1) ,juodoji avietė‘
juodul s sm. (3a, 3b) 1. ,kūlė – kviečių
liga’
2. ,dėmė’
j odžalis, -ė adj. (1) ,tamsiai žalias‘
j odžemė sf. (1) ,juodžemis‘
j osimas sm. (1) ,veržimas kuo‘
ju sti, -sta, ju do intr. ,darytis juodam‘
j sasis, - ji pron., pas. ,jūsiškis‘

A

miðki ski,ndama avieèæs radaÛ i\vi na kita
juÛdavieti
ði met dau(k)\kinuo kvi èus puln juÛduli,s
þu,riek an\tava skepætuka uðkrita kaðkuoks
juÛduli,s
uðpi,læÛ gæra, salietras ta\visi bruoku la,pa,
juÛ alæ,
galiesma aiti taisi,ti kapu, jæÛ\i,r a væðtuos
juÛ emis
tas\juÛsims i,r laba, ta prus reik biðki a l isti
ið\puo\li taus pradieji juÛsti bulbu la,pa,
að\nuoru pasisa di,ti ju,sanji su,nu pri\stati,bas

K
kab

sf. (4) ,sukabinimas‘

kab kas (rus. êà àê) sm. (2) ,smuklė‘
kabakšt oti, - oja, - vo intr. ,šlubčioti‘
kač nas (brus. êà àí, rus. êî àí, l. kaczan)
sm. (2) ,kopūsto šerdis‘
k čioti, -ioja, -iojo tr. ,ritinėti‘
kač rgas (brus. êà àð à) sm. (1) ,žarsteklis‘
kad n rintais adv. ,kada nors‘
ka p n rintais adv. ,kaip nors‘
k išti, -ia, -ė tr. ,skusti‘
kak

sf. (4, 2) ,išmatos‘

kakt mušais adv. ,priešais vienas kitą‘
kal dė sf. (2) ,rąsto galas pasidėti
kapojant‘
kalamašk (brus. êàëà à êà, l.
kałamaszka) sf. (2) ,brikas‘
kalat uka (rus. êîëî îâêà) sf. (1)
,sviestamušė‘
kaldr (l. kołdra) sf. (4) ,antklodė‘
kal sf. (4) prk. ,liežuvautoja moteris‘
kali šas (l. kolosz) sm. (2) ,guminis
apavas‘
kali zė (vok. dial. kal z, kal ze, plg. vok.
Klause) sf. (2) ,kalėjimas‘
k lkės (vok. Kalk) sf. pl. (1) ,iš tam tikrų
akmenų išdegtas junginys‘

len u,ks nutru,ka par\ka,ba tudiel karvi i\
pasilæida
vi,ra, nuve,ji i\kaba,ka g rti alaus
ta,p\nusi reqkæÛ i\a,kmina kuoji ka\vuos\
parkabakðtavaÛ numuo
ka,p\iðpjuovæÛ kaèanus nieka tu,\kuopu,stu
nelika
reik padari,ti luo uka kæuðinæms ka,èuoti
kerèuo pri\pe,èæus pastati, kaè rks
kada nuorinta,s mas i\viel netikieta, susitiksma
ka,p nuorinta,s gal i\vi na pati nusikasu bulbes
a,bietus ta\nuplieðæÛ nu\si nu uo\klæju,
nieka,p nægal nukaiðti
ið\puo\nakti s darþuks iðvaluo vi nas ðunu,
ka,kas
krautuvis tarbdurie kaktuomuða,s susidu,ræÛ su\
se,seræ
a inæðu kala,di i\sukapuosu kæulis
ðuoNkaulukus
puon parsutis ðuoka i\kalama,ðka i\nuru,ka an\
miesta pusis
par\dauk\smætuona pripi,le, i\kalatauka
ta,ðkuos nægal pamuðti
gulu puo\pu,kine kaldra uo\vis\ti k kuojæs
ka,p\læda,
ta\prakæikta kalie plætkus puo\visa kaima
iðneðuoji
pas\mu,sa an\ki ma tuoks\purvi,n ka\su\
kaluoða,s vuo \gal iþbristi
kaimi,na vaiks u(þ)\þmuogþudi,sti ga,va kalu, is
li(g)\gi,vuos galvuos
ka,(b)\ba,linaÛ truoba kalkes laba, nu iedi
raNkas
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k lmautis sm. (1) ,žaginys kailiui džiovinti‘
kalt nas sm. (2) ,nešukuoti plaukai’
kalvar tas (l. kołowr t) sm. (2) ,verpiamasis
ratelis‘
kamar (l. komora
vok. Kammer) sf. (2)
,kambarys‘
kamar tas (vok. Kamerad) sm. (1)
,draugas‘
k mas (l. cham, rus. à ) sm. (2)
,prasčiokas‘
kam šas (l. kamasz, vok. Gamasche) sm.
ppr. pl. (2) ,nesuvarstomi pusbačiai‘
k minas (l. komin, vok. Kamin) sm. (3b)
,praplatinta dūmtraukio apatinė dalis‘
kam nšluostis sm. (1) ,šluota kaminams
valyti‘
k mpustas sm. (1) ,valgis iš varškės ir
grietinės‘
kam rka (l. kom rka, rus. êà îðêà) sf. (1)
,prasta trobelė‘
kamz lka (l. kamzelka) sf. (1) ,liemenė’
k mža (l. kom a) sf. (1) bažn. ,baltas
bažnytinis drabužis‘
kanap (l. kanapa) sf. ppr. pl. (2) ,nedidelė
sofa su pakeltu galvūgaliu‘
kanauni kas (l. kanownik) sm. (2)
,aukštesnysis katalikų kunigų titulas‘
kand ti, - ja, - jo intr. ,ėsti kandims‘
kan (vok. Kanne) sf. (2) ,indas pienui
pilti‘
ka kalas (plg. l. kąkol, kankol) sm. (3b)
,sudriskęs drabužis‘
kant plis (vok. Pantoffel) sm. ppr. pl. (2)
,prastas apavas‘
k ntas (l. kant, kąt) sm. (1) 1. ,sulenkimas
drabužyje‘
2.,briauna’
kantičk (l. kantyczka) sf. (2) ,tokia giesmių
knyga‘
ka tinas adj. (1) ,sotus‘
k p dial. adv. ,kaip‘
kap (plg. la. kapa, l. kopa) sf. (4, 2) 1. ,60
vienetų‘
2. ,lovatiesė’

Lietuvos valsčiai

muna vi,rs tuoks\ku, ka\visi anuo druobuþæ,
ka,p\an\kalmauti pakabi,nti
reik nukiÓpti tau tava kaltu,na nieka,p nægal
iðukuÛti
muna ba,ba di nu, di nas prasiediedava pri\
kalvara,ta
þvæNgdamas muna mærgas supuÛli i\kama,ra
kaimi,nu vaiks susitaisi su\kelæ,s kamaruota,s i\
aidava vuokti
puona, su\ka,ma,s pri\vi na sta,la niekada
nævalgi,dava
lauki tuoks\paleidims ka\muna kama,ða,
kæura, parðlapa
mas\va,sara kamini værdam valgi,ti Ûuo\þi ma
ve i jæm miesa
ka,min ta,(p)\prigurgiejis suÛ u ka\vuo(s)\su
kaminðluÛðèu iþgraq æÛ
luomikie þe,mi ka,(p)\kampu,s kau tin
pasvadi,nsi viskas uþauks
maþa ta\mu,sa kamurka
uo\ti g\þmuonu,
turam suti pti
gæra, ka\apsivilkaÛ ka ælka Ûuo\lauki
tuoks\viejis kæura, put
klæbuon laiki miðæs apsivi kis su\kamþa
nusnau æÛ puokaiti parkritis an\kana,pas
muna diedis gretimuo para,pi juo i,r kuniks

kanauniNks
muna iðeiginis pa,lie jæÛ\pradieji kandieti
jæÛ\tru,kst karvi vuos\pusi ka,nis teprikuoðæÛ
pi na
mesk laukuo tau\blu,ska ið\anuos jæÛ\vi ni
kaNkala, belika
muna kanta,plæ, prakuri, kuojæs par\di na
mirka vandenie
nieka,p næpatruopi ju supruosi,ti gæra,ke nu

kantu
ta,p\skaudæ, nusi reqkæÛ alku,ni i\ðiepas kanta
aþ\da\tæpturu sava ba,bas kantièka isauguojusi
vaiks jæÛ\ka tin gal aiti gu ti,s
ka,(p)\pasikluosi ¬ ta,p\i\iðmi guosi

nusipirksu ka,pa kuopu,stu mun pasiraukti

uðteks
da\daba tebækluoju an\luovu sava ba,bas austas
kapas
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kapč nas (plg. l. tapczan) sm. (2) ,minkštas
suolas‘
k pčius (brus. ка ец, l. kopiec) sm. (2)
1. ,krūva daržovių, apkasta žemėmis‘
2. ,ežiaženklis‘
kapeli šas (l. kapelusz) sm. (2) ,skrybėlė‘
kapiš nas (l. kapiszon) sm. (2) ,galvos
gaubtas‘
kap tas (rus. êàïî ) sm. (2) ,sunkvežimio
motoro apdanga‘
kapr znas (rus. êàïð í é, brus.
êàïð í , l. kapry ny) adj. (4)
, noringas‘
kapšas (plg. l. kapsa, kabza, brus., ukr.
êàï óê) sm. (4) ,maišelis (pinigų)’
k ptas sm. (2) ,kauptukas daržovėms
kaupti‘
kapt oti, - oja, - vo tr. ,valgyti‘
karab (l. choroba, brus. âàðà à) sf. (2)
,vargas‘
kara das (rus. êîðî ) sm. (2) ,kinivarpa’
kar kteris sm. (1) ,charakteris’
karav lyti, -ija, -ijo (rus. êàðàóë
) tr.,
intr. ,saugoti‘
karb tkos (l. forbatki) sf. pl. (2) ,mezginiai‘
karbonk (l. karbonka) sf. (2) ,aukų dėžutė‘
karg oti, - oja, - vo intr. ,sunkiai kvėpuoti‘
k rka sf. (1) ,kumpio kaulas, už kurio
kabinama rūkyti‘
karkam lai sm. pl. (1) ,niekniekiai‘
ka kti, -ia, -ė intr. ,rėkti balsu‘
k rlioti, -ioja, -iojo tr. ,bet kaip pinti‘
karm nas (l. karman, rus. êàð àí) sm. (2)
,kuprinė knygoms‘
karn zas sm. (2) ,lazda virš durų ar langų‘
kar liai (plg. l. korale
lot. corallium) sm.
pl. (2) ,papuošalas‘
kar nė (l. karanie) sf. (2) ,bausmė‘

A

mærgas susiedusæs an\dapða,na pradieji
þvi gauti duÛti,s
prikasæÛ puora ka,pèu ruNkulu turietu uðtekti
par\þi ma
supuva ka,pèus nebþinaÛ kur\muna pi va
baigæ,s
i\mu,sa keluka pasuka kaðkuoki puona, su\
kapeluða,s
næpasi iemæÛ lietsargi gæra, ka\ku,r ki su\
kapiðuonu nuor \galva næsuli,s
da\reik atidari,ti kapuota paþu,rieti a\tvarkuo
ma,ðinas matuors
muna maþuks vaiks i,r laba, kapri, nas

kaðkudiel visi galvuo ka\að an\ka,pða pini,Ngu,
siedu
nædaug kuopu,sta, abþieli biðki parlieksu su\
kaptu þuoles i\apkaupsu
parliekusi par\pi tus biðki uðkaptavaÛ i\viel pulsu
griepti ði na
su\tuoku negæru vaiku mun i,r tik vi na karaba
ate,jus i\sveèus
kara ie ka,p\isimet i\ba kus tujæu visus su ied
muna vi,rs i,r gæ,ra kara,kteri su\visa,s
kaimi,na,s sutar
pakaravu,li,k muna taðes aþ\da\nulieksu i\
krautuvi
nusipirkaÛ kvarba,tku apsu,su blu,skas ma kie
tus
par\a,tlaidus þmuonis daug\aukuoji
pini,Nga,nespieji kristi i\skarbuoqki
liguonis karguÛ musiet nebilga, bæbu,s an\tuo\
svieta
iðviræÛ ba vinu su\kæulis karka i\pavalgi,sma
pusri,èus
Ûuot\ana, pati,Nk visuoki karkamuola, ain visur
apsikarðèusi
viðta pradieji kaÓkti musiet nuor aiti dieti reik
il isti i\stalda
kæules pragrauþi laidari tuora reik aiti uðkarluoti
su\ða,tra,s
usime,ti, an\peèu, karmuona bri dava vaika,
par\pusni,nus i\muoki,kla
ðæ di n reik an\karni, u pakabi,nti uþuolaidas
turgu nu\bagama,zniNku nupirkaÛ dukteræ,
duovanu, karuolus
kuog \daba pasil idis svie sulauks *dieva
kuoruonis
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kar sas (plg. l. kara , vok. Karausche) sm.
(2) ,tokia žuvis‘
ka pas sm. (4) , kirpimas‘
karpečk (l. karpetka, szkarpetka) sf. (2)
,puskojinė‘
karše nė (hibr.) sf. (2) ,vilnų karšimo
monė‘
ka šti, -ia, -ė tr. ,šukuoti karštuvais vilnas‘
kart nas (plg. l. kartun) sm. (2) ,plonas
medvilninis audinys‘
kar nka (l. korunka) sf. (1) ,tokia giesmė‘
karvar ris, -ė (hibr.) smob. (2) ,kas plačiu
užpakaliu‘
karz nka (rus. êîð íêà) sf. (1) ,iš vytelių
pintas krepšelis‘
kasav ti, - ja, - jo (l. kasowa ) tr. ,naikinti‘
kas n rintais pron. idef. ,kas nors‘
kast lius (brus. êàñ

ë ) sm. (2) ,ramentas’

kastin s sm. sing. (3b) ,žemaičių valgis‘
kašeli kas (rus. êî

ë ê) sm. (2) ,piniginė‘

kaš ryti, -ija, -ijo (l. kaszerowa ) tr. ,valyti‘
kaštav ti, - ja, - jo (l. kosztowa ) tr., intr.
,ragauti‘
katar nka (l. katarynka) sf. (1) ,sukamas
muzikos instrumentas‘
ka kinti, -ina, -ino tr. ,virkdyti‘
k ustyti, -o, -ė tr. ,prikalti pasagą‘
k ušas sm. (1) ,samtis‘
k užėti, -ėja, -ėjo intr. ,išakyti‘
kauž ti, - ja, - jo intr. ,rūgti‘
kavali rius (l. kawaler) sm. (2) ,nevedęs
vyras‘
kav lkas (l. kawałek) sm. (1) 1. ,gabalas‘
2. ,sklypas‘
kav ti, - ja, - jo (l. chowa , brus. àâà
tr. 1.,slėpti‘
2. ,laidoti‘

)

Lietuvos valsčiai

visa di na prakurksuojæ,pri\pru,da i\tig\du
karuosus paÓneðe,
miðki i,r keli ra ta, su\karpa,s parveðk tik\tus\
numuo
apsimauk ðkaÓpætkas uo\lauki jæÛ\ðalt gali
susiÓkti
*smætuonas laika,s i\pas\mu,sa buva kað rni
vuos\nuvilkaÛ du\di æusus krapðus vilnu i\
kað rni sukaÓðti
kartu,n buva laba, braNgus jupa galieji pasisu,ti
tik\iðeiga,
girdiejæÛ laba, graþæ, gi stant karuNkas
ta\karvaru,ri a isieda autuobusi par\ vi sie
denes uo\seniki tur stuovieti
gaspadini paÓneði ið\suodna pilna kar iNka
Ûuobulu ,
musiet reikies iðkasavuoti gi,vuolus Ûuo\nebier
sveika,tas anus abþu,rieti
aisu pieðèæ numuo ið\miesta kas\nuori,nta,s
pakelui gal parveð
ta,p\susilauþæÛ kuoji ka\daba visa gi,ve,nima
turiesu vaikðèuoti su\kasti,læ,s
ðvæntums *veli,kums i\ðvæntums *kaliedums
bu,dava værdams kastini,s
vagis su\britva parpjuovi ridikuli i\iðtrauki
kaðeluoka su\visa,s muna pini,Nga,s
ta,p\iðkaèeri jæÛ sklieni,èæs ka\bli g ið\tuola
duÛsu pakaðtavuoti Ûuobuli nis laba, skani
ga,vuos va,kar iðviræÛ
muna kaimi,Nka turieji katari,Nka ta\kuoþna
savaidgali næþdavuos i\turgu
ta\la, ri visai pradieji nebþu,rieti vaiku, kaukin
par\di nu, di nas
muna aÓþila næ\kuoþnas kalvis galieji pakausti,ti
reik nugreipti nu\pi na pasti juolka uo\nieka,p
næra du kauða
paðvi,ti kelæs di nas sauliki tujæu pradieji sni ks
kauþieti
par\ðilta, stuov Ûuobuli ni jæÛ\pradieji kauþuoti
a i\numiri bu,dams kavalierus
tuoks\anuo paralkims ka\tuoki dideli miesuos
kavalka sukirta
ði met usiejæÛ dideli kavalka þe,mis mi þæ,s
pakavuojæÛ nu\vaiku, peili uo\daba pati
næbra du
kaimi,n gi,væ,na susidiejis ta\anau pakavuoji
bæ\baþni,èis

986

KAL

3. ,dėti

kapčių‘

kav nė (l. chwanie) sf. (2) ,vieta pasislėpti‘
kazila (rus. êî ë ) sm. pl. (3b) ,gegnės‘
kazil nės (hibr.) sf. pl. (2) ,išgertuvės,
padarius gegnes‘
kaz rkas (l. kozyrek) sm. (1) ,kepurės
snapelis‘
ke maris sm. (1) ,suaugę krūvą du
vaisiai‘
keleiv nė sf. (2) ,keleivius vežantis
automobilis‘
kel nas sm. (1) ,kelio kaulas‘
keli tinis, -ė adj. (1) ,kurios valandos‘
k lis sm. (2) ,šlaunies ir blauzdos kaulų
sujungimo vieta‘
kerči sf. (4) 1. ,kokios vietos kampas‘
2. ,nuolatinė gyvenama vieta‘
ke pti, -ia, -ė tr. ,skubom ar silpnai rišti‘
kesk (l. kieska) sf. (2) ,odinis maišelis
piningams laikyti‘
kiaul kė sf. (2) ,šieno kupetėlė‘
kiaulini kas sm. (2) ,kiaulų tvartas‘
k binimas sm. (1) ,kirkinimas‘
k bis sm. (2) ,varnalėža ir jos vaisius‘
ki likas (plg. l. kielich, vok. Kelch) sm. (1)
,taurė‘
k klikas (l. kitlik
vok. Kittel) sm. (1)
,kykas‘
kilb sas (brus. ê ë àñà, l. kiełbasa) sm. (2)
1. ,dešra’
2. ,ruožas odoje, iššokęs nuo sukirtimo‘
k minas sm. (3b) ,samana’
kimin jas sm. (1) ,kiminai, sudėti sienoje
tarp rąstų‘
k nis sm. (2) 1. ,gyvulio guolis‘

A

ruNkulus sukavuojuom i\ka,pèu gal næsuðals
par\þi ma
uðpeèkie buva gæra kavuoni nieks mu,sa
nægaliedava rasti
darþinies ka ila, jæÛ\visai sutru,nieji
par\ka ilines ti k\iðmaukiem ðna,psa ka\
næba mænam ka,p\numuo parsira,duom
ka,p\a mænu a \vis su\ta\paèæ kæpure su\
parskilusu kuo ierku aidava kuoþna di na
ka,p\smagu bu,dava ri ðutaujænt rasti vi na kita
keimari
pas\mu,sa keleivini kursuÛ puora kartu par\di na
ri,ta i\par\pi tus
priþ\daug mæ,tu buvaÛ smaÓkæ, su ræNkusi ke
liena uo\sæna, vie i\a ili pi iemi skaudieti
su\kelintinu autuobusu tu\ri,tuo vaþuÛsi i\miesta
gal i\að\spiesu su\tavi kartu
kaðkada buvaÛ iðnirusi kuoji par\ke,li uo\daba
viskas a ili,p an\sæna, vis
ka\pa i,msu ið\kerèuos ðluÛta tujæu mun vaika,
siedies ka,(p)\pabuèuÛti
ka\turi sava keÓèi ta\i,r kur\sæna, vie galva
priglausti nereik vaikams i\akæs þu,rieti
biðki tik\prikerpæÛ karvi gal nænusitrauks
kuol\ateisu milðti pi tu,
ka\nusipirktu truoba a turieji gæra, papurti,ti
sava kæ,ska
uþe,ji tuoki pi,læva ka\visas muna kæulikes
nuneði i\mulduvi
tava truoba ka,p\kæulini,Nks èæ\i\v ln
spranda nusisuktu
ka\kiþdavuom darþinie i\ga,la ði na bu,dava
næ\darps uo\mærgu, ki,binims
kuoki èæ\apsil idi, þmuonis gi,v n patuoræ,
priaugi, kibu i\dilginu
numinis vi,n visi ms laba, patika vuo(s)\spiejæÛ
pilsti,ti i\kielikus
ki k að\a mænu muoti,na visada bu,dava su\
kikliku
padirbuom kelæs kartes kilba,su i\iðneðiem i\
ka,mina ve i,ti
gaspaduorus ta,p\iðaNgi pi mænuka su\vi,te ka\
kupra buva vi ni kilba,sa,
truoba nekiminava, be\kiminu, ðalta
par\ti k\laika visi kiminuojæ, iþbi,rieji nieka,p
nægal truobuos bepriku,r nti viejæ, visur
kæura, put
nædrati,dintas kæules iðknisa visa kini apverti
luovi
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Lietuvos valsčiai

2. prk. ,nešvarus, suverstas žmogaus guolis‘ luova ka,p\kæulu kinis truobuo viskas aukðti,n
kuojums uo\pati girta vidurie di nuos gul
k pšas sm. (4) ,velnias’
la,tra kipðas negreips ka\i\ruopluo s numuo
lig\ri,ta pareis
k rka (rus. ê ðêà) sf. (1) ,kirtiklis’
daba a li,di,s gæra, su\ki,rka kapuosæ,s ki mi
læda, apli,Nk ðu ni
kirt mas sm. (2) ,grėbliu sumuštas šieno
tuokus didelus kirtimus padare, ka\vuo \gal
glėbys‘
pak lti
ki tis sm. (2) ,pradalgė‘
laba, stuori kiÓtæ, reiks tujæu iðvarti,ti ði na
uo\næpar u,s i\sukais
kisi lius (rus. ê ñ ë , brus. ê ñ ë ) sm. (2)
par\*ku,èæs mas visada virdavuom spaNgu,lu
,skysta košė iš uogų su krakmolu‘
kisielu
kitk (l. kitka) sf. (2) ,našta‘
paÓneðæÛ kelæs kitkas ðæudu, musiet uðteks
kæulums pakreikti
k tras, - (brus.
ð , rus.
ð é) adj.
a tuoks\ki,tras ¬ ka\visa kaima abga,va
(4) ,gudrus‘
k trastis (brus.
ðàñ , rus.
ðîñ ,
anuo ki,trastis laba, greita, iðaiðkieji
l. chytro ) sf. (1) ,gudrybė‘
kiu dinti, -ina, -ino intr. ,smulkiais
uo pri(þ)\þa,ra mataÛ ka,(b)\ba,ba jæÛ\su\
žingsniais eiti‘
ðunuku ku din numuo
kiu kis (plg. vok. ž. k lke) sm. (2) 1. ,iš
ka,(p)\pusri, æms suvalgæÛ kelus miltinus ku kus
miltų ar bulvių padarytas kukulis‘
su\smætuonu ta,p\i\buvaÛ alkan lig\va,kara
2. ,labai supainioti gumulėlyje siūlai‘
nieka,p nægal iðpainuoti tuo\su,lu ku ki priseis
iðmesti
ki tenti, -ena, -eno intr. ,eiti‘
pasiri,Nkuom kelæs saujæs spaNguÛlu i\ku,tænam
numuo kuol\næsutæ,ma
k veris (plg. giveris) sm. (1) ,senoviška
puonus visada su\karieta væþdava purmuon
aukšta kepurė‘
usidiejis an\galvuos ki,veri
kiverz i interj. ,keverzai‘
aidams uðkluvaÛ uð\kupsta i\nie næpajutaÛ
ka,p\kiver ai i\gulu aukðtielni,Nks
klab nti, - na, - no tr. ,belsti‘
ana nædagird reik smaÓkæ, kleb nti ka\iþgirstu
i\isilæistu
kl daruoti, -uoja, -avo intr. ,mėtyti šonus‘ laba, pradieji kladaruÛti veþims kaþin a\
nænuvirsma i\ra,va
kl kas (l. kłak, rus. êëîê) sm. (2) ,pluoštas‘
lig\va,kara da\spiesu kuoki puora kla,ku vilnu
suveÓpti kuol\aisu gi,vuolu ð rti
kl meris (vok. Klammer) sm. (1) ,sankaba‘
jæÛ\baisæ, suru,dieji duru klemeris ¬ iðkris kuoki
di na anuos laukuo
kl mka (l. klamka) sf. (1) ,durų rankena‘
ka,tin su\kuojæ judina judina kl mka i\
atida,ri kuknis duræs
klamp ti, - ja, - jo intr. ,sunkiai eiti
baisæ, pavargaÛ kuol\parklampuojæÛ numuo
brendant‘
uo\visas k ls buva uðpusti,
kla kšis, -ė smob. (2) ,kvailas žmogus‘
ðeimuo tur bu,ti vi n klaNkðis katras visus
darbus dirptu
kl patas (l. kłopot) sm. (3b) ,vargas‘
siediek truobuo uo\su\tavi vi n kla,pa
klap tyti, -ija, -ijo (l. kłopoci ) tr. ,vargti‘
að\visa a þeli klapa,ti jæÛ nie\vi nuos geresnis
di nuos næmaèæÛ
kl stas sm. (4) ,plaukų skyrimas‘
að\visada skla,sta dari,davaÛ kairæ ðuoni
uo\daba par\viduri
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klaupk (hibr.) sf. ppr. pl. (2) ,suolas
bažnyčioje sėdėti‘
kleb nas (l. kleban, pleban) sm. (2)
,vyresnysis kunigas’
kl btelėti, -ėja, -ėjo tr., intr. ,kiek
paklebenti‘
kleck nė sf. (2) ,kukulienė‘
kl ckis, -ė smob. (2) ,nutukęs, mažas
vaikas‘
kl ckius, -ė smob. (2) ,nešvarus žmogus‘
kl daras sm. (3b) ,išklibęs daiktas‘
kl ginti, -ina, -ino caus. ,virti‘
kle mas (l. klejmo, brus. êëÿé î, rus.
êë é î) ,žymė‘
kl išti, -ia, -ė tr. ,kleipti‘
kl jus sm. sing. (2) ,lipnus skystis‘
kl kas sm. (4) ,vilnų kuodelis‘
kl kinti, -ina, -ino caus. tr. ,virti‘
klepk

(l. klepka) sf. (2, 4) ,atlapas‘

klepkė sf. ppr. pl. (2) ,kurpė mediniu padu
be užkulnio‘
kl rka sf. (1) ,netikęs daiktas‘
klėb s sm. (4) ,rankomis apkabinamas
pluoštas‘
kl bis, -ė smob. (2) ,iškleręs daiktas‘
klykes s sm. (3b) ,klyksmas‘
kli kinti, -ina, -ino tr. ,virti‘
kli pti, -a, -ė tr. ,godžiai valgyti‘
klioš vas, -a (l. kloszowy) adj. (2) ,kuris
apačią išplatintas‘
kl šas, - adj. (4) ,kreivų kojų‘
kli ckis sm. (2) ,dručkis‘

A

ka\atejæÛ i\baþni,èi jæÛ\pilnas klaupkas buva
prisiedusæs þmuonu,
par\a,tlaidus miðæs laiki atvaþæ,vis klæbuon
uo\mu,siðkis spavieduoji tikinèuÛsus
kaðkas kleptelieji duræs kuol\adaræÛ tin\jæÛ\
nebæbuva nie\gi,vuos dva,sis
veèe,re, iðvirsu uþba,li,ntas su\pi nu kle ki,nis i\
visi pasriepsma
muna vaiks kle kis ka\vuo \gal pak lti ¬ uo\
kraus nusla,bis
visi di,va,s næa tuoji ka\vi na di na kle ku
pama,ti nusipraususi i\ðvaræ, apsirie usi
nusipirkaÛ klæ,dara virati uo\daba nespieju
taisi,ti
tuoki dideli ðeimi,na iðkle,ginaÛ pilna ka,tila
miesuos i\suvalgi an\si,ki
pjæuti gal tik\tus\me us kur\i,r giriniNka uþdie
kleims
muna vaiks kuokus tig\bænupiÓkèæÛ batus
visus tujæu nukl ið
veÓðuÛ nu\traiduos laba, gæra, paded siemænu,
kle,jus
tuoki dideli klæ,ka usidiejæÛ vuos næ\pusi
ðpu,lies ið\vi na priverpæÛ
iðkle,kinaÛ ka,tila kuoðali nas ka,p iðnarðèæÛ
kaulus tik\iðe,ji blu,duks
prisigieri, vi,ra, susipruovuoji i\puÛli vi n kitam i\
klæpkas
ka\sausa gæra, aiti i\su\kle,pkiem Ûuo\ka\
pali,n kuojæs bu,n pilnas vanden
ma,ðina jæÛ\tuoki klærka musiet næpsimuokies
nie\taisi,ti
tuoki dideli kliebi ði na pameèæÛ karve, ka\
vuo(s)\su iedi
su\tuoku klibu peilu gali tik\raNkas parsipjæuti
næ\bruokus vali,ti
daba visai pasil idis na,ruo

uo\ka\ateis svieta

pabaiga bu,s kli,kesi,s i\dantu, gri þims
pasutis kæulu iedrums iðkluokinu ka,tilus juova
la su ied i\viel þvi g
partruoðkusi paÓliekæÛ ið\pi vas iðkluopæÛ

blu,da ru,kðta pi na biðki ðirdis a iga,va
Ûuo(d)\daba uþe,ji kluoða,vu ke nu mada ain i\
jæuni i\seni
musiet anuos kliðas kuojæs ka\visada ain su\
ilga,s si juona,s
muna vaiks jæÛ\pasida,ri klu kis kuoks\
pastati,

tuoks\paguldi,
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kli kinti, -ina, -ino tr. ,virti‘
kli ksnis sm. (2) ,gurkšnis’
kliunk ti, kli nka, - jo intr. ,kliukėti‘
kliu kinėti, -ėja, -ėjo intr. ,valkiotis‘
kliu kis sm. (2) ,nusekęs kiaušinis‘
kloj mas sm. (2) ,trobesys linams laikyti‘
kl niojimas sm. (1) ,didelis prašymas‘
kl pas (l. chłop) sm. (2) ,prasčiokas‘
klost tas, -a adj. (1) ,su klostėmis‘
kl ti, -ja, -jo tr. ,taisyti patalą‘
klu kti, -sta, -o intr. 1. ,kvaišti‘
2. ,eiti nieko nežiūrint‘
klu pinti, -ina, -ino intr. ,sunkiai eiti‘
kl mpti, -ia, -ė intr. ,sunkiai eiti‘

kl patuoti, -uoja, -avo intr. ,sunkiai eiti‘
kl pti, klu pa, -o intr. ,pulti ant kelių‘
knab nti, - na, - no tr. ,krapštinėti‘
knaib syti, -yja, -yjo tr. (hibr?) ,terlenti‘
kn isioti, -ioja, -iojo iter. 1. ,rausti snukiu‘
2. prk. ,prastai arti‘
knaps ti, kn pso, - jo intr. ,vėpsoti‘
kn ptas sm. (2) , rankis bulvėms kasti,
daržovėms ravėti‘
kn ptelėti, -ėja, -ėjo intr. 1. ,linktelėti žemyn
galvą snaudžiant‘
2. ,kirsti snapu‘

Lietuvos valsčiai

ruoduos keli Ûuobu,læ, buva uo\pilna ka,tila
Ûuobu,li,nis iðklukinaÛ
kada vi n þmuogus gi,veni susirgus nier\kam
nie\klu,ksni vande paduÛti
tas\kæuðinis musiet uðperis ðæ di n paÓneð ið\
li a uo\kluNk
la,tra, ta,p i\kluNkinie patruobæ,s gal kur\
nuti,kuos kuoki èierka iþg rti
darþinie radaÛ pilna li a viðtu kæuðinu ¬ bet\visi
uðperæ, i\kluNkæ,
ði met geri uþauga lina, ka\varga,s næ\gala,s
sutalpinaÛ i\kluojima
reikieji ilga kluonuojima kuol\gavaÛ pi va,
pjæuti pasisa di,ti pjuovieji
puona, su\kluopa,s pri\vi na sta,la niekada
nævalgi,dava
bu,dava graþu þu,rieti ka,p\mergikes aidava su\
kluostieta,s si juonuka,s
i\kau tu\dirba, lik\pat\ðuol greita, pi ta, ¬ uo\
da\luovu næpakluojæ,
nu\ti k\visuoku, nauji nu mun i\galva apkluika
apmuovæÛ vaiku, naujus batus uo\a kluik
par\kla,na viduri
pavargaÛ\bedirbdama uo\da\gæ,ra ke,li ga,la
reikies parkluÑpinti numuo
rudini a\pava,sari kada prasided purvi,na,
nætaisi,tu kelu vaika, turiedava klu pti i\
muoki,kla
ka,b\daba kuojæs næskaudies ka\visa
gi,ve,nima turiejæÛ klupatuÛti di æusus kelus
kada suklupaÛ an\þvi,rkeli tada keliena, buva
iki krauji nubalnuoti
vaiks paknabæ,na su\ðaukðtu kuoði biðki suvalgi
i\iðe,ji alkan
vaika, iðknaiba,si,ji miesa iðri,Nka skanesnus
kan nukus i\palika an\sta,la iðnaras
buva pasilæidusæs ið\laidari kæules ta\ta,p

iðknaisuoji darþa ka\reiks par\nauji svadi,nti
su\tuoku suru,diejusu plu,gu gali tig\biðki
paknaisuoti þe,mi uo\næ\suarti
ki k\èæ\gali knapsuoti aik gu ti,s uo\ri,ta
reiks laba, k lti,s aqksti,
laba, parþielis darþas bæ\kna,pta èæ\nieka

næparaviesi
apðila buobe,les baþni,èuo i\par\pamuoksla

knaptelieji ne\vi na
viðta ta,p\knaptelieji i\kuojis gi,n la ka\pasipi,li
kraus
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knapt kas sm. (2) ,kauptukas bulvėms
kasti‘
knapt oti, - oja, - vo tr. ,godžiai valgyti‘
knarkl s, - smob. (4) ,kas miegodamas
knarkia‘
kneb nti, - na, - no tr. ,lesti‘
knebin ti, - ja, - jo tr. ,krapštinėti‘
knebnos

scom. (2) ,kumpanosis’

kn bti, kne ba, kn bo intr. 1. ,svirti‘
2. ,stingti‘
kneib syti, -ija, -ijo intr. ,prastai dirbti‘

kn pkis (vok. Knopf) sm. (1) ,spaustelis
drabužiams‘
kn pkė (vok. Knopf) sm. (2) ,smeigtukas’
koč las sm. (2) 1. ,apvalus rankis
drabužiams lyginti‘
2. ,apvalus rankis kočioti‘
kod las (brus. êà ëà) sm. (2) ,kvepianti
derva, naudojama smilkalams‘
k galiai sm. pl. (1) ,vilna nuo avies kojų,
galvos ir papilvės‘
kolch zas (rus. êîë î ) sm. (2) sov.
,kolūkis‘
kolch zninkas, -ė (rus. êîë î í ê) smob.
(1) sov. ,kolūkietis‘
koli čyti, -ija, -ijo (l. kaleczy ) tr. ,žaloti‘
koli kas, - (l. kaleka, kaleki) adj. (2, 4)
,ne galus‘
konv lija (nlt.) sf. (1) ,paprastoji pakalnutė‘
k pkė (plg. vok. Kopf) juok. sf. (2) ,galva‘
kopl čia (l. kaplica) sf. (1) ,ant stulpo ar
prie medžio stoginė su šventuoju‘

A

ta,b\gilæ, bulbes pasietas ka\su\knaptuku vuo \
gal iðkasti
ka\puÛli vaika, knaptuÛti kuoði tik\suska bieji
ðaukðta, i\tuorielkas palika ka,p\iðluÛtas
tuoks\ma,þas vaiks uo\tuoks\knarkli,s knark
ka\si nas reb
viðtas nuknebæ,na mi þu lauka ga,la visas varpas
bev ik tuðèæs
kas\tur pali,qkima pri\teknikas priga,vis laika
knebinie visuokus varðtelus
tievus knæbnuosa i\visi vaikuka, i\anau a idavi
uo\mergikes i\muoti,na ri stnuosikes
pasvadinaÛ tuoki guÓni sietinu, rasuoda
uo\
daba visi daigelæ, nuknæ,ba nu\kaÓðti
ta,p\an\va,kara iemi spausti ða tis ka\raNkas
su\ vi ju s piÓðtinums suknæ,ba
visa di na kneiba,si jæ, paki,Nktus i\nægaliejæ,
sutaisi,ti ta\su\kum\ri,tuo ki,qki,ti arklus
reikies
gailuÛs kam\sudiejæÛ i\blu,ska kni,pkus
pasigadina i\viskas næpataisi,si
laba, ki ta læ ta ki k\smeigi knuopki ti k\ana
li,Nkst
senæu su\kuoèielu ka\iðkuoèuodavuom
druobules bu,dava li,gæs ka,p\le
a i,rka, tæ,ðla reik gæra, su\kuoèielu iðkuoèuoti
uo\paskæu suvi,nuoti i\supjæusti,ti
ri,s kara,læ, ne,ði auksa mi,ra i\kuodi,la
suverpæÛ kuogalus vi \bu,s ið\kuo vaikams
panèekikes nun rti
ka,p\stuoji suovietu va æ ið\Ûu,kini,Nku at iemi
gi,vuolus padargus þemes i\visus suva,ri i\
kulkuo a
pra uo kulkuozni,Nka, maþa, tæuþdirba vielæu
ka\kulkuo a, prasigi,væ,na i\daugæu
iðeidava
a buva nukritis nu\viðkaus i\susikuolieèi,jis
kuoji tudiel i\daba ain raiþdams
muna maþuks vaiks apsigimi kuolieks tudiel
ta,p\i\varkstu su\anu visa laika puo\
liguonines
prisiski,nusi pasimerkæÛ kuonva,li ju ta\skanæ,
kvepies visa truoba
anuo jæÛ\visai miðu,gana kuopki ka\tuoki
ðalna uo\iðlæida gi,vuolus laukuo
medie buva kuopli,èi ta\i\suovie meèu anuo
nieks ne ri,n a nupjæuti
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k ptos sf. pl. (1) ,kopėčios‘
korav nė (l. karowanie) sf. (2) ,bausmė’
k rkas (l. korek) sm. (1) ,kamštis‘
kort (l. karta) sf. (2, 4) ,lapas su tam tikru
piešiniu‘
k rtas (l. kort) sm. (1) ,toks tvirtas
medvilninis audinys‘
kortav ti, - ja, - jo (l. kartowa ) tr. ,žaisti
kortomis‘
k šalyna sf. (1) ,mėsos atliekų ir kaulų
nuovirų drebučiai‘
kotav ti, - ja, - jo (l. katowa ) tr. ,kankinti‘
kot lis sm. (2) ,plunksnakotis’
kr likas (l. krolik) sm. (3b) ,triušis‘
kr mė sf. (2) 1. ,gyvatės galva‘
2. niek. ,žmogaus veidas‘
kr pšas sm. (2, 4) ,pintinė‘
kra čius (l. krawiec) sm. (2) ,siuvėjas‘

kr bė sf. (2) ,dėžė‘
kre zai sm. pl. (2) ,nėriniai‘
kreken sf. sing. (3b) ,tik apsiveršiavusios
karvės pienas‘
kreken nis, -ė adj. (2) ,iš krekenų
pagamintas‘
kr klis smob. (1) ,plonas, padėvėtas
drabužis‘
krėn sf. (4) ,ant balinto viralo ar pieno
nusistovėjusi plėvelė‘
kr pas sm. (2) ,geros rūšies vilnonis
audinys‘
kr pelis (vok. Kr ppel) sm. (1) ,silpnos
sveikatos žmogus‘
kresk sf. (2) ,stogelis ant raidės‘
kr slas sm. (3) ,kėdė su atkalte‘
kresn

sf. ppr. pl. (4, 2) ,spirgas‘

Lietuvos valsčiai

ka,p\an\viðkaus reik kuoptums visus Ûuobulus
uðteÑpti þmuogus gali i\ga,la gauti
uð\paleistuvi,stes sulauks þmuonis didelies *dieva
kuoravuonis
ðæ di n a tuok(s)\smagus musiet bu,s gæra,
an\kuorka uþmi,nis
ðæ di n mun visai nesisek luoðti kuortums ki k\
luoðu visada prapilu
kita,p að\anuo næmaèæÛ apsitaisusi þi ma i\
va,sara aidava su\ke nums ið\kuorta
þi muos laiki vakara,s kaima vi,ra, vi,dava panèus
a\kuortavuodava suse,ji, kur\nuori,nta,s
priviræÛ kuoðali,nas uðteks puora, di nu,
pavalgi,ti uo\a ibuost laðinæ, i\laðinæ,
uþ\bluogus darbus reiks a i i, ti sava pækluo
velnæ, kuotavuos
vaika, ka\raði,dava su\kuotelæ,s ta\sasvinæ, i\
raNkas bu,dava raðalinuÛtas
visus kra,likus lig\vi na iðpjuovi pa, a, mati,t
næbuva gæra, uþdari,ti gurba,
næpamaèæÛ ka,b\gi,va,ti iðkieli kra,mi
vi,ra, ka\da,vi vi n kitam i\krames ¬ ta\apli,Nku,
visur kraujæ, ta,ðkies
puo\li taus miðki ti (g)\gri,bu pridi,ga ¬ ka\kelus
krapðus parvilkaÛ
krauèus su\sava ma,ðina ta,p\i\aidava par\
kaimus vi na apsu,dava visus paskæu
kita
pridiejæÛ kelæs krebes nereikali,Ngu puopieru
galiesi neðti i\makulatu,ras supirktuvi
kuoki graþu,s tuo \druobulies krei a,
veÓðis neiþi,nda visuos krekænuos da\i\að
primilþaÛ baqkieruka
pi tums iðviræÛ krekeninu pi,raguku i\kelus vaiku,
padaræÛ miesinus
ana apsitaisusi krieklæ,s uo\vis\ti k mandruma
pilna ka\næklausk
nu\bulbi,nis nugreibæÛ kriena i\atidavæÛ
ka,tinu, að\anuos valgi,ti nænuoru
kreps buva laba, braqgi me æga anau galieji
nusipiÓkti tig\baguoti jæ,
visi jæuni ið\kaima iðla,ksti i\miestus uo\pa
lika tik vi ni krepelæ,
da\paskutini kræska lika næuþdieta
visi kriesla, buva abdieti druobuþæ,s a isiesti
niekur næradaÛ tuðèuos vi tas
ka\sutirpæÛ taukus ta\iðe,ji viedras sma èæus i\
næma,þas blu,duks kræsnu,
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kr snas, -

adj. (4) ,tvirto sudėjimo‘

kriaun sf. (4) ,peilio koto aptaisas‘
kri nas (sl.) sm. (4) nj. juok. ,senbernis‘
kr gė (vok. Krieche) sf. (1) ,slyvų rūšis‘
krikšt vaikis sm. (1) ,krikšto vaikas‘
kri gelis (vok. Kringel) sm. (1) 1.
,riestainis‘
2. ,susuktų plaukų kuodas ant pakaušio‘
kr pla scom. (1) ,kas nuolat kraiposi‘

kr plės sf. pl. (2) ,vežimas su šoninėmis
sienomis‘
kr tulis sm. ppr. pl. (1) ,nukritęs vaisius‘
kryža nas, -

(hibr.) adj. (4) ,ilgio matas’

kryžav nė sf. (2) ,kryžiaus skersinė dalis‘
kr žius sm. (2) ,sunkus gyvenimas’
kr žmais adv. ,kryžiškai‘
kr kinimas sm. (1) ,virkdymas‘
kr kinti, -ina, -ino tr. ,padaryti, kad verktų‘
kr mas (l. kram) sm. (2) ,parduotuvė‘
krom lninkas, -ė smob. (1) ,pardavėjas‘
kr minis, -ė adj. (1) ,pirktinis‘
kr sijimas sm. (1) ,dažymas‘

kr syti, -ija, -ijo tr. ,dažyti‘
kr tai (l. kraty) sm. (2) ,baliustrada
bažnyčioje prieš did j altorių‘
kruč uti, - uja, - vo (l. kręci ) intr.
,vagiliauti‘
kruč vimas sm. (1) ,vagiliavimas‘
kr čas, -ė (l. kruczek) smob. (2) ,vagišius‘

A

tuokæm kræsnam vi,ru, nieka nier suneðti kelus
maiðus gru,du, i\svirna
radaÛ peili nulauðta lik\pat\kræunu,
buva a visa gi,ve,nima sku,pus uðtat s n
krien palika
pas\mumis i,r dauk\prisvadi,nta kri,gu
gæltuonu,ju i\mielænu,ju
ka\a susirga ta\karðina krikðta,vaikis
uo\
sava vaiku, næturieji
kriNgelis buva par\daug saldus i\vaika, nævalgi
anuos kriNgelis jæÛ\visai iðira
tas\muna kri,pla nægal nie\minutis ramæ,
pasiedieti pri\sta,la kraipuos i\kraipuos i\
visas pusæs
muna galva tam\laukuku, puoras kriplu mieðla
turietu uðtekti
papi,læÛ kæulums kra,pða kritulu, ¬ galies nuors\
tuoku, Ûuobulu, paèæukðti
nupirkaÛ puora kri,þaunu, si ksnu me æguos
jupa turietu iðeiti uo\gal i\vaiku, a liks
laba,jæÛ\apipuvusi kri,þavuoni reik padari,ti
nauji i\uþdieti
jæigu þmuoguÛ i,r skir kri,þus ta\a
tur anau
neðti lik\pat\smeÓti
me us sukruovæÛ kri,þma,s daugæu pri æis
Ûuors i\greièæu iþ u,s
taNkus vaika kruokinims nepriþu,riejims pada,ri
sava an visam gi,ve,nimu, palika liguonis
i\ka,b\gal þmuonis ta,p\ilga, tau vaika kruoki,nti
musiet palika vi na truobuo
prið\ka,ra pas\mu,sa visi kruoma, daugæusæ,
buva þi,du
ti \þi,du kruom lni,Nka, turiedava i\kve,pinti
muiluka
senæu visi druobuþæ, buva austi numi ¬vi n ki
turti,qgesnis turieji kruominus
þandu, kruosi,ji,ms uþi,mdava daug laika
uo\
daþu, nieks næturieji tik\su\ vikla sulèums
kruosi,ji
reik kruosi,ti ðna,psa bu,s graþesnis
senæu baþni,èuo buva kruota, Ûuo\ka\a ikieli
naus klæbuon anus li pi nugrauti
ka\vaiks pradieji kruèauti nu pat\maþuka uo\
tieva, nieka næsa,ki uðtat daba i\sied kaliejimi
an niekur nedirp ta,p i\gi,v n tik\ið\
kruèa,vima
ta\buoba i,r kruèi tudiel visas turam dabuoti
taðæs ka\neiðtrauktu pini,qgines
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kr kas sm. (2) ,geležinis kablys durims
kabinti‘
kr kis (l. kruk) sm. (2) ,ramentas‘
krumsl s sm. (4) ,kremzlė‘
kr nkti, -ia, -ė tr. ,sunkiai dirbti‘
kru pai sm. (2) ,kruopų sriuba‘
kruop nė sf. (3) ,kruopų sriuba‘
kr pnikas (l. krupnik) sm. (1) ,saldi
degtinė‘
kr st interj. ,trukt‘
krušel nė sf. (2) ,spūstis‘
kr šti, -a, -o tr. ,grūsti‘
kr zas (vok. Krus) sm. (2) ,geriamasis
puodukas‘
kudl (brus. êó ëà, l. kudła) sf. (2) 1.
,susivėlę plaukai‘
2. ,ilgi plaukai‘
k mai sm. pl. (2) ,krikšto tėvai‘
k paras (brus. êóïàð , l. kufer) sm. (3b)
medinė, gaubtu viršumi skrynia‘
k rtka (l. kurtka) sf. (1) ,trumpas
apsiaustas‘
kvald otas, -a adj. (1) ,klostėtas‘
kvarb tkas (brus. âàð î êà) sm. ppr. pl.
(2) ,nėrinys‘
kvater (l. kwatera) sf. (2) ,nuomojamas
kambarys ar butas‘
kvietk (brus. êâ êà sf. (2, 4) ,gėlė‘
kvot sf. (4) ,norma‘

Lietuvos valsčiai

par\laika kru,ks suru,dieji i\vir damas duræs
muni smaÓkæ, pritreqki
tuoki kuoji pasida,ri skaudi bæ\kruki nægalu
nie\þi,qksni paaiti
radaÛ suvalgi,ta visa kæulis snuki palikti tik\vi ni
kruÑslæ,
a daug mæ,tu turieji kruNkti kuol\pasista,ti
ðuoki tuoki baku,þiki
kuoþna va,kara ti(k)\kruÛpa, i\kruÛpa, daugæu
sa dinæ, nieka nægaudava
visi buva paralki, æugæus ti(g)\greita, ka,tila
kru,pi,nis pravirusi
að\visada turu nusipirkusi krupnika ka\turieèæÛ
su\ku \sve,ti pavaiði,nti
a ka,p\krita i\luova ta\mi kt ka\nie\krust
krautuviesi pri(ð)\ðve tes tuoki dideli kruðali,ni
ka\parejæÛ numi di,tums kuojums
nereik ti (k)\kruðti ðkuÓlu i\ðiepa uo\duræs
iðlu,ð
tas\kru, as jæÛ\prakura reiks piÓkti nauji
tu,\kudlu nebægal iðukuÛti reiks nukiÓpti
kuokæs ilgas uþauga tava kudlas
ku,ma, nupirka graþus krikðta marðkinukus
maÓti parsiveþi pilna kupara druobu
jæÛ\nupli,ða muna ku,r kis raNkuovi
aqkðèæu si juona, buva i gi i\kvalduÛti
mærgu, nuosinæ, bu,dava apsu,ti su\
kvarba,tkums
daba kvatæra laba, smaÓkæ, pabraNga
palaqgi vi nas kvietkas graþu paþu,rieti
kas\næturies kvuotas tuo\pi na nepirks

L
l cas (vok. Latz) sm. (2) ,kepurės snapelis‘
ladav ti, - ja, - jo (l. ładowa ) tr. ,krauti‘
lad oti, - oja, - vo (l. ładowa ) tr. ,kimšti‘
lad tė sf. ,suplojimas rankomis‘
laib s, - adj. (4) ,laibas‘
laid sf. (4) ,saulės leidimasis‘
la daras sm (3b) ,užtvaras prie tvartų
gyvuliams‘
laid nti, - na, - no iter. ,tirpdyti ledus‘
laidok uti, - uja, - vo intr. ,niekais leisti
laiką‘

kæpuris la, as jæÛ\visai susilaNksti
pilna ðiepa priladavuota druobuþu

stipræ, priluoduÛk kuopu,stu i\ba,èka
uo\daba vaika, ladutes
kuoks\aug laibus klævuks
jæÛ\artina,s saulis laida greit bu,s visai ta su
kæules reik suvari,ti i\laidari
reik laidinti ðaldi,tuva
a visa va,sara laiduoka,va
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l igyti, -o, -ė intr. ,linksmai šokinėti‘
la kmetis sm. (1) ,laiko tarpas‘
l iptas sm. (1) ,kopėčių skersinė pakopa‘
laisvam nis -ė smob. (2) ,netikintis‘
laiž ti, -o, -ė tr. ,liesti liežuviu‘
l jus (plg. brus. ëîé) sm. sing. (2) ,gyvulių
taukai‘
lak sf. (4) ,plyšys bitėms l sti‘
l kalas sm. (3b) ,ėdalas‘
lakat oti, - oja, - vo intr. ,greitai eiti‘
lakierk sf. ppr. pl. (2) ,lakuotas batas‘
l kius sm. ppr. sing. (2) ,bičių skridimas
medaus rinkti‘
lakst ti, l ksto, l kstė intr. ,skraidyti‘
lakt sf. (2, 4) ,kartis vištoms tupėti‘
lakudr (l. łachudra) scom. (2) ,valkata‘
lales s sm. (3b) ,triukšmas‘
l mas sm. (4) ,sulenkimo vieta‘
lam nti, - na, - no tr. ,lamdyti‘
lamp sas sm. (2) ,antsiuvas kelnių šonuose‘
land sf. (4) ,urvas‘
land s sf. (4) ,skylė avilyje bitėms išskristi‘
land nė sf. (2) ,lūšna‘
landu nė sf. (2) ,votis piršto gale (po
nagu)‘
lank sf. (4) ,slėnis‘
la kas sm. (4) 1. ,audeklo matas‘
2. ,pakinktų dalis‘
la kstas sm. (2) ,kelio vingis‘
lankst s, - adj. (4) ,kas gerai linksta‘
la ktis sm. (2) , rankis siūlams vyti‘
l p interj. ,godžiai ryti‘
lapa sis, -ė adj. (2) ,turintis nulinkusias
ausis‘
lap uti, - uja, - vo intr. ,skinti daržovių
lapus‘
lapn ti, - ja, - jo tr. ,godžiai ėsti‘
lasav ti, - ja, - jo (l. hałasowa ) intr. ,kelti
triukšmą‘
laskat oti, - oja, - vo intr. ,kadaruoti‘
lašin tas, -a adj. (1) ,kas su lašiniais‘
lat kas (plg. brus. ëà îê) sm. (2) ,srautas‘
lat nti, - na, - no tr. ,minti‘
latif ndija sf. (1) ,dvaras‘
l tras (l. łotr) sm. (2) ,girtuoklis‘

A

verðuks pradieji laigi,ti puo\gurba
ka,ra laikmetis buva laba, suNkus
nulu,þa kuoptu laip i\vaiks nukrita þe,mie(n)
mu,sa kaimi buva daug laisvama,nu
karvi iemi laiþi,ti sava kau tik\væsta verðuka
tas\la,jus bu,s g rs þva,kums dari,ti
par\dideli laka gal prili,n ti tranu,
ka,tina la,kals padie puo\stalu
kuol\parlakatuÛsu numuo i\sut ms

lakierkas laba, biji vanden
daba gra,þæs di nas laba, g rs bièums la,kus
pava,sari bites tur iðliekti apsilaksti,ti
viðtas jæÛ\sutu,pi an\la,ktu
tas\laku,dra viel numuo næpare,ji
lauki pasigirda didelis buobu lalesi,s
suleNk ske,pæta i\tus\paèus lamus
pa i,mk nu\kriesla tau jupa Ûuo\a isiedusi gali
sulam nti
nupli,ða nu\ke nu lampa,sa,
la,pi vuo(s)\spieji ipulti i\la da
aulie par\dideli la dis gal prili,n ti ðirðu
tava landi,ni visai supuva
landuÛni ap iemi na,ga musiet visa nuvari,s
jæÛ\visi baig laNkas nuði nauti
iðaudi kelus laNkus mila
sulu,þa laNks su\kum\reikies pakiqki,ti arkli
pa vina upi Ûuo\par\kaima didelis laNks
karklas laba, laNkstus
prapuÛli laNktis nier su\kum\iðleNkti su,lus
kæuli ka\puÛli pri\luovi tik\lap lap
muna kaimi,n tur lapausi kæuli su\parðuka,s
reik prilapauti pilna kra,pða bruoklapu
kæuli iðlapnuoji visa viedra juovala
nælasavuok Ûuo\vaikus pak lsi
atira si juona pa,muðas i\iðli,ndis laskatuÛ
reik prikepti daug laðinietu bulkiku
tuok(s)\smarkus li tus buva ka\nu\stuoga
vanduÛ biega lata,ka,s
viel par\dirva sulat n naus taks
puon pardavi sava lati undi ji i\iðvaþæ,va i\
miesta
tas\la,tras visus pini,Ngus praspruoga
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laukin ti, - ja, - jo refl. ,atlikti gamtinius
reikalus‘
lauk jis, -ė adj. (2) ,lauko pusės‘
lavs nas sm. (2) ,dirbtinis pluoštas‘
laz sf. (4) ,lazdynas‘
laz nkos (l. łazanki) sf. pl. (1) ,skryliai‘
lazari tas (rus. ëà àð , l. lazaret) sm. (2)
,ligoninė‘
laza nė (l. wazownia) sf. (2) ,pašiūrė
ratams‘
laz nas sm. (1) ,lazdynų miškas, riešutynas‘
laz rka (l. łazurek) sf. (1) ,melsvė‘
laž bos sf. pl. (1) ,derybos‘
laž ntis, - nasi, - nosi tr. ,eiti derybų‘
l beda scom. (1) ,ištižėlis‘
l beris sm. (1) ,kepeninė dešra‘
leda nė sf. (2) ,ledainė‘
l derga scom. (1) ,tinginys‘
l
l
l
l

dyti, -ija, -ijo intr. ,lyti ir šalti‘
dspira sf. (1) ,baltoji, žiloji kielė‘
dva (l. ledwo) prt. ,vos‘
dva ne l dva adv. ,vargais ne galais‘

l džinga sf. (1) ,pačiūža‘
l dnas, - adj. (4) ,švelnus‘
l gti, -sta, -o intr. 1. ,mažėti‘
2. ,darytis liguistam‘
le cai (germ.) sm. pl. (2) ,virvės‘
leik (l. lejka, lejek, brus. ë éêà) sf. (2, 4)
,piltuvas‘
le pti, -sta, -o intr. ,svirti‘
l kai sm. pl. (4) ,pelai‘
l kas sm. (4) ,indas plonu kaklu‘
lelij vas, - (l. liljowy) adj. (4) ,violetinis‘
lėl kė sf. (2) ,akies vyzdys lėlytė‘
lenci gas (brus. лaнцуг, l. ła cy) sm. (2)
,grandinė‘
l ndrė sf. (1) bot. ,paprastoji nendrė‘
lendr nas sm. (1) ,lendrėmis apaugęs plotas,
nendrynas‘
l nkė sf. (1) ,duobė, loma‘
lentgal s sm. (3b) ,trumpa lenta‘
lepe zeris sm. (1) ,ištižęs‘
l pšis sm. (2) ,liurbis‘
lešk (sl.) sf. (2) ,šlaunis‘
lėtap dis, -ė smob. (2) ,lėtas žmogus‘
liaukis sm. ,pažandė‘

Lietuvos valsčiai

reik taqkæ, par\na,kti k lti,s i\aiti laukinieti,s
iðeidams gæra, uþdari,k laukujæs duræs
gæra me æga i,r vilna su\lapsanu nesiglamþa
tuoki sæna la a Ûuo\apkibusi ri ðuta,s
tujæu iðvirs la aNkas reiks greipti i\blu,da
truoba tikras la are pasida,ri pilna pristati,ta
luovu
la auni visai supuva tujæu nugru,s
atejæÛ i\þu,ru iðkirs visas la i,n
plaunant reik ipilti la urka bu,s baltesnes
staltieses
laþi,bas bu,s ri,tuo ri,ta

ani iemi laþi,nti,s
kuoks\tu\le,bæda aini viskaÛ varti,dams
muna ðuÛ laba, skanæ, su iedi leberi
ri,ta truoba palika ðalta ka,p\lædauni
a tikras le,dærga tik gul i\gul visai nieka
nedirb
prið\ri,ta pradieji smaÓkæ, le,di,ti
i\medi pritu,pi daug le, piru
viela, iðejæÛ lædva spiejæÛ i\autuobusa
ta,(p)\pavargaÛ ka\lædva ne\lædva parejæÛ
numuo
kaðkur pameèæÛ le, i,Nga nieka,p nægalu rasti
papu,ti tuoks\liednas viejuks
kuojis pu menes pradieji liekti

staigæ, a iemi liekti
jæÛ\baig a iriðti lei a, i\dieþie nukris an\þe,mis
pa i,mk leika reik pi na supilti i\butælka
nu\kaÓðti visas gieles nuleipa
kumeèæms klu,dava tik\læka,
kerèuo stuov piln leks þibala
kuog \graþus tas\leli jæ,vs jurgina þi
kaimi,n suþeidi aki s lieliki i\apa,ka
pa i,mk len u,ga i\aik pririðti karvis
ta\mærga aukðta ka,p\l n ri
ti \pru,dgalæ, daba palika jæÛ\vi n len ri,n
l qki jæÛ\nuði nauta galies riðti karves

nu\stuoga nukrita lændgali,s
tas\lepei eris nieka nægal gæra, padirpti
tas\le,pðis tik\puo\kuojums painuojæ,s
tuos\mærguos baisæ, stuoras læ,ðkas
tas\lietapiedis visada niekur næsuspie
a tuoks\ri bus ka\læukis ka,p\kæulis
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lia nas, - adj. (4) ,netvirtas‘
lic pierius sm. (1) ,velnias‘
lieč na sf. (1) ,kaukė‘
li čyti, -ija, -ijo (brus. ëÿ
, l. leczy ) tr.
,gydyti‘
li karstva (l. lekarstwo) sf. (1) ,vaistai‘
l giava sf. (1) ,lygus mokėjimas‘
l gti, -sta, -o tr., intr. ,derėtis‘
li tinas, - adj. (3a) ,purvinas, neðvarus‘
l bti, -sta, -o intr. ,turtėti‘
l cnas, - (l. łacny) adj. (4) ,savas‘
lodav ti, - ja, - jo (l. ładowa ) ,sutarti‘
l joti, -oja, -ojo (l. łaja , brus. ëàÿà ) tr.,
intr. ,plūstis‘
loka čius sm. (2) ,gobšuolis‘
loka nas, - (l. łakomny) adj. (4) ,gobšus‘
lom sf. (4) , dubęs žemės plotas‘
l mas (rus. ëî , l. łom) sm. (2) ,geležinė
dalba‘
lopa sm. pl. (4) ,suplyšę drabužiai‘
lopk (l. ławka) sf. (2) ,suolas bažnyčioje‘
losk (l. łaska) sf. (4) ,malonė‘
lov s sm. (4) ,dėžė gyvuliams šerti‘
l zorius (l. łazarz) sm. (1) ,ligonis‘
l čkai (l. wł czko) sm. pl. (2) ,minkšti
vilnoniai siūlai‘
l gės sf. pl. (2) ,prastas vežimas‘
lu stas sm. (2) ,gabalas‘
l kutas sm. ppr. pl. (1) ,prastas, sunešiotas
drabužis‘
lu šas, - adj. (4) ,nerangus‘

A

læunus daigukus viejis iðlaNksti
vaikðta, pajuÛdis ka,p\li ipieris
*uþgavienu þi,du buva laba, baisæs lieèi,nas
reik anau veðti lieèi,ti pa \da,ktara
laba, pabraNga liekarstvas nebægal nie\ipiÓkti
daba jæÛ\nebæbu,s li,gævas
ilgæu reik li,ktis gal pal is kaina
tuoku, lu,tinu, raNku ka,p\tava nie\pas\vi na
vaika næmaèæÛ
puona, luopst ið\varkðu pruo i,s
nuors\kuoki luo na ka peli turieèæÛ
ani gi,ve,nimi gæra, luodavuo
buobas pradieji luojuoti,s ka\ki ms skeidies

tam\luokaÑèu, vis\nægana i\nægana
a buva baisæ, luoka n an\turta
visi karves suriða i\luoma tin\daugæu þuolies
i,mantus vuo(s)\su\luomu galieji iðveÓsti
ið\tu,\ke nu vi ni luopa, palika
par\suma buva prisiedusæs pilnas luopkas
*dievs da,vi dideli luoska
kæules iþgrauþi luovi reiks padari,ti nauji
a pasida,ri visai luo uorus
visi luèka, jæÛ\su iesti kan u,
iðveþæÛ kelæs luges mieðla

nuvirta didelis muoli luis
ana susiri,Nka visus sava lukatus i\iðe,ji
ta\luÑði karvi duÛd laba, maþa, pi na

M
ma kti, -ia, -ė tr., intr. ,godžiai gerti‘
me telis sm. (1) ,penimis, kastruotas
vyriškos lyties gyvulys‘
m tėlė sf. ppr. pl. (1) ,pelynas‘
m mė scom. (2) ,žioplys‘
mėšl ngis sm. (1) ,spazmas, traukulys‘
m cė malon. sf. (2) ,kiaulė‘
mi tas sm. (2) ,kuolas‘
mietgal s sm. (3b) ,prastas kuolas‘
m ltingas, -a adj. (1) ,turintis daug
krakmolo‘
mising nis, -ė adj. (2) ,žalvarinis‘

veÓðis puÛli i\viedra i\ iemi maukti pi na
kuoki dideli meiteli parieþi kaimi,n
iðvirk me,tielu veÓðuÛ nu\traiduos
muna vaiks miemis tudiel taqkæ, gaun nu\
didesnu,
vaikuÛ mieðluqgis sutrauki kuojæs i\a
paskæ da
ta\muna mi i par\visas tuoras iðein
gæra, su\a,kminu ikalk mi ta ka\karvi
næpasilæistu
mi dgali,s nupuva i\nuvirta tuora
ði met bulbes laba, miltiNgas iðvirtas visas
suspruokst
misiqginis èaini,ks greièæu uþv rd
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mitul s, - smob. (3b) ,vienų metų gyvulys‘
m žauti, -auja, -avo vlg. juok. intr. ,garsiai
juoktis‘
m žis, -ė vlg. menk. smob. (2) ,nerimtas
žmogus‘
m žius, -ė smob. (2) ,kas šlapinasi lovą‘
m žti, -a, -o vlg. intr. ,šlapintis‘
mokytoj stė sf. (2) ,mokytojavimas‘
m lduobė sf. (1) ,duobė, iš kurios kastas
molis‘
m nai sm. pl. (2) ,kerai‘
m teriška sf. (1) ,moteriškė‘
mūk (brus. óêà) sf. (2) 1. ,kančia‘
2. ,Nukryžiuotojo Kristaus figūra‘
m kauti, -auna, -avo intr. ,tarpais bliauti‘
m lkis, -ė smob. (1) ,žioplys‘
mun sis, - ji smob. ,maniškis‘
m rinas, - adj. (3b) ,murzinas‘
m rkanas, - adj. (3a) ,apsiniaukęs‘
mu zius, -ė smob. (2) ,išsitepęs‘
mūri kas sm. (2) ,išmūryta vieta prie
krosnies‘

Lietuvos valsčiai

ta \buluks mituli,s par\visas tuoras ain
suse,ji ke,læs mærgas i\truobuos keÓèi i\mi,þaun
muna duktie miþi anai tik\su\bærna,s duÛti,s
a nu\ðna,psa jæÛ\miþus pasida,ri
nu\iþgan ti vaiks pradieji mi,ðti i\ke nes
anuo muoki,tuoji,sti ilga, nætruka prasigieri i\
iðmeti
mulduvie visa va,sara stuov vanduÛ
kuoki èæ\daba muona, da,ruos
Ûuod\bajæva muo riðka du\vi,rus nurita

tik\par\kaÓèi mu,ka gavaÛ tau\vi,ra
an\sta,la de,gi þva,kes i\stuovieji *dieva mu,ka
karvi pradieji mu,kauti mati,t jæuèu i ðka
tu\tikras *dieva mulkis
munasis pa truoba susibudavuoji

nespiejæÛ parvilkti vaika viel murin
kuoki murkana di na nieka,p neiðauðt
aik greièæu prausti,s Ûuo\asi baisus muÓzus
bærn parvargis krita su\druobuþæ,s an\mu,ruka
i\tujæu uþmiga

N
nab štikas, -ė smob. (1) ,velionis‘
nag nas sm. (2) ,revolveris‘
n ikis, -ė smob. (1) ,šykštuolis‘
nar s sm. (4) ,sąnarys‘
nas lkos (rus. íîñ ëê ) sf. pl. (1) ,neštuvai‘
nažutk (l. narzutka) sf. (2) ,palaidinė‘
ned lia (brus. íÿ ëÿ) sf. (1) 1. ,savaitė‘
2. ,sekmadienis‘
neprižl binti, -ina, -ino menk. tr. ,ne žiūrėti‘
nėr jas, -a smob. (1) ,kas mezga‘
nert nis sm. (2) ,megztinis‘
n tės sf. pl. (1) ,ant dviejų lazdelių suverti
dvigubi siūlai su kilpom‘
n perskas (brus. íï ðñ àê, l. naparstek, rus.
íàï ðñ îê) sm. (1) ,antpirštis‘
num sėda sf. (1) ,visą laiką sėdintis
namuose’

naba,ðtiks pariedi, galies pradieti gi duoti
skri,nie buva pakavuo nagan
tievs buva didelis naikis næduÛdava vaikams
pini,Ngu,
kuojis nari,s i,r skaudus i\suputis
liguonis buva tuok(s)\suNkus ka\næ,ðant
nasi,lkas tratieji
naþutka supli,ða pra,kaita su iesta
pra,ji nedieli Ûuo\ði napju,tis ga,la næmati,ti
ateis nedieli i\galiesma pas lsieti Ûuo\daba
dirpkæm
jæÛ\sutæ,ma nieka nepriþlibinu
ana laba, gæra nierieji tudiel visi pra,ða
tas\n rtinis jæÛ\visai iþdila iþdu,lieji

va,kar susipainuoji visas ni,tes nutru,ka su,la,
usimauk nuopærska Ûuo\su\a,data susibadi,si
pirðtus
kas\anam a itika ka\pasida,ri tuoks\numisieda
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O
obli rka (l. helarka) sf. (1) ,obliavimo
mašina‘
obūl nė sf. (2) ,obuolių košė‘

obūl nis, -ė adj. (2) ,iš obuolių padarytas’
obūlin otas, -a adj. (1) ,obuolių koše
išteptas‘
obūl s sm. (3a) ,obelies vaisius‘
ob lmušis, -ė adj. (1) ,apskritais rutuliukais
dėmėtas‘
oj interj. ,vaje‘
oj tus interj. ,vaje‘
op bė sf. (1) ,skausmo bijojimas‘
op s, - adj. (4) ,lepus’
t (plg. l. ot, rus. âî ) prt ,štai‘
ožk vilnės sf. pl. (1) ,šiurkščios vilnos‘

oži otis, -i ojasi, -i vosi refl. ,spyriuotis‘

ož s sm. (3) 1. ,ožkos patinas‘
2. ,stovas su kojomis padėti pjaustant
medžius‘
ožkaba zis sm. (2) ,baltažiedė plukė‘
ožk kšnis sm. (2) ,ožekšnis‘
ožk ena sf. (1) ,ožkos mėsa‘
ožk nga adj. f. (1) ,vesianti ožka‘

su \Ûuoblærka buvaÛ susikuolieèi jis deðinies
raNkas pirðtus
rudini priværdu ka,tilus Ûuobu,li,nis pridædu
sklæpa sluoviku Ûuo\par\þi ma bu,n viskas
suvalgi,ta
ka,p\nuvaþuÛdavuom ba,ba mumis vaiði,ndava
sava darba Ûuobulinu vi,nu
ka\valgi vaika, Ûuobu,li,ni ta\ta,p i\palika
Ûuobu,linuÛta sluovika an\sta,la
ði met ka,p\niekad daug Ûuobu,lu, visu,
Ûuobælu, li,Nkst apkibusæs ða,kas
visas anuo pasidi e,vims buva Ûuobulmuðis arkli,s
tuoki nie\vi n Ûu,kini,Nks næturieji
Ûuojæ muna kaimi,ni,stie buva pa,graps Ûuo\
að\nieka neþinuojæÛ
Ûuojætus kau að mataÛ sve,ti næbuvieli
manæÛ ka\jæÛ\næpaþi,nsu
nu\tuokuos tuo\vaika Ûuopi,bis ka \biðki ðauk
ki g\balsa tur
gru,ðikes i,r laba, Ûuo,pæs daug anas reik
priþu,rieti kuol\prigi,da,
ri,ta tuoki apnukusi buva Ûuo\an\pi tu isitaisi i\
Ûuot\kuoki pagada palika
Ûuoðkavilnes tik\panèækums n rti Ûuo\
n rtini nieks nænuories vi kti,s ka\bu,s laba,
ðurkðtus
nu\i\varkstu su\vaika,s ka\pradædu anus
taisi,ti tujæu praded ÛuoþuÛti,s ta\tuo
nesivilksu ¬ ta\anuo nesivilksu
ka\vi na si,ki Ûuoþi,s uðpuÛli i\suba,di vaikus ta\
pama,ti, ið\tuola liegdava ani kuo\tuolæu
tuoki suNku,s ra ta, ka\vuo \gal uþriti,nti
sukibus vi juo an\Ûuoþi
ka\nutirbdava sni ks apluÛks baltuÛdava nu\
ÛuoðkabaÓzu mielænuÛdava nu\pi juolku
ka\miðki iðkirta di uÛsus me us visas pluo
apsipi,li Ûuoðka,kðnæ,s
ka\i\ka,p sveik valgi,ti Ûuoðkiena Ûuo\ana mun
næpati,Nk i\gana
ði met nier nie\vi nuos Ûuoðki,Ngas Ûuoðkuos
visas palika beÓgþ æs

P
p alksnynis sm. (1) ,vieta palei alksyną‘
pabarz s sm. (3b) ,vieta po smakru‘

palksni,nie ta,(p)\paðuokusi þuoliki reikies
nuvesti pagani,ti karvi
vaiks pasista,ta ku,r kis ka nieri ta,p ka\a jæÛ\
ræ,ma,s i\pabar i
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pab lda scom. (1) ,naktibalda‘
p biros sf. pl. (3b) ,iš šieno iškritusios žolių
sėklos ir lapeliai‘
pabrol s sm. (3b) ,pajaunys‘

p cas (l. pac) sm. (2) ,žiurkė’
pad bnas, -a (brus. ïà î í , l. podobny)
scom. (4) ,panašus‘
pad iga sf. ppr. pl. (1) ,dyglys, iš kurio
išauga plunksna‘
pad lka (l. podolek, brus. ïàïà àëàê) sf.
ppr. pl. (1) ,apatinis drabužio kraštas‘
pad nga sf. (1) ,pašiūrė‘
p daras sm. (3b) ,gyva būtybė‘
pabobia s adv. ,nuo vienos bobos prie
kitos‘
pad igotas, -a adj. (1) ,apaugęs padaigomis‘
p das sm. (2, 4) ,duonos sukritęs sluoksnis‘
p dis sm. (2) ,gūžtoje laikomas kiaušinis‘
paderm sf. (3b) ,giminė‘
pad lboms adv. ,šnairai‘
pad vas (l. podziw, brus. ïà â) sm. (2)
,nuostaba‘
p dkava (l. podkova, brus. ïà êîâà) sf. (1)
,pasaga’
padl (l. podło, brus. ïà ëà) sf. (2, 4)
,bjaurybė’
padlag (l. podłoga, brus. ïà ëî à) sf. (2)
,grindys’
padl ecas sm. (2) ,nenaudėlis‘
padl ena sf. (1) ,maitos mėsa‘
padnoškos (l. podn

ek) sm. ,pakoja‘

padr ika scom. (1) ,nerimtas žmogus‘

Lietuvos valsčiai

muna vaiks pasida,ri pabalda pradieji par\nak
tæs næpareiti numuo
Ûuoðkukams papi,læÛ puora gu,nu, pabiru,
turietu uðtekti
draugis vese,lie mun pakluva gæra,muokantis
ðuokti pabruoli,s ta\nereikieji siedieti kerèuo
ve,di i\ve,di ðuokti
an\þi muos visi ið\lauku, pa, a, pradieji li,n ti i\
ru,sus reik varaunæ, uðtaisi,ti visur pli,ðus
vaikuks pada,bnas i\tieva ka,p ið\aki s trauk
ið\karta pasaki,si kinuo vaiks
Ûuo ka\nusipirkaÛ turgu viðta vi nas padaigas
nie\nupeðti nægal
par\tau\skubiejima næpamaèæÛ ka\atirusæs
si juona pa,padalkes iemæÛ i\apsivilkusi
iðejæÛ i\þmuonis
suvielavaÛ pareiti numuo i\suvari,ti viðtas i\stalda
¬ ta\radaÛ sutu,pusæs padaNguo
isitaisæÛ kaèuka ta\vis gi,vs pa,dars ðalæ geræu
nægu visai vi na
i\kada ana sava darbus nusidirb ka\par\di nas
pabuobæ,s la,ksta
krautuvie radaÛ kelus padaiguotus viðèukus
Ûuo\daugæu juokuos miesuos nier piÓkti
ka\prapjuovæÛ duÛnas kæ,pala anuo vidus
bev ik visas gri,n pa
vaiks ka,p\ri,Nka ið\li u, kæuðinus paÓneði i\
pa,di
visuo mu,sa padermie næbuva nie\vi na kruèa a\
la,tra
uðtægdava tievu, tik\padilbu s þvilktelieti vaika,
ið\karta nutildava
visu, padi,vu, ana viel atvaþæ,va i\ba,lu su\nauju
kavalieru
þmuonis saki,dava ka\patkava a neð laimi
tudiel anau i\pakabi,ndava pri\numu, duru
ta\padla viel nuvi,luoji vi,ra nu\ðeimuos i\gi,v n
saÛ pat qki,nta
senæu visuo truobuo buva asla Ûuo\daba
saluoni susidiejuom padlagas
bu,rie ka\a ira d v i n pa lie as ta\prasided
visuoki pi,ktæ,
ðuÛ parvilka kaðkuoki pa liena ta\dabai\ta pa
puo\bu,da
kada buvaÛ maþa mun patigdava mi,nti sta,klu
padnuoðkæs
a jæu nu\pat\ma,þa buva padraika tuoks\
iðlika par\visa gi,ve,nima
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padr ikos sf. pl. (1) ,išsidraikę javai
dirvoje‘
pakabin tas sm. (2) ,kilpelė drabužiams
pakabinti‘
pakaitu s adv. ,keičiantis‘
pak lnė sf. (1) ,vargai‘
pak nkt interj. ,bėgimui šuoliais nusakyti‘
p kulos sf. pl. (3b) ,prastesnis linų pluoštas‘
pak nis sm. (1) ,skaudulys‘
pal

sf. (2) ,audeklo gabalas‘

pal epė sf. (1) ,namo pastogė iš lauko
pusės
p mėtoties, -ojas, -ojos refl. ,mėgdžioti‘
pami kalas sm. (3b) ,padažas‘
pampl scom. (2) ,storas ir mažas‘
p plavos sf. pl. (3b) ,pamazgos‘
p rauga sf. (1) ,skaudulys‘
patarm sas sm. (2) ,padažas‘
pr klytis, -ijasi, -ijosi (l. przykrzy ) refl. tr.
1. bjaurėtis‘
2. kyrėti‘

A

visus rugus paÓveþiem lika tik\padraikas
pridiesma kuokæs veþieèæs i\anu,
þu,ru ka\kailinæ, nukriti, nu\g bis mat\
pakabinuo nutru,kis
baisæ, ki ta i,r milðti karvi pakaitu s ta\su\
vi na ta\su\kita raNka pamælþu
girdieti varpa, va,ni, da\vi n þmuogelis palika
a,ðaru pakalni
uikis paki,Nkt paki,Nkt i\nulieki i\kru,mus ðuÛ
nespieji pagauti
i,r daug pakulu, galies iðausti me æguos maiðams
su,ti
visa kuoji nupi,li paku,næ,s reikies aiti pri\
da,ktara
peÓkelis sæurs nuorænt pasu,ti druobuli reik
sudieti du\palus
stalda paliepie kre,gþdes susisuka kelus li us
maþuks vaiks pasa,ka kuoki þuodi Ûuo\didi jæ,
tujæu praded pa,mietuoti,s
laba, ska,nu,s bulbinæ, klæ, ka, bed\biðki par\
maþa, pamirkala
tuoki graþi pana Ûuo\anuos kavalierus ¬ pa pla
jæÛ\piln viedras paplavu, ¬ reik neðti supilti
kæulums i\luovi
musiet vaiks laba, parsiganda ka\a ira,da ti g\
daug paraugu
þu,ru katili vi n patarma,sas palikis Ûuo\visi
ku lieta, suvalgi,ti
visi tum\va gu pradieji prikli,tis
a

nieka daugæu næmuok tik\prikli,tis

R
rabav ti, - ja, - jo (l. rabowa ) tr., intr.
,plėšti‘
rab ti, r ba, - jo intr. ,krebždėti‘
rag žė (sl.) sf. (2) ,plaušinė‘
rag ti, - ja, - jo intr. ,stingti nuo šalčio‘
rag kės sf. pl. (2) ,vaikų rogutės‘
rain otas, -a adj. (1) ,dryžuotas’
rakšt s sm. (2) ,pašinas’

ruoduos tuog \g rs vaiks auga Ûuo\daba

pradieji rabavuoti þmuonis
kada visur nutila ¬ tada þurkes pradieji rabieti
uþ\a,bietu
tuokæs lu,tinas kuojæs ka\vuos su\ragaþe

a mirki,tas vandenie gal nu ri,nti
tuoks\ðal viejis kæura, kuoð par\druobuþus

ka\þmuogus gi,vs gali suragieti i\kaula
nieka mums vaikams næbuva smagæu ka,p nu\
kalna pasil isti su\ragikums
visi sa,ka ka\rainuÛ si juon mun laba, priti,Nk
atruodaÛ dailesni
i\raNka buva ili,ndis rakðtis neiðtraukæÛ anuo
ta\daba usiruoþi,ji
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r kti, r ka, r kė tr. ,pašiną sivaryti‘
r mbėti, -ėja, -ėjo intr. ,kietėti‘
ra stis sm. (2) ,ramtis‘
ram lė sf. (2) ,graižažiedžių šeimos laukų
augalas ramunė’
rank tis, - jasi, - josi refl. ,sektis‘
ra kpinigiai (hibr.) sm. pl. (1) ,pinigai,
duodami iš anksto‘
rat

(l. rata, vok. Rate) sf. (4) ,dalinis
mokėjimas‘
rat nas sm. (2) ,apskritimas‘
ratu kas (l. ratunek) sm. (2) ,išeitis‘
raud nymė sf. (1) ,raudona dėmė’
ra galas sm. (3b) ,raugas’
ra kas sm. (4) ,raukšlė‘
rauli ti, -i ja, -i jo tr. šnek. ,versti žemę‘
r delis (vok. dial. Reddel) sm. (1) ,rėtis
grūdams valyti‘
rek žis sm. (2) ,išsiplėtęs daiktas‘
rem zytis, -ijasi, -ijosi refl. ,ginčytis‘
r pečkas, rėpl

adj. (3b) ,keturpėsčias‘

adv. ,ropomis‘

ret s sm. (4) ,ratas apie mėnul ‘
r ebinas, - adj. (3a) ,riebaluotas’
r kšti, -ta, r ško intr. ,spurti‘
rin

(l. rynek) sf. (4) ,vamzdžiai, vandeniui
subėgti nuo stogo‘
rink (l. rynek) sf. (2) ,turgavietė‘
ri glinti, -ina, -ino intr. ,be tvarkos dėti‘
riogs ti, ri gso, - jo menk. intr. ,būti nieko
neveikiant‘

Lietuvos valsčiai

benæþdama plæuskas pasirakæÛ raNka Ûuo\
daba nieka,p neiðtrauku rakðti
muna raNkas nu\suNkaus darba sura bieji
susti,ra par\narus
Ûuobels ða,kas apkibusæs Ûuobulæ,s ka\
nænulu,ðtu pariemæÛ su\raÑðèu
ka,b\gani,kluo neblika kituokuos þuolies karves
nu iedi i\ramules
musiet kas\uðèieravuoji ka\ði met nesiraNkuo i\
mun gi,vuolus augi,nti
buvuom jæÛ\ka,p i\suli,gi, truoba piÓkti i\
raNkpini,qgus da,viem bet\ iemi i\a isa,ki
parduÛti
ta,b\greita, tas\laiks ain nespieju uþmuokieti
vi na ra,ta þu,riek i\kita reik muokieti
ka\i\ka,p pluovæÛ skuoterti vis\ti k vidurie
pasilika gæltuon ratan
suseisma visi apsitarsma vis\ti (k) kuoki nuors\
ratuNka turiesma rasti
buvaÛ nuplikusi kuoji Ûuo\daba i\laikuos
rauduoni,mi
gavaÛ skanuos duÛnas raugala bandi,su i\að\
tuokuos isikepti
da\tuoki jæuna buobiki Ûuo\apli,Nku, burna i\
akæs jæÛ\vi ni rauka,
bulus ka\pradieji rauluoti ta\visus kupstus su\
raga,s iðvaÓti
pri\ku,lima ma,ðinas redeli dirbdava ke,læs
muo riðkas
sviÓni padie kaðkuoks reke,þis ¬ ta\nie\pri\
gru,du, mi,Ngas nægal pri eiti
jeigu kas\tik næ\puo\anu
muna vi,rs tujæu
pradiedava reme, i,ti,s
visai nægalu pasilæNkusi bu,ti uðtat padlagas
plaunu repæèka
muna vaiks da\næmuok vaikðèuoti Ûuo\tik\
ðlæuþ riepla
i,r retis apli,Nku, mienesi bu,s li taus
Ûuot\ana tur bjæuri ma,da ri binas raNkas
ðluÛsti,ti i\kvartu,ga
ta\me æga laba, ri,kðt a kirpus tujæu reik
apmieti,ti
visas na,ma rinas suru,diejusæs reik pakeisti
nauju s
an\ri,Nkas viskuo i,r tik\reik pini,Ngu, turieti
truoba priruogli,nta visuoku, sænu, rakandu ka\
nier vi tas nie\apsisukti
parejæÛ numuo truoba ðalta Ûuo\vaika, ruoksa
susitrauki,
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ripk sf. (2) ,apskrita medžio atpjova
žaidimams‘
rit nis sm. (2) ,suvyniotas audeklas‘
rod

(brus. ðà à, l. rada) sf. (2) ,išeitis‘

r davoti, -oja, -ojo tr. ,duoti patarimą‘
roku das (l. rachunek) sm. (2) ,kalba‘
ron

(brus. ðàíà, l. rana) ,žaizda‘

r zas (sl.) sm. (2) ,sykis‘
rubašk

(sl.) sf. (2) ,viršutiniai marškiniai‘

r šioti, -ioja, -iojo (l. ruszy ) tr. ,imti‘

A

bægani,dami karves pi mænuka, mieti,dava ripka
prigalvuodava i\kituoku, abuovu
pas\anuos pilna kamara prikrauta mila i\druobis
ritinu
visa giminie susiri,Nksma apsitarsma vis\ti k
turiesma kuoki nuors\ruoda rasti
ana mun paruodavuoji an\kuojis dieti parstapa
sa,ki ka\turietu pama,èi,ti
vi,ra, sustuoji, ruoku dus pruovi, Ûuo\darps
stuov næpradie
an\kuojis a ivieri ruona juoki vaista, næpaded
diek anus ki k\nuori
ti g\daug Ûuobulu, viejis pripurti turiejæÛ aiti
kelus ruo us kuol\suneðæÛ su\kra,pða,s
spiejæÛ tik\apvi kti vaiku, nauji ruba,ðka Ûuo\
jæÛ\pare,ji parplieðta
sve,tima nægal ruðuoti Ûuo\*dievulis nubaus

S
sald mas sm. (2) ,saldus valgis‘
s rgienė sf. (1) ,valytoja‘
sarvala sm. pl. (3b) ,pūliai‘
sausitel s, - adj. (3b) ,visiškai sausas‘
s bras sm. (2) ,blogas draugas‘
sėd nė sf. (2) ,vieta atsisėsti vežime rogėse‘
seil geris sm. (1) ,seilių tekėjimas‘
sėtin s sm. (3a) ,griežtis‘
s enpečius (hibr.) sm. (1) ,šildoma krosnies
sienelė‘
sils ties, s lsas, - jos refl. intr. ,ilsėtis‘
si stas sm. (2) ,didelis pyktis‘

skar tas, -a adj. (1) ,apaugęs kuo‘
sk petas sm. (1) ,didelė užsisiaučiama
skara‘
skil sf. (4) ,pliauska‘

ðirdis ta,(p)\pasmuoka saldima aisu suvalgi,ti
kuoki saldaini
ana muoki,klas sargiene pradirba daug mæ,tu
Ûuo\daba ¬ jæÛ\pe ini,qki
pratru,ka paku,nis i\pradieji biekti ið\anuo
sarvala, gal daba i,ms gi,ti
tuoki kai ri sauli spiejæÛ pa æuti n rtini Ûuo\
jæÛ\sausiteli,s
ruoduos tuog \g rs vaiks buva Ûuo\siebra,
iðvedi ið\ke,li
ne\visi vaika, sutilpa an\siede,nis kiti susieda
an\ðæudu, ra,tu gali
kaðkas mun pasida,ri kada bu,nu ilga, pasilæN
kusi praded seiliegeris pjæuti
apsvadinaÛ næma,þa lauka sietinu, turiesu þi ma
kau dieti kæulums værdant juovala
pa uovæÛ pa èækas pri\si npeèæus i\par\na,kti
isisausieji
ba,ba jæÛ\visai bæ\sveika,tas pain kelus
þi,Nksnus i\silsa,s
kada pare,jusi radaÛ truobuo pi juokaujænti vi,ra
su\kiebra muni tuoks\sus pa iemi ka\
nuoriejæÛ viskaÛ iðtraqki,ti
miðki maèæÛ pralækant la,pi su\tuokæ skaruota
ÛuÛdæga
muna ba,ba su\tambu,rku buva nunierusi kelus
ske,pætus
ræbulines skilas ka,p\mat parpli k Ûuo\truobuo
si npeèus nædaug teiðiln
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skl stai sm. pl. (2) 1. ,spaudimo rankis‘
2. ,spąstai žiurkėms gaudyti‘
skl stas sm. (2) ,plaukų sklastymas‘
skre tas sm. (2) ,sterblė’
skr bti, skri ba, -o intr. ,dvėsti‘
sk jas sm. (4) ,kankorėžis‘

Lietuvos valsčiai

jæÛ\musiet iðvarvieji iðru,gas ið\su,ri galies
iði, ti ið\skla,stu
pastaèæÛ vakari sta di sklastus Ûuo\ri,ta radaÛ
ili,ndusi pa, a
anai daug graþæu kada buva sklas par\kairi
a,ki Ûuo\næ ka\daba par\viduri
viejis ti k\pripuÓtis ÛuobuÛlu, ka\pilna skreita
paÓneðæÛ bu,s vaikams pagrauðti
parsi iedi karvi duobilu, su\rasa iðputa i\
nuskriba nie\vi rinars nieka næpadieji
ta,p\skaudæ, miðki uþmi,næÛ an\puði s skuji
ka\a,ðaras iðuoka ið\aku,

Š
šabakšt nas sm. (1) ,tankūs krūmai‘
šabalb nas (vok. dial. šabalb ne, l.
szabelbon) sm. (2) ,daržinė pupelė‘
š iba (l. szajba
vok. Scheibe) sf. (1)
,poveržlė‘
š ika (sl.) sf. (1) ,gauja‘
šakar i makar i interj. ,maišymuisi
nusakyti‘
šak rna sf. (1) ,smarki moteris‘
šakočk sf. (2) , rankis su kotu daržovėms
kapoti‘
šamarl kas (nlt?) sm. sing. (2) ,prastas alus‘
ša dyti, -ija, -ijo (vok. sch nden) tr. ,plūsti‘

š pai sm. pl. (2) ,pakratai‘
šara čius (l. szara cza, brus., rus. ñàðàí à)
sm. ppr. pl. (2) ,kas daug suvalgo‘
šarlat nas scom. (2) ,sukčius‘
šašv lka scom. (1) ,valkata‘
šatr

sf. (4) ,ilga, plona šaka‘

š pti, še pa, š po intr. ,negražiai augti‘
šeli ties, -i jasi, -i josi (hibr.) refl. ,šėlti‘
šia čius (l. szewc) sm. (2) ,batsiuvys‘

aqkðèæu èæ\buva pi va ði naudavuom Ûuo\
daba palika ðabakðti,n
tuoki jæÛ\dideli buva ðabalbuona, Ûuo\na,kti
ka,b\da,vi ðalna i\visus nuvirina
a turge,lie pardaviniedava visuokæs ðaibas vis\
vi na kita kapæika dasidurdava pri\pe i jis
vi nu mætu buva susitaisusi pi mænu, ðaika i\
aidava par\kaima zbitkus krie dama
ana visur ðakarai makarai daugæu painuojæ,s
Ûuo\næ\paded
ana jæuni,stie buva laba, ðakarna tik\an\
sæna, vis biðki apsiramina
kuol\da\næuðali bulbes ðutintuvi geræu gal su\
ðakuoèka sukapuoti
prisiv rd ana visuoki ðamarlæ,ka i\pardavinie
Ûuo\la,tra, viskaÛ iðperk
pripuÛli ana pri\muni,s vidurie krautuvis i\
pradieji ða di,ti bu,k ta\að\anuos vi,ra
vi,luojænti
èæ\lika tik\vi ni ða,pa, Ûuo\ði na jæÛ\visai ne
bier galies iðvali,ti daÓþini
Ûuot\ðara èæ, vaika, da\puþales vi,ðnæs su\
ðaku s nudra,ski
turgu pirgdams braNgu daikta gali pataiki,ti
pas\ðarlatanus i\tavi abgaus
tuoki naja,t muo riðka buva Ûuo\daba palika
par u,vusi nusigierusi ðaðvalka
tas\arklu, paki,Nki,ms da\lika laika iki tamsuos
galies parveðti i\ða,tru veþima
bar a apðæ,pusi plauka, pasiðæuði, i\da\tuoks
nætur sarma,tas aiti i\þmuonis
vaika, ðeluojæ,s su\kaèuku ka\ani ms i\juoku,
abuovu nereik
nusipirkaÛ naujus batus puora si,ku apsimuovæÛ
i\nukrita pa teks neðti pas\ðauèu
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š dytis, -ijasi, -ijosi (l. szydzi )
. ,juoktis,
šaipytis iš ko‘
škide lis sm. ppr. pl. (2) ,suplyšęs drabužis‘
škr balas scom. (3b) ,sudžiūvęs žmogus’
šm daras sm. (3b) ,nerimtas‘
špėtn bė sf. (1) ,bjaurybė‘

A

ana ta,p\i\taiki,dava ið\kuoki lietesni þmuogaus
pasiði,di,ti Ûuo\ tas næa ikir dava
vi ni ðkideÓlæ, belika ið\si juona Ûuo\vis\ti k
gailu iðmesti i\gana
tuoks\ðkra,bals Ûuo\jieguos da\tur maiða
gru,du, paneð an\kupras usime,tis
tas\vaiks tikras ðma,dars visur le d
kuoki ðpie ni,bi katie sudauþi viel puÛduka

T
tabal i makal i interj. ,skubotai atliktam
veiksmui žymėti‘
t balas scom. sm. (3b) ,vėjavaikis’
tabal oti, - oja, - vo intr. ,kabančiam
judėti‘
tabok sf. (2) ,tabakas‘

tac

(l. taca
vok. Tatze
arabų tas) sf.
(2) ,padėklas’
tacht sf. (2) ,sofa be atlošo‘
tačk

(l. taczka, rus. à êà) sf. (2) ,karutis‘

taft sing. sf. (2) ,standus, blizgantis šilkinis
audinys‘
taks sf. (2) ,nustatyta kaina‘
taksav ti, - ja, - jo (l. taksowa ) tr.
,pardavinėti‘
takšik s, - smob. (3b) ,kuris viską išmėto‘
tak oti, - oja, - vo intr. ,dažnai vaikščioti‘
talal ika (hibr.) sf. (1) ,nerimti skaitalai‘
talalušk (hibr.) sf. (2) ,nedidelės apimties
satyrinė dainelė‘
tal žyti, -ija, -ijo intr., tr. ,valgyti‘
t lija sf. (1) ,juosmuo‘
t lžyti, -o, -ė tr., intr. ,smarkiai mušti‘
tamb rka (l. tamburek) sf. (1) ,vąšelis‘
tanciav ti, - ja, - jo (l. ta cowa ) intr.
,šokti‘

ana visur puln tabalai makalai bet\nieka
þmuoniðka, næpada,ra
kuog \buva ta,bals tuoks\i\palika nie\an\
sæna, vis næsuri, tieji
iðli,ndi, par\si juona pa,padalki tabaluÛ kaðkuoki
su,la, Ûuo\ana næma,ta ta\ta,p i\vaikðèuo
senæu þmuonis pa,tis augi,ndavuos tabuoka
Ûuo\nusipiÓkti papiruosams ne\visi turieji
pini,Ngu,
prisidiejæÛ pilna ta, a stiklinu turiesu ið\palæN
gva neðti ka\nænumeðèæÛ i\næsudauþi,èæÛ
pasimeèæÛ pa,duðka an\ta,ktas i\nusnau æÛ
puokaiti
gæra, ka\i,r taèka vis\nereik bruoku su\
kra,pða,s iþ\darþa neðti
krautuvie pridieti ritinæ, visuokuos spalvuos
ta,ptas ka\a,kæs raipst
kuoki i,r taksa ti k\i\pra,ða uþ\di nuos darba
nægal nie\nusili,kti
vaika, laba, greita, iðtaksavuoji visa tievu, turta
Ûuo(t)\takðiki,s tas\muna vaiks vi na karta
musiet i\galva pames
pavarksta,s par\di na juk\nu\ri,ta lig\va,kara
reik takuÛti apli,Nk gi,vuolus
skaita vaika, visuokæs talalaikas Ûuo\pa,muoku
muoki,nti,s nebier kada
a
ka\prisigærdava ta\pradiedava visuokæs
talaluðkas traukti
vaika, iðtala,þi,ji miesa Ûuo\bulbi,ni palika nie\
næpradieta
ka\an\ta,li jis usidiedava pla,tu dirþa ana
atruodi,dava da\pluonesni
,p\kuliga,na, anau pritalþi ka\varga,s næ\gala,s
paÓðlæuþi numuo
visi anuos re ènika, buva apn rti su\tamburku
Ûuo\su\virbala,s nieri tik\pa èækas
ka,b\ gra,ji, smagi mu ika ta\ta,p i\nuora,s
tan ævuoti kuojæs pa,èæs kilnuojæ,s
1005

VA I G U VA

ta cius (l. taniec, brus. àí ) sm. (2)
,šokis‘
tarab nyti, -ija, -ijo (sl.) tr. ,nešti‘
tarar ika sf. (1) ,prastas daiktas‘
t rka (l. tarka, brus. àðêà) sf. (1) ,trintuvė‘
ta kiai sm. pl. (2) ,sutarkuotos bulvės‘
ti šyti, -ija, -ijo (sl.) tr. ,paguosti‘
to kas (rus., brus. îëê, l. to k) sm. (2)
,nauda‘
t polis sm. (1) ,tuopa‘
torielk

(sl.) sf. (2) ,lėkštė‘

t rpa sing. sf. (1) ,durpės’
tra cė (l. tr jca) sf. (2) ,trejybė‘
traid

sf. (4) ,viduriavimas‘

trakn s, - adj. (4) ,tvirtas‘
tr nas sm. (4) ,išnaudotojas‘
tukl s, - adj. (4) ,linkęs tukti‘
t knyti, -ija, -ijo tr. ,godžiai gerti‘
t mba sf. (1) ,spintelė‘

tum s, - adj. (4) ,tirštas‘
t pkis, -ė smob. (2) ,nevikrus‘
t ptas sm. (2) ,vištų tupėjimo vieta‘

Lietuvos valsčiai

Ûuot\a ka,p\jæun ¬ bi,stras buva tika i\pri\
ta æus i\pri\ruoþa èæus
piln stal gi,vuolu kuol\pritaraba,ni,ji ani ms
girdi,ti vanden raNkas visai pakert
a prisiperk visuoku, tararaiku sukið tik\
pini,Ngus Ûuo\daikta ið\anu, nier
Ûuo\ka\buvaÛ su\tarka nusitarka,vusi raNka
ta\kelæs savaites næuþgiji
i,r jæÛ\piln blu, taÓku bereik ispausti i\galies
virti klæ kus dadiejus virintu bulbu
paþadieji patieði,ji netesieji negrieði,ji ta\nier
an\kuo\pi,kti
ið\Ûuoþi juoki tuolka nie\pi na nie\vilnas
tik\væltui ðierims
keluks i\dva,ra ið\abi ju, pusu buva apsvadi,n
tuopulæ,s
par\pi tus isriebæÛ puora tuorielku baÓðèu su\
duÛna i\visas muna di nuos va gis
kur\senæu ka,si tuorpas daba tuo \duÛbes
va,sara bu,n pilnas vanden
mu,sa baþni,èuo buva ðvæntuos trai is a,bruo as
vi,gdava a,tlaida,
ka\karves uþ iedi pava,sari ðvieþuos þuolies visas
uðpuÛli traida
tuoks\traknus vi,rs buva Ûuo\ka\pasæ,na ta\
vuos par\truoba parein
visi ti \puona, buva trana, ta,p\i\taiki,dava
i(þ)\þmuogaus paskutinus si,vus iðèu pti
mu,sa giminie visi i,r tuklus Ûuo\jeigu da\
daugæu pavalga ta\pasida,ra stuorulæ,
vaiks buva ta,(p)\partruoðkis ka\a tra pi na
butælka baig tukni,ti
sta,la tumbas prigru,stas visuoku, nereikali,Ngu
puopieru Ûuo\vaikams nier kur\sasvinu,
pasidieti
par\daug priblen æÛ miltu bulbi,ni jæÛ\
pasida,ri tumi
ka\ga,va ana tupki vi,ra ta\vuos næ\visus
darbus teNk vi nai nudirpti
padaNguo padaræÛ viðtums tupta galies tin\par\
va,sara tupieti

U
bagas, -ė (l. ubog, brus. у ог) sm. (3)
,elgeta‘
bagauti, -auja, -avo intr. ,elgetauti‘
ubag nas sm. (1) ,senelių prieglauda‘

an\ðvæntuoræus bu,dava jæÛ\nu\pat aNkstaus
ri,ta prisiedusu ubagu
ti k\ana vaiku, uþaugina Ûuo\sæna, vie nieks
neþu,rieji turieji aiti ubagauti
ana ti k\vaiku, uþaugina Ûuo\sæna, vie nieks ne
pri iemi pa(s)\savi,s Ûuo\iðveþi i\ubagi,na
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čyti, -ija, -ijo (sl.) tr. ,priekabiai
nurodinėti‘
ukn lis (brus. âóêíàë , l. hufnal) sm. (2)
,pasaginė vinis‘
ukv tyti, -ija, -ijo tr., intr. ,norėti‘

ukv tnas, - (brus. à âî í ) adj. (4) ,kas
turi norą‘
uliav ti, - ja, - jo intr. ,linksmintis‘
umar s, - sm. (1) ,ūmus‘

oksas sm. (1) ,drevė‘
upar

(l. upora) sf. (2) ,atkaklumas‘

up rytis, -ijasi, -ijosi tr. ,pykti‘

A

ka\að pradiejæÛ anau uèi,ti ta\ðuoka pri ða,s
bæt\paskæu pradieji daug geræu dirpti
nuvaþæ,vus i\turgu reiks pa i ðkuoti gal bu,s
piÓkti uknuolu Ûuo\nebier su\kum\pa,tkavu
prikalti
a visa gi,ve,nima ukva,ti,ji pasiriedi,ti suseiti
su\þmuoni s buva laba, svieta,vs næ\
numisieda
muna vaiks laba, ukva,tnas an\saldainu ki k\tur
visus suvalga an\si,ki
laba, i,r suNku par\na,kti ulævuoti Ûuo\ri,ta
bev ik næsudiejus aku, dirpti
a i,r laba, umarus Ûuo\jeigu da\prisigieris
ta\kuog \þuodis næ\ta,p tujæu puln su\
kuluoka,s
aidama miðku pamaèæÛ Ûuoksi tupant pelieda
didelu s aku s
anam upara niekada nætru,gdava padari,dava
paèus suqkæusus darbus nedæjuÛdava
jeigu tik\neiðpilda, vaika nuora tujæu a
praded upa,ri,tis

V
v daluoti, -uoja, -avo niek. tr. ,nešti‘
v daloti, -oja, -ojo tr. ,mėtyti‘
v džios sf. pl. (2) ,vadelės‘
va lokas (sl.) sm. (1) ,veltinis‘
va ktis sm. (2) ,vienu metu pavežamas
mėšlo kiekis‘
valt byti, -ija, -ijo (sv?) tr. ,dėvėti‘
v rinas, -

adj. (3b) ,varydamas‘

varl žgalvis sm. (1) ,mažas vaikas’
v rža sf. (1) ,daržinės skersinis‘
v zoties, -ojas, -ojos (hibr.) ,šlaistytis‘

več rė (l. wieczerza) sf. (2) ,vakarienė‘

vadaluÛji tuoki dideli bærna an\kupras juk\pa
jæÛ\gal aiti
vaika, kaðkur va,daluoji kæpuri Ûuo\daba ka\
reik dieti,s an\galvuos næra d
pasibaidis arkli,s ka\pradieji liekti itæ pus
va æs vuo \galieji nulaiki,ti
an\vailuoku visi da\apsimaudava kaluoðus ka\
næsuðlaptu anu, pa,da,
næbdaug mieðla sta di belika gal bu,s kuoks\
va ktis
ana nægal pasilaiki,ti iðeiga, nauji druobuþi visi
tur bu,ti suvalta,bi,ti
li tus da,vi ka,p\ið\viedra visai nægalieji
pavaþuÛti su\ viraèu tudiel parejæÛ varina
anau
varluoþgalvæ, besiduÛdami numeti nu\sta,la
ukrini i\sudauþi i\ðipulus
ði met nædaug tepriði na,vuom darþinie ði na
pridiejuom vuos\iki varþas
vaiks pabiega ið\pa,muoku va, uojuos par\di na
puo\krautuves i\pare,ji numuo lig\niekur
nieka
lik\tamsuos ka,siem bulbes ta\laba, suvielavaÛ
iðvirti veèe,ri uðtat vaika, visai alkani nuve,ji
gu ti,s
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veči rai sm. pl. (1) ,vakarėlis‘
veiz ti, v izi, - jo intr., tr. ,žiūrėti‘
veiz lai sm. pl. (2) ,akys‘
vek oti, - oja, - vo nj. tr. ,konservuoti‘
vel ti, - ja, - jo tr., intr. ,skalbti, daužant
kultuve‘
ve kės sf. pl. (2) ,neštuvai sunkumams‘
ve kinas, vėl ostas, -

adj. (3b) ,vilkdamas‘
adj. (1) ,vėlyvas‘

v peza scom. (1) ,žioplys‘
vier (sl.) sf. (4) ,tikėjimas‘
vi rnas, - (sl.) adj. (4) ,tikintis‘

Lietuvos valsčiai

mu,sa kaimi þi ma veèuorus kældava kuokuo
nuor \didesnie truobuo
ruoduos vei iejæÛ i\ke,li Ûuo\næpajutaÛ ka,p\
svetæ, suse,ji i\truoba
kau nuori vaiku, tau saki,k Ûuo\a þu,r
vei uolus iðpu,tis i\viskas
reiks nusipiÓkti sluoviku, Ûuo\næbu,s kur\
vakuÛti agurku i\pamiduoru
nusinæþdava muo riðkas viedrus bieli, nas i\
veliedava isibridusæs i\pru,da Ûuo\paskæu
iskalaudava
pi va i,r neprivaþuÛjæmuo vi tuo ta\visa ði na reik
teÑti su\ve kiem
musie ka,tin kur\nuors ikiða kuoji i\sklastus
Ûuo\pare,ji ve kin
tuoki vieluÛsta va,kara da\kaðkas nemi kt
ðu,kaun puo\u,li,èi
Ûuot\ve,pæ a vaiks palika truobuos duræs
næraki,ntas kas\nuor gal viskaÛ neðti
a næ\mu,sa vieruos ti(k)\kume,lis bieruos
kuoks\tu neviernas *tamuoðus

Z
zabov (brus. à àâà, l. zabowa) sf. (2)
,žaislas‘
zab vytis, -ijasi, -ijosi tr. ,žaisti‘
zacirk (brus. à ðêà, l. zacierka) sf. (1)
,kankolienė‘
zaki tas sm. (2) ,švarkas‘

zakrasči kas (sl.) sm. (2) ,saulutė‘

zal tyti, -ija, -ijo (brus. àëà
tr. ,puošti‘
zapal nija sf. (1) ,uždegimas‘

, l. złoci )

zapl tas sm. (2) ,užmokestis‘
z ras (brus. àðà , l. zapa) adv. ,tuojau‘
za nyti, -ija, -ijo intr, tr. ,niekus kalbėti‘
zbitk

(l. zbytek) sf. (2) ,išdaiga‘

zdar vas, -

(sl.) adj. (4) ,stambus‘

pama,ta vaiks nauji abuova i\nuor nægali
nie\i\krautuvi nusivesti Ûuo\turiesi piÓkti
vaika bev ik nereik dabuoti paduÛdi abuovu
a saÛ i\ abuovi jæ,s
turiejæÛ la,ða pi na kuol\da\næsuru,ga iðviræÛ
a irkas veèe,re,
jæÛ\keli mæ,ta, ka\ana vis su\tu paèu a,kietu
i\su\tu paèu Ûuo\nauji nier ið\kuo\
nusipiÓkti
darþuka visi luoviku pakraðèuka, apsvadi,nti
akraðèuka,s i\abdieti nuba,li,nta,s
akminuka,s
ki k\nuori anau ti (g)\gali ala,ti,ti ið\sænuos
truobuos naujuos næpadari,si
prisimeti kaðkuoki apale,ni ji i\par\kelæs di nas
vi,rs ka,p\mu,rs an\læntuos
musiet muokieji apluota ka\ti g\daug
prisigierusu ðlitinuÛ
reik skubieti ð rtis gi,vuolus Ûuo\ a,ras pradies
t ti nieka nægalies mati,ti
a kada prisiger tada i\praded auni,ti
a ibuost mun i\klausi,tis
ka\pali kt vaika, vi ni ta\ti k\visuoku, zbitku
prikret ka\ gaun taqkæ, i\i kaili
ka,p\a auga tuok(s)\smulkus buva Ûuo\daba
daruovs vi,rs palika
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zi gorius (l. zegar) sm. (1) ,laikrodis‘
zigz gas sm. (2) ,Z raidės pavidalo linija‘
zil nti, - na, - no tr. ,pjauti neaštriu pjūklu‘
z rzinti, -ina, -ino tr. ,prastai groti‘
zirzl

scom. (2) ,verksnys‘

zom tas (sl.) sm. (2) ,mūro ar akmenų
tvora kapinėse‘
zosl nas (brus. acл н) sm. (2) ,suolas‘
z vada (l. zaw d) adv. ,šuoliais‘
zovi skas sm. (2) ,vyris‘
z linti, -ina, -ino tr. pjauti neaštriu daiktu‘
z paras sm. (1) ,superfosfatas‘
z rdoti, -oja, -ojo tr. ,žudyti‘

A

musiet ta( )\ ieguorus neèirðki a\að ta,p\ki ta,
mi guojæÛ ka\negirdiejæÛ
pama,ti, atvaþuÛjænt ig a,ga,s ma,ðina visi
þmuonis iðla,ksti i\ke,li pa,kraðèus
reiks pusi di nuos i,l nti kuol\tau\kru,va me, u
galies pabaikti
ka\vaiks praded ir inti ta\nuors\ausæs usikiðk
ta,p\iðu,þ galva
Ûuot\muna maþuks vaiks ir la didi,sis ka\auga
ta\tuoks næbuva
senæu næ\sava smeÓèu numirusus ka,piniese
nælaiduodava Ûuo\tik uþ\ uoma,ta
ka\bu,dava daugæu þmuonu, a isiesti
padiedava uosla,na i\visi sutilbdava
ka\pasilæida arklæ, i\pakalni uovada nieka,p
nægalieji anu, nulaiki,ti
par\ilga laika suru,dieji uovieska, i\duræs
bæda,rant iðvirta
visi peilæ, aèipi, su\vi nu ulinaÛ su\kitu
kuol\a ipjuovæÛ raume ga,bala
dirva gæra, pa renðæÛ ið\rude apveþæÛ
mieðlu Ûuo\pava,sari pabarðèæÛ uparu
ta,b\gailu urduoti kaèukus nieks nænuor anus
pa i, ti augi,nti Ûuo\juk visu, nælaiki,si

Ž
žabalt s sm. (3b) ,keiksmo žaltys
gražesnis pakaitalas’
ž balas, - adj. (3b) ,blogai matantis’

ž baras sm. (3b) ,žabas’
žabar nas sm. (3) ,krūmynas’
žabrinėti, - ja, - jo (hibr?) intr. ,ieškoti’
žab klė sf. (2) ,apynasris’
žab ti, - ja, - jo tr. ,dėti žąslus arkliui
nasrus’
ž bras sm. (2) ,žagrė’
ž bt interj. ,staigiam smūgiui nusakyti’
ž btai sm. pl. (2) ,burna’
ž bteli, -ėja, ėjo intr. ,neapgalvotai
prasitarti’

Ûuod\þabalti,s vaiks viel\nulauþi vi,ðnis ða,ka
betæ bdams i\a,paèi
næ\þabalam þmuogu, iv rti a,data i\ma,þa ski,liki
Ûuo\tik\i\nagi,nvieri su\didele ski,le ðæ,p
næ\ta,p gal pataiki,ti
þabara, greita, parpli k ¬ nægal spieti kiðti i\kukni
Ûuo\ka,tils nieka,p nev rd i\nev rd
èæ\aqkðèæu tuoki gæra pi va buva Ûuo\daba
palika vi ni þabari,na,
vaika, a lieki i\druobuþini i\þabrinie puo\kiðenes
i\iðreNk æntus
reik arklu, uþdieti þabuokli ¬ Ûuo\laba, i,r baikðtus
i\kita,p nægal anuo nulaiki,ti
reik paþabuoti arkli ¬ Ûuo\laba,kra tuos ¬
nægalies pava uoti vaguojænt bulbes
sænu, sænuovie næbuva juoku, plu,gu, ¬ visi a,ri
tik\su\þa,bra,s pakiqki,ta,s jæutæ,s
nespiejæÛ nie\þuodi pasaki,ti ¬ Ûuo\a þapt i\
snuki su\kuluoku
að\væltui þa,ptu næauðinu ¬ pasaki,ta ¬ tur bu,ti i\
viskas padari,ta ka,p priklausa
jeigu tig\þapteliejæ, kuoki þuodi ¬ tujæu buobas
apmet i\ataud viguba,
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ž das sm. (4) 1. ,galia kalbėti’
2. ,pažadas’
žad ti, ž da, - jo tr., intr. ,norėti ką daryti’
žad jimas sm. (1) ,pasiūlymas’
žad toji sf. emph. ,mirtis’
ž dinti, -ina, -ino tr. ,budinti’
ž garas sm. (3b) ,augalo stiebas be lapų’
žagar nas sm. (1) ,vieta, kur daug žagarų’
žagar nis, -ė adj. (2) ,iš žagarų nupintas’
žag rvyšnė sf. (1) ,ankstyvųjų vyšnių
veislė’
ž gas sm. (4) ,kūgis’
žagči ti, -i ja, -i jo intr. ,tarpais žagsėti’
ž ginti, -ina, -ino tr. ,prievartauti’
žagsul s sm. (3b) ,žagsėjimas’
žaib laidis sm. (1) nj. , renginys saugotis
nuo žaibo’
žaigin s sm. (3b) ,sukaltos kartys lauke
šienui džiovinti’
žal sf. (4) ,nuostolis’
ž las, -

adj. (4) ,tamsiai rausvos spalvos’

ža pti, -sta, -o intr. ,raibti’
žali kas sm. (2) ,miškinis’
žali kas sm. (2) ,stiprus’
žal ti, - ja, - jo tr. ,luošinti’
žal s, - adj. (4) ,vešlus’
žamb s, - adj. (4) , strižas’

Lietuvos valsčiai

kada vaiks nu\dideli iþgan ti prara,da þa,da ¬ ta\
anau paskæu ilga, reikieji gi,di,ti
ti \visi anuo þuodæ, ta,p\i\nuve,ji þa,da,s ¬
skuoluos ta,p\i\nægranþina
paþadieti visi greiti ¬ Ûuo\ka\reik padari,ti ¬ ta\
maþa, beli kt dirbanèu
að\akla, tikiedavaÛ kuoþnu anuo þadiejimu ¬
Ûuo\a muna patiklumu nauduojuos
nie\vi n þmuogus neþina nie\di nuos ¬ nie\
valanduos kada ateis þadietuoji
ta,b\gailu aNksti ri,ta,s vaikus þa,di,nti Ûuo\vis\
ti k reik ¬ tur aiti i\muoki,kla
uikæ, ta,p\nugrauþi vi,ðnikes ¬ ka\lika tik\vi ni
pliki þagara,
tuog \buva graþus darþuks ¬ Ûuo\ka\neblika
kam\priþu,rieti ¬ palika vi n þagari,n
mu,sa kaimi þagarines tuoras værdava bie ni,jæ,
þmuonis ¬ Ûuo\baguotesni ¬ ið\parkuonuku
ta,b\þi,dieji þagarvi,ðnes ¬ baltava ¬ Ûuo\da,vi
ðalna i\visi þi da, nuðali
ti g\daug þuolies ¬ ka\nedideli pluotuka nugriebi
i\tujæu ¬ þaks
iemæÛ þakèuoti ¬ musiet kas\nuors muni pradieji
minavuoti
kuol\pakluva i\kaliejima ¬ a spieji kelæs
mergikes iþa,gi,nti
reik iþg rti vanden ¬ tada þaksuli,s prais ¬ mat\
prisikimðaÛ sausa maista
kaimuÛsi nier þaibuolai u ¬ ta\tin þaips ne\vi na
pa,stata uþdeg
ðæ,s\mæ,ta,s ði na gal tik\an\þaiginu, iþ uovi,nti
vietra pada,ri dideli þa,la ¬ daug iðverti miðki

me, u i\nuplieði pastatu, stuogus
karvi ve,di þa,la buluka su\balta,s iekuka,s an\
galvuos i\kuoju
par\visa di na pru,ni jæÛ pasilæNkusi i\ta,p

pavargaÛ ¬ ka\a,kæs pradieji þa pti
miðki þaluka, buva isika,si, buqkierus ¬ kur\

gi,vændava þi ma i\va,sara
kau liga pada,ra ¬ buva tuog \þalu,ks vi,rs ¬ Ûuo\
daba ¬ lika kaula, duo\sku,ra
kri dams ra s ta,p\suþaluoji raNka ¬ ka\

pritrauki visus pirðtus
ka\ið\rude gæra, uþveþæÛ mieðla ¬ ta\darþas
þalus ¬ nier ka,p\kitu, ¬ nuge tis
i(þ)\þa buos me æguos pasu, druobuþis ¬
padieviejus pali kt kreivs i\nuti,nsis
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ža interj. ,lašų taškenimui nusakyti’
žar

sf. (4) ,pašvaistė’

ž ndas sm. (3) ,skruostas’
žara s adv. ,pasklidai’

žarg nti, - na, - no tr. ,skleisti’
žarg ties, ža gos, ža gės tr. ,žargstytis’
ž rgtai sm. pl. (1) ,šakumas’
ž rgtas sm. (1) ,žingsnis‘
ža gtis sm. (2) ,dvišakis ramstis’
žar ms adv. ,plačiai’
žar oti, - oja, - vo intr. ,šviesuoti’
žarž las sm. (1) ,žvangutis’
žepči ti, -i ja, -i jo intr. ,valgyti’
ž belioti, -ioja, -iojo tr. ,kvailai kalbėti’
žebe kštė sf. (2) ,žebenkštis’
žegn nė sf. (2) ,kryžiaus ženklo
padarymas’
žel nti, - na, - no tr. ,pamažu kramtyti’

A

uþe,ji tuoki juÛda debesis i\pirmi jæ, sta bu,s laða,
tik\þar ¬ þar i\ laNga stikla ¬ vuos\neiðmuða
vi,ra, su\þara pradieji pjæuti ði na ¬ Ûuo\baigi tik\
prið pat\pi tus
an\þanda buva uþaugis paku,nis ¬ Ûuo\daba
tebier didelis ran
pralauþusæs gani,klas tuora ¬ karves þara,s iðla,ksti
puo\kru,mus ¬ ta\daba sugaudi,k anas ¬ ka\
gudras
siediedava vaiks an\ vi ju, kiedis kuoju ¬ ta\i\
iþargina anas ¬ tudiel kiedi isklida
tuol\vaiks þaÓgies ¬ kuol\suplieði naujæs ke nes i\
ga,va i\sku,ra
daba jæunas ain tuokæ,s trumpa,s si juona,s ¬ ka\
vuos\þargtus uþdeNg
anam bepigu ¬ ka\aÓti numu, darps ¬ keli þarkta,
i\jæÛ\truobuo
truobeli visa parli,Nkusi par\viduri i\ba kæ,
para sti,ti þaÓktæ,s
ruoduos bulbes pi,læÛ i\sklæ,pa pa,kraðti ¬ Ûuo\
anuos pasklida þaruoms
kuo\nuorieti ¬ ka\truoba bu,tu ðilta ¬ jie\duriese
kæura, pli,ðæ, þaruÛ
puona arklæ, visada bu,dava su\þarþuola,s ¬ ið\
tuola girdiedavuos ¬ ka\vaþuÛ
ka\praded vaika, þepèuoti siemkas ¬ ta\pilna
truoba lukðtu ¬ nægal spieti plauti
a þebeluÛ visuokæs glupstvas ¬ Ûuo\visi isiþuoji,
klausuos
mu,sa darþinie apsigi,væ,na þebeNkðti ¬ ri,ta ¬
pæ,ðant ði na ¬ maèæÛ pralækant
vaikus laba, suNku i,r iðmuoki,nti þægnuoni ¬
ani ms vis\neiðein i\neiðein
ka\maþa, belika dantu, ¬ ta\ilga, reik þel nti
miesuos kan nuka
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Būdingesnės Vaiguvos šnektos ypatybės
Regina Venckutė
Vilniaus universitetas

Šnektos vieta tarmių klasifikacijoje
V iguvos miestelis ir artimiausi kaimai aplink j yra Ke mės rajone, prie pat
ribos, skiriančios dvi pietų þemaičių patarmes – varniškius ir raseiniškius. Vieni
ir kiti yra vadinamieji dūnininkai – vietoj bendrinei kalbai būdingų ilgųjų kintamos artikuliacijos balsių ie, uo turi i , u (taria du nas ‘duonos’, pi na ‘pieno, pien ’),
tačiau skiriasi mišriųjų dvigarsių am, an, em, en tarimu.
Raseiniškiai jokioje fonetinėje padėtyje nesiaurina šių dvigarsių pirmojo dėmens,
taria am, an, em, en, pvz. sa tis, sa da ‘samdo’, kand ‘kanda’, raNka ‘rank ’, antis, v
ti, suke pti ‘pasidaryti nelanksčiam, sustirti’, st Nkti s ‘stengtis’, paskæ da ‘paskendo’.
Varniškiai, priešingai, pirm j šių dvigarsių dėmen paprastai susiaurina, ir
didþiojoje jų ploto dalyje, išskyrus tik pat šiaurrytin kamp , am, an, em, en tariami m, n, m, n, pvz. s mda ‘samdo’, sk mb ‘skamba’, þ bi ‘þamb ’, apl Nki,t
‘aplankyti’, Ont s ‘antys’, r Nka ‘rank ’, t pt ‘tempti’, ðv nt ‘šventė’. Varniškių
ploto šiaurės rytų kampe esančiose šnektose dvigarsių am, an pirmasis dėmuo yra,
galima sakyti, maksimaliai susiaurintas (tariama um, un, pvz. sku bina ‘skambino’, du tis ‘dantys’, ruNka ‘ranka’), tačiau em, en tarimas ten gana nevienodas jie
yra arba visai nepakitę (tariama te pti, ðve ti, læmpa), arba – kuriose ne kuriose
vietose – siaurinamas tik tvirtagalių e , e pirmasis dėmuo, o tvirtapradþių m,
n išlaikomas nepakitęs (tariama ti pti, ðvi ti, bet læmpa).
Kadangi dvigarsių am, an, em, en tarimas laikomas svarbiausia varniškių ir
raseiniškių skiriam ja ypatybe, jų paribyje esančios šnektos lokalizuojamos arba
vienos, arba kitos patarmės plote, atsiþvelgiant tai, kaip tose šnektose tariami
būtent šie mišrieji dvigarsiai.
Kiek galima nustatyti iš turimų garso rašų1, Vaiguvos šnekta yra gana tipiška pereinamoji – nei gryna raseiniškių, nei gryna varniškių.
Mišrieji þodþio kamieno dvigarsiai am, an, em, en čia gana nuosekliai tariami
taip pat, kaip raseiniškių, pvz. lauka, ska biedava ¬ kuoki ba•siNgi vi,ra, buva ‘laukai skambėdavo, kokie balsingi vyrai buvo’, ta truoba buva bæ\laNgu ‘ta troba buvo be langų’,
apsikabina duru klæmka i\riek ‘apsikabino durų ranken ir verkia’, stuoga tada ið\l n ru
buva ‘stogai tada iš nendrių buvo’. Vis dėlto Vaiguvos šnektoje gali pasitaikyti ir šiaurrytinėms varniškių šnektoms būdingų um, un, im, in, kuriuos tose pačiose fonetinėse
padėtyse tas pats þmogus (daþniausiai
Straipsnis, serijos Lietuvos valsèiai Lietuvos lokavyresnės kartos) ištaria pramaišiui su
lini tyrim mokslo darb komisijos vertintas 2010
am, an, em, en, pvz. sun u,kiki ir san
06 29, Versmës leidyklai teiktas 2010 05 12,
pirm kart paskelbtas 2010 09 06 elektroninio seu,kiki ‘s sūkėlė, nedidelis kelio vingis’,
rialinio leidinio Lietuvos lokaliniai tyrimai , ISSN
a ir u ‘jis’, uþvinti ir uþventi ‘ þven2029-0799 visatekstëje svetainëje www.llt.lt.
1
Šiame straipsnyje remiamasi 2007 m. Vaiguvoje ir maþčio’, re,èi va,lunda ‘treči valand ’, suki
daug tris ir penkis kilometrus nuo jos nutolusiuose
ba ‘sukembo, pasidarė nelankstus’, pvz.
P kelių ir Pak vio kaimuose atviru mikrofonu rašytais
garsiniais tekstais (bendra trukmė apie 10 valandų).
a klausi munis ¬ a\èæ\tau nereik ‘jis klauUþ galimybę jais pasinaudoti esu dėkinga iš Vaiguvos
kilusiai gamtos mokslų daktarei Ievai Švarcaitei.
sė manęs, ar čia tau nereikia’, un( )\
1012

KAL

A

sku,pus buva ¬ Ûuo\ana gæruos ðirdi s ‘jis šykštus buvo, o ji geros širdies’, ga,vuom ið\uþvinti
miðku, ‘gavom iš Uþvenčio miškų’, parveþi ið\uþventi ‘parveþė iš Uþvenčio’2.
Vaiguvos šnektoje dvigarsiai in, un vietoje en, an šiandien gana nuosekliai
tevartojami tik keliose leksiškai ir morfologiškai s lygotose padėtyse þodyje ti
‘ten’ ir vyriškosios giminės būtojo laiko veikiamųjų dalyvių daugiskaitos vardininko bei vardþių anas, tas, kas, viskas galininko galūnėse, kuriose en, an nėra
suvienbalsinti (nevirtę balsiais , à), pvz. iðvaþe,vin ‘išvaþiavę’, tu ‘t ’.
Dvigarsis in vietoje en ypač reguliarus dalyvių galūnėje nupirkin ‘nupirkę’,
pagi,din ‘pagydę’, papra,tin ‘pripratę’, susive,þin ‘susiveþę’. Tiesa, to paties kalbėtojo
kartais gali būti pasakoma ir iðpu,ten, pagi,den, susive,þen, tačiau en šioje galūnėje
šiandien dar yra veikiau atsitiktinis, negu dėsningas.
vardþių galininko galūnė Vaiguvos šnektoje yra ypač variantiška pasakoma
suvienbalsinta anu, ‘an ’, ku, ‘k ’, tu, ‘t ’, visku, ‘visk ’, bet taip pat ir tu ¬ ta , ku ¬
ka , viskan , ir net anau, kau, tau ‘t ’, viskaÛ ‘visk ’, pvz. susiveþiem tu, miðka ‘susiveþėm t mišk ’ paskæus pasista,tiem tun\truoba ‘paskui pasistatėm t trob ’ þina, ¬ varga
buva ¬ kuol\pasista,tiem tau\truoba ‘þinai, vargo buvo, kol pasistatėm t trob ’ ka ju,ð\
èæ ra,duot ‘k jūs čia radot’ kau\dari,ti reik ¬ duÛnas nier ‘k reikia daryti, duonos nėra’.
Taigi varniškių ir raseiniškių skiriam sios ypatybės – nevienodai tariamų
dvigarsių am, an, em, en poþiūriu Vaiguvos šnekta laikytina pereinam ja šių dviejų patarmių paribio šnekta, kurioje, kaip rodytų dabartinė reali vartosena, vyrauja
raseiniškiams artimesnė dvigarsių tarimo tendencija (prie jos sitvirtinimo, savo
ruoþtu, per mokykl ir þiniasklaid greičiausiai prisideda ir bendrinė kalba).
Lietuvių kalbos tarmių ribas atspindinčiuose þemėlapiuose Vaiguvos šnekta
dabar yra lokalizuota pietų þemaičių raseiniškių plote (LKA I, 1977, þemėlapis
Nr. 1). Vis dėlto reikėtų pridurti, kad vieningo sutarimo dėl jos vietos mūsų tarmių klasifikacijoje iki šiol nėra kai kurie dialektologai, pavyzdþiui, šiaurrytines
varniškių šnektas daug metų tiriantis, jas puikiai paþ stantis Vytautas Vitkauskas
Vaiguvos šnekt skiria varniškiams (LKTCh 2004, 206, 222).
Spausdintų Vaiguvos šnektos tekstų beveik nėra, išskyrus prieš 30–40 metų
uþrašytas ir viename pietų þemaičių tekstų rinkinėlyje paskelbtas dvi trumpas atkarpėles bei maþdaug puslapio apimties pavyzd , dėt
1970 m. išleist lietuvių
3
kalbos tarmių chrestomatij .
Deja, šie rašytiniai vaiguviškių šnektos tekstai yra pernelyg trumpi, kad juose būtų
galima rasti uþtektinai duomenų, reikalingų patikimai palyginti keliasdešimties metų
senumo faktus su šiandienine gyv ja vartosena. Vis dėlto net iš to, kas juose uþfiksuota,
galbūt galima þvelgti raseiniškiams artimesn dvigarsių am, an, em, en tarimo polink
panašiai, kaip ir šiandien, šalia sklu ti‘
skl st ’, Ûundu, ‘vanduo’, taip pat ti ‘ten’, 2 Jaunesnės kartos vaiguviškių kalboje tokių dvigarsių
gimin ‘gimę’, ku ‘k ’, tu ‘t ’4 (su susiau- 3 am, an, em, en tarimo svyravimų nepastebėta.
Gri na vec kis V. Pietų þemaičių tekstai, I Raseinišrintu pirmuoju an, en dėmeniu, būdingu
kiai, Vilnius, 1984, p. 102–103 Lietuvių kalbos tarmės
šiaurrytinėms varniškių šnektoms), rodos, 4 (chrestomatija), Vilnius, 1970, p. 102.
Visi čia cituojami pavyzdþiai paimti iš LKT 1970,
vyrauja nepakitę am, an, em, en, pvz. su
102, išskyrus tu ‘t ’, keliskart pavartot pietų
þemaičių tekstų rinkinėlyje, kur taip pat yra uþkra ti,su ‘sukramtysiu’, ta su ‘tamsu’,
fiksuotas ir vardþio kitkas vns. galininkas k tkan
a t, aNksti, raNkas ‘rankos’, buvau bæklau
‘kitk ’, þr. Gri na vec kis V. Pietų þemaičių tekstai,
san ‘buvau beklausi s’, žænta, ‘þentai’.
I Raseiniškiai, Vilnius, 1984, p. 102–103.
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Šiame straipsnyje Vaiguvos šnektos faktai aprašomi remiantis duomenimis,
kurių teikia turimi garso rašai, todėl čia smulkiau bus aprašyta fonetika, o kitos
ypatybės – kirčiavimas, morfologija ir leksika pristatytos gana fragmentiškai.

Kirčiavimas
Vaiguvos šnekta eina intensyvaus s lyginio kirčio atitraukimo zon , kur
kirtis atitraukiamas iš trumpos galūnės bet kokio ilgumo gretim skiemen , bet
išlaikomas ilgose kirčiuotose galūnėse, pvz. nusæuni batus ¬ parbrendi par\tus\lædus ¬
vandini ¬ apauni parbridis ¬ i\aini ‘nusiaun bat s, p rbrendi pe tu s led s, v nden ,
ap(si)aun p rbridęs, ir ein ’, gi,veni næ\ka,p nuori ¬ Ûuo\ka,b gali ‘gyven ne ka p
n ri, o ka p gal ’, pikelæ, tuðti palika ‘P keliai tušt pal ko’, daba ani neðuok nie\ reèuos
dali s ka,p mas kat\ðuokuom ‘daba ji neš ka nė treči s dali s [ vairių šokių] ka p
m s kad š kom’, ti \geri vaista, nu\ðirdi s ‘ti ger vaista nuo širdi s’.
Dar šiek tiek pavyzdþių
a) kirtis atitrauktas iš trumpos galūnės priešais einant ilg skiemen ðau
ku ‘šauki ’, piesti aidavuom ‘pėsti eidavom’, varksti ‘vargsti’, jæuna tekiejæ,Û ¬ ka\pri\
pi me,nis prikiba sæn bærn ‘jauna tekėjau, kad prie piemenės prikibo senas bernas’,
ka\skane, ¬ pirðtus bu,tumiem nulaiþin ‘kad skanu, pirštus būtumėm nulaiþę’, ta truoba
buva bæ\laNgu, ‘ta troba buvo be langų’
b) kirtis atitrauktas iš trumpos galūnės
gretim trump skiemen graþi
‘graþ ’, turu ‘turiu’, mumes maþus vaikus pali kt ‘mus maþus vaikus palieka’, palikuom
su\muotina maþi vaika, ‘likom su motina maþi vaikai’, viðèukus ganæÛ ‘viščiukus ganiau’, ana su\kriesluku vaikðèuo puo\ka bari ‘ji su krėsliuku [pasiremdama] vaikščioja po kambar ’, þu,r i\muni akeles iðpu,tin ‘þiūri mane akeles išpūtę’
c) išlaikytas neatitrauktas ilgųjų kirčiuotų galūnių – tiek tvirtagalių, tiek
tvirtapradþių – kirtis gru,da,s ‘grūdais’, ne ilga, ‘neilgai’, ta,s laika,s ‘tais laikais’,
lauka, ‘laukai’, bæ\laNgu, ‘be langų’, miðku, ‘miškų’, an\tuoruos ‘ant tvoros’, pri\
ugni ,s ‘prie ugnies’ buvaÛ ‘buvau’5, ganæÛ ‘ganiau’, pasa æÛ ‘pasamdþiau’, uþda
ræÛ ‘uþdariau’.
Kai kurių þodþių kirt iš trumpos galūnės linkstama atitraukti ne
gretim , bet
pirm j skiemen (daugiausia tai būdinga daugiaskiemeniams būdvardþiams), pvz. puo\ka,ra þmuonis alkani buva ‘po karo þmonės alkani buvo’,
nesumali ¬ i\pare,jæ gru,da,s neðini ‘nesumalė, ir parėjo grūdais nešini’, svetimi tin\
gaspaduoraÛ ‘svetimi ten šeimininkauja’, buvuom kæturi vaika, ‘buvom keturi vaikai’. Šis polinkis matyti ir kirčiuojant priešdėlinių veiksmaþodþių būtojo laiko
dalyvių vardinink , pvz. buvaÛ ðuokiejæ paðaukta¬ nemæl Ûju ‘buvau garsi šokėja,
nemeluoju’, buvuom priversti iðeiti ‘buvom priversti išeiti’. Tačiau dalyvių kirčiavime esama svyravimo – kirtis gali būti atitrauktas ir gretim skiemen buvaÛ
puo\pa,da pami ta ‘buvau po padu paminta [labai priklausoma nuo vyro valios]’,
sa,ka¬ ka ana neværta buva tuos truobuos ‘sako, kad ji neverta buvo tos trobos [neverta j paveldėti]’.

5

Ši

galūnę visi þemaičiai taria tvirtapradiškai.
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Fonetika
1. Vaiguvos šnektoje išlaikomas visuotinis þemaičių tarmės reiškinys – kaitmeninių afrikatų č, dþ nebuvimas a kamieno vardaþodþių linksnių formose plau æ,
‘plaučiai’, du tu,kstan æ, ‘du tūkstančiai’6, me, æ, ‘medþiai’, baltruðai æ, ‘Baltrušaičiai’ (dgs. vard.), giminai æms ‘giminaičiams’ (dgs. naud.), su\na,ð æ,s ‘su naščiais’,
plau æ,s sirga ‘plaučiais sirgo’ (dgs. n.), kur te, de
t a, d a7.
2. Ilgieji i , uÛ (kai kur dialektologinėje literatūroje jie þymimi i,, u, – taip pat,
kaip ir atitinkami aukštutinio pakilimo balsiai i,, u,) yra bendra visų pietų þemaičių
ypatybė. Ji nuosekliai išlaikoma ir Vaiguvos šnektoje, pvz. an ‘jie’ pi na padaviem
‘pien padavėm’, uð\pi menuka tarna,va ‘uþ piemenuk tarnavo’, sn ga næbuÛa ¬ tik\
læduks ¬ þvi,rkelis ‘sniego nebuvo, tik ledukas, þvyrkelis’, nu\ðird s ‘nuo širdies’ vi ns,
vi na ‘vienas, vien ’8 a miNki,su ¬ i\pakæpsu d Ûna ‘suminkysiu ir pakepsiu duon ’,
næduÛsu ‘neduosiu’, nemælsuÛs ‘nesimelsiu’, du,mu kamuÛlæ, lieki ‘dūmų kamuoliai lėkė’, mienuÛ ‘mėnuo’, puÛduks ‘puodukas’, tækainuÛ ‘tekainuoja’, sæsuÛ ‘sesuo’.
3. Ilgieji šnektos balsiai i , uÛ (kai kada vadinami diftongoidais) savo artikuliacinėmis ir akustinėmis ypatybėmis neþymiai skiriasi nuo aukštutinio pakilimo
ilgųjų balsių i,, u,, tačiau tiek kirčiuotoje, tiek nekirčiuotoje padėtyje sudaro su jais
neabejotin fonologinę priešprieš , plg. suÛls ‘suolas’ su,ls ‘siūlas’, gruÛ ‘gruodas’
gru, ‘grūdas’, ri ‘rietas’ ri, ‘rytas’, vi n ‘vienas’ vi,n ‘vynas’, þi delis ‘þiedelis’
þi,delis ‘þydelis’ (Girdenis 1970, 143–145).
4. Vaiguvos šnektos balsių sistem sudaro tokie ilgieji ir trumpieji balsiai
Ilgieji
i,
i
ie
e,

Trumpieji
u,
uÛ
uo
a,

i (i)
e

u (u)
a

5. Ilgieji balsiai i , uÛ jokioje fonetinėje padėtyje – nei þodþio kamieno, nei galūnių kirčiuotuose ir nekirčiuotuose skiemenyse – netrumpinami,
pvz. nusiðluÛsti,s ‘nusišluostys’, kamuÛli,s
‘kamuolys’, sænukuÛ ‘senukui’ ke,læs
d nas ‘kelios dienos’, pri\pi me,nis ‘prie
piemenės’, tæpasti pi
kuoki kri,þu ne
ðæÛ ‘tepastimpie, kok kryþių nešiau’,
valkuoti s ‘valkiotis’.
6. Ilgieji i,, u, nekirčiuotuose kamieno skiemenyse netrumpėja, tariami tokie
pat ilgi kaip ir būdami kirčiuoti, pvz.
supi,ka ‘supyko’, þvi,rkelis ‘þvyrkelis’, þu,r
i\muni akeles iðpu,tin ‘þiūri mane akeles
išpūtę’ ir pagi,væn ma ‘pagyvensime’, kas
tavi þu,ries ‘kas tave priþiūrės’, pare,jæ gru
da,s neðini ‘parėjo grūdais nešini’9.

6

7

8

9

Skaitvardþio tūkstantis gramatinė giminė vairuoja
pasakoma ir septi,næs tu,kstantæs
septynios tūkstantės ‘septyni tūkstančiai’.
Šio kamieno vardaþodþiai kaitmenines afrikatas
è, dþ, fonetiškai išriedėjusias iš t , d , turi šiuose linksniuose me, uÛ
medþiuo ‘medþiui’ (vns.
naud.), me u ‘medþiu’, Ûuoki, èu ‘vokiečiu’ (vns.
n.), me, u ‘medþių’ (dgs. klm.), me us ‘medþius’,
Ûuoki, èus ‘vokiečius’ (dgs. gal.), me, u,se medþiūse
‘medþiuose’ (dgs. viet.).
Dvibalsis ie išlaikomas þodþiuose Dievas, lietuvis,
pvz. galvuoju ¬ dievæ braNgus ¬ kas\tavi þu,ries ‘galvoju,
Dieve brangus, kas tave priþiūrės [slaugys, globos]’
næduÛk dievi ¬ kuoki kri,þu neðæÛ ‘neduok Dieve, kok
kryþių nešiau [kaip buvo sunku]’ kur\tikri lietuvæ,
buva ¬ su\rusa,s nædrauga,va ‘kas tikri lietuviai buvo,
su rusais nedraugavo’.
Morfologiškai s lygotoje padėtyje – sak ti, g dyti
tipo veiksmaþodþių būs. l. 3 a. formoje – i,, u,
taip pat yra ilgi, nesvarbu, ar būtų kirčiuoti, ar ne,
pvz. pasaki,s ‘pasakys’, nusiðluÛsti,s ‘nusišluostys’.
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Jie yra sutrumpėję tik niekada nekirčiuojamose vardaþodþių galūnėse ir tariami temptesni bei uþdaresni uþ prastus trumpuosius i, u, pvz. da tis ‘dantys’,
pa,tis ‘patys’, pi menis ‘piemenys’, va,gis ‘vagys’, ska,nus ÛuobuÛlæ, ‘skanūs obuoliai’.
7. Bendrinei kalbai ir aukštaičių tarmėms būdingų ilgųjų temptų balsių ė,
o Vaiguvos šnekta, kaip ir visi þemaičiai, apskritai neturi vietoj jų þodþio kamiene ir kirčiuotose galūnėse tariami ilgieji kintamos artikuliacijos balsiai ie, uo, o
nekirčiuotose galūnėse vietoj ė tariami trumpi i arba e, vietoj o – trumpi a arba
e. Pavyzdþiai
a) kirčiuotas ir nekirčiuotas þodþio kamienas dievieti ‘dėvėti’, g lbiekæt ‘gelbėkite’, panevieþie ‘Panevėþyje’, a \j æÛ supi,ka ¬ ka\pakieli vaina ‘jis jau supyko, kad
pakėlė triukšm ’, kuojæs ‘kojos’, þinuostæ ‘þinosite’, ka,(b)\buoba ¬ tuoku pruotu ¬ i\
næmuoki,ta ¬ tei laba, dauk padaræu ‘kaip boba, tokiu protu, ir nemokyta, tai labai
daug padariau’, vaikðèuo ‘vaikščioja’, an\tuoruos ‘ant tvoros’
b) kirčiuota galūnė duktie ‘duktė’, buva ali,vini Ûuobelie ¬ ska,nus ÛuobuÛle, ¬ kri
dava i\iðtiþdava ‘buvo alyvinė obelis, skanūs obuoliai, krisdavo ir ištiþdavo’, pra æ
þi muos ‘pradþia þiemos’, þmuogus be\ ri ju, marðkinu, næga,l gi,v nti ¬ vi ni an\tuoruos ¬
kiti an\ ku,ruos ¬ Ûuo\treti kuni guÛ i\da,ktaruÛ ‘þmogus be trejų marškinių negali gyventi vieni ant tvoros, kiti ant skūros, o treti kunigui ir daktarui’
c) nekirčiuota galūnė vns. vard. karvi ‘karvė’, truobiki ‘trobikė’, vns. klm.
karvis, kuoðis ‘karvės, košės’, Ûuojæ,tus ¬ næturiejæ,Û va,lis
valės ‘vajetau, neturėjau
valios’, dgs. vard. a,væs
avės ‘avys’, bitæs, karvæs ‘bitės, karvės’, pa iemi ‘paėmė’,
nædavi skli,pa ‘nedavė sklypo’, sude,gina ‘sudegino’, pare,jæ ‘parėjo’, ke,læs di nas
tæpra,jæ ‘kelios dienos tepraėjo’, ana tas\puoduðkas næð ¬ Ûuo\pluNksnas dulk ‘ji tas
pagalves neša, o plunksnos dulka’.
8. Ilguosius þemutinio pakilimo balsius a,, e, vaiguviškiai taria vietoj ilginamų trumpųjų pagrindiniu kirčiu kirčiuotuose kamieno skiemenyse, pvz. a,ðaras
‘ašaros’, ga,læm
galiam ‘galime’, vaþæ,vuom ‘vaþiavom’, ne,ði nešė’10.
Kirčiuotose ir nekirčiuotose galūnėse ilgieji a, , e, tariami ir vietoj suvienbalsėjusių dvibalsių ai, ei, pvz. mas\auguom kæturi vaika, ‘mes augom keturi vaikai’,
ta,s laika,s ‘tais laikais’, ne ilga, ‘neilgai’, tu,kstan æ, ‘tūkstančiai’, plau æ, ‘plaučiai’,
me, æ, ‘medþiai’, su\na,ð æ,s ‘su naščiais’, pasa,ki mergikæ, ‘pasakė mergaitei’, ne,ði
karvæ, g rti ‘nešė karvei gerti’, nuneðæ, ‘nunešei’, bu,tumæ, ‘būtumei’.
Be to, ilgasis balsis a, turimas ir morfologiškai s lygotose pozicijose asmenų
pavadinimų priesagoje atis, at , pvz. uo a,ti ‘tetulė, tetulytė’, dieda,tis ‘senukas,
diedelis’, andrula,ti ‘Andrulytė’, bi,tauta,tes ‘Bytautaitės’, maNka,ti ‘Mankutė’11, taip
pat sangr þinių veiksmaþodþių 3 a. formoje j Ûka,s ta \dieda,tis ‘juokiasi tas senukas’, læk ¬ Ûuo\kuojæs \èut\ne i\uðpakali
muða,s ‘bėga, o kojos vos ne uþpakal
10
Išimt sudaro dėl galūnės trumpėjimo vienskiememušasi’, ka \daba dæ,sta,s ¬ su,dna d na
nėmis tapusios vardaþodþių vienaskaitos vardininko
‘baisu, kas dabar dedasi’.
ir esamojo laiko 3 a. formos, kuriose kirčiuoti e, a
neilginami, pvz. ba
batas, þaks
þagas ‘stirta,
9. Trumpieji aukštutinio pakilikūgis’, kas
kasa, vag
vagia, læ
ledas, næð
mo balsiai i, u Vaiguvos šnektoje, paneša, plæp
plepa.
našiai kaip raseiniškių ir šiaurrytinėse 11 vardijant asmen pavarde, ši priesaga daþnai
pakeičiama kita, pasakoma andrulikæs iþ\berþi,na
varniškių šnektose, yra šiek tiek ma‘Andrulytės, gyvenančios prie berþyno’, pardavi
bi,tautikums ‘pardavė Bytautaitėms’.
þiau tempti, atviresni ir tariami i, u,
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pvz. pasili guojæ,Û ‘pasiligojau’, þinuokæt ‘þinokit’, ajæÛ i\kita pusi ‘ėjau kit pusę’,
næbuva ið\kuo kugeli kepti ‘nebuvo iš ko kugelio kepti’.
Dėl intensyvaus galūnių trumpinimo vietoj ilgųjų i,, u, (taip pat ir vietoj į,
ų, kurie yra kilę iš in, un) nekirčiuotose galūnėse tariami trumpi, bet uþ prastus
trumpuosius i, u temptesni ir uþdaresni i, u, pvz. da tis ‘dantys’, pa,tis ‘patys’,
pi menis ‘piemenys’, va,gis ‘vagys’, ska,nus ‘skanūs’ vns. gal. arkli ‘arkl ’, bruoli
‘brol ’, pava,sari ‘pavasar ’, dukteri ‘dukter ’, kri,þu ‘kryþių’, turgu ‘turgų’, dgs. klm.
duru
durių ‘durų’, ið\l ,n ru ‘iš nendrių’, mæ,tu ‘metų’, tar. nuos. 3 a. pamati,tu
‘pamatytų’12.
10. Trumpieji þemutinio pakilimo balsiai e, a tariami nekirčiuotuose skiemenyse (galiejæ
galėjo, kvepiejæ13
kvepėjo), o kirčiuotuose, be šio str. 10 išnašoje
jau minėtų atvejų (ba
batas, læ
ledas ir pan.), – tokiuose, kurie turi atitrauktin kirt , pvz. galu galiu, graþus graþus, maþus maþus, gi,veni gyveni,
kæpu
kepu14.
11. Balsių e, a skirtumas yra neutralizuotas absoliučioje þodþio pradþioje
vartojamas tik balsis a (a,glæs ‘eglės’, a,þærs ‘eþeras’, a,ðaras ‘ašaros’). Þodþio viduryje ir galūnėse balsis e vartojamas padėtyje po minkštojo priebalsio, o a – po
kietojo klæ,va ‘klevo’, vaþæ,va ‘vaþiavo’, iðvaþe,vin ‘išvaþiavę’, kelæs di nas ‘kelias
dienas’, kelæs kæulæs ‘kelias kiaules’.
12. Visuotinis þemaičių tarmės reiškinys yra trumpojo balsio a neturėjimas
nekirčiuojamoje vardaþodþių vienaskaitos vardininko galūnėje ir bevardės giminės būdvardþių formoje, pvz. vaiks
‘vaikas’, stal uks ‘staldþiukas, tvarte- 12 Kirčiuotose galūnėse iš un kilęs u, nesutrumpėja,
pvz. miðku, ‘miškų’, vaiku, ‘vaikų’.
lis’, svirn ‘svirnas’, gæ,rs ‘geras’15, karðt
13
Pasakoma ir galieji, kvepieji ‘galėjo, kvepėjo’.
‘karšta’, næðalt ‘nešalta’.
14
Kirčio s lygojamas pozicinis trumpųjų a, e kaitalioTrumpųjų a ir i visi þemaičiai
jimasis su ilgaisiais (kirčiuotame kamieno skiemenyje pailgėjusiais) a,, e, gerai matyti vardaþodþių
nebeturi ir esamojo laiko 3 a. galūnėje
ir veiksmaþodþių paradigmose, pvz. m þa, maþuos,
næð ‘neša’, pali kt
paliekta ‘palieka’,
maþ ,, maþa, (su) maþa, maþuo kæpu, kæpi, kæp,
kæ,pam, kæ,pat.
supæl ‘supila’, ðauk ‘šaukia’, negird ‘ne15
Balsis a vns. vard. galūnėje išlieka tik tada, jei prieš
girdi’, nuor ‘nori’.
j yra pučiamasis priebalsis s, ð (ar – rečiau – ,
þ), pvz. varkðas, ba,sas, sausas. Vardaþodþių t vas,
13. Þodþio kamieno dvigarsiai
gyvas galūnė daþniau morfologiškai keičiama
us
an, en, in, un padėtyje prieš pučiatieÛus, gi,Ûus (greitai kalbant ištariama ir tieÛs, gi,Ûs,
muosius priebalsius išlieka nepakitę
dieÛs ‘Dievas’.
16
Dvigarsis an prieš s išlaikomas ir vyriškosios gimi(nevirsta balsiais , , , ), pvz. san
nės veikiamųjų dalyvių vns. vard. galūnėje, pvz.
u,kiki ¬ sun u,kiki ‘s sūkėlė, nedidelis
buvau bæklausan ‘buvau beklausi s’ (LKT 1970, 102),
muna vi,rs buva serga ‘mano vyras buvo serg s’.
kelio vingis’, tra ði þe,mi ‘tr ši þemė’,
17
Apie morfologiškai s lygot dvigarsių an, en išlaipali ti ‘pal sti’, apskæ tu ‘apskęstų’,
kym dalyvių ir vardþių galūnėse (nupirkin ¬ nu
pirken ‘nupirkę’, ku ¬ ka ‘k ’, viskan ‘visk ’) jau
ka,p\tu
re i ateiti praði,ti
drensi
buvo uþsiminta straipsnio pradþioje. Čia dar reikėtų
16
‘kaip tu dr sti ateiti prašyti’ .
pridurti, kad kamieno (ir j perėjusių ia kamieGalūnėse šie dvigarsiai paprastai
no) vardaþodþių vns. gal. galūnė en
dabar
ta
ria
ma
i,
pvz.
pra,ðies
ma,mas
i\nak
vi,ni
‘pra
šėsi
yra suvienbalsėję ir sutrumpėję, pvz.
mamos nakvynę’, uþmirðaÛ pa,vardi ‘uþmiršau pasusiveþiem miðka ‘susiveþėm mišk ’, pa
vardę’, turiejæ karvi i\teli,èi ‘turėjo karvę ir telyči ’.
Vyriškosios giminės būtojo laiko veikiamųjų dalyvių
skæus pasista,tiem truoba ‘paskui pasistavienaskaitos vardininko galūnė (apvirtis ‘apvirtęs’,
tėm trob ’, bruoli ‘brol ’, kri,þu ‘kryþių’,
supuvis ‘supuvęs’, susirgis ‘susirgęs’, suða,lis ‘sušalęs’
ir pan.) greičiausiai yra pakitusi morfologiškai.
mæ,tu ‘metų’, pal istu ‘paleistų’17.
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Morfologijos ypatybės
Smulkiai aprašyti Vaiguvos šnektos morfologijos ypatybes nėra šio straipsnio tikslas, be to, tam nepakaktų turimų duomenų, todėl bus paminėta viena kita
būdingesnė linksniuojamųjų ir asmenuojamųjų þodþių forma.
1. Archajiška morfologijos ypatybe laikytina daiktavardþių dviskaita, kuri
šnektoje, galima sakyti, yra jau beveik išnykusi, tačiau senesnių þmonių dar kada ne kada pavartojama (daþniausiai vyriškosios giminės daiktavardþių dviskaitos
galininkas), pvz. duÛsma du\butelu þmuonims gerkli praskalauti ‘duosim du butelius þmonėms gerklę praskalauti’, par\du baNkeru parsi pildava,Û ¬ i\nunæþdava,u su\
na,ð æ,s an(t)\kupruos ‘ du bidonus persipildavau ir nunešdavau su naščiais ant
kupros’, sa,ka man ¬ turi du\kavalieru ¬ ðvi su i\ta su ‘sako man, turi du kavalierius,
šviesų ir tamsų’, a\du mætu patarna,va ‘ar du metus patarnavo [kariuomenėje]’,
uþda,ra abudu tievu ‘uþdaro [ areštinę] abu tėvus [tėv ir motin ]’, muokiejæÛ du
tu,kstanèu ‘sumokėjau du tūkstančius’. Dviskaitos vardininko turimuose tekstuose
nepasitaikė, plg. muokiejæÛ du tu,kstanèu ‘sumokėjau du tūkstančius’, bet buva dar
du tu,kstantæ, ‘buvo dar du tūkstančiai’.
2. Kaip ir visi þemaičiai, vaiguviškiai gana nuosekliai išlaiko archajišk vyriškosios giminės daiktavardþių vienaskaitos naudininko galūnę uo (tariama uÛ),
daktaruo, kuniguo, þmoguo ‘daktarui, kunigui,
pvz. da,ktaruÛ, kuni guÛ, þmuoguÛ
þmogui’, taip pat þemaitišk vyriškosios giminės vardaþodþių daugiskaitos vietininko galūnę se kru,mu,se, ðæudu,se, norku,se, b rþienu,se ‘krūmuose, šiauduose,
Norkiuose, Berþėnuose’.
3. Išskyrus a kamieno þodþius (lauke, dvare ‘lauke, dvare’), kitų kamienų
vienaskaitos vietininko galūnė yra morfologiškai sutrumpinta kariniNku, muoki,kluo
daukpilie pasimuokina a\mætus ‘karininkų mokykloje Daugpilyje pasimokė gal metus’, valdiðkuo truobuo gi,vænuom ‘valdiškoje troboje gyvenom’, vai guvuo da,ktara næ
buva ‘Vaiguvoje gydytojo nebuvo’, laikraðtie buva ‘laikraštyje buvo’, panevieþie dirba
‘Panevėþyje dirbo’, ma,ma ¬ tieÛus darbuÛjæ,s ¬ Ûuo\mas tam\kambarukie18 ‘mama, tėvas
darbuojasi, o mes tam kambariuke [buvom]’, ma,ma tada panaktini,stie dirba ‘mama
tada panaktinystėje [naktine sarge] dirbo’, sænuovie pavar u, nægra,þindava ‘seniau
pavardþių negraþindavo [buvo tarmiškos]’.
4. Dauguma i kamieno daiktavardþių turi nemaþai iš ė kamieno perimtų
galūnių19, pvz. anu, ðirdæs nuor
širdės ‘jų širdys nori’, gri dæs supuvusæs ‘grindys
supuvusios’, par\naktæs ‘per naktis’,
bu,tu varnas i\akæs iðlæ,susæs ‘būtų var18
Turimuose tekstuose pasitaikė (gal ir atsitiktinis)
nos ir akis išlesusios’, avæs laiki ‘avis
toks priesaginio a kamieno daiktavardþio vns.
laikė’, par\kitas duræs i æ,juom ‘per kivietininkas paviesukuo kur ¬ iðeinu kada ‘kur nors
pavėsiuke, išeinu kai kada [pavaikščioti]’.
tas duris ėjom’.
19
Iš kitų kamienų perimtų galūnių turi ne tik i
5. Greičiausiai dėl tam tikrų
daiktavardþiai, bet ir kiti linksniuojamieji þodþiai,
morfologinių veiksnių yra atsiradusi
pvz. kuojums sparduos ¬ dulku ¬ baisu ‘kojomis spardosi – dulkių, baisu’, pardavi bi,tautikums ‘pardavė
Vaiguvos šnektai būdinga ia kamieno
Bytautaitėms’, puoni ¬ nænuor pri\senæus siesti,s ‘ponia
daiktavardþių vienaskaitos kilmininko
nenori prie senio atsisėsti’, a,kminus ‘akmenis’, ak
mina,s ‘akmenimis’, ke,pænas
kepenos ‘kepenys’,
galūnė i, pvz. ið\uþventi ‘iš Uþvenčio’,
kæ,turu s ¬ a\septi,nus mætus da, gi,væ,na ‘ketverius ar
atein pri\ðulni ‘ateina prie šulinio’, sie
septynerius metus dar gyveno’, uþ\mumes ani buva
didesnæ,
didesniai ‘uþ mus jie buvo didesni’.
da ant\arkli ‘sėdo ant arklio’, ið\muoli
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riep ‘iš molio drėbtas’, tuolæ nu\ke,li ‘toliau nuo kelio’, lik\pusri,ti lig pusryčio
‘iki pusryčių’. Ši galūnė gali būti morfologiškai pakeitusi senesnę e
t a (Girdenis 1972, 178).
6. Tarp Vaiguvos šnektoje vartojamų būdingiausių þemaitiškų veiksmaþodþio formų minėtinos yra šios
a) sangr þinės bendraties galūnė ties, pvz. reikieji truoba stati,ti s
statyties
‘reikėjo trob statytis’, nelæi dava valkuoti s ‘neleisdavo valkiotis’, kiti gal nævalkuoti s20 ¬
kam anu, reik ‘kiti gali nesivalkioti, kam jų reikia’, aidavuom perti s i\tu, pirti ‘eidavom
pertis t pirt ’
b) dėl fonetinio 3 a. formos sutrumpėjimo suvienodėjusi a, ia ir i kamieno
veiksmaþodþių (neða, ðaukia, girdi) esamojo laiko paradigma21
næðu
næði
næð
næ,ðam
næ,ðat

ðauku
ðauki
ðauk
ðaukam
ðaukat

girdu
girdi
gird
girdam
girdat.

Kai kurių veiksmaþodþių (giedoti, likti, miegoti ir kt.) visa esamojo laiko paradigma perdirbta, išlaikant senosios sutrumpėjusios atematinės 3 a. galūnės ( ti
t) element
pali ktu
pali kti
pali kt
pali ktam
pali ktat

paliektu ‘palieku’
paliekti ‘palieki’
paliekt ‘palieka’
paliektam ‘paliekame’
paliektat ‘paliekate’,

plg. kitus pavyzdþius kuojæs skaust ‘kojos skauda’, par\muojæ,va pagi stam ¬ iðeinam
laukuo ¬ nu\tei tada dainuÛti ¬ skambiedava lauka, ‘per geguþines pamaldas pagiedam,
išeinam lauk , na, tai tada dainuoti, skambėdavo laukai’, ka \daba dæ,sta,s ¬ su,dna
di na ‘baisu, kas dabar dedasi’
c) morfologiškai trumpinamos
priesaginių veiksmaþodþių es. l. 3 a.
20
Neigiamųjų veiksmaþodþių sangr þos dalelytė visada
galūnės auja, ja, oja, uoja, pvz. at
yra gale, plg. dar næduÛsuÛs ‘nesiduosiu’, nemælsuÛs
Û
vaþu ‘atvaþiuoja’, dabuo daboja ‘þiū‘nesimelsiu’, nænuoræ,s
nenoriasi ‘nesinori’.
ri, saugo’, daktaraÛ daktarauja ‘dirba 21 Viena kita buvusių i kamieno veiksmaþodþių forma, kadaise perdirbta pagal ia kamieno pavyzd ,
gydytoju’, gaspaduoraÛ
gaspadorauja
dar gali būti uþsilikusi, pvz. ku, an \ga,l padari,ti
‘k jis gali padaryti’ (galia
gal), ga,læm nepirkti
‘šeimininkauja’, leNkti,næÛ ‘lenktyniaugaliam ‘galime nepirkti’, nænuoræ,s nie\þu,rieti
Û
ja’, pagerie ‘pagerėja’, tækainu ‘tekainenoriasi ‘nesinori nė þiūrėti’.
nuoja’, vaikðèuo ‘vaikščioja’
Čia dar galima pridurti, kad Vaiguvos šnektoje
vartojama nemaþai vairių savitų veiksmaþodþių
d) būsimojo laiko paradigmai būesamojo laiko formų, pvz. atæ,jin i ðka ¬ puln èæ ¬
dingos asmeninės formos su atematiškai
puln èæ
pulna ‘atėję ieško, puola čia, puola čia’
(su priesaga n, kaip bu,n ‘būna’), supæl i\maiðus
(tiesiai po rodiklio s , be vadinamojo
supela ‘supila maišus’, pasipælam an(t)\ki ma ‘patematinio balsio) pridėtomis vns. ir dgs.
sipilam ant kiemo’ (su kitu šaknies balsių kaitos
1 a. bei dgs. 2 a. galūnėmis u, ma, te
laipsniu, kaip vælk ‘velka’).
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duÛsu
duosu ‘duosiu’
Û
du si
duosi
duÛs
duos
duosma ‘duosime’
duÛsma
duÛstæ
duoste ‘duosite’
e) liepiamosios nuosakos dgs. 1 ir 2 a. formos yra ia kamienės, pvz. næðkæm ‘neškime’, g lbiekæt ‘gelbėkite’, i kæt ‘imkite’, gæra, værdat i\virkæt ‘gerai
verdate ir virkite’ to paties kamieno yra ir sangr þinių veiksmaþodþių vns. 2 a.
forma g lbiekæ,s ka,p\nuori ‘gelbėkis kaip nori’. Liepiamosios nuosakos 3 a. fortebūnie ‘tegu būna’,
mos turi geidþiamosios nuosakos galūnę ie, pvz. tæbu,ni
tæpasti pi
tepastimpie ‘tegu pastimpa’.

Šis tas iš šnektos þodyno
Reikia tikėtis, kad šnektos sintaksės ir þodyno ypatybes bent iš dalies šiek
tiek atskleidþia daugumas pavyzdþių, cituotų aptariant fonetik ir morfologij ,
todėl pabaigai tepateikiamas pluoštelis sakinių su vaiguviškiams būdingesniais þodþiais ir posakiais. Sakiniai paimti iš iššifruotų 2007 m. garso rašų
sa,ka ¬ varnas kæska tu ¬ tava bruoleli nebiera ¬ ka,p nerieksi ‘sako, kvailute tu,
tavo brolelio nebėra, kaip neverksi’, didelæ, patika ta\vi tiki ¬ alæ nepirkuom ¬ ka\
tuoli ‘labai patiko ta vietelė, bet nepirkom [namo], nes toli’, atæ,ji i guoni ¬ pra,ða
kæuðinu ¬ að mergikæ, pavaruoþi,su ¬ tei\pabraiþi ¬ pabraiþi raNka ¬ i\sa,ka ¬ turi du\kava
lieru ¬ ðvi su i\ta su ¬ uð\tuo tamsaus iðeisi Ûuo\sa,ka ¬ i\netikiek kartu s ¬ tau uÛèki
i\gavaÛ ‘atėjo čigonė, prašo kiaušinių, aš mergikei pabursiu, tai pabraiþė, pabraiþė rank ir sako turi du kavalierius, šviesų ir tamsų, uþ to tamsaus išeisi
o sako, ir netikėk kortomis – t juočk ir gavau’, buvaÛ puo\pa,da pami ta ¬ tægu
a pasti pi ¬ kuoki kri,þu neðæ,Û ‘buvau po padu paminta, tegu jis pastimpa,
kok kryþių nešiau’, ðeinu va uodava,u bæ\klaidu, ¬ nelæi dava niekur ¬ i\siediejæ,Û
ka,p\apa,ðtals truobuo ‘šeinių [toks šokis] vedþiodavau be klaidų neleisdavo niekur, ir sėdėjau kaip apaštalas troboj’
Ûuo\ka,p rugi,s nu\rugi skirsæ,s ¬ tum\paèu laiku nubluokðti ‘o kaip rugys nuo rugio [grūdai] skirsis, tuo pačiu laiku nublokšti’, æudu, þaks buva ¬ pi menis uþdegi ¬ a\
daba næuþdæg ‘šiaudų þagas [stirta] buvo, piemenys uþdegė, ar dabar neuþdega’,
ka \daba dæ,sta,s ¬ su,dna di na ‘baisu, kas dabar dedasi’
ant\mu,su saki,dava ¬ susku veisli ¬ ubagu veisli ¬ Ûuo\pa,tis ðæudu,se guliedava pa,ta
lus kur turieji ¬ i\v i ni ¬ i\a ri ¬ ant\viðku buva sumesti peliems iesti ‘ant mūsų sakydavo
suskių veislė, elgetų veislė, o patys šiauduose gulėdavo patalus, kur turėjo, ir
vieni, ir antri ant aukšto buvo sumesti pelėms ėsti’, ana negird ¬ trat sava ¬ i\viskas ‘ji
negirdi, trata [šneka] savo, ir viskas’, kuol\jæÛ a stipra,va ¬ tei\a su\ðaltu vandi
nu ledinu ið ðulni s ¬ nusi praus ¬ visas rauduon ¬ nusiðluÛsti,s ‘kol jis buvo stiprus, tai jis
su šaltu lediniu vandeniu iš šulinio nusiprausdavo, visas raudonas, nusišluostydavo’, a usispi,ris ¬ næpasiduÛdava næ\nuprausams ¬ ðauk ¬ brudæs ju,s paskutinæs ¬ ku,\èæ
þmuogu dra,skuot ‘jis uþsispyręs, nepasiduodavo nė nuprausiamas, šaukia brudės
jūs paskutinės, k čia þmogų draskot’, ma,ma burna apiprausi ¬ aptaisi ðvaræ,s ðkurlæ,s
‘mama veid apiprausė, aprengė švariais drabuþiais’
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ka dari,si ¬ sta,tmala sumaldava ta \dirsæs ¬ duÛna kæbdavuom ‘k darysi, rupiai
sumaldavo tas dirses, duon kepdavom’, imaiði,su ka\iru,ktu ¬ a, miNka dari,davuom ¬
sietinus patarkuÛsu i\pakæpsu duÛna ‘ maišydavau, kad rūgtų, atmink darydavom,
sėtinių patarkuodavau ir pakepdavau duon ’, bulbu apsivirin i ¬ kulki,nis iðvirdava ¬
usibaltin i ¬ ka\bu,dava skanæ, ‘bulvių išsiverdi, kulkynės [tokia bulvių sriuba] išvirdavo, uþsibaltini, kad būdavo skanu’.
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Vaiguvos frazeologizmai
Stefanija Kundrotienė, Vincentas Drotvinas

Tarmės yra svarbiausias lietuvių kalbos frazeologizmų kilmės šaltinis.
Žemaičių tarmės V iguvos frazeologizmų kelias visos kalbos frazeologizmų
aruodą pirmiausia eina per šia tarme rašiusius ir rašančius autorius.
Daugiausia žemaitiškų frazeologizmų savo raštų kalbai praturtinti yra panaudojusi Žemaitė. Jos raštų kalbą yra tyrinėjęs Bronius Kalinauskas, 1964 m. apgynęs
filologijos daktaro (kandidato) disertaciją ir šia tema išspausdinęs straipsnių.
Žemaitės frazeologizmai – vienas iš svarbiausių (apie 700) Lietuvių kalbos frazeologijos žodyno (Kaunas, Šviesa , 1967) šaltinių. Jų nereta (1 700) ir
naujajame Frazeologijos žodyne (redagavo Jonas Paulauskas, Vilnius, Lietuvių
kalbos institutas, 2001).
Dialektologinių ekspedicijų frazeologizmų neužmiršta ir vėlesni tarmių tyrėjai žodynininkai, vairiomis progomis skelbdami savo surinktus frazeologizmus.
Bene daugiausia jų paskelbė mūsų darbščiausias žodynininkas ir dialektologas
Vytautas Vitkauskas. Kurš nų, Gi diškės, Judr nų, P vandenės, Vain to, žvenčio,
Tr škių, biškės, Paj rio apylinkėse užrašytus frazeologizmus jis paskelbė Kalbos
kultūros 1964 m. Nr. 6, 12, almanachuose Vardai ir žodžiai (1971) ir Kalba
ir žmonės (1981).
Klystume sakydami, kad tarmės kaip frazeologizmų šaltinis jau išseko, nemąžta ir entuziastų, tarmių tyrėjų. Bemaž kiekviename Lietuvos valsčių tome
skelbiama atskirų vietovių leksikos ir frazeologizmų užrašymų.
Publikacijai naudojami frazeologizmai surinkti Versmės leidyklos organizuotų 2005–2007 metų ekspedicijų metu, kai buvo kaupiama medžiaga monografijai Vaiguva . Jų metu surinkti 1 037 vienetai vairių frazeologizmų, iš
kurių nurodyti kitose apylinkėse, nors girdėti ir V iguvoje, sudaro 783 (75,0 ),
rašytojų kūriniuose, spaudoje, vertimuose – 193 (19,0 ), besiskiriantys leksika
ar semantika – 52 (5,01 ), nauji, ne traukti frazeologijos žodyną – 9 (0,87 ).
razeologizmų grupės
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Žodynėlis (sąrašas) pateikia pluoštą Vaiguvos frazeologizmų. Jų yra naujų,
ne trauktų
Frazeologijos žodyną , pavyzdžiui,
vien n sis bel ko labai sudžiūvęs jæÛ\ið anuos vi na nuosis belika ¬
Ûuo\vis\ti k da\ku,dina,s
n rs pj uk niekaip nuors pjæuk ¬ nespiesu ðæ di n pas\tavi,s atvaþuÛti
ka p pj unamas apie labai rėkiant juk\nier èæ\ta,p jæÛ\skaudu ¬ kuo
ðauki ka,(p)\pjæunams
ka p pr suktas apie visą laiką kalbant a\nænutilsi tu vi na si,ki ¬ Ûuo\
jæÛ\nu\pat aNkstaus ri,ta ka,(p)\prisukta
pro š l b gant prabėgomis mun èæ\pakelui ¬ ta\pruo\ða,li biegant
re, si,kæ,s galiesu uþliekti kelums minutims
pas kė ir nel ko apie kvailą kalbą kas\ið\tuos anuo ðnæktuos pasa,ki
i\nelika
past rgalio nepavi kti nepaeiti ana da\tuoki jæuna Ûuo\pasturgali jæu
suNkæ, bæpavelk
ka p š škas apie dvokiant musiet vaiks jæu prisiðika i\ke nes ka\smird
ka,p\ðeðks
l uk šun li kol past ps kum lė apie tuščius pažadus i\mun teks anuo
laukti ka,p\tam ð nelu, kuol\pastips kume,li

Nemaža frazeologizmų, fiksuotų Frazeologijos žodyne iš grožinės literatūros
(Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Ievos Simonaitytės ir kt.), spaudos, vertimų
nuo

ik z t viskas ka \buva paraði,ta vaiks viskaÛ nu a iki pasa,ki a mintina,

(Fr. ž. p. 1) vertimai, spauda

aki

atpl šti negal ti labai žavėtis ta,p\anam ta\mergiki patika ¬ ka\
nægalieji aku, a plieðti

(Fr. ž. p. 13) Juozas Aputis, Jonas Avyžius

akim s g rti godžiai sekti, grožėtis i jæ,jusi i\krautuvi ana visas gruoþi,bes
galieji tik\aku s g rti ¬ Ûuo\nusipiÓkti pini,Ngu, næturieji
(Fr. ž. p. 16) vertimai, spauda

ak s kab nti užsipulti jeigu ti(k)\kas\pasa,ki næ\paga anau ¬ muna buoba
tujæu puln akæs kabi,nti

(Fr. ž. p. 21) vertimai, spauda

ak s už k atsilyginama tuo pačiu, keršijama gailesti næbu,s ¬ jeigu
a mun ta,(p)\pada,ri i\að\anam ta,p ¬ akis uþ\a,ki

(Fr. ž. p. 52) Samuelis Bitneris

akme s nel kti ant akme s apie visišką ko nors sunaikinimą kur\
buva mu,sa kaims ¬ daba tin\nie\akme nelika an\akme
(Fr. ž. p. 56) Žemaitė

ka p

tbulas nenoromis kuo\èæ daba ta,p\aini ka,p\a,dbuls

(Fr. ž. p. 73) Lazdynų Pelėda

mžin
tils kalb ti laikyti mirusiu mata, ¬ mas jæÛ\a þina a,tilsi
kalbiejuom ¬ Ûuo\a saÛ vaikðta lig\niekur nieka

(Fr. ž. p. 73) Juozas Baltušis

atpirk mo ož s žmogus, kuriam suverčiamos kitų kaltės bu,rie vi n
vis\ti k tur bu,ti a pirkima Ûuoþi,s
(Fr. ž. p. 73) Pranas Treinys, Algimantas Zurba
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a sys pl šta apie didel triukšmą vaika, pakel tuoki a,lasa ¬ ka\jæÛ\
ausæs pli,ðt
(Fr. ž. p. 81) vertimai, spauda

a sys ra sta darosi gėda i\ka,p taÛ da\ausæs næraust ¬ ta,p\ðnæ,kant
(Fr. ž. p. 82) Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

pakl dusi av lė nusidėjėlis da\ke,læs pakli,dusæs ave,les sugri,nþa i\
duoruos ke,li
(Fr. ž. p. 87) Ieva Simonaitytė

ka p vinas apie kvailą asi\kvails ka,p\a,vin ¬ ka\ æmi i\galva kau a
(Fr. ž. p. 88) Antanas Vienuolis-Žukauskas

ðnek

ka p av s apie kvailą juk\ana i,r kvaila ka,p\avis ¬ ka\ta,(p\pada,ri
(Fr. ž. p. 89) Jokūbas Brodovskis

b dymas pi štais niekinimas ana næparneði buobu pirðtu ba,di,ma ¬ tudiel
bi juoji ið\truobuos i\kuoji iðk lti
(Fr. ž. p. 91) Žemaitė

teg

b las nem tė labai nemalonu tægu bala, næma,ti tau ðkanda,la ¬
gal daugæu nebæpasitaiki,s

(Fr. ž. p. 94) Žemaitė

bat s laiž ti pataikauti, meilikauti nier kuo\nuorieti ¬ juk\ana papra,tusi
vuos\næ\kuoþnam vi nam batus laiþi,ti
(Fr. ž. p. 99) Jonas Dovydaitis

ne b gti ne r kti nežinia ką daryti pakluvaÛ i\bieda ¬ ka\nie\biekti
nie\riekti
(Fr. ž. p. 102) Juozas Baltušis

burn s ušinimas tuščia kalba ðnekiek neðnekiejis ¬ viskas væltui ¬ tik\
vi n burnuos auðini,ms
(Fr. ž. p. 112) vertimai, spauda

cack pacack sakoma apie labai mėgstant puoštis, švarintis ana
jæÛ\nu\pat maþe buva a, ka pa a, ka

(Fr. ž. p. 119) Žemaitė

ik debes labai aukštai pasima,ti kaðkuoks buokð ¬ iðkilis vuos\ne\lig\
debesu, ¬ musiet bu,s baþni,èi
(Fr. ž. p. 141) Jonas Biliūnas

sūdn dien pasaulio pabaiga daba tuok(s)\svieta pasileidims ¬ Ûuo\ka,p
ateis su,dna di na ¬ bu,s skausma i\dantu, gri þima
(Fr. ž. p. 147) Ieva Simonaitytė

dovan kar lius n mirė sakoma nenorint dykai duoti þinuok ¬ ka\
daba jæÛ\duovanu, kara,lus numiri
(Fr. ž. p. 160) Lazdynų Pelėda

kart d ona sunkus gyvenimas daba anuos ¬ ka,p\lika naðle su\maþa,s
vaika,s ¬ lauk kaÓti duÛna
(Fr. ž. p. 166) Lazdynų Pelėda

ež s nu jo mieli apie ilgai kur nors užtrukus Ûuot\ka\nuve,ji aþi,s
mi lu, piÓkti ¬ Ûuo\mas ¬ turam laukti i\gaiðti laika
(Fr. ž. p. 174) Žemaitė

su gaidžia s paryčiais, anksti ka,p su\gaidæ,s pradedi pjæuti ¬ ðæu tau
nupjæuni
(Fr. ž. p. 176) Antanas Vienuolis-Žukauskas

g lv iš žti išvarginti ta,(p)\par\di na muoki,kluo vaika, galva iðu,þ ¬ ka\
numi nuoru tik\rami,bis
(Fr. ž. p. 189) Žemaitė

1024

KAL

A

g lv kv ršinti kyrėti, neduoti ramybės nustuok mun galva kvarði,nti ¬
vis\ti k pini,Ngu, an\ðna,psa nægausi

(Fr. ž. p. 190) Žemaitė

g rkl p rk sti padaryti ką bloga anuos ta,p\isipi,ka ¬ ka\buva paga,tavas
vi na kita, geÓkli parkan ti
(Fr. ž. p. 213) Jonas Avyžius

pro g rkl išli do apie sunkų darbą, neatitinkant atlyginimo mun
tas\tarna,vi,ms jæÛ\pruo\ geÓkli iðli, da
(Fr. ž. p. 215) Žemaitė

pro g rkl pravar ti pragerti a
pravari,ti

visa tievu, palikima baig pruo\geÓkli

(Fr. ž. p. 215) Ieva Simonaitytė

iš giltin s nag ištr ukti išgydyti sunkiai sergant
næ\ta,p pavi,ka muna vaika iþ\giltinis nagu, iðtraukti

daktarams ðæ,p\

(Fr. ž. p. 217) Žemaitė

ka p giltin apie liesą ana\palika ka,b\giltini ¬ Ûuo\vis\ti k tebier pilna
pasutima
(Fr. ž. p. 218) Augustinas Gricius

la išli do iš ma šo paaiškėjo blogas darbas pamati,si ¬ anam ta,p\
næprais ¬ vi na si,ki iðli, i,la ið\maiða

(Fr. ž. p. 230) Vincas Krėvė-Mickevičius

j učio sk r nesuraš t apie kokių nors atsitikimų, faktų daugybę a par\visa gi,ve,ni,ma ti k i,r visakuo prisiklausis ¬ ka\i\jæuti sku,ra
næsuraði,tu

(Fr. ž. p. 233) Lazdynų Pelėda

k ilinius utin ti d oti sakoma atėjusiam pirmąją šventės dieną
svečius pirma *veli,ku di na nuve,jus i\sveèus gal duÛti kailinus utinieti
(Fr. ž. p. 243) Žemaitė

s vo k ilyje neti pti triukšmauti, šėlti mata, ¬ ka,p tik\a
¬ tujæu sava kailie nebetelp

biðki atkuta

(Fr. ž. p. 245) Juozas Tumas-Vaižgantas

k imo likt rna pradžios mokyklos mokytojas (ironiškai) ne\vi na kaima
liktarna ¬ ka,p\næra dava geresni kavalieræus ¬ iðtekiedava uð\traktuorista
(Fr. ž. p. 254) Augustinas Gricius

š už ka po pasalomis daba vakari baisu vi nam i\vaikðèuoti ¬ Ûuo\gal
kas ið\uð\ka pa uðpulti

(Fr. ž. p. 266) vertimai, spauda

ka štis st jasi gerklėj darosi graudu þu,rant i\tus\varkstanèus maþus
vaikelus ¬ mun tujæu kaÑðtis stuojæ,s gerklie
(Fr. ž. p. 266) Žemaitė

ka št užm nti išgerti a
uþmi,nti

jæÛ\nu\pat ri,ta þu,r ¬ kur\èæ galies kaÑðti

(Fr. ž. p. 266) vertimai, spauda

k s g vas gal s visi þmuonis ¬ ka \gi,vs ga,lin ¬ tuoku Ûuoru krut puo\pi vas
(Fr. ž. p. 275) Žemaitė

paskutini k sniu pasidal ti negailėti savo menkų išteklių, būti altruistu
tievus buva paga,tavs vuos\næ\su\kuoþnu vi nu paskutinu kan nu pasidali,nti
(Fr. ž. p. 280) Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

k lio nemat ti per šaras graudžiai verkti puo\vi,ra mirti s ana kelus
mætus ke,li næma,ti par\a,ðaras

(Fr. ž. p. 291) Antanas Venclova
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ka p kiš nė mažas, ankštas ta\mu,sa truobe,li ka,p\kiðe,ni ¬ Ûuo\tuog \
bu,ri,s þmuonu, tur suti pti
(Fr. ž. p. 315) Žemaitė

ne t k ja išl pti iš l vos būti blogai nusiteikusiam, piktam musiet
ðæ di n næ\ta\kuojæ ið\luovas iðlipa, ¬ ka\nu\pat ri,ta kabinieji,s
(Fr. ž. p. 324) Eduardas Cinzas

kra jas st ngsta g slose ima siaubas mun ¬ pagalvuojus ka\reiks èæ
vi na, bu,ti ¬ kraus sti,Nkst gi,n luÛsi
(Fr. ž. p. 348) Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

k mšt gr užti badauti kinuo tieva, la,tra, tu,\vaikams taqkæ, teNk ku ðti
grauðti
(Fr. ž. p. 363) Juozas Tumas-Vaižgantas

k mšt par dyti pagrasinti ka,p\tievus paruodi ku ðti ¬ vaika, spruka
ið\truobuos
(Fr. ž. p. 363) Žemaitė

n

kv po nel kt
kva,pa neliktu

sakoma piktai varant bjæuri,bi ¬ ka\tava èæ nie\

(Fr. ž. p. 369) Vincas Krėvė-Mickevičius

ka p l das apie šaltą ruoduos raNkas apsimuovæÛ su\ vi jums piÓðtinums
¬ Ûuo\vis\ti k ðaltas ka,p\le
(Fr. ž. p. 377) Ieva Simonaitytė

smail s liež vis apie besimeilinant , iškalbų, plepų ana smailu li þuvi
tur ¬ pri\bet\kuo\ gal prili,n ti
(Fr. ž. p. 383) Antanas Juška

dar l va šilt apie neseniai mirus
duÛda,s su\kavalieræ,s

vi,ra da\luova ðilta ¬ Ûuo\ana jæÛ\

(Fr. ž. p. 400) Ieva Simonaitytė

iš l p
l pas e ti sklisti žodžiu sænuovie visuoki nutikima, a,ji ið\
lu,pu i\lu,pas ¬ tudiel iki ðu,\di nu, iðlika nædauk
(Fr. ž. p. 404) Juozas Švaistas

ma š pakrat ti pakloti pinigų uð\tuoki arkli a
pakrati,ti

turieji gæ,ra maiða

(Fr. ž. p. 406) Žemaitė

tušči maka lė nieko neišmanantis i\kau jæÛ\èæ biednas þmuogus bæ
sugalvuosi ¬ ka\makauli tuðèæ

(Fr. ž. p. 408) vertimai, spauda

iš mėn lio nukr sti nesusigaudyti visi apli,Nkui juÛkies ¬ Ûuo\a
ka,p\ið\mienuli nukritis

siedieji

(Fr. ž. p. 418) Kazys Saja

m t m tais labai ilgai, daug laiko mæ,tu mæ,ta,s tuos\ðulni s nieks
næva,li ¬ uðtat vanduÛ peliesæ,s i\a iduÛd

(Fr. ž. p. 422) vertimai, spauda

mžinu mieg užm gti mirti ka,p\uþmiksma a þinu mi gu ¬ visi varga,
pasibaiks ¬ Ûuo\kuol\gi,vi ¬ turam krutieti ki (g)\ga,læm

(Fr. ž. p. 423) Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

n rs mi k sakoma labai norint ta,p\ðirdis pasmuoka salduma ¬ ka\
nuors\mirk
(Fr. ž. p. 428) Juozas Tumas-Vaižgantas

m ško br liai partizanai visi ¬ kas kum\ti(g)\galieji ¬ st Ngies padieti miðka
bruolæms

(Fr. ž. p. 429) Salomėja Nėris
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m šk nepab gs sakoma norint atitraukti nuo kokio nors darbo
tas\tava darps ne\ uikis i\miðka nepabieks ¬ uðtat nier kuo\dauþi,ti struNgu,

(Fr. ž. p. 429) Vincas Krėvė-Mickevičius

iš t pati s m lio dr btas vienos prigimties nier kuo\di,vi,ti,s ¬ ka\ani
abudu kruèa, ¬ juk ið\tuo\pati s muoli riepti
(Fr. ž. p. 430) Jonas Avyžius

ka p M rkus po p kl apie triukšmaujant , nerimstant kada a
parein prisigieris ¬ tada par\visa na,kti traNkuos ka,p\*muorkus puo\
pæ,kla
(Fr. ž. p. 430) vertimai, spauda

m sė k ndo širdo kuoki èæ\daba taÛ musi ikanda ¬ ka\nieks nebiti,Nk

(Fr. ž. p. 433) Augustinas Gricius

m sės nenuskria s labai geras, gailestingas muna didi,sis vaiks ðkara,dnas
¬ Ûuo\maþuks ¬ nie\musis nænuskræustu
(Fr. ž. p. 433) Juozas Baltušis

ka p m sės masiškai (mirė, krito) *sibiri þmuonis nu\ba,da i\ligu, krita
ka,p\muses
(Fr. ž. p. 433) Antanas Vienuolis-Žukauskas

(kieno) nag s pakli ti būti pričiuptam ana pri\muoti,nas par\di nas
di,ka buva ¬ Ûuo\ka,(p)\pakluva vi,ru, i\nagus ¬ prise,ji pradieti dirpti

(Fr. ž. p. 439) Žemaitė

iš nag kr sti nesisekti ðæ di n musiet uðèieravuota di na ¬ kau æmu dirpti
¬ viskas ið\nagu, kre t
(Fr. ž. p. 440) vertimai, spauda

naga s ir dantim s visomis jėgomis (beviltiškai) liki, be\tievu, ¬ vaika,
naga,s i\danti s st qgies kabi,nti,s i\gi,ve,ni,ma

(Fr. ž. p. 440) Antanas Venclova

ka p nami apie laisvai besijaučiant
visur jæuta,s ka,p\numi

jeigu muoti,na bu,n kartu vaiks

(Fr. ž. p. 445) Juozas Balčikonis

n s rauk ti rodyti nepasitenkinimą kuo\èæ tau sava nuosi rauka,
ju(g)\gava, saldaini i\gana
(Fr. ž. p. 464) bažnytiniai raštai

iš po p t n sies čia pat esant i\sugebiek tu\mun nuðvi pti pini,qgini
ið\puo\pat nuosi s
(Fr. ž. p. 467) Žemaitė

po n simi k išioti kyriai rodyti ar duoti kuo\èæ daba mun kaiðuoji
puo\nuosæ tau pini,qgini jie\nie\kapæikas nædu,di
(Fr. ž. p. 468) Vincas Kudirka

n gar ats kti nusigręžti, paniekinti ka,p\a
ne\vi n buvis drauks nugara a uka

sugri,nþa ið\kaliejima

(Fr. ž. p. 470) Balys Sruoga

n gar
d oti gauti mušti daba ta\paspruka, Ûuo\vis\ti k vi na si,ki
Û
idu si nugara
(Fr. ž. p. 470) Žemaitė

or pak bti likti be rezultatų, be pagrindo, neišspręstam ðæ di n da\
daug klausimu, palika Ûuori pakibusu
(Fr. ž. p. 475) Vincas Mykolaitis-Putinas

r išl kti būti susprogdintam jeigu neivi,gdi,si banditu reikala,vimu
ta\vi na di na gali iðliekti i\Ûuora

(Fr. ž. p. 475) vertimai, spauda
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žio bals apie negražų dainavimą jeigu næmuoki ta\verèæu pati,liek
nebluovis èæ\Ûuoþi balsu

(Fr. ž. p. 475) Žemaitė

ir ožk sveik ir vi kas sot s apie suderinimą skirtingų norų laba,
i,r suNku ta,(p)\padari,ti ka\bu,tu i\Ûuoðka sveika i\vilks suotus
(Fr. ž. p. 479) Juozas Paukštelis

pad nges k lti labai išgarbinti ana sava vaika ka,p\tik imani,dama
kieli i\padaqges

(Fr. ž. p. 480) Žemaitė

p gal pai ti aplupti musiet vaikams reiks pa i,Ñti pa,gali Ûuo\kita,p
jæu nebægal susitvarki,ti
(Fr. ž. p. 484) Žemaitė

su p galiu neišm šti jokiu būdu neišgauti (apie šykštų) anam kapæikas
ið\raNku nie\su\pa,galu neiðmuði
(Fr. ž. p. 485) Žemaitė

ne pag utas ne pal istas jaučiasi nejaukiai i\tuoki dideli þmuonu, bu,ri
pakluvaÛ pirma si,ki uðtat asu nie\pagauta nie\palæista
(Fr. ž. p. 485) Vincas Mykolaitis-Putinas

piln pak mpiai daug pas\anuos pilni paka pæ, tu,\skuduru, mietuos
Ûuo\vis\ti k perk i\perk naujus
(Fr. ž. p. 487) Ieva Simonaitytė

p mazgas p lti apkalbėti ana senæ, papra,tusi vuos næ\an\kuožna vi na
pa,ma gas pilti
(Fr. ž. p. 491) vertimai, spauda

pan sė nenudži vo apie jauną anam da\panuosi nænu þu,va Ûuo\a,lu
jæu mauk ka,p\senis
(Fr. ž. p. 493) Teofilis Tilvytis

paplaukiu pagl styti pagirti kuoþnam juk\pati,Nk kada visi anau pa
plaukui pagluosta
(Fr. ž. p. 495) Antanas Vienuolis-Žukauskas

ant p rako stat nės sėd ti būti karo grėsmėje prið\parværsma mu,sa
ðalis kelus mætus an\pa,raka statinis siedieji
(Fr. ž. p. 495) Kazys Boruta

p rako ost s dalyvavęs kare a
daba visi ms i\gira,s

buva jæuni,stie pa,raka ÛuÛstis uðtat

(Fr. ž. p. 496) vertimai, spauda

pas ulio g l
ga,la aiti

bet kur (eiti) su\tavi

pasiruoðusi nuors i\pa,ti pasauli

(Fr. ž. p. 497) Teofilis Tilvytis

pas ulio pabaig baisi netvarka jæu musiet greit pasauli pabaiga ne\
kita,p ka\tuoks\pasil idis svie palika
(Fr. ž. p. 497) Juozas Baltušis

past rgaliais bad tis stumdytis (ankštoje patalpoje) ka,b\ vi gaspadines
i,r vi nuo kuknie ta\ne\dirb Ûuo\pasturgalæ,s ba,duos
(Fr. ž. p. 500) Ieva Simonaitytė

patvoria s nesim to sunkiai gyjamas reik anam gæ,ra alga muokieti
juk\tuoki darbini,Nka, patuoræ,s nesimieta
(Fr. ž. p. 503) Juozas Grušas

ant pav džio laik ti valdyti, tvarkyti buoba tur vi,ra kuoþna di na an\
pa,vadi laiki,ti Ûuo\kita,p tujæu prasigærs
(Fr. ž. p. 505) Vytautas Montvila
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ant peči n šti būti atsakingam vykdant ką ki k\að vi na galu visa Ûu,ki
darbus an\peèu, neðti juk\jæu i\a þus gana didelis

(Fr. ž. p. 507) Jonas Biliūnas

karštom s pėdom s tuoj pat, kadin jeigu nesigine, anuo karðtu s piedu s
ta\daba jæu gali i\nebe i ðkuoti
(Fr. ž. p. 508) Salomėja Nėris

p dos at ušo pabėgo kuol\að a ituokiejæÛ vagi s i\piedas atauða
(Fr. ž. p. 508) Balys Sruoga

p kl k lti triukšmauti, bartis ka,p\tik\parein vi,rs prispruogis tujæu
truobuo praded pæ,kla k lti
(Fr. ž. p. 512) Žemaitė

ka p perk nas iš gi dro danga s apie netikėtą dalyką mun ta\tava
nauji na reNki ka,(p)\pærku,n iþ\giedra daNgaus
(Fr. ž. p. 516) Vincas Mykolaitis-Putinas

pet s

p t išvien mas jie\kau jæu dirbam ta\visi peti,s i\pe,ti

(Fr. ž. p. 517) Žemaitė

p lnas pi vas sotus bepigu ana i,r ðnekieti ka\pilvs piln
(Fr. ž. p. 521) Augustinas Gricius

tušči

pilv

alkanas a igulæÛ tuðèu pilvu ta\nie\mi ks ne æm

(Fr. ž. p. 521) Ieva Simonaitytė

pi vas ku kia valgyti norisi nu\ri,ta visa nieka burnuo næturiejæÛ uðtat
ta,(b)\baisæ, pilvs kurk
(Fr. ž. p. 522) Ieva Simonaitytė

pi vas pr kepė prie n garos apie sulysus
jæu musiet i\pilvs prikepi pri\nugaras

nu\tuoki nævalgi,ma ana

(Fr. ž. p. 523) Lazdynų Pelėda

iš v so pi vo smarkiai juoktis nu\i\prajuÛkina, muni senæ, ta,p\skanæ,
ið\visa pilva besijuÛkæÛ

(Fr. ž. p. 524) Juozas Tumas-Vaižgantas

ant pinig gul ti apie turtingą bepigu anam ta,(p)\platavuoti,s ka\an\
pini,Ngu, gulieti gal
(Fr. ž. p. 525) Vincas Kudirka

ku pip rai uga toli (ištremiant, išvarant, pabėgant) jie\pas\tievus
ta,p\jæu bluoga, tada ga,læt aiti kur\pipira, aug
(Fr. ž. p. 526) Žemaitė

ne pirmut nis ne paskut nis sakoma teisinant kok dažną veiksmą
tu ne\pirmutini i\næ\paskutini palika, su\vaiku nier èæ kuo\ta,p i,Ñti
i\galva
(Fr. ž. p. 527) Antanas Vienuolis-Žukauskas

pi št b dymas tyčiojimasis ana nep rneði buobu pirðtu ba,di,ma uðtat
i\isikieli ið\mu,sa kaima
(Fr. ž. p. 528) Žemaitė

pi št gala s v ikščioti atsargiai nuors\i\pirðtu gala,s vaikðèuojæ, vis\
ti k vaika paþa,dina,
(Fr. ž. p. 528) Žemaitė

pi štais bad ti išjuokti, gėdinti, tyčiotis paleistuvi kaima buobas iemi
pirðta,s badi,ti
(Fr. ž. p. 529) Žemaitė

pi što nepaj dinti nieko nedaryti a
niekada pirðta næpajudin

jæu tuoks\i,r ka\diel\sve,tima

(Fr. ž. p. 530) Balys Sruoga
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buva baisæ, gudras

(Fr. ž. p. 532) Vincas Krėvė-Mickevičius

pro piršt s žiūr ti nekreipti dėmesio tieva, pruo\pirðtus þu,rieji i\vaiku,
muokslus uðtat ani puo\puora mæ,tu vi nuo kla,sie siediedava
(Fr. ž. p. 533) Žemaitė

plauka pasist jo ant galv s siaubas ima uþe,ji tuoki audra ka\mun
bu,nant miðki visi plauka, pasistuoji an\galvuos
(Fr. ž. p. 537) Kristijonas Donelaitis

ant pl uko vos vos duræs an\plauka tesilaika uþvirs vi na gra,þi di na
kam\nuors an\galvuos
(Fr. ž. p. 538) Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

prieš pl uk pagl styti pakritikuoti nie\næbandi,k anau prið\plauka
pagluosti,ti tujæu gali ið\darba iðliekti

(Fr. ž. p. 539) vertimai, spauda

n

pla kti n ša kti padėtis be išeities daba ana palikus vi na, su\
maþa,s vaika,s bæ\duÛnas kan ni tikra, jæu nie\plaukt nie\ðaukt

(Fr. ž. p. 539) Žemaitė

p n tur ti ant s vo galv s priklausyti (nuo ko) að\visa a þu turiejæÛ
puona an\sava galvuos tik\paèuo sæna, vie gi,vænaÛ laisva,
(Fr. ž. p. 543) Žemaitė

pr garo d gn gramzd nti prakeikti i\ka,b\galieji muoti,na sava dukteri
i\pra,gara dugna gra zdi,nti

(Fr. ž. p. 544) Žemaitė

g vas pr garas daug tu,\ÛuÛgu i,r gi,vs pra,gars ti(k)\ka\laba, smulkæs
(Fr. ž. p. 545) Pranas Vaičaitis

kr vinu pr kaitu sunkiai (uždirbti) tievu, kruvinu pra,kaitu uþdirptus
pini,Ngus vaika, laba, greita, iðlaidi an\visuoku, nieknieku
(Fr. ž. p. 545) Antanas Vienuolis-Žukauskas

pr kait

g rti išnaudoti puona, buva papra,ti varkðu pra,kaita g rti

(Fr. ž. p. 545) vertimai, spauda

iš pr to e ti labai jaudintis að diel\vaika ið\pruota ainu Ûuo\a
buovi,jæ,s pri\muoki,klas

saÛ

(Fr. ž. p. 548) Žemaitė

iš pr to kr ustytis pakvailti tuoki nælaimi ta\ne\di,va, ka\ana pradieji
ið\pruota krausti,ti,s
(Fr. ž. p. 549) Jurgis Savickis

ka p p kas lengvas, lengvai nier èæ kuo\neðti tas\tava vaiks visa ka,(p)\pu,ks
(Fr. ž. p. 551) Juozas Grušas

purva s drabst ti šmeižti ka\i\ki k ana muni purva,s dra,psti vis\ti k
nieks næpatikieji
(Fr. ž. p. 553) Juozas Grušas

be t t p s kas nors panašaus bent\kau i\tau pusi bu,èæÛ girdiejis
ðnæ,kant Ûuo\daba visa nieka
(Fr. ž. p. 555) Žemaitė

n

t p s visai ne viskas buva nie\i\tau pusi ka,p\èæ ana daba
nupa,sakuoji

(Fr. ž. p. 555) Žemaitė

vis s pus s visur ka,p\ate,juom i\miðka vaika, pasklida i\visas puses
Ûuo\daba sugaudi,k anus ka\gudras

(Fr. ž. p. 555) Žemaitė
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st tymas pūtimasis tuoks\anuos ragu, sta,ti,ms ka\nieka paþi,nti
næbnuor

(Fr. ž. p. 558) Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

dešin rank padėjėjas daba jæu muna maþasis prasti,ba pasida,ri deðinie
raNka
(Fr. ž. p. 565) Lazdynų Pelėda

rank num ti nekreipti dėmesio, nepaisyti vi,rs i\muna pra,ði,ma
nebeg rti numuoji raNka i\viel patrauki i\alini

(Fr. ž. p. 571) Žemaitė

ra k pad oti pagelbėti kada vaika, buva maþi næbuva ka \galietu raNka
paduÛti
(Fr. ž. p. 571) Žemaitė

rank s pl utis nesikišti nu\tuo\reikala að\raNkas nusiplaunu Ûuo\tu
dari,k ka,p\tik\iðmana,
(Fr. ž. p. 573) Ieva Simonaitytė

rank s t ptis užsiimti negražiais darbais nie\næmani,k ka\að diel\
tava iðmisla raNkas tæpsu,s
(Fr. ž. p. 575) Žemaitė

ant ra k neši ti labai prižiūrėti, lepinti, mylėti muoti,na vaikus an\
raNku neðuoji uðtat uþauga visi sveiki
(Fr. ž. p. 576) Žemaitė

s ujoje laik ti susp udus taupyti ana ta,p\kuoþna æ ta saujuo laiki
suspaudusi ka\taqkæ, i\nævalgusi bu,dava
(Fr. ž. p. 598) Antanas Venclova

sausom s iše ti išvengti bausmės ið\visuos ðu vis tik\vi n muna vaiks
sausu s iðe,ji

(Fr. ž. p. 601) Žemaitė

sausa užgav ti neturėti ko valgyti mienesi pabaiguo anam ne\vi na si,ki
tæ,ka sausa, uþgavieti
(Fr. ž. p. 601) Žemaitė

prie b do si to b vo apie alkaną ri,ta ta,(p)\privalge, Ûuo\daba ri,ni
ka,p pri\ba,da si ta buvis
(Fr. ž. p. 609) Lazdynų Pelėda

si lo g las pėdsakas ta,p\viskaÛ sutvarkæÛ ka\su,la ga,la tikra, nieks næras
(Fr. ž. p. 611) Antanas Venclova

ik si lo g lo kiaurai tuoki da,vi pi,læva ka\parmirkuom lik\su,la ga,la
(Fr. ž. p. 611) Žemaitė

ant si lo k boti vos laikytis kelæs di nas anuo gi,vi,bi an\su,la ki,buoji
Ûuo\daba jæu biðki sveikata iemi gerieti
(Fr. ž. p. 612) Ieva Simonaitytė

skersa žiūr ti rodyti nepasitenkinimą tuokæs buvuom drauges Ûuo\
daba nie\skærsa, þu,rieti nænuoram vi na i\kita
(Fr. ž. p. 615) Žemaitė

skr zdėlės l ksto per n gar
skruzdieles la,ksta par\nugara

šiurpas ima musiet turu kaÓðti Ûuo\

(Fr. ž. p. 618) Juozas Aputis

ka p skruzdėl apie darbštų ana ta\ka,p skruzdielie Ûuo\vi,ra ga,va ti,qgini
(Fr. ž. p. 618) Žemaitė

sveik t iše ti duoti naudos mata, muna pamuoki,ma, iðe,ji i\sveika,ta
Ûuo\tu nænuoriejæ, klausi,ti,s

(Fr. ž. p. 652) Balys Sruoga
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ant saus s šak s atsid rti pakarti uð\tuokus darbus tu\turietume, an\
sausuos ðakuos a idurti
(Fr. ž. p. 655) Vincas Mykolaitis-Putinas

ik paskut nio ši udo labai kruopščiai nuors muni iki paskutini ðæuda
iðkra,ti Ûuo\vis\ti k pini,Ngu, næra,da
(Fr. ž. p. 666) Žemaitė

už ši udo gri btis apie patekimą beviltišką padėt par\gærus draugus
a palika pliks ba,sas ta\daba tur nuors i\u(ð)\ðæuda gri pti,s
(Fr. ž. p. 667) Antanas Vienuolis-Žukauskas

ka p ši n pj v s apie nuvargus ir alkaną ka,(p)\parejæÛ ið\miðka
Ûu,ga,vis buvaÛ ka,p\ði na pjuovis
(Fr. ž. p. 667) Jonas Biliūnas

širdi s gelmėj slaptai (savyje) nuors a
be(t)\tuo\niekada næparuodi

ðirdi s gelmie i\pi,ka an muni s

(Fr. ž. p. 672) Žemaitė

ger s širdi s palankus diedi turiejæÛ gæruos ðirdi s a
(Fr. ž. p. 676) Žemaitė

mun nieka nægailieji

šird s atsig vo praėjo išgąstis ka,p\nustuoji grumieti graustini muna
ðirdis a iga,va

(Fr. ž. p. 681) Žemaitė

šird s pl šta pusi u gaila, gailestis ima, skaudu ðirdis pli,ðt pusæÛ
þu,rænt ka,p\ti siratelæ, vaika, varkst
(Fr. ž. p. 693) Antanas Juška

š ršė k ndo supyko nieka,p næsupra tu kuoki èæ\daba ana ðirði ikanda
diel\tuoki nieka
(Fr. ž. p. 713) Antanas Vienuolis-Žukauskas

šp g laik ti kiš nėje turėti blogų ketinimų Ûuot\a
su\þmuogu
Ûuo\ðpi,ga laika kiðe,nie

i,r suk

ðnek

(Fr. ž. p. 721) Jonas Avyžius

n

šu ne mtels niekas nesužinos, nepastebės ðaika ta,p\apðva,rina
na,kti krautuvi ka\nie\ðuÛ næa telieji

(Fr. ž. p. 729) Jonas Mikelinskas

šu

p kastas esmė vi,ra, visa di na suka galvas kuol\ra,da kur\èæ ðuÛ i,r
pakas

(Fr. ž. p. 730) Antanas Vienuolis-Žukauskas

kien šu pasik rė sakoma stebintis kokiu netikėtu veiksmu kinuo
èæ\daba ðuÛ pasikuori ka\pamaèæÛ tavi sava ki mi

(Fr. ž. p. 730) Žemaitė

šu

pripra ta k riamas apie susitaikymą su varginga padėtimi i\
ðuÛ pripra t ka,rams priprasi i\tu svetima kraðti gi,v nti

(Fr. ž. p. 731) Ieva Simonaitytė

t betr ko stebintis kuo (piktai) tuo\bætru,ka ka\að su\tavi aièæÛ vuokti
(Fr. ž. p. 739) Žemaitė

ne t s ta k tas nesvarbu kas ne\tas ta\ki pa i, s tuoki graþi muotriðka
tikra, neliks netekiejusi
(Fr. ž. p. 739) Žemaitė

te smo dien pasaulio pabaiga tuoks\pasil idis svie musiet prið\teisma di na
(Fr. ž. p. 741) Lazdynų Pelėda

paskut nis te smas pasaulio pabaiga ka,p\ateis paskutinis teismas ið\
kapu, k lsæ,s visi numirielæ,
(Fr. ž. p. 741) Žemaitė
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t nginio šm tas tinginys jæu pi ta, Ûuo\tas\ti,qgini ðmuo da\tebe ri,psa
luovuo
(Fr. ž. p. 746) Žemaitė

s vo tr graš k šti ne savo reikalus l sti ana visa a þu buva papra,tusi
visur kiðti sava rigraði
(Fr. ž. p. 750) Marius Katiliškis

ku t u reiškiant nusivylimą sakoma ką tvirtinant kur\taÛ ana pasaki,s
kur\gri,ba, di,kst dþæugæs pati prisiri,Nkusi
(Fr. ž. p. 753) Žemaitė

ubaga s pal isti atimti turtą vaiks sava tievus gal pal isti ubaga,s

(Fr. ž. p. 759) Jonas Biliūnas

ka p ugnyj d gti labai gėdytis ana uð\tuokus darbus turietu pri\þmuonu,
ið\sarma,tas ka,p\ugnie dekti
(Fr. ž. p. 761) Žemaitė

odeg (kieno) sik b s seka vaiks nie\minutis nægal pabu,ti vi n
isikibis i\muoti,nas ÛuÛdæga i\isikibis

vis\

(Fr. ž. p. 768) Žemaitė

odeg k šti tai ko nereikia, ko nenori gauti (piktai) daba ka,p\
nuvertieji tus\sava pini,Ngus gali i\ÛuÛdæga kiðti

(Fr. ž. p. 768) Žemaitė

ūs s rait ti džiaugtis pajutis uþdarbi a
(Fr. ž. p. 772) Vincas Krėvė-Mickevičius

tujæu iemi u,stus raiti,ti

tėlės žšalė išsigando ka,(p)\pamaèæÛ ðærnu, bu,ri a lækanti kelu tujæu
mun visas utieles uðali

(Fr. ž. p. 773) Žemaitė

n rs užm šk jokiu būdu nuors\uþmuðk að su\ÛuÛðvi ne tikra, negi,vænsu kartu

(Fr. ž. p. 775) Lazdynų Pelėda

žpakal l sti pataikauti Ûuot\i,r buoba pagatava visi ms be\muila i\
uðpakali ili, ti

(Fr. ž. p. 776) Ieva Simonaitytė

j kio g vo v balo nieko (gyvo) atvaþæ,vi, èæ jæu nebæra,duom juoki
gi,va va,bala
(Fr. ž. p. 778) Žemaitė

v g stat ti padaryti gerą pradžią muna vaiks laba, darpðtus tik\reik
ka,p nuori,nta,s i\va,ga istati,ti

(Fr. ž. p. 779) Žemaitė

vagi s kep rė d ga kaltą pažinsi iš elgsenos niekur a
mata, ka\vagi s kæpuri jæu deg

nedi,Nks juk\

(Fr. ž. p. 780) Žemaitė

devi tas vandu nuo kisi liaus tolima giminė ana mun ka,b\devi,
vanduÛ nu\kisielæus uðtat galu þe,ni,ti,s
(Fr. ž. p. 786) Petras Cvirka

balt v rna kuo nors labai išsiskiriantis iš savo aplinkos žmonių turi
viskaÛ dari,ti ka,p\visi þmuonis juk\vi n næbu,si balta varna
(Fr. ž. p. 793) Jonas Avyžius

po vel na pak šti palaidoti nespieji ana tieva puo\veliena pakiðti Ûuo\
uð\savaitis i\muoti,na an\læntuos
(Fr. ž. p. 809) Žemaitė

su velnia s sumaiš ti iškeikti visa ri,ta buobas buva paga,tavas vi na kita
su\velnæ,s sumaiði,ti
(Fr. ž. p. 823) Žemaitė
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paskut nis ve šis apsileidėlis, žioplys tas\paskutinis veÓðis vis\ti k pavieluÛs
ta\nier èæ kuo\anuo i\laukti
(Fr. ž. p. 827) Žemaitė

ka p iš ve šio gerkl s ištr uktas apie labai suglamžytą ana tuoki puoni
vaidin Ûuo\skariki usidieji ka,p\ið\veÓði gerklies iðtraukta

(Fr. ž. p. 828) Pulgis Andriušis

vi kas sot s ir av s sveik apie interesų suderinimą ilga, galvuoji, ani
ta,p\sutari ka\palika i\vilks suotus i\avis sveika
(Fr. ž. p. 838) Žemaitė

ka p akl višt gr d apie atsitiktin radin , pasisekimą ana tau darba
ra,da ka,p\akla viðta gru,da
(Fr. ž. p. 845) Vincas Krėvė-Mickevičius

d zuiki s nuš uti atlikti du reikalus vienu kartu aNksti ri,ta nuvaþæ,vus
i\miesta galies ið\karta du uikus nuðauti
(Fr. ž. p. 851) Žemaitė

ka p zu kis apie bailų vaiks nieka næmuokieji uðtat visa pa,muoka ka,p\
uikis pra rebieji
(Fr. ž. p. 852) Vincas Mykolaitis-Putinas

ž ibus sv idyti smarkiai plūsti ka,p\ana pradieji þaibus svaidi,ti næturiejæÛ
kur\di,Nkti ið\sarma,tas
(Fr. ž. p. 854) Petras Cvirka

žem apsin šti papilkėti næ\kaþin\ki k a
pradieji þeme apsineðti

bætrauks Ûuo\jæu visas v i

(Fr. ž. p. 861) vertimai, spauda

paskut niais ž džiais piktai, aštriai nuors\muoti,na dukteri paskutinæ,s
þuodæ,s iþdieji Ûuo\ta vis\ti k sava da,ri i\gana
(Fr. ž. p. 877) Žemaitė

žodži s k šti pro dant s nenoromis kalbėti tievus visa di na buva pik
vuos\kelus þuo þus iðkuoði pruo\da tis

(Fr. ž. p. 878) Žemaitė

Taip pat jau žinomų, fiksuotų, bet besiskiriančių savo leksika ar struktūra,
pavyzdžiui,
pas Abra m iše ti mirti nieka næpadari,si ¬ juk\visi ms teks pas\
*abravuoma iðeiti
(Fr. ž. p. 1) Kurš nai, Šiaulių r. (pas Abra mą išvaži oti)

netur ti ku ak s d ti labai gėdytis ta,(p)\pada,rusi daba ana musiet
næturietu kur\akæs dieti
(Fr. ž. p. 15) Ket rvalakiai, Vilkaviškio r. (net ri ku aki

d ti)

ak s išmaiš ti apmušti ana ta,(p)\parsuta, ¬ ka\buva pagatava akæs iðmaiði,ti
(Fr. ž. p. 17) Gi diškė, Šilutės r. (ak s iškap ti)

ak s išp tus atidžiai (žiūrėti) ka,b\gæra, iðpu,tus akæs þu,riesi ¬ visus sava
daiktus susirasi

(Fr. ž. p. 18) Giža , Vilkaviškio r. (ak s išp tęs)

k d ti mušti prisigieri, vi,ra pradieji gi, èi,tis ¬ pamati,si tujæu pradies
vi n kitam i\i\a,ki dieti

(Fr. ž. p. 44) Salanta , Kretingos r.
(smagiai miegoti)

(tiesiai, atvirai sakyti) J niškis

ka p s vo k kaktoj labai rūpestingai ka\i\sauguojæ, vaika ka,p\sava
a,ki ka,ktuo ¬ vis\ti k iðe,ji lauka,s

(Fr. ž. p. 53) Akm nė (ka p

k kaktoj )
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akmu sp udžia rūpestis vargina muni ru,pestis diel\vaika kuoþna di na
ðirdi ka,p\akmuÛ spaud
(Fr. ž. p. 57) Žemaitė (akmu

sl gia)

a tyje neši ti turėti slapta piktų kėslų ana da\ilga, sava kærðta pla,na
a tie neðuojuos
(Fr. ž. p. 63) Juozas Tumas-Vaižgantas (turėti kokią ypatyb )

kruvinom s šaromis labai maldauti nuors\duktie i\kruvinu s a,ðarums
kauli,ji ¬ vis\ti k muoti,na parie nu, nepirka
(Fr. ž. p. 69) J niškis (graudžiai verkti)

šar pak lnė didžiulis vargas ana nægalvuoji ¬ ka\iðtekiejus bu,s tuoki
a,ðaru pakalni

(Fr. ž. p. 70) Žemaitė

(raudojimas)

Linkuv , Pakruojo r. (pasaulis)

per aukšta š kti siekti negalimo juk\ne\vi nam ta,(b)\bu,n ¬ ka,(p)\
par\aukðta, ðuok ¬ þæma, nukrent
(Fr. ž. p. 76) Žemaitė ( a kštą šokin ti labai džiaugtis)

iš

ukšto žiūr ti niekinti (didžiuojantis) a
tujæu iemi i\kaimi,nus ið\aukðta þu,rieti

¬ vuos\tig\biðki prakuta ¬

(Fr. ž. p. 76) Vaška , Pasvalio r. (iš a kšto išdidžiai)

d onos k snio netur ti badauti puo\ka,ra ne\vi n duÛnas kan ni næturieji
(Fr. ž. p. 166) Žemaitė (d onos k snio nemat ti)

ka p iš gerkl s ištr uktas susiglamžęs nu\i\apsil idusi buoba ¬ apsivilka
jupa ka,p\iþ\gerklies iðtraukta i\ain juÛkindama þmuonis
(Fr. ž. p. 215) Va niai, Telšių r. (ka p iš gerkl s tr uktas)

ant k klo kab ntis kibti (reikšti simpatiją) nu\tuoki daba svieta pasilei
dima ¬ ka\mærgas bærnams pa,èæs an\ka,kla kabina,s
(Fr. ž. p. 257) J niškis (ant k klo užsikab nti)

k ulai do skūr apie labai liesą jæÛ\ið\anuos kaula, duo\sku,ra palika
¬ Ûuo\vis\ti k da\ku,dina,s
(Fr. ž. p. 286) Geistara , Vilkaviškio r. (k ulai ir od )

kiauš nis mok na v št apie jaunimo tariamą išprusimą pamani,k tik
¬ ate,ji daba laika, ¬ ka\praded kæuðinis muoki,nti viðta
(Fr. ž. p. 306) Vincas Krėvė-Mickevičius (kiauš nis m ko v štą)

kr kenos nenudži vo nuo z b sakoma jaunam, kuris ginčijasi su
vyresniaisiais taÛ da\kre,kænas nænu þu,va nu\ u,bu ¬ Ûuo\jæÛ\pulni
tievu, pri ða,s
(Fr. ž. p. 350) Kurš nai, Šiaulių r. (kr kenas nusišl ostyk nuo z bų)

ka p kuln s plikas da\tuoks jæun vi,rs ¬ Ûuo\galva jæÛ\ka,p\ku nis
(Fr. ž. p. 361) Vincas Stonys (neturtingas)

liežuvi apm sti ir at usti daug prikalbėti mu,sa tarpi i,r ke,læs buobas
katruos li þu u apmet i\ataud

(Fr. ž. p. 383) Petras Cvirka (liežuvi

apm sti, at usti ir išard ti)

ka p m t tuojau, labai greitai biðki palauk ¬ bulbi ni ka,p mat iðvirs i\
uþvalgi,si karðtima
(Fr. ž. p. 413) J niškis (ka p mata )

t ek bemat si nebegr š paskuolina, pini,Ngu, ¬ ta\daba anau ti k bæmati,si
(Fr. ž. p. 413) J niškis (t ek mat si)

kol mi siu jokiu būdu a
mirsu ¬ næuþmirðu

mun tuog \g rs þmuogus buva ¬ ka\kuol\

(Fr. ž. p. 428) J rbarkas (kad ir mi siu)

ka p m s k nd s be nieko a ta,p\tikiejuos gauti dauk\pini,Ngu, ¬ Ûuo\
pare,ji bæ\skatika ¬ ka,p\musi kandis
(Fr. ž. p. 433) Žemaitė (prastai ištekėti)
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ka p m sėlės prie meda s apie visiems patinkant bepigu anam ¬
tuog \graþus ¬ ta\mærgas ki, b ka,p\musieles pri\mædaus
(Fr. ž. p. 433) Žemaitė (labai pulti, lįsti)

nup vusius nag s tur ti nieko nesugebėti daryti ana nupuvusus nagus
tur ¬nægal nieka duÛti su,ti ¬ tik\me, þæga supu,sti,s

(Fr. ž. p. 436) Lazdynų Pelėda (nenup vusius nag s tur ti gerai mokėti)

nag s nusv lti apsigauti a jæÛ\ne\vi na si,ki nusvila nagus ¬ Ûuo\vis\
ti k næpamet sava biznieræus a,mata

(Fr. ž. p. 438) Anykščia (įkliūti)

p padalkes sik b s apie sekiojimą paskui aitum buovi,ti,s Ûuo\daba
aini i\pa,padalkes isikibis par\di na

(Fr. ž. p. 483) Žemaitė ( pad lkas sik bęs)

iš pači panagi smulkiai, smulkmeniškai ani muni ið\paèu, panagu,
prisispi,ri, iðklausinieji
(Fr. ž. p. 492) Ras iniai (iš panagi )

pelena b ra iš rūr s apie seną anam jæu pelæna, birn ið\ru,ruos Ûuo\
vis\ti k da\nuor sava kamanda vesti

(Fr. ž. p. 513) Va niai, Telšių r. (pelena b ra iš

žpakalio)

p tnyčia per s bat m tosi išlindęs apatinis nu i\ka,p èæ\daba apsi
taise, ka\pie ni,èi par\subata ma,tuos

(Fr. ž. p. 517) Šve težeris, Lazdijų r. (p tnyčia mat ti iš po subat s)

už gr n p nig palaik ti laikyti tikru dalyku, tikėti að\juÛka,s pasakæÛ
Ûuo\visi uþ\gri,na pini,Nga palaiki
(Fr. ž. p. 525) Ieva Simonaitytė (už gr ną p ningą i ti)

ir n su pyrag niekaip (neprivilioti) daba jæuna þmuogu i\kaima nie\
su\pi,ragu nebeprivi,luosi
(Fr. ž. p. 527) J niškis (su pyrag )

ne pyr gai blogas gyvenimas kaimi gi,ve,ni,ms daba pasida,ri jæu ne\
pi,ra,ga,
(Fr. ž. p. 527) Veiv ržėnai, Klaipėdos r. (menk pyr gai)

pr tas iš pask s ve kasi vėliau tesuvokiama, ką reikėjo daryti kada
pruo ið\paskuos vælka,s viskaÛ reik dari,ti puo\kelus si,kus

(Fr. ž. p. 547) Gi diškė, Šilalės r. (pr tas ate na paskia )

rank ra k pl una apie savitarpio pagalbą nier kuo\nuorieti jug\
daba tuoki laika, ka\visur raNka raNka plaun
(Fr. ž. p. 570) D setos, Zarasų r. (rank

mazg ja ra ką)

ka p r dome ta p pal ksime sakoma ką teisinant juk\nieka èæ biednas
þmuogus næpakeisi ka,p\ra,duom ta,(p)\paliksma
(Fr. ž. p. 582) Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (ta p r dome, ta p pal ksime)

ka p nuo si to nutr k s apie dūkstant
ri,ta ka,p nu\si ta nutru,kis
(Fr. ž. p. 609)

muna vaiks ðæ di n nu\pat\

žventis, Kelmės r. (pasileid s)

ka p si kės bačkoj apie susikimšimą kur tuog \baþni,èuo þmuonu,
buvims ka\stuoviejuom ka,p\si kes baèkuo

(Fr. ž. p. 611) Teofilis Tilvytis (ka p si kių stat nėje)

skūr do k ulai apie labai liesą musiet jæu nieka nebæbu,s ið\tuos\karvis
Ûuo\palika sku,ra duo\kaula,
(Fr. ž. p. 619) Sal miestis, Kupiškio r. (skūr

k ulai)

ne sve kas ne sudi vu apie nemandagų poelg ana kuol\paskuolinaÛ
pini,Ngu, buva gæruti Ûuo\daba ka,p\susiti,Nku nie\sveiks nie\sudievu

(Fr. ž. p. 652) Kaniav , Varėnos r. (ne sve kas ne sudi )
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pag tavas va dens š ukšte paskand nti sakoma labai nekenčiant ka\i\
ka,p bedirbaÛ muoèæka muni buva pagatava vande ðaukðti paskandi,nti
(Fr. ž. p. 661) P lviškiai, Vilkaviškio r. (vande s š ukšte paskand nti)

per šara g p rvaryti iš eilės apšnekėti ar apžiūrėti ta,(b)\bu,tu
gæruos ðirdi s buobiki tig\baisæ, miekst kuoþna vi na par\ðaraNgi parvari,ti
(Fr. ž. p. 663) Kr kialaukis, Alytaus r. (per šera gę p rvaryti)

po šl ota sėd ti slėptis puo\tuo\ðkanda,la ana ka,b\þurki puo\ðluÛta
siedieji bi juoji i\i\ki ma iðeiti
(Fr. ž. p. 716) vertimai, spauda (ramiai gyventi, tūnoti)

net š nai tr ta smarkiai ta,(p)\privalgæÛ bulbinu klæ, ku ka\ðuona, trat
(Fr. ž. p. 718) Juozas Baltušis (š nai br ška labai spaudžia prie darbo)

n rs šu s būdoj bet kur (galima gyventi) ana reik visuoku, viga,du
Ûuo\að galu nuors i\ðuni s bu,duo bu,ti
(Fr. ž. p. 724) Varan vas, Gardino sritis (n rs

šu s b dą)

vadži s laik ti s vo ra kose vadovauti ka,p\ana pradieji va þæs laiki,ti
sava raNku,si Ûu,kis bæma,tant a iga,va
(Fr. ž. p. 779) Pr enai (vadži s laik ti)

va nas va nui aki s n kerta apie bendrininkus nebi juok ani isisuks
juk\varn varnu, aki s nekert
(Fr. ž. p. 794) Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (va nas neišl s aki s va nui)

nuo vi ko b gdamas užš ko ant mešk s vengiant vienos nelaimės
ištiko kita vuot\i\nesisek tam\biednam þmuogu, nu\vilka biegdams
uðuoka an\mæðkuos
(Fr. ž. p. 839) Žemaitė (nuo vi ko b go m šką užb go)

ž mės pis klis žemdirbys, artojas mata, tuoki turti,Nga mærga Ûuo\
ga,va þe,mis pisuokli ka,p\i\visas kitas
(Fr. ž. p. 860) Va niai, Telšių r. (ž mės knysl s)

iš ž mės išk sti būtinai gauti duktie ka,p\usima,na kuoki nauji druobuþi
i,r pagatava anau i(þ)\þe,mis iðkasti
(Fr. ž. p. 865) Daukšia , Marijampolės r. (iš ž mių išk sti)

ka p iš po ž mės išd g s staiga, netikėtai atsiradęs ruoduos visa
nieka apli,Nkui næbuva Ûuo\a
ka,p\ið\puo\þe,mis iþdi,gis iðuoka
prið\pat muna nuosi
(Fr. ž. p. 868) Žemaitė (ka p iš po ž mės išdygti)

Kad ir ne visiškai nauji, Vaiguvos frazeologizmai praplečia mūsų žinias apie
vieno ar kito posakio paplitimą ir gali praversti frazeologizmo geografijai aiškinti.
Mat frazeologizmo tarminė priklausomybė ( gimimo vieta ) ne visuomet sutampa
su kilmės (šaltinio) nuoroda Frazeologizmų žodyne . Pavyzdžiui, frazeologizmai
nurodyti tik Kuršėnų, Girdiškės, Judrėnų, Pavandenės, Vainuto, Užvenčio, Tryškių,
Ubiškės, Pajūrio ir kitose apylinkėse, nors girdėti ir V iguvoje
n

n b nieko vaiks muokinuos visa va,kara ¬ Ûuo\vis\ti k nie a nie b neþina

(Fr. ž. p. 1) Kurš nai, Šiaulių r.

ab lab apie turinčius tą pačią ydą nu ¬ ka\i\ani i\susitaiki abu labu tuoki
(Fr. ž. p. 2) Kurš nai, Šiaulių r.

nuo

datos visai naujas pa,lie nu\a,datas ¬ turietu ilgam uðtekti

(Fr. ž. p. 2) Vajas škis, Zarasų r.

ka p ant dat labai nerimauti, nekantrauti kuol\vaika, næpare,ji ið\
muoki,klas ¬ muoti,na siedieji ka,p\an\a,datu

(Fr. ž. p. 2) K piškis Vid klė, Raseinių r.
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agu nos gr do visiškai nieko ta,b\þmuonis iðlavi krautuvi ¬ ka\
lenti,nuÛsi nie\aguÛnas gru,da nelika

(Fr. ž. p. 2) Kv darna, Šilalės r.

aki

dūm mas apgaulė tas\anuo aku, du,mims turietu greita, iðaiðkieti

(Fr. ž. p. 5) Vilkav škis

kys du bės nepatogu, gėda ta,p\apipluo ki jus anam daba turietu bu,ti
a,kæs duÛbæs

(Fr. ž. p. 5) Kurš nai, Šiaulių r.

aki ka tinimas gėda a tra karta að jæÛ\nebænuoru aku, kaitini,ma apturieti
(Fr. ž. p. 5)

riškiai, Panevėžio r.

aki s m rksniu labai trumpu laiku pamati,si ¬ að aki s mirksnu viel bu,su èæ
(Fr. ž. p. 6) Krinč nas, Pasvalio r.

aki

mu linimas apgaudinėjimas a\ta,p\jæÛ\næsupra ti ¬ ka\èæ tier
tik\aku, muilinims

(Fr. ž. p. 6) Radv liškis

kreiv akim šnairomis vuos\tik\tievus pasiþu,r kreiva akæ ¬ tujæu vaika,
pritiln
(Fr. ž. p. 8) Alyt s

akys tams

silpna vuos\tig\biðki paainu ¬ tujæu aku,si ta su pasida,ra

(Fr. ž. p. 10) Dr skininkai

tom s pačiom s akim s nemiegojus að nu\va,kar da\tums\paèu s
aku s tebæsu

(Fr. ž. p. 10) Linkuv , Pakruojo r. Daugėl škis, Ignalinos r.

ak s apd mti apgauti su\anu
gal akæs abdu ti

a argæ, ¬ Ûuo\pirma pasitaikusæ pruoga

(Fr. ž. p. 11) Va niai, Telšių r. Alksn nai, Vilkaviškio r.

ak s apsip lti nusigerti i\kur\ta,p a

spieji nu\pat\aNkstaus ri,ta akæs apsipilti

(Fr. ž. p. 11) Antašav , Kupiškio r. L duvėnai, Kelmės r. Marij mpolė

kys apt ko labai iškoneveikė nu\i\pasake, ¬ ka\mun i\a,kæs aptæ,ka

(Fr. ž. p. 11) Kurš nai, Šiaulių r. Telšia

kys atsiv rė suprato ðæ,p\ta,p i\taÛ vi na si,ki a,kæs a ivieri

(Fr. ž. p. 13) Kurš nai, Šiaulių r.

kys atšv to pasidarė geriau vuos\ti(k)\kelus kan nus parkandaÛ ¬ tujæu
mun a,kæs a ðvita

(Fr. ž. p. 13) Kurš nai, Šiaulių r.

ak s bad ti būti akivaizdoje peilis taÛ akæs ba,da i\ka,b\daba næmata,
(Fr. ž. p. 13) Ket rvalakiai, Vilkaviškio r. J niškis

ak s b linti piktai žiūrėti gali èæ tu,\sava aku, næba,li,nti ¬ Ûuo\muni,s
vis\ti k næpaga di,nsi
(Fr. ž. p. 14) Žema čių Kalvarij , Plungės r. Gargžda , Klaipėdos r.

kys b jo apie labai gražų tuoki tuos\me þæguos gruoþi,bi ¬ ka\a,kæs biji

(Fr. ž. p. 14) Š tės, Skuodo r.

ku

kys b vo sakoma per vėlai pastebėjus kieno nors ydą Ûuo\
tava kur\a,kæs buva tada ¬ ka,p\tekiejæ, uð\tuo\la,tra

(Fr. ž. p. 15) Daugėl škis, Ignalinos r.

ak s d ginti gėdą patirti nu\tuoki darba taÛ sarmata turietu akæs de,gi,nti
(Fr. ž. p. 15) Geistara , Vilkaviškio r.

ak s drask ti žūliai kieno akivaizdoje kalbėti muna vi,rs ¬ ka,b\gæra,
prisiger ¬ tujæu visi ms praded akæs draski,ti
(Fr. ž. p. 15) Kurš nai, Šiaulių r. Marij mpolė Traka

ak s d mti apgaudinėti a\ta,p jæÛ\næsupra ti ¬ ka\a
(Fr. ž. p. 16) J rbarkas Kairia , Šiaulių r.

pradieji taÛ akæs du ti
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k gl styti žavėti kuoþna pava,sari tu,\lauku, gruoþis mun a,ki gluosta

(Fr. ž. p. 16) Va niai, Telšių r.

ak s b sti dėmiai pažvelgti ka,p\a akæs ibedi i\tau mergiki ¬ ta,p\i\
nebægalieji a itraukti ¬ mat\laba, jæÛ\patika
(Fr. ž. p. 16) Alant , Molėtų r. D setos, Zarasų r.

ak s sme gti sistebeilyti pusi di nuos an ta,p\i\prasiedieji,akæs ismeigis
i\vi na ta,ðka
(Fr. ž. p. 17) Šiaulia

ak s išd g s labai skubant, greitai (ką daryti) kuog \daba taÛ par\
struoks ¬ ka\pulni ka,p\akæs iþde,gis
(Fr. ž. p. 17) Surv liškis, Kėdainių r.

ak s išdrask ti išplūsti uð\pluotku neðuojima ana kaimi,Nka, buva pa
gatava akæs iþdraski,ti
(Fr. ž. p. 17) Skaistgir s, Joniškio r.

ak s išp sti labai nustebti ka,p\ri,tuo pamati,si muni apsirie þusi naujæ,s
druobuþæ,s ¬ turiesi gæra, akæs iðpu,sti
(Fr. ž. p. 18) Šak na, Šiaulių r.

ak s išsprog nti labai nustebti kau daba suþinuosi ¬ turiesi gæra, akæs iðspruogi,nti
(Fr. ž. p. 19) Skreb tiškis, Pasvalio r.

ak s išsv lti patirti gėdą par\tavi að nu\buobu turiejæÛ akæs isvilti
(Fr. ž. p. 19) J niškis

kys išt so prailgo (laukti) vaikams i\a,kæs iðti,nsa par\visa di na muoti,nas
bælaukant

(Fr. ž. p. 20) Surv liškis, Kėdainių r.

kys išvi to labai nustebo ka,p\iþgirdaÛ tuoki nauji na mun i\a,kæs an\
ka,ktas iðvirta

(Fr. ž. p. 20) Vain tas, Šilutės r.

ak s ka tinti jausti gėdą, gėdytis puo\tuoki pada,ri,ma anai turietu sar
mata akæs kaiti,nti
(Fr. ž. p. 21) J rbarkas

ak s kap ti užgaulioti anuos ta,p\vi na kituos neke t ¬ ka\susitikusæs
tujæu praded akæs kapuoti
(Fr. ž. p. 21) Skaudv lė, Tauragės r.

nėr ku aki k šti apie labai nesigėdijant mun nu\tuo\vi,ra blevi, gu
jæÛ\nier kur\aku, kiðti
(Fr. ž. p. 21) Mol tai

kys l pa ant kakt s sakoma smarkiai ką darant ta,p\skubu kasti
bulbes ¬ ka\a,kæs lip an\ka,ktas

(Fr. ž. p. 22) Žema čių Kalvarij , Plungės r.

kys li pa norisi miego reik guldi,ti vaikus ¬ Ûuo\jæÛ\visi ms a,kæs li, p

(Fr. ž. p. 22) Panevėž s Pagiria , Kėdainių r.

ku

kys m to bet kur (eiti) a ¬ ka,p\iðe,ji nu\pat\aNkstaus ri,ta ¬
ta,(p)\par\visa di na i\a,ji kur\a,kæs ma,ta

(Fr. ž. p. 22) Riet vas, Plungės r.

ak s mu linti apgaudinėti a

(Fr. ž. p. 23) Lukšia , Šakių r.

aki

taÛ akæs muilina ¬ Ûuo\tu þuopli,s ¬ pavieri,jæ,

neatitr ukti gėrėtis, žavėtis tuoki tu,\gielu, gruoþi,bi ¬ ka\nægal
nieka,p aku, atitraukti

(Fr. ž. p. 24) Bet gala, Raseinių r.

aki

nenul isti stebėti (žavintis) ta,p\anam ta\mergiki pati, k ¬ ka\
nieka,p aku, nænul id

(Fr. ž. p. 24) Endriej vas, Klaipėdos r.
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žventis, Kelmės r.

kys n ša bet kuria kryptim, bet kur (eiti) daugæu tu èæ tikra,
nebegi,v nsi ¬ gali saÛ aiti kur\a,kæs neð

(Fr. ž. p. 25) Šiaulia

akim s nugl styti nužvelgti žavintis a
aku s nugluosta

¬ vis\kar nu\karta ¬ sava pa,na

(Fr. ž. p. 26) J rbarkas

kys nušv to nudžiugo ka,p\iþgirda tuoki gæ,ra nauji,na anuo a,kæs
tujæu nuðvita

(Fr. ž. p. 27) Vabalni kas, Biržų r. J rbarkas

ak s pab lin s pykęs, siutęs vaika, biekæt ¬ Ûuo\tievus pare,ji akæs
pabale,nis ¬ da\gausæt i\sku,ra
(Fr. ž. p. 27) Šak na, Šiaulių r.

k pam rkti duoti ženklą ka,p\að a,ki pamærksu ¬ tu galiesi pradieti
saki,ti ailieraðti

(Fr. ž. p. 28) J niškis

ak s par dyti ateiti (nesigėdyti) va,kar ana muni pri\visu, iðluojuoji ¬
Ûuo\ðæ di,n biji i\akæs paruodi,ti
(Fr. ž. p. 28) J niškis Veiv ržėnai, Klaipėdos r.

ak s pasigan ti stebėti (žavintis) èæ viskas ta,b\graþæ, ¬ i,r kur\akums
pasigani,ti
(Fr. ž. p. 29) Pal venė, Kupiškio r.

ak s pastat ti nustebti ana tik\akæs pasta,ti ¬ a seit visai tuo\neþinuojusi
(Fr. ž. p. 29) Ski snemunė, Jurbarko r.

ak s pl kti gėdytis pati,liek ¬ Ûuo\nu\tuoku, tava ðnæktu, mun a,kæs pli, k
(Fr. ž. p. 31) Kurš nai, Šiaulių r.

akim s pl skinti vilioti gali èæ daba aku s nepliski,nti vis\ti k ana tava næbu,s

(Fr. ž. p. 31) J rbarkas

ak s prapl šti atsibusti vaika, da,vies lik\pusnakti ¬ Ûuo\ri,ta nieka,p nægal
aku, praplieðti
(Fr. ž. p. 31) Gr škabūdis, Šakių r.

kys prašv to pasidarė linksmiau ka,(b)\biðki uþvalgæÛ ¬ mun i\a,kæs
praðvita

(Fr. ž. p. 32) J rbarkas Geistara , Vilkaviškio r.

kys ra bsta daug nu\tuoki dideli Ûu,gu buvima mun a,kæs raipst

(Fr. ž. p. 33) J rbarkas

k

r žti netikti visas gieles baltas ¬ Ûuo\ta\vi na rauduona èæ baisæ,
jæÛ\a,ki rieþ

(Fr. ž. p. 33) J niškis

akim s r ti godžiai sekti (grožintis) vuos\tik\a
mergiki ¬ tujæu praded aku s ri,ti

pama,ta kuoki graþesni

(Fr. ž. p. 33) Puni , Alytaus r.

kys sl sta gražiai, viliojančiai atrodo ti,k\èæ\visuokæusu me þægu, ¬
ka\a,kæs sli,st ¬ neþina, þmuogus nie\katrau piÓkti

(Fr. ž. p. 34) Ras iniai

ak s stat ti ginčytis ka,(p)\pa i, su ðluÛta ið\ka pa ¬ tujæu nustuos vaika,
mun akæs stati,ti
(Fr. ž. p. 34) J rbarkas Kurš nai, Šiaulių r.

akys st jasi prisimena mun ¬ ka,p\ðæ di,n ¬ tas\visas baisums aku,si stuojæs
(Fr. ž. p. 35) Šiaulia
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ak s sud ti užmigti ta,b\galva gieli ¬ ka\visa na,kti nægaliejæÛ aku, sudieti

(Fr. ž. p. 35) Va niai, Telšių r. Ras iniai

ak s s kti vengti daba ana ¬ vuos\tik kur\muni pama,èusi ¬ akæs suk i\ðuona

(Fr. ž. p. 35) J rbarkas

ak s sum rkti užmigti vuos\tik\ana spie akæs sum rkti ¬ tujæu praded knaÓkti

(Fr. ž. p. 36) Užp liai, Utenos r. L ipalingis, Lazdijų r.

ak s (amžina ) užm rkti mirti ka,p\akæs uþmærksu ¬ tada visi varga,
pasibaiks ¬ Ûuo\daba ¬ turu krutieti kuol\galu
(Fr. ž. p. 39) Ras iniai

k užm sti trumpai pažvelgti kau að daba galu pasaki,ti ka,p\ana atruodi
¬ jug\buvaÛ tik\a,ki uþme,tis

(Fr. ž. p. 39) Endriej vas, Klaipėdos r.

ak s užsp usti numarinti tievus jæÛ\buva bæ\þa,da i\dukteræ, nieka kita
nebelika ¬ ka,p\tik\akæs uspausti

(Fr. ž. p. 40) J niškis Paj ris, Šilalės r.

akim s v rstyti koketuoti ana ¬ vuos\tik\pama,ta kuoki nauji kavalieru ¬
tujæu praded aku s varsti,ti
(Fr. ž. p. 41) Kurš nai, Šiaulių r. Marij mpolė

ak s vart ti apsimesti nekaltu saki,k næsa,kis ¬ a
nægalvuo prisipaþi,nti pavuogis pini,Ngus

saÛ akæs varta i\nie\

(Fr. ž. p. 41) J niškis

ku

kys v da nekreipiant dėmesio kur, bet kur (eiti) neþinaÛ kur\
gri,ba, di,kst ¬ ta\i\ainu kur\a,kæs ved ¬ gal vis\vi na kita rasu

(Fr. ž. p. 41) Marij mpolė

kys žaib oja labai pyksta gana ¬ pati,liek ¬ a\næmata, ¬ ka\anuo jæÛ\a,kæs þaibu,

(Fr. ž. p. 42) J rbarkas

kys žali oja sakoma smarkiai ką darant mun jæÛ\a,kæs þalu, nu\tuo\
raviejima ¬ Ûuo\da\vagu, ga,la nesima,ta

(Fr. ž. p. 42) Veiv ržėnai, Klaipėdos r.

akim s ž binti tykoti norint gauti gali èæ\aku s neþibi,nti vis\ti k sal
dainu daugæu nægausi
(Fr. ž. p. 42) Marij mpolė

ant aki s apytikriai (nesveriant) èæ\visur gru,da, i,r an\aki s supilti ¬
turietu puo\ e neri bu,ti

(Fr. ž. p. 43) Ari gala, Raseinių r.

ant aki akivaizdoje kauðas visa laika buva an\aku, ¬ Ûuo\daba ¬ ka,p\i\
þe,mi prasmæ,ga
(Fr. ž. p. 43) Skaistgir s, Joniškio r.

ant aki tur ti prižiūrėti vaiks i,r tuoks\judras ¬ ka\anau kuoþna minuti
turi an\aku, turieti
(Fr. ž. p. 43) Gargžda , Klaipėdos r.

dėl aki fiktyviai, formaliai, nuduodant (ką daryti) mun atruoda ¬ ka\
ani diel\aku, buva susiþe,ni,ji,
(Fr. ž. p. 43) Marij mpolė

ak s tiesiai atvirai að\anuos visai nebi jæÛ ¬ tujæu visa teisi,bi i\akæs iþdiesu

(Fr. ž. p. 44) Skaistgir s, Joniškio r. Š tės, Skuodo r.

k d oti miegoti vaika, lik\tamsuos duÛdas puo\ki ma ¬ Ûuo\paskæu
lik\pi tu i\a,ki duÛd

(Fr. ž. p. 44)

žventis, Kelmės r. Veliuon , Jurbarko r.

n rs
k d rk labai tamsu par\kelæs minutes palika ta,p\ta su ¬ ka\
nuors i\a,ki durk
(Fr. ž. p. 45) Ket rvalakiai, Vilkaviškio r. Pal menė, Kaišiadorių r.
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i,r laba, ðkara,dnas ¬

(Fr. ž p. 46) Kurš nai, Šiaulių r. J niškis Marij mpolė

k kr sti patikti ka,p\að pamaèæÛ tau mergiki ¬ ana mun ið\karta i\a,ki
krita

(Fr. ž. p. 46) Šak na, Šiaulių r.

ak s l sti kyrėti vuot\muna vaiks i,r papra,tis visi ms i\akæs li, ti

(Fr. ž. p. 46) Strūn itis, Švenčionių r. Vilkav škis

k p sti miegoti ka,p\vaiks nu\pi tu a iguli ¬ ta,p\i\a,ki pu,ti par\visa
na,kti

(Fr. ž. p. 47) Vid klė, Raseinių r.

ak s spj uti nekreipti dėmesio tu\anai spjæuk i\akæs ¬ ne i, k par\
daug i\galva diel\tu,\plæpalu,

(Fr. ž. p. 48) Kurš nai, Šiaulių r. D setos, Zarasų r.

ak s š kti ginčytis anam nieka næpasaki,si ¬ tujæu i\akæs ðuok ka,(p)\
pasutis

(Fr. ž. p. 48) Šak na, Šiaulių r.

ak s žiūr ti grėsti ka,(b)\ba i,ms i\akæs þu,rieti ¬ þæuksi,s i\sausa
duÛnas pluta sugrauþis

(Fr. ž. p. 48) Pasval s

iš aki s apytikriai mata, ¬ að i\ið\aki s nutaikæÛ ¬ ti,p\top\visas pi n
sutilpa i\sluovikus

(Fr. ž. p. 49) J rbarkas Kulia , Klaipėdos r.

iš aki apie pasišalinimą di, k mun greièæu ið\aku, ¬ ka\daugæu tavi,s
èæ næmati,èæÛ
(Fr. ž. p. 49) Šakia

iš aki išl isti nesaugoti tig\biðki ið\aku, iðlæida, vaika ¬ þu,riek jæÛ\
kuoki ðpituokli i\iðkrietis

(Fr. ž. p. 49) M sėdis, Skuodo r.

iš aki s l ptas labai panašus næsumaiði,si kinuo tas\vaiks ¬ ið\aki s lup
tievus
(Fr. ž. p. 49) Va niai, Telšių r.

iš aki nepal isti sekti, stebėti daba þinuosu ¬ anuos nægal ið\aku, pal isti
(Fr. ž. p. 50) Marij mpolė

iš aki pam sti nustoti matyti sekamąj sekæÛ ¬ sekæÛ tau vagilka ¬ Ûuo\
daba ¬ iemæÛ i\pameèæÛ ið\aku,
(Fr. ž. p. 50) Užp liai, Utenos r.

iš aki s tr uktas labai panašus su,na, ka,p\ið\aki s traukti ¬ ta,(p)\
pana,ðus i\tieva
(Fr. ž. p. 50) J niškis

iš po aki esant akivaizdoje kau tik\èæ buva pini,Ngini ¬ Ûuo\daba ¬
di, ga ið\puo\aku, i\gana
(Fr. ž. p. 50) Gr škabūdis, Šakių r.

per ak s labai daug, užtektinai ani turta tur ti k ¬ ka\ne\tik\pati ms par\
akæs ¬ bet\vaikams i\vaiku, vaikams uðteks
(Fr. ž. p. 50) Bais gala, Radviliškio r.

per ak s e ti daug privisti ana ta,p\apsilæida ¬ ka\blusas iemi par\akæs aiti
(Fr. ž. p. 51) Taur gnai, Utenos r.

prie keturi aki esant dviese, slapta anuos a iski,ri nu\bu,ri i\ iemi
pri\kæturu, aku, kaðkau ðnibþdieti,s
(Fr. ž. p. 51) Lukšia , Šakių r.
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už aki neakivaizdoje, nematant aku,si ana draugi ¬ Ûuo\uþ\aku, ¬
plætkus va,ra
(Fr. ž. p. 52) J niškis Panevėž s

už graži s ak s siteikus daba reik dirpti ¬ Ûuo\uþ\graþæs akæs nieks
pini,Ngu, nebæmuok
(Fr. ž. p. 53) Pr enai

ka p ak s apie labai pilną ka,p\akis viedras piln pi na ¬ kuol\parnæðu
¬ pusi nutaðki,su
(Fr. ž. p. 53) Kv darna, Šilalės r.

ka p ak s išd g s labai greitai a\kas\a itika ¬ ka\leki ka,p\akæs iþde,gis
(Fr. ž. p. 53) Pagiria , Kėdainių r.

akme s š rd tur ti būti žiauriam, negailestingam a
turieti ¬ jeigu gal muðti tuoki ma,þa vaika

tur akme

ðirdi

(Fr. ž. p. 56) Geistara , Vilkaviškio r. Va niai, Telšių r.

n rs už a čio d k apie švelnų, meilų pri\svetimu, ana tuoki meili ¬ ka\
nuors uþ\a ti diek ¬ Ûuo\numi ¬ ta\v l su\raga,s
(Fr. ž. p. 64), P šalotas, Pasvalio r.

a tra t ek dvigubai k ls pasiruoda a tra ti k ilgesnis nægu galvuojæÛ
(Fr. ž. p. 64) K tkiškės, Utenos r. Rozal mas, Pakruojo r.

apm sti ir at usti apie liežuvavimą netikiek ta,s\plæ,tka,s ¬ juk\ana visa
laika apmet i\ataud
(Fr. ž. p. 65) J niškis

apsak ti neg lima sakoma ką pabrėžiant apsaki,ti nægal ¬ kuoki buva
dideli vese,li

(Fr. ž. p. 65) Taur gnai, Utenos r.

ka p arkl s apie sunkiai dirbant
nieka ta,p\i\næuþdirbaÛ

visa a þu dirbaÛ ka,p\arkli,s ¬ Ûuo\

(Fr. ž. p. 67) Pap lė, Akmenės r.

š t u sakoma grasinant að taÛ uð\tuokus darbus ka\pa i, su ðluÛta ¬
tada þinuosi

(Fr. ž. p. 68) J rbarkas

riškiai, Panevėžio r.

ne š b siu sakoma primygtinai ką tvirtinant næ\að bu,su ¬ jeigu tin\
buva næ\susietka su\kavalieru
(Fr. ž. p. 68) R snė, Šilutės r.

šaromis pl sti dažnai verkti puo\vi,ra mirti s ana kuoþna di na plu,da
a,ðarums

(Fr. ž. p. 70) K piškis

šaras p lti pravirkti nu\i\turu kruokli vaika ¬ ka \biðki ¬ tujæu puln i\a,ðaras

(Fr. ž. p. 72) Pr enai

mžin
tils velionis a þina a,tilsi muna vi,rs vi(s)\saki,dava ¬ ka\
spietumiem nuor \biðki vaikus paaugi,nti

(Fr. ž. p. 73) Daukšia , Marijampolės r.

paskut n at dūs išl isti mirti par\tu \darbus a
kada nie\paskutini atuodu,si iðl isti

musiet nebæturies

(Fr. ž. p. 73) Alyt s

ukso kalna geras, lengvas gyvenimas visas pa,nas galvuo ¬ ka\iðtekiejus
bu,s auksa kalna,

(Fr. ž. p. 74) Mielag nai, Ignalinos r.

ukso naga geras darbininkas, nagingas žmogus anuo auksa naga, ¬
viskaÛ ¬ kau pa æm ¬ pada,ra

(Fr. ž. p. 75) Vabalni kas, Biržų r.
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v ena ausim ne visai aiškiai, nuotrupomis tas\kalbas kaðkur i\að vi na
ausæ girdiejæÛ
(Fr. ž. p. 77) B ržai Marij mpolė

aus s išp t s atidžiai (klausyti) vaikeli ¬ reik klausi,ti,s ausæs iðpu,tis kau
muoki,tuojis aiðkin ¬ tada suprasi
(Fr. ž. p. 78) Geistara , Vilkaviškio r.

aus s ište p s atidžiai (klausyti) ka\i\ka,p ausæs iðtæ pus klausæus ¬
vis\ti k næsuprataÛ kau tuo \buobas ðnek
(Fr. ž. p. 79) Sk piškis, Kupiškio r.

a sys ka sta gėdisi nustuok ¬ Ûuo\nu\tu, tava ðnæktu, jæÛ\visi ms ausæs kaist
(Fr. ž. p. 79) Geistara , Vilkaviškio r.

ausim s karp ti atidžiai klausyti atidžiai stebėti ka\i\ka,p a
kaÓpi ¬ vis\ti k nieka næsupra,ta

ausu s

(Fr. ž. p. 79) K tkiškės, Utenos r.

a sys kr ta sakoma smarkiai valgant, geriant a
valgi,ti ¬ Ûuo\daba kert ¬ ka\ausæs krut

sa,ki ¬ ka\nænuor

(Fr. ž. p. 79) Šimk ičiai, Jurbarko r.

a sys l ksto apie godžiai valgant
kert ¬ ka\ausæs la,ksta

vaika, paÓlieki paralki, ¬ uðtat daba

(Fr. ž. p. 79) La kuva, Šilalės r. Kurš nai, Šiaulių r.

a sys li ksta
apie godžiai valgant iðkepæÛ tuoki ska,nu kugeli ¬ ka\
visi ms ausæs li,Nka bævalgant
apie blevyzgas i\ið\kur prisiri,Nka,
tuoku, næðvaqku, anigduotu ¬ ka\ausæs li,Nkst besiklausant
(Fr. ž. p. 79) Geistara , Vilkaviškio r. Šakia

aus s pap sti tempus dėmes vaikams buva ta,p\iduomu ¬ ka\visi klausies
ausæs papu,ti,
(Fr. ž. p. 81) Vain tas, Šilutės r.

a sys ra tosi
labai karšta truobuo tuoks\kaÓðtis ¬ ka\ausæs raituos ¬
Ûuo\visi laNga, uþdari,ti
sakoma klausantis blevyzgų baik pluÓpti
¬ Ûuo\visi ms jæÛ\ausæs raituos

(Fr. ž. p. 82) Kurš nai, Šiaulių r. Skaistgir s, Joniškio r.

aus s r žti nemalonu klausytis tas\pju,kla garsas ta,p\ausæs rieþ ¬ ka\
galva iemi skaudieti
(Fr. ž. p. 82) Kairia , Šiaulių r.

aus s skliaud ti su baime klausytis a
¬ Ûuo\paskæu ¬ ti,læ, paspruka

nieka næsa,ki tik\ausæs sklæudi

(Fr. ž. p. 82) Vain tas, Šilutės r. Kurš nai, Šiaulių r.

aus s sugla d s bijantis, kad kas atkreiptų dėmes
suglaudis ¬ bi juojæÛ ¬ ka\muni,s èæ\nieks næpamati,tu

siediejæÛ ausæs

(Fr. ž. p. 83) Užp liai, Utenos r.

a sys sv la

baisu, gėda klausytis (sakoma klausantis blevyzgų)

nu\tuoku, tava ðnæktu, jæÛ\visi ms ausæs sviln

sakoma esant labai karšta

ðæ di n tuoki lauki kaitra ¬ ka\ausæs sviln

(Fr. ž. p. 83) J rbarkas Kla pėda

a s d k labai meilus, geras a

n rs

nuors i\ausi diek

¬ ka,p\auga ¬ buva tuoks ¬ ka\

(Fr. ž. p. 84) Ji znas, Prienų r.

ik aus

labai daug labai smarkiai jeigu ti(k)\kas pasa,ki kuoki þuodi

næ\ta,p ¬ tujæu ana nuraust iki\ausu,

(Fr. ž. p. 85) Č kiškė, Kauno r.
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per aus s e na erzina, nemalonu klausyti tas\tava gra,jini,ms mun par\
ausæs ain
(Fr. ž. p. 85) Raud nai, Šiaulių r.

pro v en a s e na pro k t iše na apie greitą užmiršimą kau tas\
vaiks gal muokieti ¬ jeigu anam viskas pruo\vi na ausi i æin ¬ pruo\kita ¬ iðein

(Fr. ž. p. 85) R snė, Šilutės r.

pro aus s nul isti nekreipti dėmesio að anuos tuoki pasa,ki,ma nulæidaÛ
pruo\ausæs i\gana
(Fr. ž. p. 86) J niškis

už aus išm tyti prievarta lengvai išvaryti vaika, ¬ jeigu da\daugæu
ta,b\duÛsæties ¬ bu,sæt ið\truobuos uþ\ausu, iðmieti,ti
(Fr. ž. p. 86) Geistara , Vilkaviškio r.

ka p s vo aus s visiškai niekada (nematyti) paskuolina, pini,Ngu, ¬ ta\
daba anau mati,si ka,p\sava ausæs
(Fr. ž. p. 86)

lovė, Alytaus r.

neka tas avin lis apsimetęs nekaltuolis, kuklumo simbolis ruoduos
buva tuoks\nækal avinelis ¬ Ûuo\mata, ¬ ka,(p)\pada,ri
(Fr. ž. p. 88) S lakas, Zarasų r.

ka p žuolas apie stambų, tvirtą ka \galieji pagalvuoti ¬ ka\tuoks vi,rs
ka,p\anþu,ls par\kelæs di nas bu,s an\læntuos
(Fr. ž. p. 89) Ski snemunė, Jurbarko r.

baba šiai le da
le d i\keÓèæs
(Fr. ž. p. 90)

kerči s temsta vaika, ¬ greita, i\luovas ¬ babauðæ,

žventis, Kelmės r.

ka p prie b do si to b v s apie godžiai valgant kuo\ta,p ri,ni ¬ nie\
nækra ti,dams ¬ ka,(p)\pri\ba,da si ta buvis
(Fr. ž. p. 90) Šeduv , Radviliškio r. Maže kiai

gyv bal daugybė èæ tu,\ÛuÛgu i,r gi,va bala ¬ ti(k)\ka\visas baisæ, smulkæs

(Fr. ž. p. 92) J niškis Pl ngė

palaid bal netvarka ka,p\numi palaida bala ¬ nier kuo\nuorieti ¬ ka\
vaika, næbu,tu murini
(Fr. ž. p. 92) Geistara , Vilkaviškio r. Surd gis, Anykščių r.

bal

nem tė tiek to bala næma,ti tu,\kelu, æ tu ¬ gali i\næatiduÛti

(Fr. ž. p. 92) Marij mpolė

bal

ž no nežinia apsilaNkæÛ i\aisu ¬ Ûuo\vielæu ¬ bala þina ¬ kada
pasimati,sma

(Fr. ž. p. 92) Kv darna, Šilalės r.

b l be reikalo (išleisti) nusipirkaÛ pigus batus i\supli,ða puo\savaitis ¬
tik\pini,Ngus i\ba,la iðmeèæÛ

(Fr. ž. p. 93) Šakia

ka p
b l tuščiai, veltui (išleisti) ka,p i\ba,la sukiðaÛ ti k\pini,Ngu, ¬
Ûuo\nauduos ¬ juokuos
(Fr. ž. p. 93) J niškis

po bala s e ti nešdintis tu ¬ su\sava gavændums ¬ vi na si,ki aik puo\bala,s
nu\muna galvuos
(Fr. ž. p. 94) Endriej vas, Klaipėdos r.

v eno b lkio tr ksta ne viso proto visi ðnekieji ¬ ka\anam vi na ba ki tru,kst

(Fr. ž. p. 94) Ski snemunė, Jurbarko r.

ka p b lkis apie didel vyrą ruoduos tieva, tuoki nedideli ¬ Ûuo\su,na,
uþauga ka,(b)\ba kæ,
(Fr. ž. p. 94) Pl teliai, Plungės r.
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v enu bals sutartinai visi vaika, vi nu balsu iemi ðaukti ¬ nusibuoda aiti
i\muoki,kla
(Fr. ž. p. 95) Skreb tiškis, Pasvalio r.

ne s vo bals labai smarkiai (rėkti) ka \daba pasida,ri ¬ ka\blæuni
næ\sava balsu
(Fr. ž. p. 95) Kla pėda

ba s k lti priešintis tik\pabanda, tu prið\muni balsa k lti ¬ tujæu gauni
i(ð)\ðluÛtas
(Fr. ž. p. 95) Va niai, Telšių r.

n

ba so visai (nebūti, nematyti) ka,(p)\apsidairæÛ ¬ draugu nie\balsa
nebliki,

(Fr. ž. p. 95) J rbarkas

b lti radon oti gėdytis ana daugæu næpasa,ki nie\þuodi ¬ tig\ba,la
rauduona,va
(Fr. ž. p. 96) Kurš nai, Šiaulių r.

aukščia b mbos neišš kti daugiau, negu gali, nepadarysi nieka
biednas þmuogus næpadari,si ¬ vis\ti k aukðèæu bambas neiðuoksi
(Fr. ž. p. 96) Ka tinėnai, Šilalės r.

sul g b mba mažas, silpnas nier kuo\nuorieti ¬ ka\a
bamba ¬ maiða pakæltu

bu,dams sulig\

(Fr. ž. p. 96) Smi giai, Panevėžio r.

Ba bė šimtada bė tuputis, nieko nespėjantis ta\*baÓbi ði,mtadaÓbi puln
viskaÛ dari,ti ¬ ale nieka þmuoniðka, næpada,ra

(Fr. ž. p. 97) Šiaul nai, Radviliškio r.

ka p b to a las apie kvailą, neišprusus nægalvuojæÛ ¬ ka\tu asi tuoks\
kvails ka,(b)\ba,ta auls
(Fr. ž. p. 99) Gi kalnis, Raseinių r.

iš bied s kai nėra geriau ÛuobuÛlæ, da\ru,kðtus ¬ bet\ið\bieduos jæÛ\gal valgi,ti
(Fr. ž. p. 101) Riet vas, Plungės r.

iš bied išl pti paaugti, prakusti daba anai jæÛ\leqgvæu ¬ vaika, iþ\biedu, iðlipa
(Fr. ž. p. 101) Kurš nai, Šiaulių r.

pusia

su bėd

(Fr. ž. p. 101)

vidutiniškas jæÛ\daba tava darps i,r pusæu su\bieda

žventis, Kelmės r.

sk stos bla zdos silpnas tava ski,n tas blau as ¬ næ\taÛ tuokæs suNkæs
taðes vi kti
(Fr. ž. p. 105) Šeduv , Radviliškio r.

v sos bl sos pmirė labai nusigando ka,(p)\pamaèæÛ ¬ ka\miðki asu
vi na pasilikusi ¬ mun visas blusas apmiri

(Fr. ž. p. 107) J niškis

netur jo b ba bėd s sakoma sigijus daiktą, kuris teikia daug nenumatytų rūpesčių næturieji buoba bieduos ¬ ta\nusipirka parðuka
(Fr. ž. p. 108) Ski snemunė, Jurbarko r.

n b tais visai nerūpi mun nie\buota,s ¬ ka\tu ¬ næturi kuo\valgi,ti
(Fr. ž. p. 109)

žventis, Kelmės r.

ka p b lius apie riebų iþ\gæ,ra gi,ve,ni,ma a
(Fr. ž. p. 111) J niškis

palika ka,(b)\bulus

iš burn s neiše na nuolat mini tas\a itikims mun nieka,p iþ\burnuos neiðein
(Fr. ž. p. 116) Si nas, Alytaus r.

ku b v s ku neb v s staiga, netikėtai kur\buvis ¬ kur\næbuvis ¬ a
i\viel pas\muni,s a ira,da
(Fr. ž. p. 118) Ari gala, Raseinių r.
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(Fr. ž. p. 120) Tirkšlia , Mažeikių r.
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sutika

d iktas nesvarbu didelis èæ\daik ¬ ka\tu i\næateisi

(Fr. ž. p. 124) Ras iniai

prie d ikto vienoje vietoje, drauge mun viskas tur bu,ti pri\daikta ¬ ka\
nereikietu ilga, i ðkuoti
(Fr. ž. p. 125) Ras iniai

dang s su žem ma šosi apie labai prastą orą, darganą nuors i\
daNgus su\þeme maiðuos ¬ vis\ti k vaika, tur aiti i\muoki,kla
(Fr. ž. p. 127) Va niai, Telšių r.

da g žiūr ti nesirūpinti gana taÛ i\daNgu þu,rieti ¬ pradiek vi na si,ki
galvuoti ka,p\ðeima iðlaiki,ti

(Fr. ž. p. 128) Šakia

iš danga s nukr sti dykai gauti, savaime atsirasti
mun ti,\
pini,Nga, ka,p iþ\daNgaus nukrita ¬ jæÛ\nesitikiejæÛ skuoluos adgauti
nesusigaudyti, nenutuokti a\iþ\daNgaus nukrita, ¬ ka\ta,p nieka
næsupra ti
(Fr. ž. p. 128) D setos, Zarasų r.

po

tviru dangum be pastogės, lauke puo\gaisra likuom ta,p ¬ ka,p\
stuovam ¬ visa puo\a, viru daNgu

(Fr. ž. p. 128) Geistara , Vilkaviškio r.

ka p danguj ta p ir ant ž mės visur vienodai gi,v qkæm i\èæ ¬ Ûuo\
geræu nærasma ¬ juk\visur ka,b\daNgu ¬ ta,p\i\an\þe,mis
(Fr. ž. p. 128) M ežiškiai, Panevėžio r.

sausa s dantim s nevalgęs að nu\pat\ri,ta tebæsu sausa,s danti s ¬ ta\ta,p
paralkaÛ ¬ ka\bet\kau prari,èæÛ
(Fr. ž. p. 130) Kurš nai, Šiaulių r.

dant s ušinti tuščiai kalbėti neværta mun èæ\da tis auði,nti ¬ Ûuo\vis\
ti k tu næklausi,si i\viskaÛ padari,si an\sava
(Fr. ž. p. 131) Va niai, Telšių r.

da tys ni žti ima noras (pasakoti) ti,k\suþinuojæÛ nauji nu ¬ ka\da tis
ni,ðt ¬ ta,p\nuoru taÛ papa,sakuoti
(Fr. ž. p. 134) Lu kė, Telšių r.

a t v eno danti s labai mažai, truput
vaikams bu,s tik\an\vi na danti,s

ki,k\èæ tu,\saldainu nupirka, ¬

(Fr. ž. p. 137) Va niai, Telšių r.

š t u b ba ir Devi tinės sakoma stebintis ðæ\taÛ buoba i\*devi, tines
¬ nesitikiejæÛ èæ\tavi,s susitikti
(Fr. ž. p. 144) Uten

ger s dien s nemat ti blogai gyventi, vargti su\pirmu vi,ru ana gæruos
di nuos næma,ti ¬ Ûuo\i\a tra ga,va næ\kau geresni
(Fr. ž. p. 146) Rudamin , Lazdijų r.

juod dien ateityje galinti būti bėda ana turieji kelus e tus susitaupusi
juÛda, di na, i\tus\paèus vagis iðneði
(Fr. ž. p. 146) Viekšnia , Mažeikių r.

su t dien netaupiai, nieko nesirūpinant ani gi,v n su\ta\di na ¬ Ûuo\
jeigu kuoki bieda ¬ tujæu lek skuoli,nti,s pini,Ngu,
(Fr. ž. p. 149) Vajas škis, Zarasų r.

Di vo dovan koks nors uždirbtas daiktas daba mun ti \pini,Nga,
ka,b\*dieva duovana

(Fr. ž. p. 150) Žema čių Kalvarij , Plungės r.
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Di vo m lkis ištižėlis ana ri,Nkuos ri,Nkuos kavalierus ¬ Ûuo\iðtekieji uð\
paskutini *dieva mulki
(Fr. ž. p. 151) Va niai, Telšių r.

ka p dr ežas g guž piktai, kyriai, susikaupus (žiūrėti) i\kau èæ
ta,(p)\pamate, ¬ ka\þu,ri ka,b\ ri þas i\gæ,guþi
(Fr. ž. p. 160) Viekšnia , Mažeikių r.

ka p dr bė apie išbalus
ka,b\druobi

ana kelæs di nas pasirga ¬ uðtat\palika balta

(Fr. ž. p. 161) J niškis

dūd s pal isti pravirkti tuoks\jæÛ\asi didelis vaiks ¬ Ûuo\pal ida, du,das
(Fr. ž. p. 162) K piškis

v en d d p sti sutarti pra þuo ani da\pi,kuos ¬ Ûuo\daba pradieji
i\vi na du,da pu,sti

(Fr. ž. p. 162) Kr žiai, Kelmės r.

švent dūk nevalgęs juk\ðvæ tu du,ku næbu,si visa di na gi,vs ¬ nuor \
biðki reik uþvalgi,ti
(Fr. ž. p. 163) Ž lva, Ukmergės r.

d mus p sti

ak s meluoti a\næsupra ti ¬ ka\a

(Fr. ž. p. 164) Vilkav škis

taÛ du,mus put i\akæs

ka p d mas apie girtą ruoduos a buva ka,p\i\nustuojis g rti ¬ Ûuo\daba
jæÛ\keli, ta di na parein numuo ka,b\du,ms

(Fr. ž. p. 164) Švenči nys

dur s par dyti išvaryti daba pas\anuos daugæu nebeisu ¬ Ûuo\gal duræs
paruodi,ti
(Fr. ž. p. 168) Surv liškis, Kėdainių r.

n

gyv s d šios visai nieko ka,p\nuvejæÛ i\turgu ¬ tin\nie\gi,vuos
du,ðis næbuva

(Fr. ž. p. 169) Sal miestis, Kupiškio r.

a t tušči s d šios nevalgius suvalgæÛ ÛuobuÛli an\tuðèuos du,ðis ¬ uðtat
daba skaust skra di
(Fr. ž. p. 170) Rudamin , Lazdijų r.

ka p dvar daug pas\anuos visuoki turta ka,b\dvari ¬ Ûuo\sa,ka ¬ ka\
bluoga, gi,v n
(Fr. ž. p. 170) Ras iniai

pikt

dvasi

velnias a\tavi pikta dvasi apsieda ¬ ka\ta,p kabinieji,s

(Fr. ž. p. 171) Endriej vas, Klaipėdos r.

dv si g udyti vos kvėpuoti (sergant) musiet a
jæÛ\vuos dva,si gauda

ilga, nebætrauks ¬ Ûuo\

(Fr. ž. p. 171) Vilkav škis

ž pastat ti užsispirti, užsiožiuoti palauk ¬ èæ da\ne\viskas ¬ tujæu
vaiks pradies a,þi stati,ti

(Fr. ž. p. 174) J niškis

ka p ež s tankus, tankiai a\að næsakæÛ ¬ ka\siekla daigi i\nereik dauk\
pilti ¬ Ûuo\daba rasuoda suþieli ka,p\aþi,s
(Fr. ž. p. 174) Sal miestis, Kupiškio r.

raud nas gaid s gaisras (padegant) puo\tuoku, pi,kèu tik\rauduona
gaidi beli kt laukti
(Fr. ž. p. 176) Andri niškis, Anykščių r.

ka p ant ga sro labai skubiai (bėgti) kas\a itika ¬ ka\paÓlieke, ka,p\
an\gaisra

(Fr. ž. p. 177) J niškis
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ka p po ga sro apie netvarką ka \buva ¬ ka\tava truobuo viskas ka,(p)\
puo gaisra
(Fr. ž. p. 177) Veiv ržėnai, Klaipėdos r.

g l g uti žūti tuoku greièu laksti,dams su\ma,ðina ¬ a
(Fr. ž. p. 179) J niškis

senæ, galieji ga,la gauti

be g lo be kr što labai ilgas labai ilgai vaþæ,vuom bæ\ga,la bæ\kra,ðta
¬ kuol\pradieji ruodi,ti,s ðuoki tuoki truobesæ,
(Fr. ž. p. 181) Kurš nai, Šiaulių r.

g lv d ti gulti ir tuoj užmigti a
i\knark

¬ tik\spieji galva padieti an\puoduðkas

(Fr. ž. p. 187) Kla pėda

n rs g lv d ok s en ką nori, daryk (nieko nepakeisi) daba nuor \
galva duÛk i\si na ¬ vis\ti k panuos jæÛ\næsusigranþi,nsi
(Fr. ž. p. 187) Va niai

ku galv n ša bet kur (eiti) neþinaÛ kur\tam\miðki ÛuÛgi nuojæ, ¬ tudiel
aisu kur\galva neð ¬ vi \gal kuoki ÛuÛga rasu

(Fr. ž. p. 192) Š tės, Skuodo r.

galv nus ko išprotėjo ana da\nier tuoki parsænusi ¬ Ûuo\jæÛ\visa galva
nusæ,ka
(Fr. ž. p. 192) Judr nai, Klaipėdos r.

g lv

s kti rūpintis turi gæra, galva sukti ¬ kuol\tus\vaikus aptaisa,

(Fr. ž. p. 196) Kurš nai, Šiaulių r.

galv susis ko nesiorientuoja jæÛ\visa mun galva susisuka ¬ keli, ta si,ki
ateinu i\tau pa,ti vi ta
(Fr. ž. p. 197) Kv darna, Šilalės r. Či biškis, Širvintų r.

g lv tur ti ant peči būti protingam, gudriam, gabiam, išmanyti
tuoki truoba pastati,ti ne\juÛks ¬ juk\reik gæ,ra galva turieti an\peèu,

(Fr. ž. p. 198) Va niai, Telšių r.

g lv
d ti išmokyti kau èæ\sænam þmuogu, i\galva beidiesi ¬ ka\
puomietis jæÛ\visa nebier

(Fr. ž. p. 201) Va niai, Telšių r.

g lv i ti rūpintis, kreipti dėmes
galva i,Ñti

nereik tuoku, nieku, par\daug i\

(Fr. ž. p. 201) Vid klė, Raseinių r.

už galv s susii ti stebėtis, piktintis iþgirdusi tuoki nauji na ¬ ana tik
uþ\galvuos susi emi
(Fr. ž. p. 206) Nemun itis, Alytaus r.

ka p be galv s susijaudinęs ka \daba viel a itika ¬ ka\laksta, ka,(b)\
bæ\galvuos
(Fr. ž. p. 207) J niškis

gamar n pal isti šaukti kuo\èæ daba ta,p\tau sava gamarini pal ida, ¬
ju(g)\girdu ¬ næsu da\visa gluða
(Fr. ž. p. 209)

žventis, Kelmės r.

g ro d oti šaukti, barti daba tieva, mums duÛs ga,ra ¬ ka\ta,p viela, pare,juom
(Fr. ž. p. 209) J niškis

g rkl l idyti smarkiai šaukti kuo\èæ pare,jis geÓkli laida, ¬ da\vaikus
paþa,di,nsi
(Fr. ž. p. 213) Kurš nai, Šiaulių r.

g rti pr šo apie atkėrus padą pirma di na apsævæÛ naujus batus ¬ Ûuo\
jæÛ\pa g rti pra,ða
(Fr. ž. p. 216) Karkl nai, Kelmės r. K ktiškės, Utenos r.
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ka p g rvė giedr s sakoma labai laukiant muoti,na par\di nu, di nas ¬
ka,b\g rvi gi druos ¬ vis\lauk i\lauk sava vaiku, atvaþuÛjanèu
(Fr. ž. p. 216) Kv darna, Šilalės r.

g min sutr ukė apie labai rūgštų nu\i\ru,kðti,bi tu,\miðkinu ÛuobuÛluku
¬ visa burna i\gimini sutrauki
(Fr. ž. p. 218) Kurš nai, Šiaulių r. Ras iniai

gr bo lent

mirtis ta,p a

(Fr. ž. p. 222) R kiškis

ðirdi pa iedi ¬ ka\a imi, su iki gra,ba læntuos

gr b d damas apie prastai atrodant ka\að anau pamaèæÛ parsigandaÛ
¬ par\savaiti palika ka,p\i\gra,ba dæ,dams

(Fr. ž. p. 223) M ežiškiai, Panevėžio r. Švenči nys

gr b nenusin š apie gobšuol i\kam ana daba ta,(p)\plieðuos su\ta, \
darba,s ¬ juk\viskuo i\gra,ba nænusineð

(Fr. ž. p. 223) Kurš nai, Šiaulių r.

ka p nkstas taukuos apie gerą gyvenimą anam vaÓkti netæ,ka ¬ visa
gi,ve,ni,ma vaÓties ka,p\i,Nks taukuÛsi
(Fr. ž. p. 231) Gruzdžia , Šiaulių r.

ka p iššl otas apie tuščią nua,jusi vakari i\krautuvi radaÛ lenti,nas ka,p\iðluÛtas
(Fr. ž. p. 232) J niškis

ka p j odas j utis apie daug ir sunkiai dirbant visa a þu dirbaÛ ka,p\
juÛ jæutis ¬ Ûuo\sæna, vie næturu kur\ galvuos priglausti

(Fr. ž. p. 233) Nauj miestis, Panevėžio r.

ju ko d rbas labai lengva mun juÛka darps tuoki maiðuka paneðti
(Fr. ž. p. 235) Mielag nai, Ignalinos r.

menk juoka pavojingas, rimtas dalykas èæ\meNki juÛka, ¬ tuoki dideli
ruona ¬ ka,p\usiruoþi,s i\raNka teks nupjæuti
(Fr. ž. p. 236) Geistara , Vilkaviškio r.

ant ju ko laik ti tyčiotis mu,sa kaimi anau visi an\juÛka laiki
(Fr. ž. p. 237) Kudirkos Na miestis, Šakių r.

s vo k iliu praktiškai, pats að\visus tus\ka,ra baisumus sava kailu pati,ræÛ
(Fr. ž. p. 244) J niškis

sve k k il išn šti išsigelbėti tuokæs ðuokuÛsi buva muðti,nes ¬ ka\
þæugæus sveika kaili iðne,ðis

(Fr. ž. p. 245) Liolia , Kelmės r.

iš k ilio n rtis labai stengtis ka\i\ka,p muna vaiks ið\kaili nieries ¬ vis\
ti k buva paskutinis kla,sie
(Fr. ž. p. 254) Gi kalnis, Raseinių r.

k imo J rgis apsileidėlis, lėtuolis að\èæ næmataÛ juoki geresni kava
lieræus ¬ visi kaima *jurgæ,
(Fr. ž. p. 254) Endriej vas, Klaipėdos r.

kakar n l idyti rėkauti a ¬ ka,(p)\prisispruokst ¬ vuos\tik\spiejis kuoji
i\truoba ik lti ¬ praded kakarini laidi,ti
(Fr. ž. p. 256) Maže kiai

kakar n pal isti imti verkti tuoks jæÛ\didelis palkusas ¬ Ûuo\pal id
kakarini ka,p\ma,þas
(Fr. ž. p. 256) Sku das

ant k klo k rtis kibti, l sti daba mærgas pa,èæs pirmas praded bærnams
an\ka,kla karti,s

(Fr. ž. p. 257) Tra pis, Anykščių r.

kiet kakt apie atkaklų, užsispyrus a
bæbu,tu ¬ vis\ti k viskaÛ an\sava pastati,s

ki ta kakta ¬ ka\i\ka,(b)\

(Fr. ž. p. 259) Kla pėda
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ant kakt s neparaš ta iš paviršiaus sunku pažinti juk\an\kaktuos
næparaði,ta ¬ a\a g rs þmuogus ¬ a\bluoks

(Fr. ž. p. 259) J niškis

k lnus nuve sti daug nuveikti a
tik\ðnipð

þadieji kalnus nuveÓsti ¬ Ûuo\iðe,ji

(Fr. ž. p. 262) Kv darna, Šilalės r.

n už kaln netoli (laiko atžvilgiu) jæÛ\þi ma næ\uð\kalnu, ¬ Ûuo\kuru
da\næapsiru,pinuom
(Fr. ž. p. 263) Vid klė, Raseinių r.

ka pas nuo ka po be tikslo (vaikščioti) gana jæÛ\èæ taÛ par\di nas
ka ps nu\ka pa valkuoti,s ¬ i,Ñki,s kuoki darba
(Fr. ž. p. 266) Marij mpolė

kape k sp usti šykštumu taupyti ana pagatava i\i(ð)\ðu,da kapeika
ispausti
(Fr. ž. p. 269) Pr enai

n už kape k

visai (nėra) pas\anuos sanþinis nie\uð\kapeika nebier

(Fr. ž. p. 269) Kurš nai, Šiaulių r. J niškis

v enas ka tas nemel oja kliuvo nu\mata, ¬ i\anam vi n kar nemæla,va
(Fr. ž. p. 272) Salanta , Kretingos r.

ka tas iš ka to tarpais, retkarčiais senæu að da\kar nu\karta apsilaqki,davaÛ
pa \gimines ¬ Ûuo\daba visa ri,ðæ, nutru,ka
(Fr. ž. p. 272)

žventis, Kelmės r. Kurš nai, Šiaulių r.

k s po k m kaip yra kas puo\kam èæ\paraði,ta ¬ laba, ma,þas raidikes ¬
nægal nie\iðmati,ti
(Fr. ž. p. 277) Va niai, Telšių r.

n už k

jokiu būdu a tra si,ki að tin\nie\uð\kau daugæu neisu

(Fr. ž. p. 277) Ket rvalakiai, Vilkaviškio r.

k snius skait ti gailėti duoti valgyti, žiūrėti, kad daug nevalgytų
i\ka,p taÛ næ\sarmata sava vaika kan nus skaiti,ti
(Fr. ž. p. 281) Vain tas, Šilutės r.

k sn ištr ukti iš burn s atsisakyti pačių būtiniausių dalykų (kitam
duodant) ana diel\sava vaika buva pagatava paskutini kan ni iðtraukti
iþ\burnuos
(Fr. ž. p. 281) D setos, Zarasų r.

k ul l užymas didelis susigrūdimas, spūstis tuoks\krautuvie buva
kaulu lauþi,ms ¬ ka\vuo \gi,va likaÛ
(Fr. ž. p. 284) J niškis

v eno k ulo nejudrus tuoks\jæun vaikuks ¬ Ûuo\ain ta,p ¬ ka\bu,tu ið\
vi na kaula
(Fr. ž. p. 285) Ras iniai Marij mpolė

ik g vo k ulo labai ( kyrėti) tuos\tava ðnæ,ktas jæÛ\iki gi,va kaula nusibuoda
(Fr. ž. p. 286) Vabalni kas, Biržų r.

k lio g las nuolatinė lankymosi vieta ka\i\ka,(b)\bu,tu miesti gæra, ¬
vis\ti k anuos ke,li gals pas\muoti,nas kaimi
(Fr. ž. p. 290) Marij mpolė

k li past ti užpulti nælauk vielaus mæ,ta ¬ aik numuo ¬ kuol\kuoki
kuliga,na, ke,li næpastuoji
(Fr. ž. p. 291) Alksn nai, Vilkaviškio r.

iš k lio išv sti tvirkinti tuoks\ri,
jæunas mergikes ið\ke,li vesti
(Fr. ž. p. 293)

vi,rs buva ¬ Ûuo\an\sæna, vis pradieji

riškiai, Panevėžio r.
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kepš s užve sti mirti (niekinamai) kuol\tuokæs taðes parvilksu galu
kepðes uþveÓsti
(Fr. ž. p. 300) J niškis

kia lės ak s tur ti būti nesusipratusiam, akiplėšai daba ate,ji tuoki
laika, ¬ ka\jeigu nuori kau gauti ¬ turi kæulis akæs turieti

(Fr. ž. p. 303) La kuva, Šilalės r.

kia li knisykl prasta žemė i\da\nuori ¬ ka\tuokuo kæulu knisi,kluo
kuog \daigelis uþauktu
(Fr. ž. p. 303)

riškiai, Panevėžio r.

kia li neg nė (su kuo) nėra lygus, draugas tu su\muni
gane, ¬ Ûuo\da\pradiesi nuruodinieti kau að\turu dari,ti

kæulu næ

(Fr. ž. p. 304) Ke mė Merk nė, Varėnos r.

k nkos dr ba ima baimė ka\i\ka,p mun ki,Nkas reb vis\ti k reiks par\
miðka pareiti numuo
(Fr. ž. p. 309) Sk piškis, Kupiškio r.

p lnos kiš nės turi daug (pinigų) musiet anuo palika pilnas kiðe,nes
pini,Ngu, ¬ ka\nebeþina nie\kau piÓkti
(Fr. ž. p. 313) Du kiškis, Rokiškio r.

tušči kiš nė apie neturint pinigų ka,p a
i\visas mandrums

lika tuðèæ kiðene ¬ pasibaigi

(Fr. ž. p. 313) Žema čių Na miestis, Šilutės r.

k bin susiri sti labai išvargti nu\tu,\darbu, a
susiri sti

baig visa i\kuobini

(Fr. ž. p. 321) Š tės, Skuodo r.

ka p kobin s apie labai liesą a

par\kelus mienesus palika ka,p\kuobini,s

(Fr. ž. p. 321) Kl koliai, Akmenės r.

v ena k ja grab
nægana

arti mirties anuos vi na kuoji grabi ¬ Ûuo\vis\ti k turta

(Fr. ž. p. 324) M ežiškiai, Panevėžio r.

k j

k šti trukdyti ana ta,p vis\i\taiki,dava mun kuoji kiðti

(Fr. ž. p. 326) Ru šiškės, Kaišiadorių r.

k jos suli do s bin sakoma nusibodus (stovėti, eiti, laukti) jæÛ\
kuojæs suli, da i\subini bæstuovant ¬ Ûuo\da\ailie tik\iki pusis da,ji
(Fr. ž. p. 331) Kurš nai, Šiaulių r.

k jas p lti žemintis (prašant) ka\ta,(p)\padare, ¬ turiesi pulti tievams
i\kuojæs ¬ ka\a l istu

(Fr. ž. p. 335) J niškis Ras iniai

nuo k j nusivar ti netekti jėgų, privargti, nusidirbti par\visa di na
ta,p\nu\kuoju nusivaræÛ ¬ ka\vuo \bæpainu
(Fr. ž. p. 337) J rbarkas Šakia

k j

už k jos sunkiai, iš lėto (eiti) i\kada mas nuveisma ¬ jeigu ainam
kuoji uð\kuojis

(Fr. ž. p. 338) Marij mpolė

ik paskut nio kra jo l šo žūtbūtinai, visas jėgas atiduodant ani ¬
kuol\pasista,ti tau truobeli ¬ dirba iki paskutini krauji la,ða
(Fr. ž. p. 346) Kurš nai, Šiaulių r.

s vas kra jas giminė ka\i\kuoks a

(Fr. ž. p. 347) Marcink nys, Varėnos r.

bandi ¬ vis\ti k gaila ¬ juk\sava kraus

kra j g rti žiauriai išnaudoti puona, buva papra,ti, varkðu þmuonelu
krauji g rti
(Fr. ž. p. 347) Ga damas, Šilutės r.
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kra j
ugti pasidaryti savam, brangiam mun tuos\vi tas jæÛ\i\krauji
iauga ¬ Ûuo\daba reik palikti

(Fr. ž. p. 349) Marij mpolė

ba gtas kri kis baigta, viskas pasakæÛ ¬ i\baik krukis ¬ daugæu nebæ
kartuosu
(Fr. ž. p. 351) Gi kalnis, Raseinių r.

kr ži n šti vargti ana ga,va ti,qgini vi,ra ¬ uðtat visa gi,ve,ni,ma turieji
kri,þu neðti

(Fr. ž. p. 353) Bet gala, Raseinių r.

ka p nuo kr žiaus n imtas labai sublogęs ka,p\tievus sugri,nþa ið\*sibira
¬ buva ka,p\nu\kri,þæus nu im
(Fr. ž. p. 353) Gerv čiai, Gardino sritis, Baltarusija

ant kuln l pti durmais ką daryti rugu, riðieji pradieji pjuovieju, an\
kulnu, lipti
(Fr. ž. p. 361) Skreb tiškis, Pasvalio r.

paskut n kv p išl isti mirti ka,p\atvaþævaÛ laqki,ti ¬ liguonis jæÛ\buva
paskutini kva,pa iðl idis
(Fr. ž. p. 368) Ba tninkai, Vilkaviškio r.

be kv po uždusus, skubant visa ke,li liekæÛ bæ\kva,pa i\vis\ti k pavielavaÛ
an\autuobusa

(Fr. ž. p. 369) Ket rvalakiai, Vilkaviškio r.

be la ko per anksti a
i\galieji pagi,v nti

be\laika numiri ¬ juk\da\nes n þmuogus buva

(Fr. ž. p. 371) J niškis

po la ko per vėlai musiet jæu\puo\laika atejæÛ ¬ visi autuobusa bu,s
iðvaþæ,vi, i\teks numuo pieðèæ, aiti

(Fr. ž. p. 372) Darb nai, Kretingos r.

ant l do bet kokiomis sąlygomis ana tuoki daÓpðti ¬ ka\i\an\læ,da badu
nemirtu
(Fr. ž. p. 377) Daukšia , Marijampolės r.

ant liež vio g lo s kasi negali atsiminti gerai žinomo dalyko sukas
an\li þuvi ga,la tuo\þmuogaus pavardie ¬ Ûuo\pasaki,ti nægalu i\gana
(Fr. ž. p. 381) Skaistgir s, Joniškio r.

g r liež v tur ti būti iškalbingam ruoduos þmuogus neiðvai dus ¬ Ûuo\
gæ,ra li þuvi tur
(Fr. ž. p. 382) J rbarkas

liež vis apsive čia dr sta (ką negražaus sakyti) i\ka,p\taÛ li þuvis
apsivert pri\þmuonu, ta,p\k ikti,s
(Fr. ž. p. 383) Krinč nas, Pasvalio r.

liež v l idyti garsiai šaukti, plūsti vi,rs pare,jis prispruogis laidi li þuvi
¬ Ûuo\paskæu ¬ reNkis duræs ¬ iðe,ji
(Fr. ž. p. 386) Skaistgir s, Joniškio r.

liež v laik ti už dant tylėti muna vaiks næmuok li þuvi laiki,ti uþ\
dantu, ¬ kau tig\þina ¬ tau i\pa,sakuo visi ms
(Fr. ž. p. 387) Lu kė, Telšių r.

l p p lti nuolankiai prašyti, žemintis daba reiks tievams pulti i\luopa
¬ gal duovanuos i\pri i, s pas\savi,s gi,v nti

(Fr. ž. p. 400) Kurš nai, Šiaulių r.

l pas ant l po apie labai sudriskus
¬ nieks tuokuos nebesivilks

juk\ta\jupa jæÛ\luops an\luopa

(Fr. ž. p. 400) Šunska , Marijampolės r.
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da\tuoks jæun ¬ Ûuo\jæÛ\pri\

(Fr. ž. p. 400) Kurš nai, Šiaulių r. Marij mpolė

su l va gal išn šti apie kietai miegant
gali iðneðti i\nieka nejus

a

ta,p\mi kt ¬ ka\su\luova

(Fr. ž. p. 400) Bet gala, Raseinių r.

l p

atk šti apsiverkti tuog \graudus buva pa,sakuoji,ms ¬ ka\ne\vi n
vaiks lu,pa a kiða

(Fr. ž. p. 402) Kr žiai, Kelmės r.

l p

atm sti supykti að\pasakæÛ juÛka,s ¬ Ûuo\ana a meti lu,pa

(Fr. ž. p. 402) Kurš nai, Šiaulių r.

l pa atv po užsigavo ir supyko jeigu tikta, kuog \þuodis næ\ta,p ¬ tujæu
anam lu,pa a vi, p
(Fr. ž. p. 402) Ari gala, Raseinių r. Ras iniai

j kia mad niekaip jeigu ne\tieva, ¬ að\uþ\anuo juoki mada næbu,èæÛ tekiejusi
(Fr. ž. p. 405) St kliškės, Prienų r.

m d beveik gerai ka,(p)\pusi di nuos paablæva, ¬ tava darps jæÛ\ain
i\ma,da

(Fr. ž. p. 405) Žema čių Kalvarij , Plungės r.

ki uras ma šas besotis tas\muna vaiks ¬ kæurs maiðas ¬ vuos\tik\a istuo
nu\sta,la i\viel alkan
(Fr. ž. p. 405) J niškis Jonišk lis, Pasvalio r.

ka p ma šas apie juodą, tamsų iæ,jus ið\lauka ¬ truoba atruoda taÑsi
ka,p\maiðas
(Fr. ž. p. 407) Gargžda , Klaipėdos r.

maka l sid ti sidėmėti kau daba taÛ pasaki,su vaiki ¬ reik gæra, i\
makauli isidieti

(Fr. ž. p. 408) Va niai, Telšių r.

paskutini s m rškinius atid oti apie labai gerą, nieko negailint
kitam a visa gi,ve,ni,ma buva paga,tavs paskutinus marðkinus atidu,ti
(Fr. ž. p. 411) Viekšnia , Mažeikių r.

viena s marškinia s be nieko ana pajutusi ¬ ka\vi,rs pare,ji gir ¬ dþæugies
vi na,s marðkinæ,s ið\truobuos iðliekusi
(Fr. ž. p. 411) K piškis

mažesni m b ti nusileisti prið\puona visada reik maþesnæm bu,ti ¬ Ûuo\
ne\teisi,bis i,ðkuoti ¬ katruos vis\ti k nærasi

(Fr. ž. p. 414) J niškis

iš p t m žo nuo vaikystės vaikus jæÛ\ið\pat\ma,þa reik pra,ti,nti pri\darba
(Fr. ž. p. 414) Žema čių Kalvarij , Plungės r.

ka p j unas mėn lis apie neilgą buvimą kur, retą pasirodymą
aNkðèæu a tuÛsi kraðtuÛsi pasiruodi,dava ka,p\jæun mienulis ¬ Ûuo\
daba i\visa pradi,Nga
(Fr. ž. p. 419) J rbarkas

m tas po m to laikui bėgant me puo\mæ,ta pasimirð visas nuoskaudas
i\gal vi n kitam galiesma a l isti
(Fr. ž. p. 423)

žventis, Kelmės r.

mi g kr sti staiga užmigti vuos\tik\ana spieji padieti galva an\puoduðkas
¬ tujæu krita i\mi ga

(Fr. ž. p. 423) D setos, Zarasų r.

ka p ant mieli smarkiai, sėkmingai vuos\tig\bulbes ga,va tranðu, ¬
tujæu ka,p an\mi lu, pakila
(Fr. ž. p. 424) Šakia
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parvargis ta,p\

(Fr. ž. p. 425) Kurš nai, Šiaulių r.

ka p mi t prar j s apie sustirus , nejudrų vaiks ta,(p)\parsiganda ka\
ilga, stuovieji ka,p\mi ta prarijis
(Fr. ž. p. 425) Riet vas, Plungės r.

m gl p sti ak s pasakoti niekus, meluoti a
i\akæs ¬ Ûuo\tu ¬ vieri,ji

taÛ visa laika migla put

(Fr. ž. p. 426) J rbarkas Barst čiai, Skuodo r.

m ltus sum lti primušti a
muni i\miltus sumalti

buva ta,(p)\parsutis ¬ ka\buva paga,tavs

(Fr. ž. p. 427) J niškis

m lio Moti jus ištižėlis, kelmas, liurbis i\kas uþ\anuo gal tekieti tuoki
muoli *muotiejæus
(Fr. ž. p. 429) D setos, Zarasų r.

mu l išn šti pabėgti (nuo ko nors) ið\tuo\ba,læus aþ\ þæugæus vuo(s)\
spiejis muila iðneðti
(Fr. ž. p. 432) Batakia , Tauragės r.

be mu lo l sti s bin pataikaujant pasiekti ana pagatava visi ms bæ\
muila ili, ti i\subini
(Fr. ž. p. 432) Ras iniai

ka p m ras apie vešlų, gražų, didel , stiprų a
buva ¬ Ûuo\daba palika vi,rs ka,p\mu,rs

ma,þas tuog \bluo nas

(Fr. ž. p. 432) J niškis

ka p už m ro labai gera, jauku (gyventi) næsvarbu ¬ ka\vi,rs s n i\
nægraþus ¬ bet\uðtat baguo ¬ gi,v nsi ka,p\uþ\mu,ra

(Fr. ž. p. 432) Merk nė, Varėnos r.

ka p musėl po šrūgas apie vargingai gyvenant ana par\sava a þu
ðvi sesnis di nuos næma,ti ¬ visa laika varga ka,p\musielie puo\iðru,gas
(Fr. ž. p. 434) Vilkav škis

ka p m smiri pri d s nuliūdęs, apsvaigęs a
ri,ta vaikðta ka,p\musmieru prisi iedis

ðæ di n jæÛ\nu\pat\

(Fr. ž. p. 434) Ras iniai

atbula s naga s nenoromis, nemokant ka,p\nuori ta,p\muoki,Nk ¬ Ûuo\
a vis\ti k dirb adbula,s naga,s
(Fr. ž. p. 435) J niškis

auks niai naga apie nagingą, sugebant gerai dirbti kau kau ¬ Ûuo\
nagus a auksinus tur i\galietu gæra, gi,v nti ¬ bet\viskaÛ pada,ra gerklie

(Fr. ž. p. 435) Va niai, Telšių r.

ger s nag s tur ti būti nagingam visi muna vaika, tur gærus nagus ¬ kau
pa æm ¬ tau pada,ra ¬ nie\muoki,nti nereik
(Fr. ž. p. 436) Pociūn liai, Radviliškio r.

nag s gr užtis labai gailėtis, dejuoti bluoga, i,r þæna, vi ið\iðskaièæ,vima
¬ Ûuo\pa kæu visa gi,ve,ni,ma gal tekti nagus grauðti,s
(Fr. ž. p. 436) Viekšnia , Mažeikių r.

naga ni žti labai traukia, rūpi (ką padaryti) vaiku, ta,p\i\ni ðt naga,
parakinieti laikruodi ¬ paþu,rieti kas\i,r vidurie
(Fr. ž. p. 437) Tr škiai, Telšių r.

nag s prik šti prisidėti ką gadinant pri\tuo(s)\suvima ma,ðinas musiet
bu,s vaika, nagus prikiði, ¬ ka\visai nepsu,n
kiek suduoti ruoduos tig\
biðki prikiðaÛ pri\vaika nagus ¬ Ûuo\ðauk ¬ ka\truoba skleida,s
(Fr. ž. p. 438) Pl teliai, Plungės r.
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labai mažai, vos að\sava vi,ru, nie\par\na,ga

(Fr. ž. p. 441) Ket rvalakiai, Vilkaviškio r.

n g pai ti pasirūpinti nuors\tieva, i\ iemi sava vaikus i\na,ga vis\
ti k ani iðe,ji ðuqkelæ,s

(Fr. ž. p. 441) Veiveria , Prienų r.

n g sui ti prigriebti muoti,na ta,p\su iemi dukteri i\na,ga ka\daugæu
nu\numu, bi juoji kelu, þi,Nksnu þeNkti

(Fr. ž. p. 442) K tkiškės, Utenos r.

ka p n gas apie liesą ana visa laika buva dru,kta Ûuo\daba palika ka,p\naks
(Fr. ž. p. 442) Kurš nai, Šiaulių r.

nakti s pa kštis naktibalda tuo\nakti s paukðti kelæ, nežinuomi ka \
daba gal anau sui ðkuoti
(Fr. ž. p. 443) Kurš nai, Šiaulių r.

juod nakt s vėluma, tamsa ta,p\usiðnekiejuom ka\nie\næpajutuom
ka,p\juÛda naktis ate,ji
(Fr. ž. p. 443) Linkuv , Pakruojo r.

ne vis nami nesveiko proto anam musiet ne\visi numi ka\ta,p ðnek
(Fr. ž. p. 445) J niškis

nasr neišplik ti nebūti pavaišintam pas\anuos nuve,jis tikra, nasru,
neiðpliksi
(Fr. ž. p. 446) Kr kės, Kėdainių r.

nasr s užči upti nutildyti jeigu da\kuoki þuodi pasaki,si tujæu taÛ nasrus
uðèæupsma
(Fr. ž. p. 446) Vilkav škis

ka p neg vas kietai (miega) a buva kelæs naktes be\mi ga ta\daba
krita i\luova i\tujæu ka,p\negi,vus
(Fr. ž. p. 449) Gadūn vas, Telšių r.

p ts nelab sis labai daug mu,sa kaimi i,r pa nælabasis tu,\vaiku, surask
daba tau muðeika
(Fr. ž. p. 449) Kurš nai, Šiaulių r.

n vydis n girdis nematytas, negirdėtas, nežinomas žmogus, pašalinis
a ira,da ne,vidis ne,girdis þmuogus i\pigæ, supirka visu, sænuku þemes
(Fr. ž. p. 451) Vid klė, Raseinių r.

vien ni kai labai lengva senæu mun buva vi ni nieka, maiða ska,da,s
uþneðti Ûuo\daba pa vuos\uþlipu
(Fr. ž. p. 452) J niškis

ni kais nue ti pagesti a
ka,p \auga tuog \ g rs buva vaiks i\ka \galieji
pamisli,ti ka\nieka,s nuveis

(Fr. ž. p. 452) Riet vas, Plungės r.

ni k vi toje be prasmės, be naudos pas\mu,sa ti \meblæ, mietuos nieka
vi tuo Ûuo\gal kuokæm varkðu, susiga,di,tu
(Fr. ž. p. 452) Š tės, Skuodo r.

niek g vu niekaip, jokiomis aplinkybėmis að kuol\pakrutiesu nieku
gi,vu neisu pas\vaiku, gi,v nti
(Fr. ž. p. 453) Gr žiai, Pasvalio r.

ni ko nėr labai lengvas mun nieka nier puora viedru vande
parneðti
(Fr. ž. p. 454)

an\si,ki

riškiai, Panevėžio r.

ka p ni kur ni ko lyg nieko nebuvę, nekreipiant dėmesio ana va,kar
visus iða di,ji Ûuo\ðæ di,n ka,p\niekur nieka viel ate,ji

(Fr. ž. p. 456) Alksn nai, Vilkaviškio r.
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ni ko nel ukus tuojau ka,p\ti(g)\gausu ið\tavi,s þini ta\nieka nælaukus
pribu,su
(Fr. ž. p. 456) J rbarkas

a t n sies g lo būti čia pat ana jæÛ\smeÓtis an\nuosi s ga,la Ûuo\da\
plieðuos su\darba,s

(Fr. ž. p. 458) Darb nai, Kretingos r.

n sies statum tiesiai pasil idaÛ liekti nuosi s statumu i\buva næsvarbu
ka\pasitaiki arima, i\p lkes
(Fr. ž. p. 459) Kurš nai, Šiaulių r.

n simi rdamas apie girto ar nusilpusio ėjimą anuos vi,rs vuos
næ\kuoþna va,kara parein numuo nuosæ ardams
(Fr. ž. p. 459) Vain tas, Šilutės r.

n s bad ti būti matomoje vietoje akinæ, nuosi ba,da Ûuo\að værtu
visus stalèus
(Fr. ž. p. 459) Kr žiai, Kelmės r.

n s b sti arti prisikišus žiūrieti uþmirðaÛ pasi i,Ñti akinus ta\daba
turu gæra, nuosi ibesti kuol\kau parskaitaÛ
(Fr. ž. p. 459) Alizav , Kupiškio r.

n s k šti trumpam užeiti ruoduos tik\spiejæÛ trumpam nuosi ikiðti i\
krautuvi tujæu visas buobas suþinuoji

(Fr. ž. p. 460) Kurš nai, Šiaulių r.

n sis išt so
prailgo mun ta,p\ilga, tavi,s bælaukant visa nuosi iðti,nsa
sumenkėjo pama,èusi anau puo\kelu, mæ,tu visa nebæpaþinaÛ suse,nis
nuosi iðti,nsusi
(Fr. ž. p. 460) Kurš nai, Šiaulių r.

n s k šti kyriai l sti, domėtis ne savo reikalais anuos tuoki jæu i,r
mada reik a\nereik visur tur nuosi kiðti

(Fr. ž. p. 461) Ras iniai

n sies ner dyti neužeiti, neužsukti kuol\iðkauli,ji paskuoli,nti pini,Ngu,
ana pas\muni s kuoþna di na siediedava Ûuo\daba ka,p\jæÛ\ga,va
daugæu nie\nuosi s næruoda
(Fr. ž. p. 461) Kurš nai, Šiaulių r.

n s nukab nti nusiminti i\kuo\èæ diel\tuoki meNknieki nukabina, nuosi
(Fr. ž. p. 462) Sidabr vas, Radviliškio r.

n s nušl ostyti apgauti a

ne\vi,nam gudruoèu, i,r nuosi nuðluÛstis

(Fr. ž. p. 462) Liškiav , Varėnos r.

n s pate p s išdidus apsivilka vaiks naujus druobuþus uðtat i\vaikðta
nuosi pateÑpis
(Fr. ž. p. 463) Veiv ržėnai, Klaipėdos r.

n s ri sti dvokti èæ\tuoki smarvi ka\nuosi ið\tuola ri t
vuos\tik ana biðki prakuta tujæu iemi nuosi ri sti

didžiuotis

(Fr. ž. p. 464) Kurš nai, Šiaulių r.

n s s kti dvokti tuoki smarvi pas\anuos truobuo ka\nuosi suk šalintis, rodyti nedraugiškumą vuos\tik ana muni pama,ta tujæu nuosi suk
(Fr. ž. p. 464) Svėdasa , Anykščių r. Gr žiai, Pasvalio r.

n s sus kti užpykti, užsigauti ruoduos nieka bluoga næpasakæÛ Ûuo\
ana susuka nuosi
(Fr. ž. p. 465) Raud nai, Šiaulių r.

n s pap sk nieko nepadarysi, nepabaidysi nuvi,luoji ana sve,tima
vi,ra i\papu,sk i\nuosi

(Fr. ž. p. 467) Raud nai, Šiaulių r.
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per n s g uti būti suniekintam nesi ieka,vi,k par\daug Ûuo\gali par\
nuosi gauti
(Fr. ž. p. 467) Šunska , Marijampolės r.

po n simi tyliai, neaiškiai ðnekiek aiðkæu Ûuo\daba bu bi saÛ puo\nuoæ

(Fr. ž. p. 468) Daukšia , Marijampolės r.

už n sies vedži ti laikyti paiku, mulkinti jæu muni s a
uþ\nuosi s nebeve þuos

tikra, daugæu

(Fr. ž. p. 469) Ket rvalakiai, Vilkaviškio r.

n gar le kti sunkiai dirbti i\að i\muna vaika, visa laika turiejuom pas\
puonus nugaras leNkti
(Fr. ž. p. 471) S los, Rokiškio r.

ka p n lupt labai gerai (pažinti) muni s ta\tikra, næabgausi Ûuo\
paþi,n tu tavi ka,p\nulupta
(Fr. ž. p. 472) Sal miestis, Kupiškio r.

n ogas pl kas apie nieko neturint puo\gaisra ka,p\a
nuÛks aidava par\þmuonis ubagaudams

palika pliks

(Fr. ž. p. 473) Up na, Šilalės r.

ka p obel s apie visai pražilus ana da\bu,dama pusa þi palika balta
ka,p\Ûuobelis
(Fr. ž. p. 473) Daukšia , Marijampolės r.

ka p obuol s apie labai sudaužytą, sumuštą vaiks pare,ji ið\muoki,klas
visas ka,p\Ûuobu,li,s sudauþi,
(Fr. ž. p. 474) D setos, Zarasų r.

omenyj tur ti atsiminti viskaÛ kau tu\mun sake, að\visada turiesu
Ûuomenie
(Fr. ž. p. 474) Ka sakiškis, Panevėžio r.

men sik lti sidėmėti tu\gæra, i\Ûuomeni isikalk ka\puo\savaitis
viskaÛ bu,tum pada,ris ka,p\reikænt

(Fr. ž. p. 475) Ka sakiškis, Panevėžio r.

ru g vas apie nevalgius
daba jæu vielus va,kars

a

da\nu\pat ri,ta i,r tik\Ûuoru gi,vs Ûuo\

(Fr. ž. p. 475) Marij mpolė

r

g udyti sunkiai kvėpuoti ta,b\greita, liekæÛ ka\daba vuos\vuos
Ûuora gaudaÛ

(Fr. ž. p. 475) Marij mpolė

žio r g labai, visiškai ta,p\ðalt ka\að baigu jæu i\Ûuoþi ra,ga susti,rti

(Fr. ž. p. 475) Si nas, Alytaus r.

k ek iš žio p eno apie naudos neduodant ið\tuo tava darba nauduos
ti k ki k ið\Ûuoþi pi na
(Fr. ž. p. 478) Gr škabūdis, Šakių r.

ožk prie s prie vež mo klius a\að næsakæÛ ka\vi na si,ki pri æis
Ûuoðka pri\veþima
(Fr. ž. p. 479) J niškis

pad ngėmis skraid ti svajoti, fantazuoti a
daqgums skraidi

jæu nu\pat\maþe

pa

(Fr. ž. p. 480) J niškis

p dai d lka smarkiai (eina) i\kur ana nu\pat\aNkstaus ri,ta ta,p\lek
ka\pa,da, dulk
(Fr. ž. p. 481) Geistara , Vilkaviškio r.

pad s laiž ti pataikauti ne\di,va, ka\a
papra,tis visa gi,ve,ni,ma padus laiþi,ti

ta,(p)\pada,ri jug\buva

(Fr. ž. p. 481) M sninkai, Širvintų r.

1058

KAL

A

pad s pasipust ti apie greitą bėgimą ki k\að èæ\truksu tujæu padus
pasipustaÛ i\nulæku
(Fr. ž. p. 481) J rbarkas

p dai r ksta smarkiai bėga þu,riek a

(Fr. ž. p. 481) Alksn nai, Vilkaviškio r.

ta,p\kaðkur lek ka\pa,da, ru,kst

pad s suš lti būnant apsiprasti nespieji ana nie\pa,du, suðilti Ûuo\jæu
pradieji kamandavuoti
(Fr. ž. p. 481) Ket rvalakiai, Vilkaviškio r.

p dai sv la darosi neramu musiet anam jæu pa,da, sviln ka\pabiega ið\èæ
(Fr. ž. p. 481) Marij mpolė

pad s d oti smarkiai bėgti þu,riek ka,p\a
biji gauti i\kaili

duÛd i\padus musiet

(Fr. ž. p. 481) Sintauta , Šakių r.

iš p d kr sti labai juoktis besiklausi,dami anuo ðnæktuos visi ið\pa,du,
krituom
(Fr. ž. p. 482) Bet gala, Raseinių r.

per pad s nu jo apie išsigandus
suþinuojæÛ kas\èæ mun is lauk

mun ðurps par\padus nuve,ji kada

(Fr. ž. p. 482) Ru šiškės, Kaišiadorių r.

po pad laik ti priversti klausyti, engti jie\nuori ka\negærtu ta\
kuoþna di na turi vi,ra laiki,ti puo\padu
(Fr. ž. p. 482) Va niai, Telšių r.

po pad pam nti niekinti, nepaisyti buoba ta,(b)\buva vi,ra puo\padu
pami,nusi ka\a
bæ\anuos þinuos nie\þi,Nksni nægalieji þeNkti

(Fr. ž. p. 482) Debe kiai, Anykščių r. Daukšia , Marijampolės r.

padebesia s skraid ti svajoti, fantazuoti gana èæ taÛ padebesæ,s skraidi,ti
vi na si,ki pradiek ri,mta, dirpti
(Fr. ž. p. 483) Surd gis, Anykščių r.

iš padugni viską, iš esmės ana i,r papra,tusi viskaÛ ið\padugnu, iðklausinieti

(Fr. ž. p. 483) Ru šiškės, Kaišiadorių r.

n paduj

visai nieko ka,p\að atejæÛ èæ anuo nie\paduju, næbuva liki,

(Fr. ž. p. 484) Marij mpolė

per padurk s g uti būti sumuštam ka,p\vi na si,ki a
par\padurkus nustuoji kabinieti,s

ga,va nu\vi,ru

(Fr. ž. p. 484) J rbarkas

po padurk laik ti valdyti, sakinėti (vyrui) jæu nu\pat þæna, vis
pra þuos ana vi,ra puo\padurku iemi laiki,ti
(Fr. ž. p. 484) Aukšt ji Panem nė, Kauno r.

per p gal atkakliai (l sti, smelktis) tuoks\tu,\vaiku, nuoriejims i\ki ma
ka\par\pa,gali puln
(Fr. ž. p. 485) Kurš nai, Šiaulių r.

pagauga s e na iš baimės šiurpas nupurto nu\tuokuos þinuos visas
ku,n pagauga,s ain
(Fr. ž. p. 485) Merk nė, Varėnos r.

pak lnės nėr nenori (valgyti) kau èæ þmuogus gali bævalgi,ti ka\pakalnis nier
(Fr. ž. p. 486) Ka sakiškis, Panevėžio r.

už pakarp s pai ti griežtai pasielgti, pričiupti vi na si,ki að\tau vaika
gæra, uð\pakarpuos pa i, su tada þinuos ka,p\næklausi,ti
(Fr. ž. p. 487) J niškis

ne pak rtas ne pal istas padėtis be išeities daba ta\tikra, nebþinaÛ
kau bædari,ti ta,p\i\likaÛ nie\pakar nie\pal is
(Fr. ž. p. 487) Linkuv , Pakruojo r.
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pak ušis ne šneša nesugalvoja, nesupranta visa mun pakauðis neiðneð
ka,p\èæ reik pradieti dirpti
(Fr. ž. p. 488) J niškis

pak uš s kti temptai galvoti kam\èæ tau pakauði sukti væltu juk\jie\
neþina, ta\nieka i\næsumisli,si
(Fr. ž. p. 488) Panevėž s

per pak uš iše ti
užmiršti saki,k næsa,kis anam tujæu viskas par\
pakauði iðein suteikti nemalonumų, baigtis nemalonumais ka,p\
vaiks an\sava subinis a isies visas di,kastes par\pakauði iðeis
(Fr. ž. p. 489) Lek čiai, Šakių r. Marij mpolė

pali ukio nep neša riebus, nutukęs an \jæu visa palæuki nebæpaneð
Ûuo\vis\ti k kuoþna di na plæup a,lu
(Fr. ž. p. 490) Kurš nai, Šiaulių r.

pal p atm sti nusiminti juk\nier èæ viskas ta,(b)\bluoga, nereik tuo\
palu,pi a mesti

(Fr. ž. p. 490) Ras iniai

po pamata s kn stis stengtis pakenkti a
kuol\viskaÛ pada,ri an\sava

tuol\puo\pamata,s knisuos

(Fr. ž. p. 491) J niškis

p nagės patek jo skauda pirštus nušalus nuors\i\ vejæs piÓðtines buvaÛ
apsimuovusi vis\ti k pa,nages patekieji
(Fr. ž. p. 491) Gr škabūdis, Šakių r.

iš pan sės iš čia pat Ûuot\apsukrus vagiðus ka\galieji ið\panuosis nuðvi pti ta,ði
(Fr. ž. p. 493) J rbarkas

p rako d oti išbarti uð\tuokus darbus tievus tikra, vaikams turies gæra,
pa,raka duÛti
(Fr. ž. p. 495) Šakia

iš paskutini j kiek lėšos leidžia ið\paskutinu,ju mas vaikus muokinuom
ka\ani ms nereikietu juÛda darba dirpti

(Fr. ž. p. 500) Kurš nai, Šiaulių r.

vis pašalia viskas pare,jusi numuo radaÛ visus pa,ðalus apðnærkðtus Ûuo\
vaikus jæu bemi ktanèus
(Fr. ž. p. 501) Judr nai, Klaipėdos r.

ant p talo atsigu ti sirgti reik turieti pasitaupus vi na kita æ ta Ûuo\kau
gali þinuoti gal sæna, vie teks i\an\pa,tala a igu ti
(Fr. ž. p. 502) Vid klė, Raseinių r.

p ts t s kaip reikiant, tinkamas Ûuot tas\pa,lie mun pa tas musiet
að\anau nusipirksu
(Fr. ž. p. 503) K ktiškės, Utenos r.

ne pači m pažiūr ti ne kit m par dyti apie ką prastą da\meNks ið\anuo
mæistras jeigu i\pada,ra kau ta\nie\paèæm paþu,rieti nie\kitam paruodi,ti

(Fr. ž. p. 503) Bais gala, Radviliškio r.

piln patvoria daug daba kaimi mærgu, pilni patuoræ, Ûuo\bærnu,
tik\vi n ki
(Fr. ž. p. 503) Užp liai, Utenos r.

pavi ši išpla kti išaiškėti pamati,si ka,(p)\puo\kelu, mæ,tu viskas
pradies i\paviÓðu iðplaukti turiesma ið\èæ sprukti

(Fr. ž. p. 505) Va niai, Telšių r.

pečia s patr ukyti abejoti a
næpasa,kis nuve,ji

tik\pasiklausi petæ,s patrauki i\nieka

(Fr. ž. p. 506) Marij mpolė
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p das m tyti slėpti kaltės žymes, klaidinant išsisukinėti a pradieji
visa,p piedas mieti,ti ta\musiet mas\nieka daugæu i\nebæsuþinuosma

(Fr. ž. p. 509) Gi kalnis, Raseinių r.

ant pe li apie besiginčijančius, besipešančius ani visa a þu pragi,væ,na
vuos næ\kuoþna di na an\peilu
(Fr. ž. p. 511) Pl ngė

pe lis po kakl didelis nemalonumas mun kuoks\nuors pra,ði,ms i,r
ka,(p)\peilis puo\kaklu
(Fr. ž. p. 511) J niškis

gyv pekl daug gi,va pækla tuos\muna giminies nævaluosu visu, supraði,ti
i\ba,lu
(Fr. ž. p. 511) Kla pėda

pel

ma šas apsileidėlis, nevykėlis a\ilga, èæ guliesi tu pælu, maiði gal
pradiesi puo\biðki judi,nti,s

(Fr. ž. p. 512) Ski snemunė, Jurbarko r.

ka p pel po šl ota apie tyliai tūnant Ûuo\tu daba turiesi siedieti ti,læ,
ka,(p)\pelie puo\ðluÛta
(Fr. ž. p. 513) Ser džius, Jurbarko r.

penki nesuska to apie apkiautus , užaušus ana juk\nie\iki peqku,
næsuskaita Ûuo\kavalieru susira,da gana nebjæuru
(Fr. ž. p. 514) Kurš nai, Šiaulių r.

ne penk ne devyn nesąmonė kuo\èæ daba klausa,s juk\plurp a
ta,p ka\nie\peNki nie\devi,ni
(Fr. ž. p. 514) Karkl nai, Kelmės r.

n rs p rsipliešk apie daug darbų va,sara ti g\darbu, ka\þmuogus nuors\
parsiplieðk kuol\visus nudirbi

(Fr. ž. p. 517) Skud tiškis, Molėtų r.

iš peti s sunkiai, smarkiai (dirbti) ruoduos a jæu buva ga,vis tuoki
darba kur\nereik ið\peti s dirpti ale i\tin\næpadirba
(Fr. ž. p. 517) Kla pėda

pieme s šm tas netikęs žmogus tas\pi me
suodnus krie dams

ðmuo viel pradieji aiti

(Fr. ž. p. 518) J niškis

p enas nenudži vo nuo l p vaikas, pienburnis tebėra anam da\
pi n nænu þu,va nu\lu,pu Ûuo\jæu praded mærgas ki,binti
(Fr. ž. p. 518) Ket rvalakiai, Vilkaviškio r.

ka p iš p eno pla kti būti puikiam Ûuot anuos uþauga dukteræs visas
ka,p\ið\pi na plaukusæs
(Fr. ž. p. 519) K ktiškės, Utenos r.

ka p Pil pas iš kan pi apie netikėtai pasirodžius i\ið\kur daba tu\
iðli,nda, ka,(p)\*pili,ps ið\kana,pu
(Fr. ž. p. 521) Ras iniai

pi v apg uti prastai užvalgyti kuoks\èæ tas\va gis gali tik\pilva ab
gauti i\gana
(Fr. ž. p. 522) Kurš nai, Šiaulių r.

pi vas gr ja m rš norisi valgyti ruoduos ta,(p)\privalgæÛ Ûuo\jæu i\
viel pilvs gra,jin marða
(Fr. ž. p. 522) Uten

pi v tr uk s nevalgęs (vargiai gyvenant) mu,sa auga didelis vaiku,
bu,ri,s ta\taqkæ, ne\vi n pilva itraukis bu,dava
(Fr. ž. p. 522) Paj ris, Šilalės r.
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pi vas l pa ant n sies nėščia ana vuos næ\kuoþna mæ,ta pilvs lip an\nuosi s
(Fr. ž. p. 522) Kurš nai, Šiaulių r.

pi vo nep neša vos paeina ( sipenėjus) ka,(p)\pamaèæÛ vuos\anau
bæpaþinaÛ tuoki stuora ka\pilva næpaneð
(Fr. ž. p. 522) Sk piškis, Kupiškio r.

pilv v rinas apie sunkų ėjimą musiet ana jæu viel nieðèæ ka\ain pilvu
varina
(Fr. ž. p. 523) Žema čių Kalvarij , Plungės r.

pi v

iše ti sustorėti tuoki da\jæuna asi Ûuo\jæu spiejæ, i\pilva iðeiti

(Fr. ž. p. 523) Paj ris, Šilalės r.

per v s pi v visai (kvailas) asi kvails par\visa pilva ka\tu(m)\mælagu
pavieri,jæ,
(Fr. ž. p. 524) Vaška , Pasvalio r.

pi pal m šti dykinėti
pi, pala muðti
(Fr. ž. p. 524)

i,Ñki,s kuoki darba gana par\di nu, di nas

žventis, Kelmės r.

už j kius p nigus niekaip uð\juokus pini,Ngus su\tuoku muðeika vi,ru
daugæu nebegi,vænsu

(Fr. ž. p. 525) Sal miestis, Kupiškio r.

pip r ž m išvar ti smarkiai barti uð\tuokus darbus ana buva vaikus
pagatava i\pipiru þe,mi iðvari,ti

(Fr. ž. p. 525) Kurš nai, Šiaulių r.

pip r d oti išbarti mun atruoda ka\ta,p viela, pare,jus tieva, gal pipiru duÛti
(Fr. ž. p. 526) Anykščia

pip r g uti būti išbartam vaiks bi juoji pipiru gauti ta\pusi di nuos i\
truoba næpare,ji
(Fr. ž. p. 526) Žag rė, Joniškio r.

po ši tas p pki

toks keiksmas puo\ði,

(Fr. ž. p. 526) Va niai, Telšių r.

pi,pku viel nagus nusimuðaÛ

ka p iš p pkės puikiai, smarkiai (sekasi) kau a
viskas ka,p\ið\pi,pkis aina,s

bæpa æm dirpti

(Fr. ž. p. 526) Šv kšna, Šilutės r.

pi što dėj mas labai nedidelis plotelis ki k\èæ da\tænunieræÛ vuos tik
par\pirðta diejima
(Fr. ž. p. 528)

žventis, Kelmės r.

pi što paj dinimas menkas darbas kuoþnas anuo pirðta pajudinims turieji
bu,ti gæra, apmuokie
(Fr. ž. p. 528) Kurš nai, Šiaulių r.

piršt s čiu pti gailėtis nævaþæva, kartu su\visa,s i\miesta daba galiesi
pirðtus èu pti
(Fr. ž. p. 529) Šil lė

piršt d rk
k apie tamsią nakt
pirðtu i\a,ki durk

ta,p\staigæ, sutæ,ma ka\nuors\

(Fr. ž. p. 529) E žvilkas, Jurbarko r.

pi št k šti tarp d r kištis kitų reikalus nereikieji ana pirðtu kiðti
tarb\duru jeigu nænuorieji bu,ti iðluojuota

(Fr. ž. p. 529) Karkl nai, Kelmės r.

pi št prik šti
bent kiek padirbėti galietum i\tu nuor \biðki pirðta
prikiðti Ûuo\næ\du,ti,s par\di na puo\ki ma ka\i\meNks tas\anuo pirðta
prikiðims Ûuo\uþdarbi nuor gæ,ra
prisiliesti Ûuot\puopu,tis vaiks
nægali nie\pirðta prikiðti tujæu blæun
(Fr. ž. p. 531) Sintauta , Šakių r.
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pi štais r dyti niekinti pare,jis ið\kaliejima a sava kraðtu,si bi juoji i\
pasiruodi,ti ka\þmuonis næpradietu pirðta,s ruodi,ti

(Fr. ž. p. 531) D setos, Zarasų r.

pi štais užbad ti išjuokti að\ta,p apsitaisusi ta\jæu neisu Ûuo\mærgas
pirðta,s gal uþbadi,ti
(Fr. ž. p. 532) Geistara , Vilkaviškio r.

ant pi št suskait ti g lima nedaug ne\ki k tuo\mu,sa giminie gi,vu,
belika visus an\pirðtu suskaiti,ti gal

(Fr. ž. p. 532) B ržai

iš penki pi št dirbant að\visa sava turta ið\peqku, pirðtu susikruovæÛ
ið\tievu, juoki pariemima nægavaÛ
(Fr. ž. p. 533) Marij mpolė

iš pi što išl užti prasimanyti i\ka,p visi pavieri,ji juk\ana viskaÛ galieji
tik\ið\pirðta iðlauðti Ûuo\teisi,bis ta\neþinuoji
(Fr. ž. p. 533) Linkuv , Pakruojo r.

per piršt s lengvai, netaupant ani ka,b\gaun alga tujæu visa pruo\
pirðtus pral id Ûuo\paskæu ain pini,Ngu, skuoli,nti,s

(Fr. ž. p. 533) Kurš nai, Šiaulių r.

ka p pi štas apie vienišą kuog \daba muna gi,ve,ni,ms juk\palikaÛ vi n
ka,(p)\pirð
(Fr. ž. p. 534) Marij mpolė

ka p penk s piršt s puikiai (pažinti) að\tavi paþi,n tu ka,(p)\peNkus
pirðtus i\muni s tu\næabgausi

(Fr. ž. p. 534) D setos, Zarasų r.

ka p piršt

k tiksliai nu ka\i\pataikæ, pasaki,ti ka,(p)\pirðtu i\a,ki

(Fr. ž. p. 534) Ski snemunė, Jurbarko r.

pi t užk rti prigriebti nu ka,(p)\pareis numuo uðkursu vaikams piÓti
(Fr. ž. p. 535) Veiveria , Prienų r.

ka p pirtyj karšta ta,(p)\priku,rænta truoba ka\jæu pasida,ri karðt
ka,(p)\pirtie
(Fr. ž. p. 535) Rimš , Ignalinos r.

linksm pla či gerai nusiteikęs a
næma,ti pikta a\susiraukusi

visada buva li,Nksmu, plauèu nieks

(Fr. ž. p. 535) Va niai, Telšių r.

n

g vo pl uko tuščia musiet par\aNksti atejæÛ ka\èæ nier da\nie\
gi,va plauka

(Fr. ž. p. 536) Žirm nai, Gardino sritis, Baltarusija

k to pl uko kitoks a

kita plauka pri\mu,sa kumpa,ni,jis neti,Nk

(Fr. ž. p. 536) Puni , Alytaus r.

ž las pl ukas senatvė daba ka,p\jæun ta\ma dras Ûuo\ka,p sulauks
þila plauka kita,p paðnekies
(Fr. ž. p. 536) Šiaulia

plauka atsist jo ant galv s nustebo, nusigando ka,(p)\pamaèæÛ
ka\likaÛ vi na miðki mun i\plauka, an\galvuos a istuoji
(Fr. ž. p. 536) Dotnuv , Kėdainių r.

pl ukas nenukr to nuo galv s nieko blogo neatsitiko nebi juok su\
muni tava vaiku, nie\plauks nænukris nu\galvuos

(Fr. ž. p. 536) Gerv čiai, Gardino sritis, Baltarusija

ant pl uko k boti grėsti pavojui, vos laikytis (gyvybei) kelæs di nas
anuo gi,vi,bi an\plauka ki,buoji Ûuo\daba puo\biðki praded a igauti
(Fr. ž. p. 538) Krinč nas, Pasvalio r.

1063

VA I G U VA

pl kas n ogas neturtingas miesti a

Lietuvos valsčiai

par\kelus mætus palika pliks nuÛks

(Fr. ž. p. 540) Pasval s

v enos pl nksnos labai sudžiūvęs, sulysęs kau liga iþ\þmuogaus pada,ri
ka\ið\tuoki baja,va vi,ra vi nas pluNksnas belika
(Fr. ž. p. 541) Kurš nai, Šiaulių r.

pl nksnos dulk jo apie smarkų prigriebimą Ûuod\buvaÛ ikluvis ti vu,
ka\pluNksnas dulkieji
(Fr. ž. p. 541) Marij mpolė

pl nksnos ne šneša neišgali (ką daryti) tu,\ba,tu nupiÓkti muna pluNksnas
neiðneð
(Fr. ž. p. 541) Peles , Gardino sritis, Baltarusija

ka p pl nksna apie labai lengvą puo\liguos ana ta,p\su þu,va ka\
palika ka,(p)\pluNksna
(Fr. ž. p. 541) Žar nai, Telšių r.

pl t g uti būti priluptam su\anu
i\pluta gauti

ta\jæu næpaðpuosi,si tujæu gali

(Fr. ž. p. 542) Ka tinėnai, Šilalės r.

p nas ant sav s savarankiškas bepigu ka\a
i\gal kur\nuor aiti kau nuor dari,ti

i,r puon an\savi s uðtat

(Fr. ž. p. 543) J niškis

ka p p nas gerai daba ti k\mæ,tu iðvaÓgis gi,vænu ka,(p)\puon
(Fr. ž. p. 543) Dars niškis, Kaišiadorių r.

blog p pieriai prastai a

pajutis ka\bu,s prasti puopieræ, spruka kuo\tuolæu

(Fr. ž. p. 543) Gr žiai, Pasvalio r.

prakait m udytis sunkiai dirbti visa di na prakaiti mau þæus Ûuo\
pare,jis numuo nie\veèe,ris næradaÛ

(Fr. ž. p. 546) Arm niškės, Gardino sritis, Baltarusija

m nkšto pr to pusprotis daba a
gal i\visa sudurnieti
(Fr. ž. p. 547)

i,r mi,Nkðta pruota Ûuo\an\sæna, vis

žventis, Kelmės r.

sv timu prot gyv nti neturėti savo nuomonės a
gi,v n tudiel gal greita, patraukti i\sava pusi
(Fr. ž. p. 547)

sve,timu pruotu

biškė, Telšių r.

pr t pam sti sukvailioti nieks nie\næpamisli,ji ka\tuoks\ri,
mærguos gal pamesti pruota

vi,rs diel\

(Fr. ž. p. 548) Gi diškė, Šilalės r.

pr t ate ti pasidaryti protingam a
i\pruota

ka,(p)\pamati,s varga gal ateis

(Fr. ž. p. 548) Alksn nai, Vilkaviškio r.

iš pr to e ti gerai augti ka,p\uðpi,læÛ gæra, salietras bruoka, pradieji
ið\pruota aiti
(Fr. ž. p. 548) Raud nai, Šiaulių r.

su prot susip kti iškvailėti nu\tuoki gierima a
susipi,kti

jæu praded su\pruotu

(Fr. ž. p. 549) Marij mpolė

p g pak lti išplūsti ka,(p)\parejæÛ pagieris buoba tuoki pu,ga pakieli
ka\ þæugæus pruo\duræs iðpu,lis
(Fr. ž. p. 550) Kurš nai, Šiaulių r.

pūg s ve sti dūkti, siausti vaika, truobuo tuokæs pu,gas veÓti ka\daba
i\kuojis nier kur\padieti
(Fr. ž. p. 550) Veiv ržėnai, Klaipėdos r.
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(Fr. ž. p. 552) M ežiškiai, Panevėžio r.

A

Ûuo\paðnek ka,p\senis

p p r t pasid ti sakoma nesusikalbant arba apie daug kalbant
prið\pradiedams su\ana ðnekieti turi pupu rieti pasidieti
(Fr. ž. p. 552) Nauj miestis, Panevėžio r.

pu v br sti dirbti juodadarbiu jæun bu,dams a
daba visa a þu turies purva bristi

nesimuokina Ûuo\

(Fr. ž. p. 553) Rimš , Ignalinos r.

su purva s sumaiš ti apšmeižti ana buva pagatava muni su\purva,s
sumaiði,ti
(Fr. ž. p. 553) J niškis

p sė bėd s pakenčiamas, gana geras ta\blu,ska da\pusi bieduos musiet
naujuos nepirksu
(Fr. ž. p. 553) J niškis

pus l p neaiškiai užuominomis (pasakyti) að\ana tik\pusi lu,pu
prasitaræÛ Ûuo\daba þina visa Ûu,li,èi
(Fr. ž. p. 554) Ket rvalakiai, Vilkaviškio r.

p sė v lnio apygeris piÓðtines buva da\pusi v lni iðkada ka\pameèæÛ
(Fr. ž. p. 554) Panevėž s

antr p sė žmona að diel\sava antruos pusis ramus nuors\i\pusnaktie
pareinu vis\ti k nieka næsa,ka
(Fr. ž. p. 554) Barst čiai, Skuodo r.

po put suprakaitavęs kuol\nuraviejæÛ darþa puo\puta visa di na davæÛ

(Fr. ž. p. 556) Kurš nai, Šiaulių r.

rag s g uti išpuikti jæu ta\muna draugi iþ\gæ,ra gi,ve,ni,ma tuokus\
ragus iga,va ka\su\niekum nepsiskaita
(Fr. ž. p. 558) Kurš nai, Šiaulių r.

rank s k jas buči oti labai dėkoti uð\pagælba tuokuo didelie nælaimie
ana buva pagatava puonu, raNkas kuojæs iþbuèu,ti
(Fr. ž. p. 564) Šiaul nai, Radviliškio r.

rank s k jas nuki sti padaryti suglebus ka,p\iþgirdaÛ tau baisi þini
mun raNkas kuojæs nukirta ka\vi tuo a isiedaÛ
(Fr. ž. p. 564) Kurš nai, Šiaulių r.

atbulom s ra komis nevykusiai kas\taÛ ðæ di n pasida,ri ka\viskaÛ
dirbi adbulu s raNkums
(Fr. ž. p. 564) Kruopia , Akmenės r.

auks nės ra kos gabus vairiems darbams a auksines raNkas turieji
jeigu næ\ta\gerklie bu,tu ka,(p)\puon gi,ve,nis

(Fr. ž. p. 565) J niškis

tuščiom s ra komis be nieko, be dovanų ki k\a mænu diedis niekada
pas\mu,sa næatvaþu,dava tuðèu s raNkums
(Fr. ž. p. 567) Kurš nai, Šiaulių r.

ra kos dr ba gaila (apie šykštų) kada i\diel\sav is reik kuoki æ ta iðl isti
anam raNkas reb
(Fr. ž. p. 568) Va niai, Telšių r.

ra k nek šti nedirbti kur\nænuor a
viskaÛ pada,ra bli ganèæ,
(Fr. ž. p. 570)

visa raNku nekið Ûuo\kur\nuor

žventis, Kelmės r.

ra kos ni žti rūpi mun raNkas ni ðt ta,p\nuora,s tau vaika iðpeÓti
(Fr. ž. p. 571) Va niai, Telšių r.

ra k pak lti mušti i\ka,p a

galieji prið\tuoki ma,þa vaika raNka pak lti

(Fr. ž. p. 572) R dninkai, Šalčininkų r. Peles , Gardino sritis, Baltarusija
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rank s pakrat ti atsisakyti padėti ka,(p)\praðæÛ pagælbas visi raNkas
pakra,ti Ûuo\daba ta\jæu gæruèæ,
(Fr. ž. p. 572) Kurš nai, Šiaulių r.

ra k prik šti padirbėti vaiku, jeigu tig\biðki reik raNka prikiðti tujæu
prasided a,ðaras

(Fr. ž. p. 574) Bag toji, Marijampolės r.

ra kose ti psta gerai sekasi (dirbti) Ûuot\nuvi,kusi muo riðka i\graþi
i\darps raNku,si tirpst
(Fr. ž. p. 575) Alizav , Kupiškio r.

ant ra kos rankpinigų (duoti) jæu asu diel\truobuos ka,p\i\suta,ris i\
da,vis an\raNkas kelus tu,kstanèus
(Fr. ž. p. 576)

lovė, Alytaus r.

rank s veiz ti laukti malonės, pašalpos turi þmuogus pasitaupis sæna, ve,
nereik vaikams i\raNkas vei ieti

(Fr. ž. p. 577) Vain tas, Šilutės r.

iš ra k e ti rank s nuolat keisti savininką nier kuo\nuorieti ka\
ta\ta,ði gæra, atruodi,tu juk\ið\raNku a,ji i\raNkas
(Fr. ž. p. 578) Valkini kai, Varėnos r.

iš ra k kr sti nesisekti (dirbti) kas\èæ mun pasida,ri ka\viskas iemi
ið\raNku kristi
(Fr. ž. p. 578) Ket rvalakiai, Vilkaviškio r.

nuo ra k atm sti atsikratyti (nemėgstamu darbu) ta,p\iki,rieji tas\
ði na,vi,ms ka\ þæugæus nu\raNku a me,tis
(Fr. ž. p. 578) La kuva, Šilalės r.

po rank čia pat, patogioje vietoje kada visi druobuþæ, puo\raNka
nætruNki apsitaisi,ti
(Fr. ž. p. 579) J niškis

su rank num ti nepaisyti i\visus muna pamuoki,mus a
i\pada,ri ka,p\nuorieji

numuoji raNka

(Fr. ž. p. 579) Tr škiai, Telšių r.

už ra kos nutv rti pagauti vagiant kuol\uþ\raNkas nænu viere, nægali
saki,ti ka\a i,r vagis
(Fr. ž. p. 580) Endriej vas, Klaipėdos r.

ka p atbulom s ra komis nenoriai prastai a
svetimam ka,p\adbulu s raNkums

saÛ gæra, pada,ra Ûuo\

(Fr. ž. p. 580) Marij mpolė

ka p rank ati ti pašalinti pagieræÛ kelæs di nas me,tielu arba,tas pilva
skausma ka,p\raNka at iemi
(Fr. ž. p. 580) M ežiškiai, Panevėžio r.

ka p be ra k
bæ\raNku

netikusiai (dirbti) saki,k vaiku, næsa,kis vis\ti k dirb ka,p

(Fr. ž. p. 581) J niškis

rank ves atsira t s smarkiai par\ði napju,ti pluðieji raNkuoves a iraiti, i\
maþi i\dideli
(Fr. ž. p. 581) Pašvitin s, Pakruojo r.

n r sti n pam sti nežinia ką daryti kada vi n vi na,p patar ki kita,p
ta\mun ta,p\susisuka galva ka\pasida,ri nie\rasti nie\pamesti
(Fr. ž. p. 582)

žventis, Kelmės r.

t ek r sis bus blogai galvuojæÛ ka\ðilta i\iðejæÛ pusplikis Ûuo\daba
ti k tæra da,s
(Fr. ž. p. 582) Kurš nai, Šiaulių r.
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nere kia papr sti nė nemanyk (nesutinkant) par\daug nereik pasiprasti
ka\að taÛ skuoli,nsu i\skuoli,nsu pini,Ngus
(Fr. ž. 585) Kr kialaukis, Alytaus r.

ka p re kiant puikiai, gerai a

(Fr. ž. p. 586) J niškis

kau dirb padirb viskaÛ ka,p\reikænt

be sa ko daug bu,tum bæ\saika næspruogis bu,tu nereikieji, teÑpti ka,p\
maiða numuo
(Fr. ž. p. 596) J rbarkas

sapn nesapn oti negalvoti, nesitikėti að nie\sapni næsapnavaÛ ka\
kada nuors turiesu ti k\pini,Ngu,
(Fr. ž. p. 597) Kl koliai, Akmenės r.

ka p s pnas apie išsiblaškius , užsigalvojus
ka\keli, ta di na ka,p\sa,pnas vaikðta,

kas\èæ taÛ daba pasida,ri

(Fr. ž. p. 597) Kv darna, Šilalės r.

ka p per s pn neaiškiai, miglotai að tau muo riðka a imænu ti(k)\ka,p
par\sa,pna
(Fr. ž. p. 598) M ežiškiai, Panevėžio r.

sarm toje sud gti labai gėdytis nu\tuoku, þuo þu aþ\buvaÛ pagatava
sarma,tuo sudekti
(Fr. ž. p. 598) Strūn itis, Švenčionių r.

s šlavos kr ta ant skiedr no plačiai šnekama, apkalbama ka,p\tu
nieka neþina, juk\senæ, api\tau mærga sanðlavas krut an\ski ri,na
(Fr. ž. p. 598) Kr žiai, Kelmės r.

su tušči s uja nieko neturint juk\tuðèæ saujæ næpradiesi stati,ti truobuos
Fr. ž. p. 599) Geistara , Vilkaviškio r.

s ulė ritin jasi žem graži diena sauli þeme ritiniejæ,s Ûuo\vaiks saÛ
sied truobuo i\nein laukuo
(Fr. ž. p. 600) Kurš nai, Šiaulių r.

su s ule ilgai gyventi nier èæ kuo\ana ta,(p)\plieði,ti,s su\darba,s juk
vis\ti k su\saule negi,v n
(Fr. ž. p. 600) Užp liai, Utenos r.

ant sav s savarankiškai daba ka,p\vaika, gi,v n an\savi s mun jæu
nebier dideli varga
(Fr. ž. p. 602)

žventis, Kelmės r.

prie sav s laik ti krūtimi laikyti ana maþuka vaika pri\savi s vuos\ne\
visus mætus laiki

(Fr. ž. p. 602) Kurš nai, Šiaulių r.

ta p s u nieko ypatinga kuoks\tas\vi na þmuogaus gi,ve,ni,ms gi,vænu
ta,p saÛ i\viskas
(Fr. ž. p. 602) Žem ji Panem nė, Šakių r.

ant s vo pastat ti padaryti kaip nori gali nieka anam næpa,sakuoti
vis\ti k a viskaÛ an\sava pastati,s
(Fr. ž. p. 603)

žventis, Kelmės r.

s ilė dr ksta labai norisi (ko valgomo) ainant pruo\bulkikes ta,(p)\
pakvipa ka\s ili iemi ri,kti
(Fr. ž. p. 603) Gargžda , Klaipėdos r.

s il r ti labai norėti duÛk i\vaiku, ðmuoèuka laðinu, mata, ka,p\s iles ri,n

(Fr. ž. p. 604) Gr žiai, Pasvalio r.

ant s ilės pap lti nejučiomis sugalvoti biðki pagalvuok kau saka, Ûuo\
ne\viskaÛ ið\ailies kas\tik an\s ilis papuln
(Fr. ž. p. 604) Vadžgir s, Jurbarko r.
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s nis besmeg nis sniego figūra ði met þi ma bev ik næbuva sni ga tudiel
vaika, nægalieji nie\seni besmegeni nusilibdi,ti
(Fr. ž. p. 606) D setos, Zarasų r.

ka p s nis apie išmintingą tuoks\ma,þas vaiks Ûuo\karta,s ta,(p)\pa
puorin kau ka,p\senis
(Fr. ž. p. 606) J svainiai, Kėdainių r.

ka p g vas sid bras apie labai judrų muna vaiks ka,b\gi,vs sida,bras
tudiel ne\di,va, ka\vaikðta numuðinietums kuojums

(Fr. ž. p. 606) Uli nai, Panevėžio r.

s enos dr ba garsiai (šaukia) tievus ka,(p)\prisiger ta,p\knark ka\
si nas reb
(Fr. ž. p. 607) Krinč nas, Pasvalio r.

s enomis e ti šėlti, dūkti i\kuoki pas\muni s gal truobuo bu,ti tvarka ka\
vaika, visa di na si nums ain
(Fr. ž. p. 607) Sintauta , Šakių r.

s enos t ri aus s slaptai klausosi nieka að\taÛ nægalu pa,sakuoti Ûuo\
èæ i\si nas tur ausæs
(Fr. ž. p. 607) Užp liai, Utenos r.

prie s enos prire ti prigriebti musiet anau reiks gæra, pri\si nas prireÑti
Ûuo\kita,p pini,Ngu, næatiduÛs

(Fr. ž. p. 608) Pl kščiai, Šakių r.

v enas s kis nemelu s vyks, kas turi vykti a\að næsakæÛ vi n si,kis
nemæluÛs i\a paklu,s bævuogdams
(Fr. ž. p. 610) Veiv ržėnai, Klaipėdos r.

ka p s kis tinkamas Ûuot ta\jupa mun ka,p\si,kis galu piÓkti
(Fr. ž. p. 610) Si nas, Alytaus r.

ik paskut nio si lo visiškai par\ gaisra viskas lik\paskutini su,la sudegi
likuom ta,p ka,p\stuovam

(Fr. ž. p. 612) Skreb tiškis, Pasvalio r.

ir skersa ir išilga bet kur (eiti) a
i\iðilga, iðmaiðis

i,r vuos\næ\pusi pasauli skærsa,

(Fr. ž. p. 615) Rudamin , Lazdijų r.

sn p k išioti kištis ana jæu nu\pat maþumies papra,tusi visur sna,pa kaiðuoti
(Fr. ž. p. 628) Rozal mas, Pakruojo r.

lig sn po užtektinai pas\anuos viskuo i,r lik\sna,pa Ûuo\vis\ti k da\
nægana i\nægana
(Fr. ž. p. 629) La kuva, Šilalės r.

sn kio nek šti visai neėsti musiet kæuli vies visa snuki nebekið pri\juovala
(Fr. ž. p. 630) Mol tai

sn k sus kti reikšti nepasitenkinimą nieka bluoga næpasakæÛ kuo\
èæ daba reikieji tau snuki susukti

(Fr. ž. p. 630) J rbarkas

sparn s kiln ti ruoštis (išvykti, bėgti) vuo(s)\spieji prasti,pti vaika,
tujæu iemi sparnus kilnuoti
(Fr. ž. p. 632) Šak na, Šiaulių r.

sparn s nul isti susitaikyti su likimu, nebesmarkauti ka,p\vi na si,ki
næpasiseki þmuogu, iðkart nul ida sparnus i\nebi ðkuoji daugæu teisi,bis
(Fr. ž. p. 633) J niškis

spa n r žti meilintis a
api\kita

api\vi na pa,na rieþi sparna Ûuo\daba jæu

(Fr. ž. p. 633) Ski snemunė, Jurbarko r.
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k eto spr ndo užsispyrus , atkaklų kas\i,r ki ta spranda tam nieka,p
næparsaki,si a vis\ti k dari,s sava

(Fr. ž. p. 635) Daugėl škis, Ignalinos r.

spr nd aug nti penėtis vi,rs bæ\saika pluÑpindams a,lu pradieji spranda
augi,nti
(Fr. ž. p. 635) Geistara , Vilkaviškio r.

spr nd nusis kti užsimušti pi menis bæ\pruota greita, laksti,dami su\
matuo ikla,s gal i\spranda nusisukti
(Fr. ž. p. 636) Ža piai, Kelmės r.

ant spr ndo sėd ti išnaudoti tuoki jæu vi,ra, galietu aiti dirpti Ûuo\ne
sied tievams an\spranda
(Fr. ž. p. 637) Vain tas, Šilutės r.

ka p stebul apie sutinus ana vuos\tig\biðki daugæu pavaikðta tujæu
nesveikuoji kuoji pali kt ka,p\stabulie
(Fr. ž. p. 641) Švenči nys

st gas ant galv s pastogė svarbæusæ, ka\stuoks i,r an\galvuos Ûuo\
kitkaÛ puo\biðki puo\biðki susipirksma
(Fr. ž. p. 642) Kalvarij , Marijampolės r.

po v enu st gu kartu daba að\jæu su\tavi
galiesi aiti kur\tik\nuoriesi

puo\vi nu stuogu negi,vænsu

(Fr. ž. p. 642) Tirkšlia , Mažeikių r.

sve kas g vas sveikinimosi žodžiai ki k\èæ paþi,nstamu þmuonu, ið\
visu, pusu tik\sveiks gi,vus sveiks gi,vus
(Fr. ž. p. 651) Skreb tiškis, Pasvalio r.

sveik t ati ti padaryti ligotą išnaudojant puon ka,p\at iemi sveika,ta
pasa,ki ka\daba asi nereikali,Nks aik kur\nuori
(Fr. ž. p. 652) Varan vas, Gardino sritis

ka p per sv est sklandžiai a\að næsakæÛ ka\viskas aisæ,s ka,(p)\par\
svi sta Ûuo\tu nevieri,jæ,
(Fr. ž. p. 653) Ža piai, Kelmės r.

sv eto pabaig blogai musiet jæu svieta pabaiga ate,ji ka\tuoks\pasida,ri
na,ruo pasil idis
(Fr. ž. p. 653) M ežiškiai, Panevėžio r.

sv eto p rėjūnas valkata tuoki graþi mergiki Ûuo\susidieji su\tum\svieta
pa,rieju,nu

(Fr. ž. p. 653) Akm nė

n su šak liu visai (nėra) pas\tus\latrus æ ta nie\su\ða,kalu nærasi
(Fr. ž. p. 655) J niškis Ras iniai

ka p šakal s apie labai liesą kas\ana pasida,ri ka\tuoki dikta muo riðka
palika ka,p\ðakali,s

(Fr. ž. p. 655) Ket rvalakiai, Vilkaviškio r.

šakn s l isti sigyventi nespiejuom èæ\gæra, ðaknæs il isti ka,p\suþinuojuom
ka\viel reiks krausti,ti,s

(Fr. ž. p. 656) Pr enai

iš šakn

vi sti gerai augti ka,p\uðpi,læÛ gæra, salietras muna ruNkulæ,

i(ð)\ðaknu, iemi viÓsti

(Fr. ž. p. 656) Daukšia , Marijampolės r.

š l m sk nė nelygink (daug prastesnis) ka,(p)\pamaèæÛ kruomines
piÓðtines ta\muna nærtas nuors\i\ða,li mesk

(Fr. ž. p. 658) Surv liškis, Kėdainių r.

1069

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

iš šali s papildomai ka,p\i(ð)\ðali s nebægal uþdirpti tujæu su\pini,Nga,s
pasida,ri skrumna,
(Fr. ž. p. 658) Tirkšlia , Mažeikių r.

ne pro š l reikalingas þu,ru ka\mun i\tas i\anas reikali,Nks Ûuo\
pini,Nga, jæu pasibaigi,
(Fr. ž. p. 659) Linkuv , Pakruojo r.

ir š lto ir k ršto m t s daug išgyvenęs reik anum vieri,ti Ûuo\ta \
þmuogus gi,ve,ni,mi i\ðalta i\karðta ma,tis
(Fr. ž. p. 659) Kv darna, Šilalės r.

ne š lta ne ši ta nerūpi að tik\þu,ru savi Ûuo\diel\tavi,s mun nie\ðalt
nie\ðilt
(Fr. ž. p. 660) S lakas Zarasų r.

ša tis per k n p rėjo išsigando nu\tuoku, tava þuo þu mun ða tis par\
ku,na pareji
(Fr. ž. p. 660) Va niai, Telšių r.

š rka nun š sakoma ilgai besipuošiančiam ti k\ilga, rieda,s þu,riek
ka\ðarka nænunæðtu
(Fr. ž. p. 660) Pagiria , Kėdainių r.

ka p š rka apie liesą ana jæu ka,p\ðarka palika Ûuo\vis\ti k da\ku,dinas
(Fr. ž. p. 661) Kurš nai, Šiaulių r.

tbulu š ukštu nenori (valgyti) ruoduos tuoki ska,ni bulbi,niki iðviræÛ
Ûuo\vaika, sreb adbula,s ðaukðta,s

(Fr. ž. p. 661) L ipalingis, Lazdijų r.

š ukštai po piet po laiko, pavėluota ate,ji ana ka\jæu buva ðaukðta,
puo\pi tu, ta\daba padiek ka\gudras

(Fr. ž. p. 662) Kr žiai, Kelmės r.

ne ša kti ne pla kti nežinia ką daryti daba ka,p\likaÛ visa be\
pini,Ngu, nie\ðaukti nie\plaukti
(Fr. ž. p. 662) Pakap , Šiaulių r.

š r pastat ti keltis puikybę a
tujæu iemi ðe,ri stati,ti

ka,p\tik\pradieji gauti daugæu pini,Ngu,

(Fr. ž. p. 664) La kuva, Šilalės r.

šia p ta p kad ir kaip būtų, vis tiek nuors\i\kila de,besæs bet\lig\
li taus ðæ,p\ta,p spiejæÛ susiveðti sausa ði na
(Fr. ž. p. 665) Tenenia , Šilalės r.

n šia p n ta p prastai, nevykusiai ruoduos ta,b\dailæ, taikæÛ uð v rti
tuora Ûuo\ga,vuos nie\ðæ,p nie\ta,p
(Fr. ž. p. 665) Va niai, Telšių r.

ka p šia dien apie gerai atsimenamą dalyką ruoduos ka,p\ðæ di n að
anau mataÛ vaikðèuojanti apli,Nk bièu aulus
(Fr. ž. p. 666) Kr kialaukis, Alytaus r.

iš t šiaud neb s grūd iš kokio nors pasiruošimo nieko neišeis
ana jæu visi ms iemi girti,s ka\iðtækanti bet\mun ruoduos ka\ið\tu,\
ðæudu, næbu,s gru,du,
(Fr. ž. p. 666) Švenči nys

ka p ši no daug a
paskutinis ubaks

tur pini,Ngu, ka,p\ði na Ûuo\ain apsitaisis ka,(p)\

(Fr. ž. p. 667) Pl ngė

ka p šikšn apie kietą mėsą miesa musiet sænuos kæulis nuors\visa
va,landa viri vis\ti k ka,p\ðikðna
(Fr. ž. p. 669)

riškiai, Panevėžio r.
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tikra, næprapuls juk\i,r ðilta i\

(Fr. ž. p. 670) Bet gala, Raseinių r.

ne ši ta ne š lta nerūpi diel\tu,\tava pini,Ngu, mun nie\ðilt nie\ðalt
(Fr. ž. p. 670) Tirkšlia , Mažeikių r.

širdi s p saitus pa sti kyrėti tuos\tava pi juoki,stes jæu baig mun visus
ðirdi s pasaitus pa iesti
(Fr. ž. p. 674) Karkl nai, Kelmės r.

šird s a psta apie labai ko norint
turietu ðirdæs pradieti a pti

èæ\ti k visuoku, skaniestu vaikams

(Fr. ž. p. 679) V ešvėnai, Telšių r.

šird s ap jo apėmė gailestis beþu,rænt i\tus\varkstanèus vaikelus mun
ðirdis ape,ji
(Fr. ž. p. 679)

žventis, Kelmės r.

šird s aps lo pasidarė silpna ta,p\ ræqkæÛ alku,ni i\sta,la ka pa ka\
ðirdis apsa,la
(Fr. ž. p. 679) Viekšnia , Mažeikių r.

šird s atsid rė kulnys labai išsigando ka,(p)\pamaèæÛ ka\vi na
pasilikaÛ miðki iðkart ðirdis a idu,ri kulniesi
(Fr. ž. p. 681) Skaistgir s, Joniškio r.

šird s dr ba ima baimė ka,p\tik\t mst mun tujæu ðirdis reb
(Fr. ž. p. 682) Balbi riškis, Prienų r.

š rd nupl uti gr sti jæu tuos\ÛuÛgas baig ðirdi nuplauti nuora,s kaðkuo
su,raus
(Fr. ž. p. 688) Raud nai, Šiaulių r.

š rd pa sti sipykti mun jæu ðirdi pa iedi tu,\buobu pruovuones
(Fr. ž. p. 689)

žventis, Kelmės r.

šird s pasm ko norisi užvalgyti ko nors skanaus ainant pruo\valgi,kla
i\mun ðirdis pasmuoka musiet aisu i\pavalgi,su
(Fr. ž. p. 691) Kr žiai, Kelmės r.

šird s p ksta darosi bloga, ima vymas ðæ di n mun vi n\tik paþu,riejus
i\ðna,psa ðirdis pi,kst
(Fr. ž. p. 693) J rbarkas

š rd prile kti priversti pamilti nægalu að pri\ÛuÛðvi nis ðirdi s prileNkti i\gana
(Fr. ž. p. 694) Kurš nai, Šiaulių r.

š rdžiai ti ka patinka ta\mergiki muna ðirdæ, ti,Nk musiet anau þe,ni,su,s

(Fr. ž. p. 701) J niškis

š s t s koks nors daiktas jæu viskas nuÛuÛgauta buva bet\i\mun da\ðis
tas lika
(Fr. ž. p. 713) J rbarkas

ne š s ne t s nemalonu ka,p\ana pradieji an\muni s ðaukti susietka,
girdant mun pasida,ri nie\ðis nie\tas
(Fr. ž. p. 713) M ežiškiai, Panevėžio r.

ne iš ši ne iš t lyg be priežasties, nejučiomis nie\i(ð)\ðuo nie\
ið\tuo ana pradieji su\muni nesiðnekieti
(Fr. ž. p. 714) Vabalni kas, Biržų r.

šiu pas p rėjo per k il išsigando nu\anuo ðnæktu, mun ðurps pareji par\
kaili

(Fr. ž. p. 715) Skaistgir s, Joniškio r.

škurli s sum sti susituokti ani visur abudu kartu i\kartu musiet greita,
ðkuÓlus sumes
(Fr. ž. p. 715) Kurš nai, Šiaulių r.
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šl ot pai ti išvyti par\daug vaika, pradieji truobuo k lti abla,va musiet
reikies pa i,Ñti ðluÛta
(Fr. ž. p. 716) Ka sakiškis, Panevėžio r.

šp gomis bad ti sarmatą daryti ana muni pri\visu, þmuonu, ðpi,gums
iþba,di ka\næturiejæÛ kur\aku, kiðti
(Fr. ž. p. 721) Geistara , Vilkaviškio r.

šp g pa ostyti nieko negauti ið\muni s tu\gausi ðpi,ga paÛuÛsti,ti Ûuo\
næ\butælka, pini,Ngu,
(Fr. ž. p. 721) Va niai, Telšių r.

t šp g po n simi sakoma neduodant nieko ir tyčiojantis tie\ðpi,ga
puo\nuosæ Ûuo\næ\uþdarbi uð\tuoki niekam tikusi darba
(Fr. ž. p. 721) Bag toji, Marijampolės r.

v eno š lo tr ksta galvoj pusprotis ne\vi n þmuogus sa,ki ka\anam
vi na ðula tru,kst galvuo
(Fr. ž. p. 723) D setos, Zarasų r.

š nkelias iše ti niekais virsti tuoki tieva, baguoti Ûuo\visi vaika, iðe,ji ðuqkelæ,s
(Fr. ž. p. 724) L duvėnai, Kelmės r.

šu s ak s tur ti nesigėdyti, būti begėdžiu reik ðuni s akæs turieti ka\
ta,p iðluojuojusi þmuogu galietum viel ðne,ki,nti
(Fr. ž. p. 724) Pivaši nai, Alytaus r.

šu s ba sas ne na da g apie šneką be naudos, pasekmių nebi juok
a gal malti ki k\tik\nuor vis\ti k ðuni s balsas nein i\daNgu

(Fr. ž. p. 724) Bais gala, Raseinių r.

šu s dien s smarkiai (iškeikti) ana muni pri\visu, þmuonu, iþdieji i\
ðuni s di nas

(Fr. ž. p. 725) Kurš nai, Šiaulių r.

šu s k kl apsikab nus apie graudžiai verkiant daba duktie muoti,na,
dra,ska akæs Ûuo\ka,p numirs kauks ðuni s ka,kla apsikabinusi
(Fr. ž. p. 725) Va niai, Telšių r.

šu s š rd tur ti būti negailestingam ðuni s ðirdi reik turieti ka\galietum
tuoki ma,þa vaika muðti
(Fr. ž. p. 727)

riškiai, Panevėžio r.

šu s vi toje paniekintas, ujamas muna vaika visa laika patievis laiki ðuni s vi tuo
(Fr. ž. p. 727)

žventis, Kelmės r.

šun s k rti šmeižti ana visa a þu i,r papra,tusi an\visu, ðunis karti
(Fr. ž. p. 729) Marij mpolė

šun s l dyti elgetauti (eiti) puo\ka,ra daug\vuoki tku vaika,s ve,dinas
aidava puo\ki mus ðunis luodi,ndamas
(Fr. ž. p. 729) Sed , Mažeikių r.

ar š n lupa sakoma užtrukusiam a\ðuni lupa, ka\tig\daba atejæ,
darþa ravieti
(Fr. ž. p. 729) Š tės, Skuodo r.

n šu nel kt apie prastą valg
ana ðeimi,na valgi,din

tuokuos putras nie\ðuÛ nælaktu Ûuo\

(Fr. ž. p. 729) Kurš nai, Šiaulių r.

šu s nep rkandamas apie prastus, storus marškinius ið\kur anam bu,s
ðalt ka\apsivi kis ðuni s næparkandamus marðkinus
(Fr. ž. p. 730) Stakia , Jurbarko r.

šu s nevar t apie prastą orą g rs ðeimini,Nks i\ðuni s nævari,tu Ûuo\
a vaika iðl ida kar u gani,ti
(Fr. ž. p. 730) Pociūn liai, Radviliškio r.
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š niui ant uodeg s niekais (virsti) visas muna di nuos darps nuve,ji ðunu,
an\ÛuÛdæguos

(Fr. ž. p. 731) Tirkšlia , Mažeikių r.

k d tav š nys nustebimui reikšti ka\tavi ðunis ið\kur èæ\daba a irada,
tuoki aNkstu ri, meti
(Fr. ž. p. 732)

žventis, Kelmės r.

šu n ve šis kas nevykęs nu\i\uðtviere, tuoki tuora ka\iðe,ji nie\
ðuÛ nie\veÓðis

n

(Fr. ž. p. 732) Pl ngė

ka p šu smarkiai ka,p\ðuÛ par\visa di na dirbaÛ Ûuo\gavaÛ kelus æ tus
(Fr. ž. p. 732) Kurš nai, Šiaulių r.

ka p š niui penkt k ja nereikalingas dalykas ta\tava ta,ði mun ka,p\
ðunu, pæNkta kuoji
(Fr. ž. p. 733) Alyt s

t k

d oti trauktis pamata, ateinanèus pi menis ta\ið\tuola ani ms turi
ta,ka duÛti Ûuo\sumi,n

(Fr. ž. p. 737) Va niai, Telšių r.

t ko nemat ti per šaras graudžiai verkti puo\vi,ra mirti s ana kæuras
di nas ta,ka næma,ti par\a,ðaras
(Fr. ž. p. 737) La kuva, Šilalės r.

t nginio lig si gti tingėti tuog \darpðtus vaiks buva Ûuo\an\pava,sari
pradieji ti,qgini liga siÓkti

(Fr. ž. p. 746) Als džiai, Plungės r.

trob skle džiasi apie didel triukšmą, juoką kada ani praded pruovuoti,s
ið\tuola girdieti,s ka,p\truoba skleida,s
(Fr. ž. p. 751) Judr nai, Klaipėdos r.

per tr b p reiti nemok ti nesugebėti tikti maÓti ka\i\ka,p st qgies
vis\ti k næmuokieji ÛuÛðvi ne, par\truoba pareiti
(Fr. ž. p. 751) Kurš nai, Šiaulių r.

tr ks pl š būtinai tru,ks pli,ð að turiesu ði,va,kar parvaþuÛti numuo
(Fr. ž. p. 751) Sku das

trumpa drūta glaustai, sutrauktai, aiškiai a
paiðkina kau ri,tuo reikies dirpti

trumpa, dru,ta, visi ms

(Fr. ž. p. 752) K piškis

kad tav ku sakoma jaudinantis dėl ko Ûuo\ka\tavi kur galvuojæÛ
ka\kas\nuors a itika ka\næpareini

(Fr. ž. p. 753) Marij mpolė

ant tušči s nevalgęs an\tuðèuos iþgieræÛ vaistus ta\daba grauþ skra di
(Fr. ž. p. 756) Alant , Molėtų r.

iš t ščio ki ur p lstyti niekus (šnekėti) ið\tuðti i\kæura pilsti,ti gal
kuoþnas Ûuo\ka,p reik ri,mta, nie\vi na neli kt

(Fr. ž. p. 756) Marij mpolė

ne

tv r ne
nie\i\mi ta

mi t niekam tikęs ti \anuos visi druobuþæ, nie\i\tuora

(Fr. ž. p. 757) Sku das

per tv r m sti prastas tuokus batus ka ri kuojæs granda tik\par\tuora mesti
(Fr. ž. p. 757) Smi giai, Panevėžio r.

bago lazd

beturtis nie\vi n þmuogus nier apsauguo nu\ubaga la uos

(Fr. ž. p. 758) Anykščia

gnys p lasi iš aki labai skaudu ta,p\skaust galva ka\ugnæs pæ,las ið\aku,

(Fr. ž. p. 760) Strūn itis, Švenčionių r.
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ka p ugn s labai aštrus, stiprus Ûuot\ði si,k ðna,psas pavi,ka ka,p\ugnis
burna de,gin
(Fr. ž. p. 761)

žventis, Kelmės r.

ka p ugni s labai (bijoti) atruoda ana vi,ru ka,p\ugni s bijuoji Ûuo\ga,va vaika
(Fr. ž. p. 761) Marij mpolė

ka p
gn kr sti apie dingus
Ûuo\daba ka,p\i\ugni ikrita

ruoduos kan\tik turiejæÛ raNku,si peili

(Fr. ž. p. 762) Sintauta , Šakių r.

odas ne k št sn po labai tankus, trąšus ði met pi va ta,(p)\priþieli
ka\nie\ÛuÛ neikiðtu sna,pa

(Fr. ž. p. 763) Rudamin , Lazdijų r.

uodegom s bad tis stumdytis trūkstant vietos i\kuo tin\mums aiti
truobiki maþa tik\ÛuÛdægu s badi,ti,s
(Fr. ž. p. 763) Garliav , Kauno r.

odeg me kti patekti bėdą ne\tuoki ma drus ÛuÛdægas imerki ta\
kuo\nuorieti ið\tuo\þuopli

(Fr. ž. p. 764) Ras iniai

odeg kraip ti išsisukinėti ka,p\reik biðki padirbieti suqkæu a
ÛuÛdæga kraipi,ti

praded

(Fr. ž. p. 764) J niškis

odeg krapšt ti nieko neveikti, tingėti ka,p\ateis pava,saris nebæbu,s
kada ÛuÛdæga krapðti,ti

(Fr. ž. p. 764)

riškiai, Panevėžio r.

odeg s kti stengtis išvengti (ko) ka,(p)\pasitaika suqkesnis darps a
tujæu praded ÛuÛdæga sukti

(Fr. ž. p. 767) Vilkav škis

odeg užri sti strimgalviais, be atodairos ti(k)\kas kur\pavadina
tujæu a i\lek ÛuÛdæga uþri tis
(Fr. ž. p. 767) Kurš nai, Šiaulių r.
odeg l sti be mu lo pataikauti a paga,tavs viÓðini,Nku, bæ\muila
i\ÛuÛdæga ili, ti
(Fr. ž. p. 768) Kurš nai, Šiaulių r.

odeg pap sk nieko nepadarysi a buva g rs kuol\ga,va pasiskuoli,nti
pini,Ngu, Ûuo\daba nuors\ i\ÛuÛdæga papu,sk nieka,p næa i,Ñsi

(Fr. ž. p. 768) J rbarkas

už uodeg s k liamas liesas vieluÛs pava,saris uðtat daug kinuo karves
i,r uþ\ÛuÛdæguos kæ,lamas

(Fr. ž. p. 769) J niškis

ka p oga labai gražus ruoduos èæ\da\maþa buva Ûuo\daba jæu
muo riðka ka,p\ÛuÛga palika
(Fr. ž. p. 770) Veg riai, Akmenės r.

ka p og labai lengvai ruoduos a
ka,p\ÛuÛga suraiti

bluo nas vaikelis Ûuo\tuoki vi,ra

(Fr. ž. p. 770) J rbarkas

s

p sti miegoti kada viskas abdirpta gali aiti i\i\u,sta pu,sti

(Fr. ž. p. 773) Ge gaudiškis, Šakių r.

tėles š rti vargti tam\kaimi gi,vændams gali tik\utieles ð rti ne\daugæu

(Fr. ž. p. 773) J niškis

ka p žmuštas kietai (miega) vaiks ta,(p)\parvarga par\di na ka\daba
mi kt ka,p\uþmuð
(Fr. ž. p. 775) Pagiria , Kėdainių r.
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næskanæ, i\anas næskanæ,

A

tada anam i\tas

(Fr. ž. p. 775) Raud nai, Šiaulių r.

žpakal ats kti būti nedėkingam kuol\pipinaÛ ana buva gæra Ûuo\
ka,p nustuojæÛ tujæu uðpakali a uka

(Fr. ž. p. 775) M ežiškiai, Panevėžio r.

žpakalis ni žti apie išdykėl , vertą pylos musiet uðpakalis ni ðt ka\
ta,b\duÛdi s greita, galiesu su\ðluÛta pakasi,ti

(Fr. ž. p. 775) Gr žiai, Pasvalio r.

žpakal pris sti pabūti, niekur neiti jæu gana vaika, visa di na prasida
viet lauki Ûuo\daba nuor \biðki truobuo uðpakali prisieskæt

(Fr. ž. p. 776) Ras iniai

ka p užr žta apie vešliai augančius javus kur\ ga,va salietras tin\
mi þæ, þalu, ka,p\uþrieðta
(Fr. ž. p. 777) Bet gala, Raseinių r.

ka p žsuktas apie nuolat šnekant
i\mali ka,p\usuk

nægali nie\minutis pati,lieti mali

(Fr. ž. p. 777) Kurš nai, Šiaulių r.

vadži s atl isti duoti laisvę, nevaržyti ka,p\tig\biðki vaikams a l idi
va þæs tada nægali nieka,p sutvarki,ti
(Fr. ž. p. 779) J niškis

iš vag vi sta apie vešlias daržoves sietinæ, ið\vagu, virst mat\ga,va salietras
(Fr. ž. p. 780) J niškis

vaik d rbas nerimtas užsiėmimas muna vi,rs skaita ka\ÛuÛga,vi,ms
vaiku, darps uðtat i\nein padieti
(Fr. ž. p. 780) J niškis

ka p m žas va kas kaprizingas tuoks\vi,rs Ûuo\ka,p ma,þas vaiks usispi,ris
(Fr. ž. p. 780)

žventis, Kelmės r. Vilkav škis

v ist nėr negalima pakeisti kada smeÓtis atein tada nie\vi nam þmuogu,
jæu vaistu, nier
(Fr. ž. p. 781) Ski snemunė, Jurbarko r.

j odas v karas tamsa, vėluma reik skubieti numuo Ûuo\kuol\pareisu
juÛ va,kars ateis
(Fr. ž. p. 782)

lakia , Skuodo r.

v lgyti nepr šo apie nelabai reikalingą daiktą, kurio nenorima perleisti ta\baèka juk\valgi,ti næpra,ða jeigu ðæ di n næpardavæÛ ta\
kita si,ki parduÛsu

(Fr. ž. p. 783) Marij mpolė

ne v lgyti ne žiūr ti labai maža (ko valgomo) nu\i\vaiðes ra,duom
ka\nie\valgi,ti nie\þu,rieti
(Fr. ž. p. 783) Geistara , Vilkaviškio r.

vali s pakankamai ði met ÛuÛgu i\valæs prisiri,Nkuom turietu uðtekti
visi ms vaikams

(Fr. ž. p. 784) Ski snemunė, Jurbarko r.

ik v lios užtektinai tuoks\ðil vanduÛ ta\maudiemies iki va,lis kuol\nusibuoda

(Fr. ž. p. 785) Gerv čiai, Gardino sritis, Baltarusija

po v liai pamažu nier kuo\èæ skubieti puo\va,læ, nusiraviesma tu \darþus
(Fr. ž. p. 785) Da gai, Alytaus r.

vande s š ukšte prig rdyt labai nekenčia muoèæka jeigu galietu
muni vande ðaukðti paskandi,ntu
(Fr. ž. p. 786) Bag toji, Marijampolės r.
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ka p vandu greitai (išleidžiama) ti \pini,Nga, ka,p\vanduÛ èæ\turi
èæ\næpturi
(Fr. ž. p. 788) P lviškiai, Vilkaviškio r.

ka p d vande s laša apie labai panašius ani buva pana,ðus ka,b\du
vande laða, uðtat ræta, kas\tæa kirdava
(Fr. ž. p. 788) Va niai, Telšių r.

ka p v nden apie dingus
prapuÛli ka,p\i\vandini

tik\turiejæÛ raNkuÛsi kuoèiela Ûuo\daba

(Fr. ž. p. 789) Alizav , Kupiškio r.

ka p vandu nuo ž si s apie nereagavimą saki,k næ\sa,kis anam vis\
ti k ka,p\vanduÛ nu\þansi s
(Fr. ž. p. 789) Kurš nai, Šiaulių r.

va go b tė varguolis ta\varga biti nætur kam\parti bulbu uðtat i\kas su\
luopæta vi na pati
(Fr. ž. p. 790)

žventis, Kelmės r.

varga s negala s sunkiai ta(p)\parvargaÛ begriebdama ði na ka\varga,s
nægala,s ðæ,p\ta,p parejæÛ numuo
(Fr. ž. p. 790) Karkl nai, Kelmės r.

va go vakari nė skurdas varga vakarieni i,r vi na, muo riðka, pasilikus
gi,v nti an\u,ki
(Fr. ž. p. 791) Zap škis, Kauno r.

v rnas g udyti žioplinėti, nesistengti susikaupti vaiks par\pa,muoka
varnas gaudi Ûuo\daba nieka nebæmuok
(Fr. ž. p. 793) Kurš nai, Šiaulių r.

v rna nun š apie švarų, gražų tuog \baltutis graþutis tas\vaiks varna
nuneð vi tuo su,ri
(Fr. ž. p. 794) Pa str s, Panevėžio r.

iš v ido iše ti išbalti musiet ana turies vaika ka\ið\v ida iðe,ji
(Fr. ž. p. 798) K piškis

n

veid išbalęs, pasikeitęs kas\nuors\a itika ka\a
numu, visas ne\v idi

a vaþæ,va ið\

(Fr. ž. p. 798) J rbarkas

v jai galvoj apie vėjavaik tievus jeigu pada,ra ta\pada,ra Ûuo\vaiku,
da\viejæ, galvuo
(Fr. ž. p. 799) Alizav , Kupiškio r.

v jo p mušalas lengvapėdis, vėjavaikis tas\vieji pa,muðals tik\ain par\
mærgas Ûuo\þe,ni,ti,s visa nægalvuo

(Fr. ž. p. 800) Ket rvalakiai, Vilkaviškio r.

v jais nue ti niekais virsti, pasileisti tuoki graþi muo riðka gaila ka\
nuve,ji viejæ,s

(Fr. ž. p. 803) Kurš nai, Šiaulių r.

v jo p rpučiamas silpnas, menkas, liesas Ûuot\kau liga pada,ra i(þ)\
þmuogaus tuog \baja,vs vi,rs palika vieji parputams

(Fr. ž. p. 804) La kuva, Šilalės r.

prieš v j nepap si didesnei jėgai reikia nusileisti vi n juk\prið\vieji
næpapu,si priseis dari,ti ta,p ka,p i\visi kiti

(Fr. ž. p. 807) Gerv čiai, Gardino sritis, Baltarusija

ka p v jas greitas, greitai kas\anam r iðki kuojæs ilgas tujæu ka,p\
viejis sula,ksti

(Fr. ž. p. 808) Kurš nai, Šiaulių r.
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po vel na pal sti mirti reik kaðka,p i\vi na palikus gi,v nti ju(g)\gi,vus
þmuogus puo\veliena næpali, i

(Fr. ž. p. 809) Kurš nai, Šiaulių r.

v lnio gerkl
gerklie

girtuoklis a

bu,tu næbluoks þmuogus jeigu næ\ta\v lni

(Fr. ž. p. 810) Viekšnia , Mažeikių r.

v lnio laša naminė degtinė ka,p\a
ta\i\numus uþmirðt

gaun pakaðtavuoti tu,\v lni laðu,

(Fr. ž. p. 810) Kurš nai, Šiaulių r.

v lnio t zinas trylika i\pasitaiki,k tu\mun nusipirkaÛ iela v lni tu ina viðèuku
(Fr. ž. p. 812) Skreb tiškis, Pasvalio r.

g vas v lnias labai daug gi,vs v ln prisiri,Nka balæuni,Nku ka\i\truoba
vuos\telp

(Fr. ž. p. 813) Skaudv lė, Tauragės r.

v lnias aps do padūko musiet v ln apsieda tau muna buoba ka\tuoki
ðkanda,la k l diel\mæNka nieka
(Fr. ž. p. 814) Viekšnia , Mažeikių r.

v lnias tnešė atėjo (piktai) i\kuoks\v ln èæ\daba tavi a neði pas\muni s
ta,p\viela,
(Fr. ž. p. 814) Alizav , Kupiškio r.

velni g uti būti išbartam ga,læm nu\tievu, velnu, gauti uð\tuokus darbus
(Fr. ž. p. 815)

žventis, Kelmės r.

v lnias ju kiasi blogai reik aiti numuo Ûuo\suviela,vus paskui v ln juÛksæ,s
(Fr. ž. p. 815) Kurš nai, Šiaulių r.

v lnius kr sti išdykauti vuos\tik\susein vaika, i\kru,va tujæu praded
v lnus kriesti
(Fr. ž. p. 816) Kurš nai, Šiaulių r.

v lnio l ukia tęsia dienas nieko neveikdamas ta\kuoki v lni a
ka\da\næpradieji pi vas pjæuti

lauk

(Fr. ž. p. 816) Kr žiai, Kelmės r.

ar v lni lupa sakoma ilgai užtrukusiam a\v lni lupa, ka\tik an\
pi tu, atejæ, i\darþa
(Fr. ž. p. 816) Kurš nai, Šiaulių r.

v lnias negri bs s vo va ko nieko blogo neatsitiks gali nebi juoti su\
mu s aiti juk\vis\ti k v ln negreips sava vaika
(Fr. ž. p. 817) Slav kai, Šakių r.

v lnias neši ja apie einant kur nereikia a
ain kur\v ln neðuo

jæu nu\pat\aNkstaus ri,ta

(Fr. ž. p. 817) Vabalni kas, Biržų r.

v lnio n štas ir p mestas suktas su\anu reik laba, a argæ, Ûuo\i,r
v lni neð i\pames par\akæs þmuogu, gal abgauti
(Fr. ž. p. 818) Tra pis, Anykščių r.

v lnias n nešė ant uodeg s veltui dingo musiet muna uþmuokesti v ln
nuneði an\ÛuÛdæguos

(Fr. ž. p. 818) J niškis

ku velnia p ri vaik s apie užkamp nu\i\nutekieji muna duktie kur\
velnæ, vaikus p r ka\nie\bieduo prisiðaukti nægal
(Fr. ž. p. 819) Sasnav , Marijampolės r.

ne v lnias ne geg tė apie niekam tinkamą, prastą nu ka\i\nukruove,
tuoki kupsti ka\ga,vuos nie\v ln nie\gæguti
(Fr. ž. p. 824) Kr žiai, Kelmės r.
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ka p v lnias labai (juodas) vi,rs kuoþna di na pareidava iþ\darba juÛ
ka,p\v ln
(Fr. ž. p. 824) St kliškės, Prienų r.

ka p v lnias kr žiaus apie labai ko vengiant
bi juodava ka,p\v ln kri,þæus

visada ana tuo\bærna

(Fr. ž. p. 824) J niškis

vepšl s sus kti supykti su\ana ðnæ,kant reik laba, taiki,ti Ûuo\gal
bæma,tant væpðlas susukti
(Fr. ž. p. 826) Kurš nai, Šiaulių r.

sen s vėž s st ti naujovėms išnykti ka,p\vaika, iðvaþuÛs viel mu,sa
gi,ve,ni,ms galies stuoti i\sænas vieþes

(Fr. ž. p. 829) Šv kšna, Šilutės r.

iš vėži išm šti suardyti normalią eigą, sutrikdyti ta\nælaimi ta,p\
muni ið\vieþu, iðmuði ka\visa nebþinaÛ nie\kau daba dari,ti
(Fr. ž. p. 829) Marij mpolė

vež m prisk ldyti iš datos labai išpūsti tuo \buobas plæpala,s nægali
vieri,ti Ûuo\ana gal veþima ið\a,datas priskaldi,ti

(Fr. ž. p. 829) Raud nai, Šiaulių r.

vežim v žk labai daug nu\tuoki ði met gri,bu buvima ka\nuors\veþimu
veðk
(Fr. ž. p. 830) Liškiav , Varėnos r.

vėž s nu jo mieli apie neskubant atlikti užduoties nu tas\vieþi,s
nuve,ji mi lu, piÓkti Ûuo\mums bælaukant i\sut ms an\ke,li
(Fr. ž. p. 830) Gi kalnis, Raseinių r.

v enas d greitai, akimirksniu tu\biðki èæ palauk Ûuo\að tujæu vi n
du i\sulakstaÛ
(Fr. ž. p. 831) J niškis

v enas v en apie visus vienodus, grynus, be priemaišų ka,b\ga,va
li taus tujæu sietinæ, prigiji visi vi n i\vi na
(Fr. ž. p. 832) Kr žiai, Kelmės r.

ka p v enas labai panašūs muna verðuka, ka,p\vi n
nægal

nieka,p nie\a kirti

(Fr. ž. p. 833) Vid klė, Raseinių r.

šilt

viet gera tarnyba ðæ,p\ta,p i\muna vaiks ga,va ðilta vi ta ta\daba
su\pini,Nga,s næbu,s skrumna,

(Fr. ž. p. 834) Gi diškė, Šilalės r.

šlapi viet l ks bus sunaikinta su\kaimi,nu ðnæ,kant reik galvuoti nes\
jeigu kuog \þuodis næ\ta,p ta\ta,p reNks ka\ðlapæ vi ta gal likti

(Fr. ž. p. 834) Marij mpolė

vi tos ner sti jaudintis, nervintis neturėti kur pasidėti mati,t ðirdis
nujauti nælaimi nes\muoti,na kelæs di nas nægalieji saÛ niekur vi tas rasti
(Fr. ž. p. 835) Marij mpolė

ant vi tos iš karto kuligan ta,p\ reNki su\kuluoku i\galva ka\senelis
krita an\vi tas negi,vus
(Fr. ž. p. 835) K piškis

ka p viju kas labai judrus, vikriai visi anau jæu marina Ûuo\mata,
pagijusi suka,s ka,p\vi jurks
(Fr. ž. p. 836) Ras iniai

s nas vi kas turintis patyrimo jeigu s n vilks darba gæra, næpada,ra
kuo\nuorieti ið\jæunu,
(Fr. ž. p. 838) Marij mpolė
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ka p vi kas apie vienišą senæu muna truoba buva pilna þmuonu, Ûuo\
daba gi,vænu ka,p\vilks
(Fr. ž. p. 840) Uten

ka p šilt v lna nuolankus, meilus a pri\þmuonu, bu,dava ka,p\ðilta
vilna Ûuo\numi paruodi,dava sava kara,kteri

(Fr. ž. p. 840) Tv rai, Plungės r.

ka p ši t v ln lengvai (nugalėti, sumušti) muna vaiks visus dièkus
ka,p\ðilta vilna sutvarki,dava

(Fr. ž. p. 840) Kr žiai, Kelmės r.

v ng d oti vengti, šalintis ana muni pama,èusi jæu ið\tuola vi,qgi duÛdava
(Fr. ž. p. 841) Kurš nai, Šiaulių r.

vi š g uti nugalėti visi vaika, bi,stru,s paþu,riesma katras daba virðu gaus
(Fr. ž. p. 842) Ski snemunė, Jurbarko r.

per vi š daugiau negu reikia ana kuoð pi na i\næma,ta ka\senæ, jæu
par\virðu bieg
(Fr. ž. p. 842) J niškis

vi v ant k klo pasikarti nu\tuoki baisaus gi,ve,ni,ma nieka kita daugæu
nebli kt ka,p\tik viÓvi an\ka,kla
(Fr. ž. p. 843) Kazl

Rūd , Marijampolės r.

per virv t š kti būti paklusniam að ta\jæu su\vaika,s næapsil isu visi
turies mun par\virviki ðuokti
(Fr. ž. p. 843) J niškis

visom s keturiom s smarkiai (ko griebtis) ana vuos\praðvitus visu s
kæturu s puldava pirmuoji i\gri,bus kuol\da\nænuri,Nkti
(Fr. ž. p. 843) Vadžgir s, Jurbarko r.

po v so k baigta nuors\ta,p skubiejæÛ an\miðu, Ûuo\nuve,jusi radaÛ
puo\visa kuo
(Fr. ž. p. 843) Skaudv lė, Tauragės r.

po vis m pasibaigus iškilmėms a
(Fr. ž. p. 844) K ktiškės, Utenos r.

puo\visam þadieji da\pas\mu,sa usukti

v št v gė apie žmogų, kurio rankos dreba a
ka\ta,b\ reb

musiet viðta vuogi

(Fr. ž. p. 845) Pagiria , Kėdainių r.

su v štomis anksti (eiti miegoti) pas\anuos vakari nuve,jis visada rasi
duræs uþraki,ntas ne(s)\su\viðtums gulna,s

(Fr. ž. p. 845) J niškis

ka p višt apie sušlapus ne\di,va, ka\vaiks susirga Ûuo\pare,ji ið\
muoki,klas ðlaps ka,p\viðta
(Fr. ž. p. 845) Kurš nai, Šiaulių r.

pasod nti ka p v št ant kiauš ni gerai taisyti gyventi ti,k\pini,Ngu,
turiedami tieva, dukteri galieji ka,p\viðta an\kæuðinu, pasvadi,nti

(Fr. ž. p. 846) Endriej vas, Klaipėdos r.

zu k sug uti pargriūti ka,p\vaiks vi n ain reik bu,ti ðalæ Ûuo\gal greita,
uiki sugauti
(Fr. ž. p. 851) Liolia , Kelmės r.

ž ibo greitum akimirksniu vuos\tik\spiedavaÛ kau pali pti vaiks þaiba
greitumu viskaÛ padari,dava
(Fr. ž. p. 854) Truikina , Skuodo r.

n rs prie žaizd s d k apie labai gerą, malonų ana pri\svetimu, nuors
pri\þai duos diek Ûuo\numi paruoda sava kara,kteri

(Fr. ž. p. 855) Alksn nai, Vilkaviškio r.
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ruoduos tuokæs rauduonas vi,ðnæs Ûuo\vis\ti k

(Fr. ž. p. 856) Salanta , Kretingos r.

už ž ndo užd ti užvalgyti reik ið\ri,ta nuor \biðki u(þ)\þanda uþdieti
Ûuo\bu,s suNku lik\pi tu, iðkentieti
(Fr. ž. p. 856) Ket rvalakiai, Vilkaviškio r.

žara s e ti sklisti, negalint suvaldyti vuos\tik\palæidaÛ viðèukus an\
ki ma tujæu iemi þara,s i\visas puses aiti
(Fr. ž. p. 857) Kr žiai, Kelmės r.

žar jos išš ko iš aki apie smarkų smūg ta,p\ reqkæÛ alku,ni i\sta,la
ka pa ka\bæma,tant þarijæs iðuoka ið\aku,
(Fr. ž. p. 857) Linkuv , Pakruojo r.

ka p ant žar j sėd ti jaustis nesmagiai, suvaržytam kada anau pamaèæÛ
visa va,kara ka,p\an\þariju siediejæÛ bi juodama ka\neiðluojuotu pri\
þmuonu,
(Fr. ž. p. 858) Kaz tiškis, Ignalinos r.

ž rna r ja ž rn labai norisi valgyti ri,ta parkandaÛ kelus kan nus uðtat
daba da\næsulaukus pi tu, þarna þarna ri,n
(Fr. ž. p. 858) Sk piškis, Kupiškio r.

ik

ž mės gra bymo labai (nusigeria) ruoduos da\nesenæ, tuoks\
tvarki,Nks vi,rs buva Ûuo\daba vuos\næ\kuoþna va,kara parein prisigieris
iki þe,mis graibi,ma

(Fr. ž. p. 860) J rbarkas

gyv m ž m l sti sakoma nežinant ar priverstam ką daryti nu\
tuoki varga musiet teks gi,vam i\þe,mi li, ti
(Fr. ž. p. 864) Alant , Molėtų r.

su žem sumaiš ti sunaikinti apšmeižti ruoduos anuos tuokæs drauges
buva Ûuo\daba i,r paga,tavas vi na kita su\þeme sumaiði,ti
(Fr. ž. p. 867) Ras iniai

ka p ž m pard v s nusiminęs iþgiÓdis tuoki baisi nauji na tievus ka,b\
þe,mi parda,vis prasiedieji visa va,kara
(Fr. ž. p. 868) Žema čių Na miestis, Šilutės r.

ka p iš po ž mės tyliai, dusliai musiet ti \gruèuola, visa anam geÓkli
uspaudi ka\jæu iemi ðnekieti ka,p\ið\puo\þe,mis
(Fr. ž. p. 868) Kurš nai, Šiaulių r.

su ž buriu ner si apie sunkiai randamą, retai pasitaikant i\kur\ana
tus\èierkukus ta,p\nukið ka\nægal nieka,p nie\su\þiburu rasti
(Fr. ž. p. 870) Kurš nai, Šiaulių r.

ka p ž rnius be ti puikiai (skaityti, mokėti) vaiks visus puoterus klæbuonu,
iþbieri ka,b\þirnus

(Fr. ž. p. 875) Pandėl s, Rokiškio r.

ka p ž rniai s en nekreipiant dėmesio ( kalbą) visas muna muokini,ms
vaiku, a imuð ka,b\þirnæ, i\si na

(Fr. ž. p. 875) Ras iniai

žmuoni

akys viešai ka,p\jæu katras laiks ana iemi nesiruodi,ti þmuonu,

aku,si dau(k)\kas pagalvuoji ka\i,r numirusi

(Fr. ž. p. 876) Va niai, Telšių r.

k tas žmog s labai pasitaisęs tievus ka,p\iðe,ji gi,v nti pas\vaikus visa
ki þmuogus pasida,ri Ûuo\vi n bu,tu i\badu numiris

(Fr. ž. p. 876) Pagiria , Kėdainių r.
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b k žmog s sakoma labai prašant bu,k þmuogus paskuoli,Nk mun
arkluka bulbums nusivaguoti

(Fr. ž. p. 876) J niškis

auks niai ž džiai tikra tiesa nieks ana nevieri,ji Ûuo\vielæu pasiruodi
ka\buva auksinæ, þuodæ,
(Fr. ž. p. 877) J niškis

žodži s drabst ti plūsti Ûuot\nætur buobas juokuos sarma,tas tuokuo
ðvæntuo vi tuo dra,psta vi na kita þuodæ,s
(Fr. ž. p. 878) Alksn nai, Vilkaviškio r.

ž džiais sv idytis užgauliai kalbėti ana nie\i(ð)\ðuo nie\ið\tuo pri\
visuos giminies iemi þuodæ,s svaidi,tis
(Fr. ž. p. 881) Kurš nai, Šiaulių r.

ž dis ž d pažodžiui tuoks\ma,þas vaiks Ûuo\gæ,ra puometi tur vi na
si,ki parskaitis ailieraðti visa þuodis i\þuodi pakartuoji

(Fr. ž. p. 881) Papa čiai, Kaišiadorių r.

ž dis po ž džio sitraukus
ka,p\juÛda naktis ate,ji

kalbą vi,ra, þuodis puo\þuodi i\næpajuta

(Fr. ž. p. 882) J rbarkas

ka p žuv s vandenyj apie puikiai besijaučiant
numuo a bu,n ka,b\þuvis vandinie

kada parvaþu, vaiks

(Fr. ž. p. 883) Pl ngė

ka p žv kė tiesus, tiesiai ti(g)\ga,va li taus ka,p\mat plen uku virðu,nikes
palika ka,b\þva,kes

(Fr. ž. p. 884) Marcink nys, Varėnos r.
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Vaiguvos valsčiaus gyventojų pavardės
Stefanija Kundrotienė

1. Iš pavardžių atsiradimo istorijos
Lietuvoje pavardės atsirado beveik prieš 600 metų. Iki to laiko lietuviai
turėjo tik vardus. Pavardžių susidarymą paspartino ir lėmė Lietuvos krikštas
(aukštaičių – 1387 m., žemaičių – 1413 m.). Krikštijant greta senojo tautiškojo vardo
buvo duodamas ir šventojo vardas.
Krikščioniški vardai negreit prigijo, tačiau vėliau jie sigalėjo, išstumdami
tautiškuosius. XVII–XVIII a. ir beveik visas XIX a. buvo krikščioniškųjų vardų
epocha. Niekas per tuos kelis šimtmečius neturėjo teisės pakrikštyti naujagimio
tautišku vardu – visi lietuviai turėjo tik šventųjų vardus. Pakrikštyti lietuviai
tapo dvivardžiais. Oficialiais vardais virsdavo krikšto vardai. Oficialūs krikšto ir
neoficialūs vardai buvo pavardžių formavimosi pagrindas. Iš vieno krikšto vardo
vėliau susidarė daug skirtingų pavardžių. Pagal kilmę krikšto vardai turi tris
gausiausias grupes hebrajišką, lotynišką ir graikišką. Dažniausi ir seniausi krikšto
vardai Lietuvoje yra hebrajiški.
Senasis ir Naujasis Testamentas nuo XVI a. pradėtas versti lietuvių kalbą.
Tai buvo šaltinis atsirasti hebrajiškiems vardams lietuvių kalboje, kurie plito per
baltarusių ir lenkų kalbas. Populiariausi hebrajiški vardai buvo Baltramiejus, Danielius, Jokūbas, Jonas, Juozapas, Motiejus, Simeonas.
Graikiškos, kaip ir hebrajiškos, kilmės senųjų vardų kelias Lietuvą daugiausia ėjo per Bibliją ir buvo ilgas ir vingiuotas. Rūbai, su kuriais graikiškos kilmės
vardai užbaigdavo kelionę Lietuvoje, būdavo papuošti rytų ir vakarų slavų kalbų
ornamentika, nes krikščionybė atėjo per slavų kraštus. Daugelis graikiškų krikšto
vardų Lietuvą atėjo sulotyninti. Populiariausi graikiškos kilmės vardai – Aleksandras, Ambraziejus, Andrius, Grigas, Jurgis, Petras, Steponas.
Lotyniškos kilmės vardai atsirado po Lietuvos krikšto ir beveik penkis šimtus
metų buvo populiarūs ir pasiekė mūsų dienas. Tuo ilgu laikotarpiu lotyniškieji vardai
gerokai keitėsi, prisitaikė prie lietuvių kalbos. Lotyniški vardai Lietuvą pateko per
kalbas tarpininkes – dažniausiai slavų. Lotyniškos kilmės krikšto vardai nuo savo
pirminio pavidalo yra nutolę mažiau negu hebrajiški ar graikiški. Lotyniškos kilmės
vardai yra Benediktas, Klementas, Konstantinas, Lukošius, Martynas, Povilas, Valentas.
Slaviškos kilmės krikšto vardai, iš kurių yra susidariusi nemaža dalis
dabartinių mūsų pavardžių, visi yra krikščioniški šventųjų vardai. Jų yra gana
vairių, tačiau, palyginti su hebrajiškos, graikiškos ar lotyniškos kilmės vardais,
pastebimai mažiau. Prie žinomesnių priskirtini šie Bagdonas, Boguslovas, Boleslovas,
Borislovas, Bronislovas, Česlovas, Kazimieras, Mečislovas, Stanislovas, Vaclovas,
Vaitiekus, Vladislovas.

2. Pavardžių kilmė
Šiam straipsniui Vaiguvos valsčiaus gyventojų pavardžių sąrašus pateikė
1) Buvusio Vaiguvos valsčiaus teritorijoje iki 1991 m. – Gyventojų registro
tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos duomenų kokybės kontrolės skyrius
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2) Vaiguvos seniūnijos teritorijoje iki 2007 m. – Kelmės rajono PK VP migracijos poskyris.
Iš abiejų sąrašų paimtos gyventojų pavardės sujungtos vieną sąrašą, nurodant, kiek yra tą pačią pavardę turinčių asmenų ir kuriose vietovėse jie gyvena.
Pagal kilmę pavardės yra skirstomos kilusias iš krikšto vardų, senųjų baltų
dvikamienių asmenvardžių, senųjų dvikamienių asmenvardžių trumpinių, pravardžių,
bendrinių žodžių, taip pat yra pavardžių, kurių kilmė aiškinama vairiai, neaiškios
kilmės ir pavardės, kilusios iš slavizmų, latvizmų ir germanizmų.

2.1. Pavardės, kilusios iš krikšto vardų
2.1.1. Pavardės, kilusios iš hebrajiškos kilmės
krikšto vardų
Adom itis ( ) Pak vis – 4, V iguva – 5
Baltruš itis ( ) Akmenia – 2, Pak vis – 6,
Vikr ičiai – 4
Barš s ( ) Pak vis – 1, V iguva – 1
Bart šius ( ) Pak vis – 3
Ba tkus ( ) K lniškiai – 2, Kil niai – 1
Bašk s ( ) Gerdži gala – 1, V iguva – 6
D nasas ( ) V iguva – 2
Ivan uskas ( ) Pagir škiai – 1
Ja cius ( ) Klapatauskia – 3
Jank uskas ( ) Laugir škiai – 2, Ad šiškė – 1
Ja kus ( ) Pak vis – 4, V iguva – 8
Jank nas ( ) P keliai – 1
J nušas ( ) V iguva – 5
Januš uskas ( ) Janči ušiškė – 1
Jasul itis ( ) V iguva – 4
Jaš nskis ( ) Dub nai – 2
Jokub uskas ( ) V iguva – 1
Jon itis ( ) Dub nai – 2, Pak vis – 3
Juozap itis ( ) P keliai – 5, V iguva – 2
Jušk vičius ( ) V iguva – 1
Juzap vičius ( ) Dub nai – 3
Mac itis ( ) Vikr ičiai – 2
M cas ( ) V iguva – 4
Mack vičius ( ) V iguva – 2

Mači lis ( ) V iguva – 4
Mas lskis ( ) V iguva – 8
Masi lis ( ) Dub nai – 1, V iguva – 7
Mat tis ( ) P keliai – 2
M tūzas ( ) Janči ušiškė – 1
Me delis ( ) V iguva – 1, Pak vis – 2
Mock vičius ( ) V iguva – 1
M ckus ( ) Pak vis – 1, Akmenia – 1
Samu lis ( ) Bag žiai – 1
Sam lis ( ) V iguva – 1
Sen ckis ( ) Vaiguv lė – 1
Šim lis ( ) Pak vis – 10
Ši kus ( ) Dub nai – 5, Gerdži gala – 2,
Daug liškė – 1, Jucia – 5, K lniškiai – 3,
Pak vis – 10, P keliai – 4, V iguva – 19,
P vaiguvis – 1
Tamaš uskas ( ) V iguva – 1
Tam vičius ( ) Vikr ičiai – 2
Tamoš itis ( ) V iguva – 1
Tamoš vičius ( ) Norkia – 3, V iguva – 3
Tenik itis ( ) Liupšia – 3
To kus ( ) V iguva – 10
Tumeli nis ( ) Pak vis – 3
Vašk vičius ( ) Janči ušiškė – 1

2.1.2. Pavardės, kilusios iš graikiškos kilmės
krikšto vardų
Alekn ( ) V iguva – 7
Aleksandr vičius ( ) Sirūn škiai – 3
Alij šius ( ) V iguva – 1
Andr lis ( ) Daug liškė – 1, Klapatauskia –
2, Norkia – 2, Pak vis – 2, P keliai – 7,
V iguva – 9, Vikr ičiai – 2

Apie šiame straipsnyje pateiktų pavardžių kilmę
žr. leidinyje Lietuvių pavardžių žodynas (sud.
A. Vanagas, V. Maciejauskienė, M. Razmukaitė, Vilnius, 1985, t. 1 1989, t. 2).
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Andrušk ( ) P keliai – 4, V iguva – 1
Br zas ( ) V iguva – 4
Braz uskas ( ) Pak vis – 1
Brazl uskas ( ) K lniškiai – 2
Čep uskas ( ) Pak vis – 1, V iguva – 2
Čepk uskas ( ) Pak vis – 4
Elij šius ( ) Akmenia – 1, V iguva – 3
Gr cius ( ) Dub nai – 2
Gr gas ( ) Ad šiškė – 1, Jucia – 1, Pak vis –
2, V iguva – 3
Grig lius ( ) Akmenia – 2
Gr šius ( ) Janči ušiškė – 1, P vaiguvis – 2,
V iguva – 10
Indr lis ( ) Dub nai – 2
Jar šis ( ) V iguva – 5
J cas ( ) Pak vis – 1
Joc s ( ) Gric ičiai – 1, V iguva – 1
Jurgel vičius ( ) Dub nai – 2, Ad šiškė – 1
Krikšči nas ( ) Ad šiškė – 1, Vaiguv škiai – 2

Lietuvos valsčiai

Krikštop itis ( ) V iguva – 5
Kr skus ( ) T ršiškiai – 2, V iguva – 4
Kvietk uskas ( ) P keliai – 3
Kvi tkus ( ) V iguva – 5
Mikal uskas ( ) Daug liškė – 1
Mikovičius ( ) V iguva – 9
Mik lskis ( ) V iguva – 7
M sius ( ) Klapatauskia – 3
Miše kis ( ) Daustoria – 2
Petr itis ( ) V iguva – 1
Petr uskas ( ) Klapatauskia – 3
Petr uskas ( ) Klapatauskia – 4
Petr vičius ( ) Jucia – 3
Petrik vičius ( ) Pak vis – 4
Razmin itis ( ) K lniškiai – 3
Razm nas ( ) Pak vis – 6
Šč ponas ( ) P vaiguvis – 1
Vasili uskas ( ) Akmenia – 1

2.1.3. Pavardės, kilusios iš lotyniškos kilmės
krikšto vardų
Aug stis ( ) Akmenia – 1
Ban vičius ( ) V iguva – 10
Ban s ( ) P keliai – 19, V iguva – 1
Bani lis ( ) V iguva – 11, Liupšia – 1
Bank vskis ( ) Gerdžiogal kė – 1
G stainis ( ) Pak vis – 5
K sparas ( ) Janči ušiškė – 2, V iguva –
16, Pak vis – 2
Kaspar vičius ( ) Akmenia – 1
Kl mas ( ) V iguva – 9
Klimaš uskas ( ) Dub nai – 2, Audenia –
2, Klapatauskia – 2, V iguva – 9
Kostiug vas ( ) Liupšia – 1, P keliai – 2
K ndrotas ( ) P keliai – 2, V iguva – 12
Laurin vičius ( ) Sta kiškė – 1, Liupšia – 6
Lukoš vičius ( ) Janči ušiškė – 1, V iguva – 11
Luk šius ( ) V iguva – 15, Vikr ičiai – 7
Marci kus ( ) V iguva – 6, Vikr ičiai – 1

Marči uskis ( ) Akmenia – 3
Marčiuli nis ( ) V iguva – 2
M rkulis ( ) Dub nai – 7
Mel šius ( ) Akmenia – 10, Pak vis – 12,
Petrik ičiai – 1, V iguva – 7
M rinas ( ) V iguva – 14
Mili uskis ( ) Dub nai – 7, Vaiguv škiai –
1, V iguva – 2
Paul kas ( ) Pak vis – 1
Pauliuk nas ( ) V iguva – 1
Pa lius ( ) V iguva – 3
P cius ( ) Gerdžiogal kė – 1, Ad šiškė – 4,
V iguva – 3, Pak vis – 5
Pra ckus ( ) Pak vis – 1
Ramanči nas ( ) V iguva – 9
rbonas ( ) V iguva – 3
V limas ( ) Jucia – 1, Pak vis – 5
V tkus ( ) Dub nai – 3

2.1.4. Pavardės, kilusios iš slaviškos kilmės
krikšto vardų
Apo kus ( ) Klapatauskia – 2
Arciš uskas ( ) Klapatauskia – 3
A malis ( ) V iguva – 3

Auryl ( ) Akmenia – 1
Bagd nas ( ) V iguva – 4
Bagdon vičius ( ) Pak vis – 6, Vikr ičiai – 3
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ilip vičius ( ) Pak vis – 2
Gaur lovas ( ) Pak vis – 9
Juchn vičius ( ) V iguva – 2
Maks movas ( ) Dub nai – 3, besis – 1
Monk vičius ( ) Akmenia – 1, Vaiguv škiai – 2
N kelis ( ) Ubesi kai – 1
Rad vičius ( ) Pak vis – 1
Radz vičius ( ) V iguva – 5
Ras ckas ( ) Akmenia – 2
Sapo kus ( ) Pak vis – 1
Stak tis ( ) Dimga liai – 2

A

Stan lis ( ) V iguva – 1
Stan vičius ( ) Pak vis – 3
Stan kas ( ) Akmenia – 5
Stani lis ( ) V iguva – 1
Ston vičius ( ) V iguva – 7
Ston s ( ) Pak vis – 1, P vaiguvis – 9,
T ršiškiai – 8, V iguva – 5
Vaičik uskas ( ) Pak vis – 6
Va tkus ( ) Pak vis – 2
Venck vičius ( ) P keliai – 2
Zi kus ( ) V iguva – 3
Zm tras ( ) V iguva – 1

2.2. Dvikamienės pavardės
Bagv las ( ) Bag žiai – 2, Pak vis – 1,
V iguva – 9, P keliai – 2
Be nartas ( ) V iguva – 3
B rvidas ( ) V iguva – 1
B ivydas ( ) V iguva – 10
Buka tis ( ) Pak vis – 10
rtautas ( ) Pak vis – 4
Dargva nis ( ) Pak vis – 9, P vaiguvis – 1,
V iguva – 10
E smontas ( ) V iguva – 2
Eitma tis ( ) Daustoria – 3, K lniškiai – 2,
Pak vis – 14, Tol šiai – 3
Gedm nas ( ) Jurk ičiai – 1, Bag žiai –
6, Jucia – 2, Pak vis – 4, P keliai – 8,
V iguva – 9, Akmenia – 1
Gedr mas ( ) Daustoria – 8, Norkia – 2
G štautas ( ) V iguva – 14
Gi butas ( ) Dub nai – 2
Gi taras ( ) Šarkia – 2, Akmenia – 2

J gminas ( ) Dub nai – 2
K bartas ( ) Pak vis – 2
Li ugotas ( ) Pak vis – 5
Mazr mas ( ) K lniškiai – 5, P pilalis – 6
M niotas ( ) Vikr ičiai – 6
N rbutas ( ) Gal niai – 1
N rbutas ( ) Pak vis – 4, V iguva – 6
N rvaiša ( ) Pak vis – 9
Norv lis ( ) Ad šiškė – 5
N tautas ( ) Akmenia – 2
Rimg ila ( ) V iguva – 3
Saun rius ( ) Dimga liai – 1, Gerdži gala –
4, P pilalis – 5, V iguva – 3
Skaudvil ( ) V iguva – 1
Sk rmantas ( ) Kūj kai – 1
Š ltmeris ( ) Pak vis – 1
Ž mantas ( ) P keliai – 2
Ž tautas ( ) Akmenia – 1

2.3. Pavardės, kilusios iš dvikamienių
asmenvardžių trumpinių
B tkus ( ) Pak vis – 5, Šili kai – 1
Nork vičius ( ) Klapatauskia – 1
N rkus ( ) Pak vis – 3, V iguva – 9
R džius ( ) V iguva – 10
R midis ( ) K lniškiai – 1, P pilalis – 4
Ri kus ( ) Pagir škiai – 2, P keliai – 2,
Špit lė – 2
Rimul itis ( ) Norkia – 1
Taut vičius ( ) Pak vis – 4
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2.4. Pravardinės kilmės pavardės
Bubl s ( ) V iguva – 1
Buj ( ) V iguva – 1
Gu bakas ( ) Dub nai – 1
Kair s ( ) Pak vis – 1
K ras ( ) K lniškiai – 2
K višas ( ) Dub nai – 3
L nkus ( ) V iguva – 3
Mak ras ( ) Pak vis – 1
M knius ( ) V iguva – 9
Pag jus ( ) Liupšia – 9
Pikt rna ( ) Sirūn škiai – 2
Puid kas ( ) Akmenia – 3, Tol šiai – 5
Pur s ( ) Akmenia – 1
Purvin ckis ( ) Pak vis – 2

P telis ( ) V iguva – 1
R ila ( ) K lniškiai – 3, Kil niai – 3
Ral s ( ) Pak vis – 5, V iguva – 1
Raž vičius ( ) Sta kiškė – 2
R ngis ( ) Akmenia – 2, V iguva – 1
Ruzg s ( ) P vaiguvis – 2
Stulg nskis ( ) V iguva – 8
Stungur s ( ) Dub nai – 2
Šibe kštis ( ) Akmenia – 2
Širv s ( ) Tol šiai – 4
Trakš lis ( ) V iguva – 5
Vi balas ( ) Dub nai – 1
Žalp s ( ) Tol šiai – 3, V iguva – 6
Žia beris ( ) Akmenia – 2, K lniškiai – 4

2.5. Pavardės, kilusios iš bendrinių žodžių
B lskis ( ) Akmenia – 2
Budr itis ( ) Pak vis – 6, V iguva – 1,
Bag žiai – 1
Budr ckas ( ) Daug liškė – 4, V iguva – 9
Bug s ( ) Vikr ičiai – 4
But nis ( ) Akmenia – 1, V iguva – 5
Daukš ( ) Laugir škiai – 1
E dintas ( ) V iguva – 3
Garšv ( ) P keliai – 2
Gelž nis ( ) Vaiguv škiai – 3
G niotis ( ) Pak vis – 4
Gud itis ( ) Liupšia – 3
Gud nas ( ) V iguva – 4
Gu binas ( ) V iguva – 2
Ižd nas ( ) Vikr ičiai – 1
Kar iva ( ) Pak vis – 4
Kauš s ( ) Pak vis – 1
Latv nas ( ) Norkia – 1
Le kus ( ) Pak vis – 2
Lile kis ( ) D dlaukis – 1, V iguva – 7
Mile kis ( ) P pilalis – 1
Nauj kas ( ) Pak vis – 5
Nausėd ( ) Dub nai – 1

Pivari nas ( ) Sta kiškė – 2
Pralg uskas ( ) V iguva – 3
Rime kis ( ) V iguva – 17
R mša ( ) Pak vis – 3
Rud itis ( ) Pak vis – 3
Sar lis ( ) Kūj kai – 1
Serv tas ( ) Bag žiai – 3
Ska džius ( ) V iguva – 3
Skrod nis ( ) Jucia – 5
Smi ginas ( ) V iguva – 1
Stu pinas ( ) V iguva – 14
Ša tis ( ) V iguva – 4
Š palas ( ) V iguva – 3
Šešt kas ( ) P vaiguvis – 2
Šiušk s ( ) V iguva – 1
Šli žas ( ) Jucia – 1, Pak vis – 4
Tijūn itis ( )
besis – 1
Tole kis ( ) Janči ušiškė – 2
Trilik uskas ( ) V iguva – 1
žkuras ( ) Jucia – 1, Pak vis – 13,
Vikr ičiai – 14
Žade kis ( ) V iguva – 8
Žib tis ( ) Vikr ičiai – 2

2.6. Neaiškios kilmės pavardės
Ag nskis ( ) Ad šiškė – 1
Akšon itis ( ) Ad šiškė – 1
Al zas ( ) V iguva – 8
Br žas ( ) V iguva – 12
D pšas ( ) V iguva – 1

kamas ( ) Pak vis – 2
Kanči uskas ( ) Gerdži gala – 3, Pak vis –
1, P pilalis – 4, Akmenia – 2
La cius ( ) V iguva – 2
Op lskis ( ) Vikr ičiai – 1
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Pali lis ( ) P keliai – 5, V iguva – 1
Pilit uskas ( ) Akmenia – 2
R tkus ( ) V iguva – 2
Satk uskas ( ) Dub nai – 1
Stašo kus ( ) Dub nai – 1
Stirb s ( ) K lniškiai – 1
Strakš s ( ) Klapatauskia – 2, V iguva – 3
Ščeg uskas ( ) Janči ušiškė – 3
Šliož s ( ) V iguva – 4

A

Šuk s ( ) Pak vis – 2
Šu skis ( ) Akmenia – 3
Šveik uskas ( ) Pak vis – 2
T felis ( ) Akmenia – 1, V iguva – 5
Ter sas ( ) Jucia – 5, Pak vis – 1
Ter sius ( ) Ad šiškė – 1, K lniškiai – 5,
Pak vis – 3, Akmenia – 3
T nikas ( ) V iguva – 1
Višp lskis ( ) V iguva – 12

2.7. vairios kilmės pavardės
Buk uskas ( ) Bag žiai – 1
Emilj novas ( ) Dub nai – 1
Ež rskis ( ) Daug liškė – 5, Daustoria – 2,
K lniškiai – 6, Pak vis – 13, P pilalis – 3,
V iguva – 9
G ila ( ) Alb ičiai – 2
Ga lius ( ) V iguva – 5
Garal vičius ( ) Pak vis – 3, V iguva – 3
Garb nis ( ) V iguva – 17
G čas ( ) Vikr ičiai – 1, V iguva – 3
G dmonas ( ) V iguva – 4
Ka pas ( ) Daustoria – 1, D dlaukis – 3,
V iguva – 2
Kazl uskas ( ) Pak vis – 4

Lap nskis ( ) Ad šiškė – 4
Le cius ( ) Klapatauskia – 9, P vaiguvis –
3, P keliai – 2, Vaiguv škiai – 8
Lešk s ( ) Gal niai – 3, K lniškiai – 2
Mazili uskis ( ) Akmenia – 8, Daustoria – 4
Minc vičius ( ) P keliai – 4
M zeris ( ) Vikr ičiai – 1
Nos vičius ( ) V iguva – 1
Palub nskis ( ) Pak vis – 6
P ščikas ( ) Alb ičiai – 4
Ruč nskis ( ) K lniškiai – 4
rb lis ( ) Pak vis – 16, P keliai – 1,
Vikr ičiai – 1
V keris ( ) Pak vis – 4

2.8. Pavardės, kilusios iš slavizmų
Alas uskas ( ) Pak vis – 6
An njevas ( ) V iguva – 7
Arl uskas ( ) Pak vis – 3, V iguva – 11
Bac s ( ) V iguva – 10
Bag vičius ( ) K lniškiai – 4
Bakanovas ( ) Lazd nai – 1, V iguva – 2
Bakš nskas ( ) D dlaukis – 4
Baran uskas ( ) K lniškiai – 1
Bar uskas ( ) V iguva – 1, Vikr ičiai – 4
Barišnikovas ( ) V iguva – 4
Bazinovas ( ) Dub nai – 2
Berž nskis ( ) Jucia – 1
Bink vičius ( ) V iguva – 2
B ndar ( ) K lniškiai – 1
B dinas ( ) Dub nai – 4
B lašas ( ) Dub nai – 2
Butk vičius ( ) Pak vis – 4, V iguva – 5,
Vikr ičiai – 4
ecerovas ( ) Dapkia – 2, Dub nai – 1
hor nas ( ) Ad šiškė – 1

Čerb nas ( ) Pak vis – 10
Černi uskas ( ) V iguva – 2
Česn uskas ( ) Pak vis – 3, V iguva – 1
Čič nskis ( ) K lniškiai – 3
Č kas ( ) Bag žiai – 1
Čil nskis ( ) Špit lė – 3
Dabrav lskis ( ) V iguva – 6
Dapš vičius ( ) V iguva – 2
D mskis ( ) Alb ičiai – 1
lskis ( ) Vaiguv lė – 1
omenko ( ) Norkia – 1
Garb uskas ( ) Pak vis – 6
Golovanovas ( ) D dlaukis – 1
Grab uskas ( ) Pak vis – 1
G nas ( ) V iguva – 2
Guz jus ( ) Dub nai – 3
Gv zdas ( ) Dub nai – 3, Liupšia – 2,
Bag žiai – 1
Kačer uskas ( ) Akmenia – 2
Kalaš nskas ( ) Pak vis – 2
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Kam nckis ( ) Pak vis – 5
Kam nskas ( ) Akmenia – 1, Klapatauskia – 3, Pak vis – 6, V iguva – 6
Kaniv ( ) V iguva – 1
Kavriginas ( ) Dub nai – 4
Kisl uskas ( ) Pak vis – 6
Klapat uskas ( ) Daug liškė – 4, P vaiguvis – 3
Kozl vas ( ) V iguva – 1
Kraučenkas ( ) Akmenia – 2
Kruglekovas ( ) Traul nai – 1
Kuč nskis ( ) V iguva – 1
Kun ckis ( ) V iguva – 3
Laban uskas ( ) Ad šiškė – 5
Latišk vičius ( ) K lniškiai – 1, Pak vis –
9, Vikr ičiai – 1
Lek vičius ( ) Norkia – 5, V iguva – 11
Lešči uskas ( ) V iguva – 9, Vikr ičiai – 3
Link vičius ( ) V iguva – 2
Luč nskas ( ) K lniškiai – 2
Maj uskis ( ) Pak vis – 3
Medvedevas ( ) Dub nai – 3
Mil ckis ( ) Vikr ičiai – 2
Minčin uskas ( ) V iguva – 7
Mint uskas ( ) P pilalis – 1
Mitrijevas ( ) Dub nai – 1
Mundinas ( ) Dub nai – 2
Musn ckis ( ) Akmenia – 1, Pak vis – 9
Navak uskas ( ) Bag žiai – 1, Alb ičiai – 1
Nav ckas ( ) Akmenia – 5, K lniškiai – 5,
Pak vis – 5, V iguva – 1, Vikr ičiai – 4
N vikovas ( ) V iguva – 3
Ok ckis ( ) Pak vis – 2
Papl uskis ( ) V iguva – 4
Plašč nskas ( ) Pak vis – 3
Pušinovas ( ) Traul nai – 2, Dub nai – 1
Rak uskis ( ) Jucia – 5, Pak vis – 2
Rapon vičius ( ) K lniškiai – 1

Lietuvos valsčiai

Sakal uskas ( ) V iguva – 2
Sav ckis ( ) V iguva – 3
S vitis ( ) V iguva – 2
Simakovas ( ) Akmenia – 3
Sitnikovas ( ) V iguva – 1
Sivakovas ( ) Dub nai – 2
Sivalavas ( ) Dapkia – 1
Sivolovas ( ) Dub nai – 1, Lazd nai – 1
Slepovas ( ) Dub nai – 4
Sl pkus ( ) V iguva – 1
Sokolovas ( ) Dub nai – 3, Alb ičiai – 5
Sologubas ( ) Dub nai – 1
Stank vičius ( ) Jucia – 4, Pak vis – 2
Str ckis ( ) Pak vis – 6, V iguva – 1
S tkus ( ) V iguva – 3
S tula ( ) V iguva – 3
Šar uskas ( ) V iguva – 1
Šatk uskas ( ) Šarkia – 1, V iguva – 7
Šidl uskas ( ) Pak vis – 4, V iguva – 2
Š mskis ( ) V iguva – 2
Švent ckas ( ) Akmenia – 3
Tetervovas ( ) Dub nai – 1
Tichanovas ( ) Traul nai – 1
Tishanovas ( ) Dub nai – 1
Titovas ( ) Dub nai – 3
T rskis ( ) Dimga liai – 2
Tverij nas ( ) Bag žiai – 5, P keliai – 6,
Vikr ičiai – 7
chmonas ( ) Vikr ičiai – 1)
lanovas ( ) K lniškiai – 1
š nskas ( ) Norkia – 1, V iguva – 13
Varan vičius ( ) Pak vis – 4, V iguva – 2
Vyšni uskas ( ) D dlaukis – 1
Volkovas ( ) Lazd nai – 1
Vološinas ( ) V iguva – 6
Zaj uskas ( ) Kūj kai – 1, Pak vis – 2
Zujevas ( ) Dub nai – 2

2.9. Pavardės, kilusios iš latvizmų
Ka tinas ( ) Akmenia – 6
Kr geris ( ) K lniškiai – 2
Mėl nis ( ) V iguva – 3, Liupšia – 7
Vaig uskis ( ) K lniškiai – 6
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2.10. Pavardės, kilusios iš germanizmų
Bli strubis ( ) V iguva – 3
re monas ( ) Daustoria – 1, Vikr ičiai – 8,
V iguva – 1
Gra sas ( ) P keliai – 4, V iguva – 16
L ndautas ( ) Pak vis – 1
Mueller ( ) Pak vis – 1
Š leris ( ) Jurk ičiai – 2, Pagir škiai – 2,
Daug liškė – 6, V iguva – 3
Šiop s ( ) V iguva – 1

3. Populiariausios pavardės
Pasak žymiausios lietuvių antroponimikos specialistės habil. dr. V. Maciejauskienės, populiariausių lietuvių pavardžių dvidešimtukas yra šis
Kazl uskas, Petr uskas, Stank vičius, Jank uskas, Žuk uskas, B tkus, Paul uskas, Balči nas, Vasili uskas, Sakal uskas, rbonas, Raman uskas, Ri kus, Žil nskas,
Sav ckas, Baran uskas, Ši kus, Kavali uskas, Nav ckas, Ivan uskas.

3.1. Vaiguvos seniūnijos (iki 2007 metų liepos
mėnesio) gyventojų pavardės, patekusios
populiariausių Lietuvos pavardžių dvidešimtuką
Ši kus ( ) Jucia – 2, K lniškiai – 1,
Pak vis – 4, P vaiguvis – 1, P keliai – 2,
V iguva – 9
Nav ckas ( ) Akmenia – 3, K lniškiai – 2,
Pak vis – 4, Vikr ičiai – 4
B tkus ( ) Pak vis – 4
Kazl uskas ( ) Pak vis – 4

rbonas ( ) V iguva – 3
Jank uskas ( ) Ad šiškė – 1
Petr uskas ( ) Klapatauskia – 1
Sakal uskas ( ) V iguva – 1
Sav ckis ( ) V iguva – 1
Stan vičius ( ) Pak vis – 1
Vasili uskas ( ) Akmenia – 1

3.2. Buvusio Vaiguvos valsčiaus teritorijoje
(iki 1991 metų) gyvenusių žmonių pavardės,
patekusios populiariausių Lietuvos pavardžių
dvidešimtuką
Ši kus ( ) Dub nai – 5, Gerdži gala –
Daug liškė – 1, Jucia – 3, K lniškiai –
Pak vis – 6, P keliai – 2, V iguva – 10
Nav ckas ( ) Akmenia – 2, K lniškiai –
Pak vis – 1, V iguva – 1
Ri kus ( ) Pagir škiai – 2, P keliai –
Špit lė – 2
Petr uskas ( ) Klapatauskia – 3

2,
2,
3,
2,

B tkus ( ) Pak vis – 1, Šili kai – 1
Jank uskas ( ) Laugir škiai – 2
Sav ckis ( ) V iguva – 2
Stan vičius ( ) Pak vis – 2
Baran uskas ( ) K lniškiai – 1
Ivan uskas ( ) Pagir škiai – 2
Sakal uskas ( ) V iguva – 1
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3.3. Populiariausių Vaiguvos seniūnijos
(iki 2007 metų liepos mėnesio) pavardžių
dešimtukas
Ež rskis ( ) Daug liškė – 5, Daustoria – 1, K lniškiai – 5, Pak vis –
7, P pilalis – 1, V iguva – 6
žkuras ( ) Jucia – 1, Pak vis – 9, Vikr ičiai – 11
Ši kus ( ) Jucia – 2, K lniškiai – 1, Pak vis – 4, P vaiguvis – 1,
P keliai – 2, V iguva – 9
Gedm nas ( ) Akmenia – 1, Bag žiai – 4, Jucia – 1, Pak vis – 2,
P keliai – 3, V iguva – 7
Mel šius ( ) Akmenia – 5, Pak vis – 7, V iguva – 5
Andr lis ( ) Norkia – 1, Pak vis – 1, P keliai – 4, V iguva – 8,
Vikr ičiai – 1
Dargva nis ( ) Pak vis – 7, P vaiguvis – 1, V iguva – 7
Ston s ( ) P vaiguvis – 6, T ršiškiai – 3, V iguva – 5
Gra sas ( ) P keliai – 3, V iguva – 10
Luk šius ( ) V iguva – 9, Vikr ičiai – 4

3.4. Populiariausių buvusio Vaiguvos valsčiaus
teritorijoje iki 1991 metų gyvenusių žmonių
pavardžių dešimtukas
Ši kus ( ) Dub nai – 5, Gerdži gala – 2, Daug liškė – 1, Jucia –
3, K lniškiai – 2, Pak vis – 6, P keliai – 2, V iguva – 10
Ež rskis ( ) Daustoria – 1, K lniškiai – 1, Pak vis – 6, P pilalis –
2, V iguva – 3
Gedm nas ( ) Jurk ičiai – 1, Bag žiai – 2, Jucia – 1, Pak vis – 2,
P keliai – 5, V iguva – 2
Mel šius ( ) Akmenia – 5, Pak vis – 5, Petrik ičiai – 1, V iguva – 2
K sparas ( ) Janči ušiškė – 2, V iguva – 9
Andr lis ( ) Daug liškė – 1, Klapatauskia – 2, Norkia – 1,
Pak vis – 1, P keliai – 3, V iguva – 1, Vikr ičiai – 1
Le cius ( ) Klapatauskia – 2, P vaiguvis – 3, P keliai – 1,
Vaiguv škiai – 4
Eitma tis ( ) Daustoria – 2, K lniškiai – 1, Pak vis – 5, Tol šiai – 1
Luk šius ( ) V iguva – 6, Vikr ičiai – 3
rb lis ( ) Pak vis – 7, P keliai – 1, Vikr ičiai – 1

4. Populiariausios pavardės Valstybės
istorijos archyvo duomenimis
Lietuvos valstybės istorijos archyvo duomenimis, Vaiguvos valsčiaus teritorijoje 1908 metais duominuojančios buvo šios pavardės, kurių palikuonys ir dabar tebegyvena Vaiguvos valsčiuje Ban s, Ba tkus, Budr ckas, Būbl s, Eitma tis,
Gedm nas, G štautas, Gedr mas, Gi butas, Gv zdas, Jank uskas, J cius, K sparas,
Ke pša, K višas, Ku drotas, Lekavičius, Le cius, Luk šius, Marci kus, Mik lskis,
Mili uskis, Nav ckas, Pali lis, Rėzg s, Sk rmantas, S tkus, Ša tis.
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Išvados
1. Daugiausia Vaiguvos seniūnijos iki 2007 metų liepos mėnesio ir Vaiguvos
valsčiaus teritorijoje iki 1991 metų gyvenusių žmonių turėjo pavardes, kilusias iš
krikšto vardų, kas sudaro 35
ir atitinkamai – 33 , taip pat slaviškos kilmės
pavardes, sudariusias – 22
ir 27 .
2. Daugiausia Vaiguvos seniūnijos iki 2007 metų liepos mėnesio ir Vaiguvos valsčiaus teritorijoje iki 1991 metų gyvenusių žmonių turi pavardes su
nelietuviškomis tėvavardinėmis priesagomis 36 ir atitinkamai 37 ir lietuviškomis
netėvavardinėmis – 34
ir atitinkamai 32 .
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Vaiguvos valsčiaus gyventojų
pravardės
Stefanija Kundrotienė

vadas
Pravardės – asmenvardžiai ir jų trumpiniai – senovėje sudarė vadinamųjų
kilniųjų antroponimų sluoksn . Šalia jų nuo neatmenamų laikų žmonės buvo vadinami ir šiaip jau vardais. Kadangi tikėta magiška vardo galia, žmogui neretai
duodavo gyvulių, augalų ir vairių daiktų pavadinimus. Manyta, kad per vardą
gyjama norimų žvėries, paukščio ar daikto ypatybių, gaivališkų gamtos jėgų.
Vėliau gyvulių, paukščių, vabzdžių ir kiti pavadinimai buvo duodami dėl netiesioginės jų reikšmės, būdingos žmogui.1
Pravardės – neoficialūs asmenvardžiai, apibūdinantys žmones pagal jų išvaizdą, būdą, gyvenamą vietą, kalbą, pomėg ir duodamos dėl pajuokos, iš neapykantos ar meilės. Jas gali turėti visi šeimos nariai, jos gali būti paveldimos iš
kartos kartą. Pravardės – dokumentuose nerašomi, oficialiai ne teisinti, aplinkinių
sugalvoti, ilgesniam ar trumpesniam laikui prigiję asmenvardžiai.
Iš pravardžių yra kilę daug pavardžių, todėl jos turi ilgesnę istoriją.
Pravardės papildomai vardija, apibūdina, individualizuoja žmones. Jose
atsispindi fizinės ar būdo ypatybės, veikla, gyvenamoji vieta, nuolat kartojamas
žodis, pomėgis. Pravardės skiriasi nuo pavardžių ypatingu žmogaus individualizavimu, išskyrimu iš kitų. Jos duodamos pagal išskirtin , kolektyvui nebūdingą
bruožą, iškelia netipiškas ar nepageidaujamas ypatybes, parodo žmonių požiūr
išvaizdą, būdą, elges . Dažniausias žemaitiškų pravardžių motyvas – fizinės žmogaus ypatybės. Straipsnio tikslas – panagrinėti V iguvos valsčiaus pravardes ir
pažiūrėti, ar jos turi savitų vartosenos ypatumų.

Vaiguvos valsčiaus pravardžių
rinkimas
Dalis (144) Vaiguvos valsčiaus pravardžių išrinkta iš Alvydo Butkaus knygos Lietuvių pravardės. 2
Knygos autorius naudojosi ir Vaiguvos vidurinės mokyklos mokinių surinktomis ir užrašytomis pravardėmis, esančiomis Lietuvių kalbos instituto vardyno
kartotekoje. Kitos pravardės surinktos Versmės leidyklos surengtose ekspedicijose
2005 m. rugpjūčio 16–29 d. ir 2007 m., kai buvo kaupiami duomenys Vaiguvos
valsčiaus monografijai. Ekspedicijų metu surinktos pravardės (81) žodynėlyje pažymėtos žvaigždute ( ).
Užrašyta V iguvos miestelio, taip pat P kelių, J dikių, Norki , Pak vio ir
kitų kaimų gyventojų pravardžių. Daugiau nei prieš du tris dešimtmečius gyvavusios pravardės prisimenamos ir dabar.
1

2

Zin ke vi čius Z. Lietuvių antroponimika Vilniaus lietuvių asmenvardžiai VII a. pradžioje, Vilnius, 1977,
p. 230.
But kus A. Lietuvių pravardės, Vilnius, 1995.
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Vaiguvos valsčiaus pravardžių atsiradimo
priežastys
Pravardžių atsiradimo priežastys yra dvejopos 1) objektyvios ir 2) subjektyvios.
Pravardžių prireikia, jei vienoje teritorijoje gyvena daug bendrapavardžių
ar net bendravardžių. Vaiguvos miestelyje ir aplinkiniuose kaimuose kai kurios
pavardės itin dažnos ( i kus, Gedm nas, Andr lis, To kus. Tose vietovėse turimų
asmenvardžių – vardo ir pavardės – nepakanka žmonėms identifikuoti, tai yra
atskirti vienus nuo kitų. Vaiguvos apylinkėse yra daug tos pačios pavardės asmenų, todėl žmonėms bendraujant yra poreikis duoti dar vieną asmenvard . Taip
papildomas asmens nusakymas palengvina bendravimą – nereikia aiškintis, apie
kur žmogų kalbama, pavyzdžiui, Bu delis – mėgstantis bandeles. Pravardė šiuo
atveju parankesnė už vardą ir pavardę.
Be objektyvių pravardžių atsiradimo priežasčių, yra subjektyvių – psichologinių. Kaip minėta, pravardės duodamos pagal retą, išskirtinę, kolektyvui nebūdingą ypatybę. kiekvieną nukrypimą nuo normos žiūrima priešiškai, su protestu. Kandi pravardė yra šio protesto išraiška. Pravardžiuodamas kitą, žmogus
netiesiogiai teigia, kad jis pats su pašnekovu nėra toks, kad priklauso daugumai
ar bent solidarizuojasi su ja. Be to, šitaip jis nejučia mėgina nuteikti pašnekovą
prieš pravardžiuojamąj , tarsi verčia rezonuoti savo ir pašnekovo emocijas.
Pravardės atspindi reikalavimus, keliamus žmogaus išvaizdai, charakteriui,
darbui, kalbai. Taigi visuomenė kontroliuoja savo narius, o neatitinkančius reikalavimų paženklina kandesne ar švelnesne pravarde. Pravarde galima žmogų
sumenkinti, jei jis pranašesnis už kitus, slopinti nepasitenkinimą savimi. Pravardžiuojant nesiekiama žmogaus atstumti – tai rodo esant j kolektyvo nariu. Pravardžiuojami tik paž stami žmonės.

Pravardžių grupės
Visas Vaiguvos valsčiuje surinktas pravardes galima suskirstyti dešimt
grupių 1. pravardės dėl fizinių ypatybių 2. gimininės pravardės 3. pravardės dėl
veiklos 4. pravardės dėl kalbos turinio 5. pravardės dėl būdo ypatybių 6. asociacinės pravardės 7. pravardės dėl gyvenamosios vietos 8. pravardės dėl turtinės
padėties 9. pravardės dėl kilmės 10. pravardžių motyvas neaiškus.
Daugiausia pravardžių, apibūdinančių žmonių fizines ypatybes – 108 (53 ),
kalbos turin – 29 (14 ), veiklą – 20 (10 ). Kiek mažiau – asociacinių – 17
(8 ), gimininių – 14 (7 ) ir duodamų dėl būdo ypatybių – 10 (5 ) pravardžių. Mažiausiai – 2 (1 ) pravardžių dėl gyvenamos vietos, kilmės ir neaiškaus
motyvo, o 1 (0 ) – dėl turtinės padėties (žr. 1 pav.).
Iš viso tokių pravardžių – 205.

1. Pravardės dėl fizinių savybių
Fizinės ypatybės – žmogaus išvaizda, judesiai, fizinis pajėgumas, jo kalbos
garsinės ypatybės – pravardžiuojamųjų ypatybės, kurias aplinkiniai suvokia regėjimu, klausa ar uosle.
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1 pav. Pravardžių
grupės

2 pav. Pravardės
dėl fizinių savybių

pav. Pravardės dėl
galvos ir veido dalių
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Daugiausia pravardžių duodama dėl išvaizdos – 47 (43 ), ūgio – 23 (21 ),
kompleksijos – 12 (11 ), o mažiausiai – dėl kalbos – 9 (8 ), motorikos – 5
(5 ), aprangos – 4 (4 ), laikysenos – 2 (2 ), potencijos – 2 (2 ) (žr. 2 pav.).
Iš viso tokių pravardžių – 108, tai sudaro 53 .

1. 1. Išvaizda
Galva ir veido dalys daugiausia pravardžių surinkta dėl plaukų – 13 (52 ),
veido spalvos ir panašumo – 10 (40 ), o mažiausiai – dėl barzdos ir ūsų – 2
(8 ) (žr. 3 pav.).
Iš viso 25 pravardės.
1. 1. 1. Galva ir veido dalys.
1. 1. 1. 1. Plaukai plaukų spalva gali būti nusakoma metaforiškai – duodant gyvūnų (Lok s, P mpė), augalų ( iaudin kas), asmenų (Burat nas, P škinas)
pavadinimus.
1. 1. 1. 2. Barzda, ūsai pravardės daromos iš žodžio barzda (Barzdyl ) ar
apibūdina pat ūsų turėjimą (K tinas).
1. 1. 1. 3. Veidas jis apibūdinamas metaforiškai – duodant paukščio pavadinimą (Er lis).
1. 1. 2. Odos spalva pagal odos spalvą dažniausios tamsiaveidžių pravardės. Jos gali būti daromos iš tautos ( ig nas, ig nė, Ž das), mitologinių (Jud šius)
pavadinimų. Prie tamsiaveidžių priskiriamos pravardės, duodamos dėl murzinos
veido odos (Juod kas).
1. 1. 3. Panašumas jis žvelgiamas tarp pravardžiuojamojo ir kokios nors
žymybės. Tai ironiškos pravardės, nes pravardžiuojamajam lipdomi jo neturimi
bruožai (Nik linas, Pel ckis, cikas). Taip pat panašumas žvelgiamas tarp žmogaus
ir gyvūno (Baltap kis) – panašus zuik .
Veido dalys daugiausia pravardžių duodama dėl nosies savybių – 10 (44 ),
akių – 4 (18 ), dantų – 3 (14 ), o mažiausiai – dėl galvos – 2 (9 ), burnos
ir lūpų – 1 (5 ), skruostų – 1 (5 ) ir kaklo – 1 (5 ) (žr. 4 pav.).
Iš viso tokių pravardžių 22 (47 ).
1. 1. 4. Nosis dažniausiai apibūdinamas nosies dydis, forma, spalva. Kumpanosiai gauna kumpanosių paukščių (Pel da), lenktų daiktų (Kobin s) pavadinipav. Pravardės
tik dėl veido dalių
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5 pav. Pravardės
dėl išvaizdos

mus. Ilga nosis lyginama su paukščio snapu (V rna). Riesta nosis lyginama su
paukščiais (J odvarnis, Kov kas). Nosies spalva lyginama su augalais (V šnė).
1. 1. 5. Akys nešiojantys akinius lyginami su prietaisu (Lemp kė), o akių
dydis – su didžiaakiais paukščiais (Ap okas). Taip pat pravardes gauna ir žvairiai
(Bed šlius, Žir fė).
1. 1. 6. Dantys žmonės, turintys atsikišusius kaplius, gauna pravardes,
kilusias iš graužikų pavadinimų (B bras, uik s), o neturintis dantų (Beda tis).
1. 1. 7. Burna, lūpos storalūpiai lyginami su gyvūnu (Tri šis).
1. 1. 8. Skruostai jie yra lyginami su augalu ( vikli kas).
1. 1. 9. Galva apibūdinamas galvos dydis (Didga vis) ar judesiai (G lius).
1. 1. 10. Kaklas turintys trumpą kaklą gauna panašaus gyvūno pavadinimą (K rmis).
Daugiausia pravardžių duodama dėl vairių veido dalių – 22 (47 ), plaukų – 13 (28 ), veido spalvos ir panašumo – 10 (21 ), mažiausiai – dėl barzdos
ir ūsų – 2 (4 ) (žr. 5 pav.).
Iš viso tokių pravardžių – 47 (43 ).

1. 2. Ūgis
1. 2. 1. Tik mažas ūgis jis siejamas su mažų gyvūnų (Mus kė, K kštas), mažų
asmenų (Bebenči kas), mato vienetų (Spr ndis) pavadinimais. Mažas ūgis pabrėžiamas ir kontrastiniais pavadinimais (Mi žinas, M tras Penk ).
1. 2. 2. Mažas ir storas maži ir stori žmonės lyginami su apvaliais daiktais
(Pyragi kas, Sl vikas).
6 pav. Pravardės
dėl ūgio
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1. 2. 3. Mažas ir darbštus tokie žmonės gauna mažų ir darbščių vabalėlių
pavadinimus (Skruzdėl kė).
1. 2. 4. Tik aukštas ūgis būna kontrastinių pravardžių (Maž lis), palyginimų
su aukštais daiktais (Pagal s) ar gyvūnais (Žiraf ).
1. 2. 5. Aukštas ir liesas aukšti ir liesi žmonės lyginami su ilgais gyvūnais
ar daiktais (Gyv tė, Pagali kas).
Daugiausia pravardžių duodama dėl mažo ūgio – 12 (52 ), tik dėl aukšto
ūgio – 6 (26 ), mažiausiai pravardžių gauna aukšti ir liesi – 2 (9 ), maži ir
stori – 2 (9 ) ir maži ir darbštūs – 1 (4 ) (žr. 6 pav.).
Iš viso 23 (21 ) pravardės.

1. 3. Kompleksija
1. 3. 1. Storas stori žmonės lyginami su stambiais gyvūnais (Begem tas, Telyči ) ar didelės talpos indais (Ba balis, B sas, Statin itė).
1. 3. 2. Liesas liesi žmonės gauna plonų, pailgų daiktų (G sla, Plėv ) pavadinimus, taip pat palyginimus su sausumu, sudžiūvimu (Džiūsn ) ar drabužio
išvaizda ant lieso kūno (Nusmuktke nis). Taip pat gali būti kontrastinių pravardžių (Ku pis).
Iš viso apibūdinančių kompleksiją pravardžių – 12 (11 ).

1. 4. Kojos
1.
1.
(K višas,
Iš

4. 1. Spalva dažniausiai apibūdinama kojų spalva (Baltkoj kė).
4. 2. Luošumas luoši žmonės gauna pravardes, apibūdinančias jų negalią
Kl šius, Medink jis).
viso apibūdinančių kojas pravardžių – 4 (4 ).

1. 5. Apranga
1. 5. 1. Žmonės apibūdinami dėl tam tikrų drabužių nešiojimo, pavyzdžiui,
dėl didelės žieminės kepurės ar vaikščiojimo visą laiką tik su treningu (M škis).

1. 6. Laikysena
1. 6. 1. dinga laikysena žmonės, turintys ydingą
gyvūnais (K rmis, V balas).

laikyseną, lyginami su

1. 7. Kalba
Nagrinėjant kalbą, išskiriama tartis ir balso kokybė.
1. 7. 1. Tartis pravardėmis tampa šveplio (M kis, v plis, V pkis, uj ) ar
rečiau vartojami gyvūnų (Bars kas) pavadinimai. Dažnai žmonės pravardes gauna
dėl mikčiojimo ( aik ) ar greitos kalbos (Ba bė, M rgė, M kis Pėšk ).
1. 7. 2. Balso kokybė ji siejama su žemus garsus skleidžiančiais gyvūnais
(Mešk , Meški kas).

1. 8. Motorika
1. 8. 1. Eisena daugiau pravardžių gauna žmonės, turintys lėtą eiseną
(Alo zas, Ker bla, Kr plė). Žmogus, aukštai keliantis kojas, gauna pravardę (Ga dras).
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1. 9. Potencija
1. 9. 1. Stiprumas jis lyginamas su gyvulio pavadinimu (Buli kas), o turintis
didelę jėgą gauna pravardę (Kelm rovis).

2. Gimininės pravardės
Gimininės pravardės nusako priklausymą kuriai nors šeimai. Šios pravardės
yra patroniminės ir santuokinės.

2. 1. Patroniminės pravardės
Patroniminės pravardės yra sudarytos iš tėvo (motinos) asmenvardžio. Šias
pravardes gauna daugiau sūnūs negu dukterys, o ištekėjusios dažniausiai jų netenka.
Patroniminių pravardžių populiariausia priesaga – -(i)ukas (Buratini kas, igoni kas, Kliši kas, Loki kas, vepli kas, Vabali kas, Vafli kas, Varni kas, Vokiet kas,
uiki kas, Žyd kas). Jei pravardė sudaryta iš motinos asmenvardžio, tai numetama jos priesaga ir pridedama kita ( yrul itė – yruli kas). Sūnų pravardės sudaromos su mažybinėmis priesagomis, nes jie nuo tėvų skiriasi savo jaunumu,
nesubrendimu.
Sudėtinės pravardės sudaromos iš tėvo asmenvardžio, numetant galūnę ir
pridedant dukters vardą. Dūrinių struktūra primena sudėtines pavardes, kurios
vartojamos be jungiamojo balsio. Šios pravardės duotos tame pačiame kaime
(J dikių) nors moterų vardai vienodi, tačiau pavardės ir tėvų vardai skirtingi
(K stonė – tėvo vardas Kostas, dukters – Ona, Al ksonė – tėvo vardas Aleksas,
dukters – Ona).
Nors gimininės pravardės būdingos Aukštaitijai, tačiau jų pasitaiko ir Žemaitijoje, pavyzdžiui tėvas ( i peris), duktė ( ioper itė), vaikai ( ioperi kai).
Populiariausia dukterims pridedama priesaga – -aitė, pavyzdžiui ioper itė –
duktė, kurios tėvas turėjo pravardę ( i peris).

2. 2. Santuokinės pravardės
Santuokinės pravardės duodamos moterims. Tai susiję su tradicija naujus
šeimos narius vadinti ūkio šeimininko vardu. Jos kuriamos panašiai kaip ir oficialios ištekėjusių moterų pavardės – prie vyro vardo pridedama priesaga -ienė,
pavyzdžiui
Antan enė – jos vyro vardas Antanas, Petr enė – vyro vardas Petras, T vosienė – vyro vardas Teod ras (šnektoje vadinamas T vosis arba Tav dorius).
Vyras ir žmona vadinami daugiskaitine vyro vardo forma, prie vyro vardo
pridedant galūnę -ai, pavyzdžiui
Antana – vyro vardas Antanas, Petra – vyro vardas Petras, Tavosia – vyro
vardas Teodoras, Juozapa – vyro vardas Juozapas.
Gimininės pravardės, skirtingai nei kitos, nenurodo individualių asmens
savybių – tai papildomas asmenvardis, padedantis atskirti bendrapavardžius.
Daugiausia pravardžių su priesaga -(i)ukas – 12 (80 ), o mažiausiai – pridedant dukters vardą – 2 (13 ) ir su priesaga -aitė – 1 (7 ) (žr. 7 pav.).
Iš viso tokių pravardžių 15.
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3. Pravardės dėl veiklos
Veikla – pamatas kolektyvo nariams individualizuoti. Kadangi vairi žmonių
veikla – vairūs ir pravardžių motyvai.
3. 1. Amatas jis siejasi su profesija, kuri kaime dažnai net paveldima, o
pareigos – skiriamos. Dažniausiai randamos pravardės
K lvis – kalvis, Kra čius – siuvėjas, Lak nas – greitai važinėjantis vairuotojas,
peris – vairuotojas, Vabal nis – augalų apsaugos agronomas, Ma šas – aludaris,
Monti ras – geras mechanikas, Mol kulė – fizikos mokytoja, Kapit nas – armijoje
buvo kapitonu, Pa paris – siūlėsi visiems padėti.
3. 2. Pomėgis jis labiausiai susijęs su charakterio ypatybėmis. Pomėg apibūdinančios pravardės yra gastronominės ir nusakančios kitą asmen nukreiptą
elges (patarinėjimai, žaidimai).
3. 2. 1. Gastronominis pomėgis jis nusako mėgstamą valg , pomėg rūkyti,
vartoti alkohol . Dažniau vartojamos šios pravardės
Bu delis – mėgstantis bandeles, V flius – mėgstantis vaflius, P pkininkas –
rūko pypkę, Leik – girtuoklis, Rudnosi kas – girtuoklis.
3. 2. 2. Žaidimų pomėgis pravarde gali tapti žaidimo pavadinimas ( silas).
3. 3. Elgesys, nukreiptas kitus asmenis.
3. 3. 1. Patarinėjimai pravardės dėl patarinėjimų duodamos tiems asmenims,
kurie kišasi ne savo reikalus.
Agr nomas – moko kitus ūkininkauti, n korius – daug žino, Mete ras – atspėdavęs visų metų orus.
3. 3. 2. Turėjimas ko nors šios pravardės apibūdina žmogų, turint išskirtin daiktą.
i limas – turėjo medinę lėlę (šiolimuką), kuriai galėjo judinti rankas ir kojas
ir ją nešdavosi per Užgavėnes.
Daugiausia pravardžių duodama dėl amato – 10 (50 ), kiek mažiau dėl
pomėgio – 6 (30 ), o mažiausiai – 3 (15 ) dėl patarinėjimų ir turėjimo ko
nors – 1 (5 ) (žr. 8 pav.).
Iš viso tokių pravardžių 20.

4. Pravardės dėl kalbos turinio
Pertarinės pravardės kilusios iš asmens vartojamo pertaro, atsiradusios dėl
psichologinių priežasčių. Pertarais užpildomos kalbos pauzės, pasunkėjus mąstymui
stresinėje situacijoje, o klausančiajam jie kliūva kaip kalbos balastas.
4. 1. Pravardės iš savarankiškų žodžių jos – sustabarėjusios vairių veiksmažodžių formos – (Agi di, Anek , Diev čiau, I ganas, L šė, Kla syk, N gis, P štvainis,
Sak kiam, Supra ti, Žina ).
4. 2. Pravardės iš nesavarankiškų žodžių jomis gali būti vairios dalelytės,
pravardžiuojamajam rišliai šnekant, dažniausiai jam pritariant, skatinant kalbėti – (N ).
4. 3. Pravardės, kilusios iš mėgstamų kartoti keiksmažodžių jos užpildo
kalbos pauzes.
4. 4. Pravardės iš savarankiškų žodžių junginių J bernuž li, M n aj jai,
pšim d , Žina re kalas.
4. 5. Kreipinys. Pravardės, kilusios iš kreipinių, yra kelių rūšių.
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7 pav. Santuokinės
pravardės

8 pav. Pravardės
dėl elgesio, nukreipto
į kitus asmenis

9 pav. Pravardės
dėl kalbos turinio

Asmenys pramenami žodžiu, kuriuo jie kreipiasi kitus tai gali būti familiarūs kreipiniai, augalų pavadinimai (P pa). Taip pat šiurkštūs kreipiniai, kuriais
stengiamasi pažeminti ar nuteikti prieš kitus adresatą (Lepe zeris, M lis).
4. 6. Pačių prasimintos pravardės kartais žmonės pasivadina autoironiškai – kr balis.
4. 7. Kitoks žodis ar jo forma jie gali būti vartojami mantraujant ar iš
pročio – ( mė – taria žod žemė, Tak nis – taria žod tekinis).
4. 8. Posakio žodis pravardėms kurti pasiteikiamos asociacijos ( i peris –
sakydavo, kad su arkliais važiuoju kaip su mašina).
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4. 9. Dainos žodis pravarde gali tapti mėgstamos dainos žodis, kuris nurodo dainos turin (Mort – Morta, Morta, dar po kvortą Leib – Leiba tėvus,
Leiba vaiks, grėbė tėvus, grėbė vaiks Li likas – La, la, la, la ).
Daugiausia pravardžių duodama dėl pertarų vartojimo – 23 (80 ), kiek
mažiau dėl dainos žodžių – 3 (10 ), kitokio žodžio – 2 (7 ), o mažiausiai – 1
(3 ) – dėl terpiamų pokalbius posakių (žr. 9 pav.).

5. Pravardės dėl būdo ypatybių
Būdą nusakančios pravardės yra kandžios, ironiškos. Jomis pasakomas vienas
kuris temperamento bruožas, ryški emocija. Tos ypatybės išryškėja bendraujant,
kliūva aplinkiniams kaip nestandartinės ydos. Šios pravardės – pravardžiuojamojo
menkavertiškumo kompensacija.
5. 1. Piktumas pravardės, duodamos piktiems žmonėms, reiškia piktus,
skaudžiai žeidžiančius gyvūnus (R ksas, Kia lė).
5. 2. Ūmumas šios pravardės vardija emociškai jautrius, nervingus žmones (Ožk , Ož s).
5. 3. Švelnumas pravardes gauna ir švelnūs žmonės (Ke telis – visus apsikabinęs bučiuoja).
5. 4. Atvirumas – polinkis plepumą ir su juo susijęs paskalų nešiojimas.
Tai užgaulus bruožas, kompensuojantis emocijų trūkumą, pasakotojui teikia pasitenkinimą klausytojo reakcija, nuostaba ar susižavėjimas (Geležinsn pė, Kvarkl ).
5. 5. Bailumas dažnai pati pravardė pasako apie pravardžiuojamąj ( uik s).
5. 6. Gudrumas, žioplumas šios pravardės reiškia abstrakčias sąvokas. Su
gudrumu siejamas smalsumas ( n korius).
5. 7. Lengvabūdiškumas jis būdingas nepastovaus charakterio žmonėms
(B zinas – nenulaiko vieno darbo).
Daugiausia – po 2 (20 ), yra pravardžių, nusakančių atvirumą, ūmumą,
piktumą, o mažiausiai – po 1 (10 ) – švelnumą, lengvabūdiškumą, gudrumą ir
žioplumą, bailumą (žr. 10 pav.).
Iš viso tokių pravardžių 10 (5 ).
10 pav. Pravardės
dėl būdo ypatybių
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6. Asociacinės pravardės
11 pav. Asociacinės
pravardės

Kadangi asociacinės pravardės daromos iš asmens vardo ar pavardės, jos
pravardžiuojamojo neapibūdina. Tai santykis tarp asmens oficialaus ir neoficialaus
pavadinimo – santykis tarp dviejų tikrinių žodžių.
Asociacinės pravardės yra trejopos fonetinės, semantinės ir onomastinės.
Fonetinės asociacijos vienos fonetinės asociacijos apeliatyviai reiškia gyvas
realijas – asmenis ar gyvūnus, kitos – daiktus, augalus ar ypatybes.
6. 1. Asmenų pavadinimai, asmenvardžiai – sutrumpintos ilgos pavardės
(Ž ntas – Žent lis, K mas – Kūmut itis).
6. 2. Iš augalų pavadinimų pravardėms imamas pirmasis skiemuo (V šnė –
Vyšni uskas, Raz nka – Razminas).
6. 3. Pravardės daromos iš gyvūnų pavadinimų (V štų pulkauni kas – Višpulskis, Tri šis – Baltrušaitis, Ungur s – Stungurys).
6. 4. Kiti apeliatyvai parenkami pagal pirmąj pravardės skiemen ar j kiek
pakeitus (Tr kšt – Trakšelytė, T ftelis – Tefelis, K škiai – Koškutės).
6. 5. Neretai pravardėmis tampa ir daiktų pavadinimai (P spūris – Pūrys,
Sasisk – vardas Stasys, Kr pšas – pavardė Dapšas, Gi taro gabali kas – vardas
Gintaras).
6. 6. Onomastinės asociacijos susidaro dėl onomastinės asmenvardžio reikšmės, onomastinio vardų gretinimo. Šios rūšies pravardes gauna žmonės, kurių
vardas ar pavardė sutampa su kokios garsenybės vardu ar pavarde. Pravarde gali
tapti ne tik asmenvardis, bet ir titulas, kilmė, profesija (Muzik kė – kompozitorius
Vytautas Juozapaitis, pravardžiuojamojo pavardė Juozapaitis).
Daugiausia asociacinių pravardžių susijusios su augalų, gyvūnų pavadinimais – 9 (60 ), kiek mažiau su kitais apeliatyvais – 3 (20 ), mažiausiai – 2
(13 ) asmenų pavadinimų ir 1 (7 ) – onomastinių asociacijų (žr. 11 pav.).

7. Pravardės dėl gyvenamosios vietos
Žmogaus vardijimas pagal gyvenamąją vietą yra labai senas. Gyvenamoji
vieta nusakoma išskirtiniu gamtos objektu (Pakaln škė – gyveno pakalnėje, lo
v lnias – gyveno pašilėje).
Struktūra priesagos vediniai dar turi priešdėl pa-, su kuriuo pravardė nėra
tokia universali (Kaln škė – Pakaln škė). Jei pravardė turi priešdėl pa-, tai priesaga
dažnai būna -iškis (-ė) (Pakaln škė).
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Kompozocija sudėtinių pravardžių antras žodis yra asmenvardis, o pirmas
reiškia objektą ir eina nederinamuoju pažyminiu ( lo v lnias).

8. Pravardės dėl turtinės padėties
Dažniausiai pravardes gyja turtingi žmonės (Bag čius).

9. Pravardės dėl kilmės ir tautybės
Šias pravardes paprastai gauna iš kitur atsikėlę žmonės. Šių pravardžių
šaknys nurodo kilimo vietą (Dzūk lis – iš Dzūkijos, Žema tis – iš Žemaitijos).

10. Pravardės, kurių motyvai neaiškūs
Pasitaiko pravardžių, kurių kilmės nepavyksta išsiaiškinti (Vokiet s, i pelis).

Apibendrinimas
Pravardžių vartojimą lemia objektyvios priežastys. Ten, kur yra mažai bendrapavardžių, – mažai ir pravardžių. Pravardės duodamos dėl kokio nors išskirtinio bruožo, daugiausia dėl fizinių ypatybių – 108 (53 ). Pravardė – reakcija
pravardžiuojamojo bruožą. Ją gali sukelti žmogaus išvaizda, kalbos defektai ar
turinys, pavardės skambesys.
Kitos pravardės duodamos dėl žmogaus santykio su aplinka, dėl ūkinės
veiklos ar elgesio su kitais žmonėmis.
Fizinės ypatybės, giminystė, kilmė, tautybė nepriklauso nuo žmogaus valios
ir jis negali jų pakeisti. O kiti bruožai, kaip antai gyvenamoji vieta, veikla, būdas
ir išvaizda, gali būti ir pakeičiami.
Kalbos defektams ar turiniui apibūdinti pavartojamas pravardžiuojamojo
tariamas žodis.
Pravardžių šaknys turi nusakomųjų ypatybių. Pravarde gali būti bet kokia
šaknis, net neturinti asmens pavadinimo, o kartais ir nesavarankiški žodžiai, kaip
pertarais virtę jungtukai, šūksniai.
Pravardės turinyje yra individualizuojamoji, skiriamoji žmogaus žymė. Jei
onomastinė ir apeliatyvinė motyvacijos sutampa – pravardė yra paprastoji, o jei
nesutampa – tropinė, kuri su ypatybės simboliu gali jungtis tiesiogiai. patybių
simboliais yra virtę garsenybių asmenvardžiai.
Pravardės turi asmenvardžio ar asmens pavadinimo formas. Zooapeliatyvinės kilmės pravardėmis nusakomas pravardžiuojamojo būdas ar fizinės ypatybės.
Pravardžių motyvai rodo netipiškus, retus ar nepageidaujamus bruožus.
Moterims pravardės daugiausia duodamos dėl kompleksijos, aprangos, tvarkingumo, liežuvavimo, mažiau dėl gyvenamos vietos, turto ar veiklos.
Kai išnyksta onomastinis motyvas, pravardė apibūdina žmogų savo retumu
ar ne prastumu. Išnykusią motyvaciją gali pakeisti nauja.

Literatūra
But kus A. Lietuvių pravardės, Vilnius, 1995.
Zin ke vi čius Z. Lietuvių antroponimika Vilniaus lietuvių asmenvardžiai
VII a. pradžioje, Vilnius, 1977.
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Vaiguvos valsčiaus pravardžių abėcėlinis sąrašas
A

D

Agi di – pertaras, pertarinė pravardė
Agr nomas – mano, kad viską žino
Alo zas – lėtų apsukų
Anek – pertaras
Ap okas – didelių akių
silas – mėgsta tok kortų žaidimą

Didga vis – didelės galvos
Diev liau – pertaras
D linas – lėtos eisenos
Dzūk lis – kilęs iš Dzūkijos
Džiūsn – liesa

B

Er lis – turėjo ant kaktos didelę karpą

Bag čius – turtingas
Baltap kis – šviesiaplaukis
Baltap kis – panašus zuik
Baltkoj kė – baltų kojų
Baltpla kis – ne laiku pražilo
Ba balis – storas
Ba bė – per daug greitai kalba
Bars kas – šveplas
Barzdyl – augina barzdą
Bebenči kas – mažo ūgio (pasakos herojus)
B bras – stambių, atsikišusių dantų
Beda tis – neturi dantų
Bed šlius – žvairas
Begem tas – storas
B zbronė – greitakalbė
B zė – dėl išvaizdos(?)
B zinas – nepabaigia pradėto darbo
Bob lė – stora
Bobul kė (-ytė) – motinos pravardė Bobulė
B cmanas – tėvas rinko butelius
B sas – storas
Buli kas – stiprus
B lka – mažo ūgio
Bu delis – mėgstantis bandeles
Buratini kas – tėvo pravardė Buratinas

C
huini – pertaras (keiksmas)
h li – pertaras (keiksmas)
ib lė – žila, prigludusiais plaukais
yrul itė (- enė) – mažo ūgio
yruli kai – jų motinos pravardė Cyrulaitė
vikli kas – raudonskruostis

Č
ig nas – juodaplaukis, tamsaus gymio, plepus
ig nė – tamsaus gymio, juodaplaukė
igoni kas – jo tėvo pravardė Čig nas

E
G
Galv zas – turi didelę galvą
Ga dras – vaikšto po laukus kaip gandras
Geležinsn pė – liežuvautoja
Gervak klė – aukšto ūgio
G lius – vis kraipo galvą
Gi taro Gabali kas – jo vardas Gintaras
G sla – liesas
Gyv tė – aukšto ūgio, liesa

I
I gšė – aukšto ūgio
I ganas – pertaras (ir gana)

J
J bernuž li – pertaras
Jud šius – tamsaus gymio, nesiprausiąs
J odbutkis – jo pavardė Butkus, tamsaus gymio
J odšimkis – jo pavardė Šimkus, tamsaus gymio
Juod kas – vis murzinas (dirba tok darbą)
J odvarnis – nešioja akinius, riestanosis
J pužė – pertaras (žmogus ne šveplas)

K
K lvis – kalvis
Kapit nas – armijoje buvo kapitonu
K tinas – nešioja ūsus
Ke telis – apsikabinęs visus bučiuoja
K kštas – mažo ūgio
Kelm rovis – stiprus
Ker bla – lėtos eisenos
K višas – kreivų kojų
Kia lė – prašmatni, ieško priekabių
Ki vis – griežtas
Kla syk – pertaras
Kliši kas – tėvo pravardė Klišius
Kl šius – šlubas
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Kobin s – kumpos nosies
Kobr – aukšto ūgio
Kov kas – nešioja akinius, riestanosis
Kra čius – siuvėjas
Kreivan sė – kreivos nosies
Kr pšas (Krepš s) – jo pavardė Dapšas, pilvotas
Kr plė – ištižęs, nerangus
K mas – pavardė Kūmutaitis
Ku pis – liesas
K nigas – plikagalvis
K rmis – trumpo kaklo, kuprotas
K škiai – jų pavardės Koškutės
Kvarkl – liežuvautoja

L
Lak nas – vairuotojas, greitai važinėjantis
mašina
Leib – dainuodavo dainą apie Leibą
Leik – girtuoklis
Lemp kė – nešioja akinius
Lepe zeris – taip vadino kitus
Liolikas – visada dainuodavo la, la, la
Lok s – rudaplaukis
Loki kas – jo tėvo pravardė Lok s
L šė (gl šė) – priekurtė

M
M rgė – greitakalbė
Ma šas – žydiškos išvaizdos aludaris
Maž lis – aukšto ūgio
Medink jis – su kojos protezu
M kis – neaiškiai kalba
M kis – mekenantis
M kis – greitakalbis
Mel gius – meluoja, pasakoja nebūtus dalykus
Mešk – drūto balso
Mešk – mažas, apvalainas
M škis – nešiojo didžiulę žieminę kepurę
M škis – visada nešiojo tik treningą
Meški kas – drūto balso, nevalyvas, murzinas
Mešk tė – neaukšta, stora
Mete ras – atspėdavo visų metų orą
M tras penk – mažo ūgio
Mi žinas – mažo ūgio
Mol kulė – fizikos mokytoja
M lis – taip vadino kitus
Monti ras – geras mechanikas
Mort – dažnai dainuoja Morta, Morta, dar
po kvortą

A

M n ajaj i – pertaras
Mus lė – mažo ūgio
Musėli kas – jo motinos pravardė Mus lė
Mus kė – mažo ūgio
Muzik kė – (jo pavardė Juozap itis) – aliuzija
kompozitorių Vytautą Juozap it

N
N gis – pertaras
Nykšt kas – mažas
Nik linas – maivosi ir judina ausis kaip aktorius Jurijus Nikulinas
N – pertaras
Nusmuktke nis – liesas

O
pšim d – pertaras
Ož s – užsispyręs
Ožk – nervinga

P
Pagal s – aukšto ūgio
Pagali kas – aukštas, plonas
Pakaln škė – gyveno pakalnėje
Pa paris – siūlosi visiems padėti
Pel ckis – panašus Justą Paleck vyresn j
Pel da – kumpanosis
P mpė – mažas
P mpė – nešioja kuodą
P mpė – trumpos nosies
Pe zelis – buvo išdažęs mokyklą
Pėšk – greitakalbis(?)
Pilv tė – stora
P pkininkas – rūko pypkę
Pyragi kas – storas, mažo ūgio
P štvainis – pertaras
Plėv – liesa
P chui – pertaras (keiksmas)
Pup – taip kreipiasi kitus
Pūri kas – mažo ūgio
P spūris – jo pavardė Pūr s
P škinas – garbanotų plaukų

R
Raz nka – pavardė Razminas
R ksas – puldavo ant žmonių kaip šuo
Rėži kas – mažas
R dė – rudaplaukė
Rudnosi kas – girtuoklis
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S

U

Sak kiam – pertaras
Saldin kė – daug šnekėdavo, nenustygdavo
vietoje
S pijus (plg. sapalioti) – jo vardas Pijus, šveplas
Sasisk – jo vardas Stasys
Skruzdėl kė – maža, darbšti
Sl bikas (Slavikas) – mažo ūgio, storas
Spr ndis – mažo ūgio
Statin itė – stora
Stor lis – storas
Supra ti – pertaras

Ungur s – jo pavardė Stungur s

Š
mė – taria žod žemė
rnas – buvo sugavęs šerną
iaudin kas – šviesių plaukų
lo v lnias – gyvena pašilėje
i limas – nešiojosi per Užgavėnes medinę
judinamą lėlę
ioper itė – jos tėvo pravardė Šioperis
i peris – važiuodamas su arkliais, sakydavo
važiuojąs kaip su mašina
iop s – šveplas
i pelis – motyvas nežinomas
kr balas – pats prasiminė
ci kas – iš vei do pa na šus
bok si nin ką
A. Šociką
peris – vairuotojas
ve tjonis – pavasarininkų pirmininkas, vardas Jonas
v plis – šveplas
vepli kas – jo tėvo pravardė Šv plis
v nakis – kreivų akių
uj – mekenantis

T
Tak nis – žod tekinis taria takinis
T šė – nedidelė, storulė
T ftelis – jo pavardė Tefelis
Telyči – stora
Tr kšt – jos pavardė Trakšelytė
Tri šis – storalūpis
Tri šis – jo pavardė Baltruš itis

V
V balas – vaikšto susirietęs
Vabal nis – augalų apsaugos agronomas, naikina vabalus
Vabali kas – jo tėvo pravardė V balas
Vafli kas – jo tėvo pravardė V flius
V flius – mėgsta vaflius
V rna – jo pavardė Varanavičius, ilganosis
Varni kas – jo tėvo pravardė V rna
V lina (velnias , velti ) – ilgų plaukų
V pkis – neaiškiai kalba
V šnė – jo pavardė Vyšniauskas, raudonos
nosies
V štų pulkauni kas – jo pavardė Višpulskis
V kietis – per karą rengėsi vokiškai
Vokiet s – nežinomas, neaiškus motyvas
Vo kiet kas – jo tė vo (ir bro lio) pra var dė
V kietis

Z
aik – mikčius
n korius (žiniuonis) – daug žino
uik s – atsikišusių lūpų
uik s – vikrus
uik s – baikštus (zuikienė)
uiki kas – jo tėvo pravardė Zuik s

Ž
Žema tis – žemaičiuoja
Žiauber s – maldavęs per žiauberę miltus?
Ž ntas – jo pavardė Žentelis
Ž das – tamsaus gymio
Žyd kas – jo tėvo pravardė Ž das
Ž lė – žila
Ž lonė – šviesių plaukų
Žina – pertaras
Žina re kalas – pertaras
Žiraf – aukšta
Žir fė – aukšta, primerkusi ak
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Vaiguvos mokyklos mokinių vardai
XX amžiuje
Liucija Pauliukėnienė

Dabartinių lietuvių vardų yra keletas skirtingos kilmės ir nevienodo senumo sluoksnių. Pagal vartojimo Lietuvoje amžių tie sluoksniai eina tokia tvarka
1. Senieji lietuviški (ir kitų baltų tautų) vardai 2. Kalendoriniai krikštavardžiai
3. Naujieji lietuviški vardai 4. Naujieji skolintiniai vardai.
1 pav. Vaiguvos
mokyklos mokinių
vardai

Išnagrinėti 230 V iguvos mokyklos mokinių vardai.
Iš jų Vaiguvos mokykloje daugiausia yra kalendorinių krikštavardžių – 138,
arba 59
gerokai mažiau yra senųjų lietuviškų vardų – 29, arba 13
29 vardai,
arba 13 , yra naujieji lietuviški vardai. Mažiausiai, 19 vardų, arba 8 , yra naujųjų
skolintinių vardų. Dar yra 15, arba 6 , vardų, kurių kilmė aiškinama vairiai.

1. Senieji lietuviški (baltų) vardai (29)
XIII–XV amžiais, kaip liudija rašytiniai istorijos šaltiniai, ir iki tol, priešistoriniais laikais, visos baltų gentys (lietuviai, latviai, prūsai, jotvingiai, kuršiai, žiemgaliai, sėliai) turėjo vienanar vardijimą – žmonės vadinosi vien vardais. Senieji
baltų vardai, kaip ir kitų indoeuropiečių, yra keturių darybos tipų 1) dvikamieniai
(kartais trikamieniai) dūriniai, 2) iš jų padaryti trumpiniai, 3) priesaginiai trumpinių vediniai, 4) apeliatyvai – tiesiog bendriniai žodžiai, virtę vardais.1
2 pav. Senieji
lietuviški (baltų)
vardai

1

Kuzavinis K., Savukynas B. Lietuvių
vardų kilmės žodynas
(5-asis pataisytas ir papildytas leidimas), Vilnius, 2007, p. 14–15.
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Išnagrinėti Vaiguvos mokyklos 24 senieji lietuviški (baltų) vardai. Didžiausią jų dal sudaro vardai, kilę iš dvikamienių dūrinių – 11 vardų, arba 46 . 6
vardai, arba 25 , yra kilę iš trumpinių, padarytų iš dvikamienių dūrinių, ir 5,
arba 21 , priesaginių trumpinių vedinių. Mažiausią dal , tik 2 vardai, arba 8 ,
sudaro apeliatyvai, virtę vardais.
1.1. Dvikamieniai vardai buvo daromi suduriant tam tikrus vardinius žodžius.
Didžiuma senųjų baltų dvikamienių vardų neturi manomos atkurti etimologinės
reikšmės, tačiau jaunesnės sistemos laikų paveldėti vardai turi dar aiškią reikšmę.
Senieji baltų vardai turėjo taurią reikšmę – jais buvo linkima žmogui tam tikrų
savybių, bendruomenės laikomų vertingomis ir svarbiomis. Dvikamienius vardus
ir jų trumpinius vartojo tik aristokratija ir kilmingasis luomas, o kas jam nepriklausė, galėjo turėti tik apeliatyvinius vardus. (17)
A girdas (1) tarm. lgirds – sulietuvintas prūsų al- ( liet. al-i i;
ali i vienas kiekvienas , plg. graik. llos kitas , got. alja kitas
gird- ( liet. gird- ti, gi d-as žinia, gandas .
A vydas (1) tarm. lvyds šnek. mal. Alvyd ks, Alvyd lis – sulietuvintas prūsų al- ( liet. al-i i; ali i vienas kiekvienas , plg. graik.
llos kitas , got. alja kitas
vyd- ( prūs. widdai matė , liet.
iš-v d-o).
A minas (1) – ( liet. ar, er taip pat, irgi , latv. ar , prūs. er taip
pat
min- ( liet. min- ti; mi -ti, m -na, m -nė).
A vydas (1) tarm. rvyds šnek. mal. Arvyd ks, Arvyd lis – suliet.
prūs. ar- ( liet. ar, er taip pat, irgi , latv. ar , prūs. er taip pat
vyd- ( prūs. widdai matė , liet. iš-v d-o).
A rimas (1) tarm. urims – liet. au- ( prūs. au nuo, be, šalin ,
plg. liet. au-monėm be nuovokos )
rim- ( liet. r mti, r mo) –
nenurimstantis, veiklusis .
De mantė (1) tarm. De ma – iš vyr. vardo De mantas, kur dei- ( liet.
ir prūsų De vas Dievas )
mant- ( liet. mant- s sumanus ).
D vilė (1) tarm. Duov li šnek. mal. Duovil ki – iš vyr. vardo D vilas
do- ( liet. d -tas, d -vis davimas ) vil- ( liet. v l-tis, v l-iasi; vil-t s).
mant- ( liet. mant- s
E gmantas (1) – eid- ( liet. eid-l s eiklus )
sumanus , mant turtas ).
Gr žvydas (1) tarm. Gr žvyds šnek. mal. Gražvyd ks – graž- ( liet.
graž-us)
vyd- (liet. iš-vys-ti, iš-vyd-o).
I mantas (1) tarm. I mants šnek. mal. Irmant ks – ir- ( liet. i , i gi
taip pat
mant- lyvių im stebuklas
and dovana .
M ndaugas (1) tarm. Myndaugs šnek. mal. Myndaugi ks, Myndaug lis –
kur min- ( liet. min- ti; mi -ti, m na; min-t s)
daug- ( liet. daug,
daug- ti) – daugiamintis, išmintingasis .
R mantas (1) tarm. R mants – ri- iš rim- ( liet. r m-ti, r m-o)
mant( liet. mant- s sumanus , mant- turtas ).
R mantė (1) – iš vyr. v. R mantas.
R mvydas (1) tarm. R mvyds šnek. mal. Rimvyd ks – ri- iš rim- (
liet. r m-ti, r m-o)
vyd- ( iš-v d-o, iš-v sti).
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V gantas (1) tarm. V gants šnek. mal. Vygant ks – vy- ( liet. v -ti
ginti, varyti
gant- ( liet. gan- ti saugoti , plg. g n-ti).
V tautas (1) tarm. V tauts šnek. mal. Vyt ks, Vyt lis – vy- iš vyd- (
liet. iš- v d- o, iš- v sti, plg. pa- v d -alas)
taut- ( liet. taut ,
prūs. tauto kraštas ).
Žyg mantas (1) tarm. Ž gis šnek. mal. Žygi ks – plg. liet. pvd. Ž gas;
žygi- ( liet. žyg-i oti; ž g-is)
mant- ( liet. mant- s sumanus ,
mant- turtas ).

1.2. Dvikamienių vardų trumpinių baltų kalbose yra du tipai a) vardą
sudaro pirmasis (kartais antrasis) sandas b) vardas padaromas iš pirmojo sando
ir dalies antrojo. Iš pradžių trumpiniai buvo tik trumpesni dvikamienių vardų
pakaitai familiaresniam vartojimui, o vėliau tapo atskirais vardais. (7)
G das (2) tarm. G ds šnek. mal. Ged ks – trump. iš avd. su Ged- (
liet. ged- uti ilgėtis ).
Ma tas (2) tarm. Ma ts šnek. mal. Mant ks – trumpinys iš avd. su
Mant- Ma tautas, kur man- iš mant (i)- ( liet. mant s sumanus ,
mant- turtas ).
Rim (2) tarm. R ma šnek. mal. Rim ki, Rim ti – iš vyriško vardo
R mas, taip pat trumpinys iš mot. vardų su Rim- R mantė, R mtautė,
Rimvyd ir kt. mal. vedinys Rim tė.
R mas (2) tarm. R ms šnek. mal. Rim ks, Rim tis – trumpinys iš avd.
su Rim- R mantas, R mtautas, R mvydas ir kt.
V ida (1) šnek. mal. Vaid ki, Vaid ti – iš vyr. v. V idas, kuris yra
trumpinys iš avd. su Vaid- V idginas, vaid- ( liet. v id-ytis rodytis , vaid- ntis).
V idas (1) tarm. V ids šnek. mal. Vaid ks, Vaid tis – trumpinys iš
avd. su Vaid- V idginas, vaid- ( liet. v id-ytis rodytis , vaid- ntis).
V ltė (1) tarm. V lti – trumpinys iš V ltautė, kuris iš vyr. v. V ltautas,
kur vil- ( liet. v l-tis, v l-iasi; vil-t s).

1.3. Vediniai iš trumpinių buvo padaromi su priesagomis iš vardų ir visų
senųjų trumpinių. Galūnės pakeitimas, atitinkama priesaga suteikia jiems tik individualią darybos reikšmę – priklausomybės, mažybės, malonybės, tačiau neturi
etimologinių leksinių reikšmių. (4)
Aldon (2) tarm. Alduona šnek. mal. Ald ki, Alduon ki – iš vyr vardo Ald nas, kuris yra priesagos -onas vedinys iš šaknies aldald- ti aidėti, skambėti , ald- ti skardėti . Aldon – skardžiabalsė .
Bir tė (2) tarm. Bir ti, Birūta šnek. mal. Birūt ki – iš vyr. v. Bir tis
priesagos -utis (mažyb.) vedinys iš sen. trumpinio B ras bir- (
liet. b rti senąja reikšme gimdyti , su balsių kaita be -ti, dar plg.
b r-nas, latv. b r-ns vaikas , got. barn gimusis, gimdytasis, t. y.
vaikas ).
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K st tis (2) tarm. K stis šnek. mal. K st ks – priesagos -utis vedinys
iš sen. trumpinio K stas, kuris iš avd. su K s-t- K startas, K stautas,
k st- ( liet. k sti).
Svaj nas (1) tarm. Sv jus šnek. mal. Svaj ks, Svajūni ks – priesagos
-ūnas vedinys iš sen. trump. Svajas, kur svai- ( prūs. swais savas , plg. liet. sv nis).

1.4. Apeliatyvinių vardų baltai senovėje galėjo turėti labai daug – tai vairių
reikšmių bendriniai žodžiai, tiesiogine ar perkeltine prasme nusakantys individualius vardijamų žmonių bruožus. Apeliatyviniai vardai dabar nėra dažni, paplitę
tik tie, kurie yra giję iš mitologijos, tautosakos ar literatūros naujų konotatyvių
reikšmių. (1)
glė (2) tarm.

gli šnek. mal. Agl ki, Agl ti – liet. glė.

2. Kalendoriniai krikštavardžiai (139)
Krikštavardis – tai krikštijamajam duodamas šventojo vardas. Iki 1940 m.,
kol Lietuvoje bažnyčia nebuvo atskirta nuo valstybės, krikštavardžius turėjo gauti
visi naujagimiai, kurių tėvai katalikai, nes civilinės metrikacijos nebuvo. Anuomet
nekrikščioniški vardai galėjo būti rašomi metrikus tik šalia krikštavardžio,
todėl tarp gimusių per XX a. pirmuosius keturis dešimtmečius daug dvivardžių.
Turėdami Lietuvoje šešių šimtų metų tradiciją, daugelis gerokai aplietuvinti, krikštavardžiai yra tvirtai augę mūsų vardyną ir kultūros istoriją, vieni dažniau,
kiti rečiau tebevartojami.2
pav. Kalendorinių
krikštavardžių
skirstymas pagal
kilm

Išnagrinėti 136 Vaiguvos mokyklos krikštavardžiai. Didžiausią jų dal sudaro
lotyniškos kilmės krikštavardžiai – 36, arba 27
kiek mažiau – 34, arba 24 ,
germaniškos kilmės 31, arba 22 , graikiškos kilmės 26, arba 19 , hebrajiškos
kilmės. Mažiausiai, tik 11, arba 8 , slaviškos kilmės.
2.1. Hebrajiškos kilmės krikštavardžiai (26). Senasis ir Naujasis Testamentas
nuo XVII a. pradėtas versti lietuvių kalbą. Bažnyčia ir kunigai buvo šaltinis
atsirasti Lietuvoje hebrajiškiems vardams lietuvių kalba. Jie atėjo per baltarusių
ir lenkų kalbas.
2

Ten pat, p. 23–24.
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Ad mas (2) tarm. Aduoms šnek. mal. Aduom ks, Aduom lis – iš sulotyninto hebr. Adamus, kuris iš hebr. d m hebr. d m ,,žmogus‘‘.
Dani lė (2) – bažn. lot. Daniela iš vyr. v. Dani lius, o šis iš hebr.
D n l – Dievas mano teisėjas .
Dan tė (2) tarm. Dan ti šnek. mal. Dan ki – priesagos -utė vedinys
iš seno mot. vardo Dan , kurio senas galūnės -a vedinys iš vyr.
vardo D nas, kuris senas liet. trumpinys iš Dani lius, kuris bažn.
lot. Daniel iš hebr. D n l – Dievas mano teisėjas .
Elžbiet (2) tarm. Alzb eta šnek. mal. Alzbiet ki – iš sulotyninto hebr.
Elisabeth, kuris iš hebr. El šeba – prisiekianti Dievu .
Gabri lius (2) tarm. Gabri lis – bažn. lot. Gabriel, kuris iš hebr. Gabhr l – Dievo karys Dievas mano stiprybė .
Iev (4) tarm. va, v si šnek. mal. v ki, v ti – iš sulotyninto
hebr. Eva, kuris iš hebr. aw – gyvybinga gyvenimo davėja .
Janin (2) tarm. Jan na šnek. mal. Jan ki – per lenk. Janina iš sulotyninto hebr. Joanna, Johanna, kuris iš vyr. v. Johannes iš hebr.
J h n n – Jahvė išklausė, t. y. Dievas maloningas .
J nas (2) tarm. J ons šnek. mal. Juon ks, Juon lis – iš sulotyninto
hebr. Joannes, Johannes iš hebr. J h n n – Jahvė išklausė, t. y.
Dievas maloningas .
Judit (2) tarm. Jud ta šnek. mal. Judit ki – iš sulotyninto hebr. Juditha,
Judith iš hebr. Jehūd – judėjietė, Judėjos gyventoja .
Ju zas (2) tarm. Jūzas šnek. mal. Juz ks, Juz lis – vardo Ju zapas
trumpinys, kuris iš sulotyninto hebr. Josephus, Joseph iš hebr. J s f –
Jahvė pridės (dar kitą sūnų prie dabar gimusio) Dievas padės .
J zė (2) tarm. J zi šnek. mal. Juz ki – trumpinys iš v. Juzef bažn.
lot. Josepha iš vyr. v. J s f – Jahvė pridės (dar kitą sūnų prie dabar
gimusio) Dievas padės .
Loret (2) tarm. Luor ta šnek. mal. Luoret ki – iš italų Loretta, padarytas su priesaga -etta (mažybinė) iš Laura ir Lora, kuris yra
trumpinys iš Leonora ir Eleonora.
Marij (2) tarm. Mar ji šnek. mal. Mar ki – iš sulotyninto herbr.
Maria, iš hebr. Mirj m (arabų Mari m) – atkaklioji .
Mar tė (1) tarm. Mar ti – liet. priesagos -ytė vedinys iš Marij ,
kuris iš sulotyninto herbr. Maria, o šis iš hebr. Mirj m (arabų
Mari m) – atkaklioji .
M kolas (1) tarm. M kasis šnek. mal. Mikuoli ks, Mikasi ks – M kolas
gautas per sen lenkų M ch l iš sulotyninto hebr. Michaël, kuris iš
hebr. M k l – kaip dievas .
Naz ras (2) – iš sulotyninto herbr. Nazarius hebr. n zar (jis) pasišventė Dievui .
On (4) tarm. Vuona šnek. mal. Von ki, Von li – iš sulotyninto hebr.
Anna hebr. hann n (Dievo) malonė .
Raja – dem. Rachelė iš hebr. R h l (bažn. lot. Rachel) – avelė .
Samanta – iš vyr. vardo Samu lis, kuris iš sulotyninto hebr. Samuel
iš hebr. Šemū l – Dievas išklausė .
Sa lius (2) šnek. mal. Sauli ks – iš sulotyninto hebr. Saulus, kuris iš
herbr.
ūl – išmelstas (iš Dievo) .
1111

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

Simon (2) tarm. Simu na šnek. malon. Sim ti – iš sulotyninto hebr.
Simona, kuris iš vyr. vardo Simon, o tas iš sulotyninto hebr. Simon,
o šis iš hebr. im n – išklausymas Dievas išklausė .
S monas (1) tarm. S muons šnek. mal. Sim ks – iš sulotyninto hebr.
Simon iš hebr. im n – išklausymas Dievas išklausė .
T das (2) tarm. T ds šnek. mal. Tad ks – iš sulotyninto hebr. Thaddaeus – drąsusis, ryžtingasis .
Tamar (2) tarm. Tam ra – iš sulotyninto hebr. Tamara, o šis iš hebr.
T m r – palmė .
Tom (2) tarm. Tu ma šnek. mal. Tuom ti – liet. galūnės -a vedinys iš vyr. v. T mas, kuris iš sulot. hebr. Thomas, o šis iš hebr.
T m dvynys .
T mas (2) tarm. Tuoms šnek. mal. Tuom ks – iš sulot. hebr. Thomas,
o šis iš hebr. T m dvynys .

2.2. Graikiškos kilmės krikštavardžiai (31). Graikiškos, kaip ir hebrajiškos,
kilmės senųjų vardų kelias Lietuvą daugiausia ėjo drauge su krikščionybe ir
buvo ilgas ir vingiuotas. Graikiškos kilmės vardai lietuvių kalboje būdavo paveikti
rytų ir vakarų slavų kalbų, nes krikščionybė Lietuvą atėjo per slavų kraštus.
Daugelis graikiškų krikšto vardų Lietuvą atėjo sulotyninti.
gnė (2) tarm. gni šnek. mal. Agn ki, Agnyti – iš sulotyninto graik.
Agnes (kilm. Agnetis) graik. hagnV tyra skaisti .
Agot (2) tarm. Agu ta šnek. mal. Aguot ki – sulietuvintas vardo
Agata variantas – iš sulotyninto graik. Agatha – kilnioji graik.
agath gera, kilni .
leksas (1) šnek. mal. Aleksi ks – trumpinys iš Aleks ndras iš sulotyninto graik. Ale sander, kuri iš graikų Aleksandros – ,,žmonių
gynėjas‘‘ graik. al kso ,,ginti, saugoti‘‘
anVr ,,vyras, žmogus .
Anatolijus šnek. mal. Tuolia – iš graik. Anatolijos gyventojas . Platesne prasme – žmogus iš Rytų .
Andri jus (2) – per rytų slavų Andriej iš graikų Andreas (bažn. lot.
Andreas) graik. andre os vyriškas, drąsus .
Ang lė (2) tarm. Angieli šnek. mal. Angiel ki – iš vyr. v. Ang lius,
kuris iš sulotyninto graik. Angelus graik. ngelos pranešėjas,
žinianešys .
Anicet (2) tarm. Anic ta, Anc ki – bažn. lot. Aniceta iš vyr. v. Anicetus,
kuris iš sulotyninto graik. Anicetus graik. an ketos nenugalimas,
ne veikiamas .
Ark dijus (1) – iš sulotyninto graik. Arcadius – arkadietis, Arkadijos
(Graikijos srities) gyventojas .
Ast (2) tarm. sta šnek. mal. Ast ki, Ast ti – liet. trumpinys iš
Anastazija, kuris iš sulotyninto graik. Anastasius graik. anast s
prisikėlęs .
D rija (1) – iš bažn. lot. Daria, kuris iš vyr. v. Darius, gauto per
graik. Dare os, kuris iš iran. (sen. persų) D rayavahuš – turtuolis,
turtų valdytojas .
1112

KAL

A

(2) tarm. Al na šnek. mal. Al ki, Alyti – iš sulotyninto graik.
elena graik. h l n šviesioji, skaisčioji .
Eg dijus (1) šnek. mal. Egid ks, Egid tis – iš sulotyninto graik. Aegidius – egidos ( Dzeuso skydo) laikytojas graik. aig s (kilm.
aig dos) egida, Dzeuso skydas .
Eug nija (1) tarm. Aug niji, šnek. mal. Aug ki, Augi, Aug ti – iš sulotyninto graik. Eugenia, kuris iš vyr. v. Eugenius graik. eugenVs
gerai gimęs, kilmingas .
Eug nijus (1) tarm. Aug nijus šnek. mal. Augi ks, Aug tis – iš sulotyninto graik. Eugenius graik. eugenVs gerai gimęs, kilmingas .
l n forma, graik.
Ilon (2) tarm. Iluona – vengriška graik. vardo
h l n šviesioji, skaisčioji .
Iren (2) tarm. Ir na šnek. mal. Ir ti, Ir ki – iš sulotyninto graik.
Irene, Irenaea graik. eir n taika ramybė .
Jol nta (1) tarm. Juol nta šnek. mal. Juolant ki, Juolantieli – iš sulotyninto graik. Jolanta (bažn. lot. Jolenta, Jolentha) vėlyv. graik.
iol nth žibutė .
Jolit (2) tarm. Juol ta šnek. mal. Juolit ki, Juolka – iš sulotyninto vengrų
Joleta, Jolita, kuris iš vengrų Johelet, o pastarasis – vengriškas vardo
elene variantas, graik. elena graik. h l n šviesioji, skaisčioji .
J rgis (1) šnek. mal. Jurgi ks, Jurg tis – per sen. rus. Jurg , Jurgij ar
vok. tarm. J rge, J rges, J rge, J rg iš sulotyninto graik. Georgius
graik. ge rg s žemdirbys .
Kristin (2) tarm. Kryst na šnek. mal. Krist ki, Krist ti, Kristyn ti –
iš sulotyninto graik. hristina lot. (graik.) christina krikščionė .
Leon das (2) tarm. Levuonyds – iš sulotyninto graik. Leonidas – liūto
sūnus panašus liūtą .
M nika (1) tarm. Mu ni šnek. mal. Muon ki – iš sulotyninto graik.
Monica – vienintelė graik. m nos vienas, vienintelis .
N rijus (1) šnek. mal. Neri ks – iš sulotyninto graik. Nereus, kuris iš
senovės graikų mitologinio vardo N r us – Nerėjas, jūrų dievas.
P tras (2) šnek. mal. Petr ks – iš sulotyninto graik. Petrus graik.
p tros uola, akmuo .
Rit (2) tarm. R ta šnek. mal. Rit ki, Rit ti – bažn. lot. Rita, kuris
yra itališkas trumpinys iš Margherita, o šis iš sulotyninto graik.
Margarita graik. margarit s perlas .
Stef (2) tarm. St pa, St pa šnek. mal. Stap ki, Stap ti – liet. trumpinys iš Stef nija, kuris iš sulotyninto graik. Stephana Stephania,
kuris iš vyr. v. Stephanus graik. st phanos vainikas .
St pas (1) tarm. St ps šnek. mal. Stap ks – trumpinys iš St ponas,
kuris iš sulotyninto graik. Stephanus graik. st phanos vainikas .
Z nonas (1) tarm.
nuons šnek. mal. en ks – iš sulotyninto graik.
eno (kilm. enonis) – Dzeuso, priklausantis Dzeusui graik.
eus (kilm. Vnos – Dzeusas, graikų Olimpo dievų valdovas.
Z fija (1) tarm. u pija, ūlė šnek. mal. uop ki, ūliki – iš sulotyninto graik. Sophia graik. soph a išmintis .
Zoja tarm. uoji – iš graik. gyvybinga .

Elen
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Z sė (2) tarm. uosi šnek. mal. uos ki, – liet. trumpinys iš
kuris iš sulotyninto graik. Sophia graik. soph a išmintis .
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fija,

2.3. Lotyniškos kilmės krikštavardžiai (36). Lotyniškos kilmės vardai atsirado
po Lietuvos krikšto, tapo populiarūs ir pasiekė mūsų dienas. Tuo ilgu laikotarpiu
lotyniškieji vardai gerokai keitėsi, prisitaikė prie lietuvių kalbos. Lotyniški vardai
Lietuvą pateko per kalbas tarpininkes – dažniausiai slavų. Lotyniškos kilmės krikšto
vardai nuo savo pirminio pavidalo yra nutolę mažiau negu hebrajiški ar graikiški.
Alb nas (2) tarm. lbyns šnek. mal. Albyni ks – iš lot. Albinus lot.
albus baltas skaistus .
Ant nas (2) tarm. Ant ns, A tanis šnek. mal. Antani ks, Antan lis –
per ryt. slavų Anton iš lot. Antonius, kuris iš sen. Romėnų giminės
vardo Antius – priekyje einantis, vedantis .
Apolin ras (2) tarm. Apuolin rs – iš lot. Apollinaris – apoloniškas ,
kuris iš mitologinio vardo Apollo (kilm. Apollinis) – Apolonas,
romėnų ir graikų saulės dievas, menų globėjas.
Aur lija (1) tarm. Aur lyji šnek. mal. Aur ki, Aur ti – iš. lot. Aurelia,
kuris iš vyr. v. Aurelius lot. aureolus auksinis .
Ben s (4) šnek. mal. Ben ks – trumpinys iš Bened ktas, kuris iš lot.
Benedictus lot. benedictus palaimintas .
B nius (2) šnek. mal. Ben ks – trumpinys iš Bened ktas, kuris iš lot.
Benedictus lot. benedictus palaimintas .
Don tas (2) tarm. Duon ts šnek. mal. Duonat ks – iš lot. Don tus
lot. donatus (Dievo) dovanotas .
Em lija (1) tarm. Am lė, Am lyja šnek. mal. Amyl ki, M lia – iš lot.
Aemilia, kuris iš vyr. v. Aemilius lot. aemulus veržlus, nepralenkiamas .
usta (1) – iš lot. austa, kuris iš vyr. v. austus – teikiantis palaimą lot. faustus laimingas, palaimingas .
el cija (1) tarm. Pel ciji, li šnek. mal. el ki – iš lot. elicia, kuris
iš vyr. v. eli lot. feli
laimingas .
J lius (2) šnek. mal. Juli ks – liet trumpinys iš Julijus, kuris iš lot.
Julius, kuris iš sen. romėnų giminės vardo Julius, o pastarasis iš
legendinio Enėjo sūnaus vardo Julus – šviesiaplaukis .
Justin (2) tarm. Justyna – iš lot. Justina, kuris iš vyr. v. Justinus.
Just nas (2) tarm. Just ns – iš lot. Justinus, kuris yra priesagos -inus
vedinys iš lot. Justus lot. justus teisingas .
L kas (2) tarm. L ks šnek. mal. Luki ks, Luk tis – iš lot. Lucas –
lukanietis, Lukanijos (Italijos sritis) gyventojas .
Mart nas (2) tarm. Mart ns – iš lot. Martinus, kuris yra priesagos
-inus vedinys iš lot. Martius, o tas iš romėnų karo dievo vardo
Mars (kilm. Martis) – Marsas.
Modest (2) tarm. Muod sta – iš lot. Modesta lot. modesta kukli,
padori .
Mod stas (2) tarm. Muod sts šnek. mal. Muodest ks – iš lot. Modestus
lot. modestus kuklus, padorus .
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Mort (2) tarm. Muorta šnek. mal. Muortiki, Muorteli – sulietuvintas
vardo Marta variantas, kuris iš sulotyninto aram. Martha aram.
m rtha valdovė, viešpatė .
Nat lija (1) tarm. Nat lyji šnek. mal. Natal ki – bažn. lot. Natalia,
kuris yra vedinys iš lot. dies natalis (domini) (Viešpaties) gimimo diena .
Nin (2) tarm. N na – trumpinys iš Antanin , iš lot. Antonina, o šis
iš vyr. v. Antoninus, kuris yra priesagos -inus vedinys iš Antonius,
o pastarasis iš sen. Romėnų giminės vardo Antius – priekyje
einantis, vedantis .
Non (2) tarm. Nuona – bažn. lot. Nona, kuris iš romėnų mitologinio v. Nona – viena iš gimimo deivių (parkų), devinto nėštumo
mėnesio globėja lot. nonus devintas (mėnuo) .
P vilas (1) tarm. Puovils šnek. mal. Puovili ks – vardas kilęs XII a. iš
rytų slavų Pavil (Pavьl ), kuris iš lot. Paulus lot. paulus mažas .
Regin (2) tarm. Regyna šnek. mal. Regyn ki, Rien ki – iš lot. Regina
lot. regina karalienė .
Renat (2) tarm. Ren ta šnek. mal. Renat ki – iš lot. Renata lot.
renata atgimusi .
R mas (2) tarm. Ruoms šnek. mal. Ruom ks, Ruom tis – liet. trumpinys iš R manas, kuris iš lot. Romanus romėnas .
Val ras (1) – trumpinys iš Val rijus, kuris iš sen. romėnų giminės
vardo Valerius sveikuolis lot. valeo būti sveikam .
V lė (2) tarm. V li šnek. mal. Val ki, Valyti – trumpinys iš Val rija,
kuris iš lot. Valeria, o šis iš vyr. v. Val rijus, kuris iš sen. romėnų
giminės vardo Valerius sveikuolis lot. valeo būti sveikam .
Vikt rija (1) tarm. Viktuoryji šnek. mal. Vikt ti, Vikt ki – iš lot. Victoria lot. victoria pergalė .
V ktoras (1) tarm. V ktuors šnek. mal. – iš lot. Victor lot. victor
nugalėtojas .
Vi cas (2) tarm. Vyncas šnek. mal. Vync ks – liet. trumpinys iš
Vince tas, kuris iš lot. Vincentius
Vincens lot. vincens (kilm.
vincentis) nugalintis .
Violet (2) tarm. Viol ta šnek. mal. Violet ki – bažn. lot. Violetta, kuris
yra mažybinės priesagos -etta vedinys iš Viola lot. viola žibuoklė .
Virg lijus (1) šnek. mal. Virgi ks, Virg tis – iš lot. Virgilius, kuris
iš senovės romėnų giminės vardo Virgilius, Vergilius – atžala .
Virg nija (1) šnek. mal. Virg ki, Virg ti – iš lot. Virginia, kuris iš vyr.
v. Virginius, o šis iš senovės romėnų giminės vardo Virginius,
Verginius – skaistis .
Vit lija (1) – iš lot. Vitalia, kuris iš vyriško vardo Vitalis, o šis iš
lot. Vitalis lot. vitalis gyvybingas .
Vit lijus (1) – iš lot. Vitalis lot. vitalis gyvybingas .
Zit (2) tarm. yta šnek. mal. yt ki, yt ti – bažn. lot. ita, kuris
yra lot. mot. vardo elicitas itališkas trumpinys Zita lot. felicitas
laimė, palaima .
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2.4. Slaviškos kilmės krikštavardžiai (11). Slaviškos kilmės krikšto vardai,
iš kurių yra susidariusi nemaža dalis dabartinių mūsų pavardžių, visi yra krikščioniški šventųjų vardai. Jų yra gana vairių, tačiau, palyginti su hebrajiškais,
graikiškais ar lotyniškais, daug mažiau.
Bal s (4) šnek. mal. Bali ks – liet. trumpinys iš Bol slovas, kuris
bažn. lot. Boleslaus iš slavų Boleslav sen. slav. bolje daugiau
slava šlovė .
Bol slovas (1) tarm. Bu lius šnek. mal. Buoli ks – bažn. lot. Boleslaus
iš slavų Boleslav sen. slav. bolje daugiau
slava šlovė .
B lius (1) tarm. Bu lius šnek. mal. Buoli ks – liet. trumpinys iš
Bol slovas bažn. lot. Boleslaus iš slavų Boleslav sen. slav. bolje
daugiau
slava šlovė .
Br nius (2) tarm. Bru nius šnek. mal. Bruoni ks – liet. trumpinys iš
Bron slovas bažn. lot. Bronislaus iš slavų Bronislav (lenk. Bronis aw,
čekų Branislav) sen. slav. braniti ginti, saugoti
slava šlovė .
Kaz miera (1) tarm. Kazymiera šnek. mal. Kaz ki – bažn. lot. asimira
iš vyr. v. asimirus iš slav. Kazimir (lenk. Kazimiera, Kazimierz) –
didžiakalbis, iškalbingas sen. slav. kaz- ( slav. kazati, lenk. kaza
sakyti )
meru garsus (plg. got. m rs didis ).
Kaz s (4) šnek. mal. Kazi ks – liet. trumpinys iš Kaz mieras bažn.
lot. asimirus iš slav. Kazimir (lenk. Kazimiera, Kazimierz) – didžiakalbis, iškalbingas sen. slav. kaz- ( slav. kazati, lenk. kaza
sakyti )
meru garsus (plg. got. m rs didis ).
Meč slovas (1) tarm. Mi cius šnek. mal. Mieci ks – bažn. lot.
Mecislaus iš slav. Mečislav (lenk. Mieczys aw) sen slavų meč
kalavijas
slava šlovė .
Meč s (4) tarm. Miecius šnek. mal. Mieci ks – trumpinys iš Meč slovas
bažn. lot. Mecislaus iš slav. Mečislav (lenk. Mieczys aw) sen slavų
meč
kalavijas
slava šlovė .
Stas s (4) šnek. mal. Stasi ks, Stas lis – trumpinys iš Stan slovas;
bažn. lot. Stanislaus iš slavų Stanislav sen. slavų stani stok
slava šlovė .
V clovas (1) tarm. V cluovs, V cius šnek. mal. Vaci ks Vac lis – iš
čekų Vaclav, kuris iš sen čekų V čewslavь (bažn. lot. Venceslaus)
sen. slav. v šte daugiau
slava šlovė .
Vl das (2) tarm. Bl ds šnek. mal. Blad ks, Blad lis – liet. trumpinys
iš Vlad slovas kuris iš lenk.
ladyslaw ar ček. Vladislaw, kuris
iš sen. slav. Vladislavь (bažn. lot. Vladislaus, Ladislaus) sen. slav.
vladi valdyk
slava šlovė .

2.5. Germaniškos kilmės krikštavardžiai (34). Germanams priėmus krikščionybę, o jų gentims išplatinus germaniškus vardus po romėniškąją Europos dal ,
atsirado daug naujų šventųjų su germaniškos kilmės vardais.
dolfas (1) tarm. duolps – bažn. lot. Adolphus iš germ. Adolph, Adolf
sen. vok. aukšt. adal kilmingas, kilnus
wolf vilkas .
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lbertas (1) tarm. lberts šnek. mal. Albert ks – iš sulotyninto germ.
Albertus, kuris yra trumpinys iš germ. Adalbert sen. vok. aukšt.
adal kilmingas
berht spindintis, žymus .
lfonsas (1) tarm. lpuonsas šnek. mal. Alpi ks – bažn. lot. Alfonsus, Alphonsus per ispanų ir italų Alfonso iš germ. Adalfuns
sen. vok. aukšt. adal kilmingas, kilnus
funs karštas, ūmus
(mūšyje) .
rnoldas (1) tarm. rnuolds šnek. mal. Arnuold ks – iš sulotyninto
germ. Arnoldus, kuris iš germ. Arnwald sen. vok. aukšt. arn- erelis
waltan valdyti .
rika (1) šnek. mal. Erik ki, Erik ti – bažn. lot. Erica iš germ. Erika,
kuris vyr. v. Erich sen. vok. aukšt. ra garbė
r chi galingas
(valdovas) .
rikas (1) tarm. riks šnek. mal. Eriki ks, Erik tis – bažn. lot. Ericus iš germ. Erich sen. vok. aukšt. ra garbė
r chi galingas
(valdovas) .
Erl ndas (1) tarm. Erl nds šnek. mal. Erland ks, Erland tis – iš vok.
Erland – krašto garbė sen. vok. aukšt. ra garbė
land
kraštas, šalis .
Ernest (2) tarm. Ern sta šnek. mal. Ernest ki, Ernest ti – iš vyr. v.
Ernestus iš germ. Ernust sen. vok. aukšt. ernust rimtas .
Ern stas (2) tarm. Ern sts šnek. mal. Ernest ks – bažn. lot. Ernestus
iš germ. Ernust sen. vok. aukšt. ernust rimtas .
valdas (1) tarm. valds šnek. mal. Evald ks – bažn. lot. Evaldus
iš germ. Ewald sen vok. aukšt. wa teisė, statymas
waldan
valdyti .
G nė (2) tarm. Gieni šnek. mal. Gien ki, Gien ti – liet. trumpinys iš
Genov itė, kuris iš vid. lot. Genovefa, kuris greičiausiai yra germaniškos kilmės germ. geno giminė
wefa moteris .
Genov itė (1) tarm. Genuov iti šnek. mal. Gen ki, Gen ti – iš vid.
lot. Genovefa, kuris greičiausiai yra germaniškos kilmės germ.
geno giminė
wefa moteris .
e rikas (1) tarm. e riks šnek. mal. ani ks, enriki ks – vid. lot.
enricus, kuris iš germ. enrik, o šis iš sen. germ. eimerich sen.
vok. aukšt. heim namai
r chi galingas (valdovas) .
J dzė (1) tarm. J dzi šnek. mal. Jadz ki – seniau vartotas v. Jadv ga
(iš lenkų) variantas, bažn. lot. edwigis iš germ. edwig, advig
sen. vok. aukšt. hadu kova
w g kova .
Karolin (2) tarm. Karuol na – bažn. lot. arolina, kuris yra priesagos
-ina vedinys iš sulotyninto germ. arola, kilusio iš germ. Karla,
kuris iš vyr. v. Karl sen. vok. aukšt. karl šaunus vyras .
Leop ldas (1) tarm. Lev opuldis – iš sulotyninto germ. Leopoldus,
o šis iš sen. germ. Luitpold sen. vok. aukšt. liut tauta
bald
drąsus, narsus .
Mat lda (1) tarm. Matylda – vid. lot. Matilda (bažn. lot. Mathildis)
iš germ. Mahthilda, Mechthild sen. vok. aukšt. macht galia
hiltja kova .
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Odet (2) tarm. Od ta šnek. mal. Odet ki – iš sulotyninto pranc.
Odette, o šis yra priesagos -ette (mažyb.) vedinys iš germ. v. Oda
sen. saksų d turtas .
Pr nas (2) tarm. Pr nius šnek. mal. Prani ks – liet. trumpinys iš
Pranc škus, kuris iš sulotyninto germ. ranciscus germ. frakisca
frankiškas iš germ. tautovardžio frank frankas .
Reg mantas (1) tarm. Regymants – iš sulotyninto germ. Regimantus
sen. vok. aukšt. ragin lemtis
munt apsauga, gynėjas .
Raim nda (1) tarm. Raimuonda šnek. mal. Raimuond ki – iš pranc.
Raymonda, kuris iš vyr. v. Raymond, kuris iš germ. Raginmunt sen.
vok. aukšt. ragin lemtis
munt apsauga gynėjas .
R čardas (1) tarm. R čards šnek. mal. Ričard ks – iš angl. Richard,
kuris iš sen. angl. Ricehard, o tas iš sen. germ. Richihart sen.
vok. aukšt. r chi galingas (valdovas)
hart tvirtas, stiprus .
R berta (1) tarm. Ruobe ta šnek. mal. Ruobert ki – iš vyr. v. Robertus.
R bertas (1) tarm. Ruoberts šnek. mal. Ruobert ks – iš sulotyninto
germaniško Robertus, kuris iš germ. rodebert sen. vok. aukšt.
hr d, hruod garbė
beraht garsus, žymus .
R kas (2) tarm. Ruoks šnek. mal. Ruoki ks, Ruok tis – bažn. lot.
Rochus, kuris yra sulotynintas trumpinys iš germ. Rochwald sen.
vok. aukšt. r h n kautynių šauksmas
waltan valdyti .
Rol ndas (1) tarm. Ruol nds šnek. mal. Ruoland ks – bažn. lot.
Rolandus, iš prancūzų Roland, kuris iš germ. rodland sen. vok.
aukšt. hr d, hruod garbė
lant kraštas, šalis .
Romu ldas (1) tarm. Ruomu lds – iš sulotyninto germ. Romualdus,
kuris iš germ. Romuald sen. vok. aukšt. hr m, hruom garbė
waltan valdyti .
Sigit (2) šnek. mal. Sig ki, Sig ti – iš sulotyninto germ. Sigita, kuris
iš vyr. v. Sigitus.
Sig tas (2) tarm. Sig ts šnek. mal. Sigi ks – iš sulotyninto germ. Sigitus,
kuris yra mažybinė forma iš trumpinio Sigi, Sigo, o tas atsiradęs
fridu taika .
iš Siegfried sen. vok. aukšt. sigu – pergalė
V ldas (2) tarm. V lds, Va dis šnek. mal. Vald ks, Vald tis – liet.
trumpinys iš Valdem ras, kuris iš sulotyninto germ. Valdemarus, o
tas iš germ. aldemar, oldemar sen. vok. aukšt. waltan valdyti .
m ri garsus, žymus .
Valdem ras (2) tarm. Valdem rs šnek. mal. Vald ks, Vald tis – iš
sulotyninto germ. Valdemarus, o tas iš germ. aldemar, oldemar
sen. vok. aukšt. waltan valdyti
m ri garsus, žymus .
V lius (2) šnek. mal. Vili ks – trumpinys iš vyr. v. V lhelmas, kuris
iš sulotyninto germ. Vilhemus, Guilielmus iš germ. illihelm sen.
vok. aukšt. willo valia, noras
helm šalmas .
Vilandas tarm. Vilands šnek. mal. Viland ks – sen. vok. aukšt. willo
valia, noras
lant kraštas, šalis .
Z gmas (2) šnek. mal. igm ks – trumpinys iš Z gmantas, kuris iš
sulotyninto germ. Sigismundus, kuris iš gotų Sigismunth got. sigis
pergalė
munth apsauga, saugotojas .
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3. Naujieji vardai (29)
Naujųjų, istorijos šaltinių nepaliudytų, anksčiau nevartotų lietuviškų vardų
ėmė rastis XX a. pradžioje, daugiausia iš romantinės literatūros. Tokių literatūrinių
vardų atsirado ir vėliau, trečiajame ir ketvirtajame dešimtmetyje. Tuo pat metu
paplito ir vienas kitas tikrų ir tariamų mitologinių būtybių vardas. XX a. trečiajame
dešimtmetyje staigiai ir plačiai imta vartoti senuosius lietuviškus vardus. Tačiau
jų buvo žinoma palyginti nedaug, todėl atsirado labai daug vienodų vardų.
Stingant tautinių vardų, žygių ėmėsi Lietuvos šaulių sąjunga, išleisdama
savo kalendorių (bene 1925 metams), nurodydama vardadienius ir pateikdama
naujų vardų.
Septintajame ir aštuntajame dešimtmetyje, rengiant rekomendacinius vardų
sąrašus, iš tų dirbtinių vardų buvo palikti tik plačiau vartojami ir atitinkantys
bendruosius vardų darybos principus. Bet šiuose sąrašuose pateikta gana daug
ir visai naujų vardų daugiau – mitologinių, padarytų iš vietovardžių ir senųjų
lietuviškų vardų sandų naujų dūrinių bei vedinių.
Vartojimo amžiumi naujieji lietuviški vardai yra visai neseni – jie išplito
tik XX amžiuje.3
3.1. Mitologiniai vardai – lietuvių mitologijos dievybių ir būtybių vardai (10).
lgis (1) šnek. mal Algi ks, Alg lis – iš mitologinio vardo lgis –
dievų pasiuntinys, šauklys alg- ( liet. alg- - ti šaukti ).
Aurika šnek. mal. Aur ki, Aurik ki – iš vardo Eurika, kuris iš vardo
Euridikė – iš graik. radusioji . Mit. – dainiaus Orfėjo žmona.
Aust ja (1) tarm. Austieji – iš sen. liet. mitologinės būtybės, bičių
deivės – šeimynos, rimtų ir santūrių moterų globėjos – vardo
Aust ja; aust- ( liet. usti; ust-as
priesaga –ėja.
Dali (4) tarm. D li nek. mal. Dalyti, Dal ki – iš seno liet. mitologijos
vardo Dali dievybė, likimo dalytoja .
Galin tarm. Galyna – graikų mitologijoje jūrų deivė.
Jūr tė (2) tarm. Jūr ti šnek. mal. Jūrat ki – priesagos -atė (-aitė) vedinys iš liet. j ra. Jūr tė – jūrų mergelė paplito iš Maironio
baladės Jūratė ir Kastytis .
L ima (1) šnek. mal. Laim ki, Laim ti – iš sen. lietuvių gyvenimo
pradžios, gimimo ir likimo deivės vardo L ima L imė.
Ras (4) tarm. R sa šnek. mal. Ras li, Ras ki – iš senovės lietuvių
mitologinio vaizdžio Ras , kuriuo buvo išreiškiamas Aušrinės pasirodymas ( liet. ras kaip Aušrinės paberti karoliai ir perlai )
Ras s šventė būdavo birželio antroje pusėje.
S ulius (1) tarm. Sa lius šnek. mal. Sauli ks – galūnės vedinys iš
mot. v. S ulė, kuris iš senovės lietuvių mitologinės dangiškąją ugn
personifikuojančios būtybės vardo S ulė liet. s ulė
ryškiausiai
matomas dangaus kūnas .
gnė (2) tarm. gni šnek. mal. Ugn ki – galūnės vedinys iš liet.
ugn s (plg. liet. mitologijos vaizdžius amžinoji ugnis, šventoji ugnis).
3

Ten pat, p. 28–30.
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3.2. Literatūriniai vardai, pasidaryti rašytojų ar jų paimti iš dabar neatsekamų šaltinių ir išpopuliarinti grožinės literatūros (5).
D iva (1) šnek. mal. Daiv ki, Daiv ti – Vydūno padarytas vardas iš
sanskrito daiva lemtis, dalia .
Nij lė (2) tarm. Nijuoli šnek. mal. Nijuolyti, Nijuol ki – iš tariamosios
senovės lietuvių deivės (požemio valdovės ir Pykulo žmonos)
tikriausiai istoriko Teodoro Narbuto iškreipto ir pramanyto vardo
Nijola, kur jis pats ne tikinamai aiškino taip slavų požemio deivės
vardas Nija (iš tikrųjų Dlugošas rašė Nyja)
liet. ol požeminė
landa, žvėrių urvas . Vardas išplito iš Kraševskio poemos Vytolio rauda .
Šar nas (2) tarm. ar ns šnek. mal. arūni ks – liet. šar- s greitas ,
šar- oti skubiai eiti, daug dirbti , šar-i ti lakstyti .
Ži vinas (1) tarm. Ži vins šnek. mal. Žilvinielis – priesagos -inas vedinys
iš liet. ži -vis metūgė, atžala , plg. želv s jaunas, nesubrendęs
medis ( liet. že vas žalsvas, gelsvas , ž lti). Išplito iš pasakos
Eglė žalčių karalienė .
Živ lė (2) tarm. Živ li šnek. mal. Živil ki – iš vyr. vardo Živ lis žyiš žyg (i)- (liet. žyg-i oti; ž g-is)
vil- (liet. v l-tis, v l-iasi; vil-t s)
išplito iš Šatrijos Raganos apsakymo Živilė .

3.3. Nauji vardai, padaryti iš bendrinių žodžių (14).
ida (1) šnek. mal. Aid ki, Aid ti – iš vyr. v. idas, kuris iš liet. idas.
istė (1) šnek. mal. Aist ki, Aist ti – iš vyr. v. istis, kuris iš baltų
etnonimo isčiai vns. ( istis).
Ar nas (1) tarm. Ar ns šnek. mal. Arūni ks – priesagos -ūnas vedinys
iš liet. ras erelis .
A drius (2) šnek. mal. Audri ks – metatoninis galūnių vedinys iš
liet. udra.
Aušr (4) tarm. ušra šnek. mal. Aušr li, Aušr ki – liet. liet. aušr .
Da nius (2) šnek. mal. Daini ks – iš sen. avd. Dain s liet. dain .
Dži gas (2) tarm. Dži gs – liet. liet. nu-dži gti; džiug- s.
Gi drius (2) šnek. mal. Giedri ks – galūnės vedinys iš liet. giedr
šviesi, saulėta, tyra .
rma (1) šnek. mal. Irm ki, Irm ti – liet. trumpinys iš mgarda, kuris
iš sulotyninto germ. Imgarda iš germ. Irmingard – (dievo) Irmino
apsauga , arba iš sulotyninto germ. Irmina, kuris yra trumpinys
iš Irmingard.
Jurgit (2) tarm. Jurg ta – lietuviškas vedinys iš vyr. vardo J rgis,
padarytas pagal italų Giorgitta.
L imonas (1) tarm. L imuons šnek. mal. Laim ks – iš latv. Laimonis,
kuris yra priesagos -onis vedinys iš latv. laime laimė .
Sni gius (1) šnek. mal. Sniegi ks – galūnės vedinys iš liet. sni gas.
Violet (2) tarm. Viol ta šnek. mal. Violet ki – bažn. lot. Violetta, kuris
yra mažybinės priesagos -etta vedinys iš Viola lot. viola žibuoklė .
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Žydr nas (1) tarm. Žydr ns šnek. mal Žydri ks – priesagos -ūnas
vedinys iš liet. ž dris žydrumas (dangaus) .

4. Nauji skolintiniai vardai (19)
Daug takos vardyno kitimui turėjo kultūriniai mainai, verstinė grožinė
literatūra, politiniai vykiai ir vardų parinkimo mada. XX amžiuje, atsiradus daugiau kultūrinių ryšių su Europos tautomis, Lietuvoje ėmė plisti tų tautų vardai,
anksčiau lietuviams visai negirdėti, nes lietuviškuose kalendoriuose jų nebuvo.
XX a. trečiajame ir ketvirtajame dešimtmetyje atsiranda mada imti vardus, ypač
moteriškus, iš operų, romanų, filmų paplito nauji moterų vardai. Ši mada gyvuoja ir šiandien.4
4.1. Anksčiau Lietuvoje nevartoti vardai (8).
ivaras (1) tarm. ivars šnek. mal. Aivari ks – iš sulatvinto Aivars,
kuris iš anglų Ivor, o tas iš valų Ifor – viešpats, valdovas .
Al nas (2) tarm. lans – iš sulotyninto keltų Alanus kelt. Alun
santaika .
dgaras (1) tarm. dgars šnek. mal. Edgari ks – iš sulotyninto anglų
Edgarus, kuris iš sen. angl. adgar sen. angl. ad turtas
g r
ietis .
Edit (2) tarm. Ed ta šnek. mal. Edit ki – iš sulotyninto angl. Editha
(sen. angl. adgyth) sen. angl. ad turtas
gyth kova .
dmundas (1) dmunds šnek. mal. Admusi ks, Ad ks – iš sulotyninto anglų Edmundus, kuris iš sen. angl. admund sen. angl. ad
turtas
mund apsauga, gynėjas .
dvardas (1) tarm. dvards šnek. mal. Edvard ks – iš sulotyninto
anglų Eduardus, kuris iš sen. angl. adward sen. angl. ad turtas
ward saugotojas .
dvinas (1) tarm. dvins šnek. mal. Edvin ks – iš sulotyninto angl.
Edvinus, Aeduinus, kuris iš sen. angl. adwine sen. angl. ad turtas
wine draugas .
Evelin (2) tarm. Evel na – iš sulotyninto keltų Evelina riešutas .

4.2. Lietuvoje vartojamų vardų svetimų kalbų variantai ar trumpiniai (11).
Andželika – angl. iš v. Ang lė, o šis iš vyr. v. Ang lius, kuris iš
sulotyninto graik. Angelus graik. ngelos pranešėjas, žinianešys .
Art ras (2) tarm. Art rs šnek. mal. Artūri ks – iš sulotyninto kelt.
Arturus, Arthurus (garsaus VI a. britų karaliaus, tapusio didelio
riterių romano ciklo svarbiausiu veikėju, vardas) – tvirtas lokys
stiprus kaip lokys .
Deividas tarm. Deivyds šneks. mal. Deivyd ks, Deiv ks – angl. iš
hebr. D vid – mylimasis .
Gitana šnek. mal. Gitan ki – isp. čigonė .
Ines (2) tarm. In sa – iš isp. In s, kuris yra ispaniškas vardo Agnes
variantas.

4

Ten pat, p. 32.
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nga (1) šnek. mal. Ing ki, Ing ti – liet. trumpinys iš Ingeb rga, kuris
iš skand. Ingeborg – (dievo) Ingo apsauga ir Ingrid , kuris iš
skand. Ingrid – Ingo ratai (Ingas – skandinavų derliaus dievas).
Ingrid (2) tarm. Ingr da – iš skand. Ingrid – Ingo ratai (Ingas –
skandinavų derliaus dievas).
Olga tarm. Uolga – iš sen. skand. – laiminga, sveika .
Red (2) tarm. R da šnek. mal. Red ki, Red ti – trumpinys iš vardų
su Red- raudonplaukis .
S ndra (1) šnek. mal. Sandr ki, Sandr ti – trumpinys iš italų Alessandra.
Žanet (2) tarm. Žan ta – iš prancūzų Jeannette, kuris yra mažybinės
priesagos -ette vedinys iš Jeanne, kuris iš vid. lot. Joanna, Johanna,
kuris iš sulotyninto hebr. Joannes, Johannes iš herbr. J h n n –
Jahvė išklausė, t. y. Dievas maloningas .

5. Vardai, kurių kilmė aiškinama keliais
variantais (15)
A ksė (2) tarm. uksi – metatoninis galūnės vedinys iš liet. uksas;
vertinys iš lot. Aurelia.
B nas (2) tarm. B nius šnek. mal. Ben ks – 1. iš sulotyninto hebr.
Benus hebr. ben sūnus 2. liet. trumpinys iš Bened ktas ir Benjam nas.
Dangu lė (2) tarm. Dangu li šnek. mal. Danguol ki – 1. priesagos -uolė
vedinys iš liet. dang s 2. lot. vardo elestinas vertinys.
D rius (2) šnek. mal. Dari ks – 1. iš liet. pavardės D rius 2. trumpinys iš adv. su Dar- Darbutas, kur dar- ( liet. dar- ti) 3. liet.
trumpinys iš Darijus, kuris iš sulotyninto graik. Darius, kuris iš
graik. Dare os, o tas iš iran. (sen. persų) D rayavahuš – turtuolis,
turtų valdytojas .
Gint rė (2) tarm. Gint ri šnek. mal. Gintar ki – liet. liet. gi taras
ir v. G ntaras liet. ir prūsų gin- ( liet. g n-ti, g n-a saugoti )
tar- ( liet. ta -ti, prūs. t r-in balsas ).
Gražin (2) tarm. Gražyna šnek. mal. Gražyn ki, Gražyn ti – iš A. Mickevičiaus poemos Gražina herojės vardo Gražina yra priesagos
-ina vedinys iš liet. graž , plg. aklina ( akl ).
G stas (2) tarm. G sts šnek. mal. Gust ks – 1. liet. trumpinys iš
G stavas, August nas ar 2. liet. trumpinys iš G stautas.
L ura (1) šnek. mal. Laur ki, Laur ti – 1. iš lot. Laura, kuris iš vyr.
vardo L uras, o šis iš lot. Laurus lot. laurus lauro medis, lauro
šakelė, laurų vainikas. 2. liet. trumpinys iš Laur nas, kuris yra iš
lot. Laurinus, priesagos -inus vedinys iš Laurus.
Lin (2) tarm. L na šnek. mal. Lin ki, Lin ti – 1. iš vyr. vardo L nas,
kuris iš liet. l nas ar iš sulotyninto graik. Linus graik. l nos paguodos giesmė 2. vardų Karolina, Mikalina trumpinys.
L nas (2) tarm. L ns šnek. mal. Lini ks – 1. iš liet. l nas ar 2. iš
sulotyninto graik. Linus graik. l nos paguodos giesmė .
M rius (2) šnek. mal. Mari ks – 1. galūnės vedinys iš m rios 2. liet.
trumpinys iš lot. Marius lot. mare jūra .
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Ram nas (1) tarm. Ram ns šnek. mal. Ramūni ks – 1. liet. priesagos
-ūnas vedinys iš sen. trumpinio R mas, kuris iš adv. su Ram- R mantas, kur ram- ( liet. ram s). 2. sulietuvintas lotyniškas Romanus
(per suliet. Ram nas).
Ram nė (1) tarm. Ram ni – iš vyr. Ram nas.
V nda (1) šnek. mal. Vand ki, Vand ti – suslav. germ. (?) iš lenk.
anda – (pagal Briukner ) magistro Vincento apie 1200 m. pramanytas vardas iš tariamo upėvardžio Vandalus, klaidingai priskirto
Vyslai (vand lai – viena germanų genčių) šiuo vardu vadinta
populiaraus padavimo herojė skenduolė 1831 m. vardas rašytas
lenkų kalendorių. Visai manoma š vardą laikyti baltiškos kilmės – padavimo mergina skenduolė galėjo būti pavadinta pariby
su jotvingiais ar prūsais girdėtu vediniu iš šaknies vand- liet.
vandu , prūs. wunda, plg. prūs. avd.
ande,
andre, liet. avd.
Vand s (plg. Vandži gala).
V lma (1) šnek. mal. Vilm ki, Vilm ti – 1. trumpinys iš V lmantė,
kur vil- ( liet. v l-tis, v l-iasi; vilt s) 2. liet. trumpinys iš V lhelma,
kuris iš vyr. v. V lhelmas, o šis iš sulotyninto germ. Vilhelmus,
Guilielmus iš germ. illihelm sen. vok. aukšt. willo valia, noras
helm šalmas .

Vardo niekas pats nepasirenka – j išrenka tėvai ir artimieji. Vardas duodamas žmogui visam gyvenimui. Maži vaikai dėl savo vardo nesuka galvos, jeigu
aplinkiniai jo neiškraipo ar neuždeda pravardės, pavyzdžiui, toks gražus, menantis
istorinę praeit vardas Kęstutis Vaiguvos apylinkėse šnekamojoje kalboje pakeičiamas Kiešą. Toks vardo iškraipymas sukelia mokinių pajuoką. Todėl vyresniųjų
klasių mokiniai jau suvokia, kaip svarbu turėti gražų, nesunkiai simenamą, lengvai
ištariamą ir tinkant prie pavardės vardą.
Buvusiame Vaiguvos valsčiuje yra tik viena vidurinė mokykla Vaiguvos
miestelyje ir kelios pradinės mokyklos kaime.
Pirmą kartą Vaiguvos mokyklos mokinių vardais susidomėta 2005 m. rugpjūčio 16–29 dienomis Versmės leidyklos organizuotos ekspedicijos metu, kai
buvo kaupiama medžiaga monografijai Vaiguva .
Vaiguvos pradinės mokyklos mokinių vardai
19 7–19 8 mokslo metais
Vaiguvos pradinėje mokykloje 1947–1948 m. m. mokinių vardų buvo 41. Iš
jų 17 mergaičių ir 24 berniukų.
Populiariausi berniukų vardai
Stasys – 7, Antanas – 5, Vytautas – 3, Vitalijus – 3

mergaičių
Ona – 6, Zofija – 5, Elena – 4, Stefa – 4, Janina – 3, Marija – 3.

1123

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

1–4 skyriaus mokinių vardų suvestinė
Adomas – 2, Aleksas – 3, Algirdas – 1, Andriejus – 1, Antanas – 5,
Apolinaras – 1, Arkadijus – 1, Danutė – 1, Edmundas – 1, Elena –
4, Eugenija – 1, Eugenijus – 2, Evaldas – 1, Irena – 1, Janina – 3,
Juzė – 1, Kazys – 1, Leopoldas – 1, Marija – 3, Matilda – 1, Mykolas – 1, Morta – 1, Nazaras – 1, Nijolė – 2, Nina – 2, Nona – 1,
Ona – 6, Petras – 2, Povilas – 1, Pranas – 1, Rasa – 1, Rimas – 1,
Stasys – 7, Stefa – 4, Vaida – 1, Valdas – 2, Valeras – 2, Vitalijus –
3, Vytautas – 3, Zigmas – 1, Zofija – 5.

Vaiguvos septynmetės mokyklos mokinių vardai
1951–1952 mokslo metais
Vaiguvos septynmetėje mokykloje 1951–1952 m. m. mokinių vardų buvo 66.
Iš jų 32 berniukų ir 34 mergaičių.
Populiariausi mergaičių vardai
Ona – 8, Marytė – 7, Elena – 6, Valė – 6, Zosė – 5, Aldona – 3,
Janina – 3, Kristina – 3, Monika – 3, Stefa – 3

berniukų
Jonas – 11, Juozas – 11, Petras – 7, Stasys – 6, Antanas – 5, Povilas –
5, Alfonsas – 4, Vladas – 4, Algis – 3, Bronius – 3, Vytautas – 3.

1–7 klasių mokinių vardų suvestinė
Adolfas – 1, Agota – 1, Albertas – 1, Albinas – 1, Aldona – 3,
Alfonsas – 4, Algis – 3, Aniceta – 1, Antanas – 5, Arkadijus – 2,
Arvydas – 1, Balys – 1, Benius – 1, Benys – 1, Birutė – 1, Bolius –
1, Bronius – 3, Dalė – 1, Danutė – 1, Edmundas – 1, Edvardas – 1,
Elena – 6, Elzbieta – 1, Emilija – 1, Felicija – 2, Galina – 1, Genė – 2,
Ieva – 1, Irena – 1, Jadzė – 1, Janina – 3, Jonas – 11, Juozas – 11,
Jurgis – 1, Juzė – 1, Kazys – 1, Kristina – 3, Marija – 1, Marytė –
7, Mečys – 2, Mykolas – 1, Modesta – 1, Monika – 3, Morta – 2,
Natalija – 1, Nijolė – 1, Nina – 1, Ona – 8, Petras – 7, Povilas – 5,
Pranas – 1, Raja – 1, Regina – 1, Rimas – 2, Romas – 1, Sigitas – 1,
Stasys – 6, Stefa – 3, Tamara – 1, Valė – 6, Vincas – 2, Vytautas –
3, Vladas – 4, Zenonas – 1, Zoja – 1, Zosė – 5.

Vaiguvos vidurinės mokyklos mokinių vardai
1957–1958 mokslo metais
Vaiguvos vidurinėje mokykloje 1957–1958 m. m. mokinių vardai buvo 28.
Iš jų 14 mergaičių ir 14 berniukų.
Populiariausi Vaiguvos vidurinės mokyklos mergaičių vardai
Ona – 6, Elena – 4, Kazimiera – 4, Gėnė – 3
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berniukų
Stasys – 10, Jonas – 8, Stepas – 5, Kazys – 3.

1–11 klasių mokinių vardų suvestinė
Agota – 1, Alfonsas – 2, Anatolijus – 1, Angelė – 1, Boleslovas – 3,
Elena – 4, Genė – 3, Irena – 2, Jonas – 8, Kazimiera – 4, Kazys –
3, Leonidas – 2, Mečislovas – 2, Morta – 1, Olga – 1, Ona – 6,
Raja – 1, Regimantas – 1, Rimantas – 1, Romualdas – 1, Stasys – 10,
Stepas – 5, Tamara – 1, Valė – 1, Vanda – 2, Virginija – 1, Vytautas – 1, Zigmas – 1.

Vaiguvos vidurinės mokyklos mokinių vardai
1987–1988 mokslo metais
Vaiguvos vidurinėje mokykloje 1987–1988 m. m. mokinių vardų buvo 85.
Iš jų 43 mergaičių ir 42 berniukų.
Populiariausi mergaičių vardai
Lina – 6, Daiva – 5, Jurgita – 5, Laima – 4, Lina – 4, Rasa – 4,
Regina – 4, Birutė – 3, Inga – 3, Jolanta – 3, Danutė – 3, Reda – 3,
Vilma – 3, Zita – 3

berniukų
Vaidas – 4, Artūras – 3, Edmundas – 3, Egidijus – 3, Kęstutis – 3,
Marius – 3, Saulius – 3.

1–11 klasių mokinių vardų suvestinė
Aida – 1, Aistė – 1, Aivaras – 1, Algirdas – 1, Alvydas – 2, Andželika – 1, Antanas – 2, Artūras – 3, Arūnas – 4, Asta – 2, Audrius – 1,
Aušra – 1, Birutė – 3, Daiva – 5, Dalia – 2, Dalytė – 1, Danutė – 3,
Darius – 1, Džiugas – 1, Edita – 2, Edmundas – 3, Edvardas – 1,
Egidijus – 3, Elena – 1, Erikas – 1, Eugenijus – 2, Evaldas – 1,
Genovaitė – 1, Gitana – 1, Gražina – 2, Henrikas – 1, Inga – 3,
Ingrida – 1, Irma – 1, Janina – 2, Jolanta – 3, Jolita – 1, Jonas – 1,
Jūratė – 2, Jurgita – 5, Kazys – 1, Kęstutis – 3, Kristina – 2, Laima – 4, Laimutė – 1, Lina – 6, Linas – 1, Loreta – 4, Marius – 3,
Marytė – 1, Mindaugas – 2, Modestas – 2, Nijolė – 1, Odeta – 1,
Raimonda – 1, Ramūnas – 4, Rasa – 4, Reda – 3, Redas – 1, Regina – 4, Ričardas – 1, Rima – 2, Rimas – 1, Robertas – 1, Rolandas –
2, Sandra – 1, Saulius – 3, Sigitas – 1, Sniegius – 1, Šarūnas – 1,
Tadas – 1, Tomas – 1, Vaclovas – 1, Vaida – 2, Vaidas – 4, Vaidotas – 1, Valdas – 1, Vida – 1, Viktoras – 1, Vilma – 3, Violeta – 2,
Virgilijus – 1, Virginija – 2, Vygantas – 1, Zita – 3.
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Vaiguvos vidurinės mokyklos mokinių vardai
2007–2008 mokslo metais
Vaiguvos vidurinėje mokykloje 2007–2008 m. m. mokinių vardų buvo 122.
Iš jų 55 mergaičių ir 67 berniukų.
Populiariausi mergaičių vardai
Justina – 8, Simona – 5, Agnė – 4, Erika – 4, Evelina – 4, Laura – 4

berniukų
Artūras – 5 Lukas – 5, Modestas – 5, Justinas – 4, Mantas – 4 ir
Modestas – 4.

Visų mokinių vardų suvestinė
Agnė – 4, Aistė – 2, Alanas – 1, Alfonsas – 1, Arminas – 1, Arnoldas – 2, Artūras – 5, Arūnas – 1, Audrius – 1, Auksė – 1,
Aurelija – 3, Aurelijus – 1, Aurika – 1, Aurimas – 2, Austėja – 1,
Benas – 1, Dainius – 1, Danguolė – 1, Danielė – 1, Darija – 1,
Darius – 3, Deimantė – 2, Deividas – 2, Donatas – 3, Dovilė – 2,
Edgaras – 1, Edmundas – 1, Edvardas – 2, Edvinas – 2, Egidijus –
3, Eglė – 1, Eigmantas – 1, Erika – 4, Erlandas – 1, Ernesta – 1,
Ernestas – 3, Evaldas – 1, Evelina – 4, Fausta – 1, Gabrielius – 1,
Gedas – 1, Giedrius – 1, Gintarė – 1, Gražvydas – 1, Gustas – 1,
Ieva – 3, Ilona – 1, Inesa – 1, Ingrida – 1, Irmantas – 2, Jolanta – 1,
Jonas – 2, Judita – 1, Julius – 1, Jurgita – 2, Justina – 8, Justinas –
4, Karolina – 2, Kęstutis – 3, Kristina – 1, Laima – 1, Laimonas – 1,
Laura – 4, Lina – 1, Linas – 2, Loreta – 3, Lukas – 5, Mantas – 4,
Marius – 2, Martynas – 4, Mindaugas – 3, Modestas – 5, Monika –
2, Nerijus – 2, Oksana – 1, Orinta – 1, Petras – 1, Raimonda – 2,
Ramūnė – 1, Reda – 1, Renata – 1, Ričardas – 1, Rimantė – 1,
Rimvydas – 1, Rita – 1, Roberta – 2, Robertas – 2, Rokas – 2,
Rolandas – 1, Romas – 1, Samanta – 1, Sandra – 1, Saulius – 1,
Sigita – 1, Simona – 5, Simonas – 3, Sonata – 1, Svajūnas – 2, Tadas – 2, Toma – 1, Tomas – 1, Ugnė – 1, Vaida – 1, Valdas – 1,
Valdemaras – 2, Vanda – 1, Viktoras – 2, Viktorija – 1, Vilandas – 1,
Vilius – 1, Viltė – 1, Violeta – 1, Vitalija – 1, Vitalijus – 1, Vygantas –
1, Vytautas – 1, Zenonas – 1, Žaneta – 1, Žilvinas – 2, Živilė – 1,
Žydrūnas – 1, Žygimantas – 1.

Išvados
1. Daugiausia Vaiguvos mokyklos mokinių vardų, kilusių iš kalendorinių
krikštavardžių, yra 1947–1948, 1951–1952 ir 1957–1958 mokslo metais.
2. Senieji baltų vardai, naujieji lietuviški ir naujieji skolinti vardai yra 1987–
1988 ir 2007–2008 mokslo metais.
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Naminių gyvulių vardai
Vaiguvos apylinkėse
Stefanija Kundrotienė

V iguvos apylinkių ūkininkai pagal senas tradicijas savo ūkiuose augina
karves ir kiaules, arklius ir avis, vištas ir žąsis, kates ir šunis. Visi jie turi vienok
ar kitok vardą. Tačiau jei ūkyje yra tik viena karvė ar vienas arklys, jie neturi
specifinio vardo, o yra vadinami tiesiog karvė, arklys, katė, šuo ir panašiai. Kiaulės
ir avys auginamos mėsai. Jų gyvenimas trumpas. Retai bekonai būna metiniai.
Pavasariniai ėriukai rudeniop išpjaunami, nespėję gyti kok nors vardą. Ilgiausiai
laikomos karvės, arkliai ir vištos, taip pat katės bei šunys. Laikui bėgant, jiems
dedami vardai, ypač jei ūkyje jų yra keli ir tur skirtingus išorinius požymius.
Naminių gyvulių vardais Vaiguvos valsčiuje niekas nesidomėjo ir jų neužrašinėjo. Todėl nėra jokių papildomų duomenų. Reikia tenkintis 2005 m. rugpjūčio
mėnes Versmės leidyklos surengtos kompleksinės ekspedicijos metu surinktais
naminių gyvūnų vardais.
Naminių gyvūnų vardai buvo užrašinėjami apklausiant vyresnio amžiaus žmones, ypač buvusius ir esamus ūkininkus ar jų šeimos narius, nes gyventojai, kurie
savo gyvenime nėra laikę gyvulių, jokių vardų nežino. Norint rinkti tokius vardus
reikia būti iš anksto pasirengus – susipažinus su vietos gyventojais ir jų verslais.
Vardai buvo renkami šiuose Vaiguvos valsčiaus kaimuose Pak vyje, Šarkiuos ,
Tol šiuose, Ad šiškėje, Daustoriuos , T ršiškiuose, Klapatauskiuos , Ubesi kuose,
Dub nuose, Bag žiuose, P keliuose, Liupšiuos , Norkiuos ir kt. Buvo apklausiami
ir per melioracijos darbus sunaikintų J dikių, Šv triškės, Na dvario ir kitų kaimų
gyventojai, dabar gyvenantys Vaiguvos miestelyje ar kituose miestuose, atvykę
Vaiguvos kapines aplankyti tėvų ir artimųjų kapus.
Daugiausia ir gana vertingų vardų pateikė Pikelių etnografinio kaimo gyventojai, vairiais gyvenimo tarpsniais visada laikę nemažai naminių gyvulių ir
juos vadindavę vairių vairiausiais vardais.
Šio darbo tikslas kaip tik ir buvo papildyti naminių gyvulių vardyną, kuris, mano manymu, pamažu jau eina užmarštin, nes šeimininkai juos su savim
išsineša anapilin.
Apibendrinus ekspedicijos metu surinktus duomenis, naminių gyvulių vardus
pagal jų kilmę galima suskirstyti kelis laikotarpius
1) Tarpukario Lietuvos laikais atsiradę vardai, kai šeimininkai buvo tiesiogiai
suaugę su savo augintiniais nuo mažens (kol mama melždavo karvę ganykloje,
mažyliai paraviais pešdavo žolytes, kad karvutė gardžiau paėstų ir duotų daugiau
pienelio). O kaip dideli ir maži laukdavę Devintinių, kai piemenėliai karves pargindavo su didžiuliais berželių vainikais, papuoštais skirtingomis gėlytėmis pagal karvių
vardus. Pavyzdžiui, baltmargei karvei žalią beržų vainiką piemenys prisegdavę
baltai žydinčių gėlyčių. Piemenėliai, kasdien matydami karves, neretai patikslindavę
šeimininkų duotus vardus. Ilgalaikiai karvių stebėjimai, jų kasdieninė priežiūra
leisdavo geriau pažinti atskirų karvių ypatybes, pavyzdžiui, gerą apetitą turinčias
karves pavadindavo ėdrūnėmis , o tos, kurios nesirengdavo veršiuotis, būdavo
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vadinamos žiemmilžėmis ir laikomos
lyg žemesnio rango. Jaunos karvutės,
kurios laukdavosi pirmo veršelio, buvo
vadinamos telyčėmis , o senosios, kurių jau ir dantys klibėdavo ir sunkiai
kramtydavo pašarą – senbizdomis .
Čia bendro pobūdžio karvių vardai.
Kiekviena konkreti karvė turėdavo savo
atskirą vardą, būdingą tik jai.
Ekspedicijos metu pastebėta, kad
žmonės, gyvenę skirtinguose kaimuose,
pavyzdžiui, Pikeliuose ir Pakėvyje, kurie
vienas su kitu nesiriboja, panašius gyvulius (karves, arklius) vadindavę tais
pačiais vardais. Taigi beveik visuose
Vaiguvos valsčiaus kaimuose tarpukario
metais buvusios Dvyl kės (9), Šėm kės
(11), Šėmma gės (7), Žalma gės (5), Baltnug rės (3), Juod kės (10), Bij nės (7),
Baltmarg kės (8), Dv lės (4), Ž losios (6),
Marg tės (2), Baltk ktės (8), Juodma gės
(8), Baltpi vės (7), Baltga vės (5).
Šeimininkai su arkliais buvo suaugę labiau negu šeimininkės su karvėmis, kurias pamelždavo
ir palikdavo visai dienai žiemą tvarte, o vasarą – ganykloje.
Šeimininkai su arkliais ištisas dienas praleisdavo kartu žemelę ardami, sėdami, akėdami, šienaudami (šieną veždami
daržines), kuldami javus arklinėmis mašinomis, iš miškų
tempdami rąstus, važiuodami
turgus, jomarkus ar šiaip

A

Ona Lukošienė
su savo gyvenimo
drauge

ėmarag

Pakėvio kaime.
2005 m. Iš Lukošių
šeimos albumo
Petras Remeikis
su ardėnų veislės
eržilu Linksmuoli
Paprūdžių kaime.
Apie 1926 m.
Iš Remeikių šeimos
albumo
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kur su reikalais tolimesnes keliones. Taigi šeimininkui arklys buvo draugas ir
pagalbininkas, o susirgus ar numirus – arklys ratuose vis tiek parveždavo namo.
Todėl šeimininkai savo arklius gerbė ir mylėjo, rūpinosi ir prižiūrėjo. Kad arkliai
nepervargtų – leisdavo jiems atsipūsti, pailsėti, o kartu su jais ilsėdavosi ir patys
šeimininkai. Arkliai būdavo vadinami pačiais gražiausiais vardais. Daugiausia
vardų būta pagal arklio plaukų spalvą J odis, Juod kas, Š rvis, Širv kas, Širv kė
(kumelaitė), B ris, Bėr kas, Bėr kė (kumelaitė), Ra dis, Raud kas, Raud kė (kumelaitė), Sa tis, Sart kas, Sart kė (kumelaitė). Rausvų ir baltų plaukų arkliai būdavo
vadinami lenkiškos kilmės vardu – Dar šius (lenk. deresz), kumelė – Dar šė, o
jauna kumelaitė – Daraš kė.
Vaiguvos valsčiaus kaimuose populiarus arklio vardas – Kašt nius, o kumelaitė – Kaštan kė.
Jauni arkliai iš karto konkretaus vardo neturėdavo, o būdavo pagal amžių
vadinami bendruoju vardu kumelys – iki metų, dvejų metų augintinis būdavo
dveigys, o trejų metų – treigys. Vėliau arkliui vardas būdavo labai reikalingas.
Treigys būdavo pradedamas kinkyti dvikink vežimą šalia senojo arklio, kol
priprasdavo vienodai kartu traukti vežimą, nes pradžioje šokinėdavo, trūkčiodavo.
Tokiu būdu iškildavo būtinybė ir treig vadinti konkrečiu vardu ir pliaukštelėti
vadžiomis.
Vaiguviškiai yra pastebėję savo arklių būdo savybes ir pagal tai vadindavę
Linksm sis, Linksm kas, Pru kškalas (eidamas dažnai prunkščia), Kl šius (eidamas
šlūbščioja), Rist nas (lengvai ir greitai bėgioja).
Naminių gyvulių vardų kilmė ir istorija tiesiogiai susijusi su visos Lietuvos krašto istorija. Ramus tarpukaris baigėsi. Prasidėjo Antrasis pasaulinis karas.
Arkliai buvo naudojami karo reikmėms, todėl jų Vaiguvos valsčiuje smarkiai
sumažėjo. Retas ūkininkas išsaugojo savo arkl žemei apdirbti. Apie jų vardus
niekas nekalbėjo.
2) Pokario metais prasidėjo naujas antrasis laikotarpis naminių gyvulių vardų
istorijoje. Kūrėsi kolūkiai. Arkliai ir karvės iš ūkininkų buvo atimti ir suvaryti
kolūkius. Žemei apdirbti Vaiguvos valsčiaus kolūkius iš Rusijos buvo atvežta
traktorių, todėl arkliai pasidarė nereikalingi ir buvo masiškai vežami mėsos
kombinatą. Tokiu būdu niūriu sovietmečiu Vaiguvos valsčiuje nebeliko arklių nei
jų vardų (pavienis kolūkietis neturėjo teisės laikyti arkl , o tik vieną karvę). Taigi
ta karvė ir buvo vadinama tiesiog karve. Sovietmečiu kolūkiuose išaugo karvių
fermos. Keli šimtai karvių vienoje fermoje buvo pavadintos atskirais vardais.
Tokios karvių fermos išdygo aplink Vaiguvos miestel P vaiguvyje, žgiriuose,
šalia P kelių, ties Pak viu.
Vaiguvos valsčiaus kolūkių fermose karvės buvo vadinamos žmonių vardais Daniel , Malvyn , M nika, Gražu lė, M glė ir taip toliau. Gausybei karvių
nebeužteko moteriškų vardų. Buvo prigalvota visokių kitokių vardų, kaip antai
B tė, Š ršė, Žvaigžd , Pr ncė, Siren , Giz lė, Knopk ir kitokių.
3) Atgavus Nepriklausomybę, naminių gyvulių vardų kilmės istorijoje prasidėjo trečiasis tarpsnis, kai išnyko kolūkio fermos su gausiomis karvių bandomis – išnyko ir visi sovietiniai jų vardai. Atgavę nuosavybę, ūkininkai pradėjo
savo ūkiuose kurti karvių bandas. Šiuo metu karvėms vardų jau nebereikia. Jos
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registruojamos ir ausis segami auskarai su cedeliais, turinčiais specialias žymas
ar numerius. Jos ganomos elektriniu piemeniu aptvertuose daugiamečių žolių
plotuose. Tvartuose yra melžimo ranga ir šeimininkai su karvėmis tiesiogiai nebendrauja, nebevadina jų vardais.
Pavieniai ūkininkai, turėdami vieną ar du traktorius, dar sigyja kokią nors
kumelaitę smulkiems ūkio darbams ir vadina ją tiesiog kumelike.
Ekspedicijos metu užrašyta nemažai naminių paukščių vardų vištų, žąsų,
ančių ir kalakutų. domiausi naminių paukščių vardai buvę tarpukaryje, kai dar
buvo gausios šeimos ir su naminiais paukščiais susidurdavo vairaus amžiaus
vaikai, kurie, atidžiai stebėdami jų išorę, atitinkamai parinkdavo vardus. Tais
vardais paukščius vadindavo visi šeimos nariai ir net kaimynai (vieni yra pasakę
Jūsų Didžiaraibė jau antrąsyk iškapstė mūsų daržą ).
Iš visų naminių paukščių domiausi vištų vardai. Marijona Jocaitė (Norkių k.)
savo vištaites labai mėgo auginti, dedinti, perinti, mažylius lesinti ir vadinti juos
vairiausiais vardais. Jinai savo vištaitėms ne tik kūrybiškai parinkdavo vardus, bet
jas nupiešdavo popieriuje, išryškindama kiekvienos skiriamuosius bruožus. Taigi
jos vištaitės buvo vadinamos Papūrža dėmis, Storak jėmis,
Raib kėmis, Kanap tosiomis, Balt siomis, Juod kėmis, Raib sio- Tatjanos Strakšienės
mis, Kepur tosiomis, Didga vėmis ir net Gied rkomis, kurios užaugintas
mėgindavo, kaip ir gaidžiai, užgiedoti. Tarp jų būdavo pe- gaidys Gied rius
rekšlių ir dedeklių. Dedančiąja višta vadindavo tą, kuri žiemą Klapatauskių kaime.
pirmoji pradėdavo dėti kiaušinius. Plikaga vėmis vadindavo 2007 m. Alės
tas, kurias gaidžiai dažnai šaukdavo ir nupešdavo plunksnas Počiulpaitės nuotr.
nuo jų pakaušio.
Gaidžiai irgi turėdavo savitus
vardus. Vieni gaidžiai būdavo vadinami Gied riais, kiti – V štgaidžiais,
o dar kiti pagal vairius išorės požymius Ilgak jis, Raudon sis, Ju čkis,
Skiauter tasis, Margi kas, Balt kas,
Rud kas ir kiti.
Žąsinai dažniausiai būdavo vadinami Ilgak kliais, Apželtk jais, Ma giais, o žąsys – Balt siomis, Dr skėmis,
Plunksn tosiomis.
Antys mažai vardų teturėdavo,
nes ir jų pačių mažiau augindavo.
Antis vadindavo B ltosios, J odosios,
R ibosios, Juodspa nės ir panašiai.
Tuo pačiu laiku Taršiškių kaime
netoli Kasiulių pelkės gyveno Ona Stonaitė, kuri augino nemažai paukščių
vištų, žąsų, ančių. Ji gyveno vienkiemyje ir viena. Pagrindinis Onos ir pas
ją atvykusių svečių maistas buvo na1131
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elicija ir Vladas
Lekavičiai su
savo augintiniu
tarzanišku Br siumi
Norkių kaime.
Apie 1997 m.
Iš Lekavičių
šeimos albumo

Vytautas Lukošius
su savo kambariniu
žaislu – šuneliu
Pup Vikraičių
kaime. Apie 2000 m.
Iš Lukošių šeimos
albumo

Irena Andrulytė
su savo numylėtiniu
Pr ncu Pikelių kaime.
2007 m. Iš Andrulių
šeimos albumo

1132

KAL

A

ofija Andrulienė
( ajauskaitė)
su savo numylėtu
katinu Pr ncu
Pikelių kaime.
200

m.

Iš Andrulių
šeimos albumo

minių paukščių mėsa ir jų kiaušiniai. Ona Stonaitė augino,
prižiūrėjo paukščius, o paaugusius pjaudavo mėsai, nesuteikusi
savo augintiniams jokio vardo, tai yra neišreiškusi meilės
ar draugiškumo. Ona savo namuose auginamus paukščius
sočiai lesindavo grūdais ir bulvėmis, pagirdydavo karvės
pienu, todėl paukštiena visada buvo gardi, o jos augintinių
gyvenimas – trumpas.
Klapatauskių kaime gyvenanti Tatjana Strakšienė šiuo
metu laiko 30 vištų ir 3 gražuolius gaidžius, tačiau nė vienas
jokio vardo neturi. Ji gaidžius, taip pat
ir vištas, lesina grūdais, surenka kiaušinius. Tačiau tuo ir baigiasi jos bendravimas su vištomis jų išorė mirgėte
mirga vairiomis spalvomis ir galėtų
turėti visokiausių vardų.
Kitų kaimų gyventojai laiko vos
kelias vištas, kurių vienas vadina jauniklėmis, o kitas – senėmis.
Skirtingai nuo kitų naminių gyvulių, Vaiguvos valsčiuje daugiausia vardų
turi šunys. Čia kiekvienas šuo visais
gyvenimo tarpsniais turi konkretų vardą,
kuriuo šeimininkai kasdien šaukia, kad
bėgiojus nakt dieną galėtų pririšti. Todėl šeimininkams svarbu pastebėti visas
šuns ypatybes ir taikliai parinkti vardą.
Riebūs, tingūs šunys vadinami Dr čkiais
arba M škiais, o aršūs, pikti – T grais
ar Tigri kais, o neretai tiesiog Vilka s.

Algis Putvinskis
su savo draugu
Reks

Graužikų

kaime. 1998 m.
Iš I.

ilgalienės

asm. albumo
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Vaclovo Lukošiaus
kumelaite Mažik
džiaugiasi Roberta
Eitmantytė su
drauge iš Pakėvio
kaimo. 1999 m.
Iš Lukošių šeimos
albumo

Daug šunų vardų yra susieti ir su jų kailio ypatumais –
tai yra su išorinėmis ypatybėmis. Tai pati gausiausia šunų
vardų grupė. Pagal kailio spalvą vaiguviškiai šunis vadina
J odžiu, Margi , Rudži , Raibi ar net Baltnosi . Jeigu šunelis
gauruotas, paprastai jis vadinamas K dliumi arba Pūki . Tie
šunys, kurie riebūs ir trumpavilniai, o kailis tiesiog blizga
saulėje – Sabala .
Savitus vardus turi jaunos kalikės jos vadinamos P pomis, R kėmis, Juod kėmis, Marg kėmis, Gražuol kėmis.
ra šunų vardų, skolintų iš kitų
kalbų Dž kis, Džin , R ksas, M psas
ir kiti.
Kai duodamas šunims lakalas,
jie šaukiami bendru vardu – Ci ckis.
Kambariniams šuniukams parenka vardus su jais žaidžiantys vaikai
Dik tis, Pupsi kas, Mus kė, Gražuoli kas, Juod kė. Tokie vardai turi mažybin , malonybin atspalv .
Kaip mena kaimų gyventojai,
Vaiguvos valsčiuje tarpukariu ūkininkai laikė daug kačių, kad svirnuose,
stalduose ar jaujose gaudytų peles ir
žiurkes. Namuose kačių niekas nešėrė,
o parėjusios trobą ir kniaukiančios
būdavo vejamos laukan sakant Tegul eina pelių gaudyti. Laukuose ir
vairiuose pašaliuose daugiausia peles
gaudydavo senės katės ir nešdavo savo

Vaclovas Lukošius
su savo kumelaite
Mažik Vikraičių
kaime. Apie 1996 m.
Iš Lukošių šeimos
albumo

1134

KAL

A

mažyliams, o katinai likdavo nuošalyje. Populiariausi to laiko katinų vardai R dis
(rudo kailio), Ju čkis (juodo kailio), Ra nis, o katės atitinkamai R dės ar Rud tės,
Rain kės, Juod kės.
Sovietmečiu, ištuštėjus Vaiguvos valsčiaus kaimų svirnams, pelės iš jų išsilakstė. Grūdai iš laukų buvo gabenami modernius kolūkio sandėlius. Kaimuose kačių
kiekis buvo dirbtinai mažinamas – maži kačiukai skandinami upėse ar ežeruose.
Dabar katės ir kačiukai laikomi vaikams pažaisti ar senoliams pasimaloninti,
o pelės gaudomos vairiais spąstais ar nuodijamos tam skirtais nuodais.
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Vaiguvos šnektos panašumas
latvių kalbą
Ieva

varcaitė

Latvių, kaip ir lietuvių, kalba priklauso indoeuropiečių kalbų šeimos baltų
kalbų šakos rytų baltų grupei. Iš visų baltų kalbų tik dvi šios kalbos tebėra išlikusios gyvos. Jos, kaip sakė Kazimieras Būga, tarp savęs yra tikros sesers, vien s
mot nos kalb s d kters .1
Latvių kalba, palyginti su lietuvių, turi daugiau naujovių, yra labiau nutolusi nuo baltų prokalbės. Tačiau yra atvejų, kur latvių kalboje išlaikytos senesnės
kalbos ypatybės. Žemaičių dūnininkų tarmės Vaiguvos šnekta turi daug panašumų latvių kalbos senųjų kuršių tarmės leksiką. Didžiąją leksikos dal sudaro
žodžiai, paveldėti iš indoeuropiečių prokalbės ir bendri abiem kalboms. Jie yra
tokie patys, pvz. alksnis, alus, būda, diena, galva, jūra, kurmis, liepa pavasaris,
talka, tauta, vilnis ir kiti.
Tam tikrą leksikos dal sudaro žodžiai, kurių trumpieji balsiai galūnėse iškrinta, pvz. alkans, darbs, daržs, čukurs, grobs, kankals, kubils, kurts, laiks, lauks,
rets, ruds, ubags ir kiti.
Vietoj baltų š, ž latviai turi s, z, pvz. siens, silts, slota, spole, zarna, zemi,
ziema (1 lentelė).
Priebalsiai g, k latvių kalboje prieš priešakinius balsius pavirto dz, c, pvz.
dzintars, dz sla, cepure, cilpa (1 lentelė).
Tiek latvių kalboje, tiek ir Vaiguvos šnektoje yra daug senų skolinių iš kitų
kalbų, kaip antai baj rs (sen. rus. о ин ), b da (rus. уда), gr mata (sen. rus.
г амота , pir gs (sen. rus. и ог , brus. и ог ūsas
. усы) ir kiti.
1 lentelė
Žemaiči dūninink tarmės Vaiguvos šnektos kai kuri
panašumas latvi kalbos atitinkamus žodžius

žodži

Latvių kalba

Žemaičių tarmė

Bendrinė kalba

bele
di a
akmens
aploks
baj rs
bal is
bazn ca
būda
cepure
cilpa
èukurs
darbs
d rzs
dr be
dubults
dzintars
dz sla
d js, -a
diens

uobeli (Ûobelie)
ad na (adi,na)
kmins (a,kmin )
apl ks (apluÛks)
baju rs (bajuors)
ba kis (ba kis)
bažn či (baþni,èi)
b da (bu,da)
kep ri (kæpuri)
k lpa (kilpa)
či kurs (èukurs)
d rbs (darps)
da žas (darþas)
druobuli (druobulie)
d bilts (dubil )
gy tars (gi, tars)
g nsla (gi,n la)
jied ejis ( iediejis)
jied ms ( iedims)

obelis
valanda
akmuo
apluokas
bajoras
rąstas
bažnyčia
būda
kepurė
kilpa
kraigas
darbas
darþas
paklodė
dvigubas
gintaras
gysla
valgytojas
valgymas

1

B ū g a K . Rinktiniai
raštai, Vilnius, 1962,
t. 3, p. 102.
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(t sinys)
Latvių kalba

Žemaičių tarmė

Bendrinė kalba

egle
st
gav a
gr mata
gr da
gr ks
grobs
k rkls
katls
kazarma
ivere
kl jiens
klimats
klosteris
kn bi
kr sls
krūms
krūze
krūzite
kubls
kupès
kurpe
kvarta
ledus
manšete
misi š
notikt
ozols
pagale
pakl ta
p da
pekla
pele
p rkuns
p r gs
ruds
siens
s ksna
slota
spole
stalts
tarba
t vs
trun t
tumsa
ubags
ūsas
v vere
vaz ties
v riens
viebties
zarna
zeme
zemene
zobs
zupa
zvan t
žakete
žurka

gli (a,gli)
j esti ( iesti)
gavi ni (gavieni)
gru mata (gruomata)
gri da (grieda,)
gri ks (grieks)
gr obs (gruops)
ka klas (karklas)
k tils (ka,tils)
kaz rmi (ka armi)
k veris (ki,veris)
kluoj ms (kluojims)
kl mats (klima )
kliu štuorius (kluoðtuorus)
kn bis (kna,bis)
kr eslas (krieslas)
kr ms (kru,ms)
kr zas (kru, as)
krūzi ks (kru,zuks)
k bils (kubils)
k pčius (kupèus)
k rpi (kurpi)
kv rta (kvarta)
l ds (le )
manki ts (maqkie )
m singis (misiqgis)
nut kti (nutikti)
nžuls (unþuls)
pagali (pagalæ,)
p kl etis (pa,klietis)
p eda (pieda)
p kla (pækla)
ži rki (þurki)
perk ns (pærku,n )
pyr gs (pi,raks)
r ds (ru )
š ns (ði n )
š kšna (ðikðna)
šl ta (ðluÛta)
špūli (ðpu,lie)
sta ds (stal )
te ba (tærba)
t evs (tieÛs)
trūn eti (tru,nieti)
tu sa (tu sa)
bags (ubaks)
sa (u,sa,)
vuoveri (Ûuoverie)
v zuotys (va, uoti,s)
ver ens (verien )
v btis (vi ptis)
ž rna (þarna)
ž mi (þe,mi)
ž mūgi (þ ,mu,gi)
z bs ( u,ps)
z pė ( upi)
zv nyti ( va,ni,ti)
z kiets ( a,kie )
ži rki (þurki)

eglė
valgyti
gavėnia
laiškas
karkasas
nuodėmė
þarna
karklas
katilas
kareivinės
kepurė (aukšta)
klojimas
klimatas
vienuolynas
snapas
kėdė
krūmas
ąsotis
puodelis
kubilas
pirklys
kurpė
kvorta
ledas
rankogalis
žalvaris
nutikti
ąþuolas
malkos
paklėtis
pėda
pragaras
pelė
perkūnas
pyragas
rudas
šienas
oda (išdirbta)
šluota
ritė
tvartas
maišelis
tėvas
dūlėti
tamsa
elgeta
ūsai
voverė
šliaužioti
virimas
vieptis
žarna
þemė
þemuogė
dantis
sriuba
skambinti
švarkas
pelė
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V iguvos valsčiaus gyvenamųjų
vietų vardai
Ieva

varcaitė

Nuo 1385 m. minimas V iguvos kraštas ir valsčius, o nuo XIV a. ir dvaras.
XVIII amžiuje V iguva jau tampa miesteliu.
2001 m. Vaiguvos seniūnijoje buvo 49 kaimai Ad šiškė, Akmenia , Alb ičiai (išnykęs), Bag žiai, Daug liškė, Daustoria , D dlaukis, D dmedžiai (išnykęs), Gail ičiai
(išnykęs), Gal niai, Gan prova (išnykęs), Ged žiai (išnykęs), Jucia , J dikiai (išnykęs), K lniškiai, Kil niai, Klapatauskia , Lapvarčia (išnykęs), Laugir škiai, Liupšia ,
Norkia , P degsnis (išnykęs), Pak vis, Pakėv kai (išnykęs), P knituvis (išnykęs),
P knituvis (vnk. išnykęs), P pilalis, Paprūdžia (išnykęs), P vaiguvis, Perk niškė
(išnykęs), Petrik ičiai (išnykęs), P keliai, Pl mpiai (išnykęs), St rbiškė (išnykęs),
Šarkia , Šiaul ičiai (išnykęs), Šili kai, Špit lė, Šv triškė (išnykęs), T ršiškiai, Tol šiai,
žgiriai (išnykęs), V iguva, Vaiguv lė, Vaiguv škiai, Vikr ičiai, Vizgirda (išnykęs),
Ži unė (išnykęs), Ž viškė (išnykęs).
1990 m. duomenimis, buvusio V iguvos valsčiaus teritorijos kaimai priklausė
Ke mės apylinkių seniūnijai – 5 kaimai Dimga liai, Gerdži gala, Gerdžiogal kė,
Janči ušiškė, Sku biškiai.
Kražių seniūnijai – 3 kaimai Gric ičiai, Jurk ičiai, Sta kiškė.
Šaukėnų seniūnijai – 7 kaimai Dapkia , Dub nai, Kūj kai, Lazd nai, besis,
Ubesi kai, Traul nai.
Užvenčio seniūnijai – 3 kaimai Audenia , Pagir škiai, Sirūn škiai.
Be anksčiau minėtų, 1924 m. V iguvos valsčiuje buvo dar 38 kaimai Antanav
(vnk.), Ba šiškiai, Bit kai, Did nai, Dubėni kai, Elij šiškė, Gedv lai, Ju giris, L iškalnis
(plv.), Ling ušiškė (1974 m. pakeistas Ling višk ), Lipinai, Na dvaris (vnk.), Pabikia (plv.), Pab ržiai (vnk.), P butkalnis, Pabutkalni kas, Pagir lis (vnk.), P laiškalnis, Paramot lis (vnk.), Pocia , Rainik liai, S kaniškės, Skaudv lai, Skrobluja (plv.),
Sku biškiai, Sme tupis, Šern lis (vnk.), Š liškiai, Šli rpės, Šlumpia , žalksnynis,
žpaliai, župiai, Val kai, Va mė (vnk.), Varm kė, Žebenkis, Žva kupis.
Buvusio V iguvos valsčiaus gyvenamųjų vietų vardai pagal savo kilmę
skirstomi apeliatyvinius, vietovardinius ir asmenvardinius, o pagal darybą –
pirminius ir antrinius. Antriniai skirstomi vedinius, dūrinius ir sudėtinius vietų
vardus. Vediniai skirstomi galūnių, priesagų, priešdėlių ir pluralia tantum formas – vietovardžių formas, sudarytas iš daugiskaitos.
Gyvenamųjų vietų
vardų skirstymas
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Daugiausia gyvenamųjų vietų vardų yra asmenvardinės kilmės – 45, arba
43 , kiek mažiau – 23, arba 22 , vietovardinės ir 17, arba 16 , vairios kilmės
gyvenamųjų vietų vardų. Mažiausiai – 13, arba 12 , apeliatyvinės ir 7, arba
7 , neaiškios kilmės gyvenamųjų vietų vardų.
Iš viso 105 gyvenamųjų vietų vardai.

1. Apeliatyviniai
Apeliatyviniai gyvenamųjų vietų vardai yra kilę iš bendrinių žodžių –
daiktavardžių ar būdvardžių. (13)

1.1. Pirminiai
Pirminiai – vietų vardai, kilę iš kitų žodžių, neturintys darybos afiksų.
Kūj kai k. liet. kūj kas stypynė
Špit lė k. liet. špit lė bažnyčia .

1.2. Antriniai
1.2.1. Priesagų vediniai
-aičiai Vikr- ičiai k. liet. vikr s
-iškė Daug l-iškė k. liet. daugelis
-iškiaiK ln-iškiai k. liet. kalnas Pagir- škiai k. liet. pagirys vieta prie
girios‘‘ Š l-iškiai k. liet. šiliškiai gyvenantys šile
-oriai Daust-oria k. liet. dausa
-(i)ukai Šil-i kai k. liet. šili kai maži šilai
-uva V iguva mst. liet. vaig- ryškėja dvi aiškesnės šaknies vaig- reikšmės – greitumas, vikrumas ir lankstumas, vingiuotumas (liet. viglas vikrus ). Kurią
šių reikšmių iš pradžių turėjo vietovardis Vaiguva, nustatyti sunku, juolab kad
jos abi nėra labai tolimos, o etimologiškai yra vieno lizdo1.

1.2.2. Priešdėlių vediniai
pa-P -degsnis k. degsnys degimas, išdega
už- ž-alksnynis k. liet. alksn nas.

Pa-prūdžia k. liet. pr das

1.3. Dūriniai
D d-laukis k. liet. d dis ir liet. la kas D d-medžiai k. liet. d dis ir liet. m džiai
Gerd-ži -gala k. liet. ge das garsas, žinia ir g las, pabaiga, sritis, kraštas , L iškalnis plv. liet. l iškas ir liet. k lnas Na -dvaris vnk. liet. na jas ir liet. dv ras.

2. Vietovardiniai
Vietovardiniai – iš kitų vietovardžių kilę gyvenamųjų vietų vardai. (23)

2.1. Vandenvardiniai (iš upėvardžių)
2.1.1. Pirminiai
Sme tupis k. Sme tupis up. besis k. besis up. Va mė
vnk. Va mė up. Žvalkupis vnk. Žvalkupis up.

1

Vanagas A. Lietuvos
miestų vardai (antras
leidimas), Vilnius,
2004.
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2.1.2. Antriniai
2.1.2.1. Priešdėlių vediniai
pa- P knituvis k. Knit oja up. P knituvis vns. Knit oja up.

2.2. Vandenvardžiai (iš ežerų pavadinimų)
2.2. 1. Pirminiai
Dub nai k. Dub nai ež. Kil niai k. Kil niai ež. Perk niškė vnk. Perk niškė
ež. Ži unė k. Ži unė ež.

2.2.2. Antriniai
2.2.2.1. Priešdėlių vediniai
pa- Pak vis k. K vis ež.

2.3. Iš piliakalnio pavadinimo
2.3.1. Antriniai
2.3.1.1. Priešdėlių vediniai
pa- P pilalis k. Pil lė pil.

2.4. Iš kitų gyvenamųjų vietų vardų
2.4.1. Antriniai
2.4.1.1. Priesagų vediniai
-alė Vaiguv lė k. V iguva mst.
-ėlė,-ėlisParamotėlis vns. P ramotis k. Vaiguvėlė plv. V iguva mst.
-ikė Gerdžiogal kė dv. Gerdži gala dv. Varm kė k. Va mė vnk
-iškiai Vaiguv škiai k. V iguva mst.
-(i)ukai(s) Dubėni kai k. Dub nai k. Pabutkalni kas k. P butkalnis k.
Pakėv kai k. Pak vis k. Ubesi kai k.
besis k.

2.3.2. Priešdėlių vediniai
pa- P laiškalnis k. L iškalnis k. P vaiguvis plv. V iguva mst.

3. Asmenvardiniai
Asmenvardinės kilmės gyvenamųjų vietų vardai – daugiausia iš pavardžių
ar pravardžių keliais darybos būdais padaryti antriniai vardai. ( )

3.1. Vediniai
3.1.1. Priesagų vediniai
-ava Antanav vns. vard. Ant nas
-ėliai Rainik liai k. pvd. Ra nikis
-enkis Žebenkis k. pvd. Žeb
-iškė,-iškis,-iškiai Ad šiškė k. pvd. Adošius Ba šiškiai k. pvd. Barš s
Elij šiškė k. pvd. Elij šius Janči ušiškė k. pvd. Janči uskas Ling ušiškė k. pvd.
Ling uskas Ling viškis k. pvd. L ngava S kaniškės k. pvd. S kanas Sirūn škiai
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k. pvd. Sir nas Sku biškiai k. pvd. Skulb s Sta kiškė k. pvd. Sta kus; St rbiškė
k. pvd. Stirb s Šv triškė k. pvd. vytr s T ršiškiai k. pvd. Tarš s
-ova Gan prova k. pvd. Ganypr uskas
-užiaiGed žiai k. pvd. Ged .

3.1.2. Pluralia tantum formos
Alb ičiai k. pvd. Alb itis Audenia k. pvd. Aud nis Bag žiai k. pvd.
B gužis Bit kai k. pvd. B tikas Dapkia k. pvd. Dapkus Did nai k. pvd. Did nis Dimga liai k. pvd. Dimg ila Gail ičiai k. pvd. Gail itis Gedv lai k. pvd.
Gedv las Gric ičiai k. pvd. Gric itis Jucia k. pvd. Juc s J dikiai k. pvd. Jud kis
Jurk ičiai k. pvd. Jurk itis Klapatauskia k. pvd. Klapat uskas Lipinai k. pvd.
L pinas Liupšia k. pvd. Liubš s Norkia k. pvd. No kus Petrik ičiai k. pvd.
Petrik itis P keliai k. pvd. P kelis Pl mpiai k. pvd. Pl mpa Pocia plv. pvd.
P cius Skaudv lai plv. pvd. Skaudvil Šarkia k. pvd. ark s; Šiaul ičiai k. pvd.
iaul itis Šli rpės k. pvd. li rpa Tol šiai k. pvd. Tol šius Traul nai k. pvd.
Traul nas Vizgirda k. pvd. V zgirdas.

4. vairios kilmės (17)
4.1. Vediniai
4.1.1. Priesagų vediniai
-alis Pagir lis vnk. pvd.
-elis Šernelis vnk. pvd.
-iškė,-iškiai Š liškiai k.
Žuv šas ir liet. žuvis
-uja Skrobl ja plv. pvd.

Pagirys ir liet. pagirys vieta prie girios
rnas ir liet. š rnas
liet. šiliškiai gyvenantys šile Ž viškė k. pvd.
Skr blas ir liet. skroblas

toks medis

4.1.2. Pluralia tantum formos
Akmenia k. pvd. Akm nis, ež. Akmenia ir liet. akmenys Gal niai k. pvd.
Gal nis ir liet. gal nis Lazd nai k. pvd. Lazd nas ir liet. lazd nai Pabiržia vns.
pvd. Pab ržis ir liet. pabiržė vieta prie biržės, pamiškė, miško plotas
žgiriai
k.
žgiriai miškas ir liet. užgiriai vieta už girios
žpaliai k. pvd. žpalis ir
liet. užpaliai
župiai k. pvd. župis ir liet. župiai Valaka k. pvd. Val kas ir
liet. valakai.

5. Neaiškios kilmės (7)
Ju giris k., Lapvarčia k., Laugir škiai, Pabikiai plv., P butkalnis k., Šlumpia .

Išvados
1. Daugiausia buvusio valsčiaus
tovardžių – 42 .
2. Pagal darybą daugiausia yra
vietų vardų.
3. Iš antrinių gyvenamųjų vietų
vedinių, o iš jų vyrauja priesaginiai ir

teritorijoje yra asmenvardinės kilmės vieantrinių V iguvos valsčiaus gyvenamųjų
vardų daugiausia V iguvos valsčiuje yra
pluralia tantum formos.
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4. Iš priesaginių V iguvos valsčiaus vietovardžių daugiausia turi priesagas
-iškė, -iškis, -iškiai.

Literatūra
Kuzavinis K., Savukynas B. Lietuvių vardų kilmės žodynas, Vilnius,
2007.
Lietuvių kalbos žodynas, Vilnius, 1941–2002, t. 1–20.
Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas, parengė
Z. Noreika ir V. Stravinskas, Vilnius, 1976, d. 2.
Vanagas A., Maciejauskienė V., Razmukaitė M. Lietuvių pavardžių
žodynas, Vilnius, 1985–1989, t. 1–2.
Vietovardžių žodynas, rengė A. Pupkis, M. Razmukaitė, R. Miliūnaitė,
Vilnius, 2002.
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Vaiguvos apylinkių vietovardžiai –
nykstantis paveldas
Ieva

varcaitė

1. Gyvenamųjų vietų vardai
V iguvos apylinkėse gyvenamosios vietos pradėjo kurtis prieš kelis šimtmečius, pavyzdžiui, V iguvos dvaras kurtas 1506 m., kiek vėliau – Daustori dvaras
ir kt. Tad kai kurių gyvenamųjų vietų vardai yra seni ir turi istorinę reikšmę.
Didelę taką gyvenamųjų vietų pasiskirstymui V iguvos apylinkėse turėjo
1975–1980 m. vykdyta melioracija, kuri pirmiausia sunaikino visus po laukus išsimėčiusius vienkiemius. Taip iš sąrašų ir iš kolūkių vidinės žemėtvarkos planų
dingo jų pavadinimai, kaip antai Kasi liai, K la, K šeliškė, Pr gorės, Spe tė, Tabak rka ir kiti. Dirbamais laukais melioracija pavertė ir dal kaimų, kurie buvo
sikūrę derlingesnėse ir drėgnesnėse žemėse – Alb ičius, Geduži s, J dikius,
Na dvar , Šv triškę, žgirius, Va mes ir kitus.
Šiame darbe apžvelgiami visi XX a. egzistavusių Vaiguv škių šnektos plote
gyvenamųjų vietų vardai (tiek jau išnykę, tiek ir dabartiniai (1 pav.).

Balsių kiekybės ženklai
Tašku dešinėje raidės pusėje žymimas balsio ilgumas. Taškas aukštai ( ) rodo
ilgąj garsą, pvz. næpraði,su nepraš siu.

Balsių kokybės ženklai
Be prastinių bendrinės kalbos ženklų, dar vartojami
æ – platesnis už e balsis su didesniu ar mažesniu a atspalviu. Vaiguvos
šnektoje šis garsas vartojamas žodžio viduryje prieš kietąj priebals , pvz. bæsukant
b sukant, arba žodžio gale, pvz., ðpuokini,èæs špokin čios.
i – ne temptas, atviresnis už i, pvz. abi vi
ab dvi.
– neskiemeninis i, pakeičiantis priebals j, pvz. pa iemæÛ
p ėmiau.
u – ne temptas, atviresnis už u, pvz. batukus
batukus.
Û – neskiemeninis u, pakeičiantis priebals v, pvz. Ûuobu,li,nis
obuol nės.

Priebalsių ženklai
– ženklas žymi priebalsių minkštumą. Šis ženklas rašomas a) žodžio
gale, pvz. nægal
neg li b) samplaikose, kur girdimi minkštieji priebalsiai, pvz.
parsiba,stis parsib stęs c) prieš užpakalinės eilės balsius, pvz. blu,skos bli skos.
Prieš priešakinius balsius priebalsių minkštumas nežymimas, nes visada prieš juos
priebalsis yra minkštas.
N – gomurinis priebalsio n variantas, vartojamas prieš priebalsius g, k, pvz.
laNga,
langa .
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Kiti ženklai

1 pav. Vaiguvos

\ –
–
–
* –

apylinkių gyvenamųjų

nekirčiuoto ir kirčiuoto skiemens jungtis.
intonacinio vieneto pauzė.
intonacinio vieneto pabaiga.
ženklas tikriniams daiktavardžiams žymėti.

vietų vardai
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Ad šiškė sf. (1) (*aduoðiðki) kaimas V iguvos seniūnijoje, 3 km pietus nuo Vaiguvos, prie L mpių ir Ad šiškės miškų a\neþina, kam\*aduoðiðkis puoni pardavi sava dva,ra
Akmenia sm. pl. (3b) (*akminæ ) kaimas V iguvos seniūnijoje, 7 km pietryčius nuo Vaiguvos, prie Vilb no upelio ištakų par\*a,kminus i,r daug tuolæu i\*ke mi
nægu par\*pakievi
Alb ičiai sm. pl. (1) (*albatæ ) (išnykęs) kaimas V iguvos seniūnijoje, 5,5 km
šiaurę nuo Vaiguvos, prie kelio V iguva–Š ukėnai i\mu,sa kuzni a væ dava kausti,ti
arklus i\vi,ra, ið\*albaèu
Audenia sm. pl. (3a) (*audenæ ) (2a) kaimas žvenčio (seniau V iguvos) seniūnijoje, 4 km vakarus nuo Vaiguvos, prie Va mės upelio gal þina, ¬ kada ikurta
i\uþdari,ta *audenu, muok,ikla
Bag žiai sm. pl. (2) (*bagužæ ) kaimas V iguvos seniūnijoje, 5 km šiaurę
nuo Vaiguvos, prie kelio V iguva–Š ukėnai a\a imeni ¬ ka,p\væþdavuom gru,dus
malti i\*baguþu malu,na
Bit kai sm. pl. (2) (*bitika ) kaimas Ke mės apylinkių (seniau V iguvos) seniūnijoje, 13 km
vakarus nuo Ke mės, prie kelio P ramotis–Sku biškiai ka,p\
uþda,ri *bitiku muoki,kla ¬ visi vaika, muokinuos *vaiguvuo
Daug liškė sf. (1) (*daugieliðki) kaimas V iguvos seniūnijoje, 7 km pietryčius nuo
Vaiguvos, prie kelio V iguva–Ke mė mun atruoda ka\*daugieliðkie da\tebier sæ,Nkapæ,
Daustoria sf. pl. (3b) (*daustuoræ ) kaimas V iguvos seniūnijoje, 5 km pietryčius nuo Vaiguvos, prie kelio Pak vis–Akmenia da\i\daba i,r iðlikusi *daustuoru,
dva,ra suodi,ba
D dlaukis sm. (1) (*didlaukis) kaimas V iguvos seniūnijoje, 1,5 km nuo Vaiguvos, prie kelio V iguva–Kr žiai ir Kasi lių miško musiet ka\mas pakli,duom i\
iðe,juom i\*didlauki pusi
D dmedžiai sm. pl. (1) (*di medæ ) išnykęs vienkiemis V iguvos seniūnijoje,
7 km pietus nuo Vaiguvos mun ruoduos ka\anuos vi,rs buva kilis iþ\*di me þu
Did nai sm. pl. (2) (*diduona ) kaimas žvenčio (seniau V iguvos) seniūnijoje, 10 km pietus nuo žvenčio, dešiniajame Va mės upelio krante aik tum\kelu
ti,sæ, i\nuveisi i\*diduonus
Gail ičiai sm. pl. (1) (*gailatæ·) išnykęs kaimas V iguvos seniūnijoje, 7,5 km
pietryčius nuo Vaiguvos, prie kelio V iguva–Ke mė visai nætuoli nu\*gailaèu i,r
*priðmantiðkis sæNkapæ,
Gal niai sm. pl. (2) (*galinæ ) kaimas V iguvos seniūnijoje, 9 km pietvakarius nuo Vaiguvos, tarp Ži unės ir Kar liškės miškų aþ\baigæÛ *galinu pradini
muoki,kla i\tuolæu nebesimuokinaÛ
Gan prova sf. (1) (*gani pruova) išnykusi kaimo dalis V iguvos seniūnijoje,
7,5 km
pietryčius nuo Vaiguvos ki,g\girdiejæÛ ka,p\ana nutekieji i\gani,pruova
ta,p tin\i\tebegi,v n
Ged žiai sm. pl. (2) (*gæduþæ ) išnykęs kaimas V iguvos seniūnijoje, 5,5 km
šiaurės vakarus nuo Vaiguvos, prie žgirių miško ir Knit ojos upės nebeik
i\*uþgirus gri,bauti *gæduþu vaika, jæÛ\viskaÛ nuri,Nka
Gric ičiai sf. pl. (1) (*gri atæ ) kaimas Kr žių (seniau V iguvos) seniūnijoje, 2 km
šiaurę nuo Kr žių ka\i\tuoli ateiti *juo ates iþ\ *gri aèu kuoþna nedieli
gi,duodava *vaiguvas baþni,èuo
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Jucia sm. pl. (4) (*ju æ ) kaimas Vaiguvos seniūnijoje, 6 km pietryčius nuo
V iguvos, prie kelio Ke mė–V iguva mas jæÛ\keli mæ,ta gi,væ,nam *ju u,si tudiel tu\
muni,s i\næsusiti,Nki
J dikiai sm. pl. (1) (*ju dikæ ) išnykęs kaimas V iguvos seniūnijoje, 3,3 km
rytus nuo Vaiguvos, prie Šv triškės miško ir Knit ojos upelio mas ði,naudavuom
uþ\*ju,diku pri\pat\*pakievis miðka
K lniškiai sm. pl. (1) (*kalniðkæ ) kaimas V iguvos seniūnijoje, 5 km pietus
nuo Vaiguvos, prie kelio Ke mė–V iguva per Gašt nus: pamisli,k tik muoki,tuoji
þi,muos laiki iðva,ri vaika numuo i\*kalniðkus a ineðti sa,svini
K la sf. (1) (*ki la) vienkiemis V iguvos seniūnijoje, 3,5 km vakarus nuo
Vaiguvos bartkus ið\*ki,las atvaþu,dava i\mu,sa kuzni
Kil niai sm. pl. (1) (*kiluonæ ) kaimas V iguvos seniūnijoje, 3,3 km pietvakarius nuo Vaiguvos, prie kelio Kl tiškė–V iguva a\asi buvusi *kiluonu,si i\ma,èusi
piedu,ta a,kmina
Klapatauskia sm. pl. (34b) (*klapatauskæ ) kaimas V iguvos seniūnijoje, 2,5 km
vakarus nuo Vaiguvos, prie kelio Ke mė– žventis jæÛ\a,sam nebætuoli numu,
ma,tuos nu\kalnuka *klapatauskæ,
K šeliškė sf. (1) (*kuðeliðki) vienkiemis V iguvos seniūnijoje, 3 km
šiaurės rytus nuo Vaiguvos, prie P kelių kaimo mas vaika, vis\aidavuom i\aidavuom
i\*kuðeliðki pa \ba,bas
Lapvarčia sm. pl. (3b) (*lapvartæ ) išnykęs kaimas V iguvos seniūnijoje, 5 km
šiaurės vakarus nuo Vaiguvos, prie Va mės upės visi *lapvarèu, vaika, aidava
i\*va mi þvejuoti
Laugir škiai sm. pl. (2) (*laugiriðkæ ) kaimas V iguvos seniūnijoje, 6 km
pietus nuo Vaiguvos visi vaika, pabaigi, *laugiriðku pradini muoki,kla tuolæu muo
kinuos *vaiguvuo
Liep nai sm. pl. (1) (*lipi,na ) kaimas Š ukėnų (seniau V iguvos) seniūnijoje,
9 km pietus nuo Š ukėnų pamisli,k tikta, abi vi muna se,seræs ga,va vi,rus ið\*lipi,nu
Liupšia sm. pl. (4) (*lipðæ ) kaimas V iguvos seniūnijoje, 3 km šiaurę nuo
Vaiguvos, prie kelio V iguva–Š ukėnai pruo\*lipðu, ðæurini pa,kraðti tek *knitu,ji ka
truo mas mauduomies
Na dvaris sm. (1) (*naudvaris) išnykęs kaimas žvenčio (seniau V iguvos)
seniūnijoje, 3,5 km vakarus nuo Vaiguvos daba kada kainas pakila gailu,s ka\
þe,mi *naudvarie pardavæÛ su\visam uþ\niekus
Norkia sm. pl. (4) (*nuorkæ ) kaimas V iguvos seniūnijoje, 1 km
rytus
nuo Vaiguvos, prie Knit ojos upelio ka\i\daug mæ,tu pra,ji seni,jæ, þmuonis a imen
gæguþines *nuorku, guojuj
P degsnis sm. (1) (*pa deksnis) išnykęs vienkiemis V iguvos seniūnijoje, 3 km
rytus nuo Vaiguvos nedieluo þadiejæÛ su\vaika,s vaþu,ti i\*pa,deksni i\aplaqki,ti bruoli
P giralis sm. (1) (*pa giralis) išnykęs vienkiemis V iguvos seniūnijoje, 1,6 km
pietus nuo Vaiguvos,
šiaurės rytus nuo Ad šiškės miško daba lauksu kada
atvaþu,si pas\mu,sa i\*pa,girali pavi,ðieti
Pagir škiai sm. pl. (2) (*pagiriðkæ ) kaimas žvenčio (seniau V iguvos) seniūnijoje, 9 km
pietus nuo
žvenčio par\*pagiriðkus tek *vaÓmi katruo vaika,
gaudi,dava vieþus
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Pak vis sm. (1) (*pakievi) kaimas V iguvos seniūnijoje, 4 km
pietryčius
nuo Vaiguvos, prie kelio Ke mė– žventis a mænu senæu pakievie buva baþni,èi katra
suni,ka puo\ka,ra
Pakėv kai sm. pl. (2) (*pakievuka ) išnykęs kaimas V iguvos seniūnijoje,
5 km rytus nuo Vaiguvos, prie kelio Ke mė– žventis kur\buva *pakievuka, daba
tier liki, tikta, keli medæ,
P knituvis sm. (1) (*pa kni tu jis) išnykęs kaimas V iguvos seniūnijoje, 3 km
šiaurę nuo Vaiguvos, prie Knit ojos upelio *pa,kni,tu,jie buva malu,n i\mas tin\
ne\si,ki ve,þiem malti gru,dus
P knituvis sm. (1) (*pa kni tu jis) išnykęs vienkiemis V iguvos seniūnijoje,
4,5 km vakarus nuo Vaiguvos, prie Ad šiškės miško nedieluo vaþu,sma i\*pa,kni,
tu,ji girdiejuom ka\tin\þmuonis pardu,d karvi
P pilalis sm. (1) (*pa pilalis) kaimas V iguvos seniūnijoje, 5,5 km vakarus
nuo Vaiguvos, prie Paginski pelkės daba nu\*pa,pilali pilæ,kalni nukirsti visi medæ,
aug tik\anu, a,dþalas
Paprūdžia sm. pl. (3b) (*papru dæ ) išnykęs kaimas V iguvos seniūnijoje,
3,5 km šiaurės vakarus nuo Vaiguvos, prie Va mės upės tuo\vi,tuo kur\buva
*papru,dæ, jæÛ\nieka neblika
P vaiguvis sm. (1) (*pa vaiguvis) kaimas V iguvos seniūnijoje, 1 km vakarus nuo Vaiguvos, prie kelio Ke mė– žventis *pa,vaiguvie i,r akmu, an\katruo iðkal
kri,þus pe kes raides i\mæ,ta,
Perk niškė sf. (1) (*pærku niðki) išnykęs vienkiemis V iguvos seniūnijoje,
7,5 km
vakarus nuo Vaiguvos muna ba,ba ka,p\iðtekieji gi,væ,na kelus mætus
*pærku,niðkie
Petrik ičiai sm. pl. (1) (*pe rikatæ ) išnykęs kaimas V iguvos seniūnijoje,
3 km rytus nuo Vaiguvos, prie Pak vio miško *pe rikaèu,si buva vi,lækas akminu,
grupi katrau þmuonis sunaikina prið\ka,ra
šiaurės
P keliai sm. pl. (1) (*pikelæ ) kaimas V iguvos seniūnijoje, 3 km
rytus nuo Vaiguvos, prie Knit ojos upelio *pikelu,si truobas buva vi,nuo ke,li pusie
Ûuo\stalda, i\daÓþines kituo
Pl mpiai sm. pl. (1) (*plu pæ ) išnykęs kaimas V iguvos seniūnijoje, 5 km
pietvakarius nuo Vaiguvos, prie Pl mpių miško ir kelio V iguva–Kr žiai nætuoli
*plu pu i,r p lkes ið\katru, iðtek *knitu,ji
Pr gorės sf. pl. (3b) (*pra guoræs) vienkiemis V iguvos seniūnijoje, 0,5 km
šiaurės vakarus nuo Vaiguvos, prie kelio V iguva–Liupšia þmuonis ðnekieji
ka\*ka,spars ið\*pra,guoru i,r baisæ, baguo þmuogus
Sirūn škiai sm. pl. (2) (*siru niðkæ ) kaimas V iguvos seniūnijoje, 9 km pietus nuo žvenčio, prie kelio žventis–Ke mė par\viduri *siru,niðku tek vaÓmi pri\
katruos buva malu,n
Skruobluj sf. (3) (*skruobluji) vienkiemis Š ukėnų (seniau V iguvos) seniūnijoje, 4,7 km šiaurės rytus nuo Vaiguvos, šalia kelio Sku biškiai–Ubesi kas mun
ruoduos ka\anuos duktie nutekieji i\*skruobluji
Sme tupis sm. (1) (*smærtupis) vienkiemis Š ukėnų (seniau V iguvos) seniūnijoje, 5,6 km šiaurę–šiaurės rytus nuo Vaiguvos, prie Sme tupio upelio ka,p\
kada bu,si tu,si kraðtu,si usuk pas\mu,sa i\*smærtupi
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Spe tė sf. (2) (*spe ti) išnykęs vienkiemis V iguvos seniūnijoje, 1,3 km rytus
nuo nuo Vaiguvos, šalia kelio Norkia –P keliai *spe ti buva pri\pat\*pikelu guojæus
St rbiškiai sf. pl. (1) (*stirbiðki) išnykęs kaimas V iguvos seniūnijoje, 5 km
šiaurę nuo Vaiguvos, prie Knit ojos upelio ka,b\gi,væ,nuom *stirbiðku,si Ûu,gau
davuom i\gri,baudavuom *uþgiru miðki
Šarkia sm. pl. (4) (*ðarkæ ) kaimas V iguvos seniūnijoje, 2,5 km pietryčius nuo
Vaiguvos, prie Šarki miško *ðarku,si pri\*knitu,jis buva malu,n Ûuo\daba lika tik\pru,
Šiaul ičiai sm. pl. (1) (*ðæulatæ ) išnykęs kaimas V iguvos seniūnijoje, 8 km
pietvakarius nuo Vaiguvos, prie Šiaul ičių miško ir ežero muna mamu,neli buva
kilusi (ið)\*ðæulaèu
Šil škiai sm. pl. (2) (*ðiliðkæ ) kaimas žvenčio (seniau V iguvos) seniūnijoje,
9 km pietus nuo žvenčio, prie Varm kės upelio par\va,saras atuostuogas mas\
vaþu,davuom pa \ba,bas i\*ðiliðkus
Šili kai sm. pl. (2) (*ðiluka ) kaimas V iguvos seniūnijoje, 4,5 km pietryčius
nuo V iguvos, prie Šili kų ir Daustori miškų: *ðiluku,si buva vi puðæs iðaugusæs
ið\vi,na kælma
Šli rpės sf. pl. (1) (*ðlurpes) kaimas žvenčio (seniau V iguvos) seniūnijoje,
7,5 km pietus nuo žvenčio mun ruoduos ka\tas pi,mu, kur\pærna, pas\mu,sa ga,ni
karves buva i(ð)\*ðluÓpu
Šlu piai sm. pl. (2) (*ðluÑpæ ) kaimas žvenčio (seniau V iguvos) seniūnijoje, 6 km
pietus nuo žvenčio ðnekieji ka\susietka buva susira,dusi ne pietna kavalieru i(ð)\*ðlu pu
Špit lė sf. (2) (*ðpituoli) kaimas V iguvos seniūnijoje, 3,1 km pietų pietvakarius nuo Vaiguvos, šalia kelio Ke mė–K lniškiai að\tik\vi,na gi,vænu *pikelu,si
Ûuo\visa pamili ji *ðpituolie
Šv triškė sf. (1) (*ðvi riðki) išnykęs kaimas V iguvos seniūnijoje, 3 km rytus
nuo Vaiguvos, prie Knit ojos upelio ir Šv triškės miško kur\buva *ðvi riðki daba
i,r dirbami lauka,
Tabak rka sf. (1) (*tabakærka) išnykęs vienkiemis V iguvos seniūnijoje,
2,4 km
šiaurės rytus nuo Vaiguvos, vakarinėje P kelių kaimo pusėje kuol\
pasista,tiem *pikelu,si truobiki gi,væ,nuom kartu su\Ûu,ðvæ,s *tabakærkuo
T ršiškiai sf. pl. (1) (*tarðiðkæ ) kaimas V iguvos seniūnijoje, 4 km pietvakarius nuo Vaiguvos, prie Kasi lių miško prið\ka,ra *tarðiðku,si kæ,turus mætus buva
pradini muoki,kla
Tol šiai sm. pl. (2) (*tuoliðæ ) kaimas V iguvos seniūnijoje, 2 km pietryčius
nuo Vaiguvos, prie Šarki tvenkinio *tuoliðu vaika, par\di,nu, di,nas ta,p\i\mirgdava
*ðarku, pru,di
žgiriai sm. pl. (1) (*uþgiræ ) išnykęs kaimas V iguvos seniūnijoje, 2 km
šiaurę nuo Vaiguvos, prie žgirių miško ir Va mės upelio *uþgiru dva,ra puonus
iðveþi i\*sibira pirmu veþimu
župiai sm. pl. (1) (*uþupæ ) kaimas Š ukėnų (seniau V iguvos) seniūnijoje,
2,8 km šiaurės rytus nuo Vaiguvos, netoli pietinio žgirių miško pakraščio mu
siet i\a,tlaidus *vaiguvuo atvaþu,s i\muna pamili ji ið\*uþupu
V iguva sf. (1) (*vaiguva) miestelis, V iguvos seniūnijos centras, 14 km
šiaurės vakarus nuo Ke mės, 14 km pietryčius nuo žvenčio ir 18 km pietus
nuo Š ukėnų daba pasimati,sma tikta, par\a,tlaidus *vaiguvuo
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Vaiguv lė sf. (2) (*vaiguva li) kaimas V iguvos seniūnijoje, 5 km
vakarus
nuo Vaiguvos, prie Va mės upelio *vaiguva,lie buva *galkaus dvars i\tin\muna vaika,
gani,dava karves
Vaiguv škiai sm. pl. (2) (*vaiguviðkæ ) kaimas V iguvos seniūnijoje, 1,5 km
pietvakarius nuo Vaiguvos, prie kelio Ke mė– žventis kuol\nuvejæÛ ið\*vaiguviðku
i\*uþgirus ta,(p)\pavargaÛ ka\ þæugæus a isiedusi
Va mės sf. pl. (1) (*vaÓmæs) kaimas V iguvos seniūnijoje, 2,5 km vakarus
nuo Vaiguvos, netoli Va mės upelio kur\buva *vaÓmes senæ, nie\juoki nuoka nelika
Vikr ičiai sm. pl. (1) (*vikratæ ) kaimas V iguvos seniūnijoje, 3 km rytus
nuo Vaiguvos, prie kelio Ke mė– žventis ir Knituojos upelio læ,kam numuo Ûuo\
atein dideli debesis vei iek ka,p\*vikraèu pusie pilku,
Visgirda (3b) (*vizgirda ) kaimas V iguvos seniūnijoje, 3 km pietvakarius
nuo Vaiguvos, prie Kasi lių miško mas pakli,duom miðki iðæ,juom i\*vizgirdu, pusi
Ûuo\ne\i\*vaiguvas
Ži unė sf. (1) (*þæuni) išnykęs kaimas V iguvos seniūnijoje, 10 km pietvakarius nuo Vaiguvos, prie Ži unės ir Kalnyči s ežerų su\muni vi,nuo kla,sie
muokinuos i\ vi mergikes i(þ)\*þæunis
Ž viškė sf. (1) (*þuviðki) išnykęs vienkiemis V iguvos seniūnijoje, 8 km
pietus nuo Vaiguvos, prie kelio Akmenia –Kr žiai *þuviðkie gi,væ,na muna diedis
uðtat i\að tin\asu kelus si,kus buvis

2. Negyvenamųjų vietų vardai
Ekspedicijų metu buvo bendraujama su vietos gyventojais ir iš gyvosios kalbos renkami gyvenamųjų ir negyvenamųjų vietų vardai. Bendraujant su vietos gyventojais, konkrečioje vietoje buvo užrašomi kalvų, klonių, upelių, ežerėlių, pelkių,
miškų, kaimų, dirbamų laukų, pievų bei ganyklų vardai. Užrašyti vietovardžiai
buvo sutikrinti su Lietuvių kalbos institute esančia vardyno kartoteka. Pasirodė,
kad dauguma tų vietovardžių dar nėra kartotekoje užrašyti. Tie, kurie užrašyti
kartotekoje, turi nemažai klaidų, pvz., Ad šiškės kaime aprašytas ežeras, nors iš
tikrųjų tai ne natūralus ežeras, o dirbtinis tvenkinys (buvo užtvenkta Knit ojos
upė), prie kurio pastatytas malūnas, o pamatai ir dabar tebestovi.
Apie tai, jog dabartinių žemėveikslių vietose kadaise ošė pirmykštės girios, galima spręsti iš surinktų vietovardžių, susijusių su miško augmenija, kurie dabar aptinkami bemiškiuose plotuose, kaip antai Alksn nė, Apušr tas, Berž nė, Beržyni kas, Dreb laukis, Egl nkalnis, Karkl nė, Klev nkalnis. Šie vietovardžiai rodo, jog tose pirmykštėse giriose medynų sudėtis buvusi vairi. O dirbamų laukų vietovardžiai – Br edbalė,
Zu kiakalnis, Mešk balė, Gyv tkalnis ir kiti – byloja apie buvusio miško gyvūniją.
Didesnė vadinamosios žemės kalbos dalis ilgus šimtmečius gyvavo tik
žmonių atmintyje, perduodama iš lūpų lūpas, iš kartos kartą, vartojama tik
gana siauroje aplinkoje – bendraujant vieno ar kelių gretimų kaimų žmonėms,
kasdieninėje jų kalboje.
Valakų reforma sudarė sąlygas plėtotis agronimams, helionimams, drimonimams, oronimams bei hodonimams, kolektyvizacija sparčiais tempais juos naikino,
o melioracija visai sunaikino, nors vietų vardai kalbininkams būtų tikri istorijos
dokumentai apie V iguvos apylinkių žiląją senovę.
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Čia pateikiame dar kai kuriuos išlikusius žmonių atmintyje gamtos objektų vardus.
Ak s sf. (4) (*akis) ežeras už Pak vio bažnytėlės J rgiškės miške an\*aki,s
jæÛ\usidiejis stuors le vuos\pramuðaÛ
Akm nė sf. pl. (2) (*akme ni) pelkė netoli Akmeni kaimo ki,k\prisiÛu,gauda
vuom spaNgulu *akme,nie ti,k\uðtægdava niekur kitur neidavuom
Akmini kas sm. (2) (*akminuks) ežerėlis Akmeni
kaime vuos\tik\spie
praauðti vaika, i\lek i\*akminuka meðkeruoti
Bliūd kas sm. (2) (*blu duks) mažas, lėkštas, bet gilokas pažemėjimas, kuriame išsilieja gruntiniai vandenys ir po liūčių jis virsta pelke (iš Norki kaimo
einant Šarki kaimą link Taurozo sodybos) ruoduos senæ, beliji Ûuo\aidama par\
*blu,duka prisiemæÛ kurpes
ibi kalnis sm. (1) (* ibirkalnis) didelė stambi kalva Laugir škių kaime aik
an\* ibirkalni i\prisiri,qksi avieèu
Čever ktraukis sm. (1) (*èeveri ktraukis) mažas upeliukas prie P kelių kaimo, ištekantis iš durpingoje žemėje esančio šaltinio ti,k\par\na,kti priliji ka\vuos\
parbridaÛ par\*èeveri,ktrauki
Dumb lės sf. pl. (2) (*dumbules) pieva tarp upeliukų ties P kelių kaimu visa
ði,na spiejuom susiveðti lig\li,taus lika ti(k)\keli kupstæ, *dumbulu,si
E sbės (*aizbes) sf. pl. (2) miškas šiaurę nuo Dub nų að\vakari vi,na baisæ,
bi juodavaÛ aiti par\*aizbes
Gandr miškis sm. (1) (*gandra miðkis) miškas 2 km vakarus nuo V iguvos
puo\li,taus ti,(g)\*gandra,miðkie gri,bu ka\þmuonis krapða,s velk
Gyv tkalnis sm. (1) (*gi va tkalnis) Knit ojos upės slėnio šlaito fragmentas
ties P keliais vaika, neikæt vi,ni i\*gi,va,tkalni Ûuo\pakli,sæt
Gr tpelkė sf. (1 (*gri pelki) pelkė ties Juci kaimu *gri, pelkie radaÛ kelæs spa gules i\uðteks ku,èums
šlaida sf. (1) (*iðlaida) pieva prie Knit ojos upės ties P kelių kaimu *iðlaiduo
ði,met ka,p\nie\vi,na,s mæ,ta,s maþa, buva þuolies
Kalnyči sf. (2) (*kalni èi) upelis ties Akmenia s apsimauk gu,minus batus Ûuo\
reikies bristi par\*kalni,èi
Kalnyči sf. (2) (*kalni èi) ežeras prie Ži unės kaimo pietinėje V iguvos valsčiaus dalyje *kalni,èuo ne\vi,n þmuogus i,r nuske dis
Kar pkalnis sm. (1) (*karuopkalnis) kalnas 4 km pietryčius nuo V iguvos
ir 0,5 km pietus nuo Pak vio, iškilęs 184 m virš jūros lygio, ant kurio buvo
trianguliacijos bokštas *karuopkalnis buva aukðèæusi *vaiguvas va ðèæus vi,ta
Kasi liai sm. (2) (*kasulæ ) miškas 1,5 km šiaurės vakarus nuo V iguvos
miestelio þmuonis *kasulu,si baig iðkiÓsti visas agles
Kelm nės sf. pl. (2) (*kelmi nes) šlapios kupstuotos pievos ties P keliais vuos\
tik spiejuom nuði,nauti *kelmi,nes i\prasidieji li,ta,
Ke štkalnis sm. (1) (*kærðtkalnis) kalnas Akmeniuos , turintis penkis II–IV
amžiaus pilkapius a\da\að taÛ næapruo þæÛ *kærðtkalni
K vė sf. (1) (*kievi) pelkė (durpynas) apie 495 ha šiaurės rytus nuo Pak vio
ði,met *kievi sausa gal bæ\gu,minu ba,tu iðeiti
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K vė sf. (1) (*kievi) ežeras šiaurės rytus nuo Pakėvio aik ti,sæ, iki *kievis
Ûuo\puo\tam suki,s i\kairi
Kinc jos sf. (1) (*kin ijæs) loma Knit ojos slėnyje ties P kelių kaimu, prižėlusi
alksnių par\paèus kaÓðèus suvari,k karves i\*kin ijæs
Knit oja sf. (1) (*knitu ji) upė, dešinysis Vent s intakas, ištekanti iš Pl mpių
ežero maèæÛ ka\jæÛ\ i\*knitu,juo prisiveisi bæbru
Kra jupis sm. (1) (*kraujupis) upelis, kairysis Krut klio intakas, tekantis netoli Junkil kaimo atvaþu,k pas\muni,s aisma i\*kraujupi vieþu, gaudi,ti
Krut klis sm. (2) (*krute klis) upelis, kairysis Va mės kairysis intakas, tekantis
pro Junkil kaimą ainam i\*krute,kli nusimaudi,ti gal biðki a igausma nu\tuo\kaÓðti
Koz sf. (2) (*kuo a) ežeras Pak vio kaime už bažnytėlės a\næ\tava karvi
pasilæidusi la,ksta uð\*kuo as a,þæra
L mpės sf. pl. (1) (*l pes) miškas pietus nuo Vikr ičių kaimo ði,met buva
maþa, li,taus i\*l piesi visas miele,nes su þu,va
L ndrė sf. (1) (*l n ri) upelis, tekantis ties Pal ndrių kaimu að\iðvirinaÛ
bieli, na Ûuo\tu neðk i\*l n ri i\iskalauk
L kupis sm. (1) (*luokupis) upelis, dešinysis Knit ojos upės intakas, tekantis
pro J dikių kaimą ta,(b)\baisæ, aplediejis li,p par\*luokupi ka\vuos neikritaÛ i\vandini
Ma riškė sf. (1) (*ma riðki) kalnelis Bag žių kaime ka,p\aisi ri,ðutauti i\*ma riðki veski,s i\muni si,ku
Ma škalnis sm. (1) (*mauðkalnis) stambi kalva, kurios abiejose pusėse teka
upeliukai, patvinstantys ties P kelių ir Bag žių kaimais kuol\uþlipaÛ i\*mauðkalni
ta,p\uþdusaÛ ka\vuos\alsu,ju
Mišk nis sm. (2) (*miðkinis) ežeras Pak vio miške miele,nu da\biðki galiesi rasti
tik\uþ\*miðkini paa,jusi gæ,ra ke,li ga,la
N ikmiškis sm. (1) (*naikmiðkis) miškas prie Va mės upelio pærna, ti,(g)\
gri,bu buva *naikmiðkie Ûuo\ði,met vuos\vi,n ki
N rkupis sm. (1) (*nuorkupis) upeliukas, kairysis Knit ojos intakas, tekėjęs
rytinėje P kelių kaimo dalyje na,kti ti,k\priliji ka\vuos\parbridaÛ par\*nuorkupi
Pak vis sm. (1) (*pakievi) miškas šiaurę nuo Pak vio kaimo að\ta\Ûu,gauti
i\*pakievi neinu bi jæÛ gi,va,èu
P ribkalnis sm. (1) (*pa ripkalnis) kalnelis prie Norki ir P kelių kaimų ribos
vaika, aikæt þæmu,gæuti i\*pa,ripkalni ti,k\Ûu,gu ka\ið\tuola rauduonu,
P stadalė sf. (1) (*pa stadali) pakalnė Šarkiuos , leidžiantis Knit ojos upę
ta,(p)\pasilæida arklæ, liekti i\*pa,stadalis pakalni ka\vuos\nulaikæÛ
Pel tkalnis sm. (1) (*pelæ tkalnis) supiltas kalnelis prie P kelių kaimo, kurio
viena pusė apaugusi medžiais a\næ\tava veÓðis nusitraukis la,ksta puo\*pelæ,tkalni
Perk niškė sf. (1) (*pærku niðki) ežerėlis Perk niškės kaime mun susietka sa,ki
ka\*pærku,niðkie ne\vi,n þmuogus i,r nuske dis
Pil s sf. (4) (*pilis) ežeras P pilalio apylinkėse kuo\èæ\trainuoji,s verèæu aik
maudi,tis i\*pili
Pinyng nė sf. (2) (*pinigi ni) pieva tarp Norki ir P kelių kaimų, apaugusi
krūmais *pini,qgi,nie la u, ða,kas apkibusæs ri,ðuta,s i\nieks nesken
Pl tlaukis sm. (1) (*pla tlaukis) pelkė netoli Šiaul ičių pietus nuo P pilalio,
priaugusi krūmų *pla,tlaukie ði,met baisæ, daug vaivuoru
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Pl mpės (*plu pes) pelkės, kurių viduryje yra Pl mpių ežeras, iš kurio išteka Knit oja a\nænuori ðæ di,n su\muni aiti i\*plu pes spaNgu,læuti
P stežeris sm. (1) (*pu steþeris) ežerėlis Laugir škių kaime vuos\tik\ri, iðauðt
ta,p\vaiks i\lek i\pu,steþeri þuvauti
Sm kas sm. (2) (*smaks) kūdra ties Dub nų kaimu ap v rk sma,ka Ûuo\da\
gal kuoks\vaiks a\gi,vuoli,s ikristi
Sme tupis sm. (1) (*smærtupis) upelis, dešinysis Knit ojos intakas a\girdiejæ,
va,kar *smærtupie kaðkuoks þmuogus nuskæ da
Spanguol nė sf. (2) (*spaNguli ni) pieva prie Norki kaimo, vėliau prisiveisusi
krūmų, numelioruota staigæ,uþe,ji pi,læva uðtat i\nebespiejæÛ *spaNguli,nie sugriepti ði,na
Šarkia sm. pl. (4) (*ðarkæ ) tvenkinys Šarki kaime, kur teka ir išteka
Knit oja i\viel *ðarku, pru,di va,kar puo\pi,tu, vaiks nuskæ da
Š škupis sm. (1) (*ðæ ðkupis) upelis šiaurę nuo Dub nų, kairysis L kupio
intakas vaika, nu\ri,ta lig\va,kara mirkst *ðæ,ðkupie
Šilakl nis sm. (1) (*ðilakluonis) pušynas
vakarus nuo V iguvos daba
*ðilakluoni baisæ, aplæista Ûuo\senæu kuokæs gæguþines bu,dava
Š liškiai sm. pl. (1) (*ðiliðkæ ) pieva pietvakarius nuo Na dvario kaimo ne
spiejuom *ðiliðku nuði,nauti i\uþe,ji li,ta,
Šili kai sm. pl. (2) (*ðiluka ) miškas rytus nuo Vikr ičių kaimo reik kuoku,
Ûu,gu a\gri,bu nuveinam i\*ðilukus i\pasiræNkam
Š lupis sm. (1) (*ðilupis) upelis, Tru pės intakas, tekantis pro Šili kų kaimą
kuol\parbridaÛ par\*ðilupi i\a iga,va kuojæs
Š lvė sf. (1) (*ði vi) pieva su krūmais Šarki kaime *ðilvi mas da\spiejuom
nuði,nauti paga,duo prið\li,tus
Ši želka sf. (1) (* ðuoþælka) moreninės lygumos pažemėjimas, esantis Norki
kaimo pakraštyje ties Spelt , maitinamas paviršiniais vandenimis ir dažnai būna
šlapias kuol\parejæÛ par\*ðuoþælka i\ðla,pæs kuojæs
Tru pė sf. (2) (*truÑpi) upelis, dešinysis Knit ojos intakas, tekantis pro
Vikr ičių kaimą mas *tru Ñpie i\maudiemies i\ gi,vuolus girdiem
žbalis sm. (1) (*uþbalis) upelis, dešinysis Va mės intakas mu,sa gani,klas
tuoli da\uþ\*uþbali tudiel kar u pi,tu, nemælþu
žgiriai sm. pl. (1) (*uþgiræ ) miškas
pietus nuo Dub nų kaimo ði,met
*uþgiru,si ka,p\i\visur maþa, gri,bu
Vanag nė sm. (2) (*vanagini) melioruotas dirbamas laukas Vanag škių vienkiemyje *vanaginie gra,þus kvi,tæ, buva Ûuo\da,vi lu,tis i\visus iþgu di
Varči kai sm. pl. (2) (*varèuka ) kalva Pak vio kaimo apylinkėse va,kar ajæÛ
par\*varèukus i\pasiski,næÛ kelæs ðærmukðnu kekes
Va mė sf. (2) (*vaÓmi) upelis, dešinysis Vent s intakas muna a minimi *vaÓmie
buva baisæ, daug\vieþu, i\li,dæ,ku
Varm kė sf. (2) (*varmiki) upeliūkštis, tekantis Va mę vaiks næklausi braidi
puo\*varmiki uðtat nuðali kuojæs i\daba kuosie
Va niškės sf. pl. (1) (*vaÓniðkes) pievos prie Dub nų kaimo atruoda ka\ði,met
ka,p\niekada *vaÓniðkiesi buva baisæ, daug\þuolies
Vegel nė sf. (2) (*vegeli ni) uždurpėjęs ir užžėlęs ežeriūkštis netoli Pak vio
telmologinio draustinio vaika, neikæt i\*vegeli,ni þuvauti da\ikrisæt i\nuske sæt
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V žežeris sm. (1) (*vieþeþeris) ežerėlis netoli Pak vio telmologinio draustinio
senæu *vieþeþerie sugaudavaÛ vi,na kita karuosuka Ûuo\daba nieks nebeki,mb
Vilb nas sm. (1) (*vilbien ) melioruotas upelis, tekantis šiauriau Akmeni
kaimo daba *vilbien su\visam neptuoks kuog \buva muna jæuni,stis laika,s
Ži unė sf. (1) (*þæuni) ežeras pietvakarius nuo V iguvos, prie Ži unės kaimo mu,sa gani,klas i,r tuoli kituo pusie *þæunis
Žva gupis sm. (1) (*þvalgupis) griovys Žva gupio vienkiemyje, užrašytas
1935 m. daba li,gus lauks nie\ nuoka nebier kur\buva *þvalgupis
Žvirbl nė sf. (2) (*þvirblini) miškelis (1 ha) Gal nių kaime, užrašytas 1935 m.
ki,k\a mænu ba,bas truobiki stuovieji pri\pat\*þvirblinis
Žvi gždė sf. (2) (*þviÓgþdi) laukas rytus nuo Juci kaimo ka\bu,tu ti,sæu aiti
þmuonis susimi,ndava ta,ka par\*þviÓgþdi
Šie išvardyti ir kiti gamtos objektų vardai yra natūralios gamtos kūrinių
atspindys. Nemirtinga liaudis, ilgus amžius juos stebėdama, žvelgė esmines gamtos kūrinių savybes, pagal kurias meistriškai parinko jiems atitinkamus vardus ir
operatyviai juos vartojo bendravimo poreikiams tenkinti. Tai žodinė liaudies kūryba, kuri niekur nėra užrašyta ant pačių gamtos objektų. Taip susidarė atotrūkis
tarp objektų ir jų vardų.
Dėl stipraus antropogenizacijos poveikio keičiasi gamtos objektų formos
ir savybės, nyksta jų vardai. Keičiasi ir patys žmonės, nes šiandien jie keliauja
vos ne aplink visą žemę ir tai šen, tai ten apsigyvena. Siekdami savo tikslų, jie
jau nebeturi laiko domėtis aplinka, stebėti ir gilintis
gamtos kūrinių savybes,
jas fiksuoti popieriuje ar skelbti internete. Šiuolaikiniam žmogui gamta lieka tyli
ir nebyli. Ją galima visokiais būdais teršti ir eksploatuoti. Gamta negali niekam
pasiskųsti.
Išlikę gamtos objektų vardai – ta žemės kalba, natūraliai susiformavusi laiko
erdvėje, šimtmečiais žmonių lūpomis perduodama iš kartos kartą – šiandien jau
yra nykstantis ne kainojamas tautos paveldas. Juos reikia rinkti, užrašyti ir skelbti.
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Vaiguvos šnektos veiksmažodis
Stefanija Kundrotienė

V iguvos, kaip ir Š ukėnų, šnekta priklauso pietų žemaičių patarmės šiaurinėms šnektoms ir yra išlaikiusi būdingiausias jų ypatybes. Apie XX a. vidur šiose
šnektose dar buvo vartojami dvigarsiai um, un im, in, pvz., luNks langas , luNks
lankas , su tis samtis , piNki penki 1.
Juos dar tebevartoja ir vienas kitas senosios kartos atstovas. Žodžio šaknyje
en, em daugeliu atveju ir nebuvo niekada virtę im, in, nes tokią raidą sustabdė
ne kokia raseiniškių taka, o šnektos vidiniai raidos motyvai, iš kurių svarbiausias
yra skirtingų reikšmių žodžių raiškos diferenciacijos būtinybė, plg. ðve t ir ðvi t,
skle d ir skli d, ðe p ir ði p. Kad senovėje kalbamojoje šnektoje žodžio gale e
ir n čia nebuvo virtę in
resp. in
, aiškiai rodo būtojo kartinio laiko
vienaskaitos vardininko formos galūnė dirb is, daugiskaitos vardininko dirb i, ir a
kaimieno daiktavardžių vienaskaitos inesyvo galūnė lauki2.

1. Bendrosios ypatybės
Veiksmažodis – savarankiška kalbos dalis, reiškianti veiksmą arba būseną
ir turinti laiko, nuosakos, asmens, skaičiaus bei rūšies morfologines kategorijas.
Skiriamos asmenuojamosios ir neasmenuojamosios veiksmažodžio formos.
Asmenuojamosios formos kaitomos asmenimis. Neasmenuojamosios formos – dalyviai (tarp jų ir pusdalyviai), padalyviai, bendratis – asmenimis nekaitomos, bet
dalyviai dar kaitomi giminėmis bei linksniais.
Veiksmažodžio reikšmės labai priklauso nuo jų ryšių su kitais žodžiais, nuo
jų junglumo. Pačios bendriausios yra veiksmo ir būsenos reikšmės.
Veiksmo reikšmės veiksmažodžiai reiškia
a) fizinius veiksmus, kurie gali būti nukreipti
tam tikrą objektą vežti
(šieną), statyti (namus), kapoti (malkas), arba neobjektiniai važiuoti, bėgti, eiti
b) sąmoningą psichinę ar socialinę veiklą skaityti, dairytis, galvoti, pirkti,
parduoti.
Būsenos veiksmažodžiai reiškia
a) daiktų bei asmenų išorines arba vidines būsenas gulėti, blizgėti, senti, jausti
b) santykius turėti (duonos), priklausyti
c) nuo subjekto nepriklausomus reiškinius aušta, lyja, griaudžia3.

1.2. Veiksmažodžių reikšminės grupės
1.2.1. Tranzityviniai ir intranzityviniai veiksmažodžiai
Pagal reikšmes ir jas atitinkančius formos ypatumus lietuvių kalbos
veiksmažodžiai skyla
dvi ryškias
grupes – tranzityvinius ir intranzityvinius. Tranzityviniai veiksmažodžiai
žymi aktyvių subjektų veiksmus, nukreiptus tam tikrą objektą, paprastai

1

2

3

Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos dialektologija, Vilnius,
1994, p. 95.
Rosinas A. Šaukėnų šnektos veiksmažodžio asmenavimo sistema (vientisinės formos), Baltistika
LIV(2), 2009, p. 261.
Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, red. V. Ambrazas, Vilnius, 1997, p. 282.
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reiškiamą galininku, pvz., arti (ką), krauti (ką), kelti (ką), daryti (ką). Intranzityviniai veiksmažodžiai žymi veiksmus, vykstančius tartum subjekto viduje, neliečiančius išorėje esančių objektų. Tokie veiksmažodžiai nėra reikalingi kokių nors
objekto linksnių, pvz., baubti, ūkti, kyboti miegoti4.

2. Veiksmažodžio morfologinės kategorijos
Vaiguvos šnektos veiksmažodis turi šias morfologines kategorijas asmens,
skaičiaus, laiko, nuosakos ir rūšies.
Skiriamos keturios nuosakos tiesioginė, liepiamoji, tariamoji ir netiesioginė.
Tiesioginė ir netiesioginė nuosaka turi esamojo, būtojo kartinio, būtojo dažninio ir
būsimojo laiko formas. Liepiamosios ir tariamosios nuosakos laiko kategorijos neturi.

2.1. Laikas
Morfologinę laiko kategoriją sudaro veiksmažodžio formų sistema, reiškianti
veiksmo laiko santyk su kalbamuoju momentu arba kitu sakinyje pasakytu veiksmu. Pagal veiksmo santyk su tuo gramatinio laiko atskaitos tašku lietuvių kalboje
skiriamos trys pagrindinės laiko formų grupės esamasis, būtieji ir būsimasis laikas5.
Baltų kalbų veiksmažodžio sistemą sudaro trys pagrindiniai kamienai esamojo laiko (prezento), būtojo kartinio laiko (preterito) ir bendraties (infinityvo). Iš
jų vedamos visos kitos veiksmažodžių formos6.

2.1.1. Esamasis laikas
Esamojo laiko formos reiškia veiksmą, aktualų kalbamuoju momentu, nors ne
visada su juo sutampant . Esamasis laikas gali būti konkretus ir apibendrintas. Konkretus esamasis laikas žymi konkretų, individualų dabarties veiksmą. Apibendrintas
esamasis laikas žymi neribotos trukmės, nuolat vykstant ar pasikartojant veiksmą.
Esamojo laiko kamienai buvo dvejopi tematiniai ir atematiniai.
Tematiniais kamienais vadiname tokius, kurių kamiengal sudarė balsis, o
atematiniais – kurie kamiengalio balsio ( temos ) neturėjo, galūnės būdavo dedamos tiesiog prie šaknies.
Tematiniai kamienai yra trejopi
1. Su kamiengalio balsiu a (iš ide
), pvz., d rba, n ša. Tai esamojo laiko
(a) kamienas.
2. Su kamiengalio balsiu i, pvz., m li, t ki. Tai esamojo laiko i kamienas.
3. Su kamiengalio balsiu o (iš
), pvz., r šo, s ko. Tai esamojo laiko kamienas (ide. ir baltų lie. o)7.
Esamojo laiko formos sudaromos iš esamojo laiko kamieno ir asmenų galūnių. Jos asmenuojamos pagal tris paradigmas, kurios atitinka tris veiksmažodžių
asmenuotes, skiriamas pagal esamojo
laiko kamiengalius8.
4
Pagal esamojo laiko pamatinės 5 Ten pat, p. 283–284.
Ten pat, p. 290.
formos galūnes Šaukėnų šnektoje ski- 6 Z. Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorinė gramatika,
Vilnius, 1981, p. 85.
riamos dvi veiksmažodžių asmenuotės.
7
Ten pat, p. 85–86.
Pirmajai asmenuotei priklauso veiks- 8 Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, red. V. Ambrazas, Vilnius, 1997, p. 334, 337.
mažodžiai, kurių esamojo laiko pama1155

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

tinės formos galūnė yra nulinė, einanti po priebalsio, balsio arba -j, pvz., ved,
spaud, ti,l, ðuokinie, kauli j, antrajai asmenuotei priklauso veiksmažodžiai, kurių
esamojo laiko pamatinė forma turi galūnę -a, pvz., ma,ta, sa,ka, þina.
Pirmosios asmenuotės arba ( )a kamieno veiksmažodžių būtojo kartinio laiko
pamatinės formos galūnė yra -a arba -i, pvz., ra,d a, lij e, ru,diej e ir la,k i, a,r i,
a,vi, kruovi, deNgi, spaudi. Taigi jo formos priklauso
arba kamienams. ( )a kamieno veiksmažodžiai yra labai produktyvi ir stabili klasė. a kamieno (buvusio
i kamieno) veiksmažodžių šnektoje beišliko tik keli ti,l ti,lieti, mi,l mi,lieti, gal
galieti, gul gulieti, plg. ti,læm, mi,læm ir kt.
Antrosios asmenuotės, t. y.
kamieno veiksmažodžiai taip pat yra gana
produktyvūs. Būtojo kartinio laiko formos išvedamos iš pamatinės formos, kurios
galūnė yra -i, t. y. kamieno, pvz., ma,ti ar kamieno þinuoje9.
Vaiguvos šnektoje, taip kaip ir Šaukėnų, pagal esamojo laiko pamatinės
formos galūnes skiriamos dvi veiksmažodžių asmenuotės. Pirmajai asmenuotei priklauso veiksmažodžiai, kurių esamojo laiko pamatinės formos galūnė yra nulinė,
einanti po priebalsio, balsio arba -j, pvz., ved, spaud, ti,l, ðuokinie, kauli j, antrajai –
kurių esamojo laiko pamatinė forma turi galūnę -a, pvz., ma,t a, sa,k a, þin a ir,
skirtingai negu Šaukėnų šnektoje, galūnę -i, pvz., biji. Pirmosios asmenuotės arba
( )a kamieno veiksmažodžių būtojo kartinio laiko pamatinės formos galūnė yra
-a arba -i, pvz., ra,d a, buv a, suk a ir lij i, ru,diej i, la,k i, a,r i, a,vi, kruovi, deNgi,
spaudi. Vaiguvos šnektoje, skirtingai negu Šaukėnų, būtojo kartinio laiko pamatinės
formos galūnė yra -i, einanti po -j. Taigi būtojo kartinio laiko formos priklauso
arba kamienams.
a ( ) kamienas
Vienaskaita
Nesangrąžiniai veiksmažodžiai
1.
2.
3.

ðuoku ð ku
ðuoki ð ki
ðuok ð ka

Sangrąžiniai veiksmažodžiai
lupu,s lupuosi
lupi,s lupiesi
lupa,s lupasi

lupu lupu pæðu peðu
lupi lupi peði peði
lup lupa peð peða

pæðu,s peðuosi
peði,s peðiesi
pæ,ða,s peðasi

Daugiskaita
Nesangrąžiniai veiksmažodžiai
1. ðuokam ð kame
2. ðuokat ð kate
3. ðuok ð ka

lupam lupame
lupat lupate
lup lupa

pæ ,ðam peðame
pæ,ðat peðate
peð peða

Sangrąžiniai veiksmažodžiai
1. lupamuos lupam s
2. lupaties lupat s
3. lupa,s lupasi

pæ,ðamuos peðam s
pæ,ðaties peðat s
pæ,ða,s peðasi

Nuo bendrinės kalbos Vaiguvos
šnektoje skiriasi šie a kamieno veiksmažodžių esamojo laiko asmenys
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Rosinas A. Šaukėnų šnektos veiksmažodžio asmenavimo sistema (vientisinės formos), Baltistika
LIV(2), 2009, p. 263–264.
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Vienaskaitos 1-ojo asmens galūnė -u
-uo. Refl. -uosi, -uos.
Vaiguvos šnektoje vienaskaitos pirmojo asmens formose kirtis iš galūnės
atitraukiamas šakn , pvz., lupu, pæðu, ke tu.
Vaiguvos šnektoje veiksmažodžių vienaskaitos pirmojo asmens formos kirčiuojamos dvejopai. Jų kirčiavimas yra pastovus, kai kirčiuojamas priešpaskutinis
skiemuo, turintis tvirtapradę priegaidę, arba toliau nuo galo esantis skiemuo, nepriklausomai nuo jo priegaidės (kaip ir bendrinėje kalboje), pvz., ðuoku.
Vaiguvos šnektoje, kaip ir gretimose šnektose, trumpasis balsis u yra paplatintas (tariamas u), pvz., ðuoku. Balsis o Vaiguvos šnektoje, kaip ir kitų žemaičių,
paverstas dvibalsiu uo, pvz., ðuoku.
Vaiguvos šnektoje, kaip ir kitų pietų žemaičių, dvibalsis uo turi atitikmen
u,, pvz., pæðu,s (peðuosi).
Vienaskaitos 2-ojo asmens galūnė -i - . Refl. -ys.
Vaiguvos šnektoje vienaskaitos antrojo asmens formose kirtis iš galūnės
atitraukiamas šakn , pvz., lupi, peði, ke ti, tiki.
Vaiguvos šnektoje, kaip ir gretimose šnektose, trumpasis balsis i yra paplatintas (tariamas i), pvz., lupi, peði, ke ti, tiki.
Vaiguvos šnektoje, kaip ir kitų pietų žemaičių, dvibalsis ie turi atitikmen
i,, pvz., peði,s (peðiesi).
Daugiskaitos 1-ojo asmens galūnė -am
-am . Refl. -amos.
Vaiguvos šnektoje, kaip ir visų žemaičių, daugiskaitos 1-asis asmuo turi
galūnę -am, pvz., ðuokam, lupam, pæ ,ðam.
Daugiskaitos 2-ojo asmens galūnė -at(e)
-at . Refl. -atės.
Vaiguvos šnektoje, kaip ir visų žemaičių, daugiskaitos 2-asis asmuo turi
galūnę -at, pvz., ðuokat, lupat, pæ,ðat.
Bals ė vaiguviškiai, kaip ir visi žemaičiai, sudvibalsino ir taria ie, pvz.,
lupaties, pæ,ðaties.
Vienaskaitos ir daugiskaitos 3-iojo asmens galūnės -a
- . Refl. - s.
Vaiguvos šnektoje, kaip ir visų žemaičių, dėl senovinių trumpųjų balsių galūnėse išnykimo sutapo ir i kamienų vienaskaitos ir daugiskaitos 3-iųjų asmenų
formos, pvz., lup, tik.
Vaiguviškiai, kaip ir gretimų šnektų žemaičiai, sangrąžinių veiksmažodžių
galūnėje taria ilgąj -a, pvz., lupa,s, pæ,ða,s.
Vaiguvos šnektoje pastebimas didesnis formų su priesagomis -n- ir -st- sigalėjimas negu literatūrinėje kalboje, pvz., dži n, gr n, p n, ž n arba dži st, ž st.
Vietoj tokių formų kaip š la, k ra, ki ra, k la Vaiguvos šnektoje yra ša n,
ke n, kiu n, ki n.
Vaiguviškiai, kaip ir kiti žemaičiai, vietoj p la, sk na, tr na sako p l, sk n, tr n.
a kamienas
Vienaskaita
Nesangrąžiniai veiksmažodžiai
1. ðuku,ju ðukuoju
2. ðuku,ji ðukuoji
3. ðuku, ðukuoja

lauku laukiu
lauki lauki
lauk laukia

ke tu kenèiu
ke ti kenti
ke t ke èia

1157

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

Sangrąžiniai veiksmažodžiai
1. ðuku,ju,s ðukuojuosi
2. ðuku,ji,s ðukuojiesi
3. ðuku,jæ,s ðukuojasi

lauku,s laukiuosi
lauki,s laukiesi
lauka,s laukiasi

Daugiskaita
Nesangrąžiniai veiksmažodžiai
1. ðuku,jæm ðukuojame
2. ðuku,jæt ðukuojate
3. ðuku, ðukuoja

laukam laukiame
laukat laukiate
lauk laukia

kæ tam ke èiame
kæ tat ke èiate
ke t ke èia

Sangrąžiniai veiksmažodžiai
1. ðuku,jamuos ðukuojam s
2. ðuku,jaties ðukuojat s
3. ðuku,jæ,s ðukuojasi

laukamuos laukiam s
laukaties laukiat s
lauka,s laukiasi

Nuo bendrinės kalbos Vaiguvos šnektoje skiriasi šie a kamieno veiksmažodžių esamojo laiko asmenys
Vaiguvos šnektoje, kaip ir kitų žemaičių, a kamieno veiksmažodžių asmenų
galūnės kaip ir a kamieno, tik po minkštųjų priebalsių.
Vaiguviškiai, kaip ir kiti žemaičiai, dėl a ir a kamienų suvienodėjimo
a kamieno paradigmą perdirbo a kamieno pagrindu, pvz., lupu ir ke tu, lupi
ir ke ti.
Vaiguvos šnektoje, kaip ir kitų žemaičių, šalia a kamieno formų, kaip
gryb uja, rag uja, riešut uja, šien uja, sigalėjęs variantas gri,baun, ragaun, ri,ðutaun,
ði,naun, o šalia g ja, l ja, r ja turimas variantas gi,n, li,n, ri,n.
Vaiguviškiai, kaip, pasak Z. Zinkevičiaus, kiti žemaičiai, tja, dja anksti
pavertė tje, dje
te, de, todėl prieš trumpąj pralietuvių a jų tarmėje afrikatos negalėjo atsirasti. Vėliau žemaičiai jų neteko ir kitose pozicijose, pvz., ke tu kenèiu.
i kamienas
Vienaskaita
Nesangrąžiniai veiksmažodžiai
1. siedu s dþiu
2. siedi s di
3. sied s di

tiku tikiu
tiki tiki
tik tiki

Sangrąžiniai veiksmažodžiai
riNksu trinksiu
riqksi trinksi
riNks trinksi

tiku,s tikiuosi
tiki,s tikiesi
tika,s tikisi

Daugiskaita
Nesangrąžiniai veiksmažodžiai
1. siedam s dime
2. siedat s dite
3. sied s di

tikam tikime
tikat tikite
tik tiki

Sangrąžiniai veiksmažodžiai
riNksam trinksime
ri ksat trinksite
riNks trinksi

tikamies tikim s
tikaties tikit s
tika,s tikisi

Nuo bendrinės kalbos Vaiguvos šnektoje skiriasi šie i kamieno veiksmažodžių esamojo laiko asmenys
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Vaiguviškiai, kaip ir kiti žemaičiai, vietoj i kamieno turi a kamieną, pvz.,
lupu, pæðu ir siedu, tiku, išskyrus tuos veiksmažodžius, kurie prieš galūnę turi priebals l. Jų pirmieji asmenys gavo a kamieno galūnes, pvz., gulu, gulæm.
Viena kita buvusių i kamieno veiksmažodžių forma, kadaise perdirbta pagal
ia kamieno pavyzd , dar gali būti užsilikusi, pvz. ku, an \ga,l padari,ti ‘ką jis gali
padaryti’ (galia
gal), ga,læm nepirkti
galiam ‘galime nepirkti’, nænuoræ,s nie\
þu,rieti
nenoriasi ‘nesinori nė žiūrėti’10.
Vienaskaitos 2-ojo asmens galūnė kaip a kamieno -i - . Refl. -ys.
Vaiguvos šnektoje vienaskaitos antrojo asmens formose kirtis iš galūnės
atitraukiamas šakn , pvz., guli, tiki.
Vaiguvos šnektoje, kaip ir visoje žemaičių tarmėje, sigalėjo daugiskaitos
1-ojo asmens naujadarinės formos su a ar a (a po minkštojo priebalsio) kamieno
galūnėmis -am
-am . Refl. -amos, pvz., ðuokam, lupam ir siedam, tikamies.
Vaiguvos šnektoje, kaip ir visoje žemaičių tarmėje, sigalėjo daugiskaitos
2-ojo asmens naujadarinės formos su a ar a (a po minkštojo priebalsio) kamieno
galūnėmis -at(e)
-at . Refl. -atės, pvz., ðuokat, lupat ir siedat, tikaties.
Vaiguvos šnektoje, kaip ir visų žemaičių, dėl senovinių trumpųjų balsių
galūnėse išnykimo sutapo a ( ) ir i kamienų vienaskaitos ir daugiskaitos 3-iųjų
asmenų formos, pvz., lup, tik.
a (o) kamienas
Vienaskaita
Nesangrąžiniai veiksmažodžiai
1. muokaÛ m kau
2. muoka, m kai
3. muoka – m ko

bi jæÛ bi jau
bi jæ, bi jai
biji – bijo

klausaÛ klausau
klausa, klausai
klausa klauso

Sangrąžiniai veiksmažodžiai
1. muokaus m kausi
2. muoka,s m kaisi
3. muokuos m kosi

klausaus klausausi
klausa,s klausaisi
klausuos klausosi

Daugiskaita
Nesangrąžiniai veiksmažodžiai
1. muokuom m kome
2. muokuot m kote
3. muoka m ko

bijuom bijome
bijuot bijote
biji bijo

klausuom klausome
klausuot klausote
klausa klauso

Sangrąžiniai veiksmažodžiai
1. muokuomies m kom s
2. muokuoties m kot s
3. muokuos m kosi

klausuomos klausom s
klausuoties klausot s
klausuos klausosi

Nuo bendrinės kalbos Vaiguvos
šnektoje skiriasi šie a (o) kamieno esamojo laiko veiksmažodžių asmenys
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Venckutė R. Būdingesnės Vaiguvos šnektos ypatybės, www.llt.lt.
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Vienaskaitos 1-ojo asmens galūnė -au. Refl. -ausi, -aus.
Vaiguvos šnektoje, kaip ir kitų žemaičių, vienaskaitos 1-ojo asmens galūnė
-au ir 2-ojo asmens galūnė -ai yra akūtinės (pasak Z. Zinkevičiaus, tai antrinis
akūtas, vestas iš sangrąžinių formų), pvz., bi jaÛ, klausaÛ.
Vienaskaitos 2-ojo asmens galūnė -ai. Refl. -aisi, -ais.
Vaiguvos šnektoje, kaip ir kitų žemaičių, vienaskaitos 2-ojo asmens galūnė
-ai yra akūtinė (pasak Z. Zinkevičiaus, tai antrinis akūtas, vestas iš sangrąžinių
formų), pvz., bi ja,, klausa,.
Daugiskaitos 1-ojo asmens galūnė -om. Refl. -omos (pabaiga kaip a kamieno).
Vaiguviškiai, kaip ir visi žemaičiai, vietoj -om taria -uom, pvz., muokuom,
bijuom, klausuom, klausuomos.
Daugiskaitos 2-ojo asmens galūnė -ot
ate. Refl. -ot s.
Vaiguviškiai, kaip ir visi žemaičiai, vietoj -ot taria -uot, pvz., muokuot, bijuot,
klausuot, o vietoj – -ie, pvz., klausuoties, muokuoties.
Vienaskaitos ir daugiskaitos 3-iojo asmens galūnė -o
a. Refl. -os.
Vaiguviškiai, kaip ir visi žemaičiai, vietoj -o taria -a, pvz., muoka, klausa.
Atematinio asmenavimo liekanos
d ti
Atematinė sangrąžinė forma destis Vaiguvos šnektoje, kaip ir daugelyje tarmių, ypač žemaičių, tapo beasmene ir vartojama reikšme atsitinka , pvz., ka \
daba dæ,sta,s (kas dabar darosi?).
g lb ti
Vaiguvos šnektoje, kaip ir kitose tarmėse, paplitęs variantas g lbsti. Jo pagrindu pasidaryta visa paradigma, pvz., gælpstu, g lpsti, gælpstam, gælbstat, g lbst.
gied ti
Vaiguviškiai, kaip ir kiti žemaičiai, pagal atematinę 3-iojo asmens formą giest
gieda turi pasidarę visą paradigmą, pvz., gi,stu, gi,sti, gi,stam, gi,stat, gi,st.
k s ti
Vaiguvos šnektoje, kaip ir daugelyje tarmių, vartojama atematinės 3-iojo asmens formos k sti pagrindu padaryta visa paradigma, tik su a kamieno galūnėmis,
pvz., kuostu, kuosti, kuostam, kuostat, kuost.
likti
Vaiguviškiai, kaip ir kiti žemaičiai, turi pasidarę visą paradigmą 3-iojo asmens liekt formos pagrindu, tik su a kamieno galūnėmis, pvz., li,ktu, li,kti, li,ktam,
li,ktat, li,kt.
mieg ti
Vaiguviškiai, kaip ir kiti žemaičiai, turi pasidarę visą paradigmą 3-iojo
asmens miegt formos pagrindu, tik su a kamieno galūnėmis, pvz., mi,ktu, mi,kti,
mi,ktam, mi,ktat, mi,kt.
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nieþ ti
Vaiguviškiai, kaip ir kiti žemaičiai, turi atematinę 3-iojo asmens formą nieþt
nieþta, pvz., ni,ðt.
perð ti
Vaiguviškiai, kaip žemaičiai ir kai kurie aukštaičiai, turi atematinę 3-iojo
asmens formą perðt, taip pat pagal ją perdirbtą bendrat , pvz., perðtieti.
s rg ti
Vaiguviškiai, kaip ir kiti žemaičiai, atematinės 3-iojo asmens formos pagrindu s rgst turi pasidarę visą paradigmą, pvz., særkstu, s rksti, særkstam, særks
tat, s rkst.
skaud ti
Vaiguviškiai, kaip ir kiti žemaičiai ir pakraštiniai aukštaičiai, turi atematinę
3-iojo asmens formą skaust.
snigti
Vaiguviškiai, kaip ir kiti žemaičiai, atematinės 3-iojo asmens formos pagrindu sniegt turi pasidarę visą paradigmą, pvz., sni,ktu, sni,kti, sni,ktam, sni,k
tat, sni,kt.
Čia dar galima pridurti, kad Vaiguvos šnektoje vartojama nemažai vairių
savitų veiksmažodžių esamojo laiko formų, pvz. atæ,jin i ðka ¬ puln èæ ¬ puln èæ
pulna ‘atėję ieško, puola čia, puola čia’ (su priesaga n, kaip bu,n ‘būna’), supæl i\
maiðus
supila ‘supila maišus’, pasipælam an(t)\ki ma ‘pasipilam ant kiemo’ (su
kitu šaknies balsių kaitos laipsniu, kaip vælk ‘velka’)11.
Būtasis kartinis laikas
a (lk. o) kamienas
Nesangrąžiniai veiksmažodžiai
Vienaskaita
1. ðuokaÛ ð kau
2. ðuoka, ð kai
3. ðuoka ð ko

Daugiskaita
lupaÛ lupau
lupa, lupai
lupa lupo

ðuokuom ð kome
ðuokuot ð kote
ðuoka ð ko

lupuom lupome
lupuot lupote
lupa lupo

Sangrąžiniai veiksmažodžiai
Vienaskaita
1. ðuokaus ð kausi
2. ðuoka,s ð kaisi
3. ðuokuos ð kosi

Daugiskaita
lupaus lupausi
lupa,s lupaisi
lupuos luposi

ðuokuomies ð kom s
ðuokuoties ð kot s
ðuokuos ð kosi

11

lupuomies lupom s
lupuoties lupot s
lupuos luposi

Venckutė R. Būdingesnės Vaiguvos šnektos ypatybės, www.llt.lt.
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e kamienas
Nesangrąžiniai veiksmažodžiai

Sangrąžiniai veiksmažodžiai

Vienaskaita

Daugiskaita

Vienaskaita

Daugiskaita

pe,ðiem peð me
pe,ðiet peð te
pe,ði peð

peðæus peðiausi
peð ,s peðeisi
pe,ðies peð si

pe,ðiemies peð m s
pe,ðieties peð t s
pe,ðies peð si

1. peðæÛ peðiau
2. peð , peðei
3. pe,ði peð

Nuo bendrinės kalbos Vaiguvos šnektoje skiriasi šie a (o) ir e kamienų būtojo
kartinio laiko veiksmažodžių asmenys
Būtojo kartinio laiko veiksmažodžių a kamieno veiksmažodžių galūnės kaip
ir to paties kamieno esamojo laiko, pvz., muokaÛ ir ðuokaÛ, muoka, ir ðuoka,. e
kamieno galūnėje vietoj a00 o yra e, pvz., peðæÛ, peð ,, pe,ði.
Greičiausiai dėl tam tikrų morfologinių veiksnių yra atsiradusi Vaiguvos
šnektai būdinga vienaskaitos ir daugiskaitos 3-iojo asmens galūnė -i, pvz., pe,
ði, ne,ði.
Ten, kur trumpinami žodžio nekirčiuoto galo ilgieji balsiai, a kamieno 3-iojo
asmens galūnė pozicijoje po joto fonetiškai sutapo su ta pačia e kamieno galūne,
pvz., juoji ir pe,ði.
Būtasis dažninis laikas
Nesangrąžiniai veiksmažodžiai

Sangrąžiniai veiksmažodžiai

Vienaskaita

Daugiskaita

Daugiskaita

pæþdavuom peþdavome
pæþdavuot peþdavote
pæþdava peþdavo

pæþdavuomies peþdavom s
pæþdavuoties peþdavot s
pæþdavuos peþdavosi

1. pæþdavaÛ peþdavau
2. pæþdava, peþdavai
3. pæþdava peþdavo

Nuo bendrinės kalbos Vaiguvos šnektoje skiriasi šie būtojo dažninio laiko
veiksmažodžių asmenys
Dabartinės Vaiguvos šnektos būtojo dažninio laiko veiksmažodžių galūnės
kaip būtojo kartinio laiko a kamieno, pvz., ðuokaÛ ir pæþdavaÛ.
Kai kurie vaiguviškiai, kaip ir varniškiai, dar yra išlaikę žemaitišką būtąj
dažnin laiką, sudarytą iš žodelio liuob ti ir asmenuojamojo veiksmažodžio bendraties arba būsimojo laiko formų, taip pat pasitaiko savitų tarpinių variantų, pvz.
ubaus ain.
Būsimasis laikas
Nesangrąžiniai veiksmažodžiai
Vienaskaita
1. suksu – suksiu
2. suksi – suksi
3. suks – suks

Daugiskaita
gi,su – gi,siu
gi,si – gi,si
gi,s – gis

suksma – suksime
sukste – suksite
suks – suks

gi,sma – gi,sime
gi,ste – gi,site
gi,s – gis
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Sangrąžiniai veiksmažodžiai
Vienaskaita
1. suksu,s – suksiuos
2. suksi,s – suksies
3. suksæ,s – suksis

Daugiskaita
suksmuos – suksim s
suksties – suksit s
suksæ,s – suksis

Nuo bendrinės kalbos Vaiguvos šnektoje skiriasi šie būsimojo laiko veiksmažodžių asmenys
Vienaskaitos 1-ojo asmens galūnė s u. Refl. s uos.
Vaiguvos šnekta, kaip ir dauguma žemaičių, turi atematinės darybos formas,
pvz, suksu, gi,su. Neigiamųjų veiksmažodžių sangrąžos dalelytė visada yra gale,
pvz., næsuksu,s, nædu,su,s, nemælsu,s
Vienaskaitos 2-ojo asmens galūnė s i. Refl. s-ys.
2-ojo asmens galūnė -si gali būti traktuojama kaip tematinė ir kaip atematinė, pvz., suksi, gi,si, o sangrąžinė forma Vaiguvos šnektoje, kaip ir daugumos
žemaičių, turi galūnę -s-ys, pvz., suksi,s.
Daugiskaitos 1-ojo asmens galūnė -s-me. Refl. -s-mės.
Vaiguviškiai, kaip ir visi žemaičiai, atematinės darybos formos pabaigą -sme perdirbo -s-ma, o refl. -s-mės -s-mos su a iš 1-ojo asmens dviskaitos, pvz.,
suksma, suksmuos.
Daugiskaitos 2-ojo asmens galūnė -s-te. Refl. s-tės.
Vaiguviškių šnektoje, kaip ir kitų pietų žemaičių, vyrauja atematinės 2-ojo
asmens galūnės, pvz., suksat, suksaties.
Vienaskaitos ir daugiskaitos 3-iojo asmens galūnė -s. Refl. -s-is.
Vaiguviškiai, kaip ir visi žemaičiai, turi visur apibendrintą vokalizmą ir
akūto kilmės priegaidę, pvz., gi,s, bu,s, arba atematinės darybos galūnę -s, pvz.,
suks, lups, muð. Refl. suksæ,s kaip mi,læ,s.
Tariamoji nuosaka
Nesangrąžiniai veiksmažodžiai
Vienaskaita
1. ðuokèæÛ ð kèiau
2. ðuoktum ð ktum
3. ðuoktu ð ktų

lupèæÛ l pčiau
luptum l ptum
luptu l ptų

peðèæÛ p ðčiau
pæðtum p ðtum
pæðtu p ðtų

Daugiskaita
1. ðuoktumiem ð ktume
2. ðuoktumiet ð ktute
3. ðuoktu ð ktų

luptumiem l ptume
luptumiet l ptute
luptu l ptų

pæðtumiem p ðtume
pæðtumiet p ðtute
pæðtu p ðtų

Sangrąžiniai veiksmažodžiai
Vienaskaita
1. ðuokèæus ð kèiaus(i)
2. ðuoktume,s ð ktumeis(i)
3. ðuoktu,s ð ktųs(i)

lupèæus l pčiaus(i)
luptume,s l ptumeis(i)
luptu,s l ptųs(i)

peðèæus p ðčiaus(i)
pæðtume,s p ðtumeis(i)
pæðtu,s p ðtųs(i)
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Daugiskaita
1. ðuoktumiemies ð ktumės
2. ðuoktumieties ð ktutės
3. ðuoktu,s ð ktųs(i)

luptumiemies l ptumės
luptumieties l ptutės
luptu,s l ptųs(i)

pæðtumiemies p ðtumės
pæðtumieties p ðtutės
pæðtu,s p ðtųs(i)

Nuo bendrinės kalbos Vaiguvos šnektoje skiriasi šie tariamosios nuosakos
veiksmažodžių asmenys
Vienaskaitos 1-ojo asmens galūnė -č-iau, refl. -č-iaus.
Vaiguvos šnektoje, kaip ir žemaičių pietų–rytų kampe, vartojamos formos su
-č-iau, pvz., ðuokèæÛ, lupèæÛ, peðèæÛ ir refl. -č-iaus, pvz., ðuokèæus, lupèæus, peðèæus.
Vienaskaitos 2-ojo asmens galūnė t um, -t umei.
Vaiguvos šnektoje yra dvejopos galūnės – sutrumpinta -t-um, pvz., ðuoktum,
luptum, pæðtum ir nesutrumpinta -t-umei. Pastaroji aptinkama rečiau, pvz., ðuoktume,,
luptume,, pæðtume,. Refl. -t-umeis, pvz., ðuoktume,s, luptume,s, pæ,ðtume,s.
Daugiskaitos 1-ojo asmens galūnė -t-ume, refl. -t-umės.
Vaiguvos šnektoje, kaip ir aplinkinėse šnektose, vartojamos ilgesnės formos su e kamieno galūnėmis, pvz., ðuoktumiem, luptumiem, pæ,ðtumiem, refl.
ðuoktumiemies, luptumiemies, pæðtumiemies.
Daugiskaitos 2-ojo asmens galūnė -t-ute, refl. -t-utės.
Vaiguvos šnektoje, kaip ir aplinkinėse šnektose, vartojamos ilgesnės formos
su e kamieno galūnėmis, pvz., ðuoktumiet, luptumiet, pæ,ðtumiet, refl. ðuoktumieties,
luptumieties, pæðtumieties.
Vienaskaitos ir daugiskaitos 3-iojo asmens galūnė -t-ų, refl. -t-ųs(i).
Vaiguvos šnektos, kaip ir aplinkinių šnektų, -ų traktuojamas kaip -u, pvz., ðuok
tu, luptu, pæðtu, o refl. s ktuos (suktu,s) pasidaryta pagal suku sukuos ir suktu s ktų
pavyzd .
Liepiamoji nuosaka
Nesangrąžiniai veiksmažodžiai
Vienaskaita
1. –
2. ðuok

ð k

–
lupk

l pk

–
peðk

p ðk

Daugiskaita
1. ðuokæm ð kime
2. ðuokæt ð kite

lupkæm l pkime
lupkæt l pkite

pæðkæm p ðkime
pæðkæt p ðkite

Sangrąžiniai veiksmažodžiai
Vienaskaita
1. –
2. ðuoki,s

ð kis

–
lupki,s

l pkis

–
pæðki,s

p ðkis

Daugiskaita
1. ðuokæmuos ð kimės
2. ðuokæties ð kitės

lupkæmuos l pkimės
lupkæties l pkitės

pæðkæmuos p ðkimės
pæðkæties p ðkitės

1164

KAL

A

Nuo bendrinės kalbos Vaiguvos šnektoje skiriasi šie liepiamosios nuosakos
veiksmažodžių asmenys
Vienaskaitos 2-ojo asmens forma su -k, refl. -k-is.
Vaiguvos šnekta, kaip ir Kurš nų, turi refl. gretiminę formą su -k-ies, pvz.,
ðuoki,s, lupki,s, pæðki,s.
Daugiskaitos 1-ojo asmens galūnė -ime, refl. -im s.
Vaiguvos šnektoje, kaip ir kiti pietų žemaičių, yra formos su a kamieno galūnėmis, pvz., ðuokæm, lupkæm, pæðkæm, refl. ðuokæmuos, lupkæmuos, pæðkæmuos.
Daugiskaitos 2-ojo asmens galūnė -ite, refl. -it s.
Vaiguvos šnektoje, kaip ir kiti pietų žemaičių, yra formos su a kamieno
galūnėmis, pvz., ðuokæt, lupkæt, pæðkæt, refl. ðuokæties, lupkæties, pæðkæties.
Geidžiamoji nuosaka
Vaiguvos šnektoje pasitaiko formos su i kamieno galūne -y, pvz., teneði,,
tepeði,, tæguli,, ar formos be -ie, pvz., tæbu,n, tæpu,n.

Išvados
Dėl fonetinio 3 a. formos sutrumpėjimo suvienodėjusi a, ia ir i kamieno
veiksmažodžių (neða, ðaukia, girdi) esamojo laiko paradigma.
Neigiamųjų veiksmažodžių sangrąžos dalelytė visada yra gale, pvz.,
nædu,su,s, nemælsu,s.
Sangrąžinės bendraties galūnė ties, pvz., stati,ti,s, valkuoti,s.
Vaiguvos šnektoje vartojama nemažai vairių savitų veiksmažodžių esamojo
laiko formų, pvz., puln su priesaga n, kaip bu,n.
Liepiamosios nuosakos dgs. 1 ir 2 a. formos yra ia kamieno, pvz. næðkæm,
to paties kamieno yra ir kai kurių sangrąžinių veiksmažodžių gretutinės vns. 2 a.
formos g lbiekæ,s, næðkæ,s.
Vaiguvos, kaip ir Šaukėnų šnektoje, dėl fonetikos ir morfologijos šnektos
ypatybių veiksmažodžių vienaskaitos nepriešdėlėtosios esamojo ir būsimojo laiko
formos visiškai sutampa, pvz., pæðu, peði, peð.
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Liaudiški augalų pavadinimai
Vaiguvos šnektoje
Ieva

varcaitė

Didesnė augalų pavadinimų dalis ilgus šimtmečius gyvavo tik žmonių atmintyje, perduodama iš lūpų lūpas, iš kartos kartą, vartojama tik gana siauroje aplinkoje – bendraujant vieno ar kelių gretimų kaimų žmonėms, kasdieninėje
jų kalboje.
Išlikę augalų pavadinimai šiandien jau yra nykstantis ne kainojamas tautos
paveldas. Juos reikia rinkti, užrašyti ir skelbti.
2005–2007 m. V iguvoje per ekspedicijas pavyko užrašyti 80 liaudiškų augalų vardų. Medžiaga straipsniui rinkta remiantis A. Jonaitytės parengta dialektologijos anketa Augalų pavadinimai (1976 kalbos faktų rinkimo programa 1983
91–116).
Stengtasi užrašyti, kaip V iguvos šnektoje vadinami vaismedžiai, vaiskrūmiai, pievų, miškų, vandens ir kiti augalai. Prie pavadinimų pateikiami iliustraciniai sakiniai, kurie atskleidžia vardo motyvaciją, gali būti domūs kalbiniu ir
etnografiniu požiūriu.
Tarmybės, arba dialektizmai, tai fonetinės, gramatinės, leksinės ar žodžių
darybos ypatybės, būdingos kuriai nors tarmei (Gaivenis, Keinys 1990 205). Leksinės tarmybės – žodžiai, žinomi apibrėžtos teritorijos tarmėms. Leksinės tarmybės
skirstomos dvi grupes 1) tikrosios leksinės tarmybės (tarmiški žodžiai, turintys
šakn , kurios visai nėra bendrinėje kalboje), 2) semantinės tarmybės – žodžiai,
kurie turi tik tarmei būdingą reikšmę (Jakaitienė 1980 68–70).
1 pav. Vaiguvos
valsčiaus augalų
pavadinimų
(tarmybių) grupės

Daugiausia surinkta leksinių tarmybių – 49 (54 ). Kiek mažiau – morfeminių – 13 (14 ), semantinių – 12 (13 ), darybinių – 8 (9 ), termininių
frazeologizmų – 5 (5 ). Mažiausiai – akcentinių tarmybių – 3 (3 ) ir dvižodžių
sudėtinių junginių – 2 (2 ).
Tikrosios leksinės tarmybės Šiai grupei priskirti augalų vardai klasifikuojami pagal augalo požym (išorin , vidin ar funkcin ), lėmus tarmišką vardą.
Tikrosioms tarmybėms taip pat priskiriami skoliniai, kurie bendrinėje kalboje turi
lietuviškus atitikmenis, tačiau šnektoje žinomesnis skolintas vardas.
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2 pav. Vaiguvos
valsčiaus augalų
pavadinimai (tikrosios
leksinės tarmybės)

Daugiausia surinkta senųjų skolinių – 18 (48 ). Kiek mažiau pavadinimų,
nusakančių augalų išorines savybes – 8 (21 ), naujųjų skolinių – 5 (14 ) ir
pavadinimų, nusakančių gydomąsias savybes – 4 (11 ). Mažiausiai – po 1 (3 )
pavadinimų, nusakančių augalų kvapą ir panaudojimą.
Pavadinimai nusakantys augal išorines savybes
Pavadinimai pagal vieno augalo panašum
kit augal pup kė kai
kurios beg nijų (Begonia) rūšys . Beg nijos ir pup lės (Phaseolus) žiedai yra gana
panašūs svadi,Nk an\kapu, pupikes ¬ næ\ta,p puls mil ligi
Pavadinimai nurodantys žiedyno form pobūd augalo žied pa
našum
kito augalo žiedus ar kok tikrovės atribut levaža dis žiove nis
(Antirrhinum) – žiedo vainikėlio atsiknojusios žiotys lyginamos su liūto (levo) nasrais pasilæida ið stalda viðtas i\visus muna lævaþa þus iðka,psti ožkaba zis baltaži dė
pl kė (Anemone nemorosa) – baltažiedės plukės lapai skelti tris dalis, kurių vidurinė skiltis triskiautė, o kraštinės dar kiekviena dvi dalis skeltos (LF III 390).
Tokia lapų forma ir balti augalo žiedai asociatyviai primena ožio barzdą nuveik
i\*aplu,ka i\prisiri,qksi uoðkabaÓzu šimtaži dis daugiam tė saul tė (Bellis perenis) –
augalas turi daug žiedų ir ilgai žydi pasisvadi,Nk ði,mtaþi, þu i\þi,dies par\visa va,sara
v štkojis paprast ji garšv (Aegopodium podagraria) – paprastosios garšvos lapai
panašūs vištos kojas nespieju ravieti ¬ patuori,s apsipel i\apsipel viðtkuojæ,s
Pavadinimai nurodantys lap form pobūd spalv j panašum
kito augalo lapus ar kok nors tikrovės atribut karkli kas fli ksas (Phlo ) –
vardo motyvaciją lemia aukšti ploni stiebai ir siauri linijiški fliokso lapai, primenantys ka klo (Sali ) šakeles ti,g\þi,d karkluku i\saka, ¬ ka\næturi kuo\truobuo pasi
meÓkti š ltmėtė pip rmėtė (Mentha piperita) – augalas sintetina eterinius aliejus
ir kitokias kvapias medžiagas, yra gana stipraus aromato (stipresnio negu m tos
(Mentha) ir labiau šaldančio) þmuonis sa,ka ¬ ka\nu\pilva skaudiejima gæra, paded
ðalkmieèu i\puplaiðku arbata
Pavadinimai nurodantys augalo šakn
išvaizd
deg mo šakn s
mišk nė sidabr žolė (Potentilla erecta) – augalo šaknis atrodo lyg apdegusi ne\
vi,na buobiki mun sa,ki ¬ ka\nu\skra di gæra, paded degima ða,knæs .
Pavadinimai nusakantys augal gydom sias savybes kaul žolė ta kė
(Symphytum) – šaknis kaul- rodo augalo vartojimą kaulų, sąnarių ligoms gydyti
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diek kaula,þuolis i\nustuos kuoji skaudieti kruv unynkas krauj žolė (Achilea) – šaknis
kruv- rodo augalo vartojimą kraujui stabdyti diek kruvauni,Nku i\nustuos kraus biekti
pūsl kė paprast ji nakt žiedė (Silene vulgaris) – šaknis pūsl- rodo augalo vartojimą
pūslės ir inkstų susirgimams gydyti kuo\lauki ¬ isivirk pu,sliku arba,tas i\g rk nu\
pu,slies uþdegima tra kis gysl tis (Plantago) – šaknis trauk- rodo augalo gebėjimą
traukti pūlius iš pūlinio
paviršių visas muna ki,ms vi,ni traukæ, ¬ ki,k\nuori ¬ ti,k\
ski,qki,s i\diek an\paku,ni
Pavadinimai nurodantys augalo paskirt panaudojim
kalak tžolė
žąs nė sidabr žolė (Potentilla anserina) paski,Nk kalakudþuolu ¬ supjæusti,k ¬ uþdiek
ru,kðta pi,na i\pale,si,nsi kalakuèukus .
Pavadinimai nurodantys augalo kvap mušk tėlis juost otoji pelarg nija
(Pelergonium zonale) – šios pelargonijos lapai kvepia muskatu ir netgi vartojami
kaip prieskonis (Šimkūnaitė 1993 35)1 tik\pajudini muðka,tieli i\pal id a sava kva,pa
Iš svetim kalb pasiskolinta pavadinim grupė Nemaža pavadinimų
Vaiguvos, kaip ir kitas šnektas, yra atėję per slav kalbas. Pirminis tokių vardų
šaltinis yra lotynų kalba, tačiau lietuvių kalbą jie pateko per lenkų ar rusų kalbas
alij šius alav jas (Aloe), plg. rus. aлoэ, l. elijasz valgi,k ali juoðu su\mædu ¬ gal nu
stuosi kuosieti batv nis bur kas (Beta vulgaris), plg. brus. áàòâèíà . b cwina – senas
buroko pavadinimas, fiksuotas XIX a. (S. Daukanto, A. Juškos kūryboje) patarku,k
kelus ba vinus i\nuneðk kæulums beza p prastosios al vos (Syringa vulgaris), plg. l.
bez, bezd maèæÛ ¬ i\tava katie tup puo\bæ u b lbė v lgomoji b lvė (Solanum tuberosum), plg. brus. бульба visi bulbes senæ, nusikasi ¬ Ûuo\ana ¬ da\nie\næpradieji cib lė
v lgomasis svog nas (Allium cepa) plg. s. l. cybula, vok. ž. ibbel) pasisvadinaÛ
a,þi ibulu ¬ mun vi,na, uðteks cv klas raudon sis burok lis (Beta vulgaris rubra), plg.
brus. цвiкель . wik a mun geræu pati,Nk baÓkðtæ, ið\raugi,ntu viklu gr šė paprast ji
kri ušė (Pyrus communis), plg. rus. груша, l. grusza tuoki gru,ði turiejuom ¬ ka\burnuo
tirbdava kašt nas paprast sis kašt nas (Aesculus hippocastanum), plg. l. kasztanowiec, rus. каштан prisi þuovi,Nk kaðta,na þi,du, i\turiesi kau g rti nu\kuosuli konv lija
paprast ji pakaln tė ( onvallaria majalis), plg. l. konwalja pasimerkæÛ kuonva,li ju ¬
uðtat daba muna truoba kvep panavij puik sis bij nas (Paeonia lactiflora), plg. rus.
еон ион, l. piwonia, peonia priski,Nk i\mun bukieta ru,þavu, panaviju ¬ pamærksu an\
kapu, pas lis darž nė pup lė (Phaseolus vulgaris) ka,p\taisi,si bruokukus pri\miesuos
idiek i\pasuolu pijolk šla tinė našl itė (Viola collina), plg. l. fijo ek, brus. фiÿлка
pasimerk pi juoku i\kvepies truoba šabalb nas raudonži dė pup lė (Phaseolus coceineus), plg. vok. dial. šabalbone, l. szabelbon du,k mun kelus ðabalbuonus siekla, šp ras
sm dras (Asparagus), plg. vok. Spargel, rus. с а а, l. szparag, la. spargeli dadiek
da\ðpa,ra ¬ bu,s graþesnis bukie š npijolkė šun nė našl itė (Viola canina), plg. l.
fijo ek, brus. фiÿлка þu,riek ¬ piln aplu,ks ðunpi juolku ¬ visur nu\daikta mielænu, tabok
k imiškasis tab kas (Nikotiana rustica) senæu vi,ra, tabuoka pa,tis augi,ndavuos i\
ru,ki,dava ¬ Ûuo\puopiruosu næbuva trask uka darž nė br škė ( ragaria moschata),
plg. l. truskawka ði,met maþa, traskau
ku ¬ i,r tik\pavalgi,ti vas lka r giagėlė 1 Muskatmedis – atogrąžų šalių medis, duodantis
vaisius su kvepiančiomis sėklomis (muskato riešu( entaurea cyanus), plg. brus. âàñiëîê
tais), iš kurių gaunamas muskato aliejus, vartojamas
. âîñèëêà . wosiłka pilni rugæ, vasilku ¬
medicinoje, parfumerijoje ir konditerijoje (LTE VIII
43).
ið\tuola ma,tuos ka,p\mielænu,
1168

KAL

A

Nauj j pavadinim grupė Tai neseniai mūsų kalbą patekę žodžiai,
neretai su pačiu augalu. Dažniausiai jie turi lotynišką šakn gladij lė darž linis
kard lis (Gladiolus communis) pasiski,Nk gladi juolu ¬ parsineði pasimeÓkti korte zija
šviesi ji horte zija ( ydrangea arborescens) a\galiesi du,ti mun kuoki kuorte i jis plen
uka krizantem skaistaži dė ( hrysanthemum) da,vi ðalna i\visas muna kri antæmas
nuðali prim lė sanp ulija (Saintpaulia) kaðkuo ði,met muna primules nieka næpauga
z nija gvaizd nė ( inia) da\lika ini ju siekliku ¬ galiesu taÛ atidu,ti
Semantinės tarmybės – žodžiai, turintys tą pačią šakn kaip atitinkami bendrinės kalbos žodžiai, bet skiriasi nuo jų savo reikšme. Jos skiriamos remiantis
kiek plačiai tam tikri žodžiai vartojami Vaiguvos šnektoje ir kiek jie tomis reikšmėmis žinomi bendrinėje kalboje. Semantinės tarmybės, žyminčios augalų vardus
bumb las paprast sis burb lis (Trollius europaeus) nespieji praþi,dieti bumbuola, ¬
Ûuo\vaika, jæÛ\nuska,bi egl kė plunksnaš kis sm dras (Asparagus setaceus) kaðkuo
muna agliki nugælta ¬ kas\nuori,nta,s anai næpatika gaid kas paprast ji gyv tžolė
(Bistorta major) ði,met visas paaplu,ki,s apsipi,li gaiduka,s gr žgegužis b linis asi klis
(E uisetum fluviatile) – sporifikuoja gegužės mėnes , parskridus ir ėmus kukuoti gegutėms (gegužėms) prasta mun pakluva pi,va ¬ vi,nas gri,þgæguþes juodga vis
plačial pis šv ndras (Typha latifolia) piln pru, ju,dga u ¬ tik\ski,qki,s klev kas
geb nė ( edera) – gebenės lapų forma tokia pat kaip ir klevo (Acer) ka,p\tava
klævuks paauks i\að\nuoriesu anuo plæn a ledin kas visadžydė beg nija (Begonia
semperflorens) apsvadi,Nk ka,pa ledinuka,s i\þi,dies par\va,sara m rta žiem (Vinca) –
žiemės kietų blizgių lapų forma ir dydis primena šiltųjų kraštų augalą (pas mus
kambarinę gėlę) tikrąją mirtą (Myrtus communis) nieka,p næsupra tu ¬ kuo\tuos\muna
mi,rtas pradieji ge sti paleist vė karpytl pė pamestva kė (Bryophylum crenatum) kau
tik nuðlu,ðèæÛ palaqgi i\vielek apibira paleistuvis vaika,s rož kė di vinis vij klis ( onvolvulus arvensis) – žiedyno forma ir spalva primena r žę (Rosa) kuo\næravieji ¬ a\
næmata, ¬ ka,p\visa a,þi aptrauki ruoþikes žib tė sanp ulija (Saintpaulia) – kambarinė
gėlė, kurios žiedų forma ir spalva kaip žibu klės ( epatica) næpalaiste, ¬ uðtat i\
nu þu,va ta\tava þibuti žirni kas kvap sis pel žirnis (Lathyrus odoratus) – augalas
panašus maistin ir pašarin javą žirn , jų žiedynai ir vaisiai mažai kuo skiriasi
pasisieju þirnuku i\mun uðte k ¬ kituoku, gielu, næsvadinu
Morfeminės tarmybės – žodžiai, turintys šaknies ar kamieno fonetinių pakitimų, kurių negalima paaiškinti dėsningais tarmių balsių ar priebalsių išvirtimais
ble dė bli dė (Sali caprea) jæÛ\pamiðkie praþi,da ble di aik i\pasiski,nsi pasimeÓkti
cinav das papr stasis sinav das (A uilegia vulgaris) daba inava,da pamati,si ti(k)\
kuokuos senikis darþuki gvaizd kas gvazd kas, sere tis (Tagetes) jæÛ\nu\pat ke,li
ma,tuos ¬ ka,p\ti,\tava gvaizdika, gæltuonu, kv nas papr stasis km nas ( arum carvi)
prisiri,Nk kvi,nu ¬ kuol\da\pi,va nænupjæuta marc zas narc zas (Narcissus) ið\puo\ðuos
þi,muos ti(k)\keli mar i a, iðlika mėl nė mėl nė (Vaccinium myrtillus) da\miele,nes
neprinuoka ¬ vuos\vi,na kita tæradaÛ mot kas st pinis motiej kas (Phleum phleoides)
jæÛ\senæ, muna pi,vuo nelika muotuku l ndrė paprast ji n ndrė (Phragmiles australis) visi pru,da pakraðtæ, abþieli, n n rums ¬ nieka,p nædaisi ožk kšnis karp tasis
ož kšnis (Euonymus nanus) nuve,jusi nebæradaÛ Ûuoðka,kðni ¬ kaðkas nukirta p telis
papr stasis p tinas (Viburnum opulus) visa miðka iðmaiðæÛ i\juoki puteli næradaÛ
rackil
p evinė rasakil
(Alchemilla anthochlora) pave iek ¬ ka,(p)\prið\sauli an\
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Žioveinis (levažandis)

Didžioji nasturtė
(nasturta)

Pelargonija
(muškatėlis)
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ra kilu, spi,nd rasuos laðuka, ru kulis paprast sis ru kelis (Beta vulgaris) nespiejæÛ
nukasti ruNkulu i\ani, usniga t pulis pilk ji t opa (Populus
canescens) kur\buva
mu,sa suodi,ba ¬ daba belikis tik\vi,n tuopulis.
Akcentinės tarmybės – kitaip nei bendrinėje kalboje kirčiuojami tarmės
žodžiai. Jų savitumas išryškėja lyginant tarminius kirčiavimo variantus su norminiuose žodynuose pateiktomis atitinkamų žodžių kirčiavimo normomis a nikas
kaln nė rnika (Arnica montana) prisiri,Nk aÓniku ¬ kuol\da\næpradieji pjæuti pi,vu j z
minas jazm nas (Philadelphus) mata, ¬ muna jæ,zmin i,r puo\medæ,s ¬ uðtat da\næpra
þi,da rugi gėlė r giagėlė ( entaurea cyanus) ta,p\suþi,da rugæ,gieles ¬ ka\ið\tuola lauks
mielænu,
Darybinės tarmybės – specifinės tarmės žodžių darybos formos (kitų priesagų, priešdėlių ar galūnių dariniai) čiobr kas čiobr lis (Thymus) iþg rk èuobruku
su\li,bþi,dæ,s i\nukris kaÓðtis meil šas meil žė (Dracocephalum) pag rk meiliðu arba,tas
i\pagi,si nast rta didži ji nast rtė (Tropaeolum majus) nu\i\graþæ, suþi,da tava nas
turtas ram lė ram nė (Matricaria) karvi visa ði,na su iedi ¬ tik\ramules palika rūgštėl
rūgšt nė (Rume ) paski,næÛ kelæs ru,kðtieles ¬ galiesi virti ru,kðtieli,ni š nramulė bekv pis
š nramunis (Tripleurospermum perforatum) kuoki ta\muna pi,va ¬ vi,nas ðunramules pali
ka snė usn s ( irsium) kam\tau usni palika, vidurie a,þis ¬ aik i\iðrauk varnal ža varnal ša (Arctium) patuorie tuokæs dideles varnalieþas uþauga ¬ ka\vuo \gal iðrauti
razeologiniai pavadinimai Vaiguvos šnektoje kai kurie augalai vardijami
frazeologiniais junginiais. Tokius pavadinimus kalbininkai (Lipskienė 1977 182)
siūlo vadinti termininiais frazeologizmais. Tai ekspresyvūs, vaizdingi pastovios leksinės ir gramatinės sandaros, vientisos reikšmės žodžių junginiai Di vo m dis
di medis (Artemisia arbrotanum) tin ¬ kur\buva mu,sa suodi,ba ¬ daba i,r likis tik\vi,n
*dieva medis Kal d žvaigžd puošni usioji karp žolė (Euphorbia pulcherrima) da\i\
muna *kaliedu þvaigþdie nænuþi,dieji Šve to P tro ktai pavasar nė rakt žolė (Primula
veris) vuos\tik\paðvi,ti sauliki ¬ tujæu ðvæ ta *pæ,tra ra,kta, suþi,da ve šio traid didži ji
ugni žolė ( helidonium majus) pa ri,Nk karpas su\veÓði traida i\iðni,ks ž do tėlės triskia tis lak šius (Bidens tripartita) aini i\næmata, ¬ ka\tava ke nes vi,nas þi,da utieles
Augal rūš nurodantys pavadinimai sudaryti iš dvižodžių sudėtinių terminų. Pagrindinis (antrasis) dėmuo nurodo augalo gent , o šalutinis (pirmasis) – augalo rūš . Sudėtinių terminų šalutiniais dėmenimis dažniausiai nurodoma augalo
augimo vieta lauk nis česn kas di vinė čiuž tė (Thlaspi arvense) – patrintas augalas skleidžia aitrų, panašų česnako kvapą, todėl jo sėklos kaip prieskonis dedamos mėsos gaminius (Jankevičienė 1987 232) kam\ti,g\daug prisiri,Nka,
tuo\laukini èæsna,ka ¬ næturiesi kur\dieti .
žydėjimo ar vegetacijos laikas žiem nis jurg nas plunksnal pė rudb kija
(Rudbeckia laciniata) da\i\daba pri\sænu, suodi,bu gali pamati,ti gæltuonu, þi,minu jurginu

Apibendrinamosios išvados
Vaiguvos šnektoje dar yra išlikusių nemažai liaudiškų augalų vardų. Daugiausia jų žino vyresni kaimo gyventojai.
Daugiausia užrašyta leksinių tarmybių – 49 (54 ). Kiek mažiau – morfeminių – 13 (14 ), semantinių – 12 (13 ) nurodančių augalo išorines savybes – 8
(21 ), mažiau – nurodančių kitus požymius.
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Vaiguvos, kaip ir kitose šnektose, yra nemažai iš kitų kalbų pasiskolintų
augalų pavadinimų (23), taip pat naujųjų pavadinimų (5), atkeliavusių su pačiais
augalais.
Vaiguvos apylinkėse surinkti tarmiški augalų vardai ir jų vartoseną iliustruojantys sakiniai yra vertingi ne tik kalbininkams, bet ir etnologams, botanikams,
medikams.
Tarmiškus augalų pavadinimus pateikė Zofija Andrulienė, gim. 1921 m.
Kūj kų k., Eugenija Andruškienė, gim. 1926 m. J dikių k., Elžbieta
Banienė, gim. 1923 m. P kelių k., Zofija Dargvainienė, gim. 1943 m.
V iguvos mst., Emilija Eismontienė, gim. 1913 m. Liubši k., Genovaitė
Eitmantienė, gim. 1928 m. Daustori k., Joana Kaminskienė, gim. 1923 m.
J dikių k., Stanislava Kunickienė, gim. 1929 m. V iguvos mst., Salomėja
Savickienė, gim. 1924 m. Šili kų k.
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TAUTOSAKA
Vaiguvos valsčiaus dainos
Osvaldas Gerbenis

Lietuvių dainuojamoji tautosaka labai turtinga, vairi ir turi
didelę poetinę bei muzikinę vertę. Ne be pagrindo liaudies
dainos laikomos vertingiausia mūsų tautosakos dalimi. Jos
yra pelniusios Lietuvai dainų šalies vardą, garsinusios ją toli
už mūsų krašto ribų. Liaudies dainos turėjo esminio poveikio
lietuvių rašytinei literatūrai, ypač poezijai, profesinei muzikai.
Jos ėjo
kitas kultūros sritis kaip reikšmingas idėjinis ir
meninis komponentas.
Liaudies dainos visų pirma yra skirtos dainuoti, o ne
skaityti, kaip kad rašytinė poezija. Todėl liaudies dainų visumą
sudaro tekstas ir melodija, kuri taip pat yra vertingas lietuvių liaudies kultūros reiškinys. Tačiau ir vieni dainų tekstai,
jų žodinė poetinė išraiška taip pat turi didelės pažintinės
bei meninės reikšmės. Todėl liaudies dainos yra vertingas
poetinės kūrybos šaltinis, kuris teikia idėjinio estetinio pasigėrėjimo tiek dainuotine, tiek sakytine forma. Dainų idėjinis
teminis turinys tapo svarbiu specialių mokslinių tyrinėjimų
objektu, kurio nušvietimas padeda mums geriau pažinti gimtojo krašto praeit , liaudies buit , pasaulėžiūrą, jausmus, interesus ir siekius.
Svarbiausieji dainų žanrai – darbo, mitologinės, kalendorinės liaudies švenčių bei apeigų, krikštynų, vestuvinės, šeimos
gyvenimo, vaikų dainos ir dainos apie augmeniją ir gyvūniją.
Darbo dainos yra viena seniausių tautosakos rūšių. Jos
vaidino ypač svarbų vaidmen žmogaus gyvenime padėdamos
organizuoti darbą, lengvindamos j , o savo idėjiniu teminiu
turiniu iškeldamos darbo, kaip žmonių visuomenės pagrindinės
gyvenimo sąlygos, reikšmę.
Seniausioms lietuvių liaudies dainoms priklauso kalendorinių liaudies švenčių bei apeigų dainos. pač daug šių
dainų gyvavo liaudyje senesniais laikais.
Bene didžiausią kalendorinių liaudies švenčių bei apeigų
dainų ciklą sudaro dainos, dainuotos Naujųjų metų laikotarpiu. Šio laikotarpio apeigos, papročiai ir burtai yra susiję su
saulės žiemos atogrąža, t. y. su dienos ilgėjimo pradžia, taip
pat ir su naujų žemės ūkio metų pradžia. vedus Lietuvoje
krikščionybę, senosios Naujųjų metų ciklo apeigos sutapo su
krikščioniškosiomis advento bei Kalėdų šventėmis. Kartu ir
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enonas Bagdonavičius –
ilgametis vargonininkas, meno
vadovas, muzikos mokytojas

Moterų ansamblis
(iš kairės)
ofija Rimgailienė,
Morta Alūzienė,
Monika Alūzienė.
Vadovas – Norkus

Dubėnų kaimo
muzikantas
Antanas

idlauskas.

Tiumenės sr.
1966 m.
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Vaiguvos kapela
Antanas Lenčius
(pirmas iš kairės),
A. Eidintas
(trečias)

Pirmas iš kairės –
Albinas Eidintas
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tautosaka, susijusi su šio laikotarpio apeigomis bei papročiais, taip pat buvo
pritaikyta prie šių švenčių.
Antrą apeiginės tautosakos rūš sudaro šeimos apeigų dainos. Šios dainos
senovėje buvo organiška šeimos apeigų ir papročių dalis, joje atsispindėdavo tie
patys dalykai, kaip apeigose ir papročiuose. Labai gausios lietuvių tautosakoje
yra vestuvinės dainos. Jos ne tik sudaro didžiąją apeiginių dainų dal , bet užima
vieną žymiausių vietų lietuvių lyrikoje tiek savo kiekybe, tiek ir poetine verte.
Didel ciklą sudaro dainos apie šeimos gyvenimą. Jose atsispindi santykiai
tarp tėvų ir vaikų, brolių ir seserų, vyro ir žmonos, dainuojama apie rūpesčius,
susijusius su šeimos kūrimu.
Turtingą lietuvių liaudies dainų žanrą sudaro vaikų dainos. Jose vaizduojamas vaikų pasaulis, jų gyvenimas. Dal šių dainų dainuodavo patys vaikai. Jose
galima rasti nemažai vaikų poetinės kūrybos elementų, o kai kurias ir ištisai yra
sukūrę patys vaikai. Kita vaikų dainų dalis yra dainuojama vaikams suaugusiųjų.
Nedaug lietuvių tautosakoje yra dainų, apdainuojančių gyvūniją ir augmeniją. Ir tos dainos, kurios yra skirtos gamtai pavaizduoti, dažniausiai ne tiek
apibūdina vienus ar kitus gyvūnus bei augalus, jų savybes, kiek per juos reiškia
žmonių jausmus.1
2005 m. vasarą V iguvoje ir jos apylinkėse vykusios Versmės leidyklos
kompleksinės ekspedicijos metu turėjome progą sitikinti, kad šiame Žemaitijos
kampelyje dar tebėra gyvos liaudies dainos ne tik žmonių prisiminimuose, bet ir
bendruose jų pasidainavimuose.
Ekspedicijos dalyviams daugiausia dainų padainavo vaiguviškės Marijona
Rimeikienė (1896–2007), Paulina Žalpienė (gim. 1924 m.), Salomėja Savickienė (gim.
1924 m.), Stefanija Šaltienė (gim. 1928 m.), Natalija Linkevičienė (gim. 1923 m.),
Morta Alūzienė (gim. 1939 m.), Zofija Rimgailienė (gim. 1943 m.), taip pat ir
kitų kaimų dainininkės Joana Kaminskienė (gim. 1934 m.) iš Klapatauski , Zofija
Jocytė (gim. 1923 m.) iš Gric ičių, Teodora Kundrotienė (gim. 1922 m.) iš P kelių
ir Šidlauskiai iš Pak vio. Kai kurios iš jų gieda Vaiguvos bažnyčios chore. Tai
Stefanija Šaltienė, Zofija Jocytė, Zofija Rimgailienė, Morta Alūzienė, Salomėja Savickienė, Natalija Linkevičienė, Vitalija Slipkutė, Elena Bacienė.
Laidotuvėse dažniausiai gieda Zofija Rimgailienė, Morta Alūzienė, Joana
Kaminskienė, Salomėja Savickienė, Natalija Linkevičienė, Paulina Žalpienė, Petras
Lukošius, Aleksas Alūza, Vaclovas Bagvilas, Juozas Kvietkus, Zenonas Klimas.
Beveik kiekviename Vaiguvos valsčiaus kaime buvo savamokslių muzikantų. Tai Antanas Lencius (smuikas) iš Vaiguv škių, Antanas Šidlauskas (armonika,
akordeonas, gitara) iš Dub nų, Juozas Mikulskis (smuikas) ir Petras Paliulis (kontrabosas) iš P kelių, Monika Alūzienė (akordeonas) ir Albinas Eidintas (gitara) iš
V iguvos, Juozas Šeštokas (armonika) iš P vaiguvio.
Ekspedicijos dalyviai magnetinę juostą rašė keturis Antano Lenciaus grojamus kūrinius – maršą, valsą, polką ir polkutę. Ekspedicijos dalyviai magnetofono
juostą rašė ir keletą liaudies dainų, dainuotų Salomėjos Savickienės ir Natalijos
Linkevičienės dueto.
1

Jonynas A. Pratarmė, Lietuvių tautosaka, Vilnius,
1962, t. 1, p. 9–33.
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Dainos
Graži Marija, tu esi

Graži Marija, tu esi pradėta nekaltai,
Tamsios nakties žvaigždė šviesi, iškilusi aukštai.
Būk mūsų motina meili, globos rankas ištiesk,
Dvasia kai blaškos neramiai, jos ūkanas nušviesk.
Lyg žiedas tarp aštrių dagių užaugai neliesta,
Lyg spindulys aukštų dausų į žem atnešta.
Nuskaidrink žvilgsniais mūs akių, į nekaltumą vesk,
Sutvirtink žingsnį mūs takų, gyvenimą pašv sk.
Pagiedojo Stefanija Šaltienė (Slipkutė), gim. 1928 m. Vaiguvoje, gyv.
Vaiguvos dvare. magnetinę juostą rašė Osvaldas Gerbenis 2005 m.,
melodiją iššifravo ir natas užrašė Gerimantas Rukas 2010 m.

Iš rytų šalelės
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1. Iš rytų šalelės saulelė tekėjo,
O iš vakarėlių debesėliai ėjo. 2 k.
2. Pamačiau mergel keleliu einančią,
Kaip rytų saulel skaisčiai užtekančią. 2 k.
. Eik šen, mergužėle, prie mano šalelės,
Mudu pakalbėsim daug meilių žodelių. 2 k.
. Atsimink, mergele, ką tu man kalbėjai,
Trylikos metelių man pasižadėjai. 2 k.
5. Trylikos metelių tave pamylėjau,
Aukso skaistų žiedą aš tau pažadėjau. 2 k.
6. Netiesa, berneli, baltas dobilėli,
Kita jau nešioja tavo žiedužėlį. 2 k.
Padainavo Salomėja Savickienė (Mikolaitytė), gim. 1924 m. Pakėvio k.,
Vaiguvos vls., gyv. Vaiguvoje, ir Natalija Linkevičienė (Andrulytė), gim.
1923 m. Vikraičių k., Vaiguvos vls., gyv. Vaiguvoje. magnetinę juostą
rašė Osvaldas Gerbenis 2005 m., melodiją iššifravo ir natas užrašė
Gerimantas Rukas 2010 m.

Išjojo broliai
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Išjojo broliai visi į karą,
Namuose liko sena močiutė.
Sena močiutė ir mergužėlė.
Taip, mėlynake, duok baltą ranką,
Dar aš tau noriu sudie sakyt.
Ir pasiklausė, kodėl taip yra,
Kodėl išvargus jauna širdis.
Žavingos akys mane užbūrė,
Sudie, mergaite, tau teks užaugt.
Padainavo Paulina Žalpienė (Eitmantytė), gim. 1924 m. Tolišių k.,
Vaiguvos vls., gyv. Vaiguvoje. magnetinę juostą rašė Osvaldas Gerbenis
2005 m., melodiją iššifravo ir natas užrašė Gerimantas Rukas 2010 m.

ra aukštas kalnas

1.

ra aukštas kalnas, Birute vadintas,
Žaliomis pušelėm viršus apsodintas.
Ten kada laiminga buvo žemė mūsų,
Broliai susitar išėjo žvejoti.
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2. Sesuo nešdama pietų lauknešėlį
viesų kunigaikštį sutiko prie kelio.
O kas tu esi, deivė ar mergelė
Priimki tu ranką ant vargingo kelio.
. Mergelė gėdingai akeles nuleido,
Atsidusijo ir puolė ant veido
Tegul tavo valia, pone, išsipildo,
Tegul šiandien man tampa ji malone.
. Ana nebuvo kokia karalaitė,
Bet iš Palangos vargdienė mergaitė.
Ji savo darbo marškiniais vilkėjo,
Trumpai įrainotą sijoną turėjo.
5.

ra aukštas kalnas, Birute vadintas,
Žaliomis pušelėm viršus apsodintas.
Birute, savo vyrą pamylėk,
Pagimdžius sūnų Vytautu atliepk.

Padainavo Paulina Žalpienė (Eitmantytė), gim. 1924 m. Tolišių k.,
Vaiguvos vls., gyv. Vaiguvoje. magnetinę juostą rašė Osvaldas Gerbenis
2005 m., melodiją iššifravo ir natas užrašė Gerimantas Rukas 2010 m.

Jėzau Kristau maloniausias

1. Jėzau Kristau maloniausias,
Avinėli nekalčiausias,
Troškai, troškai ant kryžiaus numirti,
Žmones, žmones klystančius atpirkti.
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2. Raudoki, žmogau, tu graudžiai,
Dėl tav s štai Viešpats skaudžiai
Mirdams, mirdams šaukia savo Tėvą,
Veda, veda latrą jis pas Dievą.
. Jėzau, kurs mus taip mylėjai,
Jog už mus numirt norėjai,
Prašom, prašom tų kančių galybe,
Vesk mus, vesk mus į dangaus linksmyb .
Pagiedojo Stefanija Šaltienė (Slipkutė), gim. 1928 m. Vaiguvoje, gyv.
Vaiguvos dvare. magnetinę juostą rašė Osvaldas Gerbenis 2005 m.,
melodiją iššifravo ir natas užrašė Gerimantas Rukas 2010 m.

Judyja purvyna neišbrendami

1. Judyja purvyna neišbrendami,
irmyja žirgelia neišvedami. 2 k.
2. Sodinsiu klevelį ir anžūlėlį,
Dirbdinsiu tiltelį per Knytujalį. 2 k.
. Dirbdinsiu tiltelį per Knytujalį,
Lankysiu mergelį kas vakarelį. 2 k.
. Sulaužiau tiltelį pirmu žingsneliu,
Pravirkdžiau mergelį pirmu žodeliu. 2 k.
5. Kalbinsiu mergelį meiliais žodeliais,
O savo uošvelį gerais darbeliais. 2 k.
Padainavo Salomėja Savickienė (Mikolaitytė), gim. 1924 m. Pakėvio k.,
Vaiguvos vls., gyv. Vaiguvoje, ir Natalija Linkevičienė (Andrulytė), gim.
1923 m. Vikraičių k., Vaiguvos vls., gyv. Vaiguvoje. magnetinę juostą
rašė Osvaldas Gerbenis 2005 m., melodiją iššifravo ir natas užrašė
Gerimantas Rukas 2010 m.
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Kas apželdins vėlei

1. Kas apželdins vėlei žalią veją mūs,
Kas įves klajūną į tėvų namus

2 k.

2. Darželius aptvers kas, vėl apsės gėlėm,
Prisodins berželių lauko pakelėm

2 k.

. Mūs gražus jaunime, nepamiršk dainų,
Pasodink vėl rūtą prie savo namų. 2 k.
. O daržely rūtos te visad žaliuos,
Tegul skamba dainos tėviškės laukuos. 2 k.
Padainavo Salomėja Savickienė (Mikolaitytė), gim. 1924 m. Pakėvio k.,
Vaiguvos vls., gyv. Vaiguvoje, ir Natalija Linkevičienė (Andrulytė), gim.
1923 m. Vikraičių k., Vaiguvos vls., gyv. Vaiguvoje. magnetinę juostą
rašė Osvaldas Gerbenis 2005 m., melodiją iššifravo ir natas užrašė
Gerimantas Rukas 2010 m.

Mano gimtinė
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1. Mano gimtinė, brangi tėvynė,
Mano nameliai, seni tėveliai.
Menka seklyčia, dar labiau gryčia,
Betgi aš myliu savo gimtin .
Savo gimtin , brangią tėvyn
Aš neužmiršiu, nors toli būsiu.
2.

ia aš esu augus, kūdikėliu žaidus,
ia dienas jaunystės aš esu praleidus.
ia viską pažįstu up , mišką, lauką
Ir pietų vėjelį, kur po slėnį plauko.

. Nors pasauly rastųs žemė ir auksinė,
Bet ji man mielesnė, nes ji man gimtinė.
Skyrė man kampelį Dievas man geriausias,
Aš užtat ir myliu už viską brangiausia.
. Nors pasauly auksu miestai grįsti būtų,
Bet tėvynės dūmų trokštu aš tenai,
Kur dangus toks melsvas kaip melsvi linai...
Padainavo Paulina Žalpienė (Eitmantytė), gim. 1924 m. Tolišių k.,
Vaiguvos vls., gyv. Vaiguvoje. magnetinę juostą rašė Osvaldas Gerbenis
2005 m., melodiją iššifravo ir natas užrašė Gerimantas Rukas 2010 m.

Marija, skaisčiausia Marija
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Marija, skaisčiausia Marija,
Ką Tau paaukot begaliu
Priskinsiu Tau rožių, lelijų,
Žiedų kūdikystės dienų.
Pamilai Tu Nemuno šalį
Ir meil lietuvio širdies.
Tau kryžiai sodybų darželiuos,
Tau pirmosios gėlės žydės. (2

2)

Pagiedojo Joana Kaminskienė (Simanauskaitė), gim. 1934 m. Judikių k.,
Vaiguvos vls., gyv. Klapatauskių k. magnetinę juostą rašė Osvaldas
Gerbenis 2005 m., melodiją iššifravo ir natas užrašė Gerimantas Rukas
2010 m.

Mėlynasis karvelėli

1. Mėlynasis karvelėli, o kur tu lakioji,
Geltonasis karosėli, o kur tu plaukioji. 2 k.
2. Mėlynasis karvelėlis po žalią girel ,
Geltonasis karosėlis po sraunius upelius. 2 k.
. Aš prašysiu šauliūkėlių aukso šautuvėliais,
Kad nušautų karvelėlį žaliojoj girelėj. 2 k.
. Aš prašysiu brolužėlių su šilko tinkleliais,
Kad sugautų karosėlį srauniojoj upelėj. 2 k.
Padainavo Salomėja Savickienė (Mikolaitytė), gim. 1924 m. Pakėvio k.,
Vaiguvos vls., gyv. Vaiguvoje. magnetinę juostą rašė Osvaldas Gerbenis
2005 m., melodiją iššifravo ir natas užrašė Gerimantas Rukas 2010 m.
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Nupirk, mamyte, man žirgel

1. Girdėjau kartą mažą vaiką,
Kurs prašė taip gražiai mamos
Nupirk, mamyte, man žirgelį,
Gražiausią žirgą iš visų.
Mamyte, pirk man žirgelį,
Gražiausią žirgą iš visų,
Mamyte, brangią žem gint eisiu.
2. Ir per Kalėdas gavo jis
Gražius cukrinius arkliukus.
Bet štai pravirko jis balsu
Netikras, mama, šis arklys.
Mamyte, pirk man žirgelį,
Gražiausią žirgą iš visų,
Mamyte, brangią žem gint eisiu.
. Dar jaunas būdams nesuprato,
Kokia yra žmogaus dalia,
Tik nujautimas jam pasakė,
Kad žirgas jį lydės kare.
Mamyte, pirk man žirgelį,
Gražiausią žirgą iš visų,
Mamyte, brangią žem gint eisiu.
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. Ir štai praėjo daugel metų...
Graži jaunystė jo veide,
Prie vartų žirgas pabalnotas,
Tik motinėlė jo liūdna.
Sugrįšiu, brangi mamyte,
Žirgelis štai lydės mane,
Sugrįšiu, mūsų žemė bus laisva.
Padainavo Salomėja Savickienė (Mikolaitytė), gim. 1924 m. Pakėvio k.,
Vaiguvos vls., gyv. Vaiguvoje. magnetinę juostą rašė Osvaldas Gerbenis
2005 m., melodiją iššifravo ir natas užrašė Gerimantas Rukas 2010 m.

O, dūšia žmogaus kiekviena

1. O, dūšia žmogaus kiekviena,
Atmink, ką Jėzus šiandieną,
Atmink, ką Jėzus kentėjo,
Kai už mus kraują praliejo.
2. Veizėk, kaip ant kryžiaus kabo
Dėl griekų žmogaus nelabo.
Viešpats Jėzus nuvargintas,
Visas bjauriai sukruvintas.
Pagiedojo Joana Kaminskienė (Simanauskaitė (1934–2010), gim. Judikių k.,
Vaiguvos vls., gyvenusi Klapatauskių k. magnetinę juostą rašė Osvaldas
Gerbenis 2005 m., melodiją iššifravo ir natas užrašė Gerimantas Rukas
2010 m.

Oi tu, žirge
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1. Oi tu, žirge, žirge, žirge juodbėrėli,
Ko tu nusižvengei vėlai vakarėlį

2 k.

2. Ryt anksti rytelį kelionėlėn trauksim,
Lygiojoj lankelėj su priešais kovosim. 2 k.
. Sudundės laukeliai, sužvingės kardeliai,
Susiūbuos giružė aukštajam kalnely. 2 k.
. Tu žvengsi, žirgeli, žvengsi, juodbėrėli,
Mano mundūrėlį močiutei parnešdams. 2 k.
5. O dabar nežvenki tėvelio stainelėj,
Nevirkdink močiutės aukštajam svirnely. 2 k.
Padainavo Salomėja Savickienė (Mikolaitytė), gim. 1924 m. Pakėvio k.,
Vaiguvos vls., gyv. Vaiguvoje, ir Natalija Linkevičienė (Andrulytė), gim.
1923 m. Vikraičių k., Vaiguvos vls., gyv. Vaiguvoje. magnetinę juostą
rašė Osvaldas Gerbenis 2005 m., melodiją iššifravo ir natas užrašė
Gerimantas Rukas.

Oi, juodbėri, juodbėreli

1. Oi, juodbėri, juodbėreli,
Taisyk kojas į kelelį, taisyk kojas į kele(lį).
2. Taisyk kojas į kelelį,
Reiks tau bėgti vieškeleliu, reiks tau lėkti vieškelė(liu).
. Reiks tau bėgti vieškeleliu
Ir sustoti prie vartelių, ir sustoti prie varte(lių).
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. Kai nubėgsi prie vartelių,
Sumušk kojas į žemel , sumušk kojas į žeme(l ).
5. Sumušk kojas į žemel ,
Kad išeitų mergužėlė, kad išeitų mergužė(lė).
6. Ir išėjo mergužėlė,
Klausinėjo juodbėrėlio, klausinėjo juodbėrė(lio).
7. Oi, juodbėri, juodbėreli,
Kur padėjai bernužėlį, kur padėjai bernužėlį
8. Ar nuskenda, ar nuplaukė,
Ar su kita suderėja, ar su kita suderė(ja)
9. Nei nuplaukė, nei nuskenda,
Nei su kita suderėja, nei su kita suderė(ja).
10. Vilniaus mieste apsistoja,
Auksa žiedus targavoja, auksa žiedus targavo(ja).
Padainavo Paulina Žalpienė (Eitmantytė), gim. 1924 m. Tolišių k.,
Vaiguvos vls., gyv. Vaiguvoje. magnetinę juostą rašė Osvaldas Gerbenis
2005 m., melodiją iššifravo ir natas užrašė Gerimantas Rukas.

Pragėriau žirgel

1. Pragėriau žirgelį ir kam man jo reik,
Ir pėsčias pas mergas galiu aš nueit.
2. Pragėriau žirgelį ir kamunėles
Ir prauliavojau jaunas dieneles.
. Sugrįš žirgelis ir kamunėles,
Tiktai nebegrįš jaunas dieneles.
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Padainavo Paulina Žalpienė (Eitmantytė), gim. 1924 m. Tolišių k.,
Vaiguvos vls., gyv. Vaiguvoje. magnetinę juostą rašė Osvaldas Gerbenis
2005 m., melodiją iššifravo ir natas užrašė Gerimantas Rukas.

Prie upės sriauniai tekančios

1. Prie upės sriauniai tekančios našlaitė stovėjo.
Iš jos akelių ašara kaip perlas nukrito. 2 k.
2. Ant upės žaliųjų krantų karalius vaikščiojo,
Priėj s mandagiai prie jos, ramiai paklausė ją. 2 k.
. Ko liūdi, jauna našlaite, ko taip gailiai verki
Sakyk verkimo priežastį, aš noriu gelbėti. 2 k.
. Ačiū tau, mielas karaliau, nebėr man pagalbos,
Aš laukiu tik tos valandos, kada būsiu kapuos. 2 k.
5. Gul motina palaidota anam žaliam kape,
Tėvelis dar šią valandą nuskendo jūroje. 2 k.
6. Brolys norėjo gelbėti, nuskendo ir jisai,
Srauni banga pagriebusi į bedugn nešė. 2 k.
7. Tenai ramiai pailsėsiu, nekentėsiu vargų,
Neliesiu griaudžių ašarų ant tėvelių kapų. 2 k.
Padainavo Stefanija Šaltienė (Slipkutė), gim. 1928 m. Vaiguvoje, gyv.
Vaiguvos dvare. magnetinę juostą rašė Osvaldas Gerbenis 2005 m.,
melodiją iššifravo ir natas užrašė Gerimantas Rukas 2010 m.
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Stovi motina verkdama

1. Stovi motina verkdama, ant to kryžiaus regėdama
Sūnų savo prikaltą.
2. O kaip širdis jos skaudėjo, kada mirštantį regėjo
Sūnų savo brangiausį.
. Ko taip žmogus neraudotų, širdy savo kad dūmotų,
Kada Dievas kentėjo.
. Saulė verkia tekėdama, žemė visa drebėdama,
Kada Jėzus kentėjo.
5. Žvaigždės temsta, kalnai plyšta, Sutvėrėją atpažįsta
Ant to kryžiaus kybantį.
6. Marija Dievo Motina širdis mūsų tegraudina,
Kalt savo apverkti.
Pagiedojo Paulina Žalpienė (Eitmantytė), gim. 1924 m. Tolišių k.,
Vaiguvos vls., gyv. Vaiguvoje. magnetinę juostą rašė Osvaldas Gerbenis
2005 m., melodiją iššifravo ir natas užrašė Gerimantas Rukas 2010 m.

Tamsus dangus

1. Tamsus dangus, šviesios žvaigždės didelės ir mažos,
viesus kelias man jaunam berneliui joti pas mergel .

2 k.
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2. Jojau dieną, jojau antrą, nieko neprijojau,
Tik prijojau uošvelio dvarelį, dar mergelė miega.

2 k.

. Ko atjojai, bernužėli, tu nelaukiamasis,
Ko prisėdai prie mano šalelės, tu nemylimasis

2 k.

. Tu ne sava bėru žirgu pas mane atjojai,
Tu ne savo auksinį žiedelį man padovanojai.

2 k.

5. Tu brolelio bėru žirgu pas mane atjojai,
Tu sesutės auksinį žiedelį man padovanojai.

2 k.

Padainavo Stefanija Šaltienė (Slipkutė), gim. 1928 m. Vaiguvoje, gyv.
Vaiguvos dvare. magnetinę juostą rašė Osvaldas Gerbenis 2005 m.,
melodiją iššifravo ir natas užrašė Gerimantas Rukas 2010 m.

Turėjo bobutė žilą ožel

1. Turėjo bobutė žilą oželį.
Oi džium, džium, džium, žilą oželį. 2×
2. Nedoras oželis nenori klausyt...
.

šoka oželis į rūtų daržą...

. Paėmė bobutė ilgą botagą...
5. Sugrėžė oželiui per pat ūdegą...
6. Nedoras oželis nenori klausyt...
7. Išbėga oželis per tyrus laukus...
8. Išeja bobutė ožio ieškot...
9. Sutiko bobutė du vilku pilku...
10. Vilkeliai pilkeliai, gal matėt ožį
11. Tava oželia – ragai do nagai...
1191

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

Padainavo Paulina Žalpienė (Eitmantytė), gim. 1924 m. Tolišių k.,
Vaiguvos vls., gyv. Vaiguvoje. magnetinę juostą rašė Osvaldas Gerbenis
2005 m., melodiją iššifravo ir natas užrašė Gerimantas Rukas 2010 m.

Vaikščiojau vaikščiojau

1. Vaikščiojau vaikščiojau po žalią girel ,
Nešiojau nešiojau ant pečių strielbel . 2 k.
2. Pamačiau pamačiau šaroką kiškelį.
Nušoviau nušoviau iš sava strielbeles. 2 k.
. Nunešiau nunešiau į Tilžės miestelį.
Pardaviau pardaviau šaroką kiškelį. 2 k.
. Paėmiau paėmiau šešias muštineles,
Nupirkau mergelei brangią suknel . 2 k.
Padainavo Paulina Žalpienė (Eitmantytė), gim. 1924 m. Tolišių k.,
Vaiguvos vls., gyv. Vaiguvoje. magnetinę juostą rašė Osvaldas Gerbenis
2005 m., melodiją iššifravo ir natas užrašė Gerimantas Rukas 2010 m.

Vakar juokas mus kuteno

1. Vakar juokas mus kuteno –
Linksma veido šypsena.
iandien skamba liūdna daina,
Verkia motina sena. (2 × 2)
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2. Už Atlanto vandenyno
Prie Tėvynės mylimos
Žuvo Darius ir Girėnas, –
Skauda širdys mūs tautos. (2 × 2)
. Augalotos miško pušys
žia, šlama paslapčia.
Klausinėja jos viens kitą,
Kas užmigo amžiais čia
. Laukia tėvas Nemunėlis,
Lauk

ešupė, Dauguva,

Laukia Neris ir Dubysa,
Laukia visa Lietuva. (2 × 2)
5. Ir suėjo žmonių minios,
Lauk atskrendant lėktuvo.
Nusileido jie ties Kaunu
Ir iškėlė du karstus. (2 × 2)
6. Rieda ašaros per veidą,
Verk kiekvienas lietuvis.
Jie visi gerai žinojo,
Kad gyvų nebematys. (2 × 2)
7. Verkia tėvas Nemunėlis,
Verk

ešupė, Dauguva.

Verkia Neris ir Dubysa,
Verk ir visa Lietuva. (2 × 2)
Padainavo Salomėja Savickienė (Mikolaitytė), gim. 1924 m. Pakėvio k.,
Vaiguvos vls., gyv. Vaiguvoje. magnetinę juostą rašė Osvaldas Gerbenis
2005 m., melodiją iššifravo ir natas užrašė Gerimantas Rukas 2010 m.

Vyšnelių sodely
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1. Vyšnelių sodely gegutė kukavo,
Verkė mergužėlė rūtelių daržely. 2 k.
2. Nekukuok, gegute, vyšnelių sodely,
Neverk, mergužėle, rūtelių daržely. 2 k.
. Aš tave paimsiu, čiedavuot mokėsiu
Ir saulutei tekant gulėti galėsi. 2 k.
. Raibajam gaideliui neleisiu giedoti,
Kad tik tu galėtum saldžiai pamiegoti. 2 k.
Padainavo Salomėja Savickienė (Mikolaitytė), gim. 1924 m. Pakėvio k.,
Vaiguvos vls., gyv. Vaiguvoje, ir Natalija Linkevičienė (Andrulytė), gim.
1923 m. Vikraičių k., Vaiguvos vls., gyv. Vaiguvoje. magnetinę juostą
rašė Osvaldas Gerbenis 2005 m., melodiją iššifravo ir natas užrašė
Gerimantas Rukas 2010 m.

Jau nebėr motulės

1. Jau nebėr motulės,
Ir tušti namai.
Verkia, sielvartauja
Vieniši vaikai. (2 × 2)
2. Eisiu pas drožėją,
Ką jis pasakys.
Gal motulės veidą
Jis man ištašys. (2 × 2)
. Išdrožė jis lūpas,
Veidą ir akis,
Tik motulės balso
Neišdrožė jis. (2 × 2)
Padainavo Zosė Dargvainienė (1944–2010), gyv. Vaiguvoje. magnetinę
juostelę rašė Stefanija Kundrotienė 2005 m. Melodiją iššifravo ir natas
užrašė Gerimantas Rukas 2010 m.
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Oi, kieno dvare

1. Vai, kieno dvare, leliumai,
Ugnelė žibėjo, leliumai
2. Vaiguvos dvare, leliumai,
Ugnelė žibėjo, leliumai.
. Oi, kū ty dari, leliumai,
Jauna mergeli, leliumai
. Marškinėlius siuva, leliumai,
Ir berneliui siuntė, leliumai.
5. Imsi, neimsi, leliumai,
Nors paminėsi, leliumai.
Padainavo Morta Alūzienė (Armalytė), gim. 1939 m., gyv. Vaiguvoje.
magnetinę juostelę rašė Saulė Matulevičienė 2005 m. Melodiją iššifravo
ir natas užrašė Gerimantas Rukas 2011 m.

Girda bernelis juodbėra žirgeli

1. Mergeli mana, jaunoji mana,
Ateik ateik palaikyti juodbėra žirgeli. 2×
2. Berneli mana, jaunasis mana,
Užklaus manis matušeli, kur taip ilgai trukau. 2×
. Mergyte mana, jaunoji mana,
Ar nemoki pamelūti senai motušėlei

2×

. Atlėki gaigals iš gireles margals
Ir sudrumdi vandineli, laukiau nusistos. 2×
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5. Neilgai stovėjau, nei meiliai kalbėjau,
Ir nuvyta vainikėlis ant mana galvelis. 2×
6. Nei pusi takelio dar aš neatėjau
Ir sutikau matušeli su rykšte beržine. 2×
7. Dukrele mana, jaunoji mana,
Kur taip buvai, kur buvojai, kur taip ilgai trukai
8. Atlėki gaigals iš gireles margals
Ir sudrumdi vandineli, laukiau nusistos. 2×
9. Penki broleliai, imkit po rykšteli,
Pamokinkim sesereli daugiau nemelūt. 2×
10. Mažasis broliukas seseles pagaila,
Dovenokiam šį karteli, dar jauna tebėr. 2×
Padainavo Morta Alūzienė (Armalytė), gim. 1939 m., gyv. Vaiguvoje.
magnetinę juostelę rašė Saulė Matulevičienė 2005 m. Melodiją iššifravo
ir natas užrašė Gerimantas Rukas 2011 m.

Kai aš grėbiau lankoj šieną

1. Kai aš grėbiau lankoj šieną, šienelį, šienelį,
ir atjojo bernužėlis pas mane, pas mane. 2×
2. Padėk, Dieve, mergužėle, tau šienelį grėbti,
ar neilgu, nenuobodu pas motul augti

2×

. Bernužėli dobilėli, ką darai, ką darai,
Kam man, jaunai mergužėlei, taip sakai, taip sakai

2×

Padainavo Morta Alūzienė (Armalytė), gim. 1939 m., gyv. Vaiguvoje.
magnetinę juostelę rašė Saulė Matulevičienė 2005 m. Melodiją iššifravo
ir natas užrašė Gerimantas Rukas 2011 m.

Per lygius laukelius
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1. Per lygius laukelius saulutė tekėjo.
simylėjo mergužėlė jauną kareivėlį. 2 k.
2. Dukrele, negerai, kareivį pamilai.
Išjos kareivis į karuž , o tu liksi viena. 2 k.
. Motule tu mano, brangioji tu mano,
Pasiūki man balsvus rūbelius ir aš josiu kartu. 2 k.
Padainavo Morta Alūzienė, gim. 1939 m., gyv. Vaiguvoje. magnetinę
juostelę rašė Saulė Matulevičienė 2005 m. Melodiją iššifravo ir natas
užrašė Gerimantas Rukas 2011 m.

Maršas

Pagrojo Antanas Lencius, gim. 1919 m., gyv. Vaiguviškių k. magnetinę
juostelę rašė Stefanija Kundrotienė 2007 m. Melodiją iššifravo ir natas
užrašė Gerimantas Rukas 2011 m.
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Valsas

Pagrojo Antanas Lencius, gim. 1919 m., gyv. Vaiguviškių k. magnetinę
juostelę rašė Stefanija Kundrotienė 2007 m. Melodiją iššifravo ir natas
užrašė Gerimantas Rukas 2011 m.

Polkutė
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Pagrojo Antanas Lencius, gim. 1919 m., gyv. Vaiguviškių k. magnetinę
juostelę rašė Stefanija Kundrotienė 2007 m. Melodiją iššifravo ir natas
užrašė Gerimantas Rukas 2011 m.

Polka

Pagrojo Antanas Lencius, gim. 1919 m., gyv. Vaiguviškių k. magnetinę
juostelę rašė Stefanija Kundrotienė 2007 m. Melodiją iššifravo ir natas
užrašė Gerimantas Rukas 2011 m.
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Pasakojamoji tautosaka
Stefanija Kundrotienė

Pasakojamosios tautosakos kūriniai savo žanrinėmis savybėmis, kylančiomis
iš jų ryšio su gyvenimu, gyvavimo pobūdžio, idėjinio turinio, meninės specifikos
ir funkcijos, daugeliu atvejų skiriasi. Visus publikuojamus kūrinėlius vienija pasakojamosios tautosakos tradicija, einanti iš seniausių laikų ir pasiekusi mūsų dienas.
Pasakojamoji tautosaka buvo renkama ,,Versmės leidyklos 2005–2007 m. organizuotų ekspedicijų metu, kai buvo renkama medžiaga monografijai Vaiguva .
Surinkta medžiaga sugrupuota ir analizuojama pagal knygą Lietuvių tautosaka .1
Pasakojamąją tautosaką sudaro pasakos, padavimai, mitologijos pradai, pasakojimai, anekdotai ir pasakos be galo.
Daugiausia surinkta padavimų – 21 (36 ), anekdotų – 16 (27 ), pasakojimų – 11 (19 ), mitologinių pradų – 7 (12 ), o mažiausia – pasakų – 2 (3 )
bei pasakų be galo – 2 (3 ).

Vaiguvos valsčiaus pasakojamoji tautosaka

Pasakos
Pasakos skirstomos nuotykių, buitines ir pasakas-legendas. Pastarosios kaip
pasakojamosios tautosakos žanras susiformavo gana vėlai. Populiariausia šių pasakų tema – tai Dievo, velnių ir angelų kelionės po žemę ir jų santykiai su žmonėmis. Moralinė pasakų-legendų prasmė – tai vienoks ar kitoks žmonių elgesio
vertinimas, parodantis, ką galima daryti, ir ko – ne, kas yra gera, o kas – bloga.

1. Gudruolis Urbutis ir velnias
Jei tiktai kas eidavo pro Džiugo kalną, visada tenai pamatydavo
gražų vokietuką su biznu2 frakeliu, šokinėjant iš medžio

med .

Visi to kalno lenkėsi iš tolo – bijojo velnio galybės. O kas tiktai
prie jo prisiartindavo, tą tuojau nelabasis
kviesdavo visokių varžybų, o pralaimėjus j
griebdavo ir smaugdavo. Šit atsirado vienas

1
2

Lietuvių tautosaka, Vilnius, 1967, t. 4.
Biznas – trumpas, striukas.
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drąsus kaimo žmogus, vardu Urbutis, atėjo prie pelkės, telkšančios
čia pat palei kalną, ir ėmė pintis vyžas iš karnų, prisilupdamas
jų nuo karklų, augančių toje vietoje. Po kurio laiko ateina velnias.
– Gera diena, žmogau
– Gera diena
– Ką čia veiki?
– Vyžas pinu.
– O kas tau leido?
– Aš jei ką dirbu, tai jokių leidimų nesiklausiu.
– Kaip tu dr sti mano žemėj ir nuo mano medžių karną plėšti
aš esu šios vietos ponas, ir jei tu man prakiši varžybas, kurių tave
iškviesiu, tai prapulsi tučtuojau.
– Gerai. O jei laimėsiu, ką man duosi?
– Skrybėlę pinigų.
– O kokios bus pirmosios varžybos?
– Mėginsim, katras stipresnis.
– Gerai.
– Na, tai eikš imtynių.
– Eik tu, eik Kur tu imsies su manim, kad tu neužveiktum
nė mano šimtamečio senelio, kuris antai miega už kelių žingsnių.
Taip sakydamas Urbutis parodė

gulinčią mešką. Velnias prie

jos pripuolė ir griebė abiem rankom už kaklo. Meška užerzinta dėjo
vokietuką

žemę ir ėmė duoti jam savo dailia letenėle. Primuštas,

priniurkytas vos ištrūko vargšas iš meškos glamonių.
– Na, vienas varžybas laimėjai, dabar kitos – meskim, kas
aukščiau išmesim.
Taip taręs, jis griebė čia pat gulėjus dideliausią akmen ir
bloškė

orą akmuo nukrito po trijų valandų. O Urbutis paėmė

rankon vievers ir paleido kvailas velnias pamanė, kad ten akmenėlis. Laukia juodu valandą, laukia antrą, trečią, ketvirtą, penktą,
dešimtą – nenukrinta.
– Išlošei, žmogau, antras varžybas dabar trečios – katras
greitesnis. Tu lėk, aš vysiuos.
– Kur tau, velne, su manim lenktynių eiti, tu nė mano vaiko,
vakar gimusio, nepavytum jeigu nori, pamėgink su juo.
Taip sakydamas, jis pabaidė iš žabarų kišk . Kiškis pašoko
ir ėmė lėkti.
– Čiupk, čiupk
Velnias šoko kiškio vyti, bet nieko neveikęs, sugr žo.
– Tavo teisybė, žmogau, išlošei. Na, dar vienos varžybos – ir
pinigai tavo. Matai antai tą geležinę lazdą? Ji sveria šimtą tūkstančių
svarų katras ją aukščiau išmesim?
– Tu pirmas mėgink, velne.
Velnias griebė lazdą ir išmetė taip aukštai, jog iš akių dingo,
o kai nukrito, tai lig pusės žemėn smego.
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– Dabar tavo eilė, žmogau.
Žmogus pridėjo ranką prie lazdos ir ėmė žiūrėti

debesis,

slenkančius padange.
– Ko ten taip žiūri? – klausia velnias.
– Laukiu, kol ateis anas didelis debesis. Mano brolis yra
kalvis danguje, ir dabar jam labai reikia geležies jis sėdi anapus tų
debesų ir laukia, kol jam tą lazdą užmesiu.
– Ai, žmogau geras, nemesk susimildamas, ji man labai reikalinga. Žinau, kad esi stiprus. Laimėjai visas varžybas. Tai duok
dabar savo skrybėlę, pripilsiu auksinių.
– Gerai, eikš su manim

miško gilumą, o ten atiduosi man

visus, kiek priklauso.
Žmogus ten jau seniai turėjo išsikasęs gilią duobę, tai viršum
jos uždėjo savo kiaurą skrybėlę ir apkamšė velėna visas kiaurymes
aplinkui, kad velnias nepermanytų jo klastos.
– Tai šit, ponas velne, mano skrybėlė, pilk pinigus.
Velnias supylė vieną maišą auksinių – skrybėlėj nė žymės
supylė trečią, ketvirtą,

dešimtą, šimtą, ir, tik kai duobė jau buvo

pilna, tai pripylė pagaliau ir skrybėlę.
Nuo to karto velnias niekad nebesirodo ant Džiugo kalno.
O Urbutis pralobo, pasistatė naują trobą, prisipirko medaus, degtinės
ir kas dieną gėrė krupniką. Ir aš ten buvau, valgiau ir gėriau, per
barzdą varvėjo, dantys neregėjo.3

2. Apie geležin vilką
Kitą kartą buvo toks geležinis vilkas. Jis pjovė žmones ir išpjovė
visą pasaul . Eina jis per mišką ir randa gyvą dar vieną seną bobą.
– O, – sako vilkas, – kame tu ligi šio laiko buvai? Dabar
aš tave pjausiu.
– Nepjauk tu manęs, – sako boba, – aš tau parodysiu dar
du gyvu karalaičiu.
– Na, einam, kame gi jie yra?
Nuėjo

pamiškę, smeigė boba du mietukus, ir iškilo du

karalaičiai. Vilkas ir sako
– Na, aš dabar jus pjausiu.
– Nepjauk tu mūsų, – sako jie, – kur tu eisi, ten ir mes eisim.
– Na, gerai, eikim.
jo, ėjo, ir panižo vilkui galva. Prašo, kad pautinėtų jam
galvą. Kai pradėjo utinėti, vilkas ir užmigo. Atlėkė šarka ir sako
– Sėskit ant mano nugaros, aš jus išgelbėsiu.
Jie susėdo, o šarka užlėkė ant stogo. Atsibudo vilkas – nebėra
karalaičių. Pamatė, kad ant stogo. Vilkas paėmė akmen , ėmė duoti
su nagais, pradėjo kibirkštys lėkti, nusvilo šarkos sparnas, ir nuvirto
tie karalaičiai žemėn. Vilkas sako
– Na, dabar tai jau pjausiu.

3

Jucevičius L. A. Raštai, Vilnius, 1959, p. 419.
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O jie vėl prašosi, sako
– Nepjauk, nepjauk – kur tu eisi, ten ir mes eisim.
– Na, žiūrėkit, kad daugiau to nebūtų.
Ir eina toliau. Vėl vilkui panižo galva, ir vėl liepia utinėti galvą.
Pradėjo utinėti, vilkas ir vėl užmigo. Atlekia nušalęs veršelis ir sako
– Klokit skarelę ant mano nugaros, pakaskite čia žemę, rasite
druskos, šerių ir vinikių
kitą šerius,

raišiokit

trečią vinikes, o

vieną skarelės kampą druską,

ketvirtą kampą truput žemių. Tada

sėskite ant mano nugaros, ir aš jus išgelbėsiu nuo mirties.
Karalaičiai paklausė veršelio, viską taip padarė ir sėdo ant jo
nugaros. O tas veršiukas kad pradėjo lėkti, jiems net ausyse cypia.
Prabudo vilkas, žiūri, kad nebėra jo draugų. Pradėjo vilkas
gintis tą veršiuką. Jau tris mylias veršiukas buvo nulėkęs. Tada
jis paliepė vienam karalaičių nulipti ir, pridėjus aus prie žemės,
klausytis – jeigu žemė bilda, tai atlekia vilkas. Tas nulipęs klausosi –
žemė bilda. Veršiukas liepė atrišti ir paberti šerių kertelę. Pabėrė
šerius – per tris mylias paliko toks miškas, kad tam vilkui buvo
labai vargu eiti. Veršiukas vėl nulėkė lygiu keliu tris mylias. Tada
liepia vėl nulipti, pridėti aus prie žemės ir klausytis, ar nebilda
žemė. Pasiklausė – jau bilda. Liepė paberti žemių kertelę. Pabėrus
žemes, per tris mylias pasidarė tokie kalnai ir grioviai, kad vilkui
buvo labai sunku eiti. O veršiukui lygus kelias. Nubėgęs tris mylias,
veršiukas vėl liepia nulipti ir klausytis, ar nebilda žemė. Pridėjus aus
prie žemės girdisi – bilda. Veršiukas liepė atrišti ir paberti vinikių
kertelę. Pabėrus vinikes, per tris mylias pasidarė tokios ražienos, kad
vilkas koją kišęs negalėjo greitai ištraukti. O veršiukui lygus kelias.
Nulėkė veršiukas

puikiausią dvarą ir liepė paberti druskos

kertelę. Aplink visą dvarą atsirado didžiausia upė. Veršiukas ir sako
– Dabar atlėks vilkas prie tos upės ir lauks jos išdžiūstant,
kad galėtų pereiti. O jūs, kai plausite tą skepetėlę, tai žiūrėkit, kad
neišplautumėt tos kertelės, kur buvo druska, – jeigu išplausite tą
kertelę, tai tada ta upė išdžiūs ir atėjęs vilkas jus sudraskys.
Po to karalaičiai sako veršeliui
– Kuo dabar mes tau užsimokėsime už tok gera?
Veršiukas atsakė
– Paimkit kirv ir perkirskit mane per pusę, tada iš manęs
pasidarys du britonai4, kurie bus jums draugai – kur jūs eisite, ten
ir jie eis.
– Taip daug mums gera padarei, o dabar mes turime tave
žudyti.
– Nieko nebijokit, kirskit pusiau.
Tuomet jie paėmė kirv ir perkirto
veršiuką pusiau. Atsirado du dideli šunes,
kurie vis drauge vaikščiojo su tais karalaičiais.5

4

5

Britonai – stiprūs, dideli šunys, auginami Britų
salose.
Užrašė P. Višinskis 1902 m. Lietuviškos pasakos,
Vilnius, 1991, p. 170.
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Padavimai
Padavimais siekiama tikinti klausytojus, jog visa tai, apie ką pasakojama, iš
tikrųjų yra buvę. Pažintinė funkcija čia nusveria estetinę, išmonė pinasi su realiais
geografiniais ar istoriniais faktais, kuriuos aiškina ar pagrindžia.
Padavimų apie keliaujančius ežerus siužetas trumpas, tačiau kiek sudėtingesnis ir vairesnis. Dėl trumpos apimties juose nėra meniškesnės veikėjų charakteristikos, poetinių puošmenų, vaizdingumo suteikia ežero sugyvinimas, tartum
suasmeninimas.
Padavimuose apie vardų atsiradimą nėra nusistovėjusių siužetų, nes pagal
kiekvieno vardo skambes sudaromas j aiškinantis tekstas. Kartais to paties vardo
atsiradimas aiškinamas net keliais tekstais, neturinčiais siužetinio bendrumo.

1. Dubėno ežeras
Gilioje senovėje, milžinų laikais, ežerai keliavę iš vienos vietos
kitą. Taip atsiradęs ir Dubėno ežeras.
Sako, ežero vietoje anuomet augęs miškas, o šalia jo stovėjo
kaimas. Vieną vėlų vakarą staiga netikėtai aptemęs visas dangus.
Paskui pasigirdęs didelis dundėjimas. Rytmečiui prašvitus, žmonės
pamatė miško vietoje tyvuliuojant ežerą.
Taip atsirado Dubėno ežeras.6

2. Galinių eglė
Čia buvusi sukilėlių (metežninkų) virtuvė. Sukilėliai apylinkės
gyventojus plėšdavę, veždavę savo virtuvėn maistą. Po egle sukilėliai
turėjo pasidarę altorių ir melsdavosi.7

3. Garbenio kalnas
Garbenio kalnas vadinamas žymaus kitados Žemaičių žemės
didžiavyrio vardu. Jis stebuklingu savo kalaviju, paties Kovo (karo
dievo) iš dangaus atsiųstu, vienu moju tūkstančius vokiečių išguldęs, kaip paskui savo didžiu balsu,

jaučio baubimą panašiu, savo

pergales apdainavęs.8

4. Gernaducės ežeras
Prie Pagernaducės kaimo nurodomas Gernaducės kalnas, o
šalia jo – ežeras. (Vietovė nežinoma.) Ant kalno buvusi bažnyčia
prasmego ir atsirado ežeras.9

5. Pakėvio pelkaitė
Čia švedų kariai metė aukso pinigų
skrynią.10

Papasakojo Aldona Paulauskienė iš Žutautų. Gyvoji
tėviškės istorija, Kelmė, 2006, p. 52.
7
Vaitkevičius V. Senosios Lietuvos šventvietės,
Žemaitija, 1998, p. 457.
8
Jucevičius L. A. Raštai, Vilnius, 1959, p. 368.
9
Vaitkevičius V. Ten pat, p. 513.
10
Vaitkevičius V. Ten pat, p. 482.
6
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6. Papilalio kalva
Žmonės kalbėdavo, kad ant to kalno gulėdavęs šuo ar vilkas.
pievas nuo to kalno būdavo sumintas takas, nors žmonės tenai niekada nevaikščiodavo. Pasakodavo, kad ten buvusi kažkokia dėžė ar
skrynia. Vieną kartą ta skrynia beveik buvo iškilusi paviršių, tik kunigui belaikant mišias, norint uždegti žvakę, ji atgal smukusi

žemę.11

7. Pavaiguvio akmuo
Pagal vienus padavimus pasakojama, kad po tuo akmeniu
guli palaidotas kryžiokų12 vadas, o pagal kitus – kad ten yra paslėpti pinigai.13

8. Perkūniškės pieva
Gerdžiogalikėje, kai šienaudavo pievas, vyrai taip smarkiai
pjaudavę žolę, jog net perkūnai rūkdavę, todėl tą pievą ir pavadino
Perkūniške.14

9. Perkūnkalnis
Akmeniuose ant kalno buvo kūrenama amžinoji ugnis, vėliau
buvusi švedų pilis, jų maldykla ir prūdelis15 apsiplovimui nuo griekų16. Ant kalno sitvirtinę švedai išbuvo net tris metus.17

10. Petrikaičiai
Vienas jaunuolis sumanė vesti turtingą merginą, slapta iškėlė
vestuves ir nuvažiavo

bažnyčią. Sužinoję jaunosios tėvai prakeikė

jau gr žtančius iš bažnyčios jaunuosius su palyda. Vestuvininkai
pavirto akmenimis.
ra dar ir kitas padavimas.
Jaunosios motina, jauniesiems susėdus važiuoti
juos prakeikė žodžiais

Kad jūs visi bevažiuodami

bažnyčią,
akmenis pa-

virstumėt

Akmenis suritino Velnias, prie jų pavakariais rodydavosi

vaiduoklis

puona Hevičina Velns .18

11. Pikeliai
Pikelių kaimo pavadinimas, kaip
sako seni žmonės, kilo nuo dvarininko
Pikelio pavardės, kurio nei dvarelio, nei
palikuonių neliko.19

12. Pikeliai
jo takelis, kuriuo daugiausia tik
šventadieniais ėjo žmonės

bažnyčią, tai

buvo 1947–1952 metai. Per tą griovel (Prūdalės ravą ar Norkupel ) vietoje liepto pereiti buvo sudėti akmenys. O viduryje buvo

Papasakojo Zofija Šimkienė (Šimkutė), 72 metų,
gyv. Kalniškių k., Vaiguvos seniūnijoje. Užrašė Alė
Počiulpaitė 2007 m.
12
Kryžiokai – kryžiuočiai.
13
Papasakojo Vida Grišiuvienė, 61 metų, gyv. Pavaiguvio k. Užrašė Alė Počiulpaitė 2007 m.
14
Vaitkevičius V. Ten pat, p. 461.
15
Prūdas – kūdra.
16
Griekas – nuodėmė.
17
Vaitkevičius V. Ten pat, p. 449.
18
Vaitkevičius V. Ten pat, p. 493.
19
Papasakojo Teodora Kundrotienė, 85 metų, gyv.
Pikelių k. Užrašė Marijona Deimantienė 2007 m.
11
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vienas nemažas akmuo, ant kurio buvo maždaug vienų metų amžiaus
vaiko kojytės spaudas taip, kaip ant paprasto molio. Aiškinama, kad
tai švęstas akmuo ir ta pėdelė yra Dievo. Vakarais tai buvo siaubo
vietovė, nes bijota pasirodant Dievo ar Marijos.20

13. Pilalė
Pasakojama, kad Pilalės duobėje seniau tyvuliavęs vanduo
ir ten maudydavusios laumės, o paskui šokdavusios su velniais.
Piktosios dvasios saugodavusios piliakalnyje užkeiktą didelę geležinę skrynią su brangenybėmis. Kartą vidurnakt , tarnų lydima,
kalną atvykusi Adošiškės dvaro ponia su švęstu vandeniu tų brangenybių išsikasti. Dvaro tarnai

ilgai kasė ir jau kastuvais buvo

užtikę skrynios viršų, bet staiga iš arti pragydęs gaidys ir skrynia
nugarmėjusi gilyn. Po to dar kelis kartus nakt bandę kasti, bet
kiekvieną kartą gaidys vis sutrukdydavęs. Tada atsivedę kunigą ir
zakrastijoną, bet ir š kartą brangenybių išsikasti nepasisekę. Nuo to
laiko naktimis Adošiškėje pasirodydavę velniai ir taip gąsdindavę
ponią už turtų ieškojimą, kad ji buvo priversta iš Adošiškės išbėgti.
Po kurio laiko vis dėlto kažkokiam žmogeliui pavykę tą skrynią
išsikasti, bet kitą nakt apstoję velniai taip j išgąsdinę, kad vargšas
vietoje kritęs negyvas.21

14. Pilalė
Rusų archeologas mini žmonių pasakojimą, kad Papilalio kaime
ant Pilalės kalno buvusi pagonių šventovė, kuri vėliau prasmegusi
žemę, o jos vietoje atsiradęs ežeras. Čia kalbama apie Pilies, arba
Kilonių, ežero atsiradimą. Pasakojama, kad ant Pilalės žmonės dažnai
naktimis matą kūrenantis ugn .22

15. Pilelės kalnas
Avelis kasė Pilelės kalną. Jam bekasant, kad užkilo toks baisiausias vėjas, kad pradėjo pūsti, net beržai linko ligi pat žemės. Jis
baisiausiai persigando, metė lopetą23 ant žemės, parlėkė namo be žado.
O jis turėjo tokią mergą Antosę ir sako jai
– Antose, nueik pažiūrėti, ar tas viesulas tebėra, ar ne.
Ji nuėjo. Gr žusi sako, kad išvaikščiojau po visą beržyną –
tylu, saulelė šviečia, beržuose paukšteliai čiulba. Jokio triukšmo.
Jis ir sako
– Kol aš gyvas būsiu, daugiau nejudinsiu.
Ir sapne jam prisisapnavo

Ne tu

supylei, ne tu ir nukask.
O jis norėjo nukasti kalną ir pasidaryti kelią.24

Vaitkevičius V. Ten pat, p. 495.
Rimkus V. Pilalė, Bičiulis, 1992, geg. 27.
22
Rimkus V. Pilalė, Bičiulis, 1992, geg. 27.
23
Lopeta – kastuvas.
24
Papasakojo Morta Dūnauskienė iš Nevardėnų. Iš
tautosakos lobynų kraštotyrinis aplankas, sud. I. Stankienė, Žemaitės viešoji biblioteka, 2001, p. 14.
20
21
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16. Keturios seserys
P. Goštautas girdėjęs pasakojimą, jog kažkada Žemaičiuose
buvęs badmetis, o po badmečio – maro metai. Neaplenkė maras ir
Plumpių. Tuo laiku kaime gyveno ponas, turėjęs dešimt baudžiauninkų
šeimų. Vieno baudžiauninko šeimoje augo keturios gražuolės dukterys, kurios nuo bado mirė. Parinko tėvas kapui vietą ant kalnelio,
suguldė visas keturias greta, o ant kapo šalia viena kitos pasodino
keturias liepaites. Ponas, sužinojęs baudžiauninko savivaliavimą,
liepęs j nuplakti, o liepaites išrauti. Bet sakymas liko ne vykdytas.
Tijūnas25 susirgo ir greitai mirė, o po kokių kelių dienų ir pats ponas nusibaigė. Liepaitės prigijo. Išaugo dideli medžiai, kurie vėliau,
matyt, suaugo

vieną kelmą.

Dabar gražios, didelės liepos, išaugusios iš vieno kelmo,
stovi ant kalnelio Vaiguvos seniūnijoje, netoli buvusio P. Goštauto
vienkiemio.26

17. Šiliukai
Nuo Pakėvio stotelės, einant

Daustorių pusę už Trumpės

upelio, yra kalniukas. Ant to kalniuko anksčiau augo dvi sukibusios
pušys. Dabar viena iš jų jau nukirsta. Ten buvo koplytstulpis. Pasakojama, kad toje vietoje žmogaus gyvybę stebuklingai išgelbėjo Dievas.
Vienas žmogus buvo susiruošęs išvažiuoti

Ameriką ir turėjo

susitaupęs pinigų. Banditai užpuolė tą žmogų ir primušė. Pamanę,
kad visai užmušė, paliko j gulėti toje vietoje. Tačiau j ten surado
netoli ganę karves piemenukai. Nusimovę savo kurpiuką, melžė
j pieną ir pylė

burną sumuštajam. Vėliau pasišaukė pagalbos.27

18. Šiliukų kapukai
Kitados, labai seniai, Šiliukų kaime gyveno darbštūs ir laimingi žmonės. Visko jie turėjo, viskuo buvo patenkinti, tarpusavyje
gražiai sugyveno. Kartą

tą kaimą atsibastė klajūnas. Buvo labai

kyrus, visur landžiojo, kaišiojo nos , ėmė skleisti paskalas, pykdyti
kaimynus. Jam tai patiko, o kai žmonės ėmė pyktis tarpusavyje,
trynė iš džiaugsmo rankas. Toks jau piktavalis buvo tas klajūnas.
Kartą

kaimą užsuko žilas senelis, pamatęs tą piktaval ,

besisukiojant kaime, pasakė, kad tai raganius ir kad jo kėslai yra
pikti. Žmonės tą raganių užmušė, bet

šis spėjo prakeikti kaimą.

Ir tikrai, po keleto metų kaimą užpuolė
baisi liga – maras. Išmirė daugybė kaimo
žmonių, o kai nespėjo jų laidoti, tai kasė
visus

vieną duobę. Taip ir iškilo kalvelė,

vadinama Kapukais.28

Tijūnas – prižiūrėtojas.
Mikutavičius A. Keturios seserys, Bičiulis, 1976,
bal. 29.
27
Papasakojo Salomėja Savickienė (Mikolaitytė),
83 metų, gyv. Vaiguvoje. Užrašė Stefanija Kundrotienė 2007 m.
28
Papasakojo Magdelena Butkienė iš Šiliukų. Gyvoji
tėviškės istorija, p. 53.
25
26
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19. Švytriškės kapeliai
Netoli kapelių buvo bažnyčia. Kartą kunigas laikė mišias ir
bažnyčia su visais žmonėmis nuskendo. Tada bažnyčia jau buvusi
pastatyta Vaiguvoje. O Švytriškės bažnyčios vietoje liko kiaurymė,
metus akmen , pasigirsdavo žvangėjimas, nes akmuo pataikydavo
nugrimzdusią bažnyčią.29

20. Užvarmio nimfa
Užvarmio nimfa30 – tai nepereinamų liūnų valdovė, kur nė
vienas mirtingasis negalėjo eiti nebaudžiamas, o jei kas smalsumo
masinamas išdr sdavo peržengti uždraustą ribą ir išvysdavo stebuklingą valdovės veidą, tas amžinai atsisveikindavo su viltimi pargr žti
š pasaul , nes amžinai turėdavo klaidžioti po mišką, girdėdamas
iš visų pusių piktus deivių juokus ir patyčias.31

21. Vaiguva
Sako, kad kryžiuočiai veržėsi Vaiguvą. Prie upelio vaiguviškiai
tuos priešus sumušė. Kai priešų likučiai pasitraukė, tai vietiniai sakė
Vai gavo, vai gavo

Taip ir kilo kaimo pavadinimas – Vaiguva.

Kiti pasakoja, kad tame kaime gyvenęs ponas Vaigauskis, tai
nuo jo pavardės kilęs ir gyvenvietės pavadinimas, tačiau dauguma
žmonių palaiko nuomonę, kad Vaiguvos pavadinimas kilęs nuo mūšio.32

Mitologijos pradai
Liaudies kalboje ir buityje dar yra gyvi raganos ir raganiaus vaizdiniai kaip
blogų, žmogui kenkiančių būtybių. Raganiai atlieka keistus, žmonėms naudingus
darbus.
Paslaptingi, neaiškūs gamtos reiškiniai padėjo susidaryti laumių paveikslams. Paslaptingumas, taip pat meninę vertę turintys vaizdai, gyvos dinamiškos
situacijos – tai mitologinių pradų patrauklumo priežastys.

1. Kaukai
Kaukai – tai buvusios naminės dievybės, kurios savo garbintojams nešdavusios javus, pinigus, mėsą, pieną ir kt. Ūgio jie būdavę
nedidesni kaip penkių colių. Šeimininkės, norėdamos prisivilioti kaukų
savo namus, gamindavo iš vieno siūlo švarkučius ir užkasdavo
juos po namų kerte dievukai, suradę drabužius, apsivilkdavę jais ir
pasidarydavę namų tarnais. Jie tučtuojau lėkdavę pas turtingesniuosius
ūkininkus, o privogę visokių daiktų, nešdavę savo garbintojams ir
kraudavę priemenėje, ant tam tyčia pritaisytos lentynos. Iš pradžių
paprastai rasdavę parnešta kokių smulkių
namų apyvokos daiktų, kaip antai medinių
šaukštų, kablių virvėms vyti, plunksnų ir
t. t., o kartais net ir sausų skiedrų. Kas gera
širdžia priimdavęs tas pirmąsias dovanas,

Vaitkevičius V. Ten pat, p. 506.
Nimfa – deivė.
31
Jucevičius L. A. Raštai, Vilnius, 1959, p. 369.
32
Papasakojo Salomėja Savickienė iš Vaiguvos. Gyvoji
tėviškės istorija, p. 51.
29
30

1208

AU

OSAKA

tas galėdavęs tikėtis paskui ir geresnių, o priešingu atveju, jei kas
jas paniekindavęs, tai dievukai padegdavę namus ir išskrisdavę.
Kaukams nakčiai būdavo dedamos aukos – vėdarai.33

2. Lietuvių deivių akmenys
Akmenys, senovės lietuvių sudėti palei upę, ženklino vietą,
pašvęstą deivėms valdytojoms, kurios savo galioje turėjo žmogaus
gyvenimą ir mirt . Mirtingojo gyvenimą reiškė drobė, prie kurio jos
darbavosi. Deivių buvo septynetas. Pirma žmogaus gyvenimą verpusi
iš kuodelio, duoto jai aukščiausios dievybės (turbūt Okopirno), ir
vadinusis Verpiančioji. Antra, Metančioji, metusi gyvenimo apmatus.
Trečia, Audėja, drobę audusi. Tuo tarpu ketvirta, Gadintoja, gražiais
žodeliais ir domiais pasakojimais kerėjusi anų protus tiek, jog kai
kada mesdavusios darbą ir klausydavusios, o jinai, naudodamasi ta
proga, gadindavusi joms audeklus. Dėl to užgriūdavusios visokios
nelaimės tą, kieno gyvenimo audeklas pakliūdavęs

piktosios dei-

vės rankas. Ligos, sužeidimai kautynėse, neatliepta meilė, vaidai su
kaimynais, nesantaika namuose, žodžiu, viskas, kas tik gali pridaryti žmogui sielvarto ar sugriauti ramybę, buvę deivės Gadintojos
klastų ir pykčio padariniai. Penkta, Sergėtoja, tolydžio atkakliai su
ja kovojusi. Mat kai anoji pradėdavusi savo seseris mulkinti bei
apgaudinėti, šioji tuojau duodavusi rūsčių pastabų, apsakinėdavusi
žymiųjų lietuvių žygius, apdainuodavusi karų pergales ir šituo būdu
stengdavusis patraukti

save dėmes . Tačiau laimėjimas dažniau

tekdavęs Gadintojai. Būdavę vis dėlto valandų, kad ir Sergėtoja
triumfavusi jos patarimai, jos žavios giesmės apie senųjų laikų didžiavyrius tapdavusios dangaus siųsta kibirkštimi, kuri sižiebdavusi
deivių protuose, žadindavusi jas iš letargo,

kur jas traukdavusi

jeibininkė34, ir kvėpdavusi joms ištvermę darbe. Laimingas būdavęs žmogus, prie kurio audeklo budėdavusi deivė Sergėtoja Jokie
pikti prietykiai35, jokios ligos, vaidai, nesėkmės mūšiuose su priešu
nesudrumsdavę jo gražaus gyvenimo. Šlovės lauke visada pergalėtojas, o namuose pertekęs gerų metų ir tikros laimės, jis leisdavęs
dienas šeimoje ar tarp draugų, be baimės, ramia dvasia laukdamas
valandos, kad deivė Nukirptoji jam nukirpsianti mirtingojo būvio
gijas Septinta deivė buvusi vardu Išskalbtoji jos priedermė buvusi
nukirptąj audeklą išskalbti ir atiduoti aukščiausiai dievybei. Iš to
audeklo turėjo būti siuvami marškiniai nešioti savininkui po mirties.
Toms deivėms buvo pašvęsti akmenys palei upes ir upelius, kur jos
dažniausiai rinkdavosi.36

3. Išmintas
Buvęs tai žmogus, kur dievai apdovanoję savo išmintimi. Tai jis išmokęs
lietuvius šaudyti iš lanko, sėti javus ir

Jucevičius L. A. Ten pat, p. 84.
Jeibininkas – pokštininkas.
35
Prietykis – atsitikimas.
36
Jucevičius L. A. Ten pat, p. 81.
33
34
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apskelbęs visai tautai dangaus statymus, pagal kuriuos ji turėjusi
gyventi. Kol lietuviai pildę jo priesakus, tol buvę laimingi, o kai tik
nustoję klausyti Išminto priesakų, nebelikę nė laimės. Kokie buvo
tie priesakai? Nežinia.37

4. Medžioima
Žemaičiuose, prie Kražių miestelio, kairėje Kražantės upės
pusėje, ant kalno, vardu Medžiokalnio, buvusi deivės Medžioimos
(?) šventykla. Ten, kaip žmonės pasakoja, ir nūnai ji kartais pasirodanti – liūdna, apsiverkusi, be lanko ir meškos kailio.
Jos žodžiai, kuriais prakalbanti

praeivius, esą tokie

– Lietuva yra miškuose Kirskit miškus iškirsite miškus –
nebebus Lietuvos. Kirskit Kirskit 38

5. Atimti laumės pyragai
Kitą syk berniokas ėjo

vakaruškas. Eina sau vienas. Paskui

prisitaisė prie jo moteriškė ryšiuku nešina. Eina abudu, pradėjo to
vaikiuko šio to klausinėti – kur eini, iš kur. Tas viską pasisakė.
Paskui jos klausia
– Kur eini?
Ji sakosi einanti kur ten

svočias, pyragų ryšel nešasi. Paskui

bešnekėdama pasisakė esanti laumė. Tas berniokas pradėjo visa ko
klausinėti. Ta ėmė pasakoti, kur joms valnu39 eiti, kur ne kaip per
vartus nevalnu,

šūlą daržinėj, par linus nevalnu – viską išpasakojo.

Iš kur jos turi sylą, paskui klausia.
– O, – sakanti, – niekas tokios sylos40 neturi, kaip mes
Paskui sako
– O kad jumis prakeikia?
– Nebijome, – atsako laumė. – Šuva loja ir ant pono dievo,
o kas bijo?
Paskui tas berniokas sako
– Duokš man ryšel , aš panešėsiu tamstai sunku.
Ta ir davė. Eina toliau – linai pakelėje pasėti. Tas par griov strykt, puolė

linus ir stovi. Laumei nevalnu, o tų pyragų jai

gailu. Prašo geruoju – tas neklauso. Paskui ėmė keikti visaip, – tas
berniokas ir sako
– Šuva ir ant pono dievo loja, o kas bijo?
Taip parstovėjo iki dienos, ir paliko jam pyragai.41

6. Dūšelės
Vieną syk kažkoks bernas sumanęs
eiti

bažnyčią pasidairyti, ar ten neateis

dūšelės 42 ir ką jos ten darys. Pasiprašė
zakrastijono bažnyčios raktą ir nuėjo. Bet
rytą raktus rado prie šventoriaus vartų pa-

Jucevičius L. A. Ten pat, p. 88.
Jucevičius L. A. Ten pat, p. 87.
39
Valnu – leidžiama, galima.
40
Syla – jėga, galybė.
41
Žemaitė J. Lietuvių rašytojų surinktos pasakos ir
sakmės, Vilnius, 1981, p. 152.
42
Dūšia – vėlė.
37
38
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gabalėlius. Žmonės spėjo, kad
.

43 44

7. Dvasios
Visų šventųjų vakarą buvo pasnigę. Vienas ūkininkas sumanė pasigauti zuik ir apie savo jaują pabarstė dobilų. Pasiėmė
šautuvą, užsidėjo baltą drobulę, nuėjo prie jaujos, atsisėdo ir laukia,
kada atbėgs kiškelis. Neilgai laukus, atbėgo, ėda dobilus. Žmogelis
nusitaikė ir šovė. Zuikis apsivertė kūl , atsistojo ant dviejų kojų,
pasižvalgė – ir tuoj atbėgo antras. Žmogelis užsitaisė abu vamzdžius,
mano, dabar tai kris abudu. Iššovė syk , antrą. Bet zuikiai pasipurtė, pasižvalgė – ir tuoj atbėgo trečiasis. Ir kai atbėgo šeštasis, tada
žmogelis išsigandęs parbėgo tekinas
ne zuikiai, o dvasios.

trobą. Supratęs, kad čia buvę

45

Pasakojimai
Pasakojimuose yra daugiau konkretumo, tikroviškumo, pasakotojo ryšys
su perteikiamu vykiu – tiesioginis. Ryškiausias bruožas, skiriantis tautosakinius
pasakojimus nuo paprastų, kasdieniškų buitinių spūdžių – tipiškas, apibendrintas
reiškinių ir faktų vertinimas.

1. Žydas ir bernas
Kartą bernas ganė gyvulius ir nuganė žydo vasarojų. Žydas
tuos gyvulius uždarė. Bernas nuėjo jų parsivaryti. Žydas jam sako
– Jei tu atspėsi, ką aš sakau, tada gyvulius atiduosiu už
dyką, nereikės mokėti.
Žydas rodo vieną pirštą, o bernas – rodo du pirštus.
Žydas rodo

dangų, o bernas –

žemę.

Žydas ranka rodo sukdamas ratu, o bernas – davė aus žydui.
Žydas atidavė visus gyvulius, nes bernas viską suprato. Kai
žydas rodė vieną pirštą bernui, bernas jam du rodė, žydas suprato,
kad Dievas sutvėrė vieną žmogų, o bernas – kad du žmones sutvėrė.
Bet bernas suprato, kad žydas jam nori išdurti vieną ak , o bernas
rodė, kad žydui išdurs abi akis.
Kai žydas rodė
o kai bernas rodė

dangų, tai reiškė, kad Dievas yra danguje,

žemę, tai žydas suprato, kad bernas sako, kad

Dievas yra žemėje. Tuomet bernas suprato, kad žydas sako, kad jis
berną pakars, o bernas, rodydamas žemę, kad žydą sumurdys žemę.
Žydas, ranką sukdamas ratu, rodė, kad Dievas sutvėrė visą
pasaul , o bernas suprato, kad nori žydas
jam duoti

aus , o tas nieko nelaukdamas,

iškart tvojo žydui

aus . Žydas tą smūg

suprato, kaip berno pasakymą

durniau,

tave Dievas sutvėrė , ir gyvulius grąžino
nemokamai.46

iekavastis – smalsumas.
Ramanauskaitė J. Kad nepaklystume, Jonava, 2001,
p. 35.
45
Ramanauskaitė J. Ten pat, p. 35.
46
Papasakojo Elzbieta Banienė, 83 metų, gyv. Pikelių
k. Užrašė Marijona Deimantienė 2007 m.
43
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2. Berniukas ir varlė
Syk senovėje vargingoje šeimoje mama dideliame puode išvirė
šilkinę košę ir padėjo kieme, patvoryje.

j

šoko varlė. Sūnus buvo

labai alkanas. Pamatė, kad patvoryje padėta košė, o joje kažkas yra.
bėga

trobą ir klausia mamos, ar gali valgyti košę ir kas joje yra.

Mama atsakė, kad gali. Vaikas valgo košę kartu su varle. Varlė
čypia. Berniukas sako
– Čypsi nečypsi, aš vis vien suvalgysiu, nes mama sakė
sk viską, kas yra.

47

3. Kamuolys
Vėlų vakarą, palydėję paneles iš šokių, keturi vyrukai ėjo per
kapines namo. Žiūri, kad nuo kelmo atrieda skudurinis kamuolys.
Vyrukai sako
– Sustokim, kažkas mus gąsdina.
Kamuolys, atriedėjęs prie pat kojų, dingo. Vyrams iš baimės
ir plaukai pasišiaušė.48

4. Kerštas
Staliai darė grabus49. Vienas iš jų mėgdavo pasityčioti iš
numirėlių. Po kiek laiko tas stalius numirė. J laiduojant buvo labai
gražus oras. Bet staiga pakilo smarkus viesulas ir trenkė grabą
žemę. Numirėl šiaip ne taip palaidojo.50

5. Paslaptingas smaugimas
Du vyrai tarnavo kariuomenėje ir gulėjo abu viename kambaryje. Nakt vienas jų pajuto, kad kažkas smaugia, bet draugui gėdijosi
sakyti. Bet kai kitomis naktimis smaugimas pasikartojo – pasakė.
Draugas sakė, kad ir j kažkas smaugia.
Vyrai gerai apieškojo visą kambar , tačiau
nieko nesurado.51

6. Verksmas
Per vieną pagrabą52 kažkas labai graudžiai verkė. Troba buvo pilna žmonių ir visi
tą verksmą girdėjo. Žmonės apieškojo visus
kampus, tačiau nieko nerado. Paskui kunigas
pasakė, kad tai verkusi nabaštiko53 dūšia54.55

7. Padėjo rožančius
Žmonės važiavo keliu su arkliais.
Tik staiga arkliai sustojo kaip besti ir nė
krust. Kiek juos šeimininkas pliekė botagu – arkliai nė iš vietos. Tik kai pakabino
ant vežėčios rožančių56, arkliai pajudėjo.57

Papasakojo Elzbieta Banienė (Kaminskaitė), 83
metų, gyv. Pikelių k. Užrašė Marijona Deimantienė
2007 m.
48
Papasakojo Jadvyga Vasiliauskienė (Urbelytė), 74
metų, gyv. Vikraičių k. Užrašė Marijona Deimantienė
2007.
49
Grabas – karstas.
50
Papasakojo Paulina Žalpienė, 82 metų, gyv. Vaiguvoje. Užrašė Osvaldas Gerbenis 2007 m.
51
Papasakojo Antanas Šidlauskas, 62 metų, gyv.
Vaiguvoje. Užrašė Osvaldas Gerbenis 2007 m.
52
Pagrabas – laidotuvės.
53
Nabaštikas – numirėlis.
54
Dūšia – vėlė.
55
Papasakojo Stefanija Šimkienė (Ališauskaitė), 80
metų, gyv. Pakėvio k. Užrašė Marijona Deimantienė
2007 m.
56
Rožančius – rožinis.
57
Papasakojo Jadvyga Vasiliauskienė (Urbelytė), 74
metų, gyv. Vikraičių k. Užrašė Marijona Deimantienė
2007 m.
47
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8. Šuo
Per vieną pagrabą kambaryje nei iš šio, nei iš to atsirado juodas
šuo ir, palindęs po kantapoliu58, dingo. Kambarys buvo pilnas žmonių
ir visi tą šun matė. Puolė visi jo ieškoti, bet taip ir niekur nerado.59

9. Merga ir velnias
Velnias nuorėjo pašokdinti mergą. O ta nenorėjo su juo
šokti, todėl sako
– Aš su tavim šokčiau, bet neturiu batelių.
Velnias atnešė jai batelius.
Tada merga vėl sako
– Aš neturiu pančekų60.
Velnias atnešė ir pančekas.
Tada merga vėl sako
– Aš neturiu jupos61.
Kol velnias viską sunešiojo ir gaidžiai užgiedojo, velnias turėjo pranykti. Taip gudri merga ir išsisuko nuo velnio šokdinimo.62

10. Velnias
Seniau būdavo bendros ganyklos, kur toliau nuo namų.
Naktimis vyrai ganydavo arklius. Taip jiems beganant, panorėjus
susikurdavo laužą, kepdavo bulves ir valgydavo, ką iš namų atsinešę.
Taip jiems bekūrenant ugn , pradėjo ateidinėti toks ponaitis. Ateina
ir ateina. Tiems vyrams prisnūdus, tas ponaitis numeta brizgilus,
pakavoja63, prišika jų kepures. Taip jie pradėjo bėdavotis64. Eina klausti
senuką, tas ir pasako

Kaip ateis, pažiūrėkit

nos . Nosis bus be

vienos skylutės. Tai žinokit – velnias. Tie vyrai taip ir padarė žiūri
nos , o tas nerodo, slepia nos . Bet jie vis tiek pamatė, kad nosis
su viena skylute. Suprato, kad velnias. Taip jiems buvo pasakyta,
kad išsilaužkit šermukšn ir duokit per nos . Vyrai taip ir padarė,
o tas, kai gavo per nos , kad pakilo viesulas. Tas viesulas išnešiojo
arklius po mišką, kol juos surado. Kitą

kelintą dieną teatrado.65

11. Velnias ir dūšia
Kitą syk žmogus, per dieną dirbęs, vakare nuvedė arklius ganyklą. Paleido. Eina brizgilais nešinas namo ir susitinka velnią. Velnias
bėga pustekinis. Žmogus ir klausia velnio
– Kur taip greitai leki?
– Et, – sako velnias, – skubu. Čia,
sodžiuj, yra marinamas žmogus. Susirinks
bobos budėti, pradės karunką66 kalbėti. O aš
nuėjęs pakišu vienai vieną m slę, kitai kitą
ir taip jos užsišnekės, nepakalbės karunkos,
man teks to žmogaus dūšia. O jis š vakarą
mirs. Dėl to ir skubinu taip.

Kantapolis – toks patiesalas prie karsto per pamaldas.
Papasakojo Zofija Šimkienė (Šimkutė), 72 metų,
gyv. Kalniškių k. Užrašė Alė Počiulpaitė 2007 m.
60
Pančeka – kojinė.
61
Jupa – suknia.
62
Jadvyga Vasiliauskienė (Urbelytė), 74 metų, gyv.
Vikraičių k. Užrašė Marijona Deimantienė 2007 m.
63
Pakavoja – paslepia.
64
Bėdavotis – skųstis.
65
Ramanauskaitė J. Kakarykalnio aidai, Vilnius, 1996,
p. 85.
66
Karunka – giesmė.
58
59
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Žmogus parėjo ir pasakė savo pačiai, kaip girdėjo iš velnio.
Ta moteris greitai, net nepadavusi vyrui valgyti, skepetą užsimetusi,
tekina pas tą ligon . Dar per kiemą eidama, persižegnojo ir, duris
pradariusi, pradėjo giedoti karunką.
Vos tik baigė karunką kalbėti, tuojau ligonis pradėjo mirti ir
numirė. Velnias užpečky67 prašneko
– Jūsų laimė, mano nelaimė. Nebegavau tos dūšios, – ir sušnypštė viesulas. Velnias ėjo per kaminą ir eidamas kamino kampą
nugriovė. Pravartu žinoti, kad velnias lenda, kur pamislija68, bet, j
išvarant, negali leisti ten eiti, kur jis nori. Jis eidamas nusineš kampą.69

Anekdotai
Anekdotai – tai trumpi, vieną vyk ar situaciją liečiantys pasakojimai, kurių būdingiausios savybės yra turinio ir minties užbaigtumas, taiklios, lakoniškos,
kartais net šykščios frazės, satyra ir humoras.
Anekdotų paskirtis – atskleisti neigiamus, šalintinus gyvenimo reiškinius ir
kovoti su jais satyros priemonėmis. Anekdotai yra glaudžiai susiję su konkrečiais
gyvenimo reiškiniais ir aktualijomis.
1. Lėktuvu skrenda trijų galingų valstybių vadovai JAV, SSSR
ir Anglijos. Pažvelgia per langą ir mato, kad kipšas pjauna lėktuvo
sparną. Tada Anglijos vadovas sako
– Atsiųsiu artoją.
Amerikos prezidentas siūlo
– Aukso duosiu.
Rusijos vadovas N. Chruščuovas sako
– Jūs geras darbininkas, priimsiu

kolūk .

Velnias bematant dingo.70
2. Nueina V. Lansbergis pas psichologą pasitikrinti sveikatos.
Gydytojas nusiveda j

tualetą.

– Žinai, Vytautai, pripilk vandens

klozetą.

Jis paima kvartą71 ir pila.
– Neblogai.
Jei protingas, tai būtų ištraukęs kamštel , jei su kvarta –
neblogai, o jei su šaukšteliu – tai jau visai nukvakęs.72
3. Važiuoja keleivinis traukinys ir
gauna pranešimą, kad tiltas sugriuvęs. Reikia paklausti, ką liaudis pasakys, surengti
referendumą. Po referendumo mašinistas
paklausė, ką liaudis pasakė
– Sustoti.
Traukinys sustojo.73

Užpečkis – užkrosnis.
Myslyti – manyti, galvoti.
69
Ramanauskaitė J. Ten pat, p. 85.
70
Papasakojo Zenonas Šliožys, 78 metų, gyv. Vaiguvoje. Užrašė Marijona Deimantienė 2007 m.
71
Kvarta – puodelis.
72
Papasakojo Zenonas Šliožys, 78 metų, gyv. Vaiguvoje. Užrašė Marijona Deimantienė 2007 m.
73
Papasakojo Tatjana Strakšienė (Piliušenko), 75 m.,
gyv. Klapatauskių k. Užrašė Osvaldas Gerbenis
2007 m.
67
68
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4. Prancūzai prigalvojo visokių lenktynių, meno parodų.
Vieną kartą jie surengė karikatūristų parodą, tema

Badas . Visų

šalių menininkai vargo, paišė ir atnešė savo darbus, o Ivanas
nieko neturėjo.
– Kodėl nieko neatnešei?
– Vis tiek pirmą vietą laimėsiu.
Ivanas ištempė drobę, o joje per vieną vakarą nupaišyta
nuogas kūdas74 užpakalis, o ant jo – voratinklis.75
5. Nenugalimasis Josifas numirė kaip ir visi žmonės. Dūšelė,
atsiskyrusi nuo kūno, eina

amžiną gyvenimą. Nuėjo prie dangaus

vartų, kur yra paskirstymo punktas. ėjo
durys. Ant vienų užrašyta

laukiamąj , žiūri – trejos

Dangus , ant kitų –

Skaistykla , ant

trečių – Pragaras . Priėjo prie dangaus durų ir pats vienas šneka
Pažiūrėsiu, kas tame danguje yra. Juk žmonės šneka, kad tai – amžina laimė.

Pradarė, mato – angelai, maži vaikeliai gieda, garbina

Dievą, meldžiasi. Na, ir patys niekai, – mąsto Josifas. – Visą amžių
nesimeldžiau, po mirties – nė tiek to. Tai vienas nuobodumas. Eina
prie skaistyklos durų, pradaro, mato – žmonės, daugiausia senukai,
dideliame sode grėbstinėja lapus, šluoja takus. Tylu, ramu, visi
ramiai dirba, rudeniška nuotaika.

Na, čia tai neisiu, – vėl svarsto

Josifas. – Visą amžių nesu jokio fizinio darbo dirbęs.
Nuėjo prie pragaro durų, pradarė ir mato – stalai apdėti vairiais valgiais, gardumynais, gėrimais, visi žmonės jauni, linksmi, dainuoja, šoka, muzika groja, moteriškės pusnuogės ir nuogos. Nudžiugo
Josifas

Tai gyvenimėlis Kaip tik dėl manęs Juk aš žemėj būdamas

taip gyvenau. Čia – eisiu, čia – tai gyvenimėlis

Apsidžiaugė, slinko

vidų, pradėjo vilktis paltą. Bet tuoj pribėgo du adjutantai-velniukai
su ragiukais, uodegas užvertę, ant pečių nešdami triražę šakę, ir
padėjo nusirengti. Jau ir Josifas buvo ketinąs sėsti prie vaišių stalo,
bet velniai, paėmę už parankių, veda toliau, prie kitų durų. O ten –
tamsu, bjauriai smirdi smala, girdėti aimanos, verksmas. Josifas
nusigando

Aš ten neisiu Aš čia noriu pasilikti

Bandė, kaip

buvo pratęs, griežtai sakyti, bet velniai-adjutantai nekla sė. Sako
Oi, ne, ne Ne čia, ne čia Čia – tik propaganda, o tikrovė – už
kitų durų.
Pradarė duris ir stūmė vargšą Josifą

tikrąj , jam skirtąj , jo

paties pasirinktąj pragaro gyvenimą.76
6. Varžėsi vokietis, amerikonas ir
rusas, kuris ilgiau išbus šaldytuve. Pirmasis

šaldytuvą lindo vokietis, kuris

74

ten prabuvo penkias minutes ir sušalęs

75

išlindo. Antrasis šaldytuvan lindo amerikonas, kuris prabuvo dešimt minučių ir taip

Kūdas – liesas.
Papasakojo Zenonas Šliožys, 78 metų, gyv. Vaiguvoje. Užrašė Marijona Deimantienė 2007 m.
76
Ramanauskaitė J. Kad nepaklystume, Jonava, 2001,
p. 117.
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šaldytuvą lindo rusas. Visi lau-

kia, o jo kaip nėra, taip nėra. Pradaro šaldytuvą, o ten – rusas sėdi
visas apšarmojęs ir sako
– Uždarykit duris, o man šalta.77
7. Sovietų laikais aerouoste vyras muša žmoną. Pamatė užsieniečiai ir klausia
– Kodėl ją muši?
– Ji nori, kad nupirkčiau lėktuvą.
Nuėjus užsieniečiams, priėjęs Brėžnevas paklausė
– Kodėl muši žmoną?
– Ji nori pragerti paskutin vatinuką.78
8. Žurnalistai klausia
– Brėžnevai, koks tavo yra pomėgis?
Brėžnevas atsako
– Du lagierius79 jau pripildžiau kalinių, o dabar – pildau trečią.80
9. Žmogui nudvėsė šuo. Jis kasa duobę šuniui kavoti81. Pro
šal eidamas kitas žmogus klausia
– Kodėl be kunigo kavojate?
– Ach, buvo komunistas, tai kam jam tas kunigas.82
10. Brėžnevas, važiuodamas

kelionę ir bijodamas netekti

posto, pavaduoti pasivadino iš gatvės eilin žmogel , kuriam liepė
padaryti tai, ko pats nesugebėjo
– Kad nebūtų girtuoklių, visi žmonės kad turėtų butus ir
niekas nevaikščiotų

bažnyčią.

Sugr žęs Brėžnevas

savo šal mato – gatvėse nei vieno

girtuoklio, bažnyčioje nei vieno tikinčiojo, tik viena bobelė, ėjusi
bažnyčią, nusispjovė ir greitai išėjo. Užeina

vieną butą, o ten

jaunas vyras vienas gyvena dideliame bute, kuris sako
– Siūlė man dar ir kitą, bet aš neėmiau.
Brėžnevas klausia j pavadavus žmogų, kaip jis tai padarė. O tas ir sako
– Degtinę nupiginau iki kelių rublių.
Kas kiek norėjo, tiek ir gėrė. Pilnos kapinės
prilaidotos. Atidariau sienas užsien – visi
išbėgiojo, ir atliko butai. Bažnyčioje pakabinau tavo portretą, todėl ten niekas ir
nebeina.83
11. Numirė Brėžnevas. Kur jis po
smerčio84 pateks?

dangų nieks nepriims,

nes visą laiką prieš Dievą kalbėjo. Tik

Papasakojo Tatjana Strakšienė (Piliušenko), 75 metų, gyv. Klapatauskių k. Užrašė Osvaldas Gerbenis
2007 m.
78
Papasakojo Vytautas Kislauskas, 47 metų, gyv.
Pakėvio k. Užrašė Marijona Deimantienė 2007 m.
79
Lagieris – kalėjimas.
80
Papasakojo Stanislovas Rimkus, 78 metų, gyv.
Pikelių k. Užrašė Marijona Deimantienė 2007 m.
81
Kavoti – laidoti.
82
Papasakojo Kazys Kasparas, 64 metų, gyv. Pakėvio k. Užrašė Osvaldas Gerbenis 2007 m.
83
Papasakojo Tatjana Strakšienė (Piliušenko), 75 metų,
gyv. Klapatauskių k. Užrašė Osvaldas Gerbenis
2007 m.
84
Smertis – mirtis.
77
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pragarą. O ten randa Staliną ir Leniną. Tie pasiūlo susimesti po du
rublius išgerti. Brėžnevas sako
– Per mažai.
O tie atsako
– Jei tu, Brėžnevai, padidinai kainą, tai daugiau ir dėk.85
12. Mirė Brėžnevas. Nuėjo
noro atsigulti

mauzoliejų pas Leniną ir pa-

jo vietą. Bet kaip j iš ten išvaryti? Sugalvojo ir

sako Leninui
– Leninai, komunizmui galas.
Leninas pakilo iš vietos ir nulėkė žiūrėti, kas atsitiko, o
Brėžnevas atsigulė

jo vietą.

Gr žęs Leninas mato, kad jo vieta užimta, ir sako
– Visiems girtuokliams pridalino medalių, tai dabar mušasi
dėl jų.
Brėžnevas nulėkė žiūrėti, o Leninas atsigulė

savo vietą.86

13. Gydytojas operavo ligon ir užmiršo dėti atgal smegenis.
Žmogus išrašytas jau eina pro duris, o gydytojas šaukia
– Palauk, pamiršau smegenis dėti
O ligonis jam atsako
– Nereikia man tų smegenų. Darbe valdžia komanduoja, o
namuose – žmona.87
14. Nuėjo mergaitė pas siuvėją ir, nusinešusi medžiagos gabalą, prašo pasiūti sijonėl . Matuoja siuvėjas, o mergaitė prašo vis
trumpesnio ir trumpesnio. Tada siuvėjas sako
– Mergaite, nueik pas elektriką.
– O kam?
– Kad rozetę88 pakeltų.89
15. Žvėrių taryba nutarė per upę statyti tiltą. Supirkti visas
statybines medžiagas pasiuntė asilą, kuris jų pripirko labai daug.
Žvėrys klausia
– Kodėl tiek daug pripirkai?
O asilas atsakė
– Aš galvojau, kad tiltą statysime
išilgai upės.90
16. Mokytojas vaikui per fizinio lavinimo pamoką liepia pakelti vieną koją.
Tas pakelia. Tada mokytojas liepia pakelti
antrą koją. O vaikas ir sako
– Tai ant ko aš tada stovėsiu?91

Papasakojo Vytautas Lukošius, 63 metų, gyv. Pakėvio k. Užrašė Marijona Deimantienė 2007 m.
86
Papasakojo Irena Šliožienė (Gudaitytė), 74 metų, gyv.
Vaiguvoje. Užrašė Marijona Deimantienė 2007 m.
87
Papasakojo Antanas Šidlauskas, 62 metų, gyv.
Vaiguvoje. Užrašė Osvaldas Gerbenis 2007 m.
88
Rozetė – (elektros) šakutės lizdas.
89
Papasakojo Zenonas Šliožys, 78 metų, gyv. Vaiguvoje. Užrašė Marijona Deimantienė 2007 m.
90
Papasakojo Irena Šliožienė (Gudaitytė), 74 metų, gyv.
Vaiguvoje. Užrašė Marijona Deimantienė 2007 m.
91
Papasakojo Vytautas Kislauskas, 47 metų, gyv.
Pakėvio k. Užrašė Marijona Deimantienė 2007 m.
85
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Pasakos be galo
Pasakos be galo – tai trumpos pasakėlės, dažniausia vieno motyvo, kur
galima kartoti, kiek nori. Motyvo pradžią ir pabaigą jungia žodis ar sakinys, leidžiantis nuosekliai sekti pasaką iš naujo. Šios pasakos patraukia pasakojimo būdu,
tiesioginiu sekėjų santykiu su klausytoju. Dėl žodžių ar sakinių kartojimo susidaro
ritmas, pastovus, tolygiai besikartojantis sakinio akcentas.

1. Senis ir senutė
Buvo senis ir senutė, susitarę bulves skuto. O kai vakaras
atėjo, sekti pasaką pradėjo. Buvo senis ir senutė ir t. t.92

2. Gaidys ant tvoros
Tupi gaidys ant tvoros. Kai tas gaidys užgiedos, aš paseksiu
iš pradžios. Tupi gaidys ant tvoros ir t. t.93

Papasakojo Jadvyga Vasiliauskienė (Urbelytė), 74
metų, gyv. Vikraičių k. 2007 m.
93
Papasakojo Stefanija Vaitkienė (Ališauskaitė), 80
metų, gyv. Pakėvio k. Užrašė Marijona Deimantienė
2007 m.
92
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Populiariausios vaiguviškių pasakos
XX amžiaus pradžioje
Marijona Jocaitė

Dvylika bruolių, jūdvarnias lakstančių
Vyna puona numiri pati i palika dvylika sūnų ir mažą dukrel .
Netrukus tievs sumani ženytis kitą, ale ta buva ragana. Ana saka
– Duktie tegul būs, bet sava sūnus visus sudegynk i, supylis
anų pelenus

popierius, atsiunsk mun, tada už tavys aisu.

Tievs galvuo šiap, galvuo tap – nebežina, kau daryti. Iemi i
pasisaki viskau vynam sava tarnu.
Tas anam saka
– Kuo čia, poni, tap rūpinys? Juk tamstas dvari yr didelių
šunų. Dvylika anų sudegynsi, pelenus supilstysi puopierius, padiesi
antspaudus ir nusiunsi anai, – bene ana permanys? O puo veselis –
ka i ras, nebe kau anyms padarys.
Puons tap i padari sudegina dvylika šunų, pelenus supyli
puopierius, prispaudi antspaudus i nusiunti ragana. Ta apžiūrieji
visus popierielius, apūsti i pasaki, ka sutink už anuo tekieti.
Po veselis, kap parvažiava dvarą, ragana tik šniukšt šniukšt –
visur apšniukštinieji, paskiau saka
– Kas čia smird? Ka ty visi, kas čia nereikalingi, jūdvarnias
išliektų
Vuo anuos posūnių būta tūkart rūsie puo vyra rūmas. Tujau
visi vyns puo kita strykt strykt ant langa i išlieki sau.
Toliau gyvena rūmūsi tik puons su savo ragana. Pri anų auga
dukreli, katrai nieks nieka nesaki api bruolius mat puons buva
užgynis dvariškiams pasakuoti, ka ana turieji bruolių i ka pamuoti
ragana tap anus išvaiki.
Vyną syk – mergaiti buvo jau dvylikas metų – dvariškia
iemi šnekietis
– Argi mirusis puonis tebuva ta vyna dukreli?
Vyns anų atsaki
– Kau čia bešnekieti Buva sūnų dvylika, bet kap puons
apsiženyji raganą, ana visus anus užkeiki, i išlieki visi jūdvarnias
Mergeli, išgirdusi dvariškių šnekta, iemi rengtis

keliuon

sava bruolių yškuoti. Pasisiūdina dvylika marškinių, dvylika kelnių,
dvylika druobulių, dvylika unžvalkų i išeji, susirišusi visus tus
daiktus ryšiuki.
Aji par laukus, par miškus. Kau tik sutynk, vis klaus api
sava bruolius, jūdvarnias lakstančius, bet nieks nieka anai nepasaka.
Beaidama per dideli gir , užeji atsiskyriel . Pas tau jejusi, klaus, a
niera kur matis anuos bruolių, jūdvarnias lakstančių.
Atsiskyrielis anai saka
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– Nemačiau, bet aš turu val an visų debesų. Parguliek čia
pas munys, rytuo susišauksu debeses, gal anuos būs mačiusias.
Ryta metą atsiskyrielis sušauki debeses. Kap suguli debeses
aplynk anuo trobel , tap tamsu pasidari, lyg jūda naktis. Išeji atsiskyrielis laukan i klaus debesų
– Ar nematiet kur dvylikas bruolių, jūdvarnias lakstančių?
Debeses atsaki, ka niekur nie vyns nesąs matis, i išsiskirsti
visus kraštus.
Atsiskyrielis sako mergaite
– Gal tava bruolių nebier nie gyvų... Bet gal dar kur atrasi.
Kap aisi šiandyn per gir , vakaruop užeisi muna bruol , tap pat
atsiskyriel . Ans tur val ant visų viejų, ta viejus paklaus, gal ty
būs kur užpūt tava bruolius.
I išeji mergaiti. Ain per gir i prijeji vakaruop kitą atsiskyriel .
jeji i anuo paklausti, a nemati, negirdieji anuos bruolių, jūdvarnias
lakstančių. Tas saka
– Aš nieka nežinau, bet pernakvuok čia pas munys. Rytuo
rytą sušauksu visus viejus, jeigu ty būs kur užpūt , ta i tau pasakys.
Ryta metą susišauki atsiskyrielis visus viejus. Ty supūti, suūži, sušniuokšti. Visus išklausinieji, i visi atsaki, kad nie vyns nežinans, nie vyns
niekur neužejis, nie vyns niekur nematis. Tada atsiskyrielis anai saka
– Gal anų nebier nie gyvų, ka nie vyns viejis niekur niera
užpūtis. Bet nenustuok viltys. Kap aisi šiandyn per gir , atrasi vakari
mūsų trečiąj bruol , katras tur val an visų paukščių. Jeigu yr kur
tava brolia, ta gal kuoks paukštis būs anus užejis.
Mergaiti viel išeji. Per visą dyną aji i api vakarą rada trečiąj
atsiskyriel . Tas anai tap pasaki
– Pernakvuok pas munys, aš rytuo sušauksu visus paukščius,
ta any, jeigu būs kur užej , tau pasakys.
Ryta metą atsiskyrielis sušauki visus paukščius. Ka priliekė,
ka priskrida paukščių – i didelių, i mažų, visuokių
Išeji atsiskyrielis i klausinie visus. Ty atsaki, ka nie vyns
niekur nematis, nie vyns nieka nežinans. Atsiskyrielis pulkų pulkus
paleida, i visi išsiskirsti.
Pagaliau, kur buvis, kur nebuvis, atlek šlubs erelis. Ant anuo
sušuka
– Kuodiel tu nesiskubina, kuo gaiša?
Erelis atsaki
– Mun kuoj šaulys paršuovi, baise skaud, negaliejau greita
atliekti.
Atsiskyrielis viel klaus erel
– A nesi matis kur dvylikas bruolių, jūdvarnias lakstančių?
Erelis atsaki
– Mačiau i žinau, any par dynas jūdvarnias lekiuo, o nakt
žmuoniemis kalni gyven.
1220

AU

OSAKA

Tada atsiskyrielis davi mergele dvylika smaigtelių i lypi, kap
lips

kalną, anus visus smaigstyti i an anų stuotis, paskui viel iš

apačiuos traukti i

viršų smeigti.

– Tikta, – sako ans, – sauguokis, ka nie vyns smaigtelis
tau iš rankų neiškristų. Jeigu nuors vyns iškris, ta i nebgaliesi an
kalna užlipti.
O ereliu prisaki
– Tu žiūriek, kad ana nenukristų i neužsimuštų
I išeji mergeli su ereliu, paplasta lekiančiu. Nuveji pri kalna.
Tas kalns buvo tuoks aukšts, net už debeses aukštesnis. Iemi mergeli sava smaigtelius

kalną smaigstyti i lipti aukštyn. Smaigsti,

smaigsti, kaišiuoji, kaišiuoji, gal kuok pusvarst nusmaigsti, i būtų
jau užlipus, tik vyns smaigtelis iškrita. Bežiūriedama

krintant

smaigtel , iemi i pati kristi. Erelis, tupiedams pakalnie, pamati anau
bekrintančią, tujau pakila nu žemis, pakapt su sveikąja kuoja anai
už ryšeli, vis aukštyn, aukštyn – užneši baisia aukšta, už debesų.
Prineši prie dideli urva, paleida i saka
– Štai tas urvs, kur any vakari parliek sulend. Tu čia jejusi
rasi dvylika lovų anas apdangstyk druobuliums, visas puodiškas
apvalkstyk unžvalktias, kuožnam pri luovas padiek marškinius i
kelnes. Pri kuožnuos luovas rasi puo staliuką, vuo an staliukų
padieta puo kepaliel dūnas, – nu tų kepalielių galiesi puo rykel
atsirykti i suvalgyti. Pri durių rasi mažiausiuoji broli luovel , – po
ana palyndusi, galiesi parnakuoti.
Erelis, viską anai pasakis, nulieki sau, vuo ana lynda

urvą.

Tin rada viskau tap, kap buva išpasakuojis erelis. Aptaisi luovas,
apdangstė druobuliums, puoduškas apvalksti unžvalkčias, kuožnam
an luovas padieji kelnes i marškinius, pavalgi, nu kuožna kepalieli
atsirykdama puo rykel , i, palyndusi puo mažuoji bruoli luova, atsiguli. Atejus vakaru, tujau i išgirda jūdvarnia sukranksieji, nusileidy
atvirta žmuoniemis i suseji vidų. Visi džiaugies, ka pataisytas luovas
i padieti marškinia su kelniums. Greita apsitaisi, ein valgyti – žiūr,
ka anų dūna nuraikyta. Vyresnysis saka
– Luovas i mumis pačius aptaisi – gera, bet ka dūnas trūksta,
ta negera. Nu, ale kau padarysi
Parnakvuoji, rytą atsikieli, išeji laukan, sukranksieji i nuliekė
sau. Atsikieli i sesū iš paluovi, vaikščiuoji puo vidų, lauki. Vakaruop
viel sinuorieji valgyti. Ain pri staliukų – tap pat besą kepalielia
dūnas. Puo rykel atsiraikydama, viel pavalgi, palynda puo mažuoji
bruoli luovele i atsiguli. Vakari i viel iemi jūdvarnia kranksiet, i
suseji

vidų visi bruolia. Vyresnysis saka
– Mata, i viel dūna nuvalgyta. Jau kas nuors negers pas

mumis yr simetis. Daba da nieka nedarysu, bet jeigu treč dyną
tap būs, ta nuors visą kalną sugrausu, bet turiesu atrasti, kas čia
mums tap dara.
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Mergaiti guliedama nusiganda, rūpinas, kas čia būs. Nebeiškentusi iemi sava jaunesn j bruol budinti i truktelieji už kuojis.
Tas klaus
– Kas čia?
Mergaiti tyluoms atsaki
– Aš bruoleli, jūsų sesū. Atejau, susiyškuojau jumis, bet ka
anas bruolis baras, kau aš daba darysu?
Bruolis saka
– Nu, kau daba darysi? Būk kap buvusi, rytuo pamatysma.
Rytą sukila visi bruolia, jau taisuos aiti sau laukuo, – mažasis
i iemi sakyti
– Na, bruolau, vakar žadieja ardyti, versti kalną. Vuo ka
rastum kuok giminait a seser , ką gi tada darytum?
Vyresnysis bruolis saka
– Matau, ka tu jau žina, kas čia yr Nu, ta pasakyk, kas?
Šis, atidengis druobul , saka
– Linsk, seseli, laukuo, kap jau būs, tap.
Tada vyresnysis bruolis saka
– Ka tu būtum iškentusi numy da metus, ta būtum mūsų
sulaukus, vuo daba, seseli, reikės mums i tau vargti viel dvylika
metų. Jeigu iškentiesi, niekur nieka nešnekiejus per tyk metų, ta
da pasimatysma.
Tap pasakis, lypi siestys sau an nugaras, i visi, pavirt jūdvarnias, nulieki.
Jūdvarnis nuneši seser

didel gir , pasvadina aglis viršūnie,

atsisveikina i palika.
Mergaitė ilga tin siedieji, net anuos druobužia visai suplyša.
Vyną syk

tau gir ateji medžiuoti karalaitis su sava dva-

riškias. Tujau iemi luoti šunis, žiūriedami

tau med , kur ana

siedieji. Apstuoji šaulia i varuova, mata – sied medie žmuogus.
Ir šiap šnekin, i tap šnekin – nieka nesaka. Ateji i pats karalaitis,
šnekin i tas, bet mergaiti kap nieka, tap nieka nesaka. Šauk – lipk
žemien, gandin – nušausma, ale ana vis tyl i tyl. Tada karalaitis
sava tarnu saka
– Lipk i iškelk iš medi, pamatysma, kas gi tin yr.
Tas lipa. Mergaiti ruoda, tartum nuoriedama pasakyti esanti
be druobužių. Tarns, nulipis žemien, pasaki karalaičiu medie esanti
jauna, graži muotriška, tikta be druobužių. Užneši anai druobužius,
i ana išlipa iš medi. Karalaičiu mergeli tap patika, ka kituos ans
niekaduos nebnuorieji nie matyti. Parsivedis numuo, pasisaki sava
tievams nor s imti anau sau už pač . Tieva nenuorieji anam leisti, ka
ana nieka nešnek, bet, ilga prašuomi, sutika. I karalaitis apsiženyji
dvylikas bruolių sesel .
Puo kuokių metų any susilauki sūnaus. Karalaiti tukart nebuva numy, vuo pri karalienis buva parvežta anuos pamuoti, ta pati
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ragana, katra anuos tap nekenti. Tuoji ragana vaikel išmeti laukuo
i sugreibusi kur šuniuką ruoda visyms
– Žiūrieket, kuoks anuos vaiks
Tada karalaiti tieva saka
– Jau ka ana būtų gers žmogus, ta i šnekietų. Kažin, kas ana
tokia yr. Gera mas anam sakiem, ka neimtų anuos.
Paraši anuos vyru raštą, ka tap i tap, gimis tuoks i tuoks, –
kau reik karaliene daryti? Vuo karalaitis atraši, ka nieko anai nedarytų, kuol ans numo sugrynš ans pats žinuosiąs, kau padaryti.
Parkeliavis numuo, karalaitis nieka nebežina anam tap graži, tap
graži, tap patink, ka nie galvuon nebatein anau nužudyti.
I viel ans gyven su ana. Pagyvenus kuokius metus, gimi
anyms kits sūnus. Karalaiti tap pat nebuva numy, i viel anuos pamuoti ragana vaikel išmetė laukuo, pagreibi kačiuką i ruoda visyms
– Žiūrieket, kas daba
Visi stebiejuos, i tieva nuraši sūnu laišką. Sūnus viel atraši,
ka nieks anai nieka nedarytų be anuo patys. Sugrynžis numuo,
karalaitis i viel nieka anai nedara pati baisia graži, patink anam,
sakuosi da toliau žiūriesians.
Po kyk laika, karalaičiu nesant numie, gymst trets sūnus. Ta
pati ragana pamuoti viel išmet sūnų laukuo i ruoda visyms šuniuką.
Tėva raša karalaičiu, ka skubietų kuo greičiausia numuo i darytų
šiuok a tuok galą. Karalaitis parkeliava numo, bet anam baisia
gaila žudyti sava pač . Nebžinuodams, kau čia reik daryti, ans saka
– Žinuokities, darykiat, kap jūs nuorat. Aš nie pats nežinau,
kum ana kalta, kas ana tuoki yr.
Teisieja apkaltino anau i nuteisė kap raganą sudegynti. Sukruovi didel laužą i uždegi, bet užeji smarkus lytus i užlyji ugn .
I viel lypi privežti sausų medžių. Vuo jau visai baigias dvyliktyja
meta – tikta vynuos valanduos bereik, tujau atskris anuos bruolia.
Kap tik iemi iš nauji kurti ugn , žiūr – atlek dvylika jūdvarnių,
atlek i leidas. Tujau nusileida pirmasis, virta žmogum i vedas už
rankas trijų metų sūnel

nusileida antrasis i nešasi sūnel antrų

metų trečiasis nusileidis nešas mažut , da vystyklūsi, kau tik gimus vaikel .
Tujau visi bruolia sušuka
– Kau jūs čia dirbat? Kam nekaltą mūsų seser nuorat nužudyti? Geriau mesket

ugn pamuot raganą Šita mūsų sesers sūnelia

Beregiant pamuot raganą užrita an ugnys. Vuo bruolia pasisveikina su sava seseria i karalaičiu. I visyms any pasaki, ka ragana
kau tik gimusius vaikučius išmetusi laukuo, vuo any tujau pasiiem
pas savys i augin .
Karalius iškieli didel puokyl . I aš tin
buvau i daug mačiau. I aš tin valgiau i gieriau, per barzą varvieji, burnuo neturiejau.1

1

Lietuviškos pasakos. Iš J. Basanavičiaus rinkinių vaikams parengė J. Stukas, Vilnius, 1989, p. 108–115.
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Agli žalčių karalieni
Kitansyk senų senuovie buvo senelis i senuti. Turieji any
dvylika sūnų i tris dukteres, katrų jauniausiuoji buva Agli.
Vyną vasaras vakarą visas trys seserias išeji maudytis. Prisipuškinusias i išsipraususias, išlipa an kranta apsitaisyti. Jauniausiuoji
žiūr – anuos marškinių rankuovie sirang s žaltys. Vyriausiuoji pagreibi mytą i buva bešuokanti anuo varyti. Tum tarpu žaltys, atsigrenžis

jauniausiąj , prašneka žmuogaus balsu

– Dūk, Agluti, žuod , juog aisi už munys, ta pats gražumu
išlynsu
Apsiverki Agli kap ana galianti už žalti aiti Paskiau saka rūstia
– Atidūk muna marškinius i keliauk, sau sveiks, iš kur atvykis
Vuo žaltys vis sava
– Dūk žuod , ka aisi už munys, ta pats išlynsu.
Kau darys Agli, iemi i prižadieji aiti už žalti.
Puo trijų dynų tieva žiūr – visas žalčių pulks bešliaužans
anų kymą. Visi nusiganda, o žaltia tik knibžd api numus – karstuos, vyniuojas, ranguos. Piršlia nuslynka tysia

vidų pasišnekieti

su senias i Agle.
Iš pradžių tieva purties, nenuorieji sutikti, bet kau padarys
su tuokia žalčių knypava Nuoruoms nenuoruoms turieji atidūti
jauniausiąją, mylimiausiąją dukrel .
Žaltia, gav mart , tujau išlalieji iš kyma. Namiškia Agl
apverki, aprauduoji, i tyk.
Tum tarpu Agli su visas palydovas trauki

pajūr . Tin ana

sutika dailų jaunikait , anuos belaukiant . Ans pasisaki asans tas
pats žaltys, katras buva lyndis
parsikieli visi

anuos marškinių rankuov . Tujau

netuolimą salą, o iš tin nusileida

puožem , puo

jūra, kur buva puikia išpuošti žalti rūma. Čia any iškieli vesel –
tris savaites gieri, šuoka, ūži.
Žalti rūmūsi viskuo buvo pilna, i Agli aprima, pralynksmieji,
pagaliau visai užmirša savo tievišk .
Praji devyneri meta. Agli jau susilauki trijų sūnų Anžūla, Ūsi
i Berža, i vynuos dukrelis – Drebulies, katra buvo visų jauniausi.
Vyną syk vyriausias sūnus besiausdamas paklausi Aglis
– Mamyti, vuo kur gyven tava tieva? Ainam kada nuors
anų aplankyti.
Tada ana atsimini sava tievus, brolius, seserias i visą gimin .
I parūpa anai, kap anyms tin sekas a sveiki, a gyvi, a gal jau senia
katry numir . I baudas aiti

tievišk pasižiūrieti, skundas vyru tiek

metų nebuvusi sava tieviškie, nemačiusi savųjų, baisia anų išsiilgusi.
Žaltys nenuorieji sutikti.
– Gera, – sako, – atsilankyti leisu, bet pirma suverpk tau
šilkų kūdel , – i paruodi anai ratel .
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ratel , tas burgzdamas sukuos kelias dynas.

Verpi, verpi, vuo šilkų kūdelis vis tuoks, kuoks buvis. Mata, ka čia
prigavims kūdelis, matyt, užkeriets, vuo tada i verpusi nesuverpsi.
Ain Agli pas vyną sen , pas žiniuon burtinink . Atėjusi dejū
– Muočiuti širdeli, pamuokynk, kap tau šilkų kūdel suverpti.
Seni išpasakuoji, kau reik padaryti.
– mesk, – saka, –

ugn , kada kūrensias, kitap niekaduos

nepabaigsi verpti.
Agli parejusi užkūri pečių dūna kepti i meti kūdel . Šilka
tujau nupurški, i Egli pamati, kap gerą kultuv , pamatin besiraitant
ant ugnys tuos pamatinis verpiant leista šilka iš sav s.
Baigusi tokiu būdu verpti, Agli viel praša žalt , ka leistų nuors
kelias dynas pavyšieti pas tievus. Dabar vyrs ištrauki iš pasiūlies
geležines kurpes i saka
– Kap anas sudieviesi, tada galiesi keliauti.
Apsiavi ana tas kurpes, ain, men, brūžin

plytas,

akminus,

kur tik prigriebusi, bet kurpes stuoras, kytas, visai nediln. Minsi
neminsi – anų visam amžiu užteks. Ain viel pas sen burtinink
patarima prašyti. Senuti pamuokina
– Nunešk kurpes pas kalv i paprašyk, ka padruzdintų žaizdri.
Agli tap i padari. Kurpes gera padegi, i ana par tris dynas
anas nuplieši. Nupliešusi viel prašuosi vyra, ka leistų tievus aplankyti.
– Gera, – saka žaltys, – bet aidama turi pasikepti bent zuiki
pyraga lauktuviums. Kau gi dūsi bruolių i giminių vaikams?
Vuo pats lypi pakavuoti visus indus, ka Agli negalietų pasikepti ragaiši. Agli galvuo nesugalvuo, kap čia atsinešti vandens be
viedra i užmaišyti ragaiš be inda. Ir viel kiūtin pas sen . Senuti saka
– Paimk rauga, kur lykt nu dūnas maišyma, i ištepk su
anum riet , paskiau pasisemk su tum riečiu vandens i užmaišyk
anam ragaiš .
Žaltieni tap i padari ištepi raugu riet , parsineši vandens,
užmaiši i iškepi ragaiš . Tada atsisveikina su vyru i išeji vaikas vedina

sava tievišk . Pats palydieji, iškieli ant jūras kranta i prisaki,

ka vyšietų tieviškie ne daugiau kap devynias dynas ir pavyšiejusi
tujau grynžtų su vaikas numuo.
– Kap grynši, – saka, – ta aik vyna su vaikas i, atėjusi an
jūras kranta, tap šauk muni
Žilvin, Žilvinieli
Jei tu gyvs – pyna puta,
Jei negyvs – krauji puta.
– I jeigu, – saka ans, – pamatysi jūruo atplaukiant pyna putą,
ta žinuok, juog aš da gyvs, jeigu krauji putą – aš galą gavis. O jūs
vaika, šiukštu neprasitarkiat, kap muni šaukti reik.
Kap Agli ateji

tievišk , tin raduos neapsakuoma linksmy-

bi visa giminie, visi gentys i kaimyna susirinka anuos pažiūrieti.
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Vyns per kitą klausinieji, kap ana tin gyvenusi su žaltias, a gražu,
a linksma pas anų, i negalieji atsistebieti anuos pasakuojimas. Visi
anau vaišina, meilias kalbas kalbieji, i ana nie nepasijuta, kap devynias dynas prašuoka.
Tum tarpu anuos bruolia, seserias i tieva galvuoji, kap čia
padarius, ka anai grynžti nebereikietų. I susitari, ka geriausia iškvuosti iš vaikų, kap anų muotina grynždama šauks sava vyrą, o
paskiau, nuvejus

pajūr , anau pašaukti i užmušti.

Tap sutar , pirmiausia išsivadina vyriausiąj Aglės sūnų Anžūlą
gir i apstuoj iemi kamantinieti, bet tas apsimeti nieko nežinans.
Plyki anau su rykščiums, kau bedari, bet iškvuosti negalieji. Paleisdami numuo, diedes grasina, ka nieko nesakytų sava motina. Antrą
dyną išsivedi Ūs , paskiau – Beržą, bet i iš tų nieka neišgava. Pagaliau išsiviliuoji jauniausiąj Aglis dukrel Drebul . Tuoji iš pradžių
tap pat sakiesi nežinanti, bet kap pamati traukiant iš puo skvernų
rykštes, tujau viskau išplepieji.
Tada visi dvylika bruolių, paiem dalgius, nutrauki

pajūr .

Atsistuoj an kranta i šauk
Žilvini, Žilvinieli
Jei tu gyvs – pyna puta,
Jei negyvs – krauji puta.
Kap tik žaltys atplauki, tujau visi vyra supūli i užkapuoji.
Paskiau, sugrynž numuo, nieka neprasitari Agle, kau padar .
Prajus devyniums dynums, Agli atsisveikina su visa gimine,
nuveji

pajūr i šauk Žilviną
Žilvini, Žilvinieli
Jei tu gyvs – pyna puta,
Jei negyvs – krauji puta.
Suviksieji, sujuda jūra iš pat dugna, i Agli pamati atplaukiant,

atliūliūjant su bangums krauji putą. I išgirda iš gelmių sava vyra balsą
– Tava dvylika bruolių muni dalgias užkapuoji, muna šūk
anyms išdavi Drebulie, mūsų mylimiausiuoji dukreli
Susigraudina Agli, apsiverki i, atsigrenžusi
Ka tu pavirstum

Drebul , tari

drebuliel ,

Kad tu drebietum dyną naktel ,
Ka tau išpraustų lytus burnel ,
Ka iššukūtų viejis galvel ...
O sūnams tap pasaki
Stuokiat, sūnelia, stiprias medelias, –
Aš, jūs mameli, liksiūs agleli.
Kap ana ištari, tap i vyka. I daba anžūls, ūsis i beržas yr
visų stipriausia mūsų media, vuo drebulie i šiandyn, mažiausi
vėjeli pučiama, praded drebieti užtat, ka
drebieji priš sava diedes i išdavi tikrą tievą
i muotiną.2

2

Lietuviškos pasakos. Iš J. Basanavičiaus rinkinių vaikams parengė J. Stukas, Vilnius, 1989, p. 20–23.
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Šios pasakos buvo sekamos mano atminime V iguvos valsčiaus Norki
kaime pokario metais (1946–1947 m.) šaltų žiemų popietėmis, kai Marijona Jocaitė
po namų ruošos darbų sėsdavo audimo stakles ir, ausdama milus, čerkasus ar
raštuotus divonus, sekdavo pasakas, kurias ji buvo girdėjusi iš savo mamos ar babos lūpų. Mes, vaikai, sėsdavome šalia audėjos ant audimo staklių pasostės ar šalimais ant krėsliukų ir klausydavomės klausydavomės pasakojimų. Visi būdavome
susikaupę ir niekam nekildavo noras išdykauti. Pasakotojos balsas buvo aiškus,
skardus, su gražia intonacija (ji buvo dainininkė ir giedotoja), malonus klausyti.
Pradedant temti, nebesimatydavo austi, pasakojimai baigdavosi. Audėja eidavo
tvartą šerti gyvulių, o mes, vaikai, buvome dar maži ir mums pamokų ruošti
dar nereikėjo, tad išsiskirstydavome kas sau, ašarodami, gailėdami Eglės – žalčių
karalienės. Šios pasakos man taip patiko, kad aš jas mintinai buvau išmokusi. Jos
taip strigo atmint , kad, praėjus 70 metų, jas dar ir dabar atmenu. Per visą savo
gyvenimą aš tas dvi pasakas ir tebuvau girdėjusi, nes tautosaka nesidomėjau. Tos
pasakos buvo sekamos ir kituose Vaiguvos valsčiaus kaimuose. Pagaliau jas užrašė
Julija Žemaitė, gyvenusi Ušn nų kaime.
Čia savo atsiminimus užrašė Ieva Švarcaitė.
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Vaiguvos valsčiaus smulkioji tautosaka
Marijona Deimantienė

Publikacijai naudojama tautosaka surinkta Versmės leidyklos organizuotų 2005–2007 metų ekspedicijų metu, kai buvo kaupiama medžiaga monografijai
Vaiguva . Jų metu surinkta 647 vienetai vairios smulkiosios tautosakos, iš kurios
patarlės ir priežodžiai sudaro 528 (82 ), m slės – 29 (4 ), minklės – 44 (7 ),
garsų pamėgdžiojimai – 7 (1 ), juokavimai ir keiksmai – 39 (6 ).
1 pav. Vaiguvos
valsčiaus smulkiosios
tautosakos sudėtis

Patarlės ir priežodžiai
Patarlės ir priežodžiai analizuojami ir sugrupuoti pagal Lietuvių kalbos instituto išleistą knygą Lietuvių tautosaka .1
Patarlės ir priežodžiai suskirstyti penkias grupes, kurios savo ruožtu suskirstytos pogrupius.
2 pav. Patarlių ir
priežodžių grupės

Surinktos 528 (82 ) patarlės ir priežodžiai, iš kurių 253 (48 ) apibūdina
pasaulėžiūrą, moralę, žmonių santykius ir veiklą, 172 (33 ) – žmogų, 44 (8 ) –
socialinę priespaudą ir klasinius santykius, 34 (6 ) – darbą, 25 (5 ) – šeimą.

1. Žmogus
Patarlėse žmogus kaip socialinė būtybė traktuojamas filosofiškai, pabrėžiamos visiems žmonėms bendros fizinės ir dvasinės ypatybės. Viena svarbiausių
ypatybių yra žmogaus protas, taip pat
amžius, gyvenimas, ligos, mirtis. Vie- 1 Lietuvių tautosaka, Vilnius, 1968, t. 5.
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nos patarlės atskleidžia gyvenimo ironiją, kitos – poetizuoja, aukština žmogų ar
apibūdina jo polinkius.
Nemažai patarlėse ir prieštaravimų. Jose yra paniekos moteriai, menkinami
jos protiniai sugebėjimai.
Kaip atsvara tokioms patarlėms yra tokių, kuriomis tarsi atsikertama vyrams
tuo pačiu arba pabrėžiamas moters vaidmuo šeimoje ar visuomenėje. Taip pat yra
patarlių, pabrėžiančių darnius vyrų ir moterų santykius, susiklausymo reikšmę,
meilės jėgą. Lyt menkinančios patarlės neretai vartojamos juokaujant, kai mėgstama sutirštinti spalvas. Daug patarlių apibūdina tipiškus individualius žmonių
bruožus, taip pat jomis patariama, kokių pročių vengti, kokie polinkiai ugdytini.
Priežodžiais dažniausiai pajuokiamos žmonių ydos ir silpnybės. Patarlėse sugretinami ir priešpastatomi išmintingas ir kvailas, pajuokiami žiopliai ir menkos orientacijos žmonės. Daugelyje patarlių atsispindi nuosaikumas. Tai pagyvenusių, daug
mačiusių ir patyrusių žmonių išmintis, raginanti susilaikyti nuo kraštutinumų.
pav. Žmogaus
individualūs bruožai
ir fizinės bei dvasinės
ypatybės

(69

Daugiausia surinkta patarlių, atspindinčių individualius bruožus – 119
), mažiausia – 53 (31 ) – bendras dvasines ir fizines ypatybes.

1.1. Bendros dvasinės ir fizinės savybės
Daugiausia surinkta patarlių ir priežodžių, apibūdinančių miegą, valg , darbą – 13 (25 ), sveikatą, ligas, mirt – 12 (23 ), amžių – 8 (15 ), kiek mažiau
gerovės siekimą, norus – 7 (13 ), prigimt , papratimą, apibūdinančių moteris,
vyus, meilę – 6 (11 ) ir mažiausiai 1 (2 ) – protą.
Iš viso šio pogrupio patarlių ir priežodžių surinkta 53 (31 ).
pav. Žmogaus
bendros fizinės ir
dvasinės ypatybės
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1.1.1. Protas
1)

Paukšt plunksnas puoš, vuo žmuogų darbs.

1.1.2. Prigimtis, papratimas
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Iš plunksnų matyti, kas duo paukštis.
Kuoks gimi, tuoks ir mirs.
Kupruotą tik grabs ištaisa.
Iš miška parejis, mišką žiūr.
Miška paukštis mišką ir žiūr.
Papratims yr bluogiau už prigimimą.

1.1.3. Moterys. Vyrai. Meilė
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ilgs plauks – trumps pruots.
Patika ir pri širdys prilipa.
Vyrs bili už veln gražesnis ir gera.
Sena meili nerūdiej, puo kyk laika viel atgyj.
Meili, ne seili – nenurysi.
Trambambickis bandą gani,
Beganydams užsimani
Rūgšta pyna ir smetuona
Ir mergikis be sijuona.

1.1.4. Amžius
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Dvijų amžių negyvensma.
Su saule nieks negyven.
Kai vaiks virst, angels puodušką pakiš, vuo kai sens, –
tai velns akminą kiš.
Žili galvuon – velns ūdeguon.
Sena sveikata, kap jauna liga.
Sens arklys vaguos negadin.
Sena vilka neapgausi.
Sens ir mažas, abu labu tuokiu.

1.1.5. Sveikata. Ligos. Mirtis
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Jei sveiks, tai turtyngs.
Sveiks kap ridiks.
Liga ir nešaukiama atein.
Geltuons kap vašks, ilga netrauks.
Kai nebier pakalnis, tai nie kansni negal nuryti.
Kuol ženysys sugys.
Kai atvažiūs Luopetynskis su Grabynskiu, tada ženysūs.
Lika tik vyna skūra ir kaula.
Nuspruogusi, tik vyna skūra belikusi.
Su vyna kuoja jau grabe.
Ir seną, ir jauną smertis vynuoda pjaun.
Smertis visus sulygin.
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1.1.6. Miegas. Valgis. Apranga
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Mygs už medų saldesnis.
Mygt kap paršas.
Gul kap liuokis.
Knark, kad synas dreb.
Nežina žmuogus, nu kuo nutuksi.
Jūds kap šūds, skanus kap pasiutis.
Ied, kad pilvs spruogst.
Ied kap kiauli drabstydams.
Ied kap pri bada syta buvis.
Nešlemšk viskau iš ailies.
Dūna bieg par klūną, putra kuojas aunas.
Apriedyk mytą ir tas būs gražus.
Ain skiderlias apsivilkis.

1.1.7. Gerovės siekimas. Norai
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Žuvis yška kur giliau, žmuogus – kur geriau.
Geriau yr rasti, vuo ne pamesti.
Visų naga savi rysti.
Kas galvuo, tas ant lyžuvi.
Žiūr kap katins lašinius.
Pri gera nuora nier bluoga uora.
Lauk kap gervi gydruos.

1.2. Individualūs bruožai

5 pav. Žmogaus individualūs bruožai
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Daugiausia patarlių ir priežodžių surinkta apibūdinančių tokius žmogaus
individualius bruožus gudrumą ir kvailumą – 15 (12 ), užsispyrimą ir užgaidas – 14 (11 ), išvaizdą – 12 (10 ), apsileidimą, švarą ir nepritikimą – 10
(8 ), piktumą, priekabumą ir švelnumą – 9 (8 ), kiek mažiau – plepumą ir
tylumą – 8 (7 ), drąsą ir bailumą – 8 (7 ), girtavimą – 8 (7 ), linksmumą ir
liūdnumą – 7 (6 ), smarkumą, blaškymąsi ir triukšmavimą – 7 (6 ), taupumą
ir išlaidumą – 7 (6 ), o mažiausia – lengvabūdiškumą ir pasileidimą – 6 (5 ),
tvirtumą ir silpnumą – 5 (4 ) ir savarankiškumą – 3 (3 ).
Iš viso šio pogrupio patarlių ir priežodžių surinkta 119 (69 ).
1.2.1. Gudrumas. Kvailumas
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Sutynk pagal druobuž , išlyd pagal pruotą.
Ne iš kelma spirts.
Kuožnas savap durnavuoj.
Nie penki, nie devyni.
Nie tuorą, nie mytą.
Su durnu nie rasti, nie pamesti.
Durną ir bažnyčiuoj muš.
Durna galva nie plink, nie žiln.
Galvuo vyna balki trūkst.
Anam ne visi numy.
Šaukštu pruota ne kriesi.
Išmana kap kiauli apie debes .
Kvails par visą pilvą.
Proteli, ateik nuors ant švenčių.
Durns kap bata auls.

1.2.2. Plepumas. Tylumas
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Tyla – gera byla.
Iš daug kalbuos maža nauduos.
Skamb kap kankals su barškaliukas.
Pliurp, kad pliurptų.
Niekus taušk.
Kur buvis, kur nebuvis – capt už bambas.
Ir ataud, ir apmet.
Tyl kap žuvis vandenie.

1.2.3. Linksmumas. Liūdnumas
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Jūkias, kap gelžiuką radis.
Susiraukis kap devynias pietnyčias.
Susiraukusi kap nagini.
Ain kap žemi pardavis
Stuov kap mytu parsmeigts.
Sied kap šūds puo lapu.
Šiandyn ne tūn kuoj iš luovas iškielis.
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1.2.4. Piktumas. Priekabumas. Švelnumas
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Šnypšt kap gyvati.
Bumb, kap ubags žirnius papylis.
Dūk kiaule ragus – visus išbadys.
Nepyk, vuo raga išdyks.
Piktums bluogs patariejis.
Švelnus kap šilta vilna.
Švelnus – nuors už anti diek.
Švelnus – nuors aus kišk.
Nuors pri žaizduos diek.

1.2.5. Tvirtumas. Silpnumas
1)
2)
3)
4)
5)

Kas būs, kas nebūs, bet žemaitis nepražūs.
Ans ain par ugn ir vandin .
Ain kap galvą pardaušts.
Kuoks iš subinies, tuoks ir grabą.
Ne cukrinis, neištiši.

1.2.6. Apsileidimas. Švara. Nepritikimas
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Tin velnia gal vaikus vedžiuoti.
Par subata pietnyči išlyndusi.
Truobuoj meška galvą nusisuktų.
Luova kap kiaulių kinis.
Sprands jūds kap bata auls.
Smird kap šeškus.
Tup kap višta ant kiaušinių.
Tyk nauduos, kap iš uoži pyna.
Iš uoži nie pyna, nie vilnas.
Nie velns, nie gegutė.

1.2.7. Savarankiškumas
1)
2)
3)

Galva uždieta, kad subini lapų neprikristų.
Visa svieta nesupaisysi.
Visi anau ant piršta vyniuoj.

1.2.8. Drąsa. Bailumas
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Rizika ne muzika.
Bija vilka, neik mišką.
Baimis akes plačias.
Pri tamsuos daugiau dransuos.
Tyl kap pelie puo šlūta.
Dreb kap apušies laps.
Biji kap velns kryžiaus.
Biji kap velns švensta vandens.
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1.2.9. Užsispyrimas. Užgaidos
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Pasaki ir kap su kirviu nukirta.
Užsispyris kap uožys.
Nenusileid nie par agūnas grūdą.
Atsimuši kap syną.
Nuritieji kap vandū nu žansys.
Bliaun kap uožys turgų vedams.
Bliaun kap veršis.
Ain atbuls kap viežys.
Šuok kap rupki ant lentikis.
Užsimani dangiškų migduolų.
Užsimani kiauli bananų.
Žiūr kap kiauli debes .
Daug žinosi, greit pasensi, rūgšta pyna ne kansi.
Nevaryk dievą med .

1.2.10. Smarkumas. Blaškymasis. Triukšmavimas
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Laksta kap katins su pūsle.
Lek kap akes išdegis.
Ain kap amžins žyds.
Greits kap vijurks.
Baladuojas kap Muorkus puo peklą.
Vaikšta kap dūši be vytas.
Žiuopčiuoj kap karosas.

1.2.11. Lengvabūdiškumas. Pasileidimas
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ražkažius ūdegą draska.
Išeji šunyms šieka pjauti.
Išeji šunyms blakstienų kapuoti.
Vieji pamušals.
Vieji vuotags.
Anau reik stumti ir traukti.

1.2.12. Taupumas. Išlaidumas
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Diek grūda pri grūda – pridiesi arūda.
Te stuov daikts, iesti nepraša.
Pirma kaulą nugraužk, vuo paskiau raumen iesk.
Čiedyk jaunystiej – turiesi senatviej.
Kas lengva atein, tas lengva ir išein.
Šiandyn viskau suvalgysma, vuo rytuo pakabiny dantis ant
gembis žiūriesma.
Kai yr skerdai – kai nier kentai.

1.2.13. Girtavimas
1)
2)
3)

Kau negirts galvuoj, tau girts iškluoj.
Girtą velns negreib.
Girtam jūra ligi kelių.
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Girts kap javų pieds.
Girts kap šiaučius.
Girts kap dūms.
Lak par dynas.
Kas girts nebaguots, kas ir dvies neturies.

1.2.14. Išvaizda
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Panašūs kap du vandens laša.
Panašus – kap iš akys traukts.
Aukšts kap kartis.
Kuoks paguldyts, tuoks pastatyts.
Kuoks paritus, tuoks pastačius.
Balts kap uobelis.
Išbalis kap druobi.
Balts, kap iš pyna plaukis.
Balsas kap lakštyngalas.
Stuov, kap mytą prarijis.
Nuors nežmuoniška, bili kituoniška.
Tynk kap šuniū penkta kuoji.

2. Šeima
Patarlėse, atspindinčiose šeimos gyvenimą, aptariamos šeimos sudarymo,
vyro ir žmonos, vaikų ir tėvų santykiai, auklėjimo problemos, taip pat pamokoma,
kaip pasirinkti gyvenimo draugą. Čia pabrėžiami teigiami žmogaus charakterio
bruožai, smerkiamas pasogos ieškojimas, tačiau nedaug dėmesio skiriama grožio
kriterijui.
6 pav. Patarlės
ir priežodžiai,
atspindintys šeimą

Daugiausia surinkta patarlių ir priežodžių, kuriose atsispindi tėvų ir vaikų
santykiai, našlaičių problemos, auklėjimas – 12 (48 ), vedybos, vyro ir žmonos
santykiai – 9 (36 ), o mažiausia – anytos, marčios ir žento santykiai – 2 (8 )
ir giminių bendravimas – 2 (8 ).
Iš viso šios grupės patarlių ir priežodžių surinkta 25 (5 ).

2.1. Vedybos. Vyras ir žmona
1)
2)
3)

Buoba perš, velns šliūbą dūd.
Nesigailiek anksti kielis, jauns apsiženijis.
Už gera vyra kap už mūra.
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Išsirinka iš visuos miesuos plaučius.
Kad ir sens, bili baguots.
Buoba laika tris kerčias, vuo vyrs vyną.
Tas nemes, kits neves.
Dyna ant peilių, nakt be kelnių.
Ainam savi paruodyti, kitų pažiūrieti.

2.2. Tėvai ir vaikai. Našlaičiai.
Auklėjimas
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Negimdyts – ne vaiks.
Ir pelėda sava vaikus gir.
Katrau pirštą pjausi, tas skaudies.
Už tieva galvuos vaikū nie plauks nenukrent.
Uobulys nu uobels netuoli krent.
Vyns bruolis kunigs, kits – vagis.
Mūsa vaika – mūsa varga.
Maži vaika – maži varga, dideli vaika – dideli varga.
Kas tieva muotinas neklausa, valga dūną sausą.
Vaiką myliek kap dūš , vuo kriesk kap grūš .
Už vyną muštą dešymt nemuštų dūd.
Muna duktie šik, myž, skydras renk.

2.3. Anyta ir marti. Žentas
1)
2)

Anyta – velni pramanyta.
Marti su ūšviene pjaunas kap dvi kates maiše.

2.4. Giminės
1)
2)

Geriau pas svetimą, vuo ne pas gimin .
Tuokia ir giminie – devynts vandū nu kisieliaus.

3. Socialinė priespauda. Klasiniai santykiai
Klasinius santykius ir klasin antagonizmą atspindinčiose patarlėse ir priežodžiuose problemos sprendžiamos iš valstiečių pozicijų. Patarlėse atsispindi klasinė
valstiečių diferenciacija, prieštaravimai tarp buržuazijos ir samdinių, kaimo varguomenės priešiškumas turtingiesiems.
Patarlėse taip pat pabrėžiamas kunigų gobšumas, išsakoma kritika apie
kunigų skelbiamų doros normų nesutapimą su jų pačių elgesiu, skeptiškai atsiliepiama apie išnaudotojų interesus ginančią valstybę ir jos pareigūnus, kuriems
7 pav. Patarlės
ir priežodžiai,
atspindintys socialin
prispaudą ir klasinius
santykius
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prikišama, kad jie paperkami. Smerkiant valdančiųjų klasių atstovus, patarlėse
priešpastatomos turtingųjų ir kaimo varguomenės buities detalės.
Daugiausia patarlių ir priežodžių apibūdina turtą, turtinguosius ir vargšus – 15 (33 ), nelaimes ir vargus – 10 (25 ), pinigus – 6 (14 ), valdžią ir
teisę – 6 (14 ), bažnyčią ir kunigus – 5 (11 ), o mažiausia – kapitalistinius
prieštaravimus – 2 (5 ).
Iš viso šios grupės patarlių ir priežodžių surinkta 44 (8 ).

3.1. Kapitalistiniai prieštaravimai
1)
2)

Vyns badaun, kits turtus kraun.
Mušas kap dalydami tieva žemi.

3.2. Bažnyčia ir kunigai
1)
2)
3)
4)
5)

Kur puons, tin klebuons.
Už piningus ir veln
dangų leis.
Klebuons ir mišių dyka nelaika.
Daktars lauk, kad sirgtų, vuo klebuons – kad mirtų.
Kuniga naudą velnia gauda.

3.3. Valdžia ir teisė
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kyno galia, tuo ir valia.
Su teismu prasidiek ir kelnes pasidiek.
Sausa nieks neklausa.
Netepsi – nevažiūsi.
Nu Ainuošiaus pri Kaipuošiaus.
Valdžiuos pažadas suotus nebūsi.

3.4. Pinigai
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kas muok, tam šuok.
Už piningus ir velns kazuoką šuok.
Pinings šnek, pinings tyl.
Pinings pininga dara.
Pininga iesti nepraša.
Pinings – slidus daikts.

3.5. Turtas. Turtingieji. Vargšai
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Kas baguots, tas pilvuots.
Kas turtyngs, tas išmintyngs.
Baguotam ir velns paded.
Baguots kap šū kudluots.
Baguotam ir velns taukų kuoš prided.
Nenudvies žiurki pri arūda.
Diek grūda pri grūda, sudiesi arūdą.
Gyven kap inksts taukūse.
Piningų daugiau kap razuma.
Gulbis pyna tetrūkst.
Suotus alkana neužjaut.
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Geriau yr dūti, vuo ne prašyti.
Jei biednas, tai durns.
Gražus dangus ne tau, Martyna.
Pliks kap tilviks.

3.6. Nelaimės ir vargai
1)
2)

Vyna bieda – ne bieda.
Vyna bieda – ne bieda, vuo kai dvi trys apsied – žmuogų
suied.
3) Kur trumpa, tin trūkst.
4) Lauk šuneli, kuol pastips kumeli.
5) Kūn darysi, juk gyvs žemi ne lynsi.
6) Nu tvuoruos ant rūruos.
7) Luops ant luopa, vuo luope – skylie.
8) Šnypšt, kap šlapi media degdami.
9) Vargst kap musielie puo išrūgas.
10) Dirb kap jūds jautis.

4. Pasaulėžiūra. Moralė.
Žmonių santykiai. Veikla
Meniškiausios, gausiausios, labiausiai paplitusios tarptautiniu mastu yra patarlės moralės ir žmonių bendravimo temomis. Čia liečiamos gyvenimo prasmės
problemos, atskleidžiami gamtos ir visuomenės gyvenimo dėsningumai, patariama,
kaip orientuotis gyvenime, kaip elgtis, susidūrus su sunkumais.
Patarlėse svarstymai apie gyvenimo esmę būna priešingi vieni kitiems,
o pažiūros apie žmonių bendravimą ir elgesio normas – vieningesnės. Vienose
patarlėse skeptiškai žiūrima pamaldumą, pasninkus, kitose skatinama atsiduoti
Dievo valiai.
Patarlėse atsispindi taurūs, pasiaukojančio ne vien sau, bet ir kitiems linkinčio gero, žmogaus bruožai, skatinama meilė gimtajam kraštui, parodoma gyvenimo
tiesa, kad už piktus darbus sulaukiama atpildo, pajuokiama klasta ir suktumas.
Didžiausias kiekis patarlių ir priežodžių apibūdina bendravimo normas –
129 (51 ), žmonių veiklos vertinimą – 64 (25 ), gyvenimo supratimą – 33
(13 ), gyvenimo dėsningumus – 27 (11 ).
Iš viso šios grupės patarlių ir priežodžių surinkta 253 (48 ).

8 pav. Patarlės ir priežodžiai, atspindintys pasaulėžiūrą, moral ,
žmonių santykius ir veiklą
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4.1. Gyvenimo supratimas
Daugiausia surinkta patarlių
laimės nepastovumą – 17 (52 ),
mažiausia – optimizmą – 5 (15 )
Iš viso šio pogrupio patarlių

ir priežodžių, apibūdinančių likimą, sėkmę ir
meilę gimtajam kraštui ir laisvei – 6 (18 ),
ir religiją – 5 (15 ).
ir priežodžių surinkta 33 (13 ).
9 pav. Patarlės
ir priežodžiai,
atspindintys
gyvenimo supratimą

4.1.1. Religija
1)
2)
3)
4)
5)

Kas anksti kelas, tam ir dievulis paded.
Ir pas dievą nier teisybis.
Dievs kliebie, velns širdie.
Dievs dūd, dievs ir atem.
Kas dieva žadieta, būs kap padieta.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Nu sava nelaimis nepabiegsi.
Kuožnas sava laimis kalvis.
Neišsižadiek tiurmuos nie ubaga terbuos.
Nesulaikysi upis biegima – nenumatysi sava likima.
Kuožnas tur nešti sava naštą.
Kas iš tuo ankstaus kielima, kai nier dieva padiejima.
Žmuogus šauda, dievus kulkas gauda.
Pareji kap mus kandis.
Nie šaukti, nie plaukti.
Nie pakarts, nie paleists.
Še tau buoba ir devyntines.
Pasitaiki kap akla višta grūds.
Dievs davi ir dribtelieji.
Viskas ain kap iš pypkis.
Tuos pačias akes verk, tuos pačias jūkias.
Šviežyna ne kas dyna.
Nu vilka biega, vuo ant meškuos užšuoka.

4.1.2. Likimas. Sėkmė. Laimės nepastovumas

4.1.3. Optimizmas
1)
2)
3)
4)
5)

Kad ir varlele šuokūčiau, bili ant šiuo svieta būčiau.
Nier tuo bluoga, kas neišeitų gera.
Priprasi, kai geriau nerasi.
Ir šū kariams priprant.
Jei dievs davi dantis, tai dūs ir dūnas.
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4.1.4. Gimtojo krašto, laisvės meilė
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Tievynis dūms už svetimą ugn yr švysesnis.
Visur gera, vuo numy geriausia.
Ir aklas kel numuo rand.
Numa pragara, be numų negera.
Gera tin, kur mūsa nier.
Prasts paukštis, katras sava lizą derg.

4.2. Gyvenimo dėsningumai
10 pav. Patarlės
ir priežodžiai,
atspindintys
gyvenimo
dėsningumus

Daugiausia surinktų patarlių ir priežodžių atspindi paviršutinišką spūd ir
tikrovę – 9 (33 ), priežastingumą – 7 (26 ), gyvenimo vairumą ir nepastovumą – 6 (22 ), o mažiausia – aiškias tiesas ir išimtis – 5 (19 ).
Iš viso šio pogrupio patarlių ir priežodžių surinkta 27 (11 ).
4.2.1. Gyvenimo vairumas ir nepastovumas
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Genys margs, vuo sviets da margesnis.
Neyškuok vakarykštis dynuos.
Kiti meta – kiti lapa.
Prijaji uožka pri vežima.
Dynga kap ugn .
Pasiruodi kap jauns mienulis.

4.2.2. Priežastingumas
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kuoks puons, tuoks ir kruoms.
Vagul Jurg ir kepuri.
Be šiaudų nebūs grūdų.
Kuo tuoliau mišką, tuo daugiau medžių.
Kylys kyl vara, vuo kūlie visus.
Vyna varna nu myta, kita vytą.
Katins iš numų, žiurkes iš kampų.

4.2.3. Aiškios tiesos. Išimtys
1)
2)
3)
4)
5)

Sauli visyms vynuoda švyt.
Aklas ir ant lygaus keli suklump.
Šiluma kaulų nelauža, smertis skuruos negadin.
Pečius vasarą muolis, žymą – bruolis.
Sens arklys vaguos negadin.
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4.2.4. Paviršutiniškas spūdis ir tikrovė
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Mienū švyt, bet nešilda.
Arti bažnyčia – tuoli dievs.
Ne viskas auksas, kas auksu žib.
Siūluoma preki pigi.
Vyna kregždi dar ne pavasaris.
Iš dideli debesys mažas lytus.
Mažas kupsts didel vežimą vert.
Tykus šū iš pasalų puln.
Lieta kiauli gil šakn knis.

4.3. Bendravimo normos
Daugiausia surinkta patarlių ir priežodžių, atspindinčių gerą ir blogą elges –
15 (12 ), vaidus, bylinėjimąsi, kerštą ir prievartą – 14 (11 ), dosnumą, šykštumą,
pavydą, saikingumą ir gobšumą – 14 (11 ), atlaidumą, mandagumą ir nuolankumą – 12 (9 ), išdidumą, begėdiškumą ir kuklumą – 10 (8 ), kiek mažiau – apkalbas – 8 (6 ), kyrumą, kišimąsi ir abejingumą – 7 (5 ), suktumą, klastą, mainus – 7
(5 ), prisitaikymą, pataikavimą ir veidmainystę – 7 (5 ), vieningumą ir savitarpio
pagalbą – 6 (5 ), draugiškumą ir kaimynystę – 5 (4 ), o mažiausia – svečius ir
vaišingumą – 4 (3 ), pagyras – 4 (3 ), sava ir svetima, savanaudiškumą – 4 (3 ),
tiesą ir melą – 3 (2 ), pažadus – 3 (2 ), skolas – 3 (2 ), vogimą – 3 (2 ).
Iš viso šio pogrupio patarlių ir priežodžių surinkta 129 (51 ).

11 pav. Patarlės ir priežodžiai, atspindintys bendravimo normas
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4.3.1. Geras ir blogas elgesys
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Auksas ir pelenūse žib.
Nekask dūbies kitam, vuo pats krisi.
Nier numų be dūmų.
Už vyną muštą dešymt nemuštų dūd.
Už gera bluogu užsimuok.
Vagy, kepuri deg.
Šuns balsas dangų nein.
Kuoks gyvenims, tuoks ir mirims.
Kap pasikluosi, tap išmyguosi.
Kau pasiesi, tau ir pjausi.
Kuo nuorieja, tuo ir gava.
Prijaisi lypta galą.
Vyns sykis nemelūs.
Nekalts kraus šaukas dangų.
Nuori miesuos, biek su vilku.

4.3.2. Vieningumas ir savitarpio pagalba
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Daug rankų didel naštą pakel.
Vyns lauke ne karys.
Vyns kap piršts.
Ranka ranką mazguoj.
Varns varnū akys nekert.
Visi vyną dūdą put.

4.3.3. Draugiškumas. Kaimynystė
1)
2)
3)
4)
5)

Kalns su kalnu nesusein, vuo žmuogus su žmuogum – visada.
Nelaimiej draugą pažynsi.
Su kum sutapsi, tum pats tapsi.
Atitynka kirvis kuotą.
Tuoks tuok pažina ir ant alaus pavadina.

4.3.4. Svečiai. Vaišingumas
1)
2)
3)
4)

Ateik prašuoms, išeik nevaruoms.
Neprašytam nier vytas.
Žmuogus truobą, vuo akes ant lentynas.
Par barzą varvieji – dantys neregieji.

4.3.5. Atlaidumas. Mandagumas. Nuolankumas
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Arklys ir ant keturių suklump, vuo žmuogus ant dvijų –
ne dyva.
Kap danguj, tap ir ant žemis.
Del skuoni nesiginčijama.
Kas nedirb, tas neklyst.
Durns nesupras, pruotyngs nesakys.
Kap muoku, tap ir šuoku.
Kas kap išmana, tap savi gana.
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Kap vadinsi, tap nepagadinsi.
Kas buva – pražuva.
Ir kiauli aidama sukriuks.
Ant tava ūlyčis juomarks.
Ant palynkusi karkla visas uožkas puln.

4.3.6. Vaidai. Bylinėjimasis. Kerštas. Prievarta
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

ška nepametis.
Laza tur du galus.
Kap tu mun, tap aš tau.
Kap šauksi, tap atsilyps.
Kur du pešas – trečias laimi.
Akis už ak , dantis už dant .
Pats muš, pats riek.
Dvi kates vynam maiše pjaunas.
Aš tau paruodysu iš kur kuojas dygst.
Pats skenst ir kitą skandin.
Vandens šaukšte pagatavs paskandynti.
Žmuogus žmuogui vilks.
Sutynk kap šū su kate.
Suduoruoji kap šiltą vilną.

4.3.7. kyrumas. Kišimasis. Abejingumas
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Nuor sveikam ligą piršti.
Prikiba kap laps pri rūruos.
Išlynda kap yla iš maiša.
Išlynda kap Pilyps iš kanapių.
Nekišk trigraši kur nereik.
Ne muna kiaules, ne muna pupas.
Pruo pirštus viskau žiūr.

4.3.8. Išdidumas. Begėdiškumas. Kuklumas
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Nespjauk vandin , vuo teks išgerti.
Aukšta šuoksi, žema krisi.
Ain, kad kiaušinis nu galvuos nenukris.
Pučias kap varlie pryš jaut .
Pasipūtis kap kalakuts.
Ir katie gluostuoma nugarą kel.
Ain nuos užrytis.
Paprata kap kiauli bulbes.
sileisk veln
bažnyč ir ant altuoriaus užlips.
Aš su tavym kiaulių neganiau.

4.3.9. Pagyros
1)
2)
3)
4)

Gera preki pati savi gir.
Pagyrų pūds netaukūts.
Gir kap pelieda sava vaikus.
Kas šuniū ūdegą pakels, kad ne pats.
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4.3.10. Suktumas. Klasta. Mainai
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Su klasta tuoli nenuveisi.
Sukts kap velns.
Velni nešts ir pamests.
Ant vyna kurpali siūts.
Visi velnia ragūti.
Slidi kap žuvis.
Mušts nemuštą neš.

4.3.11. Tiesa. Melas
1)
2)
3)

Teisybi akes bada.
Kas teisybi, tai ne mels.
Mela kuojas trumpas.

4.3.12. Pažadai
1)
2)
3)

Kas pažadieta, tur būt ištesieta.
Pažadieji – patiešysi, nežadieji – negriešyji.
Matysi kap sava auses.

4.3.13. Apkalbos
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Burnuos niekam neužkiši.
Žuodis žvirbliu išlek, jaučiu sugr žt.
Ant anuo visus šunis kar.
Jūkias pūds, kad katils jūds.
Ant savys vežima nemata, vuo ant kitą – ir šapą.
Iš adatas vežimą priskalda.
Kum pats kvep, tum kitą tep.
Vilką minam, vilks ir čia.

4.3.14. Prisitaikymas. Pataikavimas.
Veidmainystė
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Visyms ne tiksi.
Kur viejis put, tin media lynkst.
Kynuo vežime siedi, tuo ir gysm gyduok.
Kur šū luoj, tin ir lak.
Ramus veršis dvi karves žynd.
Akiese vynap, už akių kitap.
Kartas ir vilks meilus.

4.3.15. Dosnumas. Šykštumas. Pavydas.
Saikingumas. Gobšumas
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Nesigailiek davis, džiaukis gavis.
Jei dūd, tai ymk.
Jei dūd ymk, jei muš – biek.
Duovanų karalius jau numiri.
Duovanuotam arkliui dantis nežiūr.
Nie pats valga, nie kitam dūd.
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Nie su peštuku neišpeši.
Ir arklys arkli dyka nekasa.
Pagatavs kansn iš burnuos ištraukti.
Nesidžiauk radis, neverk pametis.
Viskau grabą nesusidiesi.
Kas par daug, tai nesveik.
Daug nuoriesi – maža turiesi.
Už piningą ir utiel
Rygą nuvarytų.

4.3.16. Sava ir svetima. Savanaudiškumas
1)
2)
3)
4)

Svetimi kailinia nešilda.
Negeisk kita, neapleisk sava.
Kas sieji, vuo kas pjaun.
Ant svetima gera visi puona.

4.3.17. Skolos
1)
2)
3)

Skuola – ne ruona, neužgys.
Puo smerti kvytias atpilsu.
Gausi, kap iš alksni grūš .

4.3.18. Vogimas
1)
2)
3)

Nu numų vagi neišsisauguosi.
Nenutvieris už rankas, nesakyk, kad vagis.
Nepagauts – ne vagis.

4.4. Žmonių veiklos vertinimas
12 pav. Patarlės
ir priežodžiai,
atsindintys žmonių
veiklos vertinimą

Didžiausią kiek sudaro patarlės ir priežodžiai, atspindintys berždžias pastangas, ne manomus dalykus ir persistengimą – 16 (26 ), apdairumą, progas,
nuoseklumą ir tvarkingumą – 14 (22 ), reikšmingus dalykus ir smulkmenas – 11
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(17 ), atsargumą – 11 (17 ), o mažiausią – greitas išvadas ir nesusigaudymą –
6 (9 ), atkaklumą ir kantrybę – 6 (9 ).
Iš viso šio pogrupio patarlių ir priežodžių surinkta 64 (25 ).
4.4.1. Reikšmingi dalykai ir smulkmenos
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Žiūriek, iš kuo dūną valga.
Tysia arčiau, aplynk greičiau.
Geriau žvirblis saujuoj, negu briedis giriuoj.
Šaukštu deguta statinę medaus pagadynsi.
Nuors ir ant šlūtas, bili važiūts.
Daugiau bieduos, negu nauduos.
Iš bada ir šū varški ied.
Iš bada ir pats pačią bada.
Buoba iš ratų, ratams lengviau.
Gailias kap pernykšti snyga.
Kas lika, del Mika.

4.4.2. Greitos išvados. Nesusigaudymas
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Negirk dynuos be vakara.
Neparšuokis par tuorą, nesakyk – op.
Žiūr knygą, mata špygą.
Aš apie vežiečias, vuo tu apie akiečias.
Susimatuom, vuo nesusišnekam.
Iš visuos miesuos išsirinka plaučius.

4.4.3. Bergždžios pastangos.
Ne manomi dalykai. Persistengimas
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Aklas aklą netuoli tenuves.
Kakta synas nepramuši.
Priš viej nepapūsi.
Gaudyk viej laukūse.
Aukščiau bambas neiššuoksi.
luos maiše nepasliepsi.
Iš dainuos žuodi neišmesi.
Su riečiu vandens nepasemsi.
Šaukštu upis neišsemsi.
klaną pūlis, sausas nesikelsi.
Jei neprivalgia – neprilaižysi.
Iš tų pelų nebūs grūdų.
Kiaura maiša nepripilsi.
Numyni žvirblis pelieda kuoj .
Visa svieta neišverksi.
Visa svieta neišmaitynsi.

4.4.4. Atkaklumas. Kantrybė
1)
2)
3)

Kas yška, tas rand.
Kas yška, ir pat veln suras.
Lašas puo laša ir akminą prataša.
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Gin kap pempi sava vaikus.
Skenstantis ir už šiauda kabinas.
Skenstantis ir britvą kabinas.

4.4.5. Apdairumas. Progos.
Nuoseklumas. Tvarkingumas
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Niera padieties be išeities.
Moki žod – žina kel .
Kalk gelež , kuol karšta.
Šaukšta puo pytų.
Nuveji šuniū ant ūdeguos.
Kai reik juoti, nelaiks šunis lakinti.
Ateis laiks – būs ir vaiks.
Pažiūriesma, kai dugną diesma.
Klebuons du kartus pamuoksla nesaka.
Par durną galvą kuojums pakūta.
Tarp dvijų auklių vaiks be galvuos.
Svystu kuošis nepagadynsi.
Ant vytas ir akmū apžel.
Devyni amata – dešymts bads.

4.4.6. Atsargumas
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Atsarga giedas nedara.
Kas pats nesisauga, tuo ir dievs nesauga.
Bieda atein ir nešaukiama.
Ir synas tur auses.
Ir iš menkuos kibirkštys yr didelis gaisras.
Nekišk pirštų tarp durių, vuo nuvers.
Su žmuogum šnekiek ir akminą saujuoj turiek.
Nekirsk šakuos, ant katruos pats siedi.
Nespjauk vanden , vuo teks išgerti.
Nusipirka kat maiše.
Devynis kartus atmatūk, dešymtą – kirpk.

5. Darbas
1

pav. Patarlės

ir priežodžiai,
atspindintys darbą
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Patarlėse apie darbą, darbštumą, tinginystę skatinamas veiklumas, sugretinamos darbštumo ir veltėdžiavimo pasekmės, daug dėmesio skiriama darbų terminams pagal kalendoriaus datas, taip pat yra patarlėmis virtusių oro pranašavimų.
Daugiausia patarlių ir priežodžių atspindi darbštumą ir tinginiavimą – 14
(40 ), darbo reikšmę – 8 (24 ), mokslą ir amatus – 6 (18 ), o mažiausia –
sugebėjimą dirbti ir ištvermę – 3 (9 ), darbo patirt – 3 (9 ).
Iš viso šios grupės patarlių ir priežodžių surinkta 34 (6 ).

5.1. Darbo reikšmė
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Darbas puošia.
Kyk darba, tyk nauduos.
Prasigyvenau iš sava penkių pirštų.
Kepts karvelis pats burną neatlieks.
Nesiesi – nepjausi.
Be nuoraga nebūs pyraga.
Kau iškasi, tau sulesi.
Vilką kuojas penst.

5.2. Darbštumas. Tinginiavimas
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Darbymetiej ir akmū krut.
Darbšti kap skruzdielie.
Darbšti kap biti.
Kas pirmesnis, tas gudresnis.
Pri darba paskutinis, pri stala – pirmutinis.
Anksti kielis dantis rakinie, viela kielis – akes krapštinie.
Geriau vieliau, negu niekad.
Verk dūna tyngini valguoma.
Tinginys ir kel kuoja ruoda.
Serg tyngini liga.
Išeji viežys mylių pirkti.
Greits kap apatini girnų pusi.
Iš darba būsi ne baguots, vuo kupruots.
Darbs ne zuikis – nepabiegs.

5.3. Sugebėjimas dirbti. Ištvermė
1)
2)
3)

Darbs meistrą gir.
Ainas kap par svystą.
Akes – baisininkes, rankas – darbininkes.

5.4. Mokslas. Amatai
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Nieks su muokslu neužgimi.
Pruo vyną aus jeji, pruo kitą išeji.
Iš akių ir iš puomietis.
Kau išmuoksi, tuo ant pečių nenešiuosi.
Už vyną muštą dešymt nemuštų dūd.
Iš dideli rašta išeji iš krašta.
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5.5. Darbo patirtis
1)
2)
3)

Be šūda nebūs grūda.
Ryts už vakarą pruotyngesnis.
Dūšia be struoka iš kūna išeis.

M slės
M slės – tai trumpi kūrinėliai, netiesiogiai apibūdinantys daiktus ar reiškinius, kuriuos reikia atspėti.
M slės dažnai vadinamos metaforomis, nes jose menamasis dalykas lyginamas su pavaizduotuoju, bet yra ir tokių, kurios perkeltinės prasmės neturi – tai
tiesioginės užuominos apie menamus dalykus.
M slių tematika atspindi gamtinę aplinką, liaudies materialinės kultūros
vairovę, kuri iš kartos kartą supo m slių kūrėjus.
M slės analizuojamos remiantis anksčiau minėta knyga Lietuvių tautosaka ,
o suskirstytos pagal J. Lebed .2
M slės suskirstytos septynias grupes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dangus, žemė, oras, laikas, gamtos reiškiniai
Augalai, medžiai, vaisiai
Gyvuliai, paukščiai, gyviai
Ūkis, namai, reikmenys
Darbas, darbo rankiai, padargai
Žmogus (amžius, organai, apavas, valgis, šeima)
Raštas, laiškas.

Didžiausią dal sudaro m slės, atspindinčios darbą, darbo rankius, padargus – 10 (28 ), žmogų (amžius, organai, apavas, valgis, šeima) – 7 (21 ), ūk ,
namus, reikmenis – 5 (15 ), augalus, medžius, vaisius – 4 (12 ). Mažiausią dal
sudaro m slės, atspindinčios dangų, žemę, orą, laiką, gamtos reiškinius – 3 (9 ),
gyvulius, paukščius, gyvius – 3 (9 ), raštą, laišką – 2 (6 ).
Iš viso surinkta 29 (4 ) m slės.
1

pav. Mįslių

grupės

2

Lebedys J. Smulkioji
lietuvių tautosaka VII–
VIII a., Vilnius, 1956.
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1. Dangus, žemė, oras, laikas,
gamtos reiškiniai
Lietuviai mėgo minti m sles apie gamtą, jos reiškinius, kuriuos matė dirbdami ir ilsėdamiesi, triūsdami sodybose ar laukuose. Nuo vienų reiškinių žmogus
buvo pats priklausomas, kitus naudojo savo reikmėms.
1)
2)
3)

Ainu dyną, ainu nakt , vuo kyma galą neprijainu. (Kelias)
Kad prašnektų, daug pasakytų, kad rankas turietų, vag
pagautų, kad atsistuotų, dangų paremtų. (Kelias)
Tuoli žirgs žveng, arti kamanas skamb. (Griaustinis)

2. Augalai, medžiai, vaisiai
M slėse dažniausiai minimos žemės ūkio kultūros, vaisiai, uogos, o miško
medžiai – mažiausiai, išskyrus lazdyną. M slėse kartais vaizduojami paradoksalūs dalykai, tačiau jas minus, paaiškėja, kad vaizdas siejasi su tikrove. Puošniai
nupiešdamas savo kasdieninės aplinkos daiktus, žmogus patirdavo estetin pasitenkinimą.
1)
2)
3)
4)

Aukšts kap dvars, platus kap pilis, geltuons kap vašks.
(Obuolys)
Kai jauna buvau – rože žydiejau, kai pasenau – akes gijau,
pruo tas akes pati išlyndau. (Aguona)
Sens, sens seneliuks su geltuonas kailiniukas, kas tus
kailiniukus nuvelk, graudžia verk. (Svogūnas)
Visas miesuos, pilvelis – kaulo. (Vyšnia)

3. Gyvuliai, paukščiai, gyviai
M slių apie naminius gyvulius yra daugiau negu apie laukinius gyvūnus,
išskyrus vilką.
1)
2)
3)

Kudiel gandra kuojas ilgas? (Kad subin ne spirtų)
Jūds žirgs puo visą svietą laksta. (Blusa)
Šarangi, varangi puo sūlu susirangi. (Šuo)

4. Ūkis, namai, reikmenys
M slės apie pastatus, namų ūkio reikmenis atspindi liaudies materialinės
kultūros raidą.
1)
2)
3)
4)
5)

Baluoj balaitiej nuklimpa kumelaiti, du vanaga trauki, du
vanaga lauki. (Šaukštas)
Daili mergeli dyną nakt sveikinas. (Durų rankena)
Didesnis už arkl , mažesnis už šun . (Balnas ant arklio)
Negyvs gyvą velk. (Šepetys)
Vasarą muolis, žymą – bruolis. (Krosnis)
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5. Darbas, darbo rankiai, padargai
Darbo procesas, rankiai, gyvuliai, pats dirbantis žmogus susilieja
vieną
kompleksą. Čia aptariami ne tik darbai, rankiai, bet ir bendra darbo nuotaika.
1)
2)

Du bieg, du vejas. (Ratai)
Du kiškia pjaunas, balti krauja bieg. (Du girnų akmenys ir
miltai)
3) Geležinė kumelaiti, kanapini ūdegaiti. (Adata ir siūlas)
4) Giriuon ain – numuo žiūr, numuo ain – giriuon žiūr. (Kirvis)
5) Jūda višta tup ant rauduonų kiaušinų. (Verda katilas)
6) Kuojuom min, pilvu trin, kur žiuojas – tin ir kiš. (Audėja)
7) Miške augęs, miške gimęs, numuo parejis graudžia verk.
(Smuikas)
8) Pati nuoga, vuo kitus rieda. (Adata)
9) Pykšt puokšt ant lentos, kybur vybur ant tvoros. (Skalbimas)
10) Puons ant puonis lipdams, sausą šlap kišdams – padiek
Dieve, kad varysu, tai varysu. (Valtis ir irklai)

6. Žmogus
pač daug m slių apie žmogų, atskiras kūno dalis, jų funkcijas ir ypatybes,
taip pat aprangą, maistą, papuošalus. Pats žmogus m slėse sudaiktinamas, o atskiroms kūno dalims priskiriamos daiktų bei gyvūnų funkcijos ar žymės.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Dyną nešiuoj kaulus, nakt žiuopsa. (Kurpės)
Du rata pagiry stuov. (Ausys ir plaukai)
Dvi seseles par kalnel nesusein. (Akys)
M slių tievs klane gul. (Liežuvis)
Penki tvartai, vynas durias. (Pirštinė)
Pilna lakteli baltų vištelių. (Dantys burnoje)
Sveiks, muna bruoli, sūnau muna žmuonuos. Kap gyven
mūsa tievs, aš vyrs tava mamuos. (Bendras tėvas)

1)
2)

Aklas karvelis puo visą svietą laksta. (Laiškas)
Baltos lankos, juoduos avys, kas išmano, tas jas gano. (Knyga)

7. Raštas, laiškas

Minklės
Minklės nėra tokios poetiškos ir vaizdingos kaip m slės, tačiau turi senas
tradicijas.
spūdis minklėmis pasiekiamas klausimų sąmojingumu ir tam tikru apgaulingumu, o ne menamųjų vaizdų charakteristikomis.
Sąmojingumas pasiekiamas dviprasmiškumu ir suvokiamas iš atsakymo
klausimą.
Kitose minklėse sąmojingumo mažai, tačiau, norint jas minti, reikia turėti
tam tikro žvalgumo, galima išbandyti, kieno geresnė orientacija.
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11 grupių

1. Negyvoji gamta, gamtos reiškiniai
2. Augmenija
3. Gyvūnija
4. Žmogus
5. Apsirengimas
6. Pinigai
7. Maistas
8. Pastatai, rengimai
9. Baldai, namų apyvokos reikmenys
10. Darbai ir darbo rankiai
11. Raštas.
Daugiausia surinkta minklių, atspindinčių negyvąją gamtą ir gamtos reiškinius – 10 (23 ), gyvūniją – 8 (18 ), augmeniją – 6 (14 ), žmogų – 5 (11 ), o
mažiausia – apsirengimą, pastatus ir rengimus, baldus ir namų apyvokos reikmenis, darbą ir darbo rankius – po 3 (7 ) ir pinigus, maistą, raštą – po 1 (2 ).
Iš viso surinkta 44 minklės (7 ).

1. Negyvoji gamta, gamtos reiškiniai
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kas ant vandens neskenst? (Plunksna)
Kas yr be krauji? (Akmuo)
Kas lek be sparnų? (Debesys)
Kas put be lūpų? (Vėjas)
Kas vakare miršt, vuo rytą gymst? (Diena)
Kau neaplenk zuikis, biegdams priš saul ? (Savo šešėlio)
Kynuo gražiausi jūsta? (Dangaus)

15 pav. Minklių
grupės
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8) Kuokių upiej akminų daugiausia? (Šlapių)
9) Kuoks akmuo gul vandinie? (Šlapias)
10) Kuoks laikruodis yr be ratų? (Saulė)

2. Augmenija
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kas be kuojų lip med ? (Apynys)
Kas yr rauduons puo žeme? (Burokas)
Kau jajis mišką pirma kerti? (Žievę)
Kynuo galva netur nuoses? (Kopūsto)
Kuokių medžių miške daugiausia? (Stačių)
Kuoks medis žymą ir vasarą yr žals? (Eglė)

3. Gyvūnija
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kas aud be staklių? (Voras)
Kas yr nerašyts, vuo margs? (Genys)
Kas numiris yr rauduons? (Vėžys)
Kas vaikščiuoj kuojums viršų? (Musės lubomis)
Kyk par dyną žvirblis padara žingsnių? (Nei vieno, nes
šokuoja)
Kuodiel gaidys gyst užsimerkis? (Moka mintinai)
Kuodiel šū judin ūdegą? (Kad uodega mažesnė)
Puo kuokiu medžiu par lytų kavuojas zuikis? (Po šlapiu)

4. Žmogus
1)
2)
3)
4)
5)

kau rytą atsikielis jaini pirmiausia? ( senatvę)
Iš kuo gali pažynti kvail ? (Iš juoko)
Kas ir puo žeme nesupūn? (Geras vardas)
Kas yr saldesnis už medų? (Miegas)
Kas yr margesnis už gen ? (Svietas)

5. Apsirengimas
1)
2)
3)

Kap reik vaikščiuoti, kad neplyštų bata? (Basam)
Kas yra tuščiuoj kišeniej? (Skylė)
Kynuo galva visą laiką diln? (Bato vinies)

6. Pinigai
1)

Kas netur kuojų, vuo visur vaikščiuoj? (Pinigai)

7. Maistas
1)

Kas yr už dūnas kansn didesnis? (Duonos

kepalas)

8. Pastatai, rengimai
1)
2)
3)

Kas yr meilesnis ir už tievą ir muotiną? (Krosnis)
Kas žymą truobuoj šaln, vuo lauke – ne? (Langai)
Kas tur gelžin barzą? (Raktas)
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9. Baldai, namų apyvokos reikmenys
1)
2)
3)

Ant kynuo dantų plauka aug? (Ant šukų)
Kas kubilą laika? (Lankas)
Kas suied pats savi? (Žvakė)

10. Darbai ir darbo rankiai
1)
2)
3)

Kap ilga rietie būn vandū? (Kol išbėga)
Kas neryt pryš kalną? (Kamuolys)
Kas su trims dantims šyną valgą? (Šakė)

11. Raštas
1)

Kas šnek be lyžuvi? (Knyga)

Garsų pamėgdžiojimai
Garsų pamėgdžiojimai – tai trumpi, kartais eiliuoti kūrinėliai, kuriais šiuo
atveju imituojami paukščių balsai. Gyvosios gamtos garsai pakartojami žmonių
kalba, išlaikant atitinkamus sąskambius. Paukščių balsuose girdima gaivališka
nuotaika, pastebimas subtilus žaismingumas. Paukščių balsai, paliesdami žmogaus
vaizduotę, sužadina atitinkamas nuotaikas, kurios garsų pamėgdžiojimuose išreiškiamos poetinėmis priemonėmis.

1. Paukščiai
1)

2)
3)

4)

5)

6)

Griežlė
Kries, kries varškies
O kam?
Vaikams
Kokyms?
Mažyms
Kalakutas
Šuldu buldu, pavasaris
Karvelis
Cit, bruoliuk, neverk.
Ateis pavasaris,
Padūks vyra,
Pradies žirnius barstyti,
Vuo mas surynksma.
Lakštingala
Jurgiuk, Jurgiuk
Kinkyk, kinkyk
Paplak, paplak
Vyturys
Čyru, vyru pavasaris
Visi vaika pašalius, pašalius
Volungė
va, va,
Neganyk puo pyvą
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Pasakysu puonui –
Payms kirvel ,
Nukirs galvel .
Žvirblis
Aš vyrs Aš vyrs Čyr, čyr, čyr

Juokavimai, keiksmai
Juokavimai ir keiksmai sugrupuoti ir analizuojami pagal anksčiau minėtą
knygą Lietuvių tautosaka .
Šie smulkiosios tautosakos žanrai kartais išgirstami vairiose pasikalbėjimuose kaip sudėtinė teksto dalis.
Juokavimų surinkta 30 (77 ), keiksmų – 9 (23 ).
Juokavimų ir keiksmų iš viso surinkta 39 (6 ).
16 pav. Juokavimai
ir keiksmai

1. Juokavimai
Tai marga, nevienalytė satyrinio pobūdžio žodinė liaudies kūryba, gyvuojanti kaip juokavimo priemonė.
Ši tautosaka buvo kuriama vairaus amžiaus žmonių. Ji labiau mėgstama
vaikų, nes natūraliai atsirasdavo jiems bendraujant, išdykaujant, žaidžiant, rodant
savo vaikišką išmonę ir reiškiant sąmoj .
17 pav. Juokavimų
grupės

Daugiausia juokavimų surinkta pašiepiančių vairias situacijas – 11 (37 ),
kiek mažiau – klausimų, prašymų, pastebėjimų – 10 (33 ), vardų – 5 (17 ), o
mažiausia – linkėjimų, dėkojimų, sveikinimų – 2 (7 ), atsidūsėjimų – 1 (3 ),
maldų parodijų – 1 (3 ).
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1.1. Maldų iškraipymai
Atskirą žanrų grupę sudaro parodinio tipo tautosaka – žegnonių ir maldų
iškraipymai, kurie yra satyrinio-humoristinio pobūdžio, gyvuojantys kaip juokavimo priemonė. Maldų parodijos pradedamos pakartojant maldos žodžius, o toliau
eina pasakojimas. Religinių tekstų parodijos išsklaido nuolat kartojamų maldų
nuobodul . Jas sakantis žmogus pramogauja, panaudodamas religinio teksto stilių.
Tai parodo abejingumą religinės praktikos aktams. Šiose parodijose svarbų vaidmen vaidina vairūs sąskambiai, rimai, aliteracijos.
Pijoko poteriai
Vardan vyno, vodkos ir silkės galvos. Amen.
Sveika parduotuve, vodkos pilnoji, tu prakeikta daugelio moterų
ir prakeiktas tavo vardas. Amen.
Vodka, kuri esi vidurinėje lentynoje, teesie tavo karalystė ant
stalo ir po stalu. Mes laiminame tave kiekvienoje smuklėje.
Visagalis dieve, žymiai atpigink svaiginamuosius gėrimus.
Viešpatie, sergėk mus nuo policijos persekiojimų, kad jiems
nekiltų mintis apie išblaivinimo staigą. Amen.
Sustiprink sveikatą, kad sulauktume komunizmo ir gyventume
pagal principus nei iš vieno nereikalautų pinigų, kiekvienam
duotų pagal tūr . Amen.
Puikioji pardavėja, melskis už mus, pijokėlius, nes mes tavo
pragyvenimo šaltinis. Amen.

1.2. Vardai
Mėgstamiausia erzinimosi forma – tikrinių vardų iškraipymas ir pajuokimas,
kur siekiama pasityčioti iš konkretaus asmens, su humoru paminint jo vardą.
Vardų pajuokimais stengiamasi prabilti originaliai ir išraiškingai, neapsieinama be
improvizacijos – senų posakių ir frazių perkūrimo.
1)

2)
3)
4)
5)

Ciba, ciba
Kas pakiba?
Kunkuoliuks
Kas nutrauki?
Mykuoliuks
Juona, Juona, kas duo muona?
Kas Eleną išterlena?
Jurga, spurga, balalaika
kiaušin nepataika.
Martyns papartyns
Gani uožkas puo karklyną.
Petra, Petra, biek, biek.
Tava vaika riek, riek.
Bliūda, šaukšta nemazguoti,
Puo staliuku sukavuoti.
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1.3. vairios situacijos
Posakiuose apie situacijas atsispindi liaudies prietarai, tikėjimai, tradiciniai
papročiai. vairiai ir išradingai pasijuokiama iš žmonių mandagumo reiškimo
būdų. Linkėjimai, pasisveikinimai savotiškai perkuriami ir naujai prasminami.
Kas ilgai prausias, sakoma
Par daug balts – varna vytuoj sūri nuneš.

Kas priekaištaudamas daug kalba, sakoma
Kuo murmi kap avis

ūdegą kirpta.

Kas kosėja, sakoma
Nekuosiek – viedara negausi.

Kas pavirsta, sakoma
Ans jau zuik sugava.

Kai užmina ant kojos, sako
Tava veseliej šuoksu.

Kai būna pūga, tai sako
Velnia veseli kel.

Kai kas nors užstoja šviesą, klausiama
Ar stikliuoriaus vaiks asi?

Kai moteris vaikšto aukštyn atsivertusiu palanku, sakoma
Šiandyn būsi girta.

Kai vyrams užpakalyje išsipeša iš kelnių marškiniai, sakoma
Puo kyk nuosinius pardavinieji?

Kai apatinis drabužis išlenda pro viršutin , sakoma
Subata par pietnyči matuos.

Jei bevalgant nukrenta šaukštas, peilis ar šakutė, sakoma
Alkans ateis.
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1.4. Klausimai, prašymai, pastebėjimai
Dažnai juokaujama ir dialogo forma. Vaikai ir suaugusieji juokauja nerimtai
atsakydami klausimus, atsakymams būdingas naivus priekabumas ir vaikiškos
kalbos manieros.
Kai vaikas klausia
1)

– Kur?

Kitas atsako

2)

3)
4)
5)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Kur višteli dara pur
Kur aini?
Pas rain .
Kau pirksi?
Saldain .
Kam dūsi?
Vaikams.
Kuokyms?
Geryms.
Tamsu.
Išsivypk, ir matysi.
Kau šiandyn virsma?
Kat su pupums, ausikes saldia.
Kas tau saki?
Išspruogtakis.

Kai, eidamas pro dirbančius, klausia
6)

– Kau čia dirbat?

Atsako

7)

– Padirbtyms akikes.
– Dūk varškies.
– Nu varškies dantys išbarškies.

Kai vaikas skundžiasi, kad karštas valgis, liepiama pasipūsti ir sakoma
8)
9)

Turi viej puo nuosia.
– Nu, kas būs?
– Kas būs, tau krikštysma.
10) – Tingin, tingin, tie kiaušin
– Ar nulupts?
– Ne.
– Mesk par tuorą.
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1.5. Linkėjimai, dėkojimai, sveikinimai
Juokaujama ir atsakant linkėjimus, dėkojimus ir sveikinimus. Žmogus pasveikinamas ar jam ko nors yra palinkima rimtai, o atsakoma replika ar ironiška
pastaba, kuria kartais gana žūliai reaguojama tradicines mandagumo formas.
1)
2)

– Ačiū
– Pabučiūk pečių
Saldžių sapnų, ramių blusų,
Kad nekanstų kūna jūsų.

1.6. Atsidūsėjimai
Viešpatie su viešpačiukas

2. Keiksmai
Susikaupęs piktumas ar nepasitenkinimas dažnai išreiškiamas keiksmais –
tai reagavimo forma, kylanti iš atitinkamos žmogaus dvasinės būsenos. Keikiamasi patyrus nesėkmę ar reiškiami pikti linkėjimai kitam žmogui, j niekinant ir
plūstant.
Daugelio keiksmų pagrindą sudaro žodžiai velnias, rupūžė, žaltys, apipinami
vairiais vaizdingais žodžiais, sukuriami rūstūs linkėjimai.
Keiksmų iš viso surinkta 9.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Tu sena ragana
Vuo tu žalty prakeikts
Kad tavi šymts velnių
Kad tu skradžia žemi prasmegtum
Kad tu suruktum
Kad tu pasiustum
Kad tu nudviestum
Ryk, pasprynk muna geru
Kad tavi devynias sukatas susuktų

Iš Vaiguvos krašto kilusio L. A. Jucevičiaus
užrašyti lietuvių liaudies priežodžiai3
Genys margas, žmogaus gyvenimas dar margesnis.
By vokietis balso žmogaus nesupranta.
Šnypščia kaip žaltys be ožkos pieno.
Garsingas kaip Kretingos vargonai.
Palanga – tai ne svieto pabaiga.
Kavojasi kaip kipšas nuog perkūno.
Esam lygūs kaip Plungės žydai.
Atsiliepia kaip Varnių varpas Lūkste.
Išmintingas kaip Zaleskio gandras.
Nei šuo, nei kaladė.
Eik su velniu obuoliauti – paliksi be
3
Jucevičius L. A. Raštai, Vilnius, 1959.
terbos ir be obuolių.
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Plep kaip Varnių davatka.
Pasipūtęs kaip pelėda.
Vaikščioja kaip gervė.
Išsitaisęs kaip prancūzas.
Aš esmi neštas ir pamestas.
Gul kaip šuo ant šėko.
Ilgai prausiasi kaip saulė.
Kriokia kaip prūsų žalnierius.
Balsingas kaip Kražių varpas.
Laksto kaip kipšas po jaują.
Eik su durnium vėžiauti – ans varles gaudo.
Dangus aukštai, o ant žemės kieta.
Uždek žalčio žvakę, o susirinks žalčiai.
Neša kaip numirėlis savo meilingą.
Pasileido kaip ubago botagas.
Viso yra, tiktai nėra privertimo.
Nežiūrėk per skylę, bet pamatysi velnią.
Ar dešinė, ar kairė – vis tai gerai yra.
Kaip gegužė užrištomis akimis išsirinko sau vyrą.

Pateikė
Eugenija Andruškienė (Kundrotaitė), 81 m., gyv. P kelių k.
Stefa Bagvilienė (Banytė), 49 m., gyv. P kelių k.
Elzbieta Banienė (Kaminskaitė), 83 m., gyv. P kelių k.
Stanislovas Banys, 46 m., gyv. P kelių k.
Genovaitė Eitmantienė (Grigaitė), 79 m., gyv. Daustori k.
Bronislava Ežerskytė, 81 m., gyv. Daustori k.
Elzbieta Graisienė (Mikulskytė), 71 m., gyv. P kelių k.
Kazys Kasparas, 61 m., gyv. Pak vio k.
Stanislava Kunickienė (Šimkutė), 76 m., gyv. V iguvos mst.
Antanas Lencius, 87 m., gyv. Vaiguv škių k.
Natalija Linkevičienė, 84 m., gyv. V iguvos mst.
Salomėja Savickienė (Mikolaitytė), 84 m., gyv. V iguvos mst.
Tatjana Strakšienė (Piliušenko), 77 m., gyv. Klapatauski k.
Pranciškus Šidlauskas, 71 m., gyv. Pak vio k.
Amtanina Šimkienė, 83 m., gyv. P kelių k.
Zofija Šimkienė (Šimkutė), 67 m., gyv. K lniškių k.
Zenonas Šliožys, 80 m., gyv. V iguvos mst.
Irena Šliožienė (Gudaitytė), 74 m., gyv. V iguvos mst.
Stefanija Vaitkienė (Ališauskaitė), 79 m., gyv. Pak vio k.
Zofija Vanyševa (Šimkutė), 69 m., gyv. V iguvos mst.
Jadvyga Vasiliauskienė (Urbelytė), 74 m., gyv. Vikr ičių k.
Vytautas Vološinas, 56 m., gyv. V iguvos mst.
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Vaiguvos valsčiaus senovinės dainos
Marijona Rimeikienė (Barbaraušaitė)
Išauš pavasarėlis,
Bus linksma dienelė.
Skaudės mana širdelė,
Kad aš ne panelė.
Parlėks gegužėlė
Ir visi paukšteliai,
Ras nepataisytą
Rūtelių darželį.
Pasiges darželio,
Žaliųjų rūtelių,
Kur aš beišeisiu
Rytą vakarėlį.
Pasiges bažnyčios
Tamsiosios kertelės,
Kur aš klūpojau
Sudėjus rankeles.

Aš pas savo motinėl
Kaip rožė langelyj,
O pas savo bernužėlį
Kaip šluota kertelėj.
Kad ir muš, kad ir bars,
Kur patieką gausiu.
Toli mano tėviškėlė,
Kada nukeliausiu.

Kalnai, pakalnės, raudonas uogeles
Miške susirinkom, dainavom daineles.
Atein bernelis per aukštus kalnelius,
Per užsėtus laukus ir per lazdynėlius.

iðauð pavasarelis ¬

bu,s li,Nksma di,neli

skaudies muna ðirdeli ¬
ka\að næ\panæli
paÓlieks gæguþeli

i\visi paukðtelæ, ¬
ras næpataisi,ta
ru,te,lu, darþeli
pasiges darþeli

þalu,ju ru,telu ¬
kur\að beiðeisu
ri,ta vakareli

pasiges baþni,èis

tuÑsuosæs kerteles ¬
kur\að klu,puojau
sudiejus ruqkeles

að pa(s)\sava muoti,n eli
ka,p\ruoþi luqgelie

Ûuo\pa(s)\sava bærnuþeli
ka,p\ðlu,ta kertelie

ka\i\muð ¬ ka\i\bars ¬
kur\patieka gausu

tuoli muna tieviðkeli ¬
kada nukelæusu

kalna, ¬ pakalnes ¬ rauduonas ÛuÛgeles ¬

miðki susiri,Nkuom ¬ daina,vuom daineles ¬

atein bernelis par\aukðtus kalnelus ¬

par\usietus laukus i\par\lazdi,nelus

1261

VA I G U VA

Sėskimos, panele, čia pas lazdynėlį
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Ai, Dieve brangus, kad neapsirikčiau,

Lietuvos valsčiai

sieskimuos ¬ paneli ¬ èæ pas\lazdi,neli
i\da\pakalbiesma meili,Ngu þuodelu

ai ¬ *dievi bruNgus ¬ ka\nepsirikèæÛ ¬

Su tavim, berneli, jeigu aš sutikčiau.

su\tavim ¬ berneli ¬ jeigu að sutikèæÛ

Mano bernelis į mane žiūrėjo,

muna bernelis i\muni þu,rieji ¬

Išdidžiai laimingas ko verkt nepradėjo.
Išbrisk per upelį, išbrisk į krantelį,

iþdiÈæ, laimi,Nks kuo\verkt næpradieji
iþbrisk par\upeli ¬ iðlipk i\krunteli ¬

Atrasi takelį, išeisi į kelią.

atrasi takeli ¬ iðeisi i\ke,li

Oi, jūs svieto žmonės,

Ûuo\ju,(s) svieta þmuonis ¬

Ką jūs išmislijot,
Ant mano bernelio

kau\ju,s iðmislijuot ¬
un\muna berneli

Kalbas pramislijot.

kalbas pramislijuot

Mano bernelio yra skarbas brangus,

muna berneli i,ra skarbas bruNgus ¬

O jo pasirodymu džiaugias visas dangus.
Jis mane pamatė, kepurėl kėlė,

Ûuo\juo pasiruodi,ms ¬ Èæugæ,s visas duNgus
jis muni pama,ti ¬ kæpureli kieli ¬

O artyn priėj s meilingai kalbėjo.

Ûuo\arti,n pri jæ,jis meili,Nga, kalbieji

Rūtelių daržely abudu sėdėjom,

ru,telu, darþeli, abudu siediejuom ¬

Abudu sėdėjom, meilingai kalbėjom.
Jis rūteles skynė, aš vainiką pyniau,
Ant galvelės dėjau, šalia jo sėdėjau.

abudu siediejuom ¬ meili,Nga, kalbiejuom
jis ru,teles ski,ni ¬ að vainika pi,næÛ ¬

un\galvelis diejæÛ ¬ ðalæ juo siediejæÛ

Padainavo seniausia V iguvos valsčiaus gyventoja Marijona Rimeikienė
(1896–2007). magnetinę juostą rašė Ieva Švarcaitė 1996 m. Tarmišką
tekstą šifravo, transkribavo ir bendrine kalba užrašė Stefanija Kundrotienė
2010 m.
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Samdinių godos
Elžbieta Banienė
Bėda žmogui samdininkui,

Dar ir pusryčių negavo,

Kaimo vargšui darbininkui.

Jau šeimyną išvelniavo.

Valgyt reikia duona, barščiai,

O kai pusryčius pavalgė

Ar tai šalčiai, ar tai karščiai.

Ir aplinkui apsižvalgė.

Nuo Kalėdų kaip įstojam,

seklyčią įsinėrė,

Gaspadoriui garb klojam,

Porą šnapso įsigėrė.

Kad pagirtų, nepapeiktų,

Vieną už mergos sveikatą,

Savo meil mums suteiktų.

Kad nevalgius mėšlą krato.

Kad žiopliai iš pradžių buvom,

Antrą dar ir už vaikiną,

nagus per daug įkliuvom.

Ariantį paskui merginą.

Kai ateina Devintinės,

Kad darbe jie nenusilptų

Tuomet geros gaspadinės.

Ir nevalg toliau dirbtų.

Jos išleidžia eiti tyčia

Piemenukui davė pančių,

Ant mišparų į bažnyčią.

Kad nevijo kūdron ančių.

O darbymečio sulaukiam,

Bando už ausų kratyti,

Tiesiog prakaitą mes braukiam.

Kad pavėlino išginti.

Nors ir valgyt mažai gaunam,

Ir sugav s piemenait

Gaspadoriui turtus kraunam.

Ir piemen merginait ,

Pas juos lankos kunigėliai,

Kirto po porą pantinių,

Kuriems rūpi pinigėliai.

Kodėl peikiat gaspadin .

ia jie geria, uliavoja,

Pusryčiauti suvadino,

žia, švilpia, strapalioja.

Bulvių košės prišutino.

Kumpius, sviestus, sūrius ėda,

drėbė rūgščių kopūstų,

O mes alkstam, kenčiam bėdą.

Kad pilvus geriau išpūstų.

Per pamokslus dar mus bara,

Mat iškėlė tokį balių

Kad mažai darbų padarom.

Ne dėl ponų, dėl skarmalių.

Kad neklausom gaspadorių,
Vedam būvį nepadorų.

Bernas viens suėd s sako
– Ar dar duosi daugiau, dėde

Anksti rytą vos prašvinta,

Sako – Pons turėsi bėdą –

Dar prieš valandą septintą,

Darbininks per daug suėda.

Gaspadorius geradėjas
Grįžta laukus apžiūrėj s.
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Kai ateina adventinės,

Iš to tavo nebus nieko,

Tuomet geros gaspadinės.

Tas meldimas eis ant nieko.

aipos, vaipos dar ir tyli,
Retkarčiais gerai pamyli.

Lietuvos valsčiai

Nors ir vėlai proto gausiu,
Pas skarmalių netarnausiu.

Kai jau artinas Kalėdos,
Gaspadoriui didžios bėdos.
Algas reikia sumokėti,
Kartais deras palūkėti.
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Ambasadorius Alfonsas Eidintas
Petras Tomkus
Bronės ir Albino
Eidintų šeima su
vienturčiu sūnumi
ant rankų.
Iš Eidintų šeimos
asmeninio albumo.
195

Alfonsas Eidintas gimė 1952 m. V iguvos miestelyje Bronės
Samuilytės ir Albino Eidinto šeimoje. Prieš kelis dešimtmečius
niekas nesitikėjo, jog paprastų kaimo žmonių sūnus taps garsiu
diplomatu. Kadangi Eidintų šeima gyveno netoli mokyklos,
sūnus Alfonsas nuo pat kūdikystės turėjo galimybę klausytis
kasdieninių mokinių krykštavimų. Iš tikrųjų gal aplinkos
skatinamas, nesulaukęs mokyklinio amžiaus 1958 m. pradėjo
lankyti Vaiguvos vidurinę mokyklą.
Mokykloje nuo pat pirmų dienų jis buvo stropus ir
pavyzdingas mokinys. Jo pavardė visada kabėjo garbės lentoje. Mokykloje Alfonsas turėjo pomėg rašyti. Iš pradžių jis
rašinėjo vairaus turinio straipsnelius mokyklos sienlaikrašt .
Vėliau savo rašinius skelbė rajoniniame laikraštyje ir buvo
pradėjęs svajoti apie žurnalisto profesiją.
Tuo metu buvęs Ke mės rajoninio laikraščio redaktorius
Bronius Klimašauskas, baigęs lietuvių kalbos studijas Vilniaus
universitete, prisimena nepritaręs tokiai Alfonso svajonei ir
pataręs jam rinktis kitokią specialybę. Gal tas ir turėjo lemiamos takos, kad Alfonsas pasirinko istoriją, kuriai ir paskyrė
visą gyvenimą.
A. Eidintas 1969 m. pavasar baigė Vaiguvos vidurinę
mokyklą ir tais pačiais metais stojo Vilniaus pedagogin

m.
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Alfonsas Eidintas su šeima prie Lietuvos ambasados JAV,
pasiruoš s vykti į Baltuosius rūmus įteikti LR skiriamuosius
raštus JAV Prezidentui. Vašingtonas. 199

m. gruodžio 9 d.

Prie įėjimo į Baltuosius rūmus LR ambasadorių A. Eidintą
pasitinka Nicholas Burnsas (vėliau JAV ambasadorius prie
NATO būstinės Briuselyje). Vašingtonas. 199

m. gruodžio 9 d.

Iš Eidintų šeimos archyvo
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LR ambasadoriaus A. Eidinto susitikimas
su JAV federalinio tyrimų biuro direktoriumi
Louisu

reehu, skirtas bendradarbiavimui

tarptautinio nusikalstamumo veiklos stabdymo
klausimais. Vašingtonas. 199

m.

Kelių JAV prezidentų patarėjas nacionalinei
politikai

bigniewas Brzezinskis savo kabinete

priima A. Eidintą. Vašingtonas. 199

m.

Iš Eidintų šeimos archyvo
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Ambasadai visuomet svarbiausias įvykis – savo šalies vadovo vizitas. Ambasados darbuotojai
Vašingtone, Lietuvos ambasadoje, su LR Prezidentu Algirdu Brazausku. 1995 m.
Ambasadoriai Jungtinėse Amerikos Valstijose (iš kairės) Estijos – Tomas Ilvesas, Lietuvos –
A. Eidintas,

vedijos – Karlas Liljegrenas, Latvijos – Ojaras Kalninis, kaip mokėdami

ir galėdami demonstravo Baltijos valstybių solidarumą. JAV. 1996 m.
Iš Eidintų šeimos archyvo

1268

ŽYM

S ŽMONĖS

Žymių Lietuvos muzikų koncertai ambasadoje būdavo tikra atgaiva ambasados darbuotojams
ir vietos lietuviams. Lietuvos ambasadoje – Vilniaus styginių kvartetas (iš kairės) Augustinas
Vasiliauskas, Audronė Vainiūnaitė, ambasadorius A. Eidintas su žmona Birute, Audronė
Pšibilskienė, Petras Kunca. Vašingtonas. 1996 m. sausio 17 d.

Priėmimas Baltuosiuose rūmuose. JAV Prezidentas Viljamas Dž. Klintonas su žmona

ilari

ir Lietuvos ambasadorius JAV A. Eidintas su žmona Birute. Vašingtonas. 1996 m. balandžio
2

d. Iš Eidintų šeimos archyvo
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A. Eidintas įteikia skiriamuosius raštus Jungtinių Meksikos Valstijų
Prezidentui Ernesto

edillo. Meksikas. 1996 m. gegužės 1

d.

Iš Eidintų šeimos archyvo

Ambasadoriaus A. Eidinto (dešinėje) pokalbis su Lietuvos Prezidentu
Algirdu Brazausku. Kairėje – Prezidento patarėjai užsienio politikai
Algirdas Gricius ir Neris Germanas. Vilnius. 1997 m. sausio 27 d.
Vlado Gulevičiaus nuotr.
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1997 m. visos Lietuvos ambasados daugelyje pasaulio šalių surengė
M. K.

iurlioniui skirtus vakarus. Lietuvos Respublikos Seimo

pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis Kongreso bibliotekoje perskaitė
įspūdingą pranešimą apie didžiojo lietuvių menininko kūrybą. Vizito
metu bendra ambasados darbuotojų nuotrauka su LR Seimo pirmininku.
Vašingtonas. 1997 m. Ramūno Astrausko nuotr.
LR ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose A. Eidintas sveikinasi
su senatoriumi Edwardu Kennedy JAV Katalikų centro kertinio akmens
padėjimo ceremonijoje. Vašingtonas. 1997 m. rugsėjo 11 d. Iš Eidintų
šeimos archyvo
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Ambasadoriaus darbo pradžioje – svarbi, labiausiai jaudinanti ceremonija.
Skiriamųjų raštų įteikimas Izraelio Prezidentui. Pakeliui į ceremoniją –
izraeliečių karių rikiuotė. Jeruzalė, Prezidentūra. 2002 vasario 7 d.
Iš Eidintų šeimos archyvo

institutą. 1969–1973 m. Alfonsas Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos fakulteto
studentas. Dar būdamas studentas Alfonsas pradėjo reikštis ne tik rajoninėje, bet
ir respublikinėje spaudoje1.
Pasibaigus studijoms A. Eidintas buvo paliktas tame pačiame Vilniaus pedagoginiame institute Visuotinės istorijos katedroje asistentu. Vėliau jis čia dirbo
vyr. dėstytoju, docentu, katedros vedėju, prodekanu. Čia susipažino su Birute
Astrauskaite, vedė ją ir sukūrė gražią šeimą (žr. schemą).
1986–1993 m. – Lietuvos istorijos instituto Istorijos skyriaus vedėjas. 1989 m.
apgynė hum. mokslų habil. daktaro disertaciją (tai pirmasis habilituotas daktaras
nepriklausomoje Lietuvoje). 1987–1992 m. – Lietuvos istorijos instituto direktoriaus
pavaduotojas moksliniam darbui. 1993 m. lapkritis–1997 m. rugsėjis – Lietuvos
Respublikos ambasadorius Jungt nėse Am rikos Valst jose. 1995 m. birželis–1997 m.
rugsėjis – Lietuvos Respublikos ambasadorius Kan doje (rezidavo V šingtone). 1996 m.
balandis–1997 m. rugsėjis – Lietuvos Respublikos ambasadorius M ksikos Jungt nėse
Valst jose (rezidavo Vašingtone). 1997 m. rugsėjis–2000 m. sausis – Lietuvos Respublikos ambasadorius Kanadoje (rezidavo Ot voje). 2000 m. sausis–2002 m. sausis – ambasadorius ypatingiems pavedimams Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje. 2002 m.
sausis–iki 2007 m. – Lietuvos Respublikos ambasadorius Izra lio Valst bėje. 2002 m.
spalis–iki 2007 m. – Lietuvos Respublikos ambasadorius K pro Resp bliko- 1 Eidintas A. Mes, kuriuos nuvijo broliai, Komjaunimo
tiesa, 1973, geg. 18.
je (rezidavo Tel Aviv ). 2003 m. gegužė–
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Eidintų giminės
genealoginis medis.
2008 m. Sudarė
Ieva

iki 2007 m. – Lietuvos Respublikos ambasadorius Eti pijos Li udies Demokr tinėje Resp blikoje (rezidavo Tel Avive). Nuo 2008 m. – Lietuvos Respublikos
ambasadorius Norv gijoje.
A. Eidintas parašė daugiau kaip 100
straipsnių, kurie yra paskelbti vairiomis
kalbomis, ir per 20 knygų bei monografijų. Kai kurios jų išverstos anglų kalbą.
Ambasadorius Eidintas yra vienturtis Bronės Eidintienės (Samuilytės),
sulaukusios 95 metų, sūnus. Tėvas Albinas Eidintas mirė 1993 m. pabaigoje, kai
jam sukako vos 70 metų. Motina V iguvoje labai pasiilgsta nuolat užsieniuose gyvenančio savo sūnaus. Ilgėliau
gimtinėje jis pabūna tik tuomet, kai
atostogauja. Parskridęs Lietuvą darbo
reikalais, ambasadorius A. Eidintas visuomet skuba bent kelioms valandoms
atvažiuoti V iguvą aplankyti mamos.

varcaitė

Bronė Eidintienė Vaiguvoje. Apie 1990 m.
Iš Eidintų šeimos albumo
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Vaiguvos parapijos klebonas –
Telšių kunigų seminarijos rektorius
Marija Klimašauskienė (Gaščiūnaitė)

Kl vainių parapijos D mšiškių kaime per Kazimierines gimęs 1926 m. kovo
4 d. Gaščiūnų šeimoje sūnus buvo pakrikštytas Kazimieru.
Kazimieras Gaščiūnas mokėsi Getaut ir Rozal mo pradžios mokyklose, kur
baigė keturias klases, o vėliau išvyko Panevėž mokytis prekybos mokykloje,
kurią baigęs mokėsi Šiaulių gimnazijoje. 1947 m. stojo Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigė 1952 m. Studijuojant paskutiniame kurse, 1951 10 23
buvo pašventintas kunigu.
1952–1953 m. – Telšių katedros vikaras, 1953–1954 m. – Teneni parapijos
klebonas, 1954–1955 m. – P kelių (Mažeikių r., prie Latvijos sienos) parapijos klebonas, 1955–1957 m. – V iguvos parapijos klebonas.
Atvykęs
V iguvą, K. Gaščiūnas neturėjo kur gyventi. Didelis senosios
klebonijos pastatas dar tebestovėjo, bet jame jau gyveno kelios kolūkiečių šeimos.
Gyvenamąją patalpą jam teko privačiai nuomotis. Iš pradžių jis buvo apsigyvenęs
Linkutės name, o vėliau persikraustė arčiau bažnyčios – Pilkienės namą. Jam
šeimininkauti Vaiguvą iš Pakruojo rajono buvo atvykusi jo sesuo Marija, kuri čia
susipažino su Antanu Klimašausku ir už jo ištekėjo.
K. Gaščiūnas buvo griežtas ir reiklus savo parapijiečiams. Vaiguviškiai net iki šiol (praėjus 50 metų)
prisimena, kaip kalėdodamas jaunasis kunigėlis jiems
pareikšdavęs Kodėl taip apsileid gyvenat Ir konkrečiai
nurodydavęs, ką galima lengvai pasitvarkyti. Sunkiais
pokario metais automobilių dar niekas neturėjo, o arkliai iš visų buvo atimti kolūk bendriems reikalams,
ir sunkiai sergančiam ligoniui parvežti kunigą namus
nebuvo su kuo. Tokiems ligoniams duoti paskutin
patepimą, anot Stanislavos Kunickienės, jaunas, žvalus
Vaiguvos parapijos klebonas Kazimieras Gaščiūnas atskubėdavo pėsčias per laukus žmonių sumintais takeliais, apsivilkęs kunigo sutana. Taip po kelis kilometrus
jis vaikščiojo pėsčias po kaimus, aptarnaudamas savo
parapijiečius. Taip vyko artimas ir šiltas bendravimas
dvasininko su tikinčiaisiais. pač savas ir paprastas
jis būdavo per Kazimierines, kai Vaiguvos klebonui
būdavo ir gimtadienis, ir vardadienis. Tada jis nusivilkdavo ir kunigo sutaną.
Laisvalaikiu V iguvoje K. Gaščiūnas daug skaitė, Vaiguvos parapijos klebonas
mokėsi, bendravo su kitų parapijų kunigais, ypač su Kazimieras Gaščiūnas prie
Ke mės parapijos kunigais.
Vaiguvos bažnyčios sienos.
1957–1958 m. Kaune ruošėsi teologijos licen- 1957 m. Iš Vitalijos Slipkutės
ciatui ir dirbo Kauno šv. Juozapo parapijos altaris- asm. albumo
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tu su vikaro teisėmis. Išklausė visas
paskaitas ir išlaikė visus egzaminus.
Licenciato darbui parašyti teko gr žti
Telši s, kur buvo vyskupo paskirtas
Telšių Švč. Mergelės Marijos mimo
Dangų bažnyčios vikaru. Darbą parašė
tema Jėzaus Kristaus istoriškumas nekrikščionių istorikų raštuose ir teikė
Kauno arkivyskupijos valdytojui, kuris
K. Gaščiūną paskyrė Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dėstytoju. Po
savaitės j pasišaukė Telšių vyskupas
P. Maželis ir pasakė, kad sovietų saugumas sakė j išbraukti iš dėstytojų ir
sustabdyti jo mokslinę veiklą.1
Ta da, 1960–1973 m., jis bu vo
paskirtas Šv kšnos parapijos klebonu.
Vėliau, 1965 06 05, buvo paskirtas Telšių
katedros kapitulos kanauninku, 1973–
1975 m. – Šilutės parapijos altaristu,
1975 m. – Telšių katedros altaristu,
1975–1978 m. – Telšių Švč. Mergelės Marijos mimo Dangų parapijos klebonu,
1978–1987 m. – Mažeikių parapijos kle- Klebonas Kazimieras Gaščiūnas su tuometiniu
bonu, 1987–1988 m. – Plungės parapijos vargonininku Petrusevičiumi Vaiguvos bažnyčios
klebonu, 1988–1989 m. – Kauno tarp- šventoriuje. 1956 m. Iš V. Slipkutės asm. albumo
diecezinės kunigų seminarijos dėstytoju.
1989 m. Telšių vyskupas Antanas Vaičius išleido dekretą, kuriuo buvo atkurta Telšių kunigų seminarija. Jos rektoriumi skiriamas Kauno tarpdiecezinės
kunigų seminarijos dėstytojas kanauninkas K. Gaščiūnas. Čia dvasios tėvo pareigas
pradėjo eiti doc. dr. S. Brazdeikis.
1990 m. popiežius Jonas Paulius II K. Gaščiūnui suteikė monsinjoro titulą.
1993 m. jo paties prašymu K. Gaščiūnas buvo atleistas iš Telšių kunigų seminarijos
rektoriaus pareigų ir paliktas dėstytoju. 2007 m., nusilpus sveikatai, K. Gaščiūnas
liko Telšių katedros rezidentu.
Viename iš savo straipsnių Dvasingumo problema K. Gaščiūnas rašė
Kas nori kurti gražų gyvenimą, laim sau ir kitiems be aukos, be
kryžiaus, be sav s išsižadėjimo, tas gyvena tuščia utopija, sudeda
viltis į niekuo nepagrįstą iliuziją. Tačiau krikščionybė – Bažnyčia
savo narius įpareigoja aukotis ne dėl aukos, ji nurodo kelią į tikrą, pilnutinį žmogaus gyvenimą, kai jis,
vadovaujamas dvasios, jungiasi su gėrio,
1
Telšių ligoninėje mirė kan. mons. jubil. Kazimieras
laimės ir gyvenimo altiniu – Dievu. Tik
Gaščiūnas, Telšių vyskupijos kurijos inf., www.
bernardinai.lt
Jo padedamas, krikščionis tampa tikruoju
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Senosios klebonijos pastatas Vaiguvoje, kuriame tuomet klebonui
Kazimierui Gaščiūnui nebuvo vietos. 2007 m. A. Petrašiūno nuotr.

savo ir kitų gyvenimo kūrėju. Padedamas Dievo malonės, jis prisiima
pasėto grūdo dalią – miršta sau, kad gyventų Dievui ir žmonėms.
ia ir pasirodo žmogaus krikščionio dvasios didybė ir didžioji pergalė, lemianti sau ir kitiems velykinį prisikėlimą ir džiaugsmą.“
Tok gyvenimą jam Apvaizda lėmė paskutiniaisiais gy- Kanauninkas
monsinjoras
venimo metais.2
2009 m. vasario 22 d., eidamas 83-iuosius metus, Telšių K. Gaščiūnas –
ligoninėje mirė Telšių vyskupijos kunigas mons. kan. jubil. Ka- Telšių kunigų
zimieras Gaščiūnas. Garbusis velionis buvo pašarvotas Telšių seminarijos rektorius.
katedroje, kur du vakarus už mirus j buvo meldžiamasi, 199 m.
Iš K. Gaščiūno
giedamos Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmės.
Vasario 24 d. Telšių katedrą rinkosi tikintieji, velionio asm. albumo
artimieji, paž stami ir parapijų, kuriose monsinjoras buvo dirbęs, atstovai, kad nuoširdžiai pasimelstų už mirus j ir dalyvautų jo laidotuvėse. Už Telšių vyskupijos katedros kapitulos
kanauninką, buvus vyskupijos kunigų tarybos ir Konsultorių
kolegijos nar , Telšių vyskupijos tribunolo teisėją, Telšių kunigų seminarijos dėstytoją šv. mišias aukojo iš vairių Lietuvos
vyskupijų parapijų susirinkę kunigai. Šv. mišių koncelebracijai
vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta. Šv. mišias kartu su
Telšių ganytoju aukojo apašt. prot. jubil. Bronius Antanaitis,
apašt. prot. jubil. Juozapas Pranciškus Gedgaudas, Telšių vyskupo generalvikaras prel. dr. Juozas Šiurys,
Švėkšnos klebonas prel. kan. Petras Stu2
Telšių ligoninėje mirė kan. mons. jubil. Kazimieras
kas, Telšių kunigų seminarijos rektorius
Gaščiūnas, Telšių vyskupijos kurijos inf., www.
kan. mgr. Jonas Ačas, Telšių katedros
bernardinai.lt.
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kanauninkų kapitulos pirmininkas Palangos dekanas kan. dr. Algis Genutis, iš vairių
parapijų atvykę monsinjorai, kanauninkai, kunigai. Už buvus dėstytoją meldėsi ir
Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovybė, klierikai, Telšių vyskupijos licėjaus moksleiviai. Laidotuvių šv. mišiose giedojo Telšių muzikos
mokyklos mokytojų ir Telšių katedros didysis sumos chorai.
Šv. mišių pradžioje Telšių vyskupas J. Boruta kartu su kunigais kalbėjo rytmetines atgailos psalmes, o pamoksle susirinkusiems priminė, jog velionis buvo
uolus ir kunigiškai tarnystei atsidavęs dvasininkas. Kalbėjo apie velionio nueitą kelią.
Po šv. mišių garbingojo velionio palaikus didelis kunigų ir tikinčiųjų būrys
per Telšių miestą centrine Respublikos gatve nulydėjo amžinojo poilsio vietą
Telšių Švč. Mergelės Marijos mimo Dangų bažnyčios šventoriuje, kur šalia
ten jau palaidotų kunigų ir monsinjorų, kaip sakė apeigoms vadovavęs Telšių
vyskupas Jonas Boruta, monsinjoras kan. K. Gaščiūnas atgulė ir ilsėsis, kol išgirs
Kristaus kvietimą keltis paskutiniajam teismui.
Nuoširdžia malda ir giesme palydėję dvasininką
paskutinę gyvenimo
kelionę, laidotuvių dalyviai viltingai linkėjo mirusiajam amžinojo džiaugsmo ir
ramybės Viešpaties, kurio mokymą pasauliui garbusis velionis uoliai ir atsidavęs
skelbė per ilgus savo kunigystės metus.3

3

Amžinybėn iškeliavo kan. mons. jubil. Kazimieras
Gaščiūnas, Katalikų bažnyčia Lietuvoje, http //katalikai.lt.
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Ieva Švarcaitė – mokslininkė ir ūkininkė
Stefanija Kundrotienė

Ieva Švarcaitė (gim. 1939 m. balandžio 18 d. Norki k., V iguvos vls.,
Ke mės r.) – gamtos mokslų daktarė, Doctor scientiarum naturalium ir ADoc.
1954 m. baigė Vaiguvos septynmetę mokyklą. 1957 m. Ke mėje baigė vidurinę mokyklą. 1957–1962 m. studijavo Vilniaus valstybiniame universitete Gamtos
fakultete, kur gijo geografo ir vidurinės mokyklos geografijos mokytojo specialybę.
1962–1965 m. dirbo geografijos mokytoja Kr žių ir Kelmės vidurinėse mokyklose.
Nuo 1966 m. dirbo Geologijos valdybos Kompleksinės geologinės ekspedicijos
paieškinių ir žvalgybinių lauko darbų vykdytoja, geologe, geomorfologe, statybinių
medžiagų paieškinio būrio viršininke.
1972 m. žvalgė teritoriją būsimai Maže kių naftos perdirbimo monei.
1973 m. Vilniaus universitete Gamtos mokslų fakultete apgynė geografijos
mokslų kandidato disertaciją. Nostrifikavus geografijos mokslų kandidato diplomą,
suteiktas gamtos mokslų daktaro laipsnis.
1974–1975 m. prieš statant Ignal nos atominę elektrinę ir V sagino miestą
žvalgė jų teritorijas, aprūpinant statybas reikiamos kokybės smėliu ir žvyru.
Nuo 1979 m. dirbo Vilniaus universitete. Mokslinės veiklos kryptys kalvoto moreninio landšafto antropogenizacija, agrolandšaftinė ekologija, geografijos
terminija. Savarankiškai studijavo užsienio kalbas.
Skaitė keliomis kalbomis mokslinius pranešimus tarptautinių kongresų, konferencijų bei simpoziumų metu. Apie paukščių migraciją Europoje skaityta San
Marine (Italija, 1994). Pranešimas Erosio de la tero laimėjo tarptautin konkursą ir
pateko 80-ojo pasaulinio esperantininkų kongreso programą Tamperėje (Suomija,
1995) – tai buvo pirmasis ir vienintelis pranešimas iš buvusios Sovietų Sąjungos
šalių. Tarptautiniame 28-ajame geografų kongrese Hagoje (Olandija, 1996) skaitytas
pranešimas anglų kalba tema Antropogeninis poveikis kalvotiems moreniniams
landšaftams (Human impact on the hilly morainic landscapes).
Daug didesn tarptautin konkursą Roterdame (Olandija) laimėjo kitas
pranešimas Homara agado en Čebalta regiono , kuris buvo trauktas 90-ojo
jubiliejinio (sukako 100 metų, kai tarptautinė esperanto kalba buvo sukurta mažame Lietuvos miestelyje – Veisiejuos ) kongreso programą ir skaitytas pasaulinio
kongreso metu.
vykdžiusi penkiomis kalbomis (anglų, vokiečių, prancūzų, italų ir esperanto) visus tarptautinius reikalavimus 2006 m. Komarne (Centrinėje Europoje ant
Dunojaus krantų) vykusioje 29-ojoje universitetinėje sesijoje apgynė gamtos mokslų
daktaro disertaciją ir Tarptautinė San Marino mokslų akademija suteikė gamtos
mokslų daktaro tarptautin titulą (Doctor scientiarium naturalium), aukščiausią
mokslinę adjunkto kategoriją ir asocijuoto docento (ADoc) vardą.
Lietuvos recenzuojamuosiuose ( Geografija , Geografinis metraštis ) bei
užsienio leidiniuose I. Švarcaitė paskelbė apie 70 mokslo darbų ir 19 geografijos
mokslą populiarinančių straipsnių.
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I. Švarcaitė lankėse Balkanuose Ieva varcaitė miškelyje Norkių kaime
(Bulgarija, 1978), Karpatuose (Vengrija,
1983), Alpėse (Austrija, 1992), Apeninuose (Italija, 1994), Skandinavijoje (Suomija, 1995), Nyderlanduose (Olandija, 1996) ir kt. šalyse, kur domėjosi gamtinės
geografijos terminais. Pagal surinktą medžiagą nuo 2007 m. rengia dešimtkalb
Gamtinės geografijos terminų žodyną .
I. Švarcaitė yra daugelio tarptautinių ir Lietuvos mokslinių organizacijų
narė Lietuvos geografų draugijos – nuo 1974 m., Tarptautinės geografų draugijos,
Tarptautinės geografinių terminų komisijos – nuo 1976 m., Pasaulio esperantininkų
asociacijos – nuo 1989 m., Lietuvos mokslininkų sąjungos – nuo 1989 m., Pasaulio lietuvių katalikų mokslo akademijos – nuo 1991 m., Tarptautinės San Marino
mokslų akademijos – nuo 1992 m.
Mokslininkė I. Švarcaitė mėgo keliauti ir kalbėti vairiomis kalbomis.
Lietuvoje atkūrus Nepriklausomybę, pereita prie naujų ūkininkavimo formų.
Dideli kolūkių laukų plotai buvo suskaldyti smulkesnius. Kūrėsi žemės ūkio
bendrovės ir pavieniai ūkininkai, turintys vidutiniškai nuo 7,6 iki 9,4 ha. 1994 m.
buvo grąžintos nuosavybės teisės ir paveldėtą senelio Juozo Jociaus (11,82 ha)
žemę Norkių kaime. Vaiguvos aplinkiniuose kaimuose kilo didelis sujudimas moteris, mokslininkė iš sostinės Vilniaus atvažiuos Vaiguvos seniūniją ūkininkauti.
Kad būtų galima ūkininkauti, reikėjo vykdyti nemažai reikalavimų
1) mokėti važiuoti su traktoriumi (teko mokytis ),
2) baigti agronomijos kursus,
3) turėti veterinarijos žinių – kaip auginti gyvulius (reikėjo vakarais mokytis
technikume),
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kio įregistravimo pažymėjimas, išduotas 1995 metais

4) turėti žinių apie trąšas ir jų pritaikymą ūkyje,
5) baigti kursus apie augalų apsaugą (javų purškimą chemikalais).
Nauji ūkininkai pagal statymą dalijosi kolūkių turtą gyvulius, žemės ūkio
techniką bei pastatus (fermas ir kt.). I. Švarcaitės tėvai, kurie buvo jau senokai mirę,
stodami kolūk buvo atidavę daugiau negu kaimynai gyvulių (arklių, karvių, kiaulių,
avių ir kt.), grūdų (rugių, kviečių, miežių, avižų), žemės ūkio padargų (porinius ratus,
šlajas, plūgus, akėčias, volą, drapakus (turėjo kelis, nes buvo kalvis) ir net javų sėtuvę.
I. Švarcaitė ūkininkavimo pradžioje iš kolūkio nieko negavo, nes tėvai
buvo mirę ir kolūkio dalybose nedalyvavo, nors visą gyvenimą kolūkyje sunkiai
dirbo. I. Švarcaitė pradėjo ūkininkauti be gyvulių, neturėdama mėšlo – organinių
trąšų – laukams tręšti, be jokios žemės ūkio technikos, be grūdų sėklos – viską
reikėjo pirkti, skolintis, samdyti. Per metus kitus mokslininkės santaupos sunyko.
Iš giminių teko skolintis pinigų ūkininkavimui. Kelerius metus netręšiama žemė
duodavo menką derlių. Atėjo visiškas bankrotas.
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Pereinamojo
laikotarpio
į ekologinį ūkį
statuso sertifikatas

Per kelerius ūkininkavimo metus, nenaudojant jokių trąšų (nei organinių, nei
mineralinių), dirbami laukai savaime pasidarė ekologiški. Iš jų paimti dirvožemio
mėginiai buvo nuvežti Kauno agrochemijos laboratoriją, kuri patvirtino žemės
ekologiškumą. Už darbą reikėjo sumokėti.
Bėgo metai. Buvo pateikta paraiška Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakulteto ekologams ekspertams dėl I. Švarcaitės dirbamų laukų, esančių
Norkių kaime, ekologiškumo. Pagaliau 1998 m. buvo suteiktas pereinamojo laikotarpio ekologin ūk statusas, 1999 m. šis statusas suteiktas visam I. Švarcaitės
ūkiui (15,82 ha) ir tik 2000 m. suteiktas tikro ekologinio ūkio statusas ir išduotas
sertifikatas. Už sertifikatus ūkininkams buvo mokami pinigai. Taip I. Švarcaitės
ūkis atsigavo – ėjo normalias ūkininkavimo vėžes.
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Ekologiškos
natūraliosios
produkcijos rinkėjo
statuso sertifikatas

Be to, 2000 m. I. Švarcaitė sudarė nuosavo Kasi lių m ško sklypo stambaus
mastelio landšaftin žemėlap , kur pateikė sertifikuoti Kauną. Kauno miškininkai
buvo nustebę – kaip ūkininkė galėjo sudaryti tok žemėlap , kokio jie patys nemoka
sudaryti. Kasiulių mišką atvažiavo iš Kauno miškininkų ekspertų komanda. Jie
lengvai išsiaiškino, kad I. Švarcaitė yra ne tik ūkininkė, bet ir mokslininkė, stažavusis
landšaftotyros srityje Maskvos M. Lomonosovo universitete. Eksperto J. Pekarsko
vadovaujama miškininkų komanda suteikė Kasiulių miško sklypui ekologiško miško
statusą – pirmajam ir vieninteliam miškui Kelmės rajone, o gal ir Lietuvoje. Miško
savininkei I. Švarcaitei suteiktas ekologiškos natūralios produkcijos rinkėjo statusas.
2005 m., paruošus miško sodinimo projektą, gauta Europos Sąjungos parama
miškui sodinti žemės ūkio paskirties žemėje. T tuvėnų miškų urėdija, laimėjusi
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Pagaliau 2000-aisiais
metais buvo gautas
tikro ekologinio ūkio
statuso sertifikatas

konkursą, 2006 m. pavasar pasodino pagal visus miško sodinimo taisyklių reikalavimus miškel Norkių kaime.
Per sausras kai kurios atokesnės kalvotos daubotos Žemaičių aukštumos
vietos išdegė ir teko iš naujo atsodinti. Pasirodo, kad ypač jautrūs buvo ąžuoliukai
ir liepaitės. Tai brangiausi sodinukai. Tame miškelyje 5,32 ha plote dabar auga
lapuočiai (beržai, ąžuolai, liepos, juodalksniai, klevai, šermukšniai) ir spygliuočiai
(eglės, pušys).
Gavus tikro ekologinio ūkio sertifikatą, ūkyje atsirado daug papildomų
darbų prieš kulant javus reikėjo švariai išplauti javų kūlimo kombaino bunker ,
javus pristatyti tam tikrą vietą, nepriklausomai nuo atstumo, javus vežti dengta
mašina ir t. t.
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Ilgametis Vaiguvos parapijos klebonas
ir poetas Zigmantas Šimkus
Gabija Juščiūtė, Ieva

varcaitė

Poetas ir kunigas Zigmantas Šimkus gimė 1920 m.
spalio 29 d. B ržėnų–Akal cijos kaime, Š ukėnų valsčiuje.
Vaikystė prabėgo to paties valsčiaus Petr šių kaime. Mokėsi
V dsodžio pradžios mokyklos Maravilės (dabar Daugirda )
komplekte pas mokytoją Praną Putrimą, keturių skyrių egzaminus išlaikė 1932 m. pavasar (P šilėnuose). Toliau Z. Šimkus
mokėsi Šiauli berniukų gimnazijoje, pasižymėjo literatūriniais
gabumais. Nuo 1935 m. buvo literatų būrelio, kur globojo
rašytojas, mokytojas Stasys Anglickis, narys. Z. Šimkus buvo
renkamas būrelio sekretoriumi, savo kūrybą skaitė susirinkimuose, literatūriniuose vakaruose. 1938 m. lapkričio 26 d. Kun. igmantas
imkus seminarijos
Ke mės progimnazijos literatų vakare dalyvavo ir savo kūrybą
skaitė ir trys Šiauli berniukų gimnazijos atstovai Zigmas metais
Šimkus, būrelio pirmininkas Jonas Kuzma bei Petras Čepulis
(pokaryje dirbo žvenčio rajono G dmoniškės pradinės mokyklos vedėju). Be to,
Z. Šimkus Narzizo Rymanto slapyvardžiu aktyviai bendradarbiavo Kaun leidžiamame moksleivių žurnale Ateitis . 1939 m. VI klasės gimnazistas Z. Šimkus šio
žurnalo literatūriniame konkurse už apysaką Gaisras laimėjo trečiąją vietą. Ir
pagaliau 1941 m. gegužės 1 d. Šiaulių 2-ojoje vidurinėje mokykloje vyko Z. Šimkaus dramos Pelkė premjera. Pjesę, kuri susilaukė didelio pasisekimo, režisavo
Šiaulių dramos teatro aktorė Potencija Pinkauskaitė.
Baigęs Šiaulių gimnaziją, Z. Šimkus mokėsi Telši kunigų seminarijoje.
1946 m. spalio 27 d. šventintas kunigu (primicija – 1946 m. lapkričio 17 d.
Š ukėnų bažnyčioje). Kunigavo Tauragėj , Maže kiuose, lakiuos , Vaič ičiuose,
L eplaukėje, Pl ngėje, Darb nuose, Veiv ržėnuose. Nuo 1963 m. daugel metų
klebonavo V iguvos parapijoje. Šioje parapijoje tai ilgiausiai klebonavęs kunigas.
Kun.

.

imkus ir

Vaiguvos vaikai per
Pirmąją komuniją
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Visą prasmingą gyvenimą Z. Šimkus neužleido literatūrinės kūrybos,
bet okupacija neleido viešai reikštis
spaudoje ir visuomenėje. Tik prasidėjus
Atgimimui, 1990 m. Pergalės žurnalo nr. 2 buvo išspausdinti devyni jo
brandžiausi eilėraščiai ( Nakties misterija , Prie sodo vartų , Oazės balsas ,
Pranašystė , Latro testamentas ir
kiti), parašyti 1951–1959 m. 1994 m.
Valstybinės leidyklos centras Vilniuje
išleido poeto kun. Z. Šimkaus pirmąją
lyrikos rinktinę Šiksnosparniai tėvo
sode . Leidin apipavidalino dailininkas
Rimantas Dichavičius. Poezijos knygelėje – trys skyriai Žibuoklės ir dilgėlės , Silentium in tenebris ( Tamsybės
tylėjimas ) ir Ant betirpstančios ledo
lyties . Iš viso rinktinėje – 51 eilėraštis.
Daugelis poeto eilėraščių baigiasi nusivylimu žemišku gyvenimu ir
posmais Amžinybei. Poetas teigia, kad ...Viešpaties
didelėje minty mažam gyvenimui jėgų neberandu .
Mūsų kraštiečio Zigmanto Šimkaus poezijoje
atsispindi Laimės, Gėrio, Grožio prisiminimai, dramatiškas žmogaus likimas ir pasiruošimas šviesiam,
amžinam dvasiniam gyvenimui Anapilyje.1
Antroji Z. Šimkaus knyga Nuodėguliai išleista
2004 m. leidykloje Saulės delta . Lyrikoje atsispindi
ryškūs kelionės per gyvenimą išbandymai, prasmės
ieškojimas, vienatvės išgyvenimas, gimtųjų namų, meilės ir šilumos ilgesys. Knygos autorius šiuos gilius
atspindžius sieja su gamtos motyvais. Čia spausdinami
eilėraščiai, parašyti 1937–2004 m.
Pablogėjus sveikatai Z. Šimkus išsikėlė gyventi
pas seser Šiauli s. Mirė 2009 m. liepos 4 d. Šiauliuos ,
eidamas 89-uosius metus. paskutinę kelionę – tėvų
kapus Š ukėnuose – palydėjo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, būrys kunigų, šaukėniškių ir žmonių,
atvykusių iš kitų vietovių.

1

Kun.

.

S ŽMONĖS

imkus net ir

persikėl s į

iaulius neapleido

kunigystės

Kun.

.

imkus

Rimkus V. Himnai amžinybei, Bičiulis, 1994, rugpj.
24.
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Mindaugas Norbutas –
Atėnų olimpiados dalyvis
Kornelija Norbutienė

Mindaugas Norbutas (1976 08 24 V iguvoje, Ke mės r.), lengvaatletis, Ke mės vaikų ir jaunimo sporto
mokyklos lengvosios atletikos treneris.
1983–1990 m. mokėsi V iguvos vidurinėje mokykloje, 1991–1994 m. – Vilniaus 65-ojoje vidurinėje
mokykloje, po to – Lietuvos kūno kultūros akademijoje
neakivaizdiniame skyriuje.
1994–1998 m. – I savininkas, 1995–1996 m. –
tarnavo Lietuvos kariuomenėje, nuo 2002 m. – Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokyklos lengvosios
atletikos treneris.
Lietuvos jaunimo bėgimo rungties (2 000 m,
1993 m.), jaunių ir jaunimo (3 000 ir 1 000 m, 1994 m.), lengvosios atletikos (1 500 m, 1993 m., 800 m, 1995 m.) pirmenybių, Lietuvos lengvosios atletikos taurės (1 000 m,
1993 m., 1 500 m, 1997 m.) bei uždarųjų patalpų
čempionato (800 m, 2001 m.), Lietuvos atletikos federacijos jaunimo žaidynių ir čempionato (1 500 ir 800 m,
1996 m.), Šiaulių miesto olimpinės mylios bėgimo
(1996 m.), Lietuvos olimpinės dienos (800 m, 1995 m.)
čempionas. Baltijos šalių mačų čempionas (800 m,
2000, 2001 m.), II vietos laimėtojas (800 m, 2001 m.),
žiemos rungčių (800 m, 2001–2003 m.) ir vasaros rungčių (800 m, 2002–2003 m.) nugalėtojas.
Lietuvos (3 000 m, 1993 m.), Lietuvos rudens (1 500 m, 1993 m.) krosų
nugalėtojas. V. Šveikausko (1 000 m,
1998–2000 m.), Prezidento (1 000 m,
2000 m., 600 m, 2001 m.) taurių laimėtojas. Lietuvos lengvosios atletikos
federacijos taurės žiemos ir vasaros
čempionatų (800 ir 1 500 m, 1999 m.),
šios federacijos žiemos (800 ir 1 500 m,
1999 m., 800 m, 2000, 2002 m.) bei
vasaros (800 m, 1999, 2000, 2003 m.)
čempionatų čempionas. Europos taurės
IV vieta (Kroatija), šios taurės antrosios lygos varžybų III vietos laimėtojas.
Lietuvos lengvosios atletikos federacijos
taurės 800 m ir 4 × 1 500 m estafetės

Vaiguviškis Mindaugas
Norbutas – Atėnų
olimpiados dalyvis
Atėnų olimpiados metu
800 metrų bėgimo trasoje
vaiguviškis M. Norbutas
aplenkė vietinį Graikijos
sportininką. 200

m.

Nuotraukos iš Norbutų
šeimos albumo
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Atėnų olimpiados
dalyvių sutikimas
Kelmės rajono
savivaldybėje

Atėnų olimpiečius
sveikina LR
Prezidentas Valdas
Adamkus. 200

m.

Nuotraukos
iš Norbutų šeimos
albumo

(2000 m.), uždarų patalpų 1 000 m rungties (2001 m.) nugalėtojas. Lietuvos lengvosios atletikos čempionatų vasaros (2002–2003 m.) ir žiemos (2002, 2004 m.) 2-ųjų
rungčių laimėtojas. Pasaulio čempionato dalyvis (Paryžius, Prancūzija, 2003 m.).
Estafetės rungties respublikos rekordininkas, Lietuvos 800 m bėgimo rekordininkas,
Lietuvos suaugusiųjų rinktinės narys (800, 1 500 m bėgimo ir estafetės rungčių),
olimpinės rinktinės narys (nuo 2003 m.). Kelmės rajono savivaldybės sporto skyriaus stipendininkas (nuo 2003 m.).
2002–2004 m. Europos taurės pirmosios lygos varžybų 800 m nugalėtojas
(Slovėnija, 2002 m.), 2-osios lygos varžybų II vietos laimėtojas (Danija, 2003 m.).
2004 m. vaiguviškis Mindaugas Norbutas – Atėnų olimpiados dalyvis, pasiekęs gerų rezultatų. Gr žęs su savo treneriu J. Sabaičiu iš Graikijos Lietuvą,
M. Norbutas buvo iškilmingai sutiktas savo gimtojo Kelmės rajono savivaldybėje.
Iš Atėnų sugr žusius olimpiečius pasveikino ir Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus.
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Dailininkas Zigmas Petravičius
Ieva

varcaitė

Zigmas Petravičius gimė 1862
06 16 Sirvyd dvare, kuriame nuo seno gyventa Petravičių. Tai liudija senų
žmonių atsiminimai ir senosios Sirvydų kapinaitės, kuriose palaidoti dvaro
savininkai Petravičiai.
2012 m. garbaus amžiaus dailininko sesuo Ona, gyvenanti JAV, parengė projektą ir finansavo Sirvydų
dvaro atstatymą. Darbus vykdė buvusio
dvaro ūkvedžio vaikaitis, kuris pastatė
gyvenamąj namą ant dvaro ledainės
pamatų, aplink iškasė kelis tvenkinius,
sutvarkė alėją, vedančią kapinaites.
Kraštotyrininkas Jonas Vadeikis rašė
Sirvydų dvaras – žinomo dailininko
Zigmo Petravičiaus gimtinė.
Kelmiškė Petronelė Matulytė teigė, kad Z. Petravičius mokytojavo Ke - Dail. igmo Petravičiaus portretas. 1950 m.
mės progimnazijoje nuo pat jos sikūrimo dienos, t. y. nuo 1921 m., ir dėstė piešimą. Moksleiviai prisimena dailininką
kaip gerą mokytoją ir nuoširdų draugą. pamokas jis atsinešdavo savo tapytų
paveikslų, išsamiai aiškindavo ir atskleisdavo tikrąj meną. Kita dailininko mokinė
Peldavičiūtė pasakodavo, kad piešimo pamokos jai būdavo pačios mėgstamiausios.
Dailininkas savo mokinius dažnai kviesdavosi namus P verpenio kaime.
Čia mokiniai matė didel tapytojo darbo kambar , kurio visos sienos buvo nukabinėtos dideliais ir mažais paveikslais, o juose margavo paž stamos ir nepaž stamos
vietovės, peizažai. Visur mėtėsi pradėti ir ką tik baigti jo darbai. Dailininkas
nuoširdžiai pasakodavo, kas juose vaizduojama, aiškino darbo techniką, atskleidė
vairius drobės gruntavimo receptus, parodė, kaip kuriami paveikslai. Apsilankiusių
pas dailininką moksleivių atmintyje strigo jo paprastumas, nuoširdumas, beribė
meilė menui, kuklus kambario apstatymas, kareiviškai paklota lova, paprastos
kėdės, nė vieno nereikalingo daikto. Dailininkas vilkėjo paprastą valstietišką milin
švarką, tokias pat namų darbo kelnes.
Dailininkas Z. Petravičius ne kartą vaikams prisipažino, kad esąs labai
patenkintas tapytojo darbu ir kad šiam pašaukimui atiduodąs visas jėgas, visą
laisvalaik .
Z. Petravičius Kelmės progimnazijoje buvo laisvai samdomas mokytojas.
Jis gavo gerą menin išsilavinimą. 1879 m. pradėjo studijuoti V ršuvos menų
mokykloje. 1881–1889 m. studijavo Peterb rgo dailės akademijoje, paskui dar
vienerius metus – privačioje Par žiaus Žiuliano dailės akademijoje pas garsų
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„Rugiapjūtė“ (viršuje)

„ venčiausioji Trejybė virš Vilniaus katedros“.
is paveikslas 1977 m. įtrauktas į kultūros
paveldą
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tapytoją K. Diuraną. Peterb rge mokėsi vadovaujamas dai- „Sėja“.
lininko profesoriaus P. Čistiakovo (1832–1919), kuris išugdė 2007 10 2 .
visame pasaulyje žinomus dailininkus V. Surikovą, M. Vrubel , A. Petrašiūno nuotr.
I. Repiną, V. Vasnecovą, V. Serovą ir kt. Akademijoje pasižymėjo ir Z. Petravičius. Dar studijuodamas buvo apdovanotas sidabro medaliu. Jis
dalyvavo dailės parodose. 1905 m. eksponavo antimilitaristin paveikslą Mirties
žygis , kur caro cenzūra konfiskavo. Tais pačiais metais Z. Petravičius, vengdamas persekiojimų, išvyko Palest ną, gyveno Egipt . Tapė daugiausia peizažus.
Paskui vėl gr žo Peterb rgą, kuriame sukūrė žinomus paveikslus Arkliai su
akėčiomis , Piemenaitė , Namai, kuriuose gyveno A. Mickevičius , peizažų ciklą,
perteikiant Palestinos gamtą.
1920 m. Z. Petravičius gr žo Lietuvą, apsigyveno Sirvyduos , apie dešimt
metų mokytojavo Ke mės progimnazijoje.
Nuo 1931 m. dailininkas gyveno Telšiuos , Šiauliuos . 1936 m. jis paskirtas
Ka no karo muziejaus restauratoriumi.
Z. Petravičius sukūrė apie septynis tūkstančius dailės darbų.
Dailininkas visą gyvenimą paskyrė kūrybai.
Kūriniai realistiniai, turi natūralizmo bruožų. V iguvos bažnyčiai paliko
1944 m. tapytą originalų paveikslą Švenčiausioji Trejybė virš V lniaus katedros .
Buvo nevedęs. Mirė 1955 03 09 Kaun , ten ir palaidotas (nors Petravičių
šeimos kapas yra V iguvos kapinėse).

1290

ŽYM

S ŽMONĖS

Dainininkas Stasys Rimkus
Ieva

varcaitė

1989 m. ekspedicijos metu išskirtin gaustin
dainavimo būdą atskleidė V iguvos seniūnijos P kelių
kaimo gyventojas Stasys Rimkus, kuris tokio dainavimo išmoko iš savo senelio, gyvenusio Gine kių kaime.
Ten Rimkų sodyboje rinkdavosi garbaus amžiaus
kaimo vyrai, aptarinėdavo naujienas, kaimo reikalus. Tarp kalbų kiekvieną vakarą vyrai dainuodavo
žemaitiškas dainas. Be prastinio dainavimo, senoliai
dainuodavo gausdami. Gausti galėjo vairiose dainose.
Svarbu, kad jos būtų tęstinės ir baigtųsi ilga nata. Jei
vyrai nutardavo dainuoti gausdami, dainos žodžius
dainuodavo vienas užvedėjas, o kiti sijungdavo tik
paskutinėje gaidoje, dainuodami tęstinai kiek turi Dainininkas Stasys Rimkus.
kvapo skiemen dzū . Dainininkai gausdavo tercija Iš Rimkų šeimos albumo
žemiau negu vedėjo išdainuota paskutinė nata. Vedėjas, gaudžiant dzū , patylėdavo, o gaudimui pasibaigus, užvesdavo naują posmą,
ir visas dainavimas kartodavosi iš naujo – vyrai gausdavo kiekvieno posmo gale.
Šiai gaustinio dainavimo tradicijai būdinga, kad dainininkai pakaitomis pailsi,
ypač gaudėjai, todėl dainuoti yra lengva ir malonu. Tai buvo svarbu išlaikant
dainavimo darną visą vakarą. Vyrai gausdavo kieme. Senoliai moterų ir jaunesnių
vyrų ar vaikų savo tarpą ne sileisdavo, reikalus aptarinėdavo ir dainuodavo
vieni. Senelis, pastebėjęs vaikaičio Stasio dainavimo gebėjimus ir skardų balsą,
nusprendė vaikait padaryti gaustinių dainų užvedėju. Gabus Stasys greitai išmoko
kelias dainas, ir sileistas senolių būr , kas vakarą jiems užvedinėjo dainas. Taip
visi vyrai galėjo pailsėti tarp posmų ir sijungti gausdami.
Gineikių kaimo senoliai, dainavę gausdami, vienas po kito iškeliavo amžinybę ir gaustinis dainavimas buvo užmirštas, tačiau j gerai prisiminė Stasys
Rimkus net po penkiasdešimties metų, nes jo dainų užvedėjo vaidmuo šiame
dainavime buvo reikšmingiausias ir atsakingiausias.
Atsiradus šiuolaikinėms garso rašymo priemonėms, gaustinis dzū užrašytas ir taip išsaugotas amžiams. Tai ypatinga vyriško dainavimo tradicija, kai
vyrai kas vakarą rinkdavosi ir dainuodavo.
Vaiguvos valsčiaus Pikelių kaimo gyventojas Stasys Rimkus paskutiniuosius
savo gyvenimo metus praleido Šaukėnuose pas dukter . Atšventęs 90 metų jubiliejų
jis išėjo amžinybę, nepalikęs savo mokinių, dainuojančių gaustinėmis dainomis.
Taip gaustinės dainos Vaiguvos valsčiuje išėjo užmarštin. To krašto etninė
kultūra patyrė žymų nuosmuk .
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Oi aisiu aisiu

1. Oi aisiu aisiu,
Aš čia nebūsiu,
ia ne muna nameliai.
Dzu...
2.

3. Ilgiau pabūsiu,
Visai pražūsiu,
Kai lendrele svyruosiu.
Dzu...

ia juoda duona
Ir duoti neduoda.
Svirnelis po rakteliu.
Dzu...

Padainavo Stanislovas Rimkus, gim. 1924 m. Gineikių k., Kelmės vls.,
gyv. Pikelių k., Vaiguvos vls. vaizdajuostę rašė Vytautas Kaminskas
ir Valdas Rutkūnas 1993 m. (Lietuvos liaudies kultūros centro archyvo
medžiaga). Melodiją iššifravo ir natas surašė Gerimantas Rukas 2018 m.

Lakštingalėli
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3. Vanags išdraski mana lizdelį,

Ko tu nečiulbi anksti rytelį

Vanags išgaudi mažus paukštelius.

Dzu...

Dzu...

2. Ko aš čiulbėsiu anksti rytelį,
Vanags išdraski mana lizdelį.
Dzu...
Padainavo Stanislovas Rimkus, gim. 1924 m. Gineikių k., Kelmės vls.,
gyv. Pikelių k., Vaiguvos vls. vaizdajuostę rašė Vytautas Kaminskas
ir Valdas Rutkūnas 1993 m. (Lietuvos liaudies kultūros centro archyvo
medžiaga). Melodiją iššifravo ir natas surašė Gerimantas Rukas 2018 m.

Tekėja sauleli

1. Tekėja sauleli
Par žalį gojų,

2. Bėg, bėg, bėg bernelis
Par vasaroj.

Atbėg bernelis
Par vasarojų.
Padainavo Stanislovas Rimkus, gim. 1924 m. Gineikių k., Kelmės vls.,
gyv. Pikelių k., Vaiguvos vls. vaizdajuostę rašė Vytautas Kaminskas
ir Valdas Rutkūnas 1993 m. (Lietuvos liaudies kultūros centro archyvo
medžiaga). Melodiją iššifravo ir natas užrašė Gerimantas Rukas 2018 m.
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Bėk, bėk, žirgeli, bėk greičiau...
Jonas Remeikis

Mano tėvas Petras Remeikis, nuo
1914 metų gyvenantis Vaiguvos valsčiuje, Paprūdžių kaime dvylikos brolių
ir trijų seserų šeimoje, ūkininkaudamas
pamėgo arklius ir juos augino.
Panoro propaguoti ir platinti sunkiųjų ardėnų veislės arklius. Iš pradžių nusipirko širmo plauko eržilą – j
matote nuotraukoje (1 pav.). Augino
daug arklių. Kiekvienas arklys turėjo
savitus originalius vardus Linksmas,
Šimelis, Liūtas, Auksas ir kt. Vardus
savo arkliams parinkdavo pats jų šeimininkas. Kai atvažiuodavo vyskupai
lankyti bažnyčių, jis suburdavo raitelių
būrius jų pasitikti ir išlydėti
kitas
bažnyčias.
Dažnas bendravimas su bažnyčių hierarchais paskatino Petrą Remeik
savo vyriausią sūnų Joną leisti kunigus. Norėdamas stoti Kauno kunigų seminariją, gimnaziją
turėjo būti baigęs gerais pažymiais. Tuo metu jam artimiausia
gimnazija buvo už 18 km Kelmėje (2 pav.).
Petras Remeikis turėjo didel patraukimą prie arklių
buvo užsisakęs ir parsivežęs iš Švedijos eržilą ir iš Belgijos
vienų metų kumelaitę. Jis labai vertindavo šviesiai sarto plauko
su baltais karčiais arklius.

1 pav. Petras
Remeikis, nusipirk s
širmo plauko eržilą,
parjojo namo į
Paprūdžių kaimą.
Apie 1923 m.

2 pav. Petras
Remeikis, pasikink s
savo eržilą „ imelis“,
išveža sūnų Joną
mokytis į Kelmės
gimnaziją.
Apie 1935 m.
Iš Remeikių šeimos
albumo
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3 pav. Petras
Remeikis su savo
eržilu „Linksmas“,
kuris 1936 m. buvo
apdovanotas aukso
medaliu
4 pav. Jonas
Remeikis jodinėja
su eržilu „Auksas“.
Apie 1938 m.
5 pav. Petras
Remeikis su savo
žmona ir dukterimi
iš Dapkių kaimo
važiuoja į atlaidus,
pasikink s į
kurlianską brikiuką
eržilą „Liūtas“.
Apie 1940 m.
Iš Remeikių šeimos
albumo
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Petras Rimeikis 1928 m. nusipirko
21 hektarą žemės Dapkių kaime Vaiguvos valsčiuje, kur vėl augino sunkiųjų
ardėnų veislės arklius. Dalyvaudavo
žemės ūkio parodose. Kaune 1936 m. žemės ūkio parodoje jo eržilas Linksmas
buvo pripažintas gavo pirmo laipsnio
premiją ir apdovanotas aukso medaliu
(3 pav.). Dapkiuose buvo steigtas sunkiųjų arklių kumelių kergimo punktas,
o Petras Remeikis buvo Lietuvos arklių
augintojų draugijos narys. Išduodavo
kergimo liudijimus grynakraujams –
raudonus, metisams – žalius, o vietinės
veislės – baltus. Čia buvo kergiamos
kumelės iš Vaiguvos, Šaukėnų, Kelmės,
Užvenčio, Kražių ir kitų valsčių. Iki
tarybinės valdžios laikų visuose valsčiuose paplito labai daug gražių žirgų
(4 ir 5 pav.). Petro Remeikio šeima buvo ištremta Sibirą ir
sunkiųjų ardėnų veislės žirgų auginimas Vaiguvos valsčiuje
žlugo. Dar ir dabar yra išlikusių keletas tos veislės arklių.
Petro Remeikio anūkas Jonas Remeikis (6 pav.), buvęs
tremtinys, dirbęs Vaiguvos valsčiaus Pakėvio kolūkyje veterinarijos gydytoju, paveldėjo iš senelio potrauk prie arklių
ir dabar augina 65 grynakraujus ardėnų veislės arklius. Jis
gyvena ir ūkininkauja Radviliškio rajone.

Lietuvos valsčiai

6 pav. Petro
Remeikio anūkas
Jonas Remeikis nuo
mažumės paveldėjo
meil žirgams ir su
jais nesiskiria visą
gyvenimą
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Medžio drožėjas iš Vaiguvos
Kornelija Norbutienė

Aivaras (gim. 1968 m.) drožia nuo vaikystės.
Dirbtuvę puošia pats pirmasis jo darbas. Domėtis
menu skatino ir mama – buvusi V iguvos vidurinės
mokyklos direktorė, dailės mokytoja Kornelija Norbutienė, išmokiusi piešti, drožti, lipdyti ne vieną vaiguviškių kartą. Nors ir nebaigęs jokių meno mokslų
(du kursus Šiauli pedagoginio instituto iki tarnaujant
sovietinėje armijoje ir du – Dailės akademijoje), Aivaras laimingas, galėdamas daryti tai, kas miela širdžiai.
Trys dukros – Vaidilė, Dovilė ir Akvilė – taip pat ima
domėtis tuo, ką veikia tėvai. N doje, senųjų B ltijos
amatų šventėje, Dovilė pamatė žiedžiamąj ratą ir...
paprašė tokio tėvelio nori lipdyti iš molio. O mažoji
Akvilė nenulipa nuo Aivaro sukurto medinio arkliuko Aivaras Norbutas 2000 m.
mat jis supasi ne tik pirmyn atgal, bet ir šonus. Kas Iš Norbutų šeimos albumo
pamato, – prašo parduoti, tad neapsikentęs Aivaras
medyje išskaptavo Akvilės. Neparduodamas Juodaakė juodaplaukė vyriausioji
Vaidilė – mamos padėjėja. Ši mergaitė – armėnė, žemės drebėjimo auka, kurią
Norbutai sivaikino vos trijų savaičių, dar neturėdami savų vaikų. Vaidilė žino
savo istoriją, tik nei jai, nei Norbutams, deja, nelemta žinoti, kas buvo tikrieji
mergaitės tėvai ir kuriame kape jie ilsisi...
Nedideliame namelyje Pak vio gyvenvietės pakrašty gyvenanti šeima turi
50 arų žemės, laiko karvę. Bet ūkininkais tapti nežada. Užtat tapo savo senos
sodybos puošėjais kiek gėlių pasodinta ir išpuoselėta ne tik kieme, bet ir lovelyje ant palangės. Tai – Vaidos ir mergaičių triūsas. Ir inkilai varnėnams – Vaidos
daryti. Kas pasakys, kad medis paklūsta tik vyrams?
Akys žvelgia Aivaro kūrinius – grakščias žvakides, neretai inkrustuotas
gintaru. Nenuostabu, kad dvi Norbuto žvakidės, patekusios sostinės Sauluvos
dailės dirbinių saloną, iškart buvo nupirktos, nors antkainis beveik prilygo darbų
kainai viena iškeliavo prezidentūrą, kita išskrido JAV.
Tyliai, be didelės reklamos dirbantis tautodailininkas 1999 m. pavasar
Ke mės rajone tapo žinomas po parodos Su medžiu Kelmės krašto muziejuje,
kurią surengė su kitais dviem jaunais menininkais – D. Šemetulskyte ir P. Adomaičiu. Aivaras taip pat paliko savo pėdsaką J odkrantėje Raganų kalne ten
stovi jo sukurta moteriškos lyties būtybė, pavadinta tiesiog... Ragana. Apie jauno
tautodailininko darbus prabilo net LTV laida Ženklai , nors visi žinome, kaip
sunku provincialui prasimušti televiziją.
Daugelyje parodų žmonės grožėjosi originalia Aivaro medžio plastika. Nors
jo darbai kaip meno kūriniai iš tiesų nebrangiai kainoti, daugeliui mūsų belieka
tik ak paganyti. O gyventi reikia, tad medžio drožėjas patentininkas gamina ir
paprastesnių, pigesnių, labiau skirtų buičiai daiktų. Pavyzdžiui, šaukštų iš šakų,
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originaliai lenktų ir nepakartojamų. Med bando derinti ne tik su gintaru, bet ir
su jūros akmenėliais. ra sukūręs keliolika degintos eglės suvenyrų žvakidžių,
mažosios skulptūros darbų. Nepakartojami jo mediniai žaisliukai vėžliukai, arkliukai su ratukais, kurių vaikai tiesiog iš rankų nepaleidžia. Modernios medžio
apdirbimo staklės ir talentas Aivarui leidžia sukurti vairiausias kolonas balkonams,
laiptų turėklams. Daug drožybos darbų skirta savo namams papuošti lange supasi mėnulis su ant jo kraštelio sėdinčiu peliuku. Standartinius virtuvės medžio
baldus Aivaras papuošė išdrožtomis saulėgrąžomis ir vazele, kurią puošia džiovintos gėlytės ir puokštelės. Kambaryje stovi jo nuostabi raižiniais puošta komoda...
Čia – žmonos sumanymas , – sako Aivaras Norbutas.1
Pakėvyje gyvenantis Aivaras Norbutas dalyvavo Juodkrantėje vykusiame
tautodailininkų simpoziume, kurio tikslas buvo restauruoti laiko pažeistas medines
Raganų kalno skulptūras. Per šešetą dienų iš ąžuolo jis išdrožė 180 cm aukščio
raganą ir pastatė ją vietoj grybo paėstosios.
Pasak Aivaro Norbuto, šis simpoziumas buvo surengtas Nering s mero iniciatyva. Tautodailininkams buvo sumokėta už kelionę, jie apgyvendinti ir
maitinami prabangiame viešbutyje, tačiau už darbą nemokėta. kvietimą atvykti
Juodkrantėn atsiliepė septyni Lietuvos tautodailininkai. Iš tų, kurie anksčiau Raganų kalnui buvo išdrožę medines skulptūras, atvyko tik Juozas Jakštas, kuris
teigė atvažiavęs gydyti susirgusių savo vaikų.
Aivarui Norbutui teko restauruoti Raganų kalno papėdėje buvusią grupinę
skulptūrą. Šalia velnio stovinti ir kubilą laikanti ragana buvo visiškai sutrešusi.
Iš pradžių buvo nuspręsta padaryti jos kopiją, tačiau nerasta tinkamo ąžuolo.
Todėl Aivaras išdrožė savo kūrybos raganą ir komponavo skulptūrų ansambl .
Darbo pakako šešioms dienoms, tačiau tautodailininkas džiaugėsi, kad jo darbą
matys Juodkrantės svečiai ir poilsiautojai. Jo išdrožtoji ragana impregnuota, todėl
Aivaro skulptūros neturėtų taip greitai paveikti laikas.2
1999 m. liepos mėnes Aivaras Norbutas vyko Ve grijos Tokajaus provincijos menų slėnyje organizuojamą tautodailininkų simpoziumą ir jo metu padarė
koplytstulp .
Tok skulptūrų parką būtų galima kurti ir Kelmėje, ir kitur. Juk yra daug
gražių vietų parkas, skveras, aikštės, kuriose medinės skulptūros labai gražiai
sikomponuotų gamtovaizd .
Pakėvyje gyvenantis tautodailininkas Aivaras Norbutas rugsėjo 12–24 dienomis dalyvavo L nkijoje vykusiame skulptorių simpoziume Pakelių kryžiai,
koplytstulpiai, monumentalioji sakralinė skulptūra . Per Smal nuose praleistas
dvi savaites jis padarė šv. Luko koplytstulp (pastatytas V grių nacionaliniame
parke) ir Vaidilos skulptūrą (ją savo sodyboje pasistatė P nsko valsčiaus viršaičio pavaduotojas).
Tarptautin simpoziumą, kuriame dalyvavo Lietuv s, L nkijos ir Ukrainos
tautodailininkai, drožiantys medžio skulptūras, globojo Elko vyskupas Woitechas
Ziem ba. Sim po ziu mo da ly viai bu vo
apgyvendinti Vyskupijos rekolekcijų 1 Arkliukas – Akvilei, žvakidė – Prezidentūrai, Bičiulis, 1999, liepos 24.
namuose, sikūrusiuose prie Smalėnų 2 Juodkrantėje stovės kelmiškio išdrožta ragana, Bičiulis, 1999, geg. 29.
bažnyčios.
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Aivaro Norbuto darbų paroda.
2001 m.

Aivaras Norbutas drožia koplytstulpį.
2002 m.
Nuotraukos – iš Norbutų šeimos albumo
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Tautodailininkai savo skulptūromis turėjo papuošti Vygrių nacionalin parką,
kuriame yra ir bažnyčia. Dirbti teko su savo rankiais, todėl pakėviškis Lenkiją
vežėsi neseniai sigytą motorin pjūklą.
Jau išvažiuodamas Lenkiją Aivaras Norbutas žinojo, kad darys šv. Luko
skulptūrą, nes šv. Lukas yra menininkų globėjas.
Keturių metrų aukščio koplytstulp su šv. Luko skulptūra tautodailininkas
padarė per savaitę. Užrašą ant koplytstulpio iškalė lenkų kalba, bet tai nepatiko
Punsko lietuviams. Teko iškalti ir lietuvišką užrašą.
Baigęs darbą ketino vykti namo, tačiau pakėviškio kūrinys padarė spūd
Punsko valsčiaus viršaičio pavaduotojui Jonui Vaičiuliui, ir šis paprašė sukurti
koplytstulp jo sodybai. Apsižiūrėjęs, kurioje sodybos vietoje stovės koplytstulpis,
pakėviškis per antrąją savaitę išdrožė trijų metrų aukščio koplytstulp , vaizduojant Vaidilą.
Visi simpoziumo nariai padarė 19 skulptūrų ir koplytstulpių ir juos pastatė
Vygrių nacionaliniame parke. Lietuviai tautodailininkai darė koplytėles ir koplytstulpius, kitų šalių menininkai – medines skulptūras.
Pasak Norbuto, tautodailininkai vieną dieną streikavo, nes jiems nebuvo
išmokėti žadėtieji rankpinigiai, be to, kai kuriems nepatiko maistas. Aivaras organizatoriams teiktoje peticijoje, sako, pasirašęs tik iš solidarumo.
Jam viskas patikę. Visiems tautodailininkams teikti sertifikatai, liudijantys
apie dalyvavimą simpoziume Pakelių kryžiai, koplytstulpiai, monumentalioji
sakralinė skulptūra .
Aivaras Norbutas savo sodyboje Pakėvyje turi geras dirbtuves. Čia jis daro
medinius kryžius ir koplytstulpius, kuriuos užsako seniūnijos žmonės, norintys
juos paaukoti Kryžių kalnui. Pernai darbo turėjęs labai daug – nebuvę kada nė
atsikvėpti. Ir dabar užsakymų tur s pusei metų priek .
Kai nori atitrūkti nuo didelių darbų, gamina medinius žaislus. Jam padeda žmona Vaida ir jos draugė Danguolė. Patys kuria žaislų projektus, pagamina
medinius pakabinamus varpelius, širdeles, žuvytes, lėles, raganas, kurias moterys
apvelka savo siūtais drabužiais.
Firminiu savo gaminiu Aivaras laiko žvakides. Anksčiau savo kūriniais
prekiavo mugėse. Dabar ši aistra praėjo. Medines smulkmenas veža parduotuves Kelmėje, Šiauliuose, Kla pėdoje. Dirbinius gana gerai perka Vokiet joje, kur,
anot Aivaro, pirkėją gali nustebinti tik maža kaina. Už vieną pakabinamą medin
suvenyrą pavyksta gauti keturis litus, tačiau už tiek juos gaminti neapsimoka.3
Apsimoka ar neapsimoka, bet Aivaras senu savo pročiu vis tiek gamina
iš medžio vairius dirbinius, pasitelkdamas net pagalbinius darbininkus iš gretimų kaimų.

3

Kelmiškio koplytstulpiai – Lenkijoje, Kelmės kraštas,
2000, rugs. 30.
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Vaiguvos lakštingala –
Salomėja Mikolaitytė-Savickienė
Ieva

varcaitė

Kaip gera atvykti į tėvišk mielą,
Pabraidyti žalių pievų rasom.
Akimis nužvelgti nupjautą rugieną,
Pabėgioti takeliais basom.

Tai – vaiguviškės Salomėjos Savickienės eilės,
sukurtos 2005 m. ir padeklamuotos šio bažnytkaimio
kraštiečių sueigoje. Aštuoniasdešimt šešerių metų moteris ne vieną pačios sukurtą eilėrašt deklamavo, ne
vieną savo kūrybos dainą dainavo vairiose šventėse.
„Kurti pradėjau, sulaukusi dešimties, – prisimena S. Mikolaitytė-Savickienė. – Tais metais per gaisrą mūsų ūkyje
Vikr ičių kaime sudegė mama. Stengdamasi prasiblaškyti
iš liūdesio, pradėjau kurti.“

Salomėja jaunystės metais

Salomėjos tėvų svajonės buvo gražios. Jie dukter tikėjosi išleisti stomatologes. Mat mergaitė turėjo stiprias rankas. Deja, likimas šiuos norus pakirto –
Salomėja baigė tik keturias klases. Mokėsi Pak vyje, o egzaminus laikė V iguvoje.
paskutin egzaminą išėjo rytą ir, vos tik j išlaikė, atvažiavo tėvukas ir pasakė
„Važiuojam namo, duona iš duonkubilio lipa. Tad Salomėja negalėjo dalyvauti net
mokslo metų pabaigtuvių šventėje...
Gaisras Mykolaičių šeimai padarė daug nuostolių sudegė gyvuliai, grūdų
svirnas, eržiliukas, paršeliai. Sušelpė kaimynai, taip pat Šarki dvarininkė Gabrielė
Hurčinienė, Ad šiškės dvaro valdytojas Vaitiekus Bytautas. S. Savickienės tėvukas
kitos šeimos nesukūrė. O žemę dirbti reikėjo, nes turėjo 17 hektarų. Salomėja ištekėjo dar neturėdama nė šešiolikos. Žentas buvo paspirtis prie ūkio. Su vyru Domu
Kazlausku susilaukė trijų vaikų. Kūrėsi kolūkiai, gyvenimas tapo nepakeliamas.
Salomėjos vyras išvažiavo uždarbiauti Sov tską ir negr žo. Moteris tapo gyvnašle. Paskui ištekėjo už Henriko Jakšio, pirmininkaujančio Černiakovskio kolūkyje
(dabartinė Lioli seniūnija), vėliau vadovavusio Vienybės kolūkiui. Susilaukė dar
vienos atžalos. Henrikas karo metais kovose su hitlerininkais buvo sužeistas prie
Kla pėdos – jam pažeidė plaučius. Daktarai patarė atsisakyti pirmininko pareigų.
Kai atsisakė, jau buvo vėlu H. Jakšys ligos nebe veikė. Salomėja tapo našle. Tada
likimas grąžino gimtosios Vaiguvos apylinkes. Čia jai pasipiršo Vladas Savickas
ir pasakė Nieko iš tavęs nenoriu, man užteks, kad zupės išvirsi. Salomėjai ir
j teko amžinybėn palydėti. Taip vėl patyrė našlystės dalią...
„Vaiguvoje ne tik eiles kūriau, joms pati melodijas sugalvodavau,
bet ir meno saviveikloje dalyvavau, dainavau, deklamavau, tauti1301
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nius šokius šokau, – prisimena S. Savickienė. – Iki 2005 metų
ir bažnyčios chore giedojau. Gal ir iki šiol būčiau giedojusi, bet
ištiko insultas, sutriko širdies ritmas.“
Pasak moters, dainų, giesmių pomėg ji paveldėjo iš tėvų.
„Prisimenu, kaip tėviškėje, Vikraičiuose, visa mūsų šeima dainuodavo, – sako S. Savickienė. – Mama – sopranu, mudvi su
sese – altu, tėvukas – tenoru.“
Beje, Salomėjos tėveliai susipažino Peterb rge, nes juos likimas nubloškė ten
caro laikais. Mama dirbo siuvykloje, tėvukas vairuotoju Raudonajame kryžiuje
ir dar vadovavo chorui. Bet po bolševikų perversmo prasidėjo neramumai. Tėvui
tremtimi grasė ir raudonieji, ir baltieji. Tad nusprendė gr žti L etuvą. Kelionė
nebuvo lengva. Pasienyje prabuvo tris mėnesius. Neturėjo ko valgyti. O ir Lietuvą
sutaupytų pinigų neleido sivežti. Vikraičiuose viską reikėjo pradėti nuo nulio.
Vaiguviškių gerbiama ir mylima Savickienė sako, kad visi gyvenime patirti
sunkumai nublanksta prieš keturis užaugintus, išauklėtus vaikus. Dukterys Aldona
ir Elena gyvena Na dvaryje, sūnus Algirdas – Ke mėje, dirba savivaldybėje, o
Henrikas sikūrė Ras iniuose.
Salomėjos Savickienės kūrybos eilės apie Vaiguvą.
Vaiguva – mūsų gimta žemė,
ia mūsų protėvių kapai,
ia mes užgim greit užaugom,
Užaugo mūsų ir vaikai.

Salomėja Savickienė yra ir dainininkė atlikėja. Kelias dešimtis Salomėjos Savickienės kasečių, kuriose dainuotos liaudies dainos ir nežinomų autorių sukurti
romansai, turi persirašęs Kelmės kultūros namų folkloro centras.
2006 m. išleistas Šiauli apskrities dainininkų romansų kompaktinis diskas,
kuriame rašyti ir du Salomėjos Savickienės dainuoti kitų autorių kūriniai.
Dažnai Salomėja kviečiama padainuoti Vaiguvos vidurinę mokyklą mokiniams ar svečiams, atvykusiems iš rajono ir net kitų miestų.

Vaiguvos himnas

1302

ŽYM

1. Vaiguva – mūsų gimta žemė,
ia mūsų protėvių kapai,
ia mes užgim greit užaugom,
Užaugo mūsų ir vaikai.
Kai

ilaklony saulė leidžias,

Žvaigždes kai uždega žara,
Mėnulis kai po rasą braido,
Nuskamba mūs linksma daina.
Priedainis
Lai ilaklony prie pušies
okėjų poros vėju skries,
Lai Vaiguvoj švelnia gaida
Artojams skamba ši daina.

S ŽMONĖS

2. Kur Knitūja, kur ilaklonis,
Kur platūs Vaiguvos laukai,
Mes vaiguviečiai kantrūs žmonės
Ir nepalaužia mūs vargai.
Nors mūs miestelis neišpuoštas,
Nėra šaligatvių gražių,
Bet paklausyk, ką šlama uosis,
Tu būk kantrus, turėk vilčių.
Priedainis
3. Jeigu kantrybės mes turėsim,
iandien gyvensime gražiai.
tai ir šaligatvius paklojo,
Kurių reikėjo taip seniai.
Priedainis

Partizanai
Žodžiai ir muzika Salomėjos Mikolaitytės-Savickienės
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Partizanai Lietuvos, partizanai, kas raistuose, kas pusnyse užkasti,
Lai sapnuojas jums žilosios mamos ir darbai pradėti nebaigti.
Galėjot negalėjot, bet ėjot, neklausėt, ar likimas atgal parves.
Laisve tikėjot, kiek tik galėjot, net žiauriausios mirties akyse. (2 ×)
magnetinę juostą rašė Stefanija Kundrotienė 2005 m. Magnetinę juostą
iššifravo ir natas užrašė Gerimantas Rukas 2009 m.

Ten toli tarp miškų
Žodžiai ir muzika Salomėjos Mikolaitytės-Savickienės

1. Ten toli tarp miškų ir prie medžių aukštų

4. Sniegas dengia laukus, sniegas dengia gatves...

Stovėjo mažyčiai nameliai.

Pridengs ir našlaičiams galveles.

Juose broliai šeši, partizanai visi,

Juos ant gatvės pames, vėjas sniegu užneš,

Nakvynei sau poilsį ruošė. (2 × 2)

Nebateis aplankyt jų mergelės. (2 × 2)

2. Naktis buvo šviesi, jie sumigo visi...

5. Aš milin velkuos, kraujas kvepia laukuos,

Mėnulis per debesį žengė.

Kraujas brolių į gruodą sušal s.

Priešų šnipai, sekliai, mūs Tėvynės pirkliai

Keršys broliai, kovos partizanai miškuos.

Jiems kruviną poilsį rengė. (2 × 2)

Partizano ir man lieka kelias. (2 × 2)

3. Suskambėjo stiklai, sudrebėjo namai,
Granatos paskyrė jiems kelią.
eši lūžo beržai, nėr vainikų tenai,
Ar prisegs jiems kas rūtų šakel . (2 × 2)
magnetinę juostą rašė Stefanija Kundrotienė 2005 m. Magnetinę juostą
iššifravo ir natas užrašė Gerimantas Rukas 2009 m.
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Vaiguvos valsčiaus senoliai
Ieva

varcaitė

Seni žmonės vien savo ilgu amžiumi išsiskiria iš aplinkos ir tampa žymiais
žmonėmis. Kiekvieną gimtadien juos sveikina ne tik giminės, kaimynai ir draugai,
bet ir seniūnai bei rajonų merai, vairių organizacijų atstovai. 2005 ir 2007 m.
Versmės leidyklos ekspedicijose po Vaiguvos apylinkes, be kitų dalykų, buvo
domėtasi ir valsčiaus senoliais, t. y. žmonėmis, kurie šioje žemėje pragyveno ne
mažiau kaip 90 metų. Pagal seniūnijos pateiktus duomenis, užrašytus laidojimo
metu, pagal užrašus Vaiguvos kapinėse ant paminklinių lentų, pagal kaimynų ir
artimųjų pasakojimus buvo sudaryta Vaiguvos valsčiaus senolių ilgaamžiškumo
chronologinė lentelė, t. y. nuo paties seniausiojo iki vos perkopusio per devyniasdešimt metų. šią ilgaamžiškumo lentelę rašyti keli ir kiek jaunesni senoliai,
žinomi visame Vaiguvos valsčiuje ilgametis (30 metų klebonavęs) Vaiguvos parapijos klebonas Zigmantas Šimkus, didžiausio Vaiguvos valsčiuje Užgirių dvaro
savininkas Marijonas Janavičius, auksines vestuves atšventęs Ipolitas Dargvainis,
deimantinėms vestuvėms (retas atvejis ) besiruošiąs Mečislovas Šimkus, bažnyčios
choro giedotojos (dar žvalios ir stiprios moterys, kurios gali sulaukti 90 metų ir
daugiau) Zofija Jocytė, Salomėja Savickienė, Natalija Linkevičienė ir kitos.
Pasirodė, kad Vaiguvos valsčiuje yra daug senolių, kurių amžius gerokai
viršija 100 metų. Užfiksuota, kad Juzefa Paulauskienė gyvenusi net 117 metų, o
Monika Kundrotaitė Pikelių kaime pragyvenusi 112 metų, Kazimiera Giedrimienė
Norkių kaime – 108 metus. Panašiai gyvenę ir kiti šimtamečiai senoliai. Jie užsidėję,
t. y. pasisendinę po 10 ar 18 metų sovietmečiu, kai buvo duodami nauji pasai.
Tuo savo pasisendinimu jie daug išlošė nereikėjo kolūkiuose dirbti sunkių darbų,
o senatvės pensiją pradėjo gauti anksčiau, vyrai sugebėjo dar ir karo tarnybos
išvengti. Kai kuriems jų užteko pasisendinti vos keleriais metais, pavyzdžiui, Feliksas Penikas, pasisendinęs devyneriais metais, tapo Vaiguvos valsčiaus senoliu.
tarusi tok nesąžiningą Vaiguvos valsčiaus senolių elges , negailėdama
laiko, ėmiausi tikrinti jų gimimo metrikas Lietuvos valstybės istorijos archyve.
Mano spėjimai pasitvirtino. Tam tikros dalies vaiguviškių senolių metai, užrašyti
jų pasuose ir krikštijimo metu Vaiguvos bažnyčios metrikose, nesutampa. Jų ilgas
amžius sutrumpėjo ir nebetiko rašyti senolių sąrašą, nes jie nepragyvenę 90 metų.
Kai kurie Vaiguvos valsčiaus senoliai krikštyti Vaiguvos parapijos bažnyčioje ir metrikų knygose yra jų gimimo rašai, o kiti gimę kitose parapijose ir
ten krikštyti. Vaiguvą jie atvyko senatvėje pas gimines ar artimuosius. Čia jie
mirė ir palaidoti Vaiguvos kapinėse. Tokių žmonių, kurie gimę ir gyvenę kituose
valsčiuose, Vaiguvos valsčiaus monografiją nerašome.
Viena iš tokių senolių yra Marijona Rimeikienė (Barbaraušaitė), gimusi kitoje
šalyje. Jos gimimo metus patikrinti sunku. Apklausus aplinkinių kaimų žmones
paaiškėjo, kad jai uždėta apie dešimt metų. Aš pati nubraukiu jai dešimt metų
amžiaus, o sąraše palieku tuos metus, kuriuos šventė su savo artimaisiais, giminėmis ir rajono valdžia.
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Vaiguvos valsčiaus senoliai ilgaamžiai (

Lietuvos valsčiai

m duomenimis)

Vardas, pavardė

Gimę

Mirę

Amžius

Kaimas

Marijona Rimeikienė (Barbaraušaitė)
Zofija Varanavičiūtė
Stefanija Karbauskienė (Jocaitė)
Ieva Melenauskienė (Kasparaitė)
Juzefa Šimkienė
Stanislova Bukantienė (Jagminaitė)
Kajetonas Ringys
Elena Varanavičienė (Ručinskaitė)
Eufrozyna Petravičiūtė
Julius Garalevičius
Bronė Ručinskienė (Giedrimaitė)
Morta Janavičienė (Jocaitė)
Bronė Eidintienė (Samuilytė)
Pranas Kasparas
Elzbieta Žutautienė
Jonas Rimeikis
Petronelė Lekavičienė (Vilijošaitė)
Paulina Eitmantienė (Lekavičiūtė)
Aleksas Giedrimas
Antanas Karpas
Juzefa Dargvainienė (Šimkutė)
Teodora Gedminienė (Giedrimaitė)
Bronė Januškienė
Monika Kundrotaitė
Feliksas Šimkus
Bronislova Urbelienė (Kislauskaitė)
Aleksandras Lileikis
Viktoras Vaitkevičius
Pranas Ručinskis
Julija Bružienė (Geštautaitė)
Steponas Vaidotas
Zigmas Petravičius
Barbora Bartkienė
Lidija Gulbinienė
Brigita Meliešienė (Kančiauskaitė)
Michalina Šimkienė
Felicija Čilinskienė (Armalytė)
Stanislovas Šalkauskis
Konstancija Šalkauskienė
Morta Gaidauskienė
Natalija Jocienė (Knystautaitė)
Teklė Paliulienė (Zajauskaitė)
Uršulė Bertašiūtė
Jonas P. Rimeikis
Liuba Gvozdienė
Antanas Bukantis
Jonas Mikulskis
Zofija Linkutė
Liucija Bojaržinskienė (Filipavičiūtė)
Stanislovas Budreckis
Stefanija Šimkienė (Rimkevičiūtė)
Emilija Eismontienė (Paliulytė)
Zofija Pralgauskienė (Butenytė)
Kazimiera Giedrimienė (Geštautaitė)
Elena Klimašauskaitė
Ona Laurinavičienė (Jocaitė)
Stefanija Šileikienė (Janavičiūtė)
Ona Janavičienė (Liaudanskytė)

1896
1899
1907
1884
1883
1914
1883
1911
1868
1908
1900
1911
1914
1886
1902
1819
1896
1872
1905
1914
1915
1908
1904
1903
1914
1916
1907
1890
1878
1906
1893
1862
1913
1906
1906
1905
1902
1890
1893
1895
1900
1917
1916
1920
1904
1905
1908
1916
1917
1910
1910
1918
1909
1911
1915
1910
1894
1901

2007
1999
2007
1983
1981
2011
1980
2008
1964
2004
1996
2007
2010
1981
1997
1914
1991
1967
2000
2009
2009
2002
1998
1997
2008
2010
2000
1983
1971
1999
1986
1955
2006
1998
1998
1997
1994
1982
1985
1987
1992
2009
2008
–
1995
1996
1999
2007
2008
2001
2001
2008
1999
2001
2005
2000
1984
1991

111
100
99
99
98
97
97
97
96
96
96
96
96
95
95
95
95
95
95
95
94
94
94
94
94
94
93
93
93
93
93
93
93
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
91
91
91
91
91
91
91
91
90
90
90
90
90
90
90

Vãiguva
Vãiguva
Norkia
P keliai
Jucia
Pak vis
Spe tė
J dikiai
Sirvyda
Vãiguva
J dikiai
Laugir škiai
Vãiguva
Pr gorės
Pak vis
Paprūdžia
Norkia
Tol šiai
Norkia
J dikiai
Vãiguva
P keliai
Pak vis
P keliai
Daug liškė
Pak vis
Pagir škiai
Jucia
J dikiai
Tol šiai
Vãiguva
Sirvyda
Kil niai
Vãiguva
Petrik ičiai
Daug liškė
Vãiguva
Na dvaris
Na dvaris
Vãiguva
Gric ičiai
Bag žiai
Pak vis
Paprūdžia
Liupšia
Pak vis
P keliai
Vãiguva
Dub nai
Vãiguva
Daug liškė
Vãiguva
Vãiguva
Norkia
Vãiguva
Norkia
žgiriai
žgiriai
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(t sinys)
Vardas, pavardė

Gimę

Mirę

Stanislovas Rimkus
Antanina Trakšelienė (Gailiūtė)
Ona Michelevičienė (Petravičiūtė)
Stanislova Krikščiūnaitė
Ieva Žalpienė (Eitmantytė)
Michalina Bagdonavičienė (Teresiūtė)
Paulina Lileikienė
Stefanija Bagvilienė (Kievišaitė)
Teodora Kundrotienė (Žymantaitė)
Domicelė Romanovienė (Lindautaitė)
Stanislova Baškienė (Musneckytė)
Marija Kasparienė (Bartkevičiūtė)
Zigmantas Šimkus
Marijona Kučinskienė (Bublytė)
Adolfina Laudanskienė (Petravičiūtė)
Marcijonas Janavičius
Ona Eitmantienė (Samuilytė)
Zofija Andrulienė (Zajauskaitė)
Salomėja Milickienė (Andrijauskaitė)
Zofija Jocytė
Michalina Vedeckienė (Lekavičiūtė)
Natalija Linkevičienė (Andrulytė)
Antanas Lencius
Kazimiera Geštautienė (Kasparaitė)
Ipolitas Dargvainis
Stefanija Elijošaitė
Vladas Paliulis
Ona Lekavičiūtė
Paulina Žalpienė (Eitmantytė)
Salomėja Savickienė (Mikolaitytė)
Vincas Lekavičius
Ona Stonytė
Felicija Dapkienė (Jociūtė)
Ona Kundrotaitė
Elžbieta Banienė (Kaminskaitė)
Julijonas Švarcas
Kazimieras Šaltis
Mečislovas Šimkus
Liucija Penikienė
Juozas Eitmantis
Adomas Banys

1920
1920
1920
1921
1921
1921
1921
1921
1922
1922
1922
1920
1920
1884
1872
1895
1920
1921
1921
1923
1923
1923
1919
1880
1915
1918
1913
1924
1924
1924
1922
1921
1922
1922
1923
1923
1925
1921
1906
1916
1908

–
–
–
–
–
–
–
2011
–
–
–
2009
2009
1972
1961
1984
2009
2010
2010
–
–
–
2007
1968
2003
2006
2001
–
–
–
2009
2008
2009
2009
2010
2010
–
2007
1992
2002
1993

Amžius
90
90
90
90
90
90
90
90
90
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
88
88
88
88
88
88
88
88
87
87
87
87
87
87
87
87
87
86
86
86
86
86

Kaimas
P keliai
Vãiguva
Sirvyda
Ad šiškė
Tol šiai
Vikr ičiai
D dlaukis
Liupšia
P keliai
Norkia
Vãiguva
Vãiguva
Vãiguva
Vãiguva
Sirvyda
žgiriai
Tol šiai
Kūj kai
Vikr ičiai
Gric ičiai
Norkia
Pak vis
Vaiguv škiai
Norkia
P knituvis
Vãiguva
Bag žiai
Norkia
Tol šiai
Šili kai
Norkia
T ršiškiai
Pak vis
Vãiguva
P keliai
P vaiguvis
Vãiguva
Vãiguva
Petrik ičiai
Tol šiai
P keliai

(Parengta pagal Lietuvos valstybės istorijos archyvo duomenis.)
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Prancūzijoje gimę, Vaiguvoje numirę
Vaclovas Rimkus

Garsus tiltų statybos inžinierius Romualdas Hulevičius kur laiką gyveno ir
dirbo Prancūzijoje. 1840 m. Hulevičių šeimoje gimė sūnus Vladislovas, o 1849 m. –
kitas sūnus Steponas. Abu broliai yra gimę Buržo mieste (Prancūzijos Šero departamento centre). Po kurio laiko Hulevičiai sugr žo Lietuvą. Sūnus Steponas apie
1861 m. stojo Vilniaus gimnaziją ir ją baigęs iki 1872 m. studijavo Pulavų žemės
ūkio akademijoje, Lenkijoje. Vėliau studijas tęsė Peterburgo universiteto gamtos ir
matematikos fakultete, botanikos skyriuje. 1874 m. baigęs universitetą dvejus metus
atliko agronomo praktiką Sichovo dvare, Sandomežo apskrityje (Lenkijoje). 1876 m.
gavo ūkio vedėjo vietą Čekavos dvare netoli Ari galos. Vėliau dirbo P rnaravos
dvare (dabar Kėdainių r.), Didžiu siuose Gruzdžiuos (Pasvalio r.). Bene 1880 m.
gavo vietą T tuvėnų dvare pas Izidorių Remer . 1884 m. išsinuomojo Pavydų dvarel
netoli P gryžuvio (Kelmės r.) ir čia atsikvietė savo motiną Pešinskaitę-Hulevičienę
iš jos tėviškės Pernaravos dvaro (Kėdainių r.). Čia 1886 m. motina mirė, palaidota
Tytuvėnų kapinėse (Kelmės r.). Kitais metais Steponas Hulevičius susituokė su savo
giminaite Terese Babianskyte, o po kelerių metų išsinuomojo Juozapo Kareivos didel
Nagių dvarą netoli Š luvos. 1891 m. išvyko pas didikus Horvatus Cholėnus ir
kitus jiems priklausančius dvarus Volynės gubernijoje (Ukraina) administratoriumi.
1900 m. Stepono Hulevičiaus žmona apsigyveno su vaikais Šiauliuose, o jis pats
ūkininkavo žmonos tėviškėje Lanciškės dvarelyje netoli Š luvos. Vaikams baigus
gimnaziją, Steponas su žmona sikūrė svainio (žmonos brolio) generolo Aleksandro
Babianskio, tuomet gyvenusio Lenkijoje, Vaiguvos dvare (Kelmės r.).
Tuo metu jo vyresnysis brolis Vladislovas Hulevičius studijavo Kazanės
universiteto medicinos fakultete. Jame gijęs medicinos daktaro laipsn gavo Makarjevo apskrityje (Kostromos gubernija) gydytojo vietą. Vėliau buvo ištremtas
Archangelską, kur suartėjo su gubernatoriumi kunigaikščiu Golicinu. Išgydė jo
beviltiškai sergančią dukter , kartu važinėdavo Murmanską banginių medžioti
(Vaiguvos dvare kabėjusi ir fotografija, kurioje pavaizduotas Golicinas su Hulevičiumi, nusifotografavę banginio žiotyse). Gyvendamas Archangelske, Hulevičius
parašė veikalą Murmansko kraštas (rusų kalba). Naujojoje Žemėje steigė pirmąją
šiame krašte ligoninę. Vėliau Golicinas atsikvietė daktarą Suchiničius (Kalugos
gubernija). Atrodo, ten būdamas, Hulevičius parašė monografiją Rusų Laplandija . Atvažiavęs Lietuvą, apsigyveno pas brol Vaiguvos dvare (Kelmės rajone),
kuriame iki mirties vertėsi medicinos praktika. Mirė apie 1912 m. Vaiguvos dvare.
Palaidotas Vaiguvos kapinių centre, netoli koplytėlės, Babianskių šeimos rūsyje.
Po brolio mirties Steponas Hulevičius toliau su žmona gyveno Vaiguvos
dvare. Čia jis skleidė botanikos ir sodininkystės žinias, bendradarbiavo lietuvių
draudžiamojoje spaudoje, rašė Lietuvos ūkininko kalendoriui, rinko medžiagą
lietuvių bibliografijai, žodynui. Jis rašė vairiais žemės ūkio klausimais ir išleido
keletą knygų Apie medžių veisimą ,
Atsitikimas Karpatuose ir kitas. Pali- 1 Rimkus V. Vaiguva, Komunistinis žodis, Kelmė,
1970, liepos 18.
ko rankrašt Žemaičių arklių veislė 1.
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Steponas Hulevičius mirė 1923 m.
Vaiguvos dvare. Palaidotas Vaiguvos
kapinėse šalia brolio Babianskių šeimos rūsyje.

S ŽMONĖS

Vaiguvos kapinių centre šiame rūsyje šalia kitų
dvarininkų ilsisi ir brolių

ulevičių palaikai.

2005 m. A. Petrašiūno nuotr.
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Aleksandras Babianskis
Ieva

varcaitė

Aleksandras Babianskis gimė 1853 m. V iguvos dvare stambių dvarininkų
Babianskių šeimoje. Pradžios mokyklą baigė V iguvoje. Vėliau mokėsi Šiaulių
gimnazijoje. Studijavo Petrapilio karo teisių akademijoje, kurios studentu būdamas
dalyvavo turkų–rusų kare. Kelias dešimtis metų tarnavo rusų kariuomenės teisme,
kur jam buvo suteiktas generolo laipsnis.
1906 m. išstojęs iš teismo, A. Babianskis sirašė prisiekusius advokatus.
Jis ne kartą gynė politines bylas.
Kilęs iš Lietuvos dvarininkų, A. Babianskis buvo lenkas, bet liberalinių
rusų šviesuomenės pažiūrų veikėjas (išrinktas iš tolimosios Permės gubernijos III
valstybės dūmos atstovu). Jis dirbo ne lenkų frakcijoje, bet rusų konstitucionalistų
demokratų frakcijoje, nesikratė lietuvių nei jų kalbos.
Ilgai gyvendamas Petrapilyje ir dalyvaudamas išeivių organizacijų veikloje
(nuo 1895 m. Rymo katalikų labdarių draugijos garbės narys, nuo 1901–1903 m.
Šv. Kotrynos bažnyčios sindikas) dažnai susitikdavo ir su lietuviais, kurių iš
50 000 išeivių, jo teigimu, buvo beveik pusė.1
1904 m. lietuviams atgavus spaudą ir 1905 m. sujudus ne tik Lietuvos
visuomenei, bet ir Petrapilio lietuviams, šie ėmė rūpintis, kad vietinėse katalikų
organizacijų išlaikomose mokyklose jų vaikams būtų dėstoma lietuvių kalba.
A. Babianskis, kaip sindikas, palaikė jų reikalavimus. Jis vienas nemažai pridėjo
vargo, kol pasiekė vedimo mokyklose prie šv. Kotrynos bažnyčios lietuviškos,
latviškos ir lenkiškos kalbų išguldinėjimo. 2
1905 11 18 Lietuvių laikraščio redakcijoje vyko susirinkimas, kuriame buvo
svarstomi lietuvybės reikalai. Jame, be kunigų akademijos profesorių P. Būčio,
A. Jakšto-Dambrausko ir J. Mačiulio-Maironio, dalyvavo taip pat generolas Aleksandras Babianskis ir B. Jaloveckis. Laikraštyje buvo parašyta Lietuviai – bajorai,
kurie pradeda kitokiomis, tikrai lietuviškomis akimis tą amžiais nuvargintą tautą
žiūrėti. Susirinkime numatė steigti draugiją, kuri rūpinsis Lietuvių laikraščio
reikalais. Draugijoje dalyvaus ponai B. Jaloveckis ir generolas A. Babianskis.3
Aleksandras Babianskis ne kartą vis mėgino užmegzti santykius su politinėmis lietuvių grupėmis, bet aštrėjantys lietuvių ir lenkų santykiai neleido jam
čia daug pasireikšti. Po karo A. Babianskis apsigyveno Varšuvoje, kuri už jo
nuopelnus Lenkijai apdovanojo j ordinu Polonia Restituta.
Dirbdamas teisininku Aleksandras Babianskis siūlė visokius kompromisus
Lietuvai su Lenkija sutaikinti, kad Lenkija pripažintų Lietuvos nepriklausomybę
su sostine Vilniumi ir su dviem valstybinėm kalbom (lietuvių ir lenkų).
1922 m. vasario 15 d. buvo priimtas Žemės reformos statymas, kurio tiks- 1
Babianskis A. Lietuviška kalba Peterburgo mokslas – aprūpinti bežemius ir mažažemius
lavietėse, Lietuvių laikraštis, 1905, nr. 40–41.
žeme. statyme buvo numatyta reformos 2 Račkauskas K. Reformų belaukiant, Lietuvių laikraštis, 1905, nr. 42.
reikalams pirmiausia paimti stambiau- 3 Lietuvių laikraštis, 1905 nr. 49.
4
Vyriausybės žinios, 1922, nr. 83, p. 1–6.
sius ir labiausiai apleistus dvarus.4
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1925 m. buvo išparceliuotas ir generolui Aleksandrui Babianskiui priklausęs Vaiguvos dvaras (matininkas J. Žilinskas), kuris turėjo 1 032 ha žemės.
Dvarininkui buvo palikta tik 80 ha žemės ir miško.5
Lietuviai emigrantai leido savo laikrašt Słowo .
Dėdamiesi suinteresuoti lietuvių dalykais, keikė Lietuvos valdžią, kad nustojo dvarų ir nebegali gr žti. O iš
Varšuvos 1926 m. atvykęs Kauną generolas Aleksandras Babianskis viešai per akademiją Basanavičiui
išpleškino, kad Lietuvos demokratija prieš rinkimus
pirmąją Dūmą su Basanavičium buvusi pasiūlijusi
dvarininkams tokią gera valia sudarytą konstituciją,
kuri būtų ponus išgelbėjusi nuo visų dabartinių nelaimių, tačiau tas buvo nepriimta.6
Generolas A. Babianskis, atvykęs Kauną, atrodė Generolo Aleksandro
visai pasenęs. Vaiguvą jis nebeužsuko, nes jau buvo Babianskio amžino
silpnos sveikatos.
poilsio vieta. 2005 m.
Didžiausia A. Babianskio svajonė buvo lietuvių– A. Petrašiūno nuotr.
lenkų draugijos steigimas. Šią svajonę jam gyvendinti
nebeužteko jėgų. 1931 m. gruodžio 10 dieną, eidamas 78-uosius metus, generolas
A. Babianskis Varšuvoje mirė. Jis palaidotas Lietuvoje, Vaiguvos kapinių centre,
Sirevičių šeimos rūsyje šalia žmonos Jadvygos Babianskienės (Sirevičiūtės), kuri
mirė 1905 m., eidama 44-uosius metus.
Generolui Aleksandrui Babianskiui priklausęs Vaiguvos dvaras atiteko jo
dukteriai Elenai Babianskytei, kuri vėliau visą Vaiguvos dvarą padovanojo Dievo
apvaizdos draugijos seserų vienuolynui.

5

6

M i š k i n i s A . Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo
vertybės, Vakarų Lietuvos miestai ir miesteliai, Vilnius,
2007, t. 3, kn. 2, p. 263.
Tumas-Vaižgantas J. Laiškai Klimams, Vilnius,
1998, p. 114.
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Partizanė Zofija Bagdonavičiūtė
Ieva

varcaitė

Zofija Bagdonavičiūtė gimė 1927 m. V iguvos valsčiaus Bytautų giminės
Ad šiškės dvare garsioje Bytautų dinastijos dvarininkų šei- genealoginis medis
moje. Iš mažens ją auklėjo ir mokė samdoma dvaro guvernantė, kuri vėliau tapo Adošiškės dvaro savininko Tado Bytauto antrąja žmona.
Paaugusi Zofija lankė tuometinę Karklėnų mokyklą. 1940 m. Zofija kartu su
motina Jadvyga Bagdonavičiene (Bytautaite) buvo išvykusi Lenkiją. Vokiečiams
okupavus Lietuvą, Zofija kartu su motina sugr žo Lietuvą ir 1946–1947 m. apsigyveno V iguvoje (nuomojo kambar pas Stas Budrecką).
Z. Bagdonavičiūtė sunkiais pokario metais iš pradžių dirbo Vaiguvos dvaro
pieninėje, o vėliau – Vaiguvos valsčiaus raštinėje paruošų ir mokesčių agente. Ji
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buvo areštuota. Po kurio laiko buvo paleista. Negalėdama gyventi laisvėje, ji išėjo pas miško brolius – tapo
partizane. Ji kartu su kitais miško broliais slapstėsi
Kr žių apylinkių miškuose.
1949 m. rugsėjo 21 d. Taurag s, Ke mės, Šiauli NKVD būriai apsupo Aitvaro būr Spirgi pelkės
miškeliuose. Kalvelėje partizanai buvo sirengę vasaros stovyklą. Tą nakt jie jautėsi saugūs, stovykloje
buvo likę septyniese. Partizanas Papaša, ankstų rytą
nuėjęs pinučių prisipjauti krepšiams pinti, švintant
staiga pamatė Kraža tės krantais vaikštinėjančius kareivius. Parbėgęs pranešė stovyklai. siklausę išgirdo
pašalinius garsus. Apsižvalgę su žiūronais, partizanai
suprato, kad jie yra apsupti. Partizanų būrys nutarė
ofija Bagdonavičiūtė –
veržtis Kr žių link, bet priešai, iškart tai pastebėję, Karklėnų mokyklos moksleivė
iššovė kelias raketas. Partizanų vadas sakė veržtis ir 19 6 m. gyveno Pagirgždūčio
slėptis kiekvienam atskirai. Vienur kitur driokstelėda- dvare kartu su savo motina
vo trumpos automatų ir kulkosvaidžių serijos. Vyko dvaro savininke Jadvyga
susišaudymai. Didžiausias susišaudymas vyko ties Bagdonavičiene ir kiekvieną
Daukint škės kaimu. Šiame susišaudyme dalyvavo ir rytą, pati pasikinkiusi arklį
partizanė Zofija Bagdonavičiūtė, kuri sėkmingai šaudė į kurliandską brikiuką,
iš kulkosvaidžio priešais ją artėjant kariuomenės važiuodavo į mokyklą tris
dalin . Ji nukovė keturis kareivius, kurie iškart su- kilometrus, o tuo tarpu kiti
smuko pievoje. Ji būtų nukovusi jų ir daugiau, bet vaikai eidavo pėsti
enkavėdistai ją apsupo ir puolė iš už nugaros. Pasipylė
šūviai Zofijos nugarą. Taip žuvo nelygioje kovoje
. Bagdonavičiūtė Pirmosios
nuo priešų kulkos bebaimė kovotoja partizanė Zofija komunijos metu Karklėnų
Bagdonavičiūtė. Šioje nelygioje kovoje žuvo ir kiti bažnyčioje. 19 7 m.
būrio partizanai, nes apsuptis truko dvi paras sunkiai
pereinamoje pelkėje, pilnoje meldų ir dumblo. Keletą
kartų pelkė buvo naršoma su šunimis. Partizanai dvi
paras išbuvo pasinėrę dumblyne, kvėpuodami pro
nendrę. Kareiviai gerai žinojo, kad pelkėje slepiasi dar
du partizanai, tačiau taip jų ir nesurado. Jie išsigelbėjo
šlapi, purvini ir sušalę.1
Matęs visą mūšio eigą nuo savo namo aukšto
Daukintiškės kaimo gyventojas Viktoras Saunorius
pasakojo, jog kareiviai jam ir kaimynams buvo sakę
uždaryti šunis ir patiems nevaikščioti. Netoliese buvo
sitaisę kulkosvaidininkai. Staiga iš krūmų tiesiai prieš
kulkosvaid išniro du partizanai. Kulkosvaidis užsikirto, leitenantas perpykęs pistoletu smogė kareiviui
galvą. Apie vidurdien Saunoriaus kiemą kareiviai
už kojų atvilko trijų partizanų lavonus.
Vėliau atgabeno ir ketvirtąj . Pareikala- 1 Kražiai, Vilnius–Kaunas, 1993, p. 204.
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vo, kad kaimynas Grubliauskas vežtų lavonus Kražių stribynę. Saunorienė irgi sakė, kad MGB apie
šią partizanų stovyklą viską smulkiai žinojo. Tuo ji
sitikinusi per tardymą.
Kita vietos gyventoja Bronislava Laurinavičiūtė
pasakojo, kad Z. Bagdonavičiūtė-Virginija per mūš
tvarstė sužeistuosius. Iš stribo Teofilio Vikniaus sužinota, kad Bagdonavičiūtė buvo sužeista koją, ją
norėję paimti gyvą, siūlę pasiduoti. Virginija atsisukusi
stribus ir nė žodžio netarusi paleido automato seriją.
Pakirsti kulkų susmuko pievoje keturi arčiausiai buvę
dalinio kareiviai. Mergina irgi buvo nukauta.
Kražių stribynės kieme atvežtus negyvus partizanus stribai spardė, badė ir visaip niekino. Tų laikų
. Bagdonavičiūtė –
mokinys penktokas Stanislovas Pocius prisimena, kad Vaiguvos pieninės darbuotoja
Z. Bagdonavičiūtė kartu su kitais partizanais irgi bu- 19 6–19 7 m. Iš Onos
vo atvežta Kražius. Mokinius vedė pažiūrėti nušautų Janavičiūtės asm. albumo
partizanų. Jie pamatė vežimą, kuriame dar buvo vyro
lavonas. Beveik po ratais gulėjo antras, o netoliese Karininkas savanoris Stasys
buvo pamestas merginos lavonas su aukštyn atversta Bagdonavičius iš Pavišnėnų
suknele ir keistai
šoną nusisukusia koja. Kiemo dvaro – . Bagdonavičiūtės
viduryje, prie medžio, buvo pasodintas dar vienas tėvas, kurio veido bruožus
vyriškis, o šalia jo ant žemės pamestas kitas. Nukau- ir charakterį buvo paveldėjusi
tųjų drabužiai buvo kruvini ir purvini. Nuo to laiko duktė. Iš Salomėjos Klevinienės
praėjo daug metų, bet matytas vaizdas nepamirštamas asm. albumo
ir šiandien. Vėliau šių keturių partizanų lavonai buvo užkasti Žvyrkalnio šiaurės rytų šlaite. Tas kalnelis iš
viso buvo priglaudęs septynis Kražių
partizanus – Žygandą, Klevą, Bijūną,
Virginiją, Aktorių, Piką ir Siaubą.2
Z. Bagdonavičiūtės mama, gr žusi iš tremties, 1956 m. atvyko Kraži s.
Slapčia su Anzelmu Giniočiu iškasė
dukters palaikus, susidėjo
maišel
ir ant pečių per miškus parsinešė
V iguvą. Jos paž stamas vaiguviškis
Benediktas Slipkus sukalė nedidel karstel ir nakčia palaidojo Zofijos palaikus
Vaiguvos kapinių centre šalia prosenelių kapo. Ant kapo nebuvo Bagdonavičiūtės pavardės. Jos kapą ilgus
metus prižiūrėjo tauri vaiguviškė Zofija
Linkutė, o jai mirus – Antanina Trak2
šelienė iš Vaiguvos dvaro.
Kražiai, Vilnius–Kaunas, 1993, p. 205.
1314

ŽYM

Partizanė

S ŽMONĖS

. Bagdonavičiūtė

pažliugusiuose Kražantės slėnio
brūzgynuose ties Daukintiškės
kaimu. 19 9 m.
Partizanas Liudas Bagdonas –
partizanės

. Bagdonavičiūtės

bendražygis. 19 9 m.

Partizanės

ofijos Bagdonavičiūtės

kapas Vaiguvos kapinėse. 2010 m.
Jono Kliučiaus nuotr.
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Nelygioje kovoje su enkavėdistais Partizanės ofijos Bagdonavičiūtės
ir jų pakalikais 1949 m. rugsėjo 21 d. genealoginis medis
žuvusiems Lietuvos partizanams – Zofijai Bagdonavičiūtei, Liudui Bagdonui, Vladui Kybartui ir Juozui Jokubauskui
amžinti tragedijos vietoje Spirgių pakelėje Zofijos Bagdonavičiūtės sūnus Petras
pastatė paminklin koplytstulp . Jo autorius – liaudies meistras iš Karkl nų Pelenis.
1990 m. birželio 14 d. aukščiausioje Žvyrkalnio vietoje Sąjūdžio Kražių
grupės iniciatyva pastatytas ir pašventintas kryžius Kražių partizanams. Paminklo
autorius – kražiškis liaudies meistras Jonas Armonas.
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Partizanų žuvimo prie Kražantės krantų 50-mečio minėjimas
prie koplytstulpio, pastatyto žuvusiems partizanams atminti.
1999 m. Iš S. Klevinienės albumo

2008 m. ruden Vaiguvos kapinėse partizanei Zofijai Bagdonavičiūtei pastatytas akmeninis paminklas, kurio statybą inicijavo jos marti Salomėja Klevinienė
iš Kelmės. Ant paminklo jau užrašyta Zofijos Bagdonavičiūtės pavardė.
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Dvarininkė Jadvyga Bagdonavičienė
Ieva

varcaitė

Jadvyga Bagdonavičienė (Bytautaitė) gimė 1901 m. V iguvos valsčiaus Ad šiškės dvare. Mokėsi tuometinėje Vaiguvos mokykloje.
Anksti ištekėjo už Bagdonavičiaus ir su tėvais gyveno Ad šiškėje.
Po žemės reformos Adošiškės dvarui iš 200 ha buvo palikta tik 80 ha. Tada
Jadvyga Bagdonavičienė (Bytautaitė) išvyko Bytautų tėvoniją – P girgždūčio dvarą,
kuriam po žemės reformos iš 318 ha buvo palikta vos 132 ha žemės. Jadvygos
brolis Tadas Bytautas persikėlė gyventi Ad šiškę ir kaip savanoris susigrąžino
dal išparceliuoto Adošiškės dvaro žemės bei miško. Prieškariu Tadas Bytautas
jau valdė 150 ha Adošiškės dvaro žemių.
Jadvyga Bagdonavičienė (Bytautaitė), atsikrausčiusi P girgždūt , pasistatė naują dvarą, nes senasis buvo sudegęs. Užsodino didel sodą, pradėjo kasti
tvenkin karpiams auginti, atsivedė iš Karkl nų pašto telefoną. Buvęs Jadvygos
Bagdonavičienės dvaro ūkvedys Antanas Dembickis pasakojo
„Dvare dirbo 10 samdytų žmonių, buvo 12 arklių, 20 melžiamų
karvių ir tiek pat prieauglio, nemažai kiaulių, avių, įvairiausių
paukščių. Gausiai derėjo rugiai, kviečiai, šiek tiek blogiau – miežiai
ir bulvės. pač gerai augo dobilai, kurie buvo didžioji dvaro pašarų
dalis. Laukus tr šė mėšlu ir zuperiu. Užaugdavo stambūs standartus
atitinkantys grūdai, už kuriuos gaudavo gerą pelną.
Ponia Bagdonavičienė buvo valdinga moteris nuo ryto iki
vakaro raita ir batuota lakstydavo po laukus, skraidindama darbininkus. Jei samdinio darbas nepatikdavo, ten pat, lauke, apmokėdavo ir
išvarydavo. Pasitaikydavo, kad kumetį atleisdavo vidurvasaryje. is,
neturėdamas kur eiti, trainiodavosi kumetyne. Dvarininkė, keletą
dienų palaukusi, pareikalaudavo ištuštinti kumetyną. Jei nustatytą dieną kumetis neišsikraustydavo, pati išmesdavo lauk mantą.
Darbštiems darbininkams mokėjo geras algas. Samdinys gaudavo
50– 00 Lt, samdinė nuo 00– 50 Lt, ūkvedys – 500 Lt ir daugiau,
kumetis – 120–150 Lt ir iki 0 pūrų grūdų už darbo metus.“1
Vokiečiams okupavus Lenkiją, Jadvygos Bagdonavičienės dvare gyveno jos
giminaičiai lenkai. 1940 m. J. Bagdonavičienė su dukra Zofija pasitraukė Lenkiją.
Jos dvare sovietų valdžia steigė arklių nuomojimo punktą. Vokiečiams okupavus
Lietuvą, Jadvyga su dukra sugr žo P girgždūt , bet dvaro valdyti negalėjo. Jame šeimininkavo apsigyvenę vokiečiai. Tuomet Jadvyga Bagdonavičienė apsigyveno V iguvoje (nuomojo kambar pas Stas Budrecką) ir kur laiką šeimininkavo pas tuometin Vaiguvos kleboną Leoną Šapoką.
Sunkiais pokario metais Jadvy1
Gerbenienė J. Antano Dembickio, tarnavusio Baggos Bagdonavičienės duktė Zofija išėjo
donavičienės dvare, pasakojimas, Karklėnai, Vilnius,
pas miško brolius – tapo partizane. Ją
2006, p. 173–174.
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globojo Kr žių apylinkių gyventojai. Po kurio laiko Jadvy- Bytautų giminės
ga Bagdonavičienė užsigeidė nerealiomis sąlygomis pamatyti genealoginis medis
savo dukter Zofiją ir, žinoma, su ja pasikalbėti. Sodybos
savininkė, pas kurią tuo metu Zofija buvo prisiglaudusi, tokiam jų susitikimui
griežtai prieštaravo. Nepaisydama prieštaravimų, J. Bagdonavičienė atvyko tą
sodybą pas savo dukter Zofiją. Jų susitikimas vyko. Džiaugsmas truko neilgai.
Toji sodyba ties Kr žiais buvo apsupta. Zofija spėjo išbėgti pas miško brolius.
Jos motina Jadvyga Bagdonavičienė ir sodybos savininkė buvo areštuotos ir abi
kartu ištremtos Rusiją, kur jos abi kartu išbuvo septynerius metus (tos sodybos
savininkės asmeninis pasakojimas).
Gr žusi iš tremties, Jadvyga Bagdonavičienė vėl apsigyveno Vaiguvoje – pas
Zofiją Linkutę, kuri ekspedicijos dalyviams pasakojo, kad Jadvyga Bagdonavičienė
buvo išsilavinusi moteris, savo Tėvynės patriotė. Jadvygą materialiai šelpė jos
brolio Tado Bytauto dukros. Be to, Jadvyga Bagdonavičienė lankydavosi pas savo
paž stamus.
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Vieną nakt Jadvyga Bagdonavičienė su vaiguviškiu Anzelmu Giniotu nuvyko Kražius prie Medžiokalnio (žmonės žinojo jos dukros Zofijos palaidojimo
vietą), išsikasė dukters Zofijos Bagdonavičiūtės palaikus, susidėjo juos maišel ir
parsinešė Vaiguvą. Jos paž stamas vaiguviškis Slipkus padarė nedidel karstel
ir nakčia Zofijos palaikus palaidojo Vaiguvos kapinėse.
Jadvyga Bagdonavičienė vėliau apsigyveno Vaiguvos senelių namuose, kuriuos uždarius, ji buvo nuvežta
ukštelkės senelių namus, o iš ten – Adak vo
senelių namus.
Jadvyga Bagdonavičienė (Bytautaitė) mirė 1984 m. Bli strubiškiuose. Buvo
pašarvota Karklėnų bažnyčioje. Palaidota Karkl nų kapinėse Bytautų šeimos rūsyje.
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Mūsų jaunoji muzikantė
Stefanija

altienė

Vaiguviškių dainininkų Kazimiero ir Stefanijos Šalčių duktė Regina
Dūmanienė (Šaltytė) 1990 m., jau gyvendama Anykščiuose, pagimdė mergaitę, kurią pakrikštijo Paulinos vardu.
Mergaitė buvo gabi ir jau nuo ketverių
metukų pradėjo groti pianinu. Ji vienu
metu groti fortepijonu mokėsi pas mokytoją Ireną Meldaikienę ir smuiku – pas
mokytoją Violetą Bugenienę Anykšči
vaikų muzikos mokykloje fortepijono
ir smuiko klasėje. Ne kartą koncertavo,
kaip pianistė ir smuikininkė grojo solo,
fortepijoniniuose ir smuikininkų ansambliuose, Lietuvos bei Panevėžio kameriniuose orkestruose. Pagaliau nugalėjo
jos polinkis fortepijonui. Be to, Paulina
kilusi iš muzikalios šeimos. Jos senelis
Pranas Dūmanas – vienas iš garsiausių
Anykščių muzikos mokytojų.
Gabi mergaitė Paulina ilgai neužsibuvo Anykščiuos . Ji stojo neakivaizdžiai mokytis M. K. Čiurlionio Paulina – M. K. iurlionio nacionalinės menų
menų mokyklą, o po metų ji jau mokėsi mokyklos absolventė
stacionare.
Nuo 2004 m. Paulina Dūmanaitė jau mokėsi M. K. Čiurlionio nacionalinėje menų mokykloje dėstytojos V. Kirvelytės klasėje. 1998 m. ji tapo Panevėžio
krašto jaunųjų pianistų konkurso su kameriniu orkestru laureate, 2000 m. – XI
respublikinio Balio Dvariono konkurso laureate, 2001 m. – pirmojo tarptautinio
Gradus ad Parnassum konkurso, 2002 m. – XII respublikinio Balio Dvariono
konkurso laureate, 2002 m. – VI tarptautinio Balio Dvariono konkurso diplomante,
2002 m. – tarptautinio konkurso Siguldoje diplomante, 2003 m. – tarptautinio
kamerinių ansamblių konkurso Sąskambiai laureate, 2003 m. – respublikinio
pianistų konkurso Vaikystė su muzika II premijos laureate, 2004 m. – II tarptautinio austrų–vokiečių muzikos pianistų konkurso Klaviermusik Vilniuje III
premijos laureate, 2004 m. – VII tarptautinio N. Rubinšteino pianistų konkurso
Paryžiuje II premijos laureate. 2005 m. tarptautiniame konkurse tapo Olimpo
Musikale II vietos laimėtoja, 2006 m. – tarptautiniame lenkų fortepijoninės muzikos konkurse, skirtame F. Šopenui, III vietos laureate. 2007 m. laimėjo II vietą
tarptautiniame konkurse Paryžiuje Concours Musical de France ir specialų prizą
už geriausiai atliktą F. Šopeno kūrin . 2009 m. pelnė II vietą tarptautiniame kon1321
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kurse Druskininkuose Muzika be sienų ir II vietą
tarptautiniame pianistų konkurse Romoje.
Kataloniją Pauliną Dūmanaitę nuvedė noras
studijuoti Prancūzijoje, būtent Paryžiuje. Dar jai mokantis Vilniuje, seminaro vesti buvo atvykęs profesorius
Pierre Reach iš Paryžiaus konservatorijos. Aplinkybės
susiklostė palankiai. Profesorius Paulinai patiko, o
gabi mergaitė sužavėjo profesorių. Profesorius pakvietė
Pauliną vykti mokytis Paryžių. Pati Paulina buvo
keletą kartų nuvykusi Paryžių groti. Jai patiko. Kai
atėjo laikas stoti mokytis, Paulina nebesuspėjo nusiųsti dokumentų Paryžių. Tada profesorius Pierre
Reach pakvietė ją stoti mokytis Barseloną, nes jis
dirbo dviejose aukštosiose mokyklose – Paryžiaus ir
Barselonos. Taip Paulina atsidūrė Katalonijos mieste – Barselonoje.
Netiesa, kad viskas užsienyje būna aksomu
nuklota ir mokytis ten beveik nereikia. Atvirkščiai,
Paulinai ten tenka labai daug mokytis. Jos prasta
mokymosi diena kartais trunka po 10–12 valandų –
paskaitos, grojimas fortepijonu, grojimas senoviniu
instrumentu pianoforte, kuris skambesiu primena klavesiną. Todėl Paulinai
liūdėti ir tinginiauti nėra kada. Suradusi
kiek laisvo laiko, Paulina stengiasi j
išnaudoti grojimui. Jai patinka groti.
P. Dūmanaitė turi daug tikslų
ir uždavinių. Prioritetiniais jų laiko
grojimą, mokymąsi ir poils . Paulina
prisipaž sta, kad šuolis svetimą aplinką jaunam žmogui yra sunkus.

Lietuvos valsčiai

Paulina – Barselonos
konservatorijos studentė

Paulina groja smuiku
per kraštiečių susitikimą
Vaiguvoje. 2002 m.

„ metė tave ir plauk, atrodo, kad niekas
tav s nesupranta, liežuvį laužyk, kalbėdama
svetima kalba; iš kitos pusės supranti, kad
niekas už tave nieko nepadarys ir mamai
nepasiskųsi. Stengiausi negalvoti, negalvoti, negalvoti, o dabar jau ir pusė metų
praėjo“, – sakė mergina.
Jaunoji muzikantė negali sau leisti prabangos gyventi studentų bendrabutyje,
todėl dar su dviem studentais vaikinais
nuomoja butą.
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„Jei yra bendrabutis, tai baisiausiai brangus – su valytojais, maitinimu, dauguma studentų nuomoja butus. Nuvažiavau į Barseloną
ir atsistojau gatvėje su lagaminu – neturėjau jokių pažįstamų.
Radau skelbimą apie nuomojamą butą mokyklos skelbimų lentoje.
Barselona ir taip yra labai brangus miestas“, – pasakojo Paulina.
„Kai nuvažiavau mokytis, aš buvau egzotika, nes ten užsieniečių
mokosi nedaug. ra keletas žmonių iš Vokietijos, Serbijos, Prancūzijos, o aš – iš Lietuvos“, – sakė ji.
Paulina Dūmanaitė Barselonoje planuoja daug mokytis, groti, tačiau tolumoje
kaip miražas vis tiek jai neišnyksta gimtoji Lietuva, o joje – V iguva (Paulinos
senelių Šalčių gimtinė), kurioje ji koncertavo 2002 m. per kraštiečių susitikimą
viena grojo smuiku ir su savo senele (baba) Stefanija Šaltiene dainavo duetu.
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Poetas ir vertėjas Vladas Šimkus
Idalija Stankienė, Irena Bružienė

Vladas Šimkus gimė 1936 m. spalio 15 d. Juciuos (Ke mės r.) poetas, vertėjas, kritikas. 1961 m. baigė VU lietuvių kalb ir literatūr , 1962–1975 m. dirbo
Jaunimo gretų , Literatūros ir meno , Švyturio , Pergalės redakcijose, nuo
1991 m. Metų žurnale.
„Kuo ilgiau gyvenu, kuo didesnis literatūrinio darbo stažas, tuo
menkiau sugebu paaiškinti painų, prieštaringà, valingà ir kartu
spontaniškà aktà, vadinamà kūryba. Kur toji pagrindinė spyruoklė,
išjudinanti eilėraštį Už sienos miegančio vaiko paslaptis ar visos žmonijos likimà formuojantys įvykiai Gal į begalyb einantys
ratilai, kurių nebesiekia mūsų pažinimas, gal kažkokios biosrovės,
o gal konkretūs džiaugsmai ir skriaudos, kuriuos patiriame savo
kely Netgi versdamas šios knygos lapus, skaitytojas pastebės, kad
kiekvienas autorius į savo darbà žiūri vis kitaip. Ir gal kiek skirtingai, negu prieš dešimtį metų, nes su kiekvienu nauju kūriniu
neišvengiamai keičiasi ir kūrėjas. Tik kūrybos mįslė pasilieka.
Keista profesija, ar ne Viskà „laužti iš piršto“ – ir žinoti,
kad tai pati tikriausia tiesa. Mokėti per vakarà sueiliuoti vidutiniškà
eilėraštį – ir metų metais neparašyti nė eilutės. Būti nepanašiu į
niekà – ir užgauti daugelio sielų stygas. Turėti didžiausià laisv –
ir pačiam užsikrauti sunkiausià naštà.
Bet ne kà nors pagàsdinti ar nustebinti noriu (pačiam stebėtis irgi vėloka), o paprasčiausiai pasakyti, kad esu laimingas. Ir
pasveikinti visus, kurie, paklaus širdies balso, pasirinks rašytojo
profesijà. 1 (1976 11 09)
„Kūryba – kai nėra jokios kūrybos. Viskas išgyventa , – rašė Vladas Šimkus
eilėraščių rinkinyje Kranto kontūrai (1963). Poetinę kalb Šimkus pakreipė
kasdieninio pašnekesio intonacijas, tiesioginių klausimų, nutylėjimų ir sušukimų
bangavim , suderint su netikslių rimų s skambiais, pirm kart taip efektingai
panaudotais lietuviškame eilėraštyje. Ironiškuose eilėraščiuose poetinė mintis šokinėja netikėčiausiomis trajektorijomis, kad paaiškėtų per absurdo prizmę, kas yra
tikroji vertybė. V. Šimkus nutrynė rib tarp lyrinio eilėraščio ir parodijos, išlaikydamas savo lyrikoje intymaus šnekėjimo ir psichologinio impulsyvumo sugestij .
Kai sėkmingai nugyveni pusšimt metų, nejučia atsidūsti su palengvėjimu.
Garbė Dievui, tau pavyko išvengti daugelio be laiko palikusiųjų ši ašarų pakalnę
likimo. Ir oficialių pretekstų, ir šiaip visokių vilkduobių bei pinklių būta daugiau
negu reikia karas, klasių kova, paveldėtos ir gytos ligos, potvyniai ir uraganai,
alkoholis ir nikotinas, avarijos ir pan.
Sakote, lemia atsitiktinumai? Kaip čia 1 Tarybų Lietuvos rašytojai, Vilnius, 1977, t. 2, p. 396–
397.
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kai. Dygo ir tebedygsta mūsų akyse tie ankstyvi kapų kauburėliai – akivaizdus
(nors ir ne vienintelis) pasaulio netobulumo rodymas.
Kai dėl pasaulio tobulinimo, tai niekas nesėdėjo rankų sudėjęs. Mūsų laikai – visuotinių perversmų, kitimų, pertvarkymų epocha. Pradedant pasaulio žemėlapiu, baigiant skyrybos ženklais eilėraštyje.
Lietuvių poezij pavyko mums atnaujinti, galima sakyti, be didelių skausmų
ir kraujo praliejimo. Dabar galim džiaugtis dėl europinio lygio , galim ir piktintis dėl kai kurių prasilenkimų su sveiku protu, bet kas padaryta – padaryta. Ir,
žinoma, pastarųjų dešimtmečių poezijos viražai nebuvo išlaužti iš piršto ar vien
mados kaprizų padiktuoti. Priežastys slypi giliau.
Aš dr sčiau tvirtinti, kad smarkiai keičiasi poezijos funkcija gyvenime. Ir,
deja, ne visada gera.
Sakysime, vėjų ir lietaus plakamas smūtkelis mūsų pranokėjams buvo vargo
brolis, slaptų troškimų ir skundų išklausytojas, tarpininkas tarp menko žmogelio
ir aukščiausio Dievo. Dabar, lygindami lietuvių Rūpintojėl su inkų, majų, indų
dievukais, atrandam tokių dvasios klodų, kurių mūsų vargšai senoliai nė nenumanė tur . Viskas labai gražu ir protinga, bet Rūpintojėl niekada nepažvelgsime
praėjusių laikų akimis.
Kažkuo panaši ir eilėraščio situacija.
sivaizduoju, kaip su prispaudėjais kovoti pakilęs gimnazistas semdavosi
stiprybės iš Maironio arba Janonio knygelių. sivaizduoju, kaip kvėptas poeto
žodis liedavo dr sos kareiviui, po kelių valandų eisiančiam mirtin mūš . Bet
niekaip ne sivaizduoju šių dienų statybininko, šaltkalvio, zootechniko, kurie, iškilus
gamybos sunkumams, griebtųsi eilėraščio. Ir kai reikalaujame daugiau eilių žemdirbiui... medikui... miškininkui... – esame arba nenuoširdūs, arba tiesiog lengvapėdžiai.
Kaip ir tas Rūpintojėlis, poezija seniai nebepajėgia tiesiogiai veikti žmogaus. Jai
paliekama kiek m slinga bendrakultūrinė paskirtis. Net klasikai – Donelaitis ar
Strazdas – mums darosi domesni kokiu nors kosmologiniu požiūriu negu kaip
mužikėlio užtarytojai ir guodėjai.
Nesakau, kad poeto svoris visai smuko, bet savo problemas visuomenė
sprendžia pati, nepasikliaudama aistringu dainiaus kvietimu žyg .
Jeigu eilėraštis negali padėti, tai pakenkti jis tuo labiau negali nė tiek. Iš
dalies todėl pasidarėm tolerantiški net gana abejotinoms novacijoms, daugžodystei ir šiaip banalybei. Kita vertus, imi ir pagalvoji o k , gal to kvaišelio lūpom
byloja nauji nacionalinės kultūros podirviai? Tegu svaičioja, laikas vertins... Ar
maža esam pridarę skubotų, neteisingų sprendimų?
Gal civilizacija taip žmogų atbukino, kad jis ir nebenori tikra ugnimi liepsnojančių eilių? Gal jam maloniau kas nors abstraktesnio, dekoratyvesnio? O gal
poetui parankiau laikyti bengališk ugn , o ne žarij ? Juk honoraras tas pats.
Daug dešimtmečių poetai mokė žmones kilnumo ir doros, dabar lyg ir
atvirkščias procesas praverstų. Pačiam kūrėjui būtina dažnėliau dirstelėti savo
s žinę, nes dabar kaip niekad lengva apsimesti moderniam ir giliamintiškam, pilietiškam ir lyriškam, dėtis pranašu, psichopatu ar tiesiog genijumi. Kaip gaila,
kai visas talentas yra išeikvojamas apsimetinėjimui
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„Ko čia plėšais – tars man gerbiami skaitytojai ir plunksnos
draugai. – Kas darbo tau, per keliolika metų neparašiusiam nė
eilutės? Ko tau sielotis?
„Mano mielieji, – atsakysiu, – argi mes ne susisiekiantieji
indai Kà darome vienas, atsiliepia kitame (1985). 2
Populiarus poetas ir vertėjas švenčia savo brandos jubiliejų. Niekada neprislopo jo sidabrinės poezijos posmai ir kipšiškai smagūs humoristiniai eilėraščiai.
Knyga Bitės pabėgėlės šiuo požiūriu taip ir liko nepralenkta. Linkėdami jubiliatui geros sveikatos, lakios plunksnos vertimų baruose, sėkmingo darbo Metų
žurnale, spausdiname por eilėraščių iš jau minėtos knygelės.

Ligonių lankymo dienai
Vadinasi, jūs gyvas

Ir puiku.

Jau turtà padalinote, tikiuos

Pripaisto žmonės nebūtų dalykų.

Dabar tie formalumai visokiausi,

Kam įvykiams užbėgti už akių

vienok ramiau dėl smulkmenos kokios

Visai dar nedega dėl tų vainikų.

juk jūsų kapuose nepasiklausi.

Ir lūpas, va, pakrutinat šiek tiek.

Dabar jums ritas ašara karšta,

O sakė – jums viena kita savaitė.

bet, kai gulėsit po klevais bei uosiais,

Po viso šito daktarais tikėk

tikėkit, juodo sielvarto našta

Nenuostabu net, jeigu imsit sveikti.

prislėgs ne jus, o priešingai – gyvuosius.

Atrodote už popierių balčiau. –

Jūs neišnyksite galų gale,

Ne juokas laukti giltinės kas dienà.

tiktai, kaip sakoma, užkasim žemėn. –

Juk, rodos, mirsime visi, tačiau

Vis tiek – prieš saul noksit uogele

nenori niekas gulti po velėna...

ar jaunu medeliu šlamėsit, amen.

Vasaros idilė
Gražios vasarà pievelės.

Tai kits kità užgaulioja,

Debesėliai sau apvalūs

tai bučiuodamies ulioja –

ant dangaus.

kaip kada.

Jaučiukėliai sau bauboja.

Apsistumdo, apsiskaldo,

Nemačiau terp jų abuojo –

o paskum terp sav s kalba

vis linksmi.

negražiai.

Ot gerai karvytei šėmai

Nuo pačių pradžių taip esti –

Tik žmoneliams – kaip ir žiemà –

vienas nori būt gudresnis

nelabai...

už kitus.

Ir pagelt , ir sulys ,
popierėliuos įsiknis ,
net graudu.

2

Tarybinių lietuvių rašytojų autobiografijos, Vilnius,
1989, t. 2, p. 624–627.
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Neišmoksta tik žmoneliai

per dienas man guodžia sielà

taip gyventi, kaip žvėreliai,

šokimu.

nors pasiusk.3

Vladas Šimkus
„Bent po vienà knygà – savo gyvenimà – nuo pirmojo atokvėpio
iki paskutiniojo atodūsio rašome kiekvienas.
Gyvenimas – kaip viena diena. ra tik saulėtekis ir saulėlaida. O tarp tų
taškų – juoda darbo diena, prikaišyta laimės žiburėlių ir aštrių skausmo spyglių.
Toj darbo dienoj auginama duona, statomi miestai ir kaimai, tiesiami vieškeliai,
sodinami sodai, kuriamos eilės, rašomi romanai.
Kas kam lemta...
Vladui Šimkui buvo lemta gimti poetu. Originalios knygos, krūva verstinių knygų papuošė šito Kelmės krašto vaiko gyvenim ir kūrybinę biografij .
O paskui – slogi tyla, kuri tęsiasi iki šiol. Išdžiūvo kūrybos versmės, nutekėjo
marias visi girių šaltiniai? Užžėlė takai kūrybos pievas ir lankas? Kas gali pasakyti? Poetas tik skėsteli rankomis. Kiekvienam savo. Jovaras apdainavo Lietuvos
beržel – ir to užteko, kad eitų lietuvių poezijos žiedyn . Ir versmės užanka,
ir jūros išdžiūva. Lieka tik žmogus.
O dabar norėčiau šnektelti su savimi keturiasdešimtmečiu. Ne todėl, kad
norėčiau paauklėti t praplikus jaunikait – kur ten Jei Lietuvoje kas ir k auklėja, tai tik jaunimas senius Taip ir sakom jauna galva šviesesnė.
Duok, Dieve, jai šviesumo
Ir, prisipažinsiu, jo, keturiasdešimtmečio, klausimus neturiu k atsakyti.
Keturiasdešimtmetis Šimkus norėjo pasakyti, kad kūryba yra sudėtingas ir sunkus
dalykas. Kas gali tam prieštarauti? Iš tų klausimų matome, kad ir prieš dvidešimt metų poetams rūpėjo ne tik himnus partijai giedoti. Ir tada, kaip per amžių
amžius, irgi kankino prakeiktieji kūrybos klausimai.
Tik bėda ta, kad giliausi ir mokslingiausi svarstymai – apie kūrybos ir talento prigimt ne kažin kiek teprideda paties talento. O savo darbo sureikšminimas
kartais tiesiog rodo kuklumo stok girdi, už savo posmus mokame širdies krauju,
gyvenimu ir t. t. Tarytum buhalteris už savo profesij nesumokėtų gyvenimo ir
gyventų per amžių amžius...
Visi esame mirtingi...
Šiandien mane jaudina dalykai, kurių prieš dvidešimt metų niekas nė nesapnavo. Nemoksliškai tariant, poezija darosi niekam nereikalinga. Gal ji savo
intelektualumu pralenkė skaitytoj ? Gal j užgožė laikraščiai su visais politikais ir
nusikaltėliais? Gal mūsų gyvenimo sumaištis neskatina pasinerti eilių knygelę?
Gal žmonės per skurdūs tai knygelei nusipirkti? Gal išaugo karta, kuriai apskritai
ne poezija galvoje? Gal kritikai mažiau smilkalų naudoja poezijos aukurui? O gal
todėl, kad šitaip yra visame pasaulyje,
ir mes pirmiausia stengiamės pasiimti 3 Klu sas A. Vladui Šimkui – 60, kininko patarėjas,
1996, spalio 19, p. 24.
iš pasaulio tai, kas blogiausia?
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Galima būtų vardinti šimtus priežasčių, ir visos jos turbūt turi pagrindo.
Tačiau turi būti ir dar viena, kažkokia ne vardijama ir lemtinga priežastis... Tad
neskubu sveikinti jaunuolio, kuris, paklaus s širdies balso , šiandien vedžioja popieriuje savo pirm j eilėraščio eilutę. Patarčiau jam apsispręsti ar jis nori savo
posmais virpinti kitų širdis, ar rašyti pačiai poezijai?
O sakyti Nerašyk būtų taip pat absurdiška, kaip ir sakyti Negyvenk ..
Gyvenk...4
V. Šimkaus eilėraščių knygos Gražiausia sekundė (1960) ir Kranto kontūrai (1963) siliejo bendrus kartos ieškojimus, jose dominuoja kelionių romantika
ir kasdienybė, optimistinis pasaulio ir savęs suvokimas. Nuo rinkinio Geležis
ir sidabras (1968) programiškai tvirtino realybės estetik , suteikdamas stiprių
postūmių visai lietuvių poezijai atsinaujinti. Realaus išorinio pasaulio paveiksle
sumodeliuojamas elementarios buities vaizdas, psichologinė situacija. Buities lygmeny žvelgiamas būties tikrumas, paslaptis ir žmogiškumas. Realybės ir buities
estetik atitinka noveliški eilėraščių siužetai, intymaus dialogo stilistika, gyva
šnekamosios kalbos stichija, tarminės lytys, proziškas žodis, aukšto ir žemo stiliaus sandūr žymintys rimai. Geležies ir sidabro metafora jungia būties rupum ,
laikinum ir dvasingum , amžin esmės spindes . Ramus ir natūralus pasakojimas
teka lėtai, pertraukiamas m slių klausimų, darydamas šuol iš buities link dvasios,
iš geležies link sidabro . Humoristinių eilėraščių rinkiniui Bitės pabėgėlės
(1973) būdinga avangardinė nuostata griauti klišes, šaipytis, parodijuoti, apversti.
Tokio vaizdavimo objektu yra tapę visuomenės, kultūros ir literatūros gyvavimo
dėsniai. Ironijai apšvietus antr j per ideologinius bei m stysenos štampus nematom žmogaus jausenos pusę (kuklumas, pasitikėjimas, naivumas), ryškinamas
visuomenės mentalitetas. Tikslingai renkamasi linksma konfrontacija su tradicija –
patoso intonacijomis, aukštų idealų poezija (Maironis, E. Mieželaitis) bei dabarties
literatūros klišėmis (herojaus tipas, jo vaizdavimo būdai)
paviršių iškeliama
grafomaniškojo eilėraščio būtis banalus eiliavimas, kraštutinumai, iki absurdo
vedantys modernumo siekiai bei s monės srauto imitacijos. Humoristiniuose eilėraščiuose plėtojamos vairios ironijos formos, parodijavimo proces traukiami
idilės, išpažintinio, siužetinio eilėraščio žanrai. Rinkinys Bitės pabėgėlės yra svarbus 8-ojo dešimtmečio lietuvių literatūros poetinės savivokos ir stiliaus ieškojimų
dokumentas. Stipriai pasireiškė poezijos vertimais. Išleido kelet knygų (A. Čako
Poezija , 1973 A. Voznesenskio Poezija , 1965 A. Lugovskojaus Amžiaus vidurys , 1977 O. Mikulašeko Poezija , 1968 A. Jožefo Poezija , 1972 S. Verešo
Poezija , 1972 Ch. Botevo Kalnai dainuoja haidukų dain , 1979 taip pat išvertė J. W. Goethės, F. Schillerio, H. Heinės, H. Kleisto, A. Mickevičiaus, F. Garsia
Lorkos ir kt. eilėraščių, E. Rostand’o eiliuot komedij
Siranas de Beržerakas
(1985). Pagal T. Tilvyčio poem Dičius parašė scenarijų televizijos meniniam filmui Dičiaus karjera (1980). V. Šimkaus poezija versta anglų, armėnų, buriatų,
bulgarų, čekų, latvių, lenkų, rusų, tadžikų, ukrainiečių, vengrų, vokiečių kalbas.
1982 m. išleistas rinkinys Nusileisk,
4
Strak šys A. Apm stymai prie neparašytų knygų,
dangau, ant žemės .5
iaulių kraštas, 1996, gruodžio 19, p. 9, 14.
V. Šimkus – Lietuvos rašytojų 5 Tūt ly tė R. Vladas Šimkus, Lietuvos literatūros ens jungos narys nuo 1963 metų – itin
ciklopedija, Vilnius, 2001, p. 488.
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ryški mūsų literatūros asmenybė. Rašytojas baigė Kelmės vidurinę mokykl ir
dar būdamas moksleivis pradėjo publikuoti pirmuosius savo kūrybos bandymus.
1956–1961 metais studijavo Vilniaus universitete lituanistik . Baigęs studijas, dirbo
Klaipėdos žvejybos bazėje ir vairiose redakcijose. Šis darbas padėjo V. Šimkui
tapti puikiu prozos ir poezijos vertimų redaktoriumi, apie kur telkėsi visi, žinantys š specifišk jo talent .
V. Šimkaus vieta lietuvių poezijoje unikali nors yra išleidęs vos keturis
eilėraščių rinkinius, bet jie nagrinėjami, komentuojami solidžiose monografijose,
literatūros istorijose ir mokykliniuose vadovėliuose.
Nuo rinkinio Geležis ir sidabras V. Šimkus tvirtino realybės estetik ,
suteikdamas stiprų postūm visai lietuvių literatūrai. Lig šiol jo kūryba suvokiama kaip reiškinys, veikęs ir tebeveikiantis poezijos raid ne vien poetinio žodžio
sugestija. V. Šimkus rinkiniu Bitės pabėgėlės nuvainikavo visus socialinius,
buitinius, kultūrinius ir net estetinius mitus. Jo leksikos, intonacijos pėdsakas atpaž stamas visur, kur tik pastebima rupi detalė ir universali potekstė. Net menkiausi poetikos elementai, pavyzdžiui, rimas, atpaž stami kaip saviti V. Šimkaus
stilistiniai ženklai. Šio poeto pasaulėjautos dominantės tapo tarsi apibendrinančiais
jo kartos ženklais.
V. Šimkus bendradarbiavo beveik su visais Lietuvos teatrais – vertė pjeses,
miuziklus, operų ir operečių libretus.6
Literatūros istorija liudija – V. Šimkus buvo vienas svarbiausių mūsų poetų, kadaise iš kosminių E. Mieželaičio aukštybių (ne vertybiniu, o pirmiausia
estetiniu atžvilgiu) žmogų sugr žinęs žemę. Bet jokia istorija nepaliudys, kaip
atsargiai ir pagarbiai jis žiūrėjo tiek pat E. Mieželait , tiek J. Jevtušenkos,
A. Voznesenskio kūrybines figūras (manau, kad leidėjams, ieškantiems gatavos
pomirtinės Vlado knygos, ir būtų A. Voznesenskio eilių rinktinė, galinti reabilituoti poet , taip aktyviai dedam
šuns dienas šiandienos lietuvių klasikų ).
Kaip ir kiekvien kit kūrėj (nors turėjo neapsakom nuojaut , ko nelaikyti
kūrėju). Jokia istorija nepaliudys, kaip poetas gali būti literatūroje, trisdešimt metų neišleisdamas nė vienos knygos (paskutinysis ir garsiausias jo rinkinys Bitės
pabėgėlės pasirodė prieš trisdešimt vienerius metus, o poeto pavardė ne kart
minima net Naujausioje lietuvių literatūroje ), ir kokiu būdu jo humolyreskų
parafrazės virsta parafrazėmis, jų cituotojams net nežinant autoriaus pavardės.
Taip pat akivaizdu, kad buitizmų ir lyrizmų sandūros mezgėsi būtent Vlado
antrojoje, trečiojoje knygose, nors kiekvienas postmodernistas privalės prisiminti,
kad tokio poeto, kaip Vladas Šimkus jis apskritai nežinojo. Deja, istorikai net
J. Erlick
išveda iš V. Šimkaus.
Vienu ar dviem žodžiais nepaaiškinsi, kad savita poetika, o ir apskritai
tikra poezija gimsta būtent šitaip – nem stant apie poezij . (Vienam iš mūsų jis
yra prisipažinęs k , tau reikia ramybės ir tylos? Aš tai, kai rašydavau, kaip tik
bet k parašydavau šurmuliuojant draugijai.) Kol yra draugijos triukšmas, tol
ekspromtu gimsta autentiškiausia kūryba. Kai ateina gyvenimo tyla, prasideda ir
kūrybos nebylystė. Kiti tokiais atvejais
žaidžia kūrėjus. Vladas viename pir- 6 Lie tu vos ra šy to jų s jun gos val dy ba, In memomųjų Šiaurės Atėnų numerių interviu
riam, Literatūra ir menas, 2004, rugs. 10.
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su S. Šalteniu šaltai atrėžė nyksta smegenų l stelės. Tai kam dar vaidinti poet ?
Nors esame matę ant jo prišniaukšto darbo stalo ir rankraščių apmatų. Deja, nebuvo leista juos žvilgtelti.
Daugybę teiginių apie Vlad galėtume pradėti visi žinome... Tarkim, visi
žinome, kad jis buvo puikus vertėjas, bet vargu ar kas nutuokiame, kad jei ne
Vladas Šimkus ir Jonas Strielkūnas (kuris, nors jauni žmonės dėl to turėtų labai
nustebti, yra poetinis Vlado krikštasūnis ), nežinotume, kad muzikinė ir poetinė
vertimo kokybė yra ir paties poeto vertė, kokybės ženklas. Ir kad su šiais poetais
baigsis dar viena – tikrai meniško vertimo – mokykla. Bet tokie vertimai, kokius
atlikdavo Vladas Šimkus, lengvai nepadaromi pasirodo, dar ir tam reikėjo padėti
autentiško poeto plunksn . O galiausiai, kai net aukščiausios prabos vertimų
ėmė niekam nebereikėti, teko tapti skaitytoju. (Beje, jei kam nors būtų prireikę
itin plataus akiračio ir analitinio proto politinio apžvalgininko, tas atgaline data
galėtų tik apsiverkti...) Net jo pavingiavimai svetimų vertimų rankraščiuose šiandien jau gauna poetinę arba vertimo meno teorijos prasmę.
Bet tai bendri kontekstai, kuriuos komentuos istorikai ir literatūrologai.
Vladas mums buvo draugas tikr ja to žodžio prasme (vienam – dar ir ištisus
dešimtmečius bendradarbis, kitam – bendradarbis ir kaimynas), ir labai neaišku,
ar kada nors kas nors greta mūsų atsiras toks nesavanaudiškas, pasirengęs visk
mest ir bėgt pagalb kitam... Viršuliškės bus nebe tos. Ir svarbiausia Pylimo
gatvė nebebus ta, nes ji jau niekad nepaliudys to itin subtilaus Vlado humoro, kai
šis, netyčia nuslydęs nuo šaligatvio ant važiuojamosios kelio dalies, susirinkusiai
išsigandusiai miniai pareiškia čia aš tyčia. Kad jums būtų linksmiau.7
Kart saulėt rudens darbo dien išvažiuojam iš Metų redakcijos vyrų
draugija Zervynas pagrybauti žaliuokių pas Juoz Aput Antanas Ramonas,
Ramūnas Klimas, Vladas Šimkus, Danielius Mušinskas. Ruduo beveik toks kaip
dabar, gal tik kiek per šaltas Ūlos vanduo, kad ryžtumeis upėje maudytis. Kelioms
dienoms – ne vienai išvažiavom. Juozas Aputis atveža pačias grybingiausias
vietas, pasklindame mes kas sau, susišūkaujam, vėl susitinkam, bet nėra Vlado.
Vakarėja, pradedam nerimauti, ar nebus nuklydęs Čepkelių pusėn, kur pasiklydus
žmogų ne taip lengva surasti. Lakstom, rėkaujam, bet niekas neatsiliepia. Netekę
vilties važiuojam namo Zervynas, planuodami, kaip čia mums reiks ieškoti miškuose pasiklydusio žmogaus. Ir visai prie namų pamatom smėlėtu miško keliuku
einant Vlad . Sako, – ko jūs jaudinatės, turiu tarybin kompas .
Kai dabar prisimenu Vlad , tas jo pasakymas man virsta metafora. Kartu
dirbome Metų redakcijoje gal kok dešimt metų, sėdėjau gretimame kabinete,
bet nuolatos ateidavau t , kur vienas prieš kit sėdėdavo Ramūnas Klimas ir
Vladas Šimkus (abu jau žiūri mus iš Ten). Vladas darb atsinešdavo ketvirtuk
juodos duonos, anuomet nebrangiai kainavusio lašiniuočio, visada turėdavo po
ranka gerai išgal st peiliuk , kas be ko – ir vien kit butel alaus. Po pusvalandžio pusryčių pradėdavo šnekėti kalambūrais ir silogizmais. Ramūnas pokalb
vis mėgindavo pasukti filosofine vaga, cituodavo A. Camus, J. P. Sartre' , kitus
egzistencialistus, o Vladas vis ši filosofij lyg kailinius išversdavo išvirkš- 7 Vai tie kū nas F., Ku ku las V. In memoriam, Liči , ironišk ir labai juoking pusę. Jis
teratūra ir menas, 2004, rugs. 10.
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labai mėgo komentuoti ir ironizuoti tai, kas tarytum turėtų būti savaime suprantama tarkim, Þemės traukos dėsnius, silabotoninės eilėdaros taisykles, Aristotelio
ir Sokrato filosofij , Šventrašt , ir tie jo komentarai būdavo tokie juokingi, kad
spazmų sutrauktu pilvu bėgdavai savo kabinet atgauti kvapo.
Kai žiūri retėjanči V. Šimkaus generacij , negali nepastebėti, kad jų gyventas laikmetis išugdė labai skirtingas nuostatas pasaul , sistem , kasdienybę ir
metafizik . Sistema pagimdė tragikus, prisitaikėlius disidentus, o V. Šimkus buvo
gryniausio plauko ironikas, kaip niekas kitas jautęs kierkegorišk distancij su
savimi, savo kūryba, pasauliu. Jo mintys bendraujant buvo tos bitės pabėgėlės ,
kurios nebepriklauso tau, bet žino, kur skristi. Kaip ir Vladas andai žinojo, kur
eiti, kaip rasti namus, nes turėjo sen kompas .8

Pokalbis su V. Šimkumi Lietuvos radijo studijoje
1998-ųjų vasar 9
Vladai, Tu, kaip poetas, tyli jau dvidešimt penkerius metus. Juk tavo humoristinių,ironiškųeilėraščiųrinkinys„Bitėspabėgėlės“išėjodar1973-iaisias.
Tiesa,1982m.išleidaidarvienàknygà,tačiautaibuvojauanksčiauparašytų
eilėraščiųrinktinė.Arilgaidaržaditylėti?
Ne, aš ne visai tyliu. Nemažai verčiu. O tai juk irgi kūrybinis darbas.
Aškal
buapienaujusTavoeilėraščius.Kodėljųneberašai?
Kodėl neberašau Man jau nusibodo rašyti taip, kaip rašiau.
Tai rašyk kitaip!
Va, čia ir yra bėda dabar nebežinau... kaip rašyti. Kai skaitydamas kokio nors
poeto eilėraščius matau, kad ir aš galiu ne blogiau parašyti, kam tada man vargintis
O jeigu matau, kad kas rašo geriau, irgi neverta man rašyti, šiuo atveju – prasčiau.
Tavologika,kaipvisada,–geležinė!Betvistiekturibūtikokiakita,rimtesnė,Tavotylėjimopriežastis.
Galiu ir atviriau pasakyti pajutau, kad nebeturiu talento. Juk, tarkim, Puškinas
ar Adomas Mickevičius nesikamuodavo prie savo eilėraščių, jiems visada jie tiesiog natūraliai liete liedavosi. Pagaliau jie sugebėdavo puikiai improvizuoti – visokiausiom temom
čia pat, žmonių akivaizdoje, kurdavo ir atlikdavo, tai yra deklamuodavo. O aš Kai tenka
įkalbinėti save, kad reikia rašyti, kai rašai per jėgà – kokia čia gali būti poezija
Tukrypstiįkraštutinumus.Beje,paminėjaiPuškinà.Negiįvairiausiose
knygosenemateijorankraščiųfaksimilių?Tierankraščiaikaipreikiantsubraukyti.OTusakai,kadjoeilėraščiai„natūraliailieteliejosi“.Dirbopoetas.Be
to,negivisigarsūspoetaisugebėdavoimprovizuoti?JukirTužinai,kiekjėgų,
psichiniųirnetfizinių,atimaeilėraščio(irsvarbiausia–gero!)rašymas.
Esu patyr s tas kančias; tu gal dar geriau išstudijavai kūrybos procesà, nes rašai
knygà kūrybos psichologijos klausimais, bet man s tos kančios nevilioja kuriam galui
aš turiu kamuotis, kad išspausčiau iš sav s keletà eiliuotų eilučių Man tai tiesiog
nepatinka.
Betra
šeiir–labaigeruseilė- 8 Ja ki ma vi čius L. Išėjo su kompasu, Septynios meno
dienos, 2004, rugs. 10.
raš
čius!
9
Jakš tas J. Vladas Šimkus Jaunųjų poetų poeziBet kaip ka muo da vau si Ne re tai
ja – gryna nuobodybė, Literatūra ir menas, 2004,
pasitelkdavau net matematikos metodus
lapkr. 19.
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apskaičiuodavau, kur turi būti viena ar kita eilutė, kur turi prasidėti arba baigtis viena
ar kita strofa, žodžiu, nemaža dalis mano parašytų eilėraščių yra tiesiog sukonstruoti,
naudojantis matematikos metodais.
Nemažapoetųnaudojasitokiaismetodais,okaišiaismetodaisgautirezultataisutampasulaimingomisakimirkomis,vadinamomissielosnušvitimu
arbaįkvėpimu,galimaparašytilabaige
ràeilėraštį.
Rašiau ir aš, bet sakiau, kad taip rašyti, kaip iki šiol rašiau, man atsibodo...
Galpabandytumeksperimentuoti,kaipdaronevienas,ypačjaunosios
kartos,poetas?
Ir tu man siūlai taip daryti Man, žinodamas, kaip aš nekenčiu tų neaiškių, nežinomų aukštybių, tolimybių Juk aš visada laikiausi arčiau žemės, ir mano žodis neprarado
konkretumo, jis buvo (ir yra) apčiuopiamas, aiškus, suprantamas.
OkaipTuvertinimūsųjaunųjųpoetųpastangasbūtisupermoderniems?
Koks čia supermoderniškumas. Tai tiesiog pasityčiojimas iš poezijos. Mums turbūt
reikia ne džiaugtis, o liūdėti kai paskaitau jaunosios kartos poetų poezijà, matau, kad ji
niekuo nesiskiria, sakysime, nuo dabartinės šveicarų, austrų, italų ar prancūzų poezijos...
Vadinasi,mūsųjauniejipasiekėVakarųpoezijoslygį?
O tu nesidžiauk. Mūsų jaunųjų poetų poezija – gryna nuobodybė. O iš kur ji
atėjo Iš Vakarų. Ir ten, ir čia – baisi nuobodybė. Aš skeptiškai žiūriu į dabartin Europos poezijà. O mūsų poetai, atsisak rimavimo, savo kūrybos, jeigu tai galima vadinti
kūryba, taigi savo kūrybos nuobodumu, miglotumu jau aplenkė visus Europos poetus.
Tu tikrai taip manai?
Visu šimtu procentu esu įsitikin s. Be to, beveik visi jaunieji poetai siaubingai
supanašėjo. Ir savo eilėraščius laužia iš piršto, kaip pakliūva dėliodami žodį prie žodžio,
sakysime taip „Aš nusiskutau, išėjau laukan pakabinti barško.“ Tokia atseit „kūryba“
peržengia poezijos ribas.
Man labai patinka tie poetai, kurie laimingai pasirinko lyrinės poezijos kryptį.
Kas deklaravo politikà, kas stengėsi būti supermodernus, o tie laimingieji rašė lyrinius
eilėraščius, rašė „iš širdies“ – apie amžinus ir amžinai jaudinančius dalykus apie motinà, meil , draugyst , gerus žmonių tarpusavio santykius, tėvyn ir panašiai. O grynos
lyrikos, kad ir keista, niekada nebūna per daug. Vėliau tokia poezija darosi màslesnė,
filosofiškesnė, tačiau vis tiek nepraranda pavergiančio lyrizmo.
Betmūsųkritikaidažniausiaiapeinatokiuspoetus.
Tie mūsų kritikai, na, gal ne visi, paprasčiausiai žiopli. Jie pražiopsojo tikrà poezijà
kuriančius poetus, o išliaupsina tuos, kurie rašo, kaip aš vadinu, kryžiažodin , rebusų
poezijà. Tik pažiūrėk, kas pas mus darosi. Vyresnio amžiaus kritikai, matyt, pavargo, retai
kà nors gera parašo, o jaunesni tapšnoja per petį bendraamžiams ir vienas kità vadina
genijais, nors nė velnio jie neverti Kai tokie dalykai dedasi, ir pikta, ir graudu. O tu
dar klausinėji, kodėl nerašau eilių...
GrįžkimeprieTavęs.Pakalbėkimeapiehumorà.Kastavepaakinoplėšti
poetinėshumoristikosdirvonus.Manau,kadšiojesrityjenetikkadniekasTavęsnepralenkė,betirnepriartėjo.Pamenu,daugkambuvonetikėta,kaiviename
„Literatūrosirmeno“numeryjepirmàkartàpasirodėvisaspuslapishumoristinių,
ironiškųTavoeilėraščių.Nors,įsigilinusįTavoligitolrašytuslyriniuseilėraščius,matyti,kadjuoseapstuironiškųirnetsatyriniųgaidų.
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Kas paskatino mane rašyti tokias eiles Be abejo, prigimtis. Matyt, taip buvo užkoduota. Prie to prisidėjo ir puikaus rusų poeto Sašos iorno, beje, po Spalio perversmo
gyvenusio Lietuvoje, satyros, taip pat išeivijos poeto Antano Gustaičio humoristiniai
bei satyriniai eilėraščiai. Jo eilėraščių teko skaityti ikagos lietuvių leidžiamame žurnale
„Metmenys“, kurio keletà numerių atvežė iš ten atvyk prozininkas Kazys Almenas ir
literatūros kritikas Liūtas Mockūnas.
Arnebuvokitųpriežasčių,paskatinusiųtaipnetikėtaiišpoetinėshaubicos
iššautitokiasšauniaikarštaseiles?
Buvo dar viena priežastis. ie eilėraščiai buvo mano tyčinis žingsnis aš norėjau
pasišaipyti iš mieželaitiško tipo eilėraščių (turiu galvoje tuos, kurie pernelyg atitrūk nuo
žemės, kažkokia tauškalynė); be to, rūpėjo pirštu pabaksnoti sustingusias, atgyvenusias
žmonių bendravimo formas, pašvinkusià moral .
Kokiadabarhumoristinėspoezijosbūklė?
Prasta. Gal tik vienas Erlickas išsiskiria iš visų. O šiaip – nemaža poetų šmaikštauja savo lyriniuose eilėraščiuose. Grynai humoristinių, ironiškų eilėraščių rašyti lyg
ir nedrįstama mat humoras – atviras mūšis, parodymas rimto talento. umoristikoje iš
pusės žodžio galima suprasti, ar tai tikra poezija, ar tik pasimaivymas, klounada.
Arketinikadanorsrašyti,nesvarbukokius–lyriniusarsatyriniuseilėraščius?
Jei vėl rašysiu, tai arba labai paprastus, arba nesuprantamus
Atsižvelgdama Þemaitės premijos laureato rašytojo I. Mero laišk , Vaiguvos
vidurinės mokyklos direktorės Irenos Vileikienės rašt ir siekdama amžinti Vlado
Šimkaus, žymaus kraštiečio, poeto, vertėjo ir kritiko, atminimą, Taryba nusprendė
suteikti Vaiguvos vidurinei mokyklai rašytojo Vlado Šimkaus vard ir vadinti j
Kelmės rajono Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurine mokykla.
Garsi literatūrologė profesorė Viktorija Daujotytė ne kart viešai yra pareiškusi nuomonę, kad iki šiol poeto V. Šimkaus atminimui, jo kūrybos aktualizavimui
Lietuvoje per mažai skiriama dėmesio.
Meras Kostas Arvasevičius sakė, kad Vaiguvos mokyklai Vlado Šimkaus
vardo suteikimas prisidės prie žymių asmenybių, kilusių iš Kelmės krašto, atminimo išsaugojimo, skatins mokyklos bendruomenę didesn dėmes skirti poeto
kūrybai, ugdyti pagarb savo krašto šviesuoliams. Meras Tarybos nariams ir
svečiams paskaitė Vlado Šimkaus kūrinių, tarp kurių – ir chrestomatiniu tapus
Tobul eilėrašt .10
Pirm kart Vlad Šimkų, tuometin Kelmės vidurinės mokyklos abiturient ,
sutikau 1955 m. ruden P kražančio vidurinėje mokykloje tada jis, apsiavęs juodai
nublizgintus, su užleistais ant jų kelnių galais kerzinius batus, mindžiukuodamas
nuo kojos ant kojos, scenoje skaitė eilėraščius apie katytę ir katę, apie neaiškaus
s žiningumo svarstykles, apie būsim išsiskyrim su mokykline jaunyste
Ir nors eini tiesiu taku,
Gerai, kad pamàstai, jaunyste –
Klaidų raudonu pieštuku
Daugiau jau niekas netaisys tau.

10

Vaiguvos vidurinei mokyklai suteiktas Vlado Šimkaus vardas, Kelmės kraštas, 2010, geg. 22, p. 2.
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Daugel šių eilėraščių mes, jaunesni mokinukai, jau buvome skaitę rajono laikraštyje, iš kurio puslapių žinojome V. Šimkų kaip daug žadant , vien
ryškiausių rajono literatų. O P kražantyje jis atsirado todėl, kad jo klasė draugavo su Pakražančio mokyklos pirm ja abiturientų laida, kurioje apsakymėlius
pusiau paslapčia rašinėjo ir būsimasis Rašytojų s jungos narys Jurgis Buitkus.
Abi klasės susitikinėjo tai Kelmėje, tai Pakražantyje, rengė draugystės vakarus
su menine programa, kuriai puikiausiai tiko ir Vlado kūryba. Iš to vakaro siminė tokia kaimiškai nuoširdi Vlado šypsena, šykštus, bet šmaikštus s mojis,
kai jis stovėdavo scenoje, kai bendravo su bendraamžiais ar sukosi valso sūkuryje. Su J. Buitkumi Vlad vedė ir tolesni gyvenimo bei kūrybos keliai jie
kartu Vilniaus universitete studijavo literatūr , Vladas Jurgiui yra dedikavęs
ne vien eilėrašt .
Išvažiavus V. Šimkui mokytis Vilniaus universitet , kur laik kažkaip
pritilo jo poetinis balsas su Kelmės laikraščiu ryšiai jau lyg ir nutrūko, o respublikos spaudoje dar nebuvo reikiamai apsipratęs, galbūt kai kas dar nebuvo spėję
pastebėti jo bręstančio talento. Bet 1957-ųjų vasar tos pačios Jaunimo gretos
paskelbė V. Šimkaus eilėraščių cikl Kol nerimu upės putos . Taip pamažu sibangavo Vlado poezijos upė, nors autorius niekada nepiktnaudžiavo savo talentu
ir nesiekė žūtbūt, versdamasis per kitų galvas, išgarsėti.. Jis ramiai, tyliai dirbo
savo darb ir 1960 m. išleido pirm j eilėraščių rinkin Gražiausia sekundė .
Baigęs universitet ir nesutikęs pagal paskyrim išvykti mokytojauti bei už tai
iškritikuotas žurnale Šluota , V. Šimkus sidarbino Klaipėdos žvejybos bazėje
ir gijo galimybę išplaukti jūr , paragauti sūraus marių vėjo, šiek tiek dirstelėti pasaul . Tos išvykos spūdžiais gimė antrasis eilėraščių rinkinys Kranto
kontūrai (1963 m.), kur , kaip ir treči j Geležis ir sidabras , redagavo Aušra
Sluckaitė, vėliau su savo vyru, žinomu režisieriumi Jonu Jurašu priversta emigruoti JAV. Originaliai nuskambėjo šmaikštumo kupini posmai, sudėti rinkin
Bitės pabėgėlės (1973). Literatūros kritika iškart pastebėjo nauj V. Šimkaus
poetinio žodžio taig , kai net rimas tapo savitu stilistiniu ženklu. Argi gali be
šypsenos ir šiandien skaityti kad ir tokius pastebėjimus
Tegu būna žinoma visiem,
Kad mityba nervams – ne vis vien,
Kad rečiau išeinama iš proto,
Daug vartojant ungurių ir šprotų.
Ne vis viena nervams, kà geri, –
tai konjako duomenys geri
Kai pakilo kainos, nuo konjako
Tik šeši vartotojai apako.
O jei alų su vynu maišai,

–

Pirmas požymis, kad pamišai.

Jau tada, beveik prieš 40 metų, talentingas poetas kandžiai šaipėsi iš literatūros grafomanijos apraiškų
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Parašė romanà toksai išsišiep s...
Neranda redaktoriai stiliaus,
idėjos...
Pasirodo – vaikystėj krit s nuo
šėpos.
Būtų nuo to ir pradėj s.

Tiek V. Šimkus ir teišleido originalios kūrybos – tik keturis rinkinius ir
rinktinę Nusileisk, dangau, ant žemės (1982 m.). Užtai, dirbdamas vairių periodinių leidinių redakcijose, Vladas lietuvių kalb išvertė vairių poetų kūrybos.
Suprantama, ir jo posmai keliavo tas šalis. Kai kart jo paklausiau, ar jis moka vengrų, bulgarų ar čekų kalbas, Vladas prisipažino, kad verčia iš pažodinių
tekstų, kuriuos lietuviškai jam išguldo universiteto dėstytojai ir kiti šių kalbų
žinovai. Didelio pasisekimo turėjo jo parašytas scenarijus televizijos miuziklui Dičiaus karjera (T. Tilvyčio poemos Dičius motyvais), kur jis pynė nemažai
savo šmaikščių posmų. Beveik visiems Lietuvos teatrams jis yra išvertęs pjesių,
miuziklų, operų ir operečių libretų.
Susitikdavome su juo tai Vilniuje, tai Kelmėje, kai jis atvažiuodavo kok
nors literatūrin rengin arba aplankyti kaime gyvenusios mamos, o paskutinis
autobusas Vaiguv per Gašt nus jau būdavo išdardėjęs ir tekdavo ieškoti kito
transporto. Nesunku būdavo pajusti, kaip jis mylėjo gimtuosius Juci s, Pak v ,
kurio pradžios mokykl kažkada buvo baigęs, Kraži s, Ke mę, vis senosios Knituv s žemę, apie kuri lakoniškai rašė
... Visur yra ir medžių, ir pievų, ir trobų, bet kažkuriame pasaulio taške visa
tai susidėsto neapsakomai ir vadinasi gimtine , – taip nostalgiškai prisipažino Vladas
1967 m. paskelbtoje autobiografijoje, o savo nor visada sugr žti gimtinę yra
sustiprinęs ir eiliuotu žodžiu
Noriu kažin kà pavyti
Lyg nutolusį vežimà.
Kas gi tu esi, tėvyne,
Kas gi, jei ne sugrįžimai

Jis džiaugėsi tuo neapsakomu ir nepamirštamu jausmu, kai jo pirmieji kuklūs rašinėliai iš moksleiviško s siuvinio patekdavo rajono laikraščio puslapius –
pasak poeto, tai padėjo jam apsispręsti renkantis profesij , o eilėraštyje Kelmė
savo mokyklinės jaunystės miestui linkėjo
Tavo dalia – tauri ir aiški.
Tokia ir būk – viena iš šimto.
Vaikų žaidimams duok aikšt
Ir lig soties – pieno šilto

11

Mokslo ir žinių diena tęsėsi mokyklos sporto salėje. Čia veikė a. a. Vla-

11

Kli ma šaus kas B. Apie Knietuvos upokšn ir nukritusius nuo šėpos, Bičiulis, 2010, rugpj. 18, p. 4.
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dui Šimkui skirta paroda. Moksleiviai priminė poeto biografij , jo kūryb , neapsiribojanči poezija, kurioje yra vietos ir gimtajam rajonui. Mokinukai priminė, kad
kraštietis ne tik eiles rašė, bet ir kūrė scenarijus televizijos pastatymams. pač
žiūrovų pamėgta buvo Dičiaus karjera , kuriai siužet rašė iškilus poetas. Jo
kūryba versta rusų, lenkų, ukrainiečių, čekų, moldavų ir kitas kalbas.
„Su Vladu buvome geri draugai, – sakė iš Jurbarko atvykęs poeto pusbrolis
Aloyzas Þukauskas, kuris iš mokyklos suolo 1948 m. atsidūrė tremtyje ir joje
prabuvo dešimtmet . – Mano brolis a. a. Vytautas būsimàjį poetà Vladà mokė Pakėvio
pradžios mokykloje. Su Vladu mokykloje dažnai žaisdavome kvadratà. Bet labiausiai mus
„rišo“ šachmatai. 12

12

Geš tau tas A. Vaiguvos mokykla nuo šiol vadinsis
poeto Vlado Šimkaus vardu, Bičiulis, 2010, rugs. 4,
nr. 67.
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Vladui Šimkui – 50
Ieva

varcaitė

Vladas Šimkus – savitas poezijos meistras, puikus vertėjas, reiklus redaktorius, apvalų dešimtmet (1966–1975) praleido po Pergalės stogu.
V. Šimkaus poezijos rinkiniams Gražiausia sekundė (1960), Kranto kontūrai (1963), Geležis ir sidabras (1968) būdinga romantiškas pakilumas ir
daiktiškas konkretumas, aukšto ir žemo stiliaus sintezė. Reikšmingiausia jo knyga – humoristinių eilėraščių rinkinys Bitės pabėgėlės (1973), kuriame vyrauja,
kaip tvirtina kritikai, ironija ir autoironija, paradoksai, savitas grotesko ir lyrizmo
derinys, taigiai perteikiantis aktualią socialinę ir filosofinę epochos problematiką.
Akivaizdūs V. Šimkaus nuopelnai atšviežinant lietuvių eilėdarą. Neapkęsdamas
sklandaus, bet nuobodoko poetinio dailyraščio, jis šauniai pasidarbavo, kad mūsų
poezijos kasdieninėje apyvartoje sivyrautų lankstesnė garsinio instrumentavimo
ir rimavimo sistema.
Savo kūrybinę patirt V. Šimkus apibūdina šitaip Kuo ilgiau gyvenu, kuo
didesnis literatūrinio darbo stažas, tuo menkiau sugebu paaiškinti painų, prieštaringą ir kartu spontanišką aktą, vadinamą kūryba. Kur toji pagrindinė spyruoklė,
išjudinanti eilėrašt ? Už sienos miegančio vaiko paslaptis ar visos žmonijos likimą
formuojantys vykiai? Gal begalybę einantys ratilai, kurių nebesiekia mūsų pažinimas, gal kažkokios biosrovės, o gal konkretūs džiaugsmai ir skriaudos, kuriuos
patiriame savo kely?
V. Šimkaus kūryboje iš tikro esama nemaža m slių. Ir gal pati didžiausia,
dirginanti mūsų smalsumą kodėl poetas po Bičių pabėgėlių , šios itin palankiai skaitytojų ir kritikų sutiktos knygos, daugiau nei dešimtmet nepaskelbė nė
vieno naujo eilėraščio? O dar didesnė m slė, kodėl V. Šimkaus pavardė, nors ir
užgožta aktyviau besireiškiančių, niekaip neišdyla iš mūsų atminties, kodėl jo
rinktinė Nusileisk, dangau, ant žemės (1982) jaunimo grobstyte grobstoma, lyg
būtų bendraamžio parašyta?
Nemaža m slė yra ir V. Šimkaus vertimai kaip jis pasiekė, kad jo išverstos
A. Voznesenskio, A. Čako, A. Jožefo ar B. Brechto eilės skamba taip laisvai ir
natūraliai, lyg skaitytume ne vertimą, o pat originalą? Gal todėl, kad V. Šimkui
poezijos vertimo formulė yra maksimalaus tikslumo ir maksimalios laisvės derinys?1
Vladas buvo vienturtis sūnus šeimoje. Už j vyresnė sesuo Janina anksti
paliko gimtuosius namus ir su šeima išsikėlė gyventi Kuršėnus.
Sprendžiant iš jo ankstyvųjų metų kūrybos, Vladas buvęs tėvų numylėtinis.
Karas ir pokario žiaurumai Juciuose ženkliai patrumpino senojo Šimkaus gyvenimą. Ankstyva tėčio mirtis neigiamai paveikė visą Vlado kūrybin procesą. Vladas
kūrė ir toliau su nuoskauda širdyje savo gimtajam kraštui, kur paliko gyventi jo
vieniša mama, kurios metai po metų amžius didėjo, o sveikata silpnėjo. Jai reikėjo pagalbos moteriškuose darbuose. Vladas visokiais būdais stengėsi jai padėti.
Kaip pasakoja kaimynai, Vladas
Jucius pas mamą atsiveždavo tai vieną, 1 Baltakis A. Vladui Šimkui 50, Pergalė, 1986, Nr. 10,
tai kitą moter . Žinoma, jos padėdavo
p. 76.
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mamai apsidirbti. Ar tos moterys buvo Vlado draugės ar meilužės, ar žmonos,
nei mama, nei kaimynai nežinojo. Pagaliau numirė ir mama. Liko Juciuose tušti
gimtieji namai.
Pagaliau Vladas vedė (nežinia kelintą kartą) jauną Valstiečių laikraščio
darbuotoją humanitarę ir jiedu apsigyveno sostinės Viršuliškių mikrorajone. Iš
pirmo žvilgsnio atrodė, kad jauna žmonelė Vladui senatvėje bus nemokama tarnaitė. Tačiau gyvenimo realybė parodė visai ką kita.
Jaunoji žmonelė susirgo insultu ir, anot Gražinos Mareckaitės, tapo visiška
kvaiša. Ją pačią reikėjo visapusiškai aptarnauti ir slaugyti. Viršuliškėse jie gyveno
šalia mano namo, kaimynystėje. Vladą dažnai susitikdavau parduotuvės kieme.
Buitis ir šeimyniniai rūpesčiai buvo užgožę Vladui bet kok kūrybin patosą.
Neaiškūs buvo ir jų pragyvenimo šaltiniai. Toks varganas gyvenimas Viršuliškėse
palyginti anksti palaužė Vlado sveikatą ir jis niekam nieko nesakęs išėjo amžinybę, palikęs lovoje savo jaunąją žmonelę. Nebuvo kas j laidotų.
Apie Vlado mirt sužinojusi pirmoji jo žmona, žymi Lietuvos teatrologė
Gražina Mareckaitė ėmėsi iniciatyvos ir Vladą palaidojo Antakalnyje Menininkų
kalnelyje.
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Poeto Vlado Šimkaus vertimai
(bibliografinė rodyklė)
Parengė Irena Bruþienė

Periodiniai leidiniai
1959 m.
Ši le ris F. Himnas dþiaugsmui, Tarybinis studentas (Vilniaus universitetas),
1959, lapkr. 26.

1960 m.
Gur gons J. (latvių) Lietuviški motyvai skiriu Genutei B., Tarybinis
studentas (Vilniaus universitetas), 1968, vas. 18.
Sirm bar dis J. (latvių) Eglė, Tarybinis studentas (Vilniaus universitetas),
1960, vas. 18.
Ka no vi čius G. Portretas, Tarybinis studentas (Vilniaus universitetas), 1960,
bal. 23.
Au zin šas I. (latvių) Lapams krintant, Jaunimo gretos, 1960, Nr. 8, p. 8.

1961 m.
Lu gov sko jus V. Vladimiras,

vyturys, 1961, Nr. 12, p. 12.

1962 m.
Voz ne sens kis A. Lenino sekvoja. Automašinų Kalifornijoj (Ištrauka
iš poemos Trikampė kriaušė ), Literatūra ir menas, 1962, bal. 21.
Langs to nas Ch. (amerikiečių) Baladė apie Lenin , Literatūra ir menas,
1962, bal. 21.
Kot lia ras J. (þydų) Vėlyv ruden . Grok, Dovydai, grok Literatūra ir
menas, 1962, rugs. 22.
Fo nia ko vas I. Apie meilę mylimoms kalbėti, Literatūra ir menas, 1962,
gruodþio 15.
Voz ne sens kis A. Gruzijos keliai, Literatūra ir menas, 1962, gruodþio 15.

1963 m.
Jev tu šen ka J. Intymioji lyrika Trys minutės tiesos (Kubos didvyriui
A. Ch. Ecevarijai), 1963, Nr. 3, p. 10.
Ma ja kov skis V. Mintys apie Molčianov Ivan ir apie poezij ,
Literatūra ir menas, 1963, liepos 6.
Brau nas N. Vėl keliauja ruduo, Pergalė, 1963, Nr. 9, p. 67.
Sluc kis B. Gr þinkim gandrus, Literatūra ir menas, 1963, rugpj. 24.
Uk rain ka L. Apyaušrio ugnys, Jaunimo gretos, 1963, Nr. 8, p. 17.
Si la za ras J. (latvių) Traukiniai, Literatūra ir menas, 1963, spalio 12.

1964 m.
Vol gi nas I. Primas, Jaunimo gretos, 1964, Nr. 1, p. 5.
Isa je vas J. Ji eina per þemę (Ištrauka iš poemos Atminties teismas ),
Literatūra ir menas, 1964, kovo 21.
Oše ro vi čius G. (þydų) Feniksas, Jaunimo gretos, 1964, Nr. 6, p. 7.
Su drab kal nis J. (latvių) Klevai þydi, Literatūra ir menas, 1964, geg. 16.
Mat ve je va N. Švyturys, Komjaunimo tiesa, 1964, liepos 26.
Mar ty no vas I. Eros pradþia, Jaunimo gretos, 1964, Nr. 9, p. 6.
Kob ri nas J. Taip, egzotikos čia kiek tik norite, Jaunimo gretos, 1964,
Nr. 12, p. 5.
Tur sun-Za de M. (tadþikų) Kalnų upė, Literatūra ir menas, 1964, lapkr. 28.
Lul fi ja (uzbekų) Alyva, Literatūra ir menas, 1964, lapkr. 28.
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1965 m.
Ku lė jė vas K. (kabardinų-balkarų) Sniegas kalnuose, Suþeistas akmuo,
Literatūra ir menas, 1965, kovo 13.
Voz ne sens kis A. Genijus (Ištrauka iš knygos Bastausi Šušenske po
mišk ), Komjaunimo tiesa, 1965, bal. 2.
Ve gi nas P. Komjaunimo aikštė, Moksleivis, 1965, Nr. 3, p. 1.
Je se ni nas S. Kantata, Sėsk šalia, brangioji drauge, vyturys, 1965, Nr. 18,
p. 17.
Rai nis J. Tolimi atgarsiai, vyturys, 1965, Nr. 17, p. 16.
Kob ri nas J. Obuoliai, Moksleivis, 1965, Nr. 8, p. 19.
Kob ri nas J. Pasmerktas mylėti, Jurginas, Literatūra ir menas, 1965,
lapkr. 13.

1966 m.
Tra tas M. (estų) Vodevilis, Patikslinant savaime suprantam ties ,
Lieting vakar , Noktiurnas, Dalgis akmenų krūvoje, Po senovei,
Uþ girių, Pergalė, 1966, Nr. 7, p. 89–91.
Rus ta ve lis Š. Artanido giesmė dangaus šviesuliams ( Karþygis tigro
kailiu XXXIX giesmė), Pergalė, 1966, Nr. 9, p. 108–109.
Ko þomb di je vas T. (kirgizų) Todėl..., Kūdikio gimimas, Skrajojanti
þmogaus širdie Pergalė, 1966, Nr. 10, p. 55–56.
Ti cho no vas N. Baladė apie vinis, Tiesa, 1966, gruodþio 3.

1967 m.
Lu gov sko jus V. Naujieji metai (Iš poemų knygos Amþiaus vidurys ),
Tiesa, 1966, gruodþio 25.
Ti cho no vas N. Sviftas, Valtis, Kaip Kalitos laikais – laukai nuogi,
Prie Leningrado, Pergalė, 1966, N. 12, p. 106–109.
Mi ku la še kas O. (čekų) Þolė, Tiesa, 1967, liepos 30.
Lu gov sko jus V. Jaunystė (Ištrauka iš poemos), Kūrybinė savaitė
( Kauno tiesos priedas), 1967, spalio 22.
Ti cho no vas N. Baladė apie vinis, Lietuvos pionierius, 1967, Lapkr. 7.

1968 m.
Lu gov sko jus V. Jaunystė, Nemunas, 1968, Nr. 8, p. 14–17.
Lu gov sko jus V. Kaip þmogus plaukė su Odisėjumi (Iš poemų knygos
Amþiaus vidurys ), Pergalė, 1968, Nr. 3, p. 78–83.
Mark sas K. Kai tokia ugnis krūtinėj, Literatūra ir menas, 1968, bal. 30,
p. 5.
Ba le o nas J. (moldavų) Širdis – maþiausiai ištirta..., Pergalė, 1968, Nr. 5,
p. 32–34.
Bo cus P. Laukinės aguonos, Draugiškas medus, V. Solouchinui, Pergalė,
1968, Nr. 5, p. 36–37.
Bu su jo kas A. Neronas, rašas Kaukazo akmenyje, Efincija, Pergalė, 1968,
Nr. 5, p. 40–45.
Do mia nas L. (moldavų) Pusu juokdario vaidmeny (Šekspyro Dvyliktoji
naktis ), Vienam patarėjui, Jis, Pergalė, 1968, Nr. 5, p. 38–39.
Lu pa nas A. Kūryba, Tiktai tiek, Pergalė, 1968, Nr. 5, p. 34–36.
Va ta ma nus J. Valstiečiai, Kauno tiesa, 1968, birþ. 4.
Va ta ma nus J. Valstiečiai, Þolėje, Pergalė, 1968, Nr. 5, p. 44–45.
Vi je rus G. Transplantacija, Kauno tiesa, 1968, birþ. 7.
Van ge lis S. (moldavų) Šešėlių raštelis, Lietuvos pionierius, 1968, birþ. 1.

1969 m.
Aza ro vas V. Sonetas, Ernestui Linui, Saulė kaip auks nurausvino
Nering , Pergalė, 1969, Nr. 5, p. 3–4.
Bo ri so va M. Storėjo išdþiūvęs berþas, Naktinis Galatėjos kuþdesys
Pigmaliono mokiniui, Apelsinas ant sniego, Pergalė, 1969, Nr. 5, p. 4–6.
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Bo ti ni kas S. Atmintis, Vėlei moterys mezga namuose, Pergalė, 1969,
Nr. 5, p. 7–8.
Sos no ra V. Gieda ietys prie Dunojaus ( Sakmės apie Igorio þyg
motyvais), Pergalė, 1969, Nr. 5, p. 13–14.
Šef ne ris V. Atminties gatvelė, Pergalė, 1969, Nr. 5, p. 15–16.
Aza ro vas V. Saulė kaip auks nurausvino Nering , viesa (Jurbark.),
1969, birþ. 7.

1971 m.
Uk rain ka L. Þmonės naktim kapinių prisibijo, Griūdavau maþa ne kart ,
Romanas, Pragyvenau taip vis þiem , Atsimenat, kadaise taip kalbėjau,
Pergalė, 1971, Nr. 2, p. 59–63.
Emi nas G. Striptizas, Girtuoklio daina, Malda (Iš ciklo Paryþietiškos
dainos ), Pergalė, 1971, Nr. 5, p. 86–88.
Sirm bar dis J. (latvių) Apie grybus ir dar kai k , Pergalė, 1971, Nr. 6,
p. 13–14.
Vi ja nu A. (latvių) Versk mane..., Pergalė, 1971, Nr. 6, p. 15–16.
Na cag dor šas D. (mongolų) Þvaigþdė, Meilė, Tiesa, 1971, birþ. 17.
Na cag dor šas D. Metų laikai pavasaris, vasara, ruduo, þiema, Pergalė,
1971, Nr. 6, p. 100–103.
Voz ne sens kis A. Nidos biologinė stotis, Tarybinė Klaipėda, 1971,
gruodþio 26.

1972 m.
Lah tas U. (estų) Ritualinis – þemas slėgimas, Pergalė, 1972, Nr. 2,
p. 21–25.
Udis J. (estų) Ministerija atsiuntė psichologij , Paprastas eilėraštis, Pergalė,
1972, Nr. 2, p. 45–47.
Zul fi ja (uzbekų) Alyva, Tarybinė Klaipėda, 1972, vas. 27.
Jo þe fas A. (vengrų) Paskutinysis karys, Pagaliau, Bus malonu prisiminti,
Socialistai, Laimėsime..., Tiesa, 1972, vas. 26.
Jo þe fas A. (vengrų) Mano Tėvynė, Kalba Vilnius, 1972, Nr. 12, p. 4.
Avuo ti nia D. (latvių) Lietuvai, Kelias laimę, Auštant krenta šerkšno
apdarai, Pergalė, 1972, Nr. 4, p. 96–97.
Jo þe fas A. (vengrų) Daina, Atvirukai iš Paryþiaus, Geltona þolė,
Sveikinimas Tomui Manui. Ars poetica, Išėjus tau, Pagaliau aš
turiu Tėvynę, Literatūra ir menas, 1972, birþ. 17, p. 7.
Far ka tas M. (tadþikų) Baltijos jūra, Tarybinė Klaipėda, 1972, rugs. 17.
Ha ki mo va M. (tadþikų) Deimantas, Tarybinė Klaipėda, 1972, rugs. 17.
Ti cho no vas N. Baladė apie vinis, Tiesa, 1972, spalio 22.
Jo þe fas A. (vengrų) Priemiestis, Tiesa, 1972, lapkr. 11.
Jo þe fas A. (vengrų) Išėjus tau (Iš knygos Vengrų poetai ), Naujos
knygos, 1972, Nr. 10, p. 11.
Ryls kis M. (ukrainiečių) Šventės dienomis, Dainos, Gėlėta pieva, Pergalė,
1972, Nr. 12, p. 7–9.
Tan kas M. (baltarusių) Partizanų mokykla, Pirštais lengvai suskaičiuotum,
atrodo..., Pas kaimynus vaþiuosite, Pergalė, 1972, Nr. 12, p. 101–103.

1973 m.
Sme lia ko vas J. Aš brolių kapus tyliai, tyliai, Komunistas..., Vaikinus
išplaukusius balandy..., Kamerinė polemika, Þmonijos lopšys, Pergalė,
1973, Nr. 2, p. 53–57.
Či la dzė O. (gruzinų) Berniukas grojo prašomas svečių, Atsisveikinimas,
Jau lygiai metai, Pergalė, 1973, Nr. 5, p. 24–26.
Ča kas A. (latvių) Miesto vaikiščias, Kioskai, Vaizduotės veidrodis,
Trokštu kito pavidalo, K norėjo jis pasakyti, Išdidþiai moteriai,
Pergalė, 1973, Nr. 8, p. 100–106.
Ča kas A. (latvių) Stendo groþis, Prisipaþinimas, Baironui, Literatūra
ir menas, 1973, spalio 20.
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1974 m.
Olei ni kas B. (ukrainiečių) Darbas, Javgano Patono atminimui,
Mokytojo laidotuvės, Aleksiejaus Antonovičiaus Vovniakos atminimui,
Pergalė, 1974, Nr. 12, p. 6–8.
Su drab kal nis J. (latvių) Matau aš, kaip auga geras, graþus amþininkas,
Keletas þodþių apie tris padarus, Svajotojas alyvų švarku, Vyturiai
þiem , Dar vienas pavasaris, Pergalė, 1974, Nr. 5, 6, p. 97–101.
Kob ri nas J. Retrospekcija, Pergalė, 1974, Nr. 7, p. 22.
Se do vas M. (turkmėnų) Bevardės eilės, Dėl antraštės ilgai galvoti
neverta..., Buvai, esi vis tam pačiam kely..., Þiema speiguota, atšiauri
atėjo..., Rašiau trumpas eiles, kaip kitados..., Smiltis ir kalnas, šapas
ir platanas..., Pergalė, 1974, Nr. 10, p. 79–81.

1975 m.
Ka la čins kis M. Þaliasis pogrindininkas, Toks giedras prieš saulėtek ,
Pergalė, 1975, Nr. 3. p. 9–11.
Kler ka G. (baltarusių) Mergaitė piešia, Komjaunimo darbas (Šilutė), 1975,
kovo 27.
Kler ka G. (baltarusių) Partizanų mokykla, vyturys, 1975, kovo 22.
Ver ba V. Tėvynei, Tiesa, 1975, kovo 23.
Ver ba V. Tėvynei, Komjaunimo darbas (Šilutė), 1975, kovo 27.
Ver ba V. Tėvynei, Tarybinis studentas (VU), 1975, kovo 28.
Lu ko ni nas M. Keliai Otrodai, Geguþės devintoji Berlyne, Gyvent
pervirš..., Pergalė, 1975, Nr. 4, p. 79–84.
Svet lo vas M. Sugr þimas, Literatūra ir menas, 1975, geg. 1.
Sme lia ko vas J. Teisėjas, Pergalė, 1975, Nr. 5, p. 43–44.
Mic ke vi čius A. (lenkų) Bičiuliai, Uþsispyrėlė þmona, Zuikis ir varlė,
Varlė ir jų karaliai, luota, 1975, Nr. 12, p. 6.
Mic ke vi čius A. (lenkų) Patinka, Baladė, Literatūra ir menas, 1975,
liepos 26.

1976 m.
Kob ri nas J. Ekvinokcija, Išvada, Po kritimo, Ironiškas eilėraštis apie
meno esmę, Pergalė, 1976, Nr. 4, p. 79–82.
Voz ne sens kis A. Iš naujo, Skruzdėlė, Sena fotografija, Iš Uþkarpatės
dienoraščio, Po rikiuotę, Uþstalės elgesio taisyklės, Dykynėje prie
Novosibirsko, Literatūra ir menas, 1976, birþ. 12.
Tro jans kis I. (bulgarų) Þmogiškas nerimas, Po konflikto, Provincialas,
Biblinis aidas, Talento klausimu, Aukštybėse, Tarybinis humanizmas,
Savitarna, Susirinkime, Bisomanas, Desertinis mokslų kandidatas,
Sėjėjas, Stebuklai, Parodijos, Literatūra ir menas, 1976, lapkr. 15.
Tro jans kis I. (bulgarų) Kai šakas girgþdina vėjas, Legendos išmintis,
Aukščiai, Tiesa, 1976, lapkr. 27.

1977 m.
Tro jans kis I. (bulgarų) Kaštonai, Bobutės pasakos, Brangūs malonumai
(Satyros), luota, 1977, Nr. 1, p. 9.
Voz ne sens kis A. Mano þvaigþdė klajūnė, Akymo daina (Iš poemos
Lonþiumo ), Tiesa, 1977, bal. 9.
Sos no ra V. Klausos jau nebetrikdė paukščiai, Naujos knygos, 1977, Nr. 5,
p. 30–31.
Ko þom ber di je vas T. (kirgizų) Skrajojanti þmogaus širdis, Tiesa, 1977,
rugpj. 5.
Lu gov sko jus V. Pasaka apie tai, kaip þmogus ėjo su mirtimi (Poema),
Literatūra ir menas, 1977, rugs. 3.
Lu gov sko jus V. Berlynas, 1936 metai (Iš poemų knygos Amþiaus
vidurys ), Pergalė, 1977, Nr. 9, p. 112–119.
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1978 m.
Stu ka čas A. Kai aš su tavimi, Paukštis uþ klojimo suko lizd sau, Mūsų
þodis, 1978, Nr. 1, p. 3.
Bry lis E. (lenkų) Kas bepaþadins lėliuk iš miego, Giria, kur per sapn
vaikščioti taip gera, Sapnavau aš alksnyn , balzgan nuo vėjo, Buvo
šitaip mes lėkėm lyg pageltę lapai, Niekas kitas uþ mus nepadarys
šito (Iš muzikinės dramos Paveiksliukai ant stiklo ), Pergalė, 1978,
Nr. 9, p. 93–96.
Kob ri nas J. Širdies valanda, Vakaras, Mergaitė, Pergalė, 1978, Nr. 11,
p. 92–97.

1979 m.
Kob ri nas J. Retrospekcija, Komunistas, 1979, Nr. 5, p. 26.
Va ta na nus J. (moldavų) Moldavija, lašas ugnies, Komjaunimo tiesa, 1979,
rugs. 14.
Je re me je vas G. Pabėgimas, Moteris ateina pas gulbes, Mūsų þodis, 1979,
Nr. 10, p. 15.
Tro jans kis I. (bulgarų) Griūtis, Elegija, Būti aiškiam, Piešiniai ant uolų,
Išgirdę tyliausi šauksm , Medis, Sparnai, Literatūra ir menas, 1979,
lapkr. 10, p. 8.
Tro jans kis I. (bulgarų) Meškeriojimas, Smėlio sezonas, Paralelė,
Naujovė, Veiklumas, Atpirkimas, Variacijos, Moteris su charakteriu
(Satyros), luota, 1979, Nr. 22, p. 6.
Tro jans kis I. (bulgarų) Navigacija, Sugr þimas, Lietus, E. K.,
Nereikalingas klausimas, Tiesa, 1979, lapkr. 18.

1980 m.
Jo þe fas A. (vengrų) Oro , Pavėlavęs raudotojas, Septintas, Būsiu
sodininkas, Pergalė, 1980, Nr. 4, p. 93–97.
Vo ro ši lo vas V. Saulė nepaliauja švietusi (Ištrauka iš to paties
pavadinimo romano), Mūsų þodis, 1980, Nr. 5, p. 5–6.
Gri gu lis A. (latvių) Kaip Leninas mokė, Pergalė, 1980, Nr. 7, p. 4.
Skal bė A. (latvių) Vaga per šimt metų išvaryta, Pergalė, 1980, Nr. 7,
p. 101–102.
Ve jans A. (latvių) Pasikalbėjimas su þeme, Pergalė, 1980, Nr. 7, p. 99.
Pe te fis Š. (vengrų) Aš myliu, Plagiatorius, Eilėraštis mūš eina, Tiesa,
1980, spalio 4.
Pe te fis Š. (vengrų) Veþimas su keturiais jaučiais, Gėrėjas, Patriotinė
daina, Europoj vėl tylu, Literatūra ir menas, 1980, lapkr. 7.
Dav tia nas V. (armėnų) Garsija Lorka, Akimirka, Pergalė, 1980, Nr. 11,
p. 81–82.
Ši ra zas O. (armėnų) Karūnavimas, mė snigti nuo ryto, Pergalė, 1980,
Nr. 11, 86–87.

1981 m.
Lor ka Gar si ja F. (ispanų) Gazelė apie juod j mirt , Gazelė apie
šimtametę meilę, Panevėþio tiesa, 1981, kovo 28.
Le to vas V. Metų laikai, Sningant, Senos plokštelės, Ačiū þmonėms,
Mūsų þodis, 1981, Nr. 9, p. 12–13.
Le to vas V. Eglutė, Mūsų þodis, 1981, Nr. 12, p. 5.

1982 m.
Dins kis M. Jų aforizmai, Riteriška baladė, Baladė apie ragus, Gyviau
gyvenk, Savitarna, Sonetas apie m stymo mast , Sonetas apie
sugretinimo dþiaugsm , Sonetas apie pasisekimo þal (Ironiški posmai),
Pergalė, 1982, Nr. 4, p. 77–80.
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1983 m.
Or lo vas V. Karščiausia virė javapjūtė, Šėmas vakaras jau pūva, Praþilę
laukai ir nuolankūs, ir tylūs, Metai, Mūsų þodis, 1983, Nr. 1, p. 6.
Kob ri nas J. Ekvinokcija, Širdies valand , Vakarinės naujienos, 1983,
liepos 1.
Or lo vas V. Gyvenimas – tai praradimų, pykčio..., Mano þvaigþdė,
Kai trankėsi þaibas danguj ir þemėj, Prašymas, Rudens diena
murksojo niūriai, Daina ar šermenys – per vien..., Mūsų þodis, 1983,
Nr. 9, p. 6.
Nil so nas B. Brailio rašto ateitis, Mūsų þodis, 1983, Nr. 11, p. 19–20.
Tro jans kis I. (bulgarų) Nepapasakoti sapnai, Krioklys, Metų laikai, Tiesa,
1983, gruodþio 10.

1984 m.
Tro jans kis I. (bulgarų) Moterų monologas, Redaktoriaus susidėvėjimas,
Pasidaryk pati, Gudruolis, Pradedantiems veršių pirkėjams, Troškimas,
Blaivi abejonė ūkyje, Svajonė, Prieþastingumas, Atasizmas (Epigramos),
luota, 1984, Nr. 24, p. 5.
Va de no vas O. (bulgarų) Baltosios lazdos eilutės, Mūsų þodis, 1984, Nr. 4,
p. 13.

Knygos
1965 m.
Voz ne sens kis A. Poezija (red. komisija E. Mie þe lai tis ir kt.), Kaunas,
1965.

1968 m.
Mi ku la še kas O. Poezija, Kaunas, 1968.

1971 m.
Jo þe fas A. Poezija, Kaunas, 1971.
Ve re šas Š. Poezija, Kaunas, 1971.

1977 m.
Lu gov sko jus V. Amþiaus vidurys (Poemos), Kaunas, 1977.
Lu gov sko jus A. Daina Didþiajam Spaliui (Eilėraščių rinkinys), Kaunas,
1977.

1979 m.
Bo te vas Ch. (bulgarų) Kalnai dainuoja haidukų dainà (Eilėraščiai), Vilnius,
1979.

Knygos (bendraautoris)
1962 m.
An to kols kis P. Poezija (red. komisija E. Mie þe lai tis ir kt., vertė
V. Giedra, V. Reimeris, V. Šimkus, A. Þukauskas), Kaunas, 1962.
Svet lo vas M. Poezija (red. komisija E. Mie þe lai tis ir kt., vertė
V. Giedra, A. Maldonis, V. Mozoriūnas, V. Rudokas, V. Šimkus,
A. Venclova), Kaunas, 1962.
Ti cho no vas N. Poezija (red. komisija E. Mie þe lai tis ir kt., vertė
V. Bloþė, V. Mozoriūnas, V. Reimeris, V. Šimkus, T. Tilvytis,
A. Venclova), Kaunas, 1962.
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1963 m.
Kirsc no vas S. Poezija (vertė V. Šimkus, J. Vaičiūnaitė), Kaunas, 1963.

1964 m.
Or še ro vi čius G. Paþinimo medus (vertė A. Baltakis, V. Bloþė,
V. Giedra, V. Karalius, J. Marcinkevičius, E. Mieþelaitis,
V. Palčinskaitė, V. Šimkus, J. Vaičiūnaitė, A. Þukauskas), Kaunas,
1964.
Mar ty no vas L. Poezija (red. komisija E. Mie þe lai tis ir kt., vertė
E. Mieþelaitis, V. Rudokas, V. Šimkus), Kaunas, 1964.

1965 m.
Jev tu šen ka J. Poezija (red. komisija E. Mie þe lai tis ir kt., vertė
A. Baltakis, V. Bloþė, V. Giedra, A. Maldonis, V. Palčinskaitė,
V. Rudokas, V. Šimkus), Kaunas, 1965.

1966 m.
Poezijos pavasaris (eilėraščiai ir straipsniai apie poezij ), ats. red.
V. Rei me ris, (autoriai L. Abraitytė, S. Anglickas, J. Aputis,
G. Astrauskas, A. Baltakis, A. Bernotas, K. Binkis, V. Bloþė,
K. Boruta, A. Dabulis, J. Degutytė, A. Drilinga, S. Geda,
R. Graþys, N. Hikmetas, K. Inčiūra, J. Jakštas, D. Judelevičius,
J. Juškaitis, G. Kanovičius, V. Karalius, J. Kėkštas, R. Keturakis,
B. Kūkis, K. Korsakas, I. Kostkevičiūtė, V. Kubilius, J. Lacmanas,
J. Lapašinskas, V. Mačernis, V. Mačiuika, A. Maldonis,
J. Marcinkevičius, M. Martinaitis, A. Masionis, E. Matuzevičius,
V. Mykolaitis-Putinas, A. Mikuta, A. Miškinis, J. Narkevičiūtė,
G. Ošerovičius, V. Palčinskaitė, B. Pranskus-Þalionis, V. Reimeris,
T. Rostovaitė, V. Rudokas, P. E. Riemo, S. K. Bruno Sangis,
R. Skučaitė, A. Sluckaitė, B. Sruoga, J. Strielkūnas, A. Sumanas,
V. Šimkus, P. Širvys, V. Šulcaitė, T. Tilvytis, M. Tratas,
D. Urnevičiūtė, J. Kučinskaitė, P. Vaičiūnas, D. Verandi, A. Venclova,
T. Venclova, A. Þukauskas vertėjai A. Bernotas, V. Bloþė, J. Jakštas,
J. Marcinkevičius, M. Martinaitis, V. Palčinskaitė, V. Rudokas,
V. Šimkus), Kaunas, 1966.

1971 m.
Poezijos pavasaris (Eilėraščiai ir literatūriniai straipsniai), p. 244–248, vertė
V. Šimkus), sud. V. Ru do kas, Kaunas, 1971.

1975 m.
Poezijos pavasaris (Eilėraščiai ir literatūriniai straipsniai), sud. A. Ber no tas,
Kaunas, 1975.
Puš ki nas A. Lyrika (vertė A. Baltakis, K. Binkis, V. Bloþė, A. Churginas,
L. Gira, J. Graičiūnas, P. Keidošius, J. Lapašinskas, A. Lastas,
J. Macevičius, J. Marcinkevičius, E. Matuzevičius, E. Mieþelaitis,
V. Mykolaitis-Putinas, V. Reimeris, J. Strelkauskas, V. Šimkus,
J. Vaičiūnaitė, A. Venclova), Kaunas, 1975.
Mic ke vi čius A. Lyrika, Baladės, Poemos (vertė K. Binkis, V. Bloþė,
A. Churginas, A. Liobytė, A. Maldonis, J. Marcinkevičius,
E. Matuzevičius, E. Mieþelaitis, V. Mykolaitis-Putinas, J. Pilypaitis,
V. Šimkus), sud. J. Mar cin ke vi čius, Kaunas, 1975.

1976 m.
Adomas veda Ievà (vertė V. Šimkus, J. Solovičius, J. Glinskis), Kaunas,
1976.
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1977 m.
Poezijos pavasaris (Eilėraščiai ir literatūriniai straipsniai), ats. red.
V. Ru do kas, Kaunas, 1977.

1978 m.
Moldavija – lašas ugnies (Moldavų poezijos rinktinė, vertė A. Baltakis,
A. Drilinga, S. Geda, J. Jakštas, J. Juškaitis, M. Karčiauskas,
R. Keturakis, M. Martinaitis, E. Matuzevičius, V. Palčinskaitė,
V. Reimeris, T. Rostovaitė, J. Strelkauskas, V. Šimkus, J. Vaičiūnaitė),
sud. A. Bu so jo kas, Kaunas, 1978.

1980 m.
Poezijos pavasaris (Eilėraščiai ir literatūriniai straipsniai), Vilnius, 1980.

1981 m.
Pe te fis Š. Lyrika (vertė V. Bloþė, S. Geda, J. Macevičius, V. Šimkus),
sud. M. Ru ba þe vi čie nė, Vilnius, 1981.

1982 m.
Akmuo ir šviesa (Armėnų poezijos rinktinė, vertė A. Drilinga, S. Geda,
J. Jakštas, J. Juškaitis, M. Kontrimaitė, A. Mikuta, J. Nekrošius,
V. Palčinskaitė, V. Reimeris, J. Strielkūnas, V. Šimkus, J. Vaičiūnaitė),
sud. M. Kon tri mai tė, Vilnius, 1982.

1983 m.
Saulės kaina (Tarybinių tautų poetų poezijos antologija, vertė J. Balčius,
J. Degutytė, R. Graibus, R. Granauskas, A. Jonynas, B. Mackevičius,
V. Motiejūnas, V. Petrauskas, V. Rudokas, R. Skučaitė, V. Šimkus,
V. Toločka), sud. V. To loč ka, Vilnius, 1983.
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Knytuvos krašto dainius
Ieva

varcaitė

Poetas ir vertėjas Vladas Šimkus gimė 1936 m. spalio 15 d. istorikų vadinamame Knytuvos krašte, Juci kaime, kuris prieina prie pat vieškelio Ke mė–V iguva ir yra pusiaukelyje tarp Ke mės ir V iguvos. Šimkų sodyba buvo sikūrusi
kiek atokiau nuo to vieškelio, kertančio visą Vaiguvos valsčių iš rytų vakarus.
Jucių kaime žmonių sodybos nebuvo viena šalia kitos (kaip gatviniame kaime su bendra ūlyčia), o plačiai išsidėsčiusios tarp krūmų (alksnynų ir karklynų)
pietus nuo vieškelio. Kaimas, lyginant su kitais kaimais, buvo nemažas, 1923 m.
surašymo duomenimis, užėmė 208,69 ha plotą ir jame gyveno 74 gyventojai.
Jucių kaime gyveno kelios Šimkų šeimos. Vladukas augo tvarkingo pasiturinčio ūkininko Alberto Šimkaus šeimoje. Mes, aišku, nebuvom turtinga šeima,
bet mėgo kompaniją mano mama. 1
Jis turėjo vyresnę už save seser Janiną. Taigi Vladukas augo suaugusiųjų
šeimoje – arti nebuvo vaikų. Didžiausias Vladuko draugas buvo pusbrolis Pranas,
gyvenęs kiek tolėliau, bet paskutiniais karo mėnesiais jis žuvo. Vladukas liko pakraupęs – neteko gerojo pusbrolio, draugo ir kaimyno... Svirne, jo kambarėlyje dar
ilgai stovėjo paklota lova ir etažerė , – rašė vienoje savo knygų Vladas Šimkus.
Karo metu fronto linija ilgokai stovėjo ant Dub sos krantų, kur vyko aršūs
mūšiai ir kasdien žūdavo daug kareivių. Vokiečių karo ligoninė buvo sikūrusi
Vaiguvos mokykloje, o Pak vio mokykla buvo jos filialas. Sužeistieji buvo vežami
tuo pagrindiniu Žemaitijos vieškeliu pro Jucių kaimą V iguvą. Šiose mokyklose
karo metu vaikai nebuvo mokomi. Iš aplinkinių kaimų buvo verbuojami jauni
sveiki vyrai frontą. Nenorėdami ten pakliūti, jie bėgo iš gimtųjų namų ir slėpėsi
miškuose, rūsiuose ir kitur. Prilindo vyrų ir Jucių kaimo alksnynus.
Fronto linijai pajudėjus nuo Dubysos krantų vakarų link, tankai, patrankos,
gurguolės važiavo tuo Žemaitijos vieškeliu nuo Kelmės pro Jucių kaimą, Pak v ,
V iguvą žvenčio link.
Baigiantis karui, Juci kaime žuvo Pranas Šimkus ir dar keli vyrai, o mažasis Vladukas, globojamas mamos, liko gyvas ir sveikas, taip ir nesupratęs, kad
šalimais praėjo fronto linija.
Baigėsi karas, baigėsi ir Vlado Šimkaus nerūpestinga vaikystė, kurios jis niekada negalėjo pamiršti, net ir praslinkus kelioms dešimtims metų. Apie ją jis rašė
Juk ir aš turėjau vaikyst .
Vaikyst turėjau ...
Ir kaipgi galiu nepraskysti
Toks mažas buvau,
Kad beveik negalėjau paeiti,
Net pats nežinojau –
Berniukas esu ar mergaitė.
Ir kas patikėtų –
Toks visiškai mažas vaikytis,

1

Šim kus V. Bitės pabėgėlės, Vilnius, 1973, p. 63.

1347

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

O būdavo, šoki per balą
Visiškai basas ir dar paslysti...
Daugiau nebekrykštausiu
Ir nebeplosiu katučių...
Neguoskite, nešluostykit ašarų,
Leiskit man išsikūkčiot.
Nejaugi tos dienos negrįš
Vaikystė negrįžta.
Prašau nesiginčyt, negrįžta,
Nebent į senatv
Pavyktų šiek tiek suvaikėti.2

Taip Jucių kaime augo Alberto Šimkaus vienturtis sūnus Vladas.
Aš buvau numylėtinis tėčio
eidavom kartu rinkti aviečių,
kartu meškerioti, grybauti kartu...
O diržą tepaėmė sykį ar du.3

Mažajam Vladukui prieš karą nepavyko pradėti lankyti mokyklos, nes jis
buvo gimęs spalio mėnesio viduryje, ir rugsėjo pirmąją jam dar nebuvo septynerių metukų, tad mokyklą jo nepriėmė. Teko laukti vienerius metus. O po
metų – karas, fronto linija pro Juci s. Apie kokią mokyklą čia ir begalvosi, kai
reikia tūnoti kur nors rūsyje ar slėptuvėje po žeme, aplinkui krintant bomboms.
Taip Vladukui teko laukti dar vienerius metus. Pati artimiausia pradžios mokykla buvo Pakėvyje, už trijų kilometrų nuo Jucių kaimo, kitoje aukšto kalvagūbrio
pusėje. Tad kelias mokslus jam buvo varganas nuo pat pirmos dienos. Išėjęs
iš namų, jis turėjo išsikapstyti pro balas ir alksnynus Jucių kaime link vieškelio,
eiti juo ir kopti tą aukštą kalvagūbr , vietos žmonių vadinamą Karopkalniu,
pereiti j skersai iš pietų šiaurę ir nusileisti jo šiauriniu šlaitu žemyn – ten pakalnėje stovėjo Pakėvio pradžios mokykla. Vladukas ją lankė pokario metais, kai
vyko partizanų kova su okupantais rusais ir ties Karopkalniu ant to vieškelio
ne kartą vyko susišaudymai. Gal jis buvo nusimynęs tiesesn taką per laukus?
Kartais tėvas rytmečiais pasikinkęs arklius nuveždavo Vladuką per alksnynus
mokyklą, o gr žti jam tekdavo pėsčiomis. Žiemą jis peršaldavo ir ne kartą buvo
sunkiai susirgęs.
Taip bėgo diena po dienos, metai po metų. Nejučiomis prabėgo tie keleri
metai Pakėvio pradžios mokykloje, kurioje dirbo tik vienas mokytojas Vytautas
Žukauskas. Tik vėliau, nuo 1948 m., pagausėjus mokinių skaičiui, Pakėvio pradžios mokyklą atvyko dirbti du nauji mokytojai – vedėjas Leonas Mirauskas ir
mokytoja Ksavera Stonaitytė. Mokyklos nuotraukoje matyti, kad Šimkų Vladukas
švarus, tvarkingai aprengtas namų darbo drabužėliais – tai rūpestingos mamos
darbas. Pradinė mokykla baigta, o kas
toliau? Vladukas buvo linkęs moks- 2 Ten pat, p. 8.
lus. Tuo metu sesuo Janina mokėsi 3 Ten pat, p. 63.
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Kelmėje, todėl ir Vladukas nenusileido tėvams ir prašėsi toliau mokytis. Tėvų
sprendimas buvo vienareikšmis – kaip dukteriai, taip ir sūnui reikia suteikti pilną
vidurin išsilavinimą, kur buvo galima gyti už 7 km Kelmėje, einant tuo minėtu
Žemaitijos vieškeliu rytus, o einant juo vakarus, buvo Vaiguvos septynmetė
mokykla, kurią Vladukas lankė 1949–1952 m., mokydamasis penktoje, šeštoje ir
septintoje klasėje eksternu, nes žiemą bijojo peršalti ir vėl susirgti, klampodamas
per pusnynus tuo vieškeliu. Iš Jucių kaimo Kražius apie 10 km ir nebuvo jokio
tiesioginio kelio. Taigi, kur toliau mokytis, Šimkų Vladukui nebuvo pasirinkimo – tiktai Kelmėje. Tėtis ten j nuvežė, išnuomojo kambar , pasamdė šeimininkę
ir užmokėjo už mokslą. Tuo metu aš mokiausi Vaiguvos septynmetėje mokykloje,
kur mane 1952–1954 m. šeštoje ir septintoje klasėje matematikos mokė mokytoja
Janina Šimkutė, t. y. Vlado Šimkaus sesuo.
Vaiguviškiai, baigę Vaiguvos septynmetę mokyklą, toliau mokytis vykdavo
vairius technikumus, ir tik keletas jų siekė vidurinio išsilavinimo žventyje ar
Kr žiuose, o aš panorau toliau mokytis Kelmėje. Mano norą tėvai patenkino –
nuo 1954 m. rugsėjo pirmosios mokslus aš tęsiau Kelmėje.
Taip aš ir Vladas Šimkus atsidūrėme ant Vilb no upės kranto garsiuosiuose
Gruževskių dvaro rūmuose, kurie visiškai nebuvo pritaikyti mokyklai. Čia besimokantys mokiniai patirdavo daug sunkumų – nebuvo rūbinės, tualetas buvo
kieme, kuris būdavo prisnigęs, prišalęs ir slidus per tekančią Vilbėno upę nebuvo
tilto, o tik padėti keli stori rąstai, kurie po dažnai besikartojančių lijundrų būdavo
apledėję ir labai slidūs. Jais einant, o ypač skubant pamokas, buvo galimybė
paslysti ir kristi upę. Mokiniai eidavo pamokas vienas paskui kitą tais slidžiais apledėjusiais rąstais drebėdami, tiesiog apsikabinę juos, o upė šniokšdavo
po jais ir taškydavosi šaltais purslais. Nors jau praėjo 55 metai, aš to kraupaus
vaizdo pamiršti negaliu...
Ir dar. Perėjus tais rąstais Vilbėno upę, reikėdavo kopti statų šlaitą, kurio
papėdėje stovėjo didžiuliai dvaro vartai (bromas), prie kurio XVIII a. buvo plakami
baudžiauninkai. Tie vartai buvo gana siauri, todėl prasibrauti pro juos visiems
mokiniams buvo nelengva, juo labiau kad jie buvo gr sti didžiuliais akmenimis,
kuriais, skubant pamokas, buvo galima kojas išsinarinti. Toliau – apledėjusio
stataus Vilbėno šlaito viršutinė dalis, besitęsianti iki pat dvaro rūmų laiptinės.
Čia erdvės buvo daugiau ir mokiniai plačiai pasklisdavo ropštis tą kalną kas
kaip – ir roplomis, ir keturiomis. Tais laikais nebuvo mados, kad apledėjus kalną
kas pabarstytų smėliu ar žvyru. Mokiniai šliauždavo kalną ledu ir girdėdavo
skambant skambut pirmąją pamoką, o jie paskubėti negalėdavo. Mokytojai, būdavo, pažiūri pro langą, kas raitosi ant ledo, ir tą mokin pažymėdavo dienyne,
kad jis dalyvauja pamokoje, nors jis dar ant ledo kieme. Toks buvo mūsų pokario
metų kaimo vaikų kelias vidurin mokslą Kelmėje.
Kai aš atvykau Kelmę, Šimkus buvo jau dešimtokas, o aš tik aštuntokė.
Klasės buvo skirtingos, o koridorius bendras – minėtų dvaro rūmų visas antrasis
aukštas, didelis ir tamsus, neturintis priėjimo prie langų, nes iš visų pusių buvę
ponų kambariai, kuriuose dabar buvo rengtos klasės mokiniams. Tame koridoriuje degdavo maža vos spingsinti lemputė, kad mokiniai pertraukų metu akių
neišsibadytų, o pamokų metu koridorius būdavo tuščias ir tylus, neapšviestas. Be
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to, koridorius buvo šaltas, nekūrenamas, nes jame nebuvo krosnies, todėl žiemą
mokiniai vengdavo jame būti.
Tame mokyklos antrojo aukšto koridoriuje pirmą kartą pamačiau Vladą Šimkų.
Per pertrauką išėjau koridorių pažiūrėti, kaip jis atrodo – mano buvusios Vaiguvoje matematikos mokytojos Janinos Šimkutės brolis. Kiti mokiniai man parodė,
kuris yra Vladas Šimkus. Kai pirmą kartą j išvydau tame apytamsiame šaltokame
Gruževskių dvaro rūmų antrojo aukšto koridoriuje, buvau labai nustebinta, kad
jis visai nepanašus savo seser Janiną. Tada Šimkus atrodė tikrai kaimietiškai
šalia kitų Kelmės miesto valdininkų sūnelių. Vilkėjo jis storą namuose, matyt,
mamos rankomis megztą avies vilnų tamsiai pilką megztin , kai kiti jo bendraklasiai ar vyresnių klasių vaikinai vilkėjo fabrikinės gamybos medžiagos dailiais
kostiumais. Tarp jų buvo Vlado bendraklasis, mūsų vokiečių kalbos mokytojos
Olgos Lėmonaitės brolis, – aukštas gražus jaunuolis. Tie vaikinai su kostiumais
buvo aukšti ir atrodė lyg nustybę ne pagal metus. Šimkus buvo gerokai žemesnis, bet gana pečiuitas. Jis nebuvo pats žemiausias mokinys Kelmės mokykloje.
Už j buvo daug žemesni devintokai Česiukas ir Laimukas bei aštuntokas Stasys
Giržadas. Česiukas – aktorius Česlovas Stonys, kuris ir iki senatvės mažai ką
tepaaugo – išliko žemas, smulkus žmogelis. Mūsų aštuntoje klasėje aukštesnis
už Vladą buvo tik Algimantas Tarvydas – Kelmės greitosios medicinos pagalbos
felčerio sūnus. Kaip matome, Šimkaus mokslo draugai Kelmėje daugiausia buvo
inteligentų šeimų vaikai, siekiantys mokslo aukštumų.
Tuo metu Kelmės dvaro antrojo aukšto tamsiu šaltu koridoriumi vaikščiojo ne tik būsimasis poetas Vladas Šimkus, bet ir kitas pasaulyje išgarsėjęs žydų
tautybės rašytojas Icchokas Meras, kuris buvo keleriais metais vyresnis už Šimkų
ir mokėsi aukštesnėje klasėje. Po mokyklą I. Meras visada vaikščiojo apsirengęs
kostiumu. Jis buvo smulkaus kūno sudėjimo, todėl neatrodė, kad būtų už kitus
gerokai vyresnis (gal globėjai Dainauskai dėl vykusio žydų genocido I. Mero specialiai neleido laiku pagal metus mokyklą, nors jie gyveno prie pat mokyklos).
Už mokslą mokėti reikėjo visiems vienodai, nežiūrint socialinės tėvų padėties. Mokykloje pertraukų metu nebuvo jokių išdykavimų, klykavimų ar kitokių
išdaigų. Visi mokėsi taip, kaip kas sugebėjo. Dvejetukininkų tuo metu Kelmės
mokykloje, kiek pamenu, nebuvo. Šimkus nebuvo pirmūnas, bet nebuvo ir atsilikėlis. Jis koja kojon su visais žygiavo kasmet iš klasės klasę. Už mokslą susimokėti jam, kaip kaimo vaikui, nebuvo problemų. Mat 1952 m. seseriai Janinai
pradėjus dirbti mokytoja, broliukui nebuvo sunku sumokėti už mokslą laiku ir
reikiamą sumą. Taip Jucių kaimo vaikas tapo inteligentiškos šeimos atstovu ir
prilygo kelmiškių mokytojų, gydytojų ir kitų rajono valdininkų vaikų grupei, kurie sunkiais pokario metais buvo pakankamai materialiai aprūpinti. Mat čia buvo
tokia tradicija – prieš karą Kelmėje vidurinio mokslo siekė daugiausia aplinkinių
dvarų ponų vaikai.
Buvo pradėta šnekėti, kad, norint pakelti Kelmės mokyklos prestižą, jos
išskirtinumą, mokykloje reikia vesti gimnazistų uniformą. Tai man buvo džiugi
naujiena – turėsiu gimnazistės uniformą Aš taip norėjau tos uniformos, visai
negalvodama, už kokius pinigus ją bus galima sigyti. Norėjau pavaikštinėti su
gimnazistės uniforma po Kelmės miestą. Bet deja, mano didelis noras turėti gim1350
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nazistės uniformą liko tik svajonė. Tokios uniformos aš niekada gyvenime nevilkėjau. Vladas Šimkus taip pat gimnazisto uniformos nevilkėjo.
Mano ausyse po penkiasdešimties metų išliko užsifiksavę tik tokie komentarai
„Dar ko beišsigalvos – gimnazisto uniformas įsigyti Už mokslą
susimokėti vos sukrapštom pinigų, o dar – gimnazistų uniformas.
Nereikia jokių uniformų. Be jų galima apsieiti.“
Taip be jų ir buvo apsieita.
Tais laikais jau buvo susikūrę kolūkiai ir tarybiniai ūkiai, kuriems labai
reikėjo jaunų žemės ūkio specialistų. Besimokantis kaimo jaunimas nenorėjo dirbti
žemės ūkyje, o miestiečių vaikai ne tik kad nenorėjo, bet ir nemokėjo – nebuvo
matę jokių žemės ūkio darbų.
Valdžia buvo pristeigusi po visą Lietuvą išbarstytai daugybę žemės ūkio
technikumų, kad būtų ne per toliausiai nuo namų kiekvienam kaimo vaikui mokytis ir dar nemažas stipendijas mokėdavo. Tik, mielas kaimo jaunime, mokykis
ir dirbk kolūkiuose specialistais. Taip kaimo jaunimui buvo neoficialiai uždarytas
kelias siekti bendrojo vidurinio išsilavinimo, nes gimnazijose buvo palyginti didelis
mokestis už mokslą, tuo tarpu kolūkiečiai grynųjų pinigų už darbą negaudavo,
o tik kelis maišus dirsių ar kitokių antrarūšių grūdų per metus. Taigi, norintys
mokytis kaimo vaikai galėjo stoti tik technikumus.
Tokio likimo sulaukė ir Vlado Šimkaus tėvai – kruopštūs, tvarkingi, pasiturinčiai gyvenę ūkininkai, iš kurių buvo atimta žemė, gyvuliai bei padargai. Ir
savo sūnui Vladui jie nieko nebegalėjo materialiai padėti.
Kita mano buvusi bendraklasė gana gerai mokėsi Vaiguvos septynmetėje
mokykloje ir visada būdavo pirmūnų gretose, nors kasdien klampodavo iš Kalniškių kaimo po penkis kilometrus mokyklą (tuo laiku visų žmonių arkliai ir
padargai jau buvo atimti kolūkiams). Jai tęsti vidurin mokslą arčiausiai buvo
Kražių gimnazija – tik dešimt kilometrų. Ji laiške man rašė, kokia esanti laiminga, kad mokosi Kražiuose. Bet tas džiaugsmas jai buvo laikinas. Po kelių
mėnesių ir čia reikėjo mokėti už mokslą. Nors šeimoje buvo tik du vaikai, bet
tėvai kolūkiečiai neišgalėjo dukteriai sumokėti už mokslą ir Elzytė buvo priversta palikti Kražius. Kaip ir daugelis, ji rankų nenuleido – stojo Riet vo žemės
ūkio technikumo agronomijos specialybę ir pajuto didel skirtumą čia už mokslą
nereikėjo mokėti ir pradėjo gauti stipendiją, o kaip buvusi pirmūnė Vaiguvoje
ir Kražiuose sugebėjo gauti dar ir padidintą stipendiją. Taip Vaiguvos valsčiaus
K lniškių kaimo vaikas sėkmingai baigė žemės ūkio technikumą, o toliau – neakivaizdžiai gijo ir aukštąj mokslą Ka no žemės ūkio akademijoje. Tapo agronomijos dėstytoja žemės ūkio technikume. Taip visą gyvenimą buvusiai pirmūnei
(ir Vaiguvoje, ir Kražiuose, ir Rietave, ir Kaune) jaunystės svajonė tapti gydytoja
ar teisininke, geologe ar archeologe liko tik prisiminimas. O Jucių kaimo vaikui
Vladui Šimkui, turinčiam sesers grynųjų pinigų paramą, visi keliai buvo atviri
visas specialybes.
Kolūkinė santvarka iš esmės pakeitė ir Jucių kaimo žmonių gyvenimą. Pasikeitė ir aplinka. Alksnynai ir karklynai plačiai išsikerojo. Kalvoto moreninio
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reljefo lygiame paviršiuje telkšojusius klanus ir natūraliai susiformavusias balas,
po kurias būsimasis poetas savo vaikystėje mėgo basas šokinėti, turškėsi jose, išvagojo galingi vikšriniai traktoriai. Visa tai Šimkui liko gyvenimo praeityje. Apie
tai jis vėliau rašė
Gražios vasarą pievelės.
Debesėliai sau apvalūs
ant dangaus.
Jaučiukėliai sau bauboja.
Nemačiau tarp jų abuojo –
vis linksmi.
Ot gerai karvytei šėmai
Tik žmoneliams – kaip ir žiemą –
nelabai...4
O dabar į aplinką pažvelg s įdėmiau,
Beveik imu gailėtis, kad gimiau.5

Matydamas tokias ryškias permainas savo gimtajame Jucių kaime, Vladas
Šimkus, gavęs 1956 m. vasarą Kelmėje vidurinio bendrojo lavinimo brandos atestatą, net nedvejodamas tiesiu taikymu atvyko pasaulyje senomis tradicijomis
išgarsėjus Vilniaus valstybin universitetą, jo tuometin Istorijos-filologijos fakultetą studijuoti lituanistikos.
Norint tapti Vilniaus universiteto studentu, reikėjo laikyti konkursinius stojamuosius egzaminus. Stojant bet kurią specialybę, pirmasis egzaminas visada
būdavo lietuvių kalbos rašomasis darbas. Tok darbą su užsidegimu, su kūrybine ugnele rašė ir Šimkus. Gal j skatino rašyti tas neapsakomai didžiulis noras
vaikščioti senojo universiteto koridoriais, kuriais prieš kelis šimtmečius vaikštinėjo
pasaulinio garso mokslininkai. Tas Šimkaus stojamųjų egzaminų rašinys buvo
aukštai vertintas ir jam buvo plačiai atvertos universiteto durys. Mat jis jau rašinėjo dar besimokydamas Kelmėje ir rajono jaunųjų literatų susitikime P kražančio
mokykloje skaitė savo eiles.
Šimkaus bendraamžiai, su kuriais kartu jis laikė stojamuosius egzaminus
senąj Vilniaus universitetą, mena
„Aa... imkus iškart įstojo į universitetą, o mes likom už jo durų.
Mums teko rinktis žemės ūkio specialybes. O tie, kurie buvo ištikimi lituanistikai, pasuko į pedagoginius institutus.“
Taip Šimkus iškart tapo Vilniaus universiteto studentu.
1956 m. rugsėjo pirmąją Vladas Šimkus gavo Vilniaus valstybinio universiteto
(VVU) studento pažymėjimą, kuris suteikė jam galimybę ne tik lankyti paskaitas,
bet ir naudotis universiteto mokslinės
bibliotekos kelis šimtmečius kauptais 4 Ten pat, p. 5.
fondais. Čia saugoma ne tik pirmoji 5 Ten pat, p. 10.
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Martyno Mažvydo knyga, bet ir kita literatūra, nuo pat antikos laikų – tik studijuok, lituaniste, negailėdamas savo jaunystės laiko ir jėgų Pirmieji jo eilėraščiai
respublikinėje spaudoje pasirodė jau 1957 m.

Studijos Filologijos fakultete
Filologijos fakultetas yra išlaikęs senojo Vilniaus universiteto seniausias ir
gražiausias tradicijas. Fakulteto durys atsiveria pat gražiausią universiteto kiemel , vadinamą Sarbievijaus vardu. Motiejus Kazimieras Sarbievijus (1595–1640)
laikomas žymiausiu lietuviškai–lotyniškai rašiusiu poetu ne tik Lietuvos–Lenkijos
valstybėje, bet ir visoje Europoje. Jis pats studijavo senajame Vilniaus universitete
ir dėstė poetiką Kražių kolegijoje. Sarbievijus buvo poetas iš pašaukimo, tačiau
poetinę kūrybą jam visą laiką teko derinti su kitais, alinančiais ir nemėgstamais
užsiėmimais administravimu bei pamokslavimu. Dirbdamas Kražiuose (apie dešimt
kilometrų nuo Vlado Šimkaus gimtojo Jucių kaimo), Sarbievijus parašė panegiriką
Kražių kolegijos fundatoriui, Žemaičių seniūnui ir vyriausiam Lietuvos kariuomenės
vadui Jonui Karoliui Katkevičiui, kurioje galime rasti nemažai poetiškų Žemaitijos gamtos vaizdų, atskleidžiančių neabejotiną poeto talentą. Čia užfiksuoti ir kai
kurie lietuviški vietovardžiai Kraža tės upė, kalnelis prie Kražių – Medžiokalnis
ir keletas šaltinių. J. K. Katkevičiui yra skirtas ir epigramų rinkinys Akmens pašventinimas (1621), pažymintis bažnyčios Kražiuose statybos pradžią. Tai – Kražių
kolegijos bažnyčios kertinio akmens pašventinimo iškilmės. Šio akmens pašventinimo proga parašytas odes, daugiau ar mažiau jas modifikavęs, Sarbievijus dėjo
pirmąj savo eilėraščių rinkin , išėjus Kelne (1625). Visi Akmens pašventinimo
eilėraščiai išspausdinti poeto raštuose. Kaip gabus senojo Vilniaus universiteto
studentas, studijuojantis teologiją, po dvejų metų Sarbievijus buvo išsiųstas tęsti
teologijos studijų Romą. Romoje parašyti eilėraščiai buvo traukti pirmąj poeto
eilėraščių rinkin Trys lyrikos knygos , pelnius jam krikščioniškojo Horacijaus
vardą, poeto laurus ir visuotin pripažinimą. Gr žęs iš Romos, 1625 m. vasarą
jis pradėjo dirbti Vilniaus universitete, kur dėstė retoriką (1627–1628), filosofiją
(1628–1631) ir scholastinę teologiją (1631–1635). Čia jis ne tik profesoriavo, bet ir
ėjo vairias administracines pareigas buvo universiteto rektoriaus patarėjas, Marijos kongregacijos vadovas, Filosofijos ir Teologijos fakultetų dekanas. Dirbdamas
Vilniaus universitete, Sarbievijus parašė didžiąją dal savo kūrybos – poezijos,
poetikos, retorikos, teologijos veikalų. 1635 m. Sarbievijus buvo paskirtas Šv. Jonų
bažnyčios (šalia universiteto Filologijos fakulteto, kuriame mokėsi Šimkus) pamokslininku. 1636 m. vasarą Sarbievijui buvo suteiktas teologijos daktaro laipsnis.6
Praslinkus 330 metų po Sarbievijaus studijų Vilniaus universitete, čia pradėjo
savo studijas poetas ir vertėjas Vladas Šimkus tame pačiame Filologijos fakultete,
sikūrusiame universiteto centriniame pastate.
Jis studijavo giliu sovietmečiu, kai seniausiam Sovietų Sąjungos universitetui
niekas naujų rūmų nestatė, teko tenkintis pastatais, statytais prieš kelis šimtmečius. Tačiau ir čia studentai nenuleido
rankų organizavo mokslines konferen6
Sar bie vi jus M. K. Akmens pašventinimas (išleista
cijas, susitikimus su kitų universitetų
Vilniaus universiteto 430 metų jubiliejaus proga),
Vilnius, 2009, p. 7.
studentais ir net iškilmingai švęsdavo
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lapkričio 17-ąją – Tarptautinę studentų dieną, kurios dabartiniai studentai nebesugeba taip švęsti. Mat tada suvažiuodavo sugužėdavo Vilnių studentai iš kitų
universitetų – Maskvos, Tartu, Rygos, Minsko, Kijevo, Leningrado, Varšuvos,
Krokuvos, Berlyno. O 1959 m. pirmą kartą istorijoje buvo pažymėtas 380 metų
Vilniaus universiteto sukakties jubiliejus, kur buvo atvykę minėtų universitetų
dėstytojai ir profesoriai. Nuo svečių gausumo plyšavo gražiausia universiteto salė – Čiurlionio aula.
Sarbievijaus kiemelis su trykštančiais fontanais visais laikais buvo Filologijos fakulteto studentų susibūrimo vieta čia buvo šokama, dainuojama, skaitomi
poezijos ir prozos kūriniai, vykdavo tautosakos paskaitos... Čia visur per 5-erius
studijų metus dalyvavo ir filologijos studentas Vladas Šimkus, ne kartą skaitęs
ne tik kitų poetų kūrinius, bet ir savo kūrybos eiles.
Per gražiai sutvarkytą, turint istorinę praeit Sarbievijaus kiemel būsimasis
poetas kasdien vaikščiojo paskaitas Filologijos fakultete. Anksčiau visada čia
paskaitas studentus kviesdavo universiteto Jonų bažnyčios varpai. Vladas tų varpų gaudesio negirdėjo, nes jie tuo metu buvo nutilę...
Kasmet saulėtomis pavasario dienomis Sarbievijaus kiemelyje medelių pavėsyje prie gaivinančių fontanų buvo ruošiamasi sesijos ir netgi valstybiniams
egzaminams. Ruošdavosi čia ir Šimkus, kuris laiku ir sėkmingai išlaikydavo egzaminus ir kopė mokslo laipteliais. Be to, būdamas ketvirtame kurse (1960 m.),
jis išleido poezijos rinkin Gražiausia sekundė , kuri tapo viso Vlado Šimkaus
poetinio pasaulio branduoliu.
Vilniaus universitete praleisti metai iš tikrųjų buvo pačios gražiausios Šimkaus gyvenimo akimirkos.

Toponimika ir gimtosios vaiguviškių
šnektos aspektai Vlado Šimkaus kūryboje
ra upokšnis Knietuva,
Jame apvirtus Lietuva.7

Tokiais žodžiais poetas Šimkus aprašo savo gimtojo Vaiguvos valsčiaus
Knit ojos slėn .
Būdamas profesionalas, t. y. diplomuotas lituanistas, jis pirmasis sulietuvino istorikų plačiai vartojamą vietovard Knytuva, užrašęs Knietuva, nes pagal
žemaičių tarmę dvibalsis ie tariamas kaip y.
Taigi Vladas Šimkus ne tik poetas ir vertėjas, bet ir toponimikos specialistas – kaip retas poetas, savo poeziją sugebėjęs pinti ir negyvenamų vietų
vardus – hidronimus. Jis niekur nėra užsiminęs, kad esąs gimęs su kalbininko
gyslele. Nei namie, nei mokykloje nebuvo kam ugdyti jaunojo kalbininko. Matyt,
jis pats pasirinko tok gyvenimo kelią. Savo vaikystės metais, augdamas Vaiguvos
valsčiaus Jucių kaime, nėra abejonės, jis girdėjo tos vietovės šnekamosios kalbos
žodžius, o ir pats lūpomis mėgino juos ištarti. Taip jo eiliuotoje kūryboje atsispindi
vaiguviškių šnektos vaizdingi posakiai, frazeologizmai, lašelis vaiguvietiškos leksikos, kurios jis neužmiršo, praėjus ir
pusšimčiui metų, kaip antai vortinklia, 7 Šim kus V. Geležis ir siadabras, Vilnius, 1968, p. 89.
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jokių velnių, veterinorius, nors pasiusk, kulypka, baladotis, drebulys, dūkti, mėnesis, nesiraukyti, gink, Dieve, erdvių gigantai, lakena žmones į visas puses, žiūrėk, kas dedas,
vienatvė – aršiausias pristovas.
Liko aviliai ir vyturys nuo saulės juodas...
Kaspars niekam doklų nebedirbs, nė vantų.

Taip Vladas Šimkus savo kūryboje rodė, kad jo gimtoji žemaičių dūnininkų
tarmės vaiguviškių šnekta yra tikras liaudies kalbos turtas ir nė kiek negriauna
lietuvių bendrinės kalbos, o ją tik praturtina, pa vairina, suteikia gyvenimišką
atspind ir tampa kalbos puošmena.
Nykstant tarmėms, nyksta ir jose vartoti vairūs frazeologizmai, palyginimai,
patarlės ir apskritai visa tautosaka, taip pat mikrotoponimika. Prieš 50 metų Vladas Šimkus, savo gimtajame Jucių kaime dar kalbėjęs vietinių žmonių liaudiška
kalba, būdamas profesionalus lituanistas, sugebėjo meistriškai atspindėti ją savo
poezijoje ir tą nykstant kalbos paveldą išsaugoti ateities kartoms.
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Marija Rusteikaitė – Dievo tarnaitė
Leonora Kasiulytė

Marija Rusteikaitė kilusi iš datuojamos nuo 1406 m. žemaitiškos Rusteikų
giminės. Jos tėvai dvarininkai Stanislovas ir Jadvyga gyveno Kybartų dvare (kai
kada vadinamu Kybarčiais, netoli Bubi ir Kurš nų kelio ruožo), K rtuvėnų valsčiuje, Šiauli apskrityje. Gausioje šeimoje buvo 4 berniukai ir 5 mergaitės, dar
du vaikai mirė maži. Marija gimė 1892 m. sausio 2 d. ir buvo šeimoje ketvirtoji.
Marijos mama Jadvyga Rusteikienė buvo labai gailestinga. 1918 m., gr ždama
iš Šiaulių turgaus, parsivežė sergančią elgetą, kurią slaugydama užsikrėtė šiltine
ir mirė. Tėvas mirė 1939 m., sulaukęs gilios senatvės.
Visi vaikai buvo išsimokslinę, baigę aukštuosius mokslus.
M. Rusteikaitės gyvenimo kelias ėjo sava kryptimi, skirtingai nei brolių
ir seserų, kurie sukūrė šeimas, užaugino vaikus. Jos tėvai Šiaulių centre turėjo
namus, kuriuos prižiūrėjo samdomos
tarnaitės, vaikus leido gimnaziją, mokė
kultūros, elgesio, tikybos ir kt. Būdama
paauglė, Marija greitai sijungė kunigo
vadovaujamas religines katalikiškas organizacijas, kuriose aktyviai dalyvavo.
1911 m. baigusi Šiaulių mergaičių
gimnazijos 7 klases, metus mokytojavo
lenkų progimnazijoje Petrapilyje. Lankė
Lesgafto kursus Petrapilyje, Šaniavskio
liaudies universitetą Maskvoj . Baigusi medicinos mokslus gijo farmacijos
specialybę.
Nepriklausomos Lietuvos švietimo ministerija nuo 1922 08 16 leido
M. Rusteikaitei mokytojauti Kr žių
progimnazijoje, dėstyti matematiką ir
geografiją, tačiau 1922 10 01 atleista
dėl ligos.
Marijos artimieji prisimena, jog
žuvus sužadėtiniui, ji visiškai atsidėjo
Dievui ir žmonėms. Apie 1925 m. ji
atvyksta Panevėž , sijungia besikuriančią Šv. Vincento Pauliečio labdaringą veiklą tampa šios organizacijos pirmininke, iždininke, visuomenės Marijos užsakymu Vaiguvos dvaro koplyčiai
veikėja. Daug bendrauja su vyskupu dail. igmo Petravičiaus nutapytas paveikslas
Kazimieru Paltaroku ir kunigais. Vys- „ vč. Trejybė virš Vilniaus katedros“. 19 m.
kupas ją paskiria Eucharistinio konis paveikslas 1977 m. įtrauktas į Lietuvos
greso nare.
kultūros paveldo sąrašus
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Elena Babianskaitė
perleido
M. Rusteikaitei
ir Dievo Apvaizdos
draugijai dvarą
Vaiguvoje

Panevėžyje M. Rusteikaitė suburia 30 netekėjusių merginų tretininkių grupę,
1927 m. steigia Dievo Apvaizdos seserų kongregaciją.
Susiklostė aplinkybės, kad Šv. Vincento Pauliečio draugija negalėjo suteikti
šiai merginų grupei nekilnojamojo turto – būsto. M. Rusteikaitės draugė dvarininkaitė Elena Babianskaitė pasiūlė savo praskolintą dvarą Va guvoje su ta sąlyga,
kad ji pati čia gyvens senatvėje seserų prižiūrima.
1936 m. M. Rusteikaitė su 40 seserų atvyksta V iguvos dvarą, pasiskolina
pinigų iš Ūkio banko, sutvarko nekilnojamojo turto dokumentus Dievo Apvaizdos
kongregacijos vardu. Netrukus organizuoja statybas, naujai rengia kai kuriuos
pastatus, steigia senelių ir vaikų prieglaudas, Švenčiausiojo Sakramento adoraciją.
Kartu su kitomis seserimis ji mokė vaikus katekizmo, ruošė Bažnyčios sakramentams, dalyvavo liturginėse šventėse. Vaiguvos bažnyčioje, ruošdama vaikus
priimti Bažnyčios sakramentus, juos puošdama, kad baltais drabužėliais pasitinktų
Kristų, M. Rusteikaitė ilgai klūpėdavo šalia bažnyčios suolų, o vaikus susodindavo suolus. Suaugusiesiems ir vaikams ji dažnai sakydavo bėdoje ir varguose
visada kreipkimės Švenčiausiąją Mergelę Mariją, kuri visuomet gelbsti ir padeda.
Seserims dažnai primindavo, jog turime būti Dievo meilės rankiais žmonėms,
kad matydami seserų pasiaukojimą, žmonės šlovintų ir garbintų Dievą. Ji laiške
citavo, jog šventumas pasiekiamas kantrybe, darbu, savęs atsižadėjimu, pasiaukojimu kitiems, ypač Dievo ir artimo meile. Marija Rusteikaitė
Apie M. Rusteikaitės šventumą liudijo Vaiguvos apylinkėje gyvenę žmonės, kurie ją pažinojo, dirbo senelių ir
vaikų prieglaudos statybose, pas ją gyveno. Daug papasakojo
Marijona Rimeikienė (109 metų), Marijona Šimkienė (80 metų),
Neverauskienė, Antanina Trakšelienė, Stefanija Šaltienė. Šie
Vaiguvos gyventojai M. Rusteikaitę dėl didelės meilės žmonėms lygino su vienuole Terese iš Kalkutos.
Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos kūrėja Marija
Rusteikaitė buvo begalinio pasiaukojimo vargšams, našlaičiams,
ligų ir nelaimių prispaustiems žmonėms pavyzdys. Dirbdama
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Šv. Vincento Pauliečio draugijoje, ji sakė
seserims, kad kritiškiausiu momentu
gelbstinčioji ir išganingoji Dievo meilė
pašaukė ją būti savo darbo rankiu.
Sakė, jog trokšte trokštu, kad mano
ir seserų sunkus ir vargingas darbas
nors mažiausia dalimi prisidėtų prie
Kristaus Karalystės plėtimo žemėje. Ji
sielojosi ir kentėjo su vargšais, valgė
tą pačią duoną kaip ir jie, dirbo be
jokio atlygio ir norėjo būti palaidota
taip, kaip visi vargšai. Kai kas jai net
priekaištavo dėl skurdo, kad pasirinko
tok radikalų neturtą, juk buvo kilusi iš dvarininkų šeimos. Karo metu
Vaiguvos apylinkėje, kai buvo bombarduojama, šaudoma ir buvo daug
sužeistų žmonių, ji rišo žaizdas, slaugė ir gydė ligonius. Vaclovą Slipkų,
ganant gyvulius Vaiguvos bažnyčios
pievose, sužalojo bombos skeveldra.
Kreiptasi Vaiguvos dvaro vienuolyną.
vykio vietą atvyko M. Rusteikaitė
ir suteikė jam pagalbą. Pasitaikydavo,
kad kaimiečiai susižalodavo, ir ji tuojau M. Rusteikaitė vadovavo Vaiguvos žydų
atskubėdavo arklio tempiamu vežimu, gelbėjimui genocido metais
kuriame turėjo sirengusi vaistinėlę, ar
tekina bėgo pagelbėti sužeistajam arba esančiam bėdoje. Gerai išmanydama mediciną, tik ypatingais ir retais atvejais kviesdavosi pagalbą gydytojus.
1937 m. lotynų kalba M. Rusteikaitė kreipėsi Telši vyskupą Justiną Staugait , prašydama leidimo rengti pusiau viešą koplyčią, kryžiaus kelius.
1941–1945 m., per Antrąj pasaulin karą, M. Rusteikaitė kartu su seserimis
kur laiką vykdė tą pačią karitatyvinę misiją su dar didesne meile. Baisiaisiais
žydų genocido metais M. Rusteikaitė, rizikuodama gyvybe, oficialiai išgelbėjo 15
žydų ir dar keletą neoficialiai. Moteris ir vaikus slėpė gyvenamojo namo palėpėje
ir kitur. Žydaitė Sulamita, gyvenanti Vilniuje, kurią kartu su mama ir močiute
Marija priglaudė savo prieglaudoje, liudijo, jog Rusteikaitė buvo gera, sumani ir
vietos žmonės ją vadino Motinėle dėl dvasinio motiniškumo.
Po mirties M. Rusteikaitę V. Landsbergis už žydų gelbėjimą apdovanojo raštu
ir Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, Izraelis apdovanojo Jad Vašemo medaliu ir raštu.
Pirmaisiais karo metais M. Rusteikaitės pusbrolis Steponas Rusteika, Nepriklausomos Lietuvos vidaus reikalų ministras, varant Gudiją pakelėje bolševikų sušaudytas, brolis teisininkas Zigmas Rusteika sušaudytas P nevėžio kalėjime, brolis Henrikas – Nepriklausomos Lietuvos savanoris – išvežtas S birą ir sušaudytas. Brolis Vladas
po daugelio tremties metų gr žo suluošintas, o sesuo Zofija – silpna, be sveikatos.
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Marijos Rusteikaitės
laidotuvės prie
v. Petro ir Povilo
bažnyčios Vilniuje.
19 9 m.
Iš šeimos albumo

Tuomet Marija dar labiau meldėsi už Lietuvos likimą ir 1943 m. prašė
Telšių vyskupo J. Staugaičio leidimo adoruoti Eucharistiją. Iš didelės pagarbos
Švenčiausiajai Trejybei, kaip Apvaizdos galiai, kuri tvarko pasaul ir globoja
žmogų, ji pasikvietė garsų tapytoją Zigmą Petravičių, kad seserims nutapytų
koplyčioje altoriaus paveikslą. Jos užsakymu nutapytas paveikslas Švenčiausioji
Trejybė virš Vilniaus katedros . Švč. Trejybės paveikslo viršuje Apvaizdos akis, apačioje – Vilniaus katedra, kaip visos M. Rusteikaitės
Lietuvos simbolis. Šio paveikslo tikslas – kad Švč. Trejybė kapelis Vilniaus
išgelbėtų Tautą nuo okupacijos ir globotų visos Lietuvos Antakalnio kapinėse.
19 9 m.
žmones. Šis Z. Petravičiaus paveikslas 1977 m. trauktas
Iš šeimos albumo
kultūros paveldą.
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1945 m. M. Rusteikaitei geri žmonės pranešė, jog bolševikai ruošiasi ją
suimti. Ji slapta pasitraukė Vilnių, kad galėtų saugiau pasislėpti. Kur laiką ją
priglaudė žydų šeima, vėliau slėpėsi vienos Vilniaus bažnyčios kambarėlyje. Viešumoje Marija negalėjo rodytis, nors slapta seserims dar vadovavo.
1949 m. vieną rytą M. Rusteikaitei, gr žtančiai iš bažnyčios, pasidarė bloga.
Dėl didelės tampos, kad bolševikai nesuimtų, ir iki širdies gelmių gailėdama
vargšų, senelių, vaikų, paliktos jos suburtos seserų bendruomenės, ji Vilniuje krito ant žemės, nes ištiko insultas. Netrukus M. Rusteikaitė mirė, būdama 57-erių
metų. Palaidota Vilniaus Antakalnio kapinėse.
Už jos pasiaukojimą Dievui ir žmonėms, herojines dorybes, tikėjimą, pagarbą
Bažnyčios autoritetui Lietuvos vyskupų konferencija ir Vatikano valstybė užvedė M. Rusteikaitės kanonizacijos bylą ir suteikė Dievo tarnaitės vardą (dekretas
Nr. 2971–1 11).
Marijos Rusteikaitės paskelbimas Dievo tarnaite – kongregacijos seserims
svarbus gilesnio tikėjimo ir pamaldumo šaltinis, skatinantis užsidegti jos šventumu.

Apie M. Rusteikaitę rašoma
šioje literatūroje
Gyvybę ir duoną nešančios rankos, Vilnius, 1997, sąs. 1.
Rusteikaitė–Českauskienė A., Rusteika A. ir kt. Žemaitiškos Rusteikų
giminės likimai 1580–2000, Vilnius, 2001.
Šiaulių getas kalinių sąrašai 1942, Vilnius, 2002, p. 345.
Čiplytė V. J. Juozas Masiulis knygnešys ir knygininkas, Vilnius, 2005,
p. 85.
Kasiulytė L. Teisuolė Marija Rusteikaitė gimnazistų piešiniuose,
Panevėžys, 2015.
Slepikaitė V. Gelbstinti Dievo meilė Lietuvos Dievo Apvaizdos seserų
kongregacijos kūrimosi istorijoje ir dvasingume (licenciato darbas),
Roma, 2001.
Zalieckienė B. Tarnavimas visuomenei – tarnavimas dievui, Sekundė,
nr. 217 (472), 2011, rugs. 22, p. 12.
Musneckienė R. Vaiguvoje paminėtas M. Rusteikaitės jubiliejus, Šiaulių
kraštas, nr. 61 (357), 2012, rugpj. 14, p. 2, 4.
Jaliauskienė V. Gelbėjo sielas ir gyvybes, Panevėžio balsas, nr. 187
(15308), 2012, rugpj. 21, p. 1, 3.
Baltušnikaitė V. Ž. Viena pašvęstojo gyvenimo istorija, Katalikas, nr. 18
(237), 2015, rugs. 25, p. 3.
Savickienė D. Malonių teikia ir Lietuvos šventieji, Panevėžio balsas,
nr. 51 (15577), 2014, gruodžio 22–28, p. 5, 6, 7.
www. Marija Rusteikaitė angelorum.lt.
Filmuota vaizdinė medžiaga, kongregacijai minint 80-met , vyko
ekspedicija
kūrėjos tėviškę – Kybartus Šiaulių apskrityje, aplankyta
iki šiol tebeveikianti privati Rusteikų dvaro koplyčia, sodyba.

Garbingosios Dievo tarnaitės
Marijos Rusteikaitės atminimo amžinimas
1992 m. rugsėjo 22 d. (po mirties) apdovanota Žūvančiųjų gelbėjimo
kryžiumi. Dekretą pasirašė Vytautas Landsbergis Vilniuje.
1996 m. Izraelyje atminimo lentoje iškaltas Pasaulio tautų teisuolės
Marijos Rusteikaitės vardas, apdovanota žydų gelbėjimo medaliu
ir garbės raštu.
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2011 m. (prot. nr. 2971–1 11) Vatikano Šventųjų skelbimo kongregacija
Mariją Rusteikaitę paskelbė garbinga Dievo tarnaite.
2014 m. (prot. Nr. 1–201) Panevėžyje pavadinta gatvė Marijos Rusteikaitės
vardu.
2016 m. (prot. Nr. 1–154) Panevėžyje rengta memorialinė lenta Marija
Rusteikaitė (1892–1949) Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos kūrėja,
visuomenės veikėja, medikė, pedagogė, žydų gelbėtoja, Pasaulio Tautų
Teisuolė, vargšų ir našlaičių globėja .

***
Marija Rusteikaitė gyveno Vaiguvoje nuo 1936 m., kai steigė Vaiguvos
dvare senelių ir vaikų prieglaudą, iki 1945 m., kai jai buvo pranešta, jog gali
areštuoti. Tai buvo tas laikotarpis, kai netoli (už 1,6 km) nuo Vaiguvos Norkių
kaime gyveno mano babūnelė Ona Geštautaitė-Jocienė (1867–1948), kuri, kaip Marija Rusteikaitė ir visi kiti Vaiguvos parapijos žmonės, šnekėjo ta pačia vietine
žemaičių dūnininkų šnekta. Taigi Marija Rusteikaitė Vaiguvos dvare pragyveno
apie 10 metų. Per tą laikotarp jai teko kasdien bendrauti su aplinkinių Vaiguvos
kaimų žmonėmis ir kalbėti tos vietos gyventojų šnekamąja kalba.
Mano babūnelė Ona Geštautaitė-Jocienė (1867–1948), kasdien bendraudama
su savo vyru Juozu Jociumi, buvusiu dvarų ūkvedžiu ir mokančiu kelias užsienio
kalbas, savo gimtąją šnekamąją kalbą dar papildė kitų kalbų skoliniais. Taip man
persidavė turtinga gimtųjų Vaiguvos apylinkių (tiek kaimų, tiek dvarų) žmonių
kasdieninė šnekamoji kalba.
Taigi mano babūnelė turėjo turtingą žemaičių dūnininkų tarmės leksiką
ir vaizdingą šnektą, vartojo jaunystėje paveldėtus iš tėvų ir senelių žodžius bei
posakius, užsifiksavusius mano, dar vaiko, atmintyje ir išlikusius iki šių dienų.
Taip prikėliau pačių artimiausių žmonių – tėvų ir senelių – vartotus žodžius
bei posakius, kurie taigiai parodo Vaiguvos šnektos gyvast , savitumą ir tikrąj
grož , paprastų žmonių dvasin ir kultūrin pasaul . vairiose gyvenimo situacijose
su babūnele buvo lengva ir malonu bendrauti. Tik atkūrus konkrečią situaciją
galiu prisiminti anuo metu babūnelės ištartus žodžius, pavyzdžiui, nuajusias
daržą rinkdavome traskaukas (braškes), o suodniuke (sodelyje) skindavome vuobulius
(obuolius), grūšias (kriaušes) ir anus (juos) dėdavome švarų krapšą (pintinę), o
bulbes (bulves) kasdavome su luopeta (kastuvu) – bulbinį krapšą. Vundinį (vanden )
valgymui su viedru (kibiru) semdavome iš šulnys (šulinio), o galvai trinkti (galvos
plaukams plauti) – parsinešdavome iš šalt ni (šaltinio), esančio Aplūke (Apluoke).
Babūnelė turėjo lengvą klevin grėbl (specialiai jai padirbtą), o aš turėjau mažą
grėbliuką. Per šienapjūtę, artėjant lietui, kai buvo skubama suvežti sausą šieną
daržines, mes su babūnele išeidavome talką, nešinos grėbliais, prie šieno krovėjų
vežimus. Šieno krovėjai kalbėdavosi tarpusavyje savo vietine kalba, kurią aš
aiškiai girdėdavau ir iki šiol atsimenu. Mes talkininkaudavome tiktai Aplūke ir
Pyvaliese. kitas šienaujamas vietas mes su babūnele neidavome.
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Vladui Šimkui – 75
Gražina Mareckaitė

Prabėgo daug metų, kai jauni ir nerūpestingi studijavome Vilniaus (tada V. Kapsuko vardo) universitete
(1956–1961 m.) lietuvių kalbą ir literatūrą. Ne veltui
parašiau, kad buvome jauni ir nerūpestingi – tokie ir
buvome. O gal tik šiandien taip atrodo? Nuo pirmųjų
dienų kurso draugai, susirinkę iš skirtingų Lietuvos
kampelių, vieni kitus juokindavo tarmiškais žodeliais
ir posakiais – mat visi buvo filologai, dauguma slaptai
rašę poeziją ar prozą, kupini neaiškių vilčių ateityje
kuo nors tapti. Gal net rašytojais...
Vladas Šimkus buvo lėtapėdis ir trumparegis
žemaitis, dėvėjo naminių vilnų megztuką, jo geraširdis
veidas lengvai pražysdavo plačia šypsena, o balsas
buvo toks, tarsi jame gyventų geras didelis lokys , Vladas imkus
kaip vėliau rašė jis pats. Vladas buvo kupinas gyvenimo džiaugsmo, ką taip pat tiksliai išreiškė savo ankstyvosios poezijos eilutėmis Didžiausia laimė – aš jaučiu, kaip varva
Gyvenimas – tiesiog nuo mano
pirštų Jam, kaip ir mums visiems, augusiems ir auklėtiems po Stalino saule,
trūko gilesnio išsilavinimo, platesnio literatūrinio akiračio, nors ir ideologizuotoje
mokyklos programoje vidinė nuojauta leido atrasti tai, kas buvo arčiau tiesos.
Jis buvo kaimo vaikas, bet, matyt, jau tada turėjo savo kelrodę žvaigždę. Plačia
savo prigimtimi jis prieštaravo sentimentalumui, jam rūpėjo tarti savo žod , bet
kaip tai padaryti, kai tavo horizontas apribotas pažangiųjų proletarinių lietuvių
poetų kūryba arba privalomąja rusų literatūra – ten tai horizontai buvo platūs,
ten švytėjo Majakovskis, kuris jaunajam Vladui Šimkui darė didel spūd . Tik
paskui atsivėrė daugybė nematytų neregėtų poezijos lobių, kurie padėjo susiformuoti originaliai ir su niekuo nesulyginamai Vlado Šimkaus poezijai, jo didžiuliam
poezijos vertėjo talentui.
Beveik nuo pirmųjų studijų dienų susidraugavome su linksmuoju Vladu – jis
mokėjo pasijuokti iš kitų ir pats iš savęs. Vaikščiodavome Vilnelės pakrantėmis su
kokiu nors gautu retesniu poezijos tomeliu, kaip XIX amžiaus filaretai-filomatai,
mėgome Čiurlionio gatvę (ten, kaip ir Tauro gatvėje, buvo studentų bendrabučiai),
o visas skardis ties Observatorija buvo apaugęs senais vešliais alyvų krūmais.
Pavasar ruoštis egzaminams ten buvo vienas malonumas... Labai stropūs nebuvome, bet mokėsi Vladas gerai.
Jis mokėjo parodijuoti, žaisti žodžių, rimų sąskambiais (iš to pasidarydavome visokių juokų), gimtas Vlado humoro jausmas pasireiškė dar ir juokingais
piešinukais. Jis labai sąmojingai iliustruodavo (komentuodavo) kokius nors visiems
žinomus poezijos tomelius, o kartą išpaišė (iškomentavo) visą kolegės kursin
darbą, pataikydamas kaip tik tas vietas, kuriose ji mėgino pameluoti, apsimesti.
Dabar su ja tai prisiminę skaniai juokiamės, o tada teko ilgai trinti paraštėse tas
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nelemtas iliustracijas... Visus Vlado piešinius, išsaugotus ir išlaikytus penkiasdešimt
metų, šiais jubiliejiniais 2011 m. padovanojau V iguvos Vlado Šimkaus vidurinei
mokyklai (išsiunčiau lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Felicijai Vasiliauskienei).
Pirmieji Vlado eilėraščiai tik iš pirmo žvilgsnio atrodo idėjiški . Jo vienintelis
tikslas buvo išsikariauti teisę tarti literatūroje savo žod , kitok , nei buvo prasta.
Tai padaryti buvo nelengva. Atrodytų, kokia paprasta jo eilėraščio eilutė – pakelių
vielom per nakt kiauksi – sulaukė skaitytojų pasipiktinimo. Jie rašė redakciją
laiškus, jog tai – ne poezija, tai nesąmonė vielos ir dar kaukia ? Teko ginti
savo draugą. Tada (1960 m.) ir aš parašiau pirmąj gyvenime straipsnel laikrašt
Literatūra ir menas , kur aiškinau, jog tai – poezija.
Vladas visomis savo asmenybės ląstelėmis jautė aplinkos melą ir falšą,
jaunystėje mėgino nuo to gelbėtis, ieškodamas kokio nors idealesnio, geresnio
idėjų varianto, mėgino rašyti apie darbą, prakaitą tikrus dalykus... Pirmajame
jo rinkinyje Gražiausia sekundė yra toks optimistinis eilėraštis Kol klodai
anglies nerimaus po žeme, kol nerimu upės putos... Vienas kvailys, einantis labai
aukštas pareigas (kiek darbo turėjo, kai reikėdavo ištikrinti net pradedančiųjų poetų
knygeles ), užsispyrė nepraleisti klodų anglies . Paklaustas kodėl, nė nemirktelėjęs
atsakė Šiuo metu Tarybų Sąjungai svarbesnė yra nafta Tai juoko buvo Vladui
ir mums visiems, bet juk galėjo ir nepraleisti – ne tik eilėraščio, bet ir knygelės.
Vladas greitai perprato tuos aukštų idėjų vyrus ir apsiginklavo ironija, skepsiu.
Baigę universitetą, visi, išskyrus komjaunimo nomenklatūrą, privalėjome dirbti
mokyklose mokytojo darbą. O norų, planų buvo visokių. Nuo šitos prievartos
išsisukti buvo labai sunku – tuoj pasmerkimai, šmeižtas, straipsniai laikraščiuose.
Vladas irgi nenorėjo eiti mokytojauti – j traukė gyvenimo druska , platesnis
pasaulis, nuotykiai. Bet pamatyti pasaulio nebuvo jokių šansų. Tada, metęs viską,
jis išvažiavo Klaipėdą ir sidarbino žvejybos laive virėjo padėjėju, t. y. pastumdėliu , kaip jis pats rašė. Komjaunimo veikėjams buvo užčiauptos burnos – jei
apie poetę Juditą Vaičiūnaitę galėjo rašyti laikraščiuose, kad ji dykaduonė , baltarankė (mat ir ji nenorėjo dirbti mokytoja), tai kaip tu Vladą Šimkų išvadinsi
baltarankiu, jei jis laive skuta bulves? Ta jo kelionė davė puikių poetinių vaisių,
ypač verčiant kūrinius iš kitų kalbų.
Vladas visados mėgo kompanijas, linksmybes, kaip ir alinant literatūrin
darbą ištisomis naktimis, kai pro cigarečių dūmus nepamatydavo nė ryto brėkšmos.
Jis taip pat mėgo šachmatais lošti be proto – ištisomis valandomis pasinerdavo
lošimą su A. Baltakiu ir J. Apučiu.
Praktiniuose gyvenimo reikaluose Vladas kartais būdavo visiškai bejėgis –
mažai rūpinosi savimi. Vladas labai mylėjo savo tėvukus, artimai su jais bendravo ir
nuolatos trokšdavo aplankyti juos, gyvenančius jo gimtajame Juci kaime. Ne kartą,
atvykę iš Vilniaus, išlipdavome Pak vio autobusų stotelėje ir pėsčiomis eidavome
kelis kilometrus su sūneliu ant rankų per pažliugusius Jucių kaimo karklynus ir
alksnynus lauko takeliu link Daustorių dvaro, kurio vakarinėje pašonėje stovėjo
gražiai sutvarkyta Šimkų sodyba. Kartą kažkas iš kaimynų mus pavežė traktoriuku – vaikui buvo džiaugsmo. Tokiame nuošaliame gamtos kampelyje atsipalaidavę
visi gerai pailsėdavome ir vėl keliaudavome Vilnių prie savo kasdienių darbų.
Gražiausios jų šeimos akimirkos buvo Kryme, kai ten jie poilsiavo.
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Vladas buvo kupinas gyvenimo... Kol visiškai išseko, spėjęs užrašyti
Ir į mus tik laikas bėga, bėga,
Kol atbėgo – geras ir skubus.
Kol išsivedė ir mus tos pačios jėgos,
Kurios išsunkia iš klevų lapus.

Vladas mirė 2004 m. rugsėjo 6 dieną Vilniuje, Viršuliškėse. Palaidotas Vilniaus
Antakalnio kapinėse šalia kitų Lietuvos menininkų vadinamajame Menininkų kalnelyje. Laidotuvėse dalyvavo iš Žemaitijos atvykę abu Vlado sesers Janinos sūnūs.
Vlado gyvenimą toliau tęsia jo sūnus Martynas Šimkus, gyvenantis Vilniuje.
***
Gražina Mareckaitė – žymi Lietuvos teatrologė ir dramaturgė. Ji gimė 1939 m.
balandžio 25 d. Vilniuje pasiturinčioje šeimoje. 1961 m. kartu su Vladu Šimkumi
baigė lietuvių filologiją Vilniaus universitete. Nuo 2002 m. mokslo darbuotoja.
Paskelbė teatro istorijos, teorijos ir kritikos, literatūros kritikos, publicistikos straipsnių lietuvių ir užsienio spaudoje. Parašė ir inscenizavo daugiau kaip 10 pjesių
dramos ir lėlių teatrams. Kritikų aukštai vertinama.
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Jonas Talmantas – Lietuvos ūkininkų
sąjungos pirmininkas
Ieva

varcaitė

Jonas Talmantas (1959 08 11 II
žgirių kaime, V iguvos seniūnijoje,
Ke mės r.), Lietuvos ūkininkų sąjungos
pirmininkas, veterinarijos gydytojas,
ūkininkas.
Jonas gimė II žgiriuose, gausioje Talmantų šeimoje, kurioje užaugo 11
vaikų. Vėliau gyveno T ršiškių kaime.
1966–1974 m. mokėsi Vaiguvos
vidurinėje mokykloje, 1974–1978 m. –
Gruzdži tarybiniame ūkyje technikume.
Baigęs tuometin Gruzdžių tarybin ūk technikumą, dirbo Gri kiškio
t. ū. t. (Radv liškio r.), Šušvės kolūkyje (Kėd inių r.). 1987–1992 m. dirb- Jonas Talmantas – Lietuvos ūkininkų sąjungos
damas mokėsi Lietuvos veterinarijos pirmininkas
akademijos neakivaizdiniame skyriuje.
Iširus kolūkiams kur laiką vertėsi privačia veterinarijos gydytojo praktika.
1992 m. J. Talmantas kūrė savo ūk , pradėdamas nuo 3 ha, o 2003 m. su
nuomojama žeme jau valdė apie 1 000 ha. Neseniai panorus ūkininkauti sūnui
ir posūniui, J. Talmanto valdose liko 600 ha. Sūnus Ovidijus dabar dirba 340 ha
ūkyje, posūnis Paulius – 120 ha. Visi trys ūkininkai plėtoja augalininkystę, žemės
ūkio techniką laiko tame pat technikos kieme. Neseniai savo ūkio direktore Jonas
priėmė dirbti žmoną Aidą. Tad atsirado dar daugiau laiko visuomeninei veiklai.
Po darbų Jonas pailsi susitikęs su draugais medžioklėje. Jis yra Medžioklinio
šaudymo federacijos narys, kasmet dalyvauja ir tradicinėje Meisterio medžioklėje.
J. Talmantas yra Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos vadovas.
Nuo 2008 m. liepos 11 d. eina Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) pirmininko
pareigas.
J. Talmantas tvirtina, kad šalies Ūkininkų sąjunga dirba kryptingai. Per
pastaruosius metus nemažai darbų nuveikė LŪS pirmininkė Genutė Staliūnienė,
atkurta keletas nebeveikusių Ūkininkų sąjungos rajonų skyrių. Gerai dirba LŪS
prezidiumas, jo nariai turi puikių idėjų, rajonų ūkininkams yra autoritetai. Būtina plėsti šviečiamąją veiklą, aiškinti žemdirbiams LŪS naudą, sužinoti, kodėl jie
nestoja Ūkininkų sąjungą, kodėl nepasitiki. LŪS nėra nei jaunųjų, nei šeimos
ūkių, nei žemės savininkų sąjungų atstovų. Ūkininkų sąjunga vienija stambius ir
smulkius, pagyvenusius ir jaunus ūkininkus. Visi jie lygūs.

1365

VA I G U VA

Lietuvos valsčiai

Mokytoja Zofija Lileikytė
Ieva

varcaitė

Zofija atėjo š varganą pasaul 1913 m. vasario 25 d. Antano ir Vincentos Lileikių šeimoje V iguvos valsčiaus Na dvario kaime, 4,5 km vakarus nuo
Vaiguvos miestelio, prie pat Va mės upelio, aplink kur tęsėsi lygūs laukai, o už
jų – tamsūs pelkėti Gud liškių ir žgirių miškai, priešakyje su Gandr miškiu. Miškuose augo daug grybų, vairiausių uogų, o vandenyse nardė žuvytės ir vėžiukai.
Namas, kuriame gyveno Lileikių šeima, buvo labai gražus, o visa sodyba
apsodinta medžiais, kurie grynino aplinkos orą.
Zofija, augdama daugiavaikėje šeimoje, matė, kaip nenuilsdama triūsė mama
Vincenta Venckutė-Lileikienė, kuri nė žingsnio nežengdavo be dainos. To išmokė
ir dukter . Be to, ji dar turėjo elementorių, iš kurio mokė skaityti ir rašyti. Taigi
Zofijos pirmoji mokytoja buvo mama.
Tuomet Naudvario vienkiemyje šalia Vaiguvos– žvenčio vieškelio, kuriame
gyveno Lileikiai, buvo gražus, apaugęs medžiais Varmės upelis. Upelio vanduo
gaivino aplinkinius gyventojus. Jame buvo galima maudytis ir žvejoti.
Nepakartojami sekmadieniai, kai visa Lileikių šeima pėsčiomis eidavo Vaiguvos bažnyčią, rankose nešdamiesi batus, kuriuos apsiaudavo tik ties Vaiguvos
kapinėmis ir bažnyčią žingsniuodavo batuoti. Išėję po pamaldų iš bažnyčios, vėl
prie kapinių nusiaudavo ir basi žingsniuodavo namo Užvenčio link.
Paaugusi Zofija lankė Vaiguvos pradžios mokyklą, kuri stovėjo prie vieškelio
Ke mė– žventis. Tuomet mokykla buvo vienaaukštė, medinė. Zofijos mokymasis
šioje mokykloje greitai baigėsi. O kas toliau?.. Kaip tik tuo metu Kr žiuose buvo
atkurta savo praeitimi garsi gimnazija. Zofija panoro mokytis toje gimnazijoje.
Vasarą rinko grybus, uogas ir taip dėjo litą prie lito, kad galėtų užsimokėti už
mokslą. Taip Zofija Lileikytė tapo Kr žių gimnaziste. Jos klasės auklėtoja buvo
Jaunieji Armoškai.
Iš Armoškų šeimos
albumo
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Barbora Mejerytė, vertėja, kritikė, prozininkė, visuomenės veikėja, išvertusi Džono
Golsvorčio Forsaitų sagą , Valterio Skoto Aivenhą , Čarzlo Dikenso Domb ir
sūnų . Pati mokytoja rašė apsakymus, eilėraščius, literatūros kritikos straipsnius,
paliko romano Jonė rankrašt , kur Bazili nų mokyklos direktorius Rimantas
Gorys sutvarkė, o Lietuvos kultūros fondo leidykla Saulės delta išleido.
Be abejo, klasės auklėtoja paskatino savo mokinę Zofija Lileikytę irgi rinktis
mokytojos kelią
Baigusi Kražių progimnaziją, dar prieš karą Zofija Lileikytė pradėjo mokytojauti Alėjuos , kur tada buhalteriu dirbo Feliksas Armoška, gimęs Š luvoje. Čia
Zofija susipažino su Feliksu ir susituokė. Atėjus rusams Armoškų šeima pasitraukė
iš gimtinės. Zofija Armoškienė dirbo Pam šio (kuris yra prie Mūš s) septynmetėje mokykloje. Armoškų šeima 1943 m. susilaukė dukters Ritos, 1945 m. gimė
Edmundas, 1947 m. – Vidūnas, o 1950 m. – Edvardas.
Edmundas lankė Pamūšio vidurinę mokyklą, kurioje mokytojavo jo mama.
Kiek vėliau Armoškams teko persikelti
S kurius (5 km nuo Pamūšio), nes
Z. Armoškienė buvo paskirta ten veikiančios pradinės mokyklos vedėja. Tiesa, ji
buvo ir direktorė, ir ūkvedė, ir mokytoja. O vyresnysis sūnus Edmundas pradines klases jau buvo baigęs, tad jam reikėjo kasdien 7 km žingsniuoti Pamūšio
vidurinę mokyklą.
Žuvus autoavarijoje vyrui F. Armoškai, viskas gulė ant Zofijos pečių ir
šeima vertėsi labai sunkiai.
Z. Armoškienė buvo atsidavusi mokyklai ir mokiniams. Mokytojos parengtas ir
skatinamas ne vienas mokinys baigė aukštuosius mokslus. Mokiniai savo mokytoją
prisiminė ir lankė iki mirties, rašė laiškus. Pasak jos mokinės Valės BalčiūnaitėsPakulienės, mokytoja atvažiavo su keturiais mažais vaikais šaltas negyvenamas
patalpas. Tai buvusi maloni moteris, tik pavargusi ir jai reikėjo padėti maistu,
nes tuo metu buvo sudėtinga net nusipirkti duonos. Kaime žmonės patys kepėsi
duoną. O duonos reikėjo visiems – dideliems ir mažiems.
Tam tikru gyvenimo tarpsniu, susikūrus kolūkiams, parduotuvių lentynos
būdavo tuščios. Žmonės, kurie neturėjo galimybių patys apsirūpinti duona, iš
vakaro prie parduotuvių stodavo eilę ir stovėdavo per visą nakt , laukdami, kol
atveš duonos. Beveik visada iki pietų ją atveždavo. Duona buvo forminė, neaiškios
sudėties. Būdavo ir taip, kad per nakt stovėjusiems eilėje duonos neužtekdavo.
O ką reikėjo daryti mokytojai Z. Armoškienei su keturiais mažamečiais vaikais,
kurie negalėjo stovėti eilėje? Kaip išgyventi? Nors mokytoja gaudavo atlyginimą,
turėjo pinigų.
Dirbdama Sūkuri kaimo pradinėje mokykloje, mokytoja po pamokų, palikusi
namuose vaikus, kurie neišdykavo, nes šeima buvo susiklausiusi, galėjo vaikštinėti
po kaimus ir nusipirkti reikiamų produktų duonos, pieno, kiaušinių, mėsos ir kt.
Tada buvo daug mokinių, todėl viena mokytoja, norėdama sutvarkyti mokinius, suskirstė juos dvi klases. Pirmokai ir antrokai vieną klasę, o trečiokai ir
ketvirtokai kitą klasę. Mokytoja greitai susidraugavo su mokiniais ir jų tėvais. Ji
lankydavosi pas mokinių tėvus ir draugiškai bendravo. Mokytoja buvo tvarkinga,
puošni moteris ir sunkiais laikais gebėjo gražiai rengtis. Išsiskyrė iš visų moterų
savo šukuosena. Labai gražiai, savitai susirišdavo plaukus skarute.
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Mokytoja Z. Lileikytė-Armoškienė buvo šviesus žmogus. Jos meilė
Lietuvai, tautos kultūrai ir istorijai buvo
palanki dirva vaikams bręsti. Nei anuometinė santvarka, nei grėsmė netekti
darbo nesukliudė Zofijai keturių vaikų
sielose ugdyti meilę Tėvynei, parodyti
tikruosius tautos didvyrius.
Kai Z. Armoškienė sužinodavo,
jog turi vykti
rajono saugumą, jos
veidas pasikeisdavo, sielą užliedavo
nerimas. Tai buvo mokinių mylima ir
gerbiama mokytoja. Po tardymų, gr žusi
iš Pakr ojo saugumo, ji kelias dienas
negalėdavo atsigauti.
Kada mokytoja Z. Lileikytė-Armoškienė sulaukė garbingo amžiaus, ją
pasiėmė vyriausiasis sūnus Edmundas
Vilnių su visa lingvistinių knygų
biblioteka, kurią buvo sukaupusi per
mokytojavimo laiką.
Mokytoja ofija Armoškienė su vaikais.
Kaip ir visi Lileikiai, Zofija buvo Iš Armoškų šeimos albumo
nepaprastai tvirtos valios, stipri fiziškai
ir dvasiškai ir dirbo ne tik iki paskutinės dienos ar valandos, bet ir iki paskutinės
minutės. Tas atsispindi jos paliktame laiške vaikams. Laiške ji rašė Jau baigiu
savo gyvenimo kelią. Šiek tiek gaila gyvenimo, bet labiausiai gaila vaikų ir anūkų,
sesės ir gerų prietelių... Dar kartą prašau nepervertinti trumpalaikių, nepastovių
vertybių, o gyvenkite aukštesniais idealais ir siekite amžinų vertybių. 1991 m. kovo
14 d. 8 val. 36 min. ji pasakė Greitai eisime – truput baisu – kvailystė bijoti.
Zofija Lileikytė-Armoškienė mirė 1991 m. V lniuje, kur ir palaidota.
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Žinomas šachmatininkas
Aloyzas Žukauskas
Ieva

varcaitė

Aloyzas Žukauskas gimė ir augo V iguvos valsčiaus Šv triškės kaime vaizdingose žemaičių apylinkėse gražioje tėvų sodyboje. Aloyzas mokėsi Ke mės gimnazijoje, o 1948 05 22 ištremtas (paimtas iš šeštos gimnazijos klasės) Centrin
Chazaną, Zimos r., Irkutsko srit Gusianoje ozero, Seleginsko r. (Buri tija). Rusijoje
Aloyzas baigė kalnakasybos institutą, gijo kalnakasybos inžinieriaus specialybę
ir dirbo šachtose. Baigęs institutą, atvyko pas seser
Varni s. Čia prikalbėtas
kuriam laikui pasiliko, pradėjo dirbti P šilės septynmetės mokyklos matematikos
mokytoju, vėliau gr žo Rusiją. Paleistas 1956 11 12. 1957 m. gr žo Lietuvą,
dirbo vairiose vietose, ėjo vadovo pareigas Pag giuose (Šil tės r.) vadovavo spirito, o Jurbark – nerūdinių medžiagų gamyklų statyboms. Vėliau ilgą laiką buvo
J rbarko statybinių medžiagų kombinato vadovu. Dirbdamas neakivaizdžiai mokėsi
Vilniaus universitete studijavo matematiką (1957–1967), ekonomiką (1969–1974).
1985 m. Rusijoje (Gorkyje) baigė pusės metų vadybos studijas.
Aloyzą žaisti šachmatais maždaug 1942 m. išmokė karo belaisvis ukrainietis,
kuris dirbo mamos sesers ūkyje, maždaug už trijų kilometrų nuo tėvų namų.
Kai belaisvis turėdavo laisvo laiko, atvažiuodavo pas Aloyzo tėvus pabendrauti
ir šachmatais pažaisti. Pirmiausia pagelbėjo pasigaminti šachmatų figūras – vyresnysis Aloyzo brolis Vytautas iš medžio išdrožė figūrėles, ukrainietis išpiešė
lentą ir pradėjo žaisti. Belaisvis pamokė žaisti abu brolius Aloyzą ir Vytautą. Abu
broliai šachmatais ir pliekdavo. Kuris geriau? Greitai aš j aplenkiau , – šyptelėjo
Aloyzas. Pats ukrainietis, pasak Aloyzo, neblogai žaidė.
Aloyzas žaidžia maždaug nuo 11–12 metų, ir jam puikiai sekasi – užtenka
pamatyti jo bute taurėmis apstatytą spintą, kone visuose kambariuose iškabintus
medalius. Vieni apdovanojimai yra interjero detalės – medaliais aprišti karnizai,
o kitus išnaudoja praktiškai – stilizuotos taurės atstoja gėlių vazonus. Vyras juokauja, kad tų apdovanojimų nėra kur dėti. Dalis medalių, prizų išvežta garažą.
Sako, niekada neskaičiavo, kiek jų gavęs. A. Žukauskas – kandidatas sporto
meistrus.
Aloyzas Žukauskas
tarp jaunimo.
Iš www.
jurbarkosviesa.
lt ... Sportas
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A. Žukauskas draugams šachmatų turnyrus rengia nuo savo 70-ojo gimtadienio kas penkerius metus. Mintis tokius turnyrus organizuoti, sako, kilo, kai
draugai šachmatininkai j kviesdavo savo turnyrus. Paskutinis turnyras buvo
Aloyzo 85-ojo gimtadienio proga Jurbarke, Giedraičio-Giedrio gimnazijos salėje
2016 m. birželio 4 d.1
A. Žukauskas šachmatais žaidžia apie 75-erius metus ir dalyvauja vairiuose
tarprajoniniuose šachmatininkų turnyruose, kuriuose iškovoja prizus.

1

www.mūsųlaikas.lt naujiena zmonės.
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Jonas Rimeikis – liaudies menininkas
Ieva

varcaitė
Jonas Rimeikis sėdi
ties vandens telkiniu.
Iš Rimeikių šeimos
albumo

Jonas Rimeikis gimė 1920 m. Paprūdži kaime, esančiame 2 km šiauriau nuo
mažo V iguvos miestelio, pasiturinčių ūkininkų šeimoje. Tėvų buvo nenumaldomas
noras – matyti sūnų Joną kunigaujant prie altoriaus. Reikėjo gero pasiruošimo, kad
stotų kunigų seminariją. O Paprūdžia – gilus užkampis, nors Rimeikiai augino
ardėnų veislės arklius, kurie parodose laimėdavo prizus. Jonas iš mažens pamėgo
arklius. Dar būdamas vaikas, jis jodinėdavo stambiais, gerai prižiūrėtais arkliais.
Tačiau Jonui reikėjo siekti išsimokslinimo, nors tėvų sodyba buvo graži, išpuošta.
Tėvų apsisprendimas buvo toks – pakinkyti ardėnų veislės arkl
savo
darbo kurlandskus ratukus ir vežti sūnų Joną 15 km Ke mę, kur buvo gimnazija,
kad jis galėtų ten mokytis.
Tarpukario gimnazijose buvo dėstomi ne tik tradiciniai dalykai – aritmetika,
matematika, muzika, sportas, bet ir kalbos bei teisės mokslai. Jonas Ke mės gimnazijoje ypač stropiai mokėsi lotynų kalbos, kuri taip reikalinga kunigams. Jonui,
be kitų kalbų, patiko ir rusų kalba, kuriai skyrė nemažai dėmesio.
Vieną gražią dieną Rimeikių šeimą ištiko nelaimė. Šeimos galva, tvarkydamas gyvenamojo namo stogą, paslydo, nukrito ant žemės ir susilaužė stuburą.
Tėvas nebegalėjo vaikščioti ir gulėjo lovoje. Iš Kelmės gimnazijos gr žo sūnus
Jonas ūkininkauti tėvų žemėje.
Pagaliau 1941 m. birželio 14 d. trečią valandą nakties Rimeikių sodybą
pasibeldė nepaž stami žmonės, kurių tikslas buvo Rimeikių šeimą išvežti Sibirą.
Tėvas gulėjo lovoje ir j reikėjo neštuvais išnešti. Vežėjams tai buvo sunku ir
keblu padaryti. Tada sūnus Jonas pradėjęs prašyti jų, kad tėvą paliktų lovoje,
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Prie savo sodybos
parkelyje Jonas
pastatė kryžių ir
papuošė akmenėliais

Jonas iš cemento
sukūrė stirnait ,
paguldė prie savo
sodybos parkelyje
ant žemės ir jos
gulėjimo vietą
(lyg lovą) apdėjo
akmenėliais.
2007 m.
A. Petrašiūno
nuotraukos

Jono sukurtas
briedis
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nes jis netrukus mirs ir kelionėje bus bėdos. Geriau tegul Jonas sodybos kieme
veža j – Joną, nes jis irgi Rimeikis. Taip ir buvo padaryta esančiam šuliniui
tėvas liko lovoje, o Sibirą buvo išvežtas sūnus, tuomet jau padarė dangtį ir
aukštas augalotas vyrukas. Taip jis atsidūrė Sibiro platybėse. vežimo ratu papuošė
rankeną. Iš Rimeikių
Ten reikėjo jaunam vyrui sikurti ir savarankiškai gyventi.
Kelmės gimnazijoje gijęs rusų kalbos pagrindus, Jonas šeimos albumo
Rimeikis iškart surado bendrą kalbą su vietos gyventojais.
Jonas inteligentiškomis manieromis patiko vietiniams, kurie j išsirinko ūkio valdytoju. Šis darbas buvo gerai mokamas. Bėgo metai ir taip Jonas kaupė santaupas
kelionei Lietuvą.
Atbuvęs tremties laiką Sibire, Jonas gr žo Lietuvą. Tėvo tarp gyvųjų jau
nebebuvo, o ir tremtiniai neturėjo teisės gr žti gimtuosius namus. Už Sibire
sukauptas lėšas Jonas nusipirko už 28 km Dankši kaime didelę sodybą. Čia vėl
kūrėsi naujam gyvenimui, puošė nusipirktąją sodybą, šalia kurios kūrė pieno
surinkimo punktą. Tai vis šioks toks pragyvenimo šaltinis. Po kurio laiko Jonas
persikėlė dar kitą sodybą, kuri jam patiko, ir pradėjo ją visaip puošti ir gražinti.
Tuomet ir atsivėrė skulptoriaus talentas. Iš pradžių laisvose kiemo vietose statė
kryželius ir visaip juos puošė, paskui iš cemento ir kalkių gamino vairių gyvūnų (kiškių, stirnų, briedžių ir kt.) skulptūras. Šalia gyvenamojo namo pasistatė
erdvią pavėsinę. Be to, Jonas savo rankomis pagamino ratų tekin ir j priderino
prie kiemo šulinio, kuris spūdingai puošia visą sodybą. Visa tai iš karto atkreipė
ekspedicijos dalyvių dėmes .
Jonas Rimeikis vienas pirmųjų tapo serijos Lietuvos valsčiai monografijos
Vaiguva rėmėju, pervedęs
Versmės leidyklos sąskaitą 500 Lt dar 2008 metais.
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Adomas Banys – kaimo inteligentas
Marijona Deimantienė

Adomas Banys gimė 1908 02 26
P kelių kaime V iguvos valsčiuje. Tėvai – Gentrūda Banienė (Giedrimaitė)
ir Pranas Banys. Adomo tėvai turėjo
15 ha žemės, kurios pusė buvo dirbama. Tai buvo pasiturintys valstiečiai.
Be vyriausiojo sūnaus Adomo, Banių
šeimoje dar augo sesuo Ieva, broliai
Pranas ir Ignas.
1916–1919 m. Adomas Banys
mokėsi Vaiguvos pradžios mokykloje.
1933 m., mirus tėvui, Adomas tapo
šeimos maitintoju augino arklius, dirbo
žemę ir tvarkė visus ūkio reikalus. Laisvalaikiu dirbo vairius staliaus darbus
(gamino lovas, kėdes (krėslus), o jei
paprašydavo kaimynai, sukaldavo ir
karstą (grabą). Jis daug skaitė, domėjosi,
kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje.
A. Banio pagrindinė susisiekimo priemonė buvo dviratis (pirmasis
Vaiguvos apylinkėse buvo j sigijęs).
Su juo per šešiasdešimt metų daug
apkeliavo.
Būdamas 45-erių A. Banys susituokė su Elžbieta Kaminskaite ir visą
dėmes skyrė šeimai ir darbui, todėl
pomėgiams liko vis mažiau laiko.
Elžbieta ir Adomas Baniai užaugino septynis vaikus (tris dukteris
ir keturis sūnus), kurie jau yra sukūrę Adomas Banys su dukterimi. 1977 m.
šeimas.
Po karo, pradėjus kurtis kolūkiams, keletą metų dirbo kalvėje (kuznėje) kalvio
padėjėju (gizeliu), o vėliau Vaiguvos kolūkio sandėlininku. Po kurio laiko dirbo
Pikelių ir J dikių brigados brigadininku, kol 1968 m. išėjo pensiją.
Keliaudamas, dalyvaudamas vairiuose renginiuose, bendraudamas su žmonėmis, išmoko daug vairių oracijų, pašmaikštavimų, skirtų vairioms progoms.
Žmonės, bendraujantys su Adomu, pastebėję jo linksmą būdą, dažnai kviesdavo
vestuves piršliauti ar Užgavėnių rengin su pasigaminta kauke (liečyna) arba
pasidarytais bergždynike ar šiolimuku . Dalyvaudavo po atlaidų vykstančiuose
šokiuose ne tik Pikelių kaime, bet ir kitose apylinkėse. Buvo puikus šokėjas, kuris
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mokė ir kitus šokti tūstapą, levander , krakoviaką ir kitus senovinius šokius. Vestuvėse ar šokiuose padėdavo pavargusiam muzikantui – pagrodavo kontrabosu.
Apie 1970–1991 m. pas A. Ban lankydavosi žmonės, besidomintys folkloru.
Lietuvos liaudies kultūros centro 1985–1990 m. surengta ekspedicija po Ke mės
rajoną buvo nuvykusi ir Pikelių etnografin kaimą. Per ekspediciją buvo atrinktas ir būdingas lietuvių liaudies kultūrai Adomas Banys ir nufilmuotas to meto
kameromis. Jis pateikė daug vertingų dalykų iš savo gimtojo kaimo tautosakos
(patarlių, priežodžių, m slių, anekdotų, padavimų, pasakojimų ir pan.) ir etnografijos (apie amatus, verslus, ūkio darbus, šventes, kaimo papročius, šeimų gyvenimą ir t. t.). A. Banys išsamiai atskleidė ir Pikelių etnografinio kaimo kultūros
ir istorijos puslapius.
Visas surinktas, rašytas ir nufilmuotas folkloras saugomas kartu su kitų
lietuvių liaudies kultūros veikėjų pateiktomis vertybėmis Lietuvių liaudies kultūros
centro archyve Vilniuje.
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Eugenijus Šaltis – pedagogas ir poetas
Stefanija Kundrotienė

Eugenijus Šaltis gimė 1952 m. V iguvoje. 1969 m. baigė Ke mės rajono
V iguvos vidurinę mokyklą, 1974 m. Šiauli pedagoginio instituto Kla pėdos muzikos fakultetą. Lietuvių kalbos, literatūros ir muzikos mokytojas.
1974 m. – Taurag s 2-osios vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir muzikos
mokytojas, 1981 m. – Tauragės vykdomojo komiteto Kultūros skyriaus vedėjas,
1988 m. – Tauragės Jovarų vidurinės mokyklos direktorius, 1993 m. – laikraščio
Tauragiškių balsas žurnalistas, kultūros centro masinių renginių režisierius,
2003 m. – Tauragės apskrities viršininko administracijos Socialinių reikalų, švietimo
ir kultūros departamento Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėjas, 2009 m. –
Tauragės kurjerio žurnalistas, kultūros paveldo tarnybos vyr. specialistas, renginių
vedėjas ir režisierius, bibliotekininkas (nuo 2013 m.), knygos Tauragės krašto
kultūros paveldas vienas iš autorių ir redaktorius, eilėraščių knygos Grojimas
šukomis autorius, keleto leidinių redaktorius, Tauragės literatų klubo Žingsniai
kūrėjas (1966 m.) ir klubo pirmininkas (2014 m.). Nuo 2013 m. – Tauragės radijo
žurnalistas. 2014 m. – Metų tauragiškis (išrinktas laikraščio Tauragės kurjeris
skaitytojų nominacijoje Metų garbė ). 2016 m. Tauragės radijo ir Tauragės apskrities verslininkų asociacijos organizuotų pagerbimo nominacijų Tauragės metų
žmogus 2016 apdovanotas Skolos nominacija už indėl
Tauragės krašto puoselėjimą. 2017 m. išleido kompaktinę plokštelę Mažorai ir minorai , tais pačiais
metais apdovanotas Tauragės rajono savivaldybės Garbės ženklu Už nuopelnus
Tauragės rajonui .1
E. Šaltis sėkmingai vadovavo mokytojų agitbrigadai, pats ėmė dalyvauti
pramogų vedėjų konkursuose. Ne kartą yra tapęs laureatu, prizininku. 1982 m.,
nugalėjęs Lietuvos pramogų vedėjų konkurse, nugalėjo ir visasąjunginiame konkurse Šiaurės Kaukaze, Gelendžiko mieste. Tuomet E. Šaltis veikė 260 varžovų.
„ ia mano mokykla. Kaip puiku, kad ji pavadinta Vlado imkaus vardu
ia – mano arki prūdas, mano L mpių, Kasi lių
miškai, mano Gir kė, mano Gandr miškis, mano Knit ja (tikrai
ne Knytuv ), ilkl nis, Kil nių ežeras, Va mė senoji ir naujoji,
Lapvarčia , žgiriai, pelkės ir gojai, karosai ir vėžiai, avietės ir
baravykai, mano bažnyčia ir mano senelio apipieryta varpinė, koplyčikė prieš Vaiguvą. Sakymas „mano“, žinoma, yra metaforiškas,
bet ši metafora jau visam laikui. Kitaip nebebus.
Prisiminimuose Vaiguva – Europos, pasaulio centras, prieš kurį
nublanksta niujorkai ir paryžiai, barselonos ir amsterdamai niekur
nerasi tokių žmonių, tokio aromato, tokių saulėtekių ir saulėlydžių,
tokių rūkų. Pats žodis „Vaiguva“ skamba lyg koks slėpiningas burtažodis tariant jį, gali pajusti Knitūjos gurgėjimą, Varmės almėjimą,
senolių alsavimą, burnoje atsiranda šviežio
pieno skonis, žemuogių, su niekuo nesuly- 1 https lt.m.wikipedia.org

wiki Eugeni...
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alčio eilėraščių kompaktinės plokštelės „Mažorai ir minorai“

sutikimas. Iš kairės pianistė, tarptautinių konkursų laureatė Paulina
Dūmanaitė (Barselona), E.

altis, Rima Bandzinaitė-Latožienė, Juozas

alkauskas. 2017 m. gruodis
E.

altis renginių vedėjas ir kamerinio choro „Opus“ dainininkas.

Kalėdinis koncertas Tauragės
Iš

venčiausiosios Trejybės bažnyčioje. 2011 m.

alčių šeimos albumo
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ginamas pavasarinio mėšlavežio kvapas. Tardamas Vaiguvos vardą,
pamatai kraują ant brukos nudaužytose be apavo kojose.
Vaiguvos vardą minint, man iškyla prieš akis gegužinių
vaizdai, paslapties pilnos ir grakščios merginos, kurios nespjaudavo į scenoje ar gegužinėje grojančius muzikantus. Buvau tarp
jų, kartu su Narimantu Ratkumi, Alfonsu Eidintu, Rolanduku
Bagvilu, Adomėliu imkumi, igmu Sotničenka, Kaziu Mikšėnu,
smuikininku Antanu Lenciumi, Petru Staniuliu, senuoju gitaros
specialistu Albinu Eidintu.
Grįž s į Vaiguvą, randu kuo pasidžiaugti – mokytojų ir
mokinių nauja iniciatyva ar gražiu renginiu, nuostabia, titaniško
darbo reikalavusia Ievos varcaitės knyga apie Vaiguvos šnektą.
Džiaugiuosi Vaiguvos giedotojais Alūzais ar Rimgailiene, kultūrininkės Romos Kvietkuvienės suorganizuotu nauju teatro mėgėjų
spektakliu, šilta Vaiguvos seniūno rengiama kraštiečių sueiga, Vaiguvos bendruomenės ir jos pirmininkės osės Radžiuvienės veikla,
Jurgitos Mickevičienės nauju kolektyvu ar nauja jos pačios sukurta
daina, atstatytu Pakėvio dvaru, sutiktu kaimynu...“2

2

Karpavičienė D. Tiltai iki gimtosios Vaiguvos,
iaulių kraštas, 2015 03 27, https
m.skarastas.
lt straipsnis.
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Biografijų sąvadas
Parengė Vaclovas Rimkus, Ieva

varcaitė

I. Kilę iš Vaiguvos valsčiaus
ALŪZAS Rytis (1964 10 03 Vaiguvoje), Šiaulių universiteto Kūno
kultūros ir sporto edukologijos katedros lektorius, Bubių pagrindinės
mokyklos vyresnysis mokytojas, Gintros–Universiteto moterų futbolo
komandos treneris, Šiaulių universiteto vaikinų futbolo komandos
treneris, Šiaulių miesto ikimokyklinio projekto Futboliukas koordinatorius, Lietuvos–Latvijos pasienio futbolo projekto dalyvis, 5-ųjų
TAFISA žaidynių festivalio Olimpiečiai tarp mūsų komandos treneris.
1973–1984 mokėsi Vaiguvos vidurinėje mokykloje.
1984–1988 studijavo Lietuvos valstybiniame kūno kultūros
institute. Baigęs studijas gijo kūno kultūros dėstytojo kvalifikaciją.
1988 pradėjo dirbti lektoriumi Šiaulių universitete Kūno kultūros ir sporto edukologijos katedroje ir 1989 vyresniuoju mokytoju
Šiaulių r. Bubių pagrindinėje mokykloje.
Mokslinių interesų sritys jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų
kūno kultūros ugdymo ypatumai, bendrojo lavinimo mokyklos kūno
kultūros programos tobulinimas, neformalaus fizinio ugdymo analizė.
ANDRULIS Alfonsas (1946 Liupši k., V iguvos vls.), viešosios
staigos Šiauli miesto ligoninės II kardiologijos skyriaus vedėjas,
Šiaulių miesto ir krašto neetatinis vyriausiasis kardiologas, Lietuv s
širdies asociacijos valdybos, Eur pos kardiologų draugijos, Tarptautinės
kardiologų draugijos ir federacijos narys.
1954–1966 mokėsi Vaiguvos vidurinėje mokykloje.
1966–1972 studijavo Ka no medicinos institute. Baigęs studijas,
gijo gydytojo kardiologo kvalifikaciją. 1972 pradėjo dirbti gydytoju
terapeutu respublikinėje Šiaulių ligoninėje.
1973–1978 – respublikinės Šiaulių ligoninės poliklinikos kardioreumatologas, 1978–1991 – kardiologas.
Nuo 1979 – Šiaulių krašto neetatinis vyriausiasis kardiologas.
Tai pirmasis profesionalus Šiaulių miesto kardiologas, doplerinės
echokardioskopijos pradininkas Šiauliuose. Nuo 1991 – Šiaulių apskrities ligoninės II kardiologijos skyriaus vedėjas.

Rytis Alūzas
Alfonsas Andrulis
Vaclovas Andrulis

ANDRULIS Vaclovas (1962 10 02 Daug liškės k., Vaiguvos vls.),
Kelmės savivaldybės meras.
1970–1974 – mokėsi Vaiguvos vls. Laugiriškių pradinėje mokykloje, 1974–1981 – Vaiguvos vidurinėje mokykloje.
1981–1986 – studijavo LŽŪA, gijo mokslinio agronomo specialybę.
1986–1988 – Kelmės r. Akmenių tarybinio ūkio vyr. agronomas.
1988–1991 – Kelmės r. Pašilės tarybinio ūkio direktorius.
1991–1995 – Kelmės r. žemės ūkio bendrovės Akmena
pirmininkas.
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1991–1995 – Kelmės rajono tarybos narys.
1997–2000 – Pašilės pagrindinės mokyklos mokytojas.
2000–2012 – Kražių seniūnijos seniūnas.
Nuo 2000 – LSDP narys.
Nuo 2011 – LSDP Kelmės skyriaus pirmininkas, Kražių bendruomenės ir Kelmės kredito unijos narys.
Nuo 2012 – Kelmės savivaldybės meras.
BAGDONAVIČIŪT Zofija (1927 Ad šiškės dvare, V iguvos vls.),
garsios dvarininkų Bytautų giminės palikuonė, pokario metų partizanė,
žuvusi už Lietuvos laisvę.
Vaikystėje ji gyveno motinos dvare P girgždūtėje ir lankė
Karkl nų mokyklą, o vėliau – Ke mės gimnaziją.
1940 su savo motina buvo išvykusi
Lenkiją. Vokiečiams
okupavus Lietuvą, ji kartu su motina sugr žo Lietuvą ir 1946–1947
gyveno Vaiguvoje. Dirbo Vaiguvos pieninėje. Po kurio laiko pradėjo
dirbti Vaiguvos valsčiaus raštinėje paruošų ar mokesčių agente. Padarė trūkumų ir buvo areštuota. Vėliau buvo paleista. Negalėdama
gyventi laisvėje, ji išėjo pas miško brolius – tapo partizane (slap.
Virginija) ir slapstėsi Kr žių apylinkių miškuose.
1949 09 21 Taurag s, Ke mės, Šiauli NKVD būriai apsupo visus
Kražių apylinkių miškus. Vyko susišaudymai. Didžiausias susišaudymas vyko prie Daukint škės kaimo. Čia ji ir žuvo. Jos kūnas buvo
nuvežtas Kražių miestel ir išmestas gatvėje. Po kurio laiko kūnas
buvo nuvežtas už Kražių prie Medži kalnio ir Žvyrkalnyje užkastas.
1956 palaikai perkelti
Vaiguvos kapines. Ilgus metus ant
kapo nebuvo jos pavardės.
2008 ruden Vaiguvos kapinėse jai buvo pastatytas akmeninis
paminklas.

ofija Bagdonavičiūtė
Tadas Bytautas

B TAUTAS Tadas (1897 Adošiškės dvare, Vaiguvos vls.), garsiosios bajorų Bytautų dinastijos Adošiškės dvaro savininkas, pirmasis
Vaiguvos valsčiaus savanoris, Vaiguvos pieno bendrovės pirmininkas.
Buvo vedęs garsios dvarininkų dinastijos Marcijono Janavičiaus
iš Gelučių dvaro dukter Mariją.
Būdamas kelių dvarų savininkas, nenorėdamas būti išvežtas
Sibirą ir kankinamas, 1949 nusižudė savo Vizgirdų dvare. Palaidotas
Adošiškės dvaro Bytautų šeimos rūsyje.
B TAUTAS Vaitiekus (1873 P girgždūtės dvare, Vaiguvos vls.),
Vaiguvos valsčiaus savivaldybės viršaitis.
Pasinėręs politinę veiklą, 1928 rūpinosi Vaiguvos pieninės
kūrimu. sikūrus pieninei Vaiguvos dvare 1930, tapo Pieno bendrovės
pirmininku. Vėliau buvo Vaiguvos valsčiaus savivaldybės viršaitis.
Mirė 1933 07 08 nuo širdies paralyžiaus 60 metų amžiaus.1
Palaidotas Adošiškės dvaro šeimos rūsyje, o Lietuvai atgavus
nepriklausomybę, jo palaikai perkelti Ka ną.

1

Mirė Vaiguvos viršaitis, Lietuvos žinios, 1933,
liepos 13, p. 4.
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BUT NAS Jonas (1892 Akmeniuose, Vaiguvos vls.), operos
dainininkas.
Baigė Kelmės dviklasę mokyklą, šešetą metų kasė anglis JAV,
vėliau mokėsi muzikos, dainavimo, sudarė apie 30 lietuviškų chorų.
1923 m. išvyko Italiją, studijavo Milane dainavimą.
1925 m. debiutavo Valentino vaidmenyje Š. Guno operoje
Faustas Garibaldžio teatre Palerme.
Nuo 1928 m. dirbo Lietuvos operoje Kaune. Dainavo Rigolete ,
Kaukių baliuje , Pajacuose , Traviatoje , Trubadūre , Karmen ,
Madonos brangenybėse ir kitose operose. Važinėjo koncertuodamas
po užsien , atsovaudamas lietuvių dainos menui.
1944 m. pasitraukė Vakarus, nuo 1950 m. gyveno Čikagoje.
Mirė 1968 m.
DARGVAINIS Mečislovas (1939 P knituvio k., V iguvos vls.),
socialinių mokslų daktaras (1984), Lietuvos žemės ūkio akademijos
docentas (1986).
1947–1952 mokėsi Vaiguvos septynmetėje mokykloje, 1954–1959 –
Vaiguvos vidurinėje mokykloje (pirmosios laidos abiturientas). 1977 baigė
Lietuvos žemės ūkio akademijos Žemės ūkio Ekonomikos fakultetą. Dirbo
kolūkyje ekonomistu. 1968–1971 studijavo LŽŪA aspirantūroje. Nuo 1972
dirbo dėstytoju Lietuvos žemės ūkio akademijoje (dabar – universitetas).
1984 L tvijos žemės ūkio akademijoje apgynė ekonomikos mokslų kandidato disertaciją (dabar – daktaro). 1990–1991 buvo LŽŪA ekonomikos
fakulteto prodekanas, nuo 1991 – Socialinės vadybos katedros vedėjas.
Mokslo darbo sritys – žemės ūkio verslo formos, žemės ūkio
monių valdymas, žemės ūkio valstybinis reguliavimas ir žemės ūkio
specialistų rengimas.
ra paskelbęs daugiau kaip 120 mokslinių ir publicistinių
straipsnių, mokslo darbų, metodinių ir mokymo priemonių.
EIDINTAS Alfonsas (1952 01 02 V iguvoje), istorikas, humanitarinių mokslų daktaras (1978), habilituotas daktaras (1989), profesorius
(1998), mokėsi Vaiguvos vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1969.
1970–1975 studijavo VPI (dabar universitetas).
1975–1982 VPI (VPU) dėstytojas, 1983–1995 – Lietuvos istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas. Nuo 1996 Lietuvos užsienio
reikalų ministerijos diplomatas – Lietuvos Respublikos ambasadorius
vairiose užsienio valstybėse, skirtinguose žemynuose – Europoje,
zijoje, Am rikoje. Parašė 14 knygų vairiais istorijos klausimais.

Mečislovas Dargvainis
Alfonsas Eidintas
Aniceta Garšvienė
(Mikulskytė)

GARŠVIEN (MIKULSK T ) Aniceta (1943 04 16 P kelių k.,
V iguvos vls.), mokytoja, socialinių mokslų daktarė, Šiauli universiteto Specialiosios pedagogikos fakulteto Specialiosios pedagogikos
katedros docentė.
1952–1963 mokėsi Vaiguvos vidurinėje mokykloje, 1964–1970
studijavo ŠPI (dabar – ŠU), jame gijo logopedės specialybę.
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SSRS pedagogikos MA defektologijos mokslo tyrimų institute 1972
apgynė humanitarinių mokslų kandidato (dabar – daktaro) disertaciją
tema Lietuvių bendrojo lavinimo mokyklos mokinių rašymo sutrikimai .
1993 kartu su Regina Ivaškevičiene išleido logopedijos vadovėl aukštajai mokyklai, 2001 kartu su kitais – Neišplėtotos kalbos
ugdymas , 2005 kartu su kitais sudarė ir redagavo anglų–lietuvių
kalbų specialiojo ugdymo žodyną, parašė kelias dešimtis mokslinių
straipsnių logopedijos klausimais.
GEDVILAS Vydas (1959 05 17 žgirių k., V iguvos vls.), krepšinio treneris, biomedicinos daktaras, Lietuvos politikos bei visuomenės
veikėjas, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas.
1977 m. baigė Telšių rajono Luokės vidurinę mokyklą. 1981 m.
su pagyrimu baigė Lietuvos valstybin kūno kultūros institutą (LVKKI)
ir gijo fizinio auklėjimo dėstytojo specialybę. 1985–1988 m. studijavo
LVKKI aspirantūroje. 1999 m. apgynė biomedicinos mokslų daktaro
disertaciją.
1988–1993 m. LVKKI vyrų krepšinio komandos Atletas
treneris asistentas, komanda tris kartus tapo Lietuvos čempione.
1993–2004 m. LKKA moterų krepšinio komandos Viktorija vyriausiasis treneris. Komanda tapo Lietuvos ir Baltijos moterų krepšinio
čempione, dalyvavo Europos taurės varžybose, pateko stipriausių
Europos komandų šešioliktuką.
1981 m. LVKKI dėstytojas. 1997 m. suteiktas Lietuvos nusipelniusio trenerio vardas. Už sporto laimėjimus apdovanotas Didžiojo
Lietuvos kunigaikščio Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu.
2001–2004 m. Lietuvos kūno kultūros akademijos (LKKA)
prorektorius.
Nuo 2004 m. Darbo partijos narys. 2004–2008 m. ir nuo
2008 Seimo narys. 2011–2012 m. buvo Kauno savivaldybės tarybos
narys. Nuo 2012 m. lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos Seimo narys
ir Seimo pirmininkas.

Vydas Gedvilas

GINIOTIS Vytautas (1938 10 24 Pl mpių k., V iguvos vls.),
prof. habil. dr. (technikos m.), V lniaus Gedimino technikos universiteto
Aviacijos instituto Skrydžių valdymo katedros vedėjas.
1947–1950 mokėsi Vaiguvos pradinėje mokykloje. 1956 baigė
Pl ngės vidurinę mokyklą. 1956–1961 studijavo Ka no politechnikos
instituto (dabar Kauno technologijos universitetas) Mechanikos fakultete. 1971–1975 buvo aspirantūroje.
1960–1961 – Kauno radijo gamyklos vyr. technikas. 1963–1967 –
Vilniaus NSK konstr. ir cecho mechanikas. 1967–1983 – ENIMS Vilniaus
filialo sektoriaus viršininkas, vyresnysis mokslo darbuotojas, vyriausiasis metrologas, 1983–1989 – Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi
instituto docentas, 1989–1994 – Vilniaus šlifavimo staklių gamyklos
vyriausiasis metrologas, nuo 1994 – Vilniaus Gedimino technikos
universiteto Aviacijos instituto katedros vedėjas, profesorius.

1382

ŽYM

S ŽMONĖS

Daugiau kaip šimto publikacijų, tarp jų – 44 išradimų, autorius,
Lietuvos išradėjų konkurso Eureka pirmininkas (1980). Automatizuotų matavimo būdų ir priemonių kūrėjas. Stažavosi Šv dijoje,
Didži joje Brit nijoje.
JANAVIČIUS Česlovas (1897 žgirių dvare, V iguvos vls.),
žymaus dvarininko ir bankininko Kazimiero Janavičiaus sūnus, SSRS
karo atašė Paryžiuje (Prancūzijoje). Mokėsi Vaiguvos pradžios mokykloje, baigė Šiauli gimnaziją, studijavo junkerių karo mokykloje
Peterb rge, tarnavo Raudonojoje armijoje. Vėliau buvo SSRS karo
atašė Par žiuje (Prancūz joje).
1937 sušaudytas kartu su maršalu Michailu Tushačevskiu ir
kitais, Stalino asmenybės kulto auka.
JANAVIČIUS Kazimieras (1861 m. Gel čių k., Vaiguvos vls.),
žgirių dvaro savininkas V iguvos valsčiuje. Leopoldo Janavičiaus
(Gaugari dvarininko) ir Marcijono Janavičiaus (Gel čių dvarininko)
brolis. Buvo baigęs aukštuosius juridinius mokslus. Caro laikais dirbo
Šiauliuos banko direktoriumi. Gabeno draudžiamą lietuvišką spaudą. Nuvykdavo P geluv ir iš ten spaudą parsiveždavo Šiaulius.
Mirė 1914 Šiauliuose, palaidotas Šilo P vėžupyje Janavičių
šeimos rūsyje.

Regina Jankauskienė
(Bytautaitė)
Juozas Jocius

JANKAUSKIEN (Bytautaitė) Regina (1926 Ad šiškės dvare,
V iguvos vls.), garsios Bytautų dinastijos Adošiškės dvaro savininko
Tado Bytauto ir Gel čių dvarininkės Marijos Janavičiūtės duktė. Augo
Adošiškės dvare. Pradžios mokyklą ir gimnaziją baigė Kaun . Vėliau
studijavo Kaune farmaciją. Ištekėjo ir su šeima persikėlė gyventi
V lnių, kur dirbo farmacininke.
Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę, paliko šeimą Vilniuje ir
atvyko Vaiguvos valsčių, atgavo nuosavybės teises tėvų turėtą
Adošiškės dvarą žemę, mišką, išlikusius dvaro pastatus. Viena pirmųjų
Vaiguvos valsčiuje ėmėsi atstatyti Adošiškės dvarą. Šis garbaus amžiaus
moters triūsas yra pavyzdys visai Lietuvai, jog reikia sugriuvusius,
nukaršusius, piktžolėse skendinčius dvarus atstatyti – prikelti naujam
gyvenimui, kad būtų graži ir tvarkinga Lietuva.
JOCIUS Juozas (1869 Kil nių k., V iguvos vls.), Vaiguvos valsčiaus
steigėjas signataras (1920) ir ilgametis tarybos narys, mokantis kelias
kalbas (lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių), išrinktas atstovauti Vaiguvos
valsčiui Šiaulių apskrityje. Nuo 1924 – Vaiguvos valsčiaus tarybos pirmininko kun. Boleslovo Balandžio pavaduotojas. Stambus Norki kaimo
ūkininkas. Mirė 1933 12 Norkių kaime. Palaidotas Vaiguvos kapinėse.
JONUŠIEN (Macijauskaitė) Jadvyga (1938 Pakėv kų k., V iguvos vls.), humanitarinių mokslų daktarė, Kauno technologijos
universiteto docentė.
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1941 06 14 kartu su tėvais buvo ištremta S birą.
Nepriklausomybės metais, atgavusi nuosavybes teises tėvų
dvarą Pakėvukuose, nuo 2001 pradėjo ten ūkininkauti. Gavusi Europos
paramą, dal žemės apsodino mišku.
JUCEVIČIUS Liudvikas Adomas (1813 12 15 Pak vio k., V iguvos vls.), kunigas, etnografas, tautosakininkas (slapyvardis – Liudvikas iš Pakėvio).
1823–1829 mokėsi garsiojoje Kr žių gimnazijoje.
1829–1831 studijavo mediciną senajame V lniaus universitete.
Dirbo namų mokytoju gimtajame Pakėvio dvare.
1836–1838 mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje. Ją baigęs,
kunigavo Švenčionys , Svėdasuos .
1843 metė kunigystę ir išvyko Baltar siją, kur dirbo bajorų
mokykloje Lepelyje (tuometinė V tebsko gubernija).
Mirė Lepelyje 1846 03 02. Gimtajame Pakėvyje pastatytas
paminklinis akmuo.
Svarbiausias veikalas – etnografinis kūrinys Lietuva , išleistas
1846. Etnografinių žinių apie žemaičius jis pateikė apybraižose Žemaitijos bruožai , išleistoje 1840, ir Žemaičių žemės prisiminimai ,
išleistoje 1842. Be to, dar išleido tautosakos rinkinius Lietuvių liaudies
priežodžiai (1840) ir Lietuvių dainos (1844).
Parengė bibliografijos veikalą (184 biografijos) Biografijos ir
literatūros žinios apie mokytus žemaičius (išspausdintas 1975), parašė trumpą Lietuvos istorijos vadovėl (1836), išvertė rusų klasikų
Puškino, Karamzino, Žukovskio, Baliuškovo kūrinių lenkų kalbą
(1834), išleido lenkų poetų eilėraščių vertimą lietuvių kalbą (1837).
Lenkų kalba Vilniuje 1841 išleido almanachą Linksmybė , kuriame
pateikė kelis savo eilėraščius. 1959 Vilniuje išleistas Liudviko Adomo
Jucevičiaus darbų tomas Raštai .

Ona Kanaporienė
( imkutė)

KANAPORIEN (Šimkutė) Ona (1960 06 12 V iguvoje), žinoma
žolės riedulininkė, tarptautinės klasės sporto meistrė, dabar Šiauli
sporto mokyklos trenerė.
1967–1978 mokėsi Vaiguvos vidurinėje mokykloje. Vėliau
stojo Šiaulių prekybos mokyklą. Kad galėtų dirbti trenere, reikėjo
turėti aukštąj pedagogin išsilavinimą, todėl ji 2000–2005 studijavo
Šiaulių universitete, žaidė žolės riedul ir dalyvaudavo tarptautinėse
varžybose.
KAZLAUSKAS Algirdas (1951 02 11 Vikraičių k. Vaiguvos vls.),
Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyriaus vedėjas.
1958 tėvams persikėlus gyventi Senliolio k. Liolių sen., pradėjo lankyti Liolių mokyklą, kur baigė 4 klases.
Nuo 1961 apsigyvenus arčiau Kelmės lankė tuometinę Kelmės
1-ąją vidurinę mokyklą ir 1969 ją baigė.
1970–1973 tarnavo armijoje.
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1973 gr žęs Kelmę, pradėjo dirbti Kelmės namų valdybos
valdytoju.
Nuo 1977 buvo Kelmės kuro kontoros direktorius.
1980 stojo tuometin Vilniaus valstybin pedagogin institutą,
1985 m. j baigė ir gijo istorijos ir visuomenės mokslo mokytojo
specialybę.
1984 buvo išrinktas Kelmės miesto LDT vykdomojo komiteto
pirmininku.
Nuo 1990 iki 1995 buvo Kelmės miesto meras.
1992–1996 buvo Seimo nario Z. Adomaičio padėjėjas-sekretorius.
1997–2001 – Kelmės vartotojų kooperatyvo pirmininkas.
2001–2003 – Kelmės savivaldybės administracijos Kraštotvarkos
skyriaus vyriausiasis specialistas.
2003–2007 – Kelmės savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas.
2007–2011 – Paveldosaugos skyriaus vedėjas.
Nuo 2012 – Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyriaus
vedėjas.
1990–2000 buvo renkamas miesto, rajono Tarybų nariu.
KNIŪRAIT Vida (1950 08 13 Nagirbių k.), istorikė, humanitarinių mokslų daktarė (1983), VPI docentė (1994), mokėsi V iguvos
vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1969.
1970–1975 studijavo istoriją VPI (dabar universitetas), nuo 1976
jame dėstytojavo ir parengė daktaro disertaciją tema Žemėtvarka ir
žemės ūkio raida Lietuvoje 1918–1939 metais . Parašė kelias knygas
ir paskelbė spaudoje 50 mokslo darbų.
1994–2000 – VPU Istorijos fakulteto dekanė, nuo 2008 – VPU
Visuotinės istorijos katedros docentė.
Vida Kniūraitė
LUKOŠIUS Alvydas (1963 02 03 V iguvoje), agronomas, Vaiguvos seniūnas.
1970–1978 mokėsi Vaiguvos vidurinėje mokykloje.
1978–1982 mokėsi Tytuvėnų žemės ūkio technikume, gijo
agronomo specialybę.
1984–1991 dirbo Vaiguvos kolūkio agronomu.
1992–1996 – ŽŪB Vaiguva .
1996–2000 – ūkininkas.
Nuo 2000 – Kelmės r. savivaldybės administracija, Vaiguvos
seniūnijos seniūnas.

Alvydas Lukošius
Vytautas Lukošius

LUKOŠIUS Vytautas (1968 St rbiškės kaime, V iguvos vls.),
Šiaulių kriminalinės policijos Smurtinių nusikaltimų skyriaus viršininkas.
1975–1986 mokėsi Vaiguvos vidurinėje mokykloje.
1986–1991 studijavo VPI (dabar universitetas) Istorijos fakultete,
gijo istorijos ir teisės specialybę.
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Baigęs studijas, 1991 pradėjo dirbti Šiaulių Vairo gamykloje
juriskonsultu.
1992 – Šiaulių miesto policijos komisariato vyriausiasis tardytojas.
1995 pradėjo dirbti tardytoju Tardymo valdyboje prie Šiaulių
miesto vyriausiojo policijos komisariato.
2000 dirbo Tardymo valdyboje prie Šiaulių miesto vyriausiojo
policijos komisariato viršininko pavaduotoju.
Nuo 2003 dirba kriminalinėje policijoje Smurtinių nusikaltimų
tyrimų skyriaus viršininku.
MEDEKŠA Antanas (1845 Pak vyje, V iguvos vls.), partizanas,
žurnalistas.
Mokėsi V lniaus gimnazijoje, vėliau studijavo filosofiją Maskv s
universitete.
1863 kovėsi Zigmanto Citavičiaus būryje. Mūšyje prie T tuvėnų
pateko nelaisvę, iš jos pabėgęs kovėsi Tomo Kušleikos būryje, pats
vadovavo būriui. Gegužės trečią dieną dalyvavo kautynėse prie Ža ginio.
Vėliau kovojo August vo gubernijoje.
1863 lapkrit emigravo Prancūz ją, kur laiką gyveno JAV.
1870 redagavo laikrašt Žmona (lygiagretus pavadinimas
lietuviškai Kuopos susitarimai ).
1874 gr žo Lietuvą. Kur laiką gyveno Surmantuos (Ras inių rajonas).
1912 Antanas Medekša mirė.
NORBUTAS Mindaugas (1976 08 24 V iguvoje), lengvaatletis,
2004 Atėnų (Graikija) olimpiados dalyvis.
1983–1990 mokėsi Vaiguvos vidurinėje mokykloje, 1991–1994 –
Vilniaus 65-ojoje vidurinėje mokykloje, paskui Lietuvos kūno kultūros
akademijos neakivaizdiniame skyriuje.
Nuo 1993 daugelio Lietuvos lengvosios atletikos (800, 1 000,
1 500, 2 000 ir 3 000 metrų nuotolių) pirmenybių nugalėtojas, daugkartinis vairių Lietuvos varžybų čempionas. Pasaulio čempionato
dalyvis (Par žius, Prancūzij , 2003). Estafetės rungties respublikos
rekordininkas, Lietuv s 800 metrų bėgimo rekordininkas.
Eur pos taurės I lygos 800 metrų bėgimo varžybų nugalėtojas
(Slov nija, 2002), II lygos varžybų II vietos laimėtojas (D nija, 2003).
2004 – At nų olimpiados dalyvis.

Mindaugas Norbutas
Vygintas Norvaiša
igmas Petravičius

NORVAIŠA Vygintas (1966 04 10 Pakėvio k., Vaiguvos vls.),
Vilniaus policijos akademijos skyriaus viršininkas.
1973–1977 mokėsi Pakėvio pradinėje mokykloje, 1977–1984 –
Vaiguvos vidurinėje mokykloje, 1985–1999 – Vilniaus policijos akademijoje.
PETRAVIČIUS Zigmas (l862 06 16 Sirvyd
vls.), žymus Lietuvos dailininkas.

dvare, V iguvos
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Mokėsi V ršuvos dailės mokykloje, Peterb rgo dailės akademijoje, Par žiuje pas tapytoją Š. Diuraną.
1905 išvyko Pal stiną, vėliau gyveno Egipt , Peterburge.
Po Pirmojo pasaulinio karo ūkininkavo Sirvyduose, nuomojo
P verpenio dvarą.
1921–1931 Ke mės progimnazijoje dėstė piešimą.
Vėliau gyveno Telšiuos , Šiauliuos , Kaun .
Nuo 1890 dalyvavo parodose. Nutapė peizažų ( Kalnelis Palestinoje , Virvytės upelis , Šienapjūtė ir kt.), buitinių kompozicijų
( Gedimino sapnai , Kražių skerdynės , Lietuvos kariuomenės
mūšis su bolševikais ties Kurkliais , Raudonasis maras Lietuvoje
1941 m. ), portretų (1831 m. sukilėlis Boleslovas Dluskis, knygnešys
Bielinis ir kt). Kūriniai realistiniai, turi natūralizmo bruožų. Vaiguvos
bažnyčiai paliko 1944 tapytą originalų paveikslą Švenčiausioji Trejybė
virš Vilniaus katedros .
Buvo nevedęs. Mirė 1955 03 09 Kaun , ten ir palaidotas (nors
Petravičių šeimos kapas yra Vaiguvos kapinėse).
RIMGAILA Fulgentas Liucijonas (1805 Dub nų kaime, Vaiguvos vls.), architektas, filosofijos mokslų magistras.
1828–1857 dirbo Prancūz joje. Statė Strasb ro–Par žiaus geležinkelio liniją.
Mirė 1870 05 23 būdamas 65 metų. Palaidotas K rtuvėnų
bažnyčios rūsiuose.

Elena Rimidienė
(Penikaitė)
Jonas Sakalauskas

RIMIDIEN (Penikaitė) Elena (1940 m. J dikių kaime, V iguvos vls.), pradinių klasių mokytoja.
1947–1954 mokėsi Vaiguvos septynmetėje mokykloje, 1954–
1958 – Ke mės vidurinėje mokykloje. Vėliau studijavo Šiauliuose.
Baigusi studijas, mokytojavo Albin vos septynmetėje mokykloje.
Ištekėjo už melioracijos darbų vykdytojo Antano Rimidžiaus. Pasibaigus melioracijos darbams Žemaitijoje, vyras išvyko dirbti
Vil inių melioracijos ir hidrotechnikos mokslinio tyrimo institutą
(Kėd inių r.). Elena taip pat persikėlė
Vilainius. Pradėjo dirbti
Vilainių vidurinėje mokykloje ir ligi šiol ten tebedirba. Jos vyras
Antanas Rimidis parašė daug mokslo darbų ir gijo mokslin laipsn – tapo gamtos mokslų daktaru ir dirbo P nevėžio melioracijos
technikumo dėstytoju.
SAKALAUSKAS Jonas (1938 Kil nių kaime, V iguvos vls.),
žinomas pedagogas, žurnalistas, lektorius, poetas, nusipelnęs kultūros
švietimo darbuotojas.
Mokėsi Laugir škių pradinėje mokykloje kartu su Kazimieru
Šileriu. 1953 baigė Vaiguvos septynmetę mokyklą. Vėliau mokėsi
žvenčio vidurinėje mokykloje (baigė 1957).
1957–1961 studijavo lietuvių kalbą ŠPI (Šiaulių K. Preikšo
pedagoginiame institute).
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1961 baigus institutą, jam buvo pasiūlyta dirbti žvenčio
vidurinės mokyklos direktoriumi, bet jis atsisakė.
1961–1980 dėstė lietuvių kalbą Šiaulių K. Preikšo pedagoginiame institute.
1980–1986 dėstytojavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame
institute.
J. Sakalauskas yra paskelbęs darbų apie kraštotyrą, kultūros
istoriją.
Filosofijos ir ateizmo klausimais jis perskaitė apie 340 paskaitų.
Vaikystėje tėvas Joną mokė taisyklingai užrašyti kaimų pavadinimus, tad gal dėl to jo kūryboje yra daug vietovardžių, pvz.
Tarp Š ukėnų ir Kr žių, tarp Ke mės ir Vent s, Tėvynės vardą laikas
rašė ant mano vaikiškos kaktos. Jo vaikystė prabėgo Vaiguvoje tarp
Šaukėnų ir Kražių.
Parašė daug eilėraščių. Dalis jų nėra paskelbta. Kai kurie jo
eilėraščiai jau spėjo virsti dainomis.
Gyvenimas nutrūko 1996, palaidotas Šaukėnų kapinėse šalia
žmonos.

Lietuvos valsčiai

Kazimieras Sutkus

SAKALAUSKAS Juozas (1887–1967 Kil nių kaime, V iguvos vls.),
seniūnas, poeto Jono Sakalausko tėvas.
Po Pirmojo pasaulinio karo, Nepriklausomybės metais ir po
Antrojo pasaulinio karo buvo Kil nių seniūnijos T ršiškių, Vaiguv lės, Vizgird , Gric ičių, Jurk ičių, Pl mpių, Ad šiškės, D dlaukio,
P giralio, Kil nių kaimų seniūnas.
SLIPKUS Marcelinas (1937 06 23 Vaiguvoje, batsiuvio Nikodemo
Slipkaus šeimoje), muzikologas.
Muziką pamėgo nuo mažumės. Armonika, akordeonu pradėjo
groti nuo trejų metukų. Pasirinkti muziko kelią paskatino Vaiguvos
vargonininkas ir buvęs pašto viršininkas Zenonas Bagdonavičius.
1945–1952 mokėsi Vaiguvos septynmetėje mokykloje, po to
baigė Šiaulių muzikos mokyklą. Nuo 1959 studijavo Lietuvos konservatorijoje muzikologiją.
Dirbo Vilniaus M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje, dėstė teorines disciplinas konservatorijoje ir Vilniaus pedagoginiame institute.
Buvo Lietuvos kompozitorių sąjungos narys, muzikos pedagogikos
problemų tyrinėtojas.
Visa M. Slipkaus šeima muzikali sūnus – pianistas, duktė –
smuikininkė, marti – muzikologė.
Mirė 2010 Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.
SUTKUS Kazimieras (1901 V iguvoje), viršaitis.
Vaiguvos valsčiaus viršaitis 1924–1927. Stambus ūkininkas.
1941 gelbėjo žydus nuo mirties.
Mirė 1951 Vaiguvoje. Palaidotas Vaiguvos kapinėse.
2005 apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo medaliu.
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ŠALTIS Eugenijus (1951 Vaiguvoje), Tauragės kultūros centro
Kultūros paveldo tarnybos vyriausiasis specialistas, pedagogas, žurnalistas, buvęs Kultūros skyriaus ir Tauragės apskrities viršininko
administracijos Socialinių reikalų, Švietimo ir kultūros departamento
Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėjas, Tauragės apskrities dainų
švenčių organizatorius, daugelio renginių organizatorius ir vedėjas,
dainų ir šokių ansamblio Jūra , kamerinio choro Opus dalyvis,
bibliofilas, eilių ir melodijų autorius.
1969 baigė Vaiguvos vidurinę mokyklą.
1974 baigė Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos fakultetą,
kuriame studijavo lietuvių kalbą ir muziką.
1974 Tauragės vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir muzikos
mokytojas.
1981 Tauragės vykdomojo komiteto Kultūros skyriaus vedėjas.
1982 visasąjunginio pramogų vedėjų konkurso, vykusio Šiaurės
Kaukazo Gelinžiko mieste, laureatas.
1988 Tauragės Jovarų vidurinės mokyklos direktorius.
1995 laikraščio Tauragiškių balsas žurnalistas.
2003 Tauragės apskrities viršininko administracijos Socialinių
reikalų, Švietimo ir kultūros departamento Kultūros, sporto ir turizmo
skyriaus vedėjas.
Dalyvavo parodomosiose programose ir konkursuose ne tik
Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Estijoje.
Vedė koncertus Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Italijoje, Baltarusijoje, Maskvoje.
2014 išleido eilėraščių rinkin Grojimas šukomis .
Moka rusų ir anglų kalbas.
Žmona Dalija, sūnūs Tomas ir Andrius.

Stefanija

S ŽMONĖS

ileikienė

(Janavičiūtė)

ŠILEIKIEN (JANAVIČIŪT ) Stefanija (1894 žgirių dvare,
Vaiguvos vls.), Užgirių dvarininko Kazimiero Janavičiaus duktė, Užgirių II dvaro savininkė, garsaus gydytojo Vytauto Šileikos žmona.
Mokėsi Vaiguvos parapinėje mokykloje, vėliau – Šiauli mergaičių gimnazijoje. Ją baigusi, Peterb rge studijavo stomatologiją.
Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, iš ketvirto kurso išėjo savanore kariuomenę, tarnavo Raudonojoje armijoje. Ten susipažino su
gydytoju Vytautu Šileika ir už jo ištekėjo.
1920 gr žo
Lietuvą, tarnavo medicinos sesele Ka no karo
ligoninėje.
1923 su savo vyru gydytoju terapeutu Vytautu Šileika sugr žo
gimtąj Užgirių dvarą Vaiguvos valsčiuje.
1934 staiga mirus vyrui, ji liko gyventi Užgirių dvare ir augino
mergaitę, vardu Zofija.
Antrojo pasaulinio karo pradžioje padėjo gelbėti nuo mirties
dvi paaugles žydaites – Ziporą Zakaitę ir jos pusseserę Fridą Niselevičiūtę, kurių tėvai Vaiguvos miestelyje turėjo parduotuvę ir buvo
žinomi visiems to meto vaiguviškiams.
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Sulaukusi 90 metų amžiaus, mirė 1984 m. Tytuvėnuose. Palaidota Vaiguvos kapinėse, Janavičių šeimos rūsyje.
Po mirties Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus
apdovanojo Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi už minėtų žydaičių
gelbėjimą.
ŠIMKUS Vladas (1936 10 15 Juci k., V iguvos vls.), poetas,
vertėjas.
1956 baigė Ke mės vidurinę mokyklą, 1961 V lniaus universitete
studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Vedė savo studijų draugę Gražiną
Mareckaitę, kuri dabar yra žymi Lietuvos teatrologė. Dirbo jūreiviu,
Jaunimo gretų , Literatūros ir meno , Švyturio , Pergalės redakcijose, taip pat žurnalo Metai skyriaus redaktoriumi.
Išleido poezijos rinkinius Gražiausia sekundė (1960), Kranto
kontūrai (1963), Geležis ir sidabras (1968), Bitės pabėgėlės (1973),
Nusileisk, dangau, ant žemės (1982) ir kt. Rinkinys Bitės pabėgėlės
yra svarbus 8-ojo dešimtmečio lietuvių literatūros poetinės savivokos ir
stiliaus ieškojimų dokumentas. Išvertė rusų ir kt. tautų poetų kūrinių.
Išleido keletą knygų (A. Čako Poezija , 1973 A. Voznesenskio Poezija , 1965 A. Lugovskojaus Amžiaus vidurys , 1977 O. Mikulašeko
Poezija , 1968 A. Jožefo Poezija , 1972 S. Verešo Poezija , 1972
Ch. Botevo Kalnai dainuoja haidukų dainą , 1979) taip pat išvertė
J. W. Goethe s, F. Schilerio, H. Heinės, H. Kleisto, A. Mickevičiaus,
F. Garsia Lorkos ir kt. eilėraščių, E. Rostand‘o eiliuotą komediją Siranas de Beržerakas (1985). Pagal T. Tilvyčio poemą Dičius parašė
scenarijų televizijos meniniam filmui Dičiaus karjera (1980). Poezija
versta anglų, armėnų, buriatų, bulgarų, čekų, latvių, rusų, tadžikų,
ukrainiečių, vengrų, vokiečių kalbas.
Mirė 2004 Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse.
Vlado Šimkaus vardu 2010 m. pavadinta Vaiguvos vidurinė
mokykla.

Vladas
Elena

imkus
imkuvienė

( imkutė)

ŠIMKUVIEN (Šimkutė) Elena (1953 Pak vio k., V iguvos vls.),
Kelmės centrinės ligoninės chirurgė.
1960–1964 mokėsi Pakėvio pradinėje mokykloje, 1964–1971 –
Vaiguvos vidurinėje mokykloje.
Su pagyrimu baigusi Vaiguvos vidurinę mokyklą, iš karto 1971
ruden stojo Ka no medicinos institutą, kur Gydomajame skyriuje
7 metus studijavo chirurgiją.
1975 m. buvo paskirta Kreting s ligoninę, bet ten ne sidarbino.
Baigusi Medicinos institutą, internatūrą atliko Šil tės centrinėje ligoninėje. Ištekėjo. Pagal vyro darbovietę buvo perkelta Kelmės centrinę
ligoninę, kurioje diplomuota chirurgė atlikdavo vairias operacijas pagal
slenkant grafiką, keisdamasi su kitais chirurgais vyrais. Ji specializavosi
vaikų chirurgijoje, rengėsi gyti mokslin laipsn .
Pilna kūrybinių sumanymų 2000 09 01 mirė. Palaidota Kelmės
kapinėse.
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ŠVARCAIT Ieva (1939 04 18 Norki k., V iguvos vls.), gamtos
mokslų daktarė ir Doctor scientiarum naturalium ir ADoc.
1954 baigė Vaiguvos septynmetę mokyklą, 1957 – Kelmės vidurinę mokyklą, 1962 – V lniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą.
1962–1965 dirbo Kr žių ir Ke mės vidurinėse mokyklose geografijos mokytoja, nuo 1966 – Geologijos valdybos Kompleksinėje geologinėje ekspedicijoje paieškinių ir žvalgybinių lauko darbų vykdytoja,
geologe, geomorfologe, Statybinių medžiagų paieškinio būrio viršininke.
1972 žvalgė teritoriją būsimai Maže kių naftos perdirbimo
monei, 1974–1975 – Ignal nos atominei elektrinei ir V sagino miestui.
1973 Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete apgynė geografijos mokslų kandidato (dabar gamtos mokslų daktaro) disertaciją.
Nuo 1979 dirbo Vilniaus universitete. Mokslinės veiklos kryptys kalvoto moreninio landšafto antropogenizacija, agrolandšaftinė
ekologija, geografinė terminija, matematinė statistika landšaftinių
kompleksų tyrimuose.
Keliomis kalbomis skaitė mokslinius pranešimus tarptautiniuose kongresuose, konferencijose bei simpoziumuose – San Marine
(Italija, 1994), Tarptautiniame 28-ajame geografų kongrese Hagoje
(Olandija, 1996), Tamperėje (Suomija, 1995), Roterdame (Olandija,
2005) ir kitur.
vykdžius visus tarptautinius reikalavimus, Komarne (Vakarų
Europoje) vykusioje 29-ojoje universitetinėje sesijoje Tarptautinė San
Marino mokslų akademija 2006 suteikė gamtos mokslų daktaro tarptautin titulą (Doctor scientiarum naturalium), aukščiausią mokslinę
adjunkto kategoriją ir docento (ADoc.) vardą.
Lietuvos recenzuojamuose ( Geografija , Geografijos metraštis ),
užsienio bei kituose leidiniuose paskelbė apie 60 mokslo darbų ir 19
mokslą populiarinančių straipsnių.
Pabuvojo Balk nuose (Bulg rija, 1978), Karp tuose (Ve grija,
1983), lpėse ( ustrija, 1992), Apen nuose (It lija, 1994), Skandin vijoje
(S omija, 1995), N derlanduose (Ol ndija, 1996) ir kt. šalyse, kur domėjosi fizinės geografijos terminais. Tuo pagrindu rengia dešimtkalb
fizinės geografijos terminų žodyną.
ra daugelio tarptautinių ir Lietuvos organizacijų narė Lietuvos geografų draugijos – nuo 1974, Tarptautinės geografų sąjungos,
Tarptautinės geografinių terminų komisijos – nuo 1976, Pasaulio
esperantininkų asociacijos – nuo 1989, Lietuvos mokslininkų sąjungos – nuo 1989, Pasaulio lietuvių katalikų mokslų akademijos – nuo
1991, Tarptautinės San Marino mokslų akademijos – nuo 1992 ir kt.
Nuo 2005 šimtatomės Lietuvos valsčių serijos monografijos
Vaiguva sudarytoja ir vyriausioji redaktorė.

Ieva

S ŽMONĖS

varcaitė

TALMANTAS Jurgis (1894 žgirių k., V iguvos vls.), redaktorius, vertėjas.
Mokėsi Vaiguvos pradžios mokyloje, vėliau Telšiuos , Izmaile
(Ukrain ).
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V lniuje baigė pedagoginius kursus, dėstė lietuvių kalbą, Kaun
mokėsi dramos studijoje.
1919–1922 mokytojavo Kr žių, 1923–1924 – Ke mės progimnazijose.
Vėliau mokėsi Kauno universitete, mokytojavo, redagavo žurnalą
Gimtoji kalba .
Nuo 1949 – Politinės ir mokslinės literatūros leidyklos redaktorius.
Parengė Visuotinės literatūros chrestomatijos kai kurias dalis,
vokiečių–lietuvių ir lenkų–lietuvių kalbų žodynus, vadovėlių.
Išvertė G. Hauptmano, A. Čechovo, V. Šekspyro ir kitų rašytojų
kūrinių.
Mirė 1955, palaidotas Vaiguvos kapinėse.
TOMKUS Petras (1954 05 25 V iguvoje), istorikas pedagogas
ir tyrinėtojas.
1961–1972 mokėsi Vaiguvos vidurinėje mokykloje.
1972–1976 VPI (dabar universitetas) Istorijos fakultete studijavo
istoriją, gijo istorijos ir visuomeninių mokslų mokytojo specialybę
(diplomas su pagyrimu).
Baigęs studijas, pradėjo dirbti Vilniaus pedagoginio instituto
Istorijos fakulteto Visuotinės istorijos katedroje, 1978 vėl ją gr žo
po tarnybos sovietų kariuomenėje.
1981–1984 mokėsi trimetėje stacionarinėje aspirantūroje zijos
ir frikos šalių instituto prie Maskv s Lomonosovo universiteto
Afrikanistikos katedroje.
Gr žęs iš aspirantūros, dirbo mokslin pedagogin darbą VPI
Visuotinės istorijos katedroje, dėstė vairius dalykus ir kursus, tarp
kurių XVI–XX a. Afrikos ir Azijos šalių istorija, XIX–XX a. Rytų šalių
istorija, Rytų vaizdis Eur poje, Politiniai režimai Rytų šalyse XX a.
antrojoje pusėje–XXI a. pradžioje.
Nuo 2004 – VPI Istorijos fakulteto Visuotinės istorijos katedros
lektorius.
Nuo 1994 dirba Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos analizės skyriuje konsultantu, o nuo 2002 – vyriausiuoju
specialistu.
Pagrindinė mokslo interesų kryptis – Lietuv s ir Afrikos ryšių
istorija. ra paskelbęs mokslinių straipsnių apie Lietuvos gyventojų
emigraciją Pietų Afriką, apie Afrikos vaizd Lietuvoje tarpukariu ir kt.

Petras Tomkus
Eugenijus Ušinskas

UŠINSKIS Eugenijus (1959, V iguvoje), Lietuvos policijos atašė.
1969–1980 mokėsi Vaiguvos vidurinėje mokykloje.
1980–1984 mokėsi Vilniaus inžineriniame statybos institute.
1984–1985 studijavo Mykolo Romerio universitete ir gijo teisės
magistro kvalifikacin laipsn .
Nuo 1984 pradėjo dirbti vidaus tarnybos sistemoje Panevėžio
miesto nežinybinės apsaugos vyresniuoju inspektoriumi, Policijos
departamente, Lietuvos kriminalinės policijos biure.
2003–2007 – specialusis atašė Isp nijos Karalystėje.
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Nuo 2007–2008 Lietuvos kriminalinės policijos biuro Liudytojų
ir nukentėjusiųjų apsaugos valdybos viršininko pavaduotojas.
2008 Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Kriminalinės policijos valdybos viršininkas.
2011 deleguotas centrin Jungtinių Tautų Organizacijos aparatą
ir pagal kontraktą dirbo Taikos palaikymo operacijų departamente.
Per pusantrų metų darbo Jungtinių Tautų Organizacijoje vykdė Taikos
palaikymo operacijų departamento, Politinių reikalų departamento
užduotis Senegale, Mauritanijoje, Malio Respublikoje, Nigeryje, Čado
Respublikoje, Nigerijoje. Taip pat dirbo Jungtinių Tautų Politinių
reikalų departamento paramos misijoje Libijoje ir Jungtinių Tautų
stabilizavimo misijoje Haityje.
UŠINSKIS Stanislovas (1927 Norki k. V iguvos vls.), kryždirbys.
1934–1940 mokėsi Vaiguvos pradžios mokykloje ir baigė 6
skyrius.
1954–1958 teko praleisti S biro platybėse.
Gr žęs gimtąj Vaiguvos valsčių, vedė Oną Penikaitę iš gretimo
J dikių kaimo ir sukūrė šeimą. Savarankiškai pramoko meistrauti ir
visą laiką dirbo Vaiguvos kolūkio meistrų brigadoje.
Nuo 1993 pradėjo ūkininkauti žmonos paveldėtoje žemėje
(apie 4,5 ha).
Didelę meistro patirt skyrė kryžių ir koplytstulpių gamybai. Jo
daryti kryžiai stovi Vaiguvos bažnyčios šventoriuje, Petrik ičių kaime,
L kšilio gyvenvietėje. Daug jų išvežta Šiaulių rajone esant Kr žių
kalną. Originalus koplytstulpis stovi Vaiguvoje jo paties sodyboje.
Mirė 2006 Šiauliuos , palaidotas Vaiguvos kapinėse.

Stanislovas Ušinskis
Aloyzas Žukauskas

ŽUKAUSKAS Aloyzas (1931 Šv triškės k., V iguvos vls.),
ekonomistas, ilgametis Jurbarko statybinių medžiagų kombinato vadovas, šachmatininkas.
1943–1948 mokėsi Kelmės gimnazijoje, 1948 ištremtas Sibirą,
paleistas 1956 08 11, 1957 gr žo Lietuvą.
Rusijoje studijavo kalnakasybą.
1957–1967 VU neakivaizdžiai studijavo matematiką.
1969–1974 VU neakivaizdžiai studijavo ekonomiką.
1985 Rusijoje (Gorkyje) baigė pusės metų vadybos studijas.
A. Žukauskas buvo ilgametis J rbarko statybinių medžiagų
kombinato vadovas.
1982 – kandidatas sporto meistrus (šachmatai).

II. Gyvenę Vaiguvos valsčiuje
arba kitaip su juo susiję
ANDRULIS Domas (1886 Juodlaukyje), kompozitorius.
Dirbo vargonininku Vaiguvoje, Kurtuvėnuose. Vėliau mokytojavo Plungės, Telšių gimnazijose, Panevėžio, Vilniaus ir Šiaulių
muzikos mokyklose.
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Parašė muzikinę pjesę Šatrijos papėdėje
gis , Pasaka , dainų serijas – Gimtinės garsai ,
Sukūrė solo ir choro dainų. Surinko apie 2 000
jų harmonizavo.
Bendradarbiavo leidiniuose Muzikos
Muzikos barai .
Mirė 1973 m. Šiauliuose.

Lietuvos valsčiai

, operetes ViengunDainos mažiesiems .
liaudies dainų, daug
menas ,

Muzika ,

BABIANSKIS Aleksandras (1853), generolas, Vaiguvos dvaro
savininkas.
Stambių Lietuvos dvarininkų sūnus mokėsi Šiauli gimnazijoje. Studijavo Petr pilio karo teisių akademijoje, kurios studentu
būdamas dalyvavo turkų–rusų kare. Kelias dešimtis metų tarnavo
rusų kariuomenės teisme, kur jam buvo suteiktas generolo laipsnis.
1906, išstojęs iš teismo, sirašė prisiekusiuosius advokatus.
Jis ne kartą gynė politines bylas, tarp jų ir Ke mės krašto 1905 revoliucijos dalyvių bylas.
Kilęs iš Lietuvos dvarininkų, Babianskis buvo rusų šviesuomenės
liberalių pažiūrų veikėjas (išrinktas iš tolimosios P rmės gubernijos
III Valstybės Dūmos atstovu).
Ilgai gyvendamas Petrapilyje ir dalyvaudamas lietuvių išeivių
organizacijų veikloje, nuo 1895 išrinktas Rymo katalikų labdarių draugijos garbės nariu, nuo 1901–1903 – Šv. Kotrynos bažnyčios sindiku.
1904 lietuviams atgavus spaudą ir 1905 sujudus ne tik Lietuvos visuomenei, bet ir Petrapilio lietuviams, kurie ėmė rūpintis, kad
vietinėse katalikų organizacijų išlaikomose mokyklose jų vaikams
būtų dėstoma lietuvių kalba, kaip sindikas palaikė jų reikalavimus.
Po karo apsigyveno Varšuvoje, kuri už jo nuopelnus Lenkijai
apdovanojo j ordinu Polonia Restituta.
Po žemės reformos Lietuvoje 1925 buvo išparceliuotas ir
generolui priklausęs Vaiguvos dvaras, kuris turėjo 1 032 ha žemės.
Šeimininkui buvo palikta tik 80 ha žemės ir miško.
Didžiausia jo svajonė buvo lietuvių-lenkų draugijos steigimas,
bet gyvendinti ją nebeužteko jėgų.
1931 12 10 mirė V ršuvoje. Palaidotas Lietuvoje, Vaiguvos
kapinių centre dvarininkų Sirevičių šeimos rūsyje šalia žmonos Jadvygos Sirevičiūtės-Babianskos.

enonas
Bagdonavičius

BAGDONAVIČIUS Zenonas (1898 Š ukėnuose), choro dirigentas.
Kilęs iš darbininkų. Baigęs Š ukėnų pradžios mokyklą, 1913
stojo Šiauli gimnaziją. Baigęs gimnazijos 3 klases, tarnavo samdiniu.
1924 tarnavo Lietuvos kariuomenėje.
Nuo l925 pradėjo dirbti Vaiguvos pašte laiškanešiu, vėliau tapo
Vaiguvos pašto vedėju. Sunkių gyvenimo sąlygų verčiamas parsisamdė
Vaiguvos parapijos bažnyčios vargonininku.
Dirbdamas laiškanešiu, Vaiguvoje aktyviai organizavo meno
saviveiklą, ypač 1940.
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Pokario metais dirbo Vaiguvos ryšių skyriaus viršininku, vargonininkavo Vaiguvos bažnyčioje.
1951–1955 dirbo Vaiguvos septynmetėje mokykloje muzikos
mokytoju.
Iki 1959 vadovavo vaiguviškių chorui. Vėliau tapo Vaiguvos
kultūros namų etatiniu meno vadovu.
1965 dalyvavo respublikinėje dainų šventėje kaip Kelmės
rajono dirigentas. Apdovanotas Meno žymūno ženklu ir keliais
garbės raštais.
Mirė 1978 Šaukėnuose. Palaidotas Vaiguvos kapinėse.
DAUGINIEN (Šileikytė) Valerija (1924 Kaun ), ilgametė
V iguvos apylinkių akušerė, vaiguviškių siela .
Gimė spaustuvininko Šileikio šeimoje. Vidurinę mokyklą
baigė Kaune. Akušerės specialybę gijo Kauno medicinos mokykloje.
1948 atvyko V iguvą pagal paskyrimą dirbti akušere. Po kiek
laiko Valerija tapo vaistininko Aleksandro Dauginio antrąja žmona.
Mirė 1998 Vaiguvoje. Palaidota Vaiguvos kapinėse Dauginių
šeimos kape.
DAUGINIS Aleksandras (1893 P kupelkių kaime, Š ukėnų
parapijoje, Ke mės rajone).
Mokėsi Kr žių progimnazijoje. Farmaciją studijavo K jeve.
1913 baigė provizorių kursą prie Kijevo universiteto.
1914 baigė farmaciją Kijevo universitete. Gr žęs Lietuvą, tarnavo kariuomenėje (savanoris kūrėjas). Karo ligoninėje Kaun pradėjo
dirbti farmacininku.
V iguvą kartu su žmona pasikvietė žgirių gydytojas Vytautas Šileika (šis dirbo irgi Kaune karo ligoninėje). Atvykęs Vaiguvą,
Dauginis steigė ligoninę ir vaistinę.
1918 kuriantis Š ukėnų valsčiaus savivaldai, buvo išrinktas
viršaičiu, turėjęs vaistinę Vaiguvoje.
1930 nusipirktoje žemėje pasistatė didel namą, kuriame iš
gatvės pusės rengė naują modernią vaistinę.
Buvo sumanus vaistininkas, palaikė draugiškus ryšius su netoli
Vaiguvos Užgirių dvare gyvenusiu gydytoju Vytautu Šileika. Mirė
1953, palaidotas Vaiguvos kapinėse.

Valerija Dauginienė
( ileikytė)
Aleksandras Dauginis

DŪMANAIT Paulina (1990 Anykščiuos ), jaunoji pianistė,
vaiguviškių dainininkų šeimos Kazimiero ir Stefanijos Šalčių vaikaitė.
Nuo 2004 mokėsi M. K. Čiurlionio nacionalinėje menų mokykloje dėstytojos V. Kirvelytės klasėje.
1998 tapo P nevėžio krašto jaunųjų pianistų konkurso su
kameriniu orkestru laureate.
2000 – XI respublikinio Balio Dvariono konkurso laureatė.
2001 – pirmojo tarptautinio Gradus ad Parnassum konkurso
laureatė.
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2002 – XII respublikinio Balio Dvariono konkurso laureatė.
2002 – VI tarptautinio Balio Dvariono konkurso diplomantė.
2002 – tarptautinio konkurso S guldoje diplomantė.
2003 – tarptautinio kamerinių ansamblių konkurso Sąskambiai laureatė.
2003 – respublikinio pianistų konkurso Vaikystė su muzika
II premijos laureatė.
2004 – II tarptautinio austrų-vokiečių muzikos pianistų konkurso Klaviermusik Vilniuje III premijos laureatė.
2004 – VII tarptautinio N. Rubinšteino pianistų konkurso
Par žiuje II premijos laureatė.
2005 – tarptautinio konkurso Olimpo Musikale II vietos
laimėtoja.
2006 – tarptautinio lenkų fortepijoninės muzikos konkurso,
skirto F. Šopenui, III vietos laureatė.
2007 laimėjo II vietą tarptautiniame konkurse Paryžiuje Concours
Musical de France ir specialų prizą už geriausiai atliktą F. Šopeno kūrin .
2009 pelnė II vietą tarptautiniame konkurse Dr skininkuose
Muzika be sienų ir II vietą tarptautiniame pianistų konkurse R moje.
Katal niją Pauliną nuvedė noras studijuoti Prancūz joje.
Dar jai mokantis V lniuje, seminaro vesti buvo atvykęs profesorius
Piere Reach iš Paryžiaus konservatorijos. Profesorius pakvietė Pauliną studijuoti Katalonijos mieste Barsel noje (nes dirbo Paryžiuje ir
Barselonoje). Taip Paulina atsidūrė Barselonoje.
2002 per kraštiečių susitikimą Paulina koncertavo Vaiguvoje
viena grojo smuiku ir su savo senele Stefanija Šaltiene dainavo duetu.

Lietuvos valsčiai

Kazimieras Gaščiūnas

GAŠČIŪNAS Kazimieras (1926 03 04 D mšiškių k., Kl vainių
parapijoje, Pakr ojo r.), Vaiguvos parapijos klebonas, Telši kunigų
seminarijos rektorius.
Mokėsi Getaut pradžios mokykloje, kur baigė keturis skyrius.
Vėliau mokėsi Rozal mo gimnazijoje, o ją baigęs, išvyko P nevėž
mokytis prekybos mokykloje.
1947 stojo Ka no kunigų seminariją ir 1952 ją baigė.
Dar studijuojant paskutiniame kurse, 1951 10 23 buvo šventintas kunigus.
Pradėjo kunigauti Teneni bažnyčioje (Šil lės rajone). Paskui
buvo perkeltas dirbti klebonu P kelių bažnyčią (Maže kių rajone
prie L tvijos sienos).
1955 buvo paskirtas V iguvos parapijos klebonu. Čia jis pasižymėjo kaip pamokslininkas ir geras visuomenininkas. Daug dėmesio
skyrė bažnyčios chorui organizuoti. Pats daug skaitė, tobulinosi,
bendravo su kitų parapijų kunigais.
Gavo kanauninko titulą ir buvo perkeltas dirbti Šv kšnos
šv. apaštalo Jokūbo bažnyčią. Kazimiero Gaščiūno rūpesčiu buvo
atlikti dideli bažnyčios išorės remonto darbai. Švėkšnoje kanauninkas
Kazimieras Gaščiūnas klebonavo 1960–1973.
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1989 Telšių vyskupas Antanas Vaičius išleido dekretą, kuriuo
atkūrė Telši kunigų seminariją ir jos rektoriumi paskyrė Ka no
tarpdiecezinės seminarijos dėstytoją kanauninką K. Gaščiūną. Keletą
metų dirbo profesoriumi Telšių kunigų seminarijoje, skaitė paskaitas
būsimiesiems kunigams.
Nuo 1993 08 23 reziduoja Telšių šv. Antano Paduviečio katedroje.
2000 07 01 LR prezidentas apdovanojo Lietuvos nepriklausomybės medaliu.
Mirė 2009 m. vasario 22 d. eidamas 83-iuosius metus. Garbusis velionis buvo pašarvotas Telšių katedroje. Palaidotas Telšių Švč.
Mergelės Marijos mimo dangų bažnyčios šventoriuje.
KALASAUSKAS Pranas (1930 10 10 T tuvėnų miestelyje, Ke mės r.), inžinierius.
Mokėsi Tytuvėnuose, V lniaus politechnikume, kur gijo mechaniko specialybę. Trejus metus atitarnavęs armijoje, gr žo gimtinę.
1954–1959 dirbo Tytuvėnų MTS vyriausuoju mechaniku, 1959–
1967 – Tytuvėnų durpių monėje vyriausiuoju mechaniku, 1967–1975 –
respublikinio susivienijimo Lietuvos žemės ūkio technika Kelmės
skyriaus vyriausiuoju inžinieriumi.
1975–1978 vadovavo Kelmės kilnojamajai mechanizuotai kolonai.
Didžiausias jo vadovaujamos statybinės organizacijos statinys – dabartinė Kelmės Žemaitės viešoji biblioteka ir kultūros centras.
1978–1988 dirbo tarpkolūkinės statybos organizacijos pirmininko
pavaduotoju gamybos reikalams. Visur pareigas atliko stropiai, buvo
reiklus ir principingas. Mėgo aplinkos grož , tvarkingumą. Lietuvai
atgavus nepriklausomybę, nuo 1994 m. pradėjo ūkininkauti žmonos
paveldėtuose žgiriuose (Vaiguvos seniūnijoje), pasinėrė nesibaigiančius ūkininko rūpesčius (žemės nuosavybės atgavimas, sugedusių
melioracijos renginių rekonstrukcija ir pan.).
Vaiguvos apylinkėse steigė medžiotojų būrel Užgiriai ir
jam vadovavo. Pastatė medžiotojų būreliui būstinę Užgirių miške.
Visą laiką gyvendamas Tytuvėnuose, gražiai sutvarkė gimtąją
sodybą, kuri yra viena iš gražiausių šiame mieste.
2005 dalyvavo Versmės leidyklos organizuotoje ekspedicijoje Vaiguvą. Jis uoliai rinko medžiagą monografijai Vaiguva ir
parašė straipsn .
2005 10 04 mirė Kaun , palaidotas Tytuvėnų kapinėse.

Pranas Kalasauskas
Albertina Miliauskienė
(Rajančiūtė)

MILIAUSKIEN (Rajančiūtė) Albertina (1937 R čiškių k., P svalio r.), pirmoji mokytoja lietuvė sentikių etnografiniame regione
(Dub nų parapijoje).
1945–1949 mokėsi Račiškių pradinėje mokykloje, 1949–1956 –
P mpėnų septynmetėje, 1957–1959 – Kla pėdos pedagoginėje mokykloje.
Baigusi mokyklą, dirbo pradinių klasių mokytoja ir vedėja
V iguvos valsčiaus Dub nų pradinėje mokykloje.
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1976–1983 studijavo geografiją VPI.
Nuo 1984 mokytojavo L kšilio pagrindinėje mokykloje.
NEVERAUSKAS Dovydas (1993 01 14 Vilniuje), vaiguviškio
beisbolo trenerio Virmido Neverausko sūnus, Amerikos klubo Pittsburg Pirates metikas, geriausias beisbolininkas.
Nuo 2010 neakivaizdžiai studijavo Lietuvos sporto universitete (LSU) treniravimo sistemų specialybę, o praktiką atliko Vilniaus
beisbolo klube Sporto vilkai , kuriam vadovavo jo tėvas.
2012 sezoną pradėjo Pirates dukterinėje komandoje GCL
Pirates , o j baigė aukštesnėje lygoje – State College Spikes komandoje, tapo GCL lygos čempionu, sėkmingai debiutavo aukštesnėje
lygoje ir pateko tarp 5 geriausių jaunųjų metikų ( prospects ).

Kornelija Norbutienė
(Rumševičiūtė)

NEVERAUSKAS Virmidas (1964 06 16 Šiauliuose), beisbolo
jaunių rinktinės (18 m.) vyr. treneris, U15 (kadetų) treneris, beisbolo
klubo Sporto vilkai treneris, dirbantis su vairaus amžiaus vaikais.
Mokėsi Vaiguvos vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1982. Vėliau – Lietuvos kūno kultūros institute (dabar akademija).
1989 laimėjo TSRS profsąjungų taurę, tapo sporto meistru,
Lietuvos čempionu.
Ilgą laiką buvo Baltijos interlygos (Baltic Interleague Championship), kurioje žaidžia geriausi Latvijos, Estijos ir Baltarusijos
klubai, vadovas, o šiuo metu tik aktyvus narys. kūrė vienintelę
Lietuvoje beisbolo prekių UAB, reikalingomis prekėmis aprūpinančią
ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių šios sporto šakos žaidėjus
bei komandas.
NORBUTIEN (Rumševičiūtė) Kornelija (1942 01 14 Žvilgi k.,
Ke mės r.), V iguvos vidurinės mokyklos direktorė, ilgametė dailės
mokytoja.
1948–1959 mokėsi Kelmės vidurinėje mokykloje.
1959–1963 studijavo ŠPI.
Baigusi studijas, nuo 1963 dirbo J rbarko rajone Rudkiškių
aštuonmetės mokyklos direktore.
1967 ištekėjo ir persikėlė gyventi Šiaulius. Iš pradžių dirbo
Šiaulių miesto 8-ojoje vidurinėje mokykloje, o vėliau – Šiaulių rajono
Ram čių aštuonmetėje mokykloje mokytoja.
1974 persikėlė gimtąj Kelmės rajoną, kur vienus metus dirbo
P vėžupio aštuonmetės mokyklos direktore.
Nuo 1975 iki 1980 – Vaiguvos vidurinės mokyklos direktorė.
Vėliau – Vaiguvos vidurinės mokyklos dailės mokytoja, joje tebedirba
iki šiolei.
Nuo 1989 dar dirbo ir žvenčio Šatrijos Raganos vidurinės
mokyklos dailės mokytoja.
Išaugino du sūnus. Vienas jų, Mindaugas, tapo žymiu sportininku, kuris Lietuvos garbę gynė At nų olimpinėse žaidynėse, kitas,
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Aivaras, žymus medžio drožėjas, savo dirbinius eksponuojantis ir
parduodantis užsienio valstybėse.
NORBUTAS Aivaras (1968 m. Šiauliuos ), žymus medžio drožėjas.
1975–1986 mokėsi V iguvos vidurinėje mokykloje, 1987–1989 –
ŠPI, 1992–1994 – V lniaus dailės akademijoje.
Aivaras med drožia nuo vaikystės. Domėtis menu j skatino
mama – Vaiguvos vidurinės mokyklos dailės mokytoja Kornelija
Norbutienė, išmokiusi piešti, drožti, lipdyti.
Aivaro Norbuto drožybos parodos rengiamos ne tik Lietuvoje,
bet ir L nkijoje, Ve grijoje, Vokiet joje ir kitur. Jis dalyvauja tarptautiniuose skulptorių simpoziumuose.
PAULIUK NIEN (Stragauskaitė) Liucija (1948 m. Ke mėje),
ilgametė V iguvos vidurinės mokyklos direktorė. Pirmoji iš mokyklos
direktorių taip ilgai (23 metus) be pertraukos vadovavusi Vaiguvos
vidurinei mokyklai.
1955–1966 mokėsi Kelmės vidurinėje mokykloje, 1963–1966
mokytojos Ievos Švarcaitės auklėjamoje klasėje.
1966–1969 dirbo Ke mės rajono Žalpi aštuonmetėje mokykloje.
1969–1972 mokėsi ŠPI Pedagogikos fakultete ir gijo pradinio
mokymo pedagogikos ir metodikos specialybę.
1973–1985 dirbo Kelmės 2-ojoje vidurinėje mokykloje direktoriaus pavaduotoja, užmokyklinio ir užklasinio darbo organizatore.
1985–2008 – Vaiguvos vidurinės mokyklos direktorė.
2005 ir 2007 dalyvavo Versmės leidyklos organizuotose
ekspedicijose po Vaiguvos apylinkes, rūpinosi ekspedicijos dalyvių
apgyvendinimu mokykloje ir namuose. Rengiamai monografijai
Vaiguva parašė straipsn Vaiguvos vidurinės mokyklos mokinių
vardai . Kitas straipsnis – Vaiguvos vidurinės mokyklos istorija –
liko nebaigtas.
Liucija Pauliukėnienė mirė 2011 Vaiguvoje. Palaidota Vaiguvos
kapinėse.

Aivaras Norbutas
Liucija Pauliukėnienė
(Stragauskaitė)

PENIKAS Domininkas (1907 04 05 Ke mėje), redaktorius.
1929 baigė gimnaziją Šiauliuos ir iš karto pradėjo mokytojauti
Junkiluos .
1930 paskirtas Junkil pradžios mokyklos vedėju. Po metų
iš Junkilų iškeltas
Pak v (Vaiguvos vls.) dirbti vienkomplektės
mokyklos vedėju. Dar dirbo M nupių pradžios mokyklos mokytoju.
1932 03 išvažiavo
Ka ną studijuoti ekonomikos Vytauto
Didžiojo universitete.
Nuo 1935 dirbo Finansų ministerijoje.
1937 baigė ekonomikos mokslus.
Antrojo pasaulinio karo metais emigravo Vakarus. Apsigyvenęs Vokiet jos Federacinėje Respublikoje, dirbo lietuvių laikraščio
Mūsų kelias vyriausiuoju redaktoriumi.
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Nuo 1949 m. gyveno Jungt nėse Am rikos Valst jose ir bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje – Lietuvos aide , Jaunojoje kartoje ,
Šiauli savaitraštyje Momentas .
Mirė Am rikoje, ten ir palaidotas.
PILIUŠENKA Petras (1891 Januš nių kaime, Ukmerg s r.),
Vaiguvos valsčiaus viršaitis.
Tėvai turėjo 21 ha žemės. Caro laikais buvo baigęs gimnaziją ir
ilgus metus dirbo mokytoju Lietuvoje – Ukmergės rajono mokyklose.
Prasidėjus karui, buvo pašauktas kariuomenę.
1941–1944 tarnavo 16-ojoje lietuviškojoje divizijoje ir gavo
kapitono laipsn .
Pasibaigus karui, 1944 spalio mėnes buvo paskirtas Vaiguvos
valsčiaus viršaičiu – tai buvo pirmasis Vaiguvos valsčiaus viršaitis
pokario metais. Jis gyveno nuosavoje sodyboje Klapatauski kaime
(3 km vakarus nuo Vaiguvos miestelio), valsčiaus kontora buvo
sikūrusi gražioje vietoje Šarki dvare prie ežerėlio dvarininkės Hurčinienės rūme (2 km rytus nuo Vaiguvos miestelio).
1945 m. birželio 11 d. buvo nušautas dukters akivaizdoje prie
savo namo Klapatauskių kaime. Toje vietoje dabar stovi memorialinis
paminklas.
RAČKAUSKAS Petras (1949 08 19 Pagojo k., Kelmės r.), individualios monės Agrotech savininkas, verslininkų asociacijos
narys, stambiausias Vaiguvos valsčiaus verslininkas, naujai atstatyto
Pakėvio dvaro savininkas.
Mokėsi Kelmės vidurinėje mokykloje.
1967 baigė Klaipėdos profesinę technikos mokyklą.
1984 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją ir gijo ekonomisto
specialybę.
1975–1990 dirbo kolūkio Nauja vaga , vėliau – Pakražančio
kolūkio pirmininko pavaduotoju, pirmininku.
1990 kūrė individualią monę, joje dirba iki šiol.
Nuo 2011 yra Kelmės rajono savivaldybės tarybos narys.
ra verslininkų asociacijos narys.
2013 m. Vaiguvos seniūnijoje restauravo Pakėvio dvarą.

Petras Piliušenka
Petras Račkauskas
ofija Ramančiūnienė
(Griciūtė)

RAMANČIŪNIEN (Griciūtė) Zofija (1947 03 13 Als džių k.,
Pl ngės r.), ilgametė V iguvos vidurinės mokyklos mokytoja.
Nuo 1952 mokėsi Als džių vidurinėje mokykloje.
1963 baigusi mokyklą, dvejus metus dirbo mokytoja Gegr nų
(Plungės r.) aštuonmetėje mokykloje.
1965 stojo VPI Fizikos-matematikos fakultetą, kur gijo fizikos
mokytojo specialybę.
1969 atvažiavo dirbti Vaiguvos vidurinę mokyklą. Joje tebedirba iki šiol, t. y. 40 metų Vaiguvos moksleivius moko fizikos.
2007 tapo viso Kelmės rajono Metų mokytoja.
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RIMAVIČIUS Karolis Brunas (1801), literatas, vertėjas.
Plačiai žinomas jo eilėraštis Ubagų balius . Jis išvertė lietuvių kalbą A. Gureckio darbus – Dūmojimus prasčioko , Tris
užklausimus ir kitus.
Artimai bendravo su Kurš nuose gyvenančiu rašytoju Laurynu
Ivinskiu. Ne vienas Pak vyje parašytas eilėraštis buvo išspausdintas Ivinskio redaguotame kalendoriuje, tuometinėje spaudoje. Apie
Rimavičių rašo Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija , pasakoja
vertimai, eilėraščiai.
Literatas ir vertėjas paskutinius savo gyvenimo metus (1866–1874)
praleido V iguvos valsčiaus Pak vio dvare.
Mirė 1874 10 23 Pakėvyje. Palaidotas pačiame Pakėvio centre
akmeninės bažnyčios šventoriuje.

S ŽMONĖS

Marija Rusteikaitė

RUSTEIKAIT Marija (1892 01 02) Kybartų dvare, Kurtuvėnų
vls. Šiaulių apskrityje), Dievo Apvaizdos kongregacijos kūrėja, Vaiguvos vaikų prieglaudos vadovė.
1911 m. baigė Šiaulių mergaičių gimnazijos 7 klases. Po to
metus mokytojavo lenkų progimnazijoje Petrapilyje. Lankė Lesgafto
kursus Petrapilyje, Šaniavskio liaudies universitetą Maskvoje. Baigusi
medicinos mokslus gijo farmacijos specialybę.
Nuo 1922 08 16 iki 1922 10 01 mokytojavo Kražių progimnazijoje.
Tragiškai žuvus jos sužadėtiniui atvyko Panevėž ir dirbo
gailestingumo darbus.
Marijos Rusteikaitės gailestingoji vargšų globos veikla prasidėjo
1927 m. Panevėžio Šv. Vincento Pauliečio draugijoje. Ten buvo senelių
ir vaikų prieglauda, prie jos ligoninė. Ji subūrė apie 30 netekėjusių
tretininkių, su kuriomis ryžosi pašvęsti visą savo gyvenimą vargšų
tarnystei. Tas kilnus pasišventėlių būrys pasivadino Dievo Apvaizda , joms vadovavo Marija Rusteikaitė, kuri buvo išrinkta vyresniąja.
Tuo pačiu metu ji buvo Šv. Vincento Pauliečio draugijos valdyboje,
pradžioje iždininke, vėliau – vicepirmininke.
Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos kūrėja M. Rusteikaitė
buvo ne tik pedagogė ir medikė, bet ir bažnyčios ir visuomenės
veikėja, gera organizatorė.
1930 m. M. Rusteikaitė dalyvavo tarptautiniame Caritas
kongrese Bazelyje, Šveicarijoje.
1933 m. M. Rusteikaitė vyskupo K. Paltaroko paskirta Eucharistinio kongreso organizacinio komiteto nare.
1937 m. Marija Rusteikaitė iš Panevėžio kartu su 30 seserų
persikelia
Vaiguvos dvarą Kelmės rajone. Tais pačiais metais ji
kreipėsi Telšių vyskupą Justiną Staugait , prašydama leidimo rengti
pusiau viešą koplyčią, altorių, kryžiaus kelius.
1944 m. Marija Rusteikaitė pasikviečia garsų tapytoją Z. Petravičių, kad seserims nutapytų koplyčioje altoriaus paveikslą. Taip
jos užsakymu buvo nutapytas paveiklas Švenčiausia Trejybė virš
Vilniaus katedros .
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1945 m. Marija Rusteikaitė slapta pasitraukė
Vilnių, kad
galėtų saugiau pasislėpti. Kur laiką ją priglaudė žydų šeima, vėliau
slėpėsi vienos Vilniaus bažnyčios pastato kambarėlyje ir slapta vadovavo seserims.
Per baisius karo metus Vaiguvos prieglaudoje Marija Rusteikaitė
oficialiai išgelbėjo penkiolika žydų tautos žmonių. Moteris ir vaikus
ji slėpė gyvenamojo namo palėpėje. Tai buvo didžiausi tampos ir
išgyvenimų metai, kai ji rizikavo savo gyvybe. Nuo tada jos sveikata
žymiai pablogėjo.
Marija Rusteikatė mirė 1949 12 14 Vilniuje, palaidota Vilniaus
Antakalnio kapinėse.
Po mirties Marija Rusteikaitė apdovanota Žūvančiųjų gelbėjimo
kryžiumi, Pasaulio tautų teisuolio atminimo medaliu ir garbės raštu.
SKARDŽIUVIEN Dalia (1965 02 27 Kelmėje), buvusi Vaiguvos kaimo bendruomenės pirmininkė, Kelmės rajono savivaldybės
Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė.
1983–1988 mokėsi Vilniaus Gedimino technikos universitete
(Vilniaus inžineriniame statybos institute).
1988–1955 dirbo Miestų statybos projektavimo instituto Šiaulių
skyriuje inžiniere-konstruktore, 1992–1993 – Šiaulių inventorizacijos
biuro inžiniere (antraeilės pareigos).
1995–2006 buvo individualios monės (kavinės-baro), esančios
Vaiguvoje, savininkė.
Nuo 2006 iki dabar yra Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos
grupės projektų vadovė, nuo 2007 iki dabar – Kelmės r. savivaldybės
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė.
ŠAPOKA Leonas (1909 02 20 Kali kių k., V žuonų vls., Uten s r.), V iguvos parapijos klebonas nuo 1945 iki 1947 03 31.
Baigęs Vyžuonų pradžios mokyklą, mokėsi Utenos ir Telši
gimnazijose.
1933 baigė Telšių kunigų seminariją. Vėliau baigė teologijosfilosofijos mokslus. Jo pamokslai prieš Antrąj pasaulin karą buvo
skelbiami leidinyje Tiesos kelias .
Nacių okupacijos metais išgelbėjo 13 žmonių. Vieną aštuoniolikmet žydų tautybės vaikiną nuvežė brolio Valentino Šapokos
ūk Telšių apskrityje P vandenės valsčiaus Ant kalnio kaime. Čia jis
išbuvo iki karo pabaigos.
Nuo 1947 04 01 buvo perkeltas dirbti Ka tinėnų parapijos
bažnyčią.
1947 04 02 Kaltinėnuose buvo areštuotas ir išvežtas Ras inių
kalėjimą. Vėliau buvo perkeltas V lniaus L kiškių kalėjimą.
1947 09 27 vyko teismo procesas ir patingasis pasitarimas
nuteisė 10 metų lagerio.
1947 12 29 buvo išvežtas Peči ros lager (K mija). Ten jis
išbuvo visus dešimt metų.
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1956 07 27 iš tremties gr žo Lietuvą. Čia jis vėl buvo terorizuojamas, sekamas, verbuojamas. Klebonavo tai vienoje, tai kitoje
parapijoje. Paskutinė jo darbo vieta buvo Lu kės parapijos Visų
Šventųjų bažnyčia (Telši r.). sitraukė
pogrindžio darbą, leido
leidin Dievas ir Tėvynė .
1980 10 10 nakt neaiškiomis aplinkybėmis Luokėje buvo žiauriai
nužudytas. Internete paskelbta, kad trys žudikai 1980 10 10 nakt apie
5 valandas kankino, degino, daužė, kol kunigas nuo skausmų mirė.
Jis palaidotas Luokės bažnyčios akmenų tvora aptvertame šventoriuje.
1986 Čik goje Petro slapyvardžiu išleista kunigo L. Šapokos
pokalbių knyga Naktis .
ŠILEIKA Vytautas (1888 J niškyje), žymus gydytojas terapeutas.
Mokėsi Ryg s ir Mintauj s gimnazijose.
1910 stojo T rtu universiteto Medicinos fakultetą.
1914 buvo mobilizuotas – dirbo Vipurio (Estija) karo ligoninėje.
1918 baigė Tartu universitetą ir gijo gydytojo terapeuto specialybę. Gr žęs Lietuvą, Žag rėje vertėsi gydytojo praktika.
1919 savanoriu pradėjo dirbti Karo ligoninėje Kaun kaip sanitarinio evakuacinio punkto viršininkas. Vedė Stefaniją Janavičiūtę iš
V iguvos valsčiaus žgirių dvaro. Taip Vytautas Šileika tapo Užgirių
II dvaro savininku ir gijo dvarininko titulą.
1923 pasitraukė iš kariuomenės ir pradėjo verstis gydytojo
praktika Vaiguvos valsčiuje, gyvendamas Užgirių dvare. Be to, jis
buvo Vaiguvos valsčiaus savivaldos tarybos narys ir Pieno perdirbimo
bendrovės pirmininkas. Pasižymėjo ir visuomenine veikla Vaiguvos
žemės ūkio kooperatyvo Atžalos savivaldoje.
1934 03 04 Užgiriuose staiga mirė. Palaidotas Vaiguvos kapinėse dvarininkų Janavičių šeimos rūsyje.

Vytautas

ileika

Izidorius

imkus

ŠIMKUS Izidorius (1949 B lavėnų kaime, Ke mės rajone), buvęs
Kelmės rajono valdytojas, individualios monės savininkas.
1967 baigė Ras inių rajono L duvėnų vidurinę mokyklą,
1972 – Lietuvos žemės ūkio akademiją, kur gijo mokslinio agronomo
specialybę.
1973 pradėjo dirbti Kelmės rajono V iguvos kolūkyje vyriausiuoju agronomu.
1979 buvo paskirtas Kelmės agrocheminio susivienijimo pirmininku.
1981 pradėjo dirbti Kelmės žemės ūkio valdybos pirmininku.
Reorganizavus Žemės ūkio valdybą rajono agropramonin susivienijimą, buvo paskirtas šio susivienijimo pirmininku.
1989 buvo išrinktas Kelmės rajono vykdomojo komiteto pirmininku. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, buvo išrinktas Kelmės
rajono valdytoju.
1991 iš Kelmės rajono valdytojo pareigų atsistatydino ir dirbo
Kelmės buitinių paslaugų akcinės bendrovės direktoriumi.
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1995 kūrė individualią Izidoriaus Šimkaus monę, kurioje
dirba ir dabar.
2007 išrinktas Kelmės rajono savivaldybės tarybos nariu. ra
Kelmės rajono verslininkų asociacijos tarybos narys.
ŠIMKUS Zigmantas (1920 10 29 B ržėnų Akalicijos kaime, Š ukėnų vls.), ilgametis V iguvos parapijos klebonas, poetas.
1941 baigė Šiauli gimnaziją.
1941–1942 mokytojavo Viekšn lių pradžios mokykloje (Lu kės vls.).
1946 baigė Telši kunigų seminariją. Kunigavo Tauragėj ,
Maže kiuose, lakiuos , Vaič ičiuose, L eplaukėje, Pl ngėje, Darb nuose, Veiv ržėnuose.
Nuo 1963 iki 1989 buvo Vaiguvos parapijos klebonas, vėliau – altaristas.
Baigęs kunigystę, persikėlė gyventi pas seser
Šiauli s, kur
išleido du eilėraščių rinkinius – Šikšnosparniai tėvo sode (1994) ir
Nuodėguliai (2004). Savo eilėse kunigas apdainavo ne tik dramatišką
žmogaus būt , bet ir šviesos, grožio, palaimos siekius.
Mirė 2009 m. liepos 4 d. Šiauliuose. paskutinę kelionę –
tėvų kapus Šaukėnuose – palydėjo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, būrys kunigų, šaukėniškių ir žmonių, atvykusių iš kitų vietovių.

igmantas
enonas

imkus
liožys

ŠLIOŽ S Zenonas (1927 08 11 E dintaičių k., Telši r.), ilgametis V iguvos apylinkių veterinarijos gydytojas.
Baigė pradžios mokyklos keturis skyrius gimtajame kaime. Iš
to kaimo gimnaziją niekas nenuėjo mokytis. Arčiausiai buvo dvimetė
žemės ūkio mokykla Kęst ičių kaime, tame pačiame Telši rajone.
1946 stojo
Gruzdži veterinarijos technikumą, prieš tai
trejus metus lankęs parengiamuosius kursus. Technikume mokėsi
4-erius metus.
1950 09 01 stojo Lietuvos veterinarijos akademiją ir ją sėkmingai baigė.
1955 baigęs studijas, buvo paskirtas Salant rajoną (dabar
Kreting s rajonas). Ten dvejus metus dirbo Gegužės Pirmosios
kolūkio pirmininku, o vėliau – Pl ngės rajone Milaš ičių tarybinio
ūkio veterinarijos gydytoju.
1959 persikėlė K lainių tarybin ūk , kur trejus metus dirbo
veterinarijos gydytoju.
1962 05 pradėjo dirbti veterinarijos gydytoju Vaiguvos kolūkyje.
Mirė 2010 Kelmėje, palaidotas Šiaulių kapinėse.
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Vaiguvos miestelio žmonės.
S. Bagdono nuotr.

Vaiguvos pradžios mokyklos mokiniai.
19 6 m. V. Radavičiaus nuotr.
Nuotraukos iš kolekcininko
P. Kaminsko archyvo
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Daustorių dvaro gyventojai prie dvaro

Stefanija Liutikienė (Kačenovska) su drauge ūkininkauja
Daustorių dvaro laukuose. 19 6 m.
S. Liutikienė (Kačenovska) – Daustorių dvaro paveldėtoja.
Nuotraukos iš Kelmės krašto muziejaus archyvo
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Daustorių dvaro gyventojai prie rūmo

Priekyje – automobilis, kuriuo važinėjo ponia S. Liutikienė
(Kačenovska) prieškaryje (pirmasis automobilis valsčiuje).
Nuotraukos iš Kelmės krašto muziejaus archyvo
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Vaikai po Pirmosios komunijos prie Vaiguvos
bažnyčios. 19 6 m. Iš Lekavičių šeimos albumo

Leonas Mirauskas – Pakėvio pradžios mokyklos
mokytojas su mokiniais. Iš Tverijonų šeimos
albumo
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Garsaus Vaiguvos valsčiaus Užgirių dvaro
savininko Kazimiero Janavičiaus duktė
Gabrielė Janavičiūtė- určinienė ilgus metus
klajojo Sibiro platybėse su savo draugu –
esniškės dvaro savininku Jeronimu
Altajaus kr. 195

liageriu.

m. Iš Onos Kalasauskienės

(Janavičiūtės) asm. albumo

Buvusi Norkių kaimo gyventoja Ona Jocaitė
su vyru Antanu Laurinavičiumi ir vaikais
Stefanija ir Vladu po Pirmosios komunijos.
19 7 m. Iš Laurinavičių šeimos albumo
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Magdelena Sirūnavičienė (antra iš dešinės)
su vyru (pirmas iš dešinės),

giminėmis

ir tėvais. Ubesiukų k. 19 9 m.

Pirma iš kairės – Paulina Eitmantytė, pirma
iš dešinės – Ieva Eitmantytė su drauge Tolišių
kaime. Apie 19 6 m. Iš Žalpių šeimos albumo
Michalina Lekavičiūtė Norkių kaime.
Apie 1950 m. Iš Lekavičių šeimos albumo
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Poetas Vladas

S ŽMONĖS

imkus su žmona teatrologe Gražina Mareckaite.

Apie 1965 m. Iš A. Žukausko šeimos albumo

Laugiriškių kaimo gyventojai
Pranas ir Antanina Jankauskai.
Iš Jankauskų šeimos albumo
Adomas Banys – kraštotyrininkas
iš Pikelių k. 1960 m.
Iš Banių šeimos albumo
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Vytautas Ežerskis (viduryje) prieš išvykstant
į ekskursiją

Išvykoje (V. Ežerskis – pirmoje eilėje antras
iš dešinės). Apie 1975 m.
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Antanas Karpas iš Bagužių kaimo.
Iš Karpų šeimos albumo

Grigienė su
dukterimis prie namų
Daustorių kaime.
Iš Eitmančių šeimos
albumo

Vilmantas Kriskus
su žmona Danute ir
dukrele Sandra ant
rankų. Vaiguva.
199

m.
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Atėnų (Graikija) olimpinių žaidynių dalyvis vaiguviškis
Mindaugas Norbutas trasoje bėga 800 m distanciją. 200

m.

Veronika Paplauskienė su savo paveikslu. 2007 m.
Iš Paplauskų šeimos albumo
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Pirmoji Graužikų pradžios mokyklos mokytoja
Baldauskaitė pokariu dingusi be žinios.
Iš I.

ilgalienės asm. albumo

Bagužių kaimo ūkininko Vincento Pociaus

Eugenija Aponkienė (Klimaitė).

vaikaitis su žmona Rima (antras iš kairės).

Klapatauskių k.

1976 m. Iš Pocių šeimos albumo
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Ala Lekavičienė,
Stefanija

altienė ir

Kristina Lukošienė
su rankdarbiais.
Iš Vaiguvos
bendruomenės
archyvo

1416

Kalasauskų šeima, gyvenusi Petrapilyje, atvykusi
į Lietuvą išaugino vieną dukterį ir keturis sūnus
Vytautą, Tadą, Praną, Eugenijų (gyveno JAV).
Visi tapo statybininkais. Tai vaiguviškės
dvarininkės Onos Janavičiūtės uošviai. 2005 m.

Ona Geštautaitė ir Juozas Jocius –
Ievos

varcaitės seneliai.

2007 m. A. Petrašiūno nuotraukos
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I.

varcaitė Apeninų

kalnų papėdėje
(Italija). 199

m.

Vaiguvos dvare
gyvenanti Stefanija
altienė pasakoja apie
dvarą ir vienuolyną.
2010 m. Leonoros
Kasiulytės nuotr.

1418

Pirmasis kraštiečių susitikimas Vaiguvoje. Iš kairės traumatologas
Petras Penikas, Vilniaus pedagoginio instituto lektorius Petras Tomkus,
Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos fakulteto dekanė Vida Kniūraitė,
kardiologas Alfonsas Andrulis
Pirmasis kraštiečių susitikimas Vaiguvoje.
2002 m. A. Bitvinsko nuotraukos
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Pirmoji Vaiguvos valsčiaus sekretorė
ofija Linkutė Vaiguvoje
Jucių kaimo gyventoja Irena Barauskienė.
2005 m. A. Petrašiūno nuotraukos

Ilgametė fizikos mokytoja

ofija

Ramančiūnienė. Iš Ramančiūnų
šeimos albumo
1420

Vaiguvoje susitiko kraštiečiai (iš kairės) dr. I.
Rytis Alūza (iš

iaulių), Regina

varcaitė (iš Vilniaus),

altytė (iš Anykščių). 2002 m.

A. Bitvinsko nuotr.

Rasa Pociūtė su Sauliumi Bagdonu prie tėvo Viktoro Pociaus kapo.
Iš Pocių šeimo albumo
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imtametė senolė iš Pakėvio kaimo Bronislava Urbelienė su vaikaite.
Iš Raponavičių šeimos albumo
Ona Lukošienė (Paliulytė) iš Vikraičių kaimo. Iš Lukošių šeimos albumo
. Stulpinienė (Daukšaitė) prie šimtamečio ąžuolo Laugiriškių kaime.
Iš Daukšų šeimos albumo
1422

Sesuo Leonora Kasiulytė prie kongregacijos
įkūrėjos Marijos Rusteikaitės paveikslo kopijos.
Panevėžys. 2009 m.
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Marija Rusteikaitė (1892–19 9) –
vienuolyno įkūrėja Vaiguvos dvare
1424

Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos vyresnioji Leonora Kasiulytė
darbo kabinete. 2005 m. Iš L. Kasiulytės asm. albumo

Kairysis ir dešinysis altoriai Vaiguvos parapinėje bažnyčioje.
2005 m. A. Petrašiūno nuotraukos
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Ona ir Pranas Kalasauskai.
2005 m. A. Petrašiūno nuotr.

Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV, Kanadoje, Izraelyje,
Norvegijoje ir kt. Alfonsas Eidintas su žmona Birute ir dukra
Monika Vaiguvoje prie mamos namo. 200

m. Iš asm. albumo
1426

Juzefa ir Ipolitas Dargvainiai, kartu
pragyven 50 metų, išaugin tris sūnus
ir tris dukteris, Vaiguvoje švenčia
auksines vestuves. 2000 m.
Iš Dargvainių šeimo albumo
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Vaiguviškė Irena Lunskienė (Lukošiūtė;
pirma iš kairės) darbo kabinete

iauliuose.

Iš Lukošių šeimos albumo
Vaiguvos mokyklos mokiniai ir mokytojai.
Iš mokyklos archyvo

1428

Iš Kilonių kaimo kil s Vladislovas Bartkus sako kalbą Sąjūdžio
susibūrime. 1989 m. Iš Bartkų šeimos albumo

Buv s

vytriškės kaimo gyventojas Aloyzas Žukauskas Prezidentūroje.

Iš Žukauskų šeimos albumo
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lintonas per skiriamųjų raštų įteikimo ceremoniją priėmė ne tik LR

ambasadorių Alfonsą Eidintą, bet ir jo šeimos narius (iš dešinės) žmoną Birut Eidintien
(Astrauskait ), dukrą Aist Eidintait ir sūnų Donatą Eidintą. Vašingtonas. 199

12 09

LR Prezidentas Valdas Adamkus įteikia skiriamuosius raštus LR ambasadoriui Izraelyje
Alfonsui Eidintui. Nauja tai, kad šioje ceremonijoje dalyvauja ir ambasadoriaus šeima
žmona Birutė, dukra Aistė, sūnus Donatas ir mažoji dukrelė Monika. Vilnius. 2001 12 1 .
Iš Eidintų šeimos archyvo

1430

Ekspedicijos vadovė I.

varcaitė priebutyje

laukia audiencijos pas didžiausio Vaiguvos
valsčiuje Užgirių dvaro savininkų palikuon
Oną Kalasauskien (Janavičiūt ; viršuje).
2007 m. A. Petrašiūno nuotr.

Dvarininkė Regina Jankauskienė (Bytautaitė –
garsios Bytautų dinastijos palikuonė) aprodo
ekspedicijos vadovei I.

varcaitei remontuotą

savo gimtojo Adošiškės dvaro rūmą tiek iš
vidaus, tiek iš išorės, aiškindama, kiek
sudėjusi pinigų remontui
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Ona Butenienė,
Roma Kvietkuvienė,
Lidija Gulbinienė
su rankdarbiais.
Iš Vaiguvos
bendruomenės
albumo
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Summaries of the papers approved
by the Lietuvos valsčiai Monograph
Series Lithuanian Local Researches
Commission for Scientific Works
Land subsurface setup in Vaiguva area
Aleksandras

liaupa

The area of the former Vaiguva Valsčius is sandwiched among the Central
Žemaitija hill area and two plateaus North–east Žemaitija and East Žemaitija.
Therefore, the relief and the geological face of the surface are rather varying,
as well as the subsurface setup that has been e plored by core sampling and
geophysical methods. Two stages are distinguished in the developmental history
of the subsurface a very long (billions of years) geological epoch, when the
crystalline, magmatic and metamorphic rocks were forming, and the stage when
the sedimentary cover was being settled. The latter stage lasted just about 700
million years, when the 1 800–1 900 metre thick layer of sedimentary deposits
was formed. The crystalline rocks make more than 40 km thick Earth’s crust.
Magmatic and metamorphic rocks, due to their variety and structure conditions, are grouped into separate blocks or zones. Thus the environs of Vaiguva
lie at the eastern margin of the West Lithuanian granulitic domain (block), where
Tauragė–Ogrė, Telšiai, Mažeikiai–Vilnius and Jurbarkas zones are distinguished.
The sedimentary cover consists of Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian,
Upper Permian, Lower Triassic, Middle–Upper Jurassic, Lower Cretaceous and
uaternary deposits with the latter beds having received the most attention in
the present paper. The uaternary deposits form the recent relief. At the line
separating the Pre uaternary and the uaternary rocks, there is a neotectonic
structure closely related to the structure of the Pre uaternary and the block setup
of the crystalline basement.
Nature Research Centre, Institute of Geology and Geography,
Akademijos St. 2, 08412 Vilnius, Phone 3705 2711618, info geo.lt

The lithogenic base of natural landscape
in Vaiguva area
Ieva

varcaitė

After the glaciers of the Last Glaciation retreated finally northwards to
Scandinavia, the lithogenic base of the Vaiguva area had been forming under
the direct influence of climatic factors, because there were no biogenic landscape
components (flora, fauna and soil) there, which appeared during later processes.
That period in the area of Vaiguva was notable for natural environment without
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human beings. There had been no environmental problems, and natural development of the environment took place.
With the glaciers melting, running water created hills varying in height, it
carved hollows and valleys in the area discussed, where water still lies in the
deeper parts even now. So a landscape mosaic in the area was being formed
over long time.
The investigations showed that the erosion caused by historical activity
of humans in the area of Vaiguva changed not only the soil characteristics but
also the relief forms the hills became lower and flatter, human caused terraces
were formed on the slopes, accumulative soil fans rich in charcoal appeared at
the hill bottoms, the hollows among the hills became smaller and higher lying,
the shape of hills changed, their relative height decreased, and moreover, a new
type of sediments, i.e., soil diluvium, was formed.
Applying the Mohs scale of mineral hardness, a newly created method for
determination of charcoal age has enabled to reveal the start and further course
of the anthropogenisation of the Vaiguva area, as well as evaluate the suitability
of a certain landscape site for economic activities of a certain type. Finally, a
landscape map with a scale of 1 120 000 have been created for the first time to
be used for opting environment protection measures.
Phone

370 69517737

The prehistory of the Vaiguva area
Mykolas Michelbertas
Vilnius University

The remotest past of Vaiguva environs are witnessed by archaeological
monuments the studies of which start at the end of the 19th c. The monuments
and occasional finds enable to speak about the level the area had been populated
during different periods.
The oldest traces of humans are attributed to the Late Palaeolithic (11th-9th
millennia BC). At the Kalniškiai Mound, in 2007, there was a flint end scraper
(Fig. 1) detected, which can be attributed to the Swiderian and Arensburg cultures.
Were there Late Palaeolithic campsites in Vaiguva environs? To reply this uestion is difficult, but undoubtedly the people of that period used to come there.
There are more data about Vaiguva area population from the Early Iron
Age or Roman period (1st–4th c. AD). Settlements and burial monuments of that
period are also detected. One settlement was on the Kalniškiai Mound (Fig. 2).
Here, a cultural layer with brushed ceramics was detected with clay plastering
pieces and an oval rubber-stone.
Burial monuments, barrows, are known in Perkūniškė and Tolišiai. Two
barrows with graves of unburned body remains were investigated in Perkūniškė.
Round stone ring remains were found in the barrows. The rings formed of
various-sized stones were from 5.6 to 8.4–9.6 m in diameter. The Barrow I was
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found to contain 5 graves (Figs. 3 and 4), including 3 men and 2 children ones.
The dead were buried as deep as 0.45–9.6 m, while men heads were directed
northwards or westwards, and children’s northwards or southwards. The dead
were buried with cerements. Men had socketed iron a es (Figs. 5 3 and 6 1), also
a knife with a hooked backside (Fig. 6 5), socketed iron spearheads (Fig. 6 2,3)
and brass ornaments–a neck-ring with knob-shaped terminals (Fig. 5 2), highly
profiled crossbow brooch (Fig. 6.4) and a circular-head pin (Fig. 5 1). Children
graves were found to contain an iron knife and an awl, brass ornaments–a neck
ring with knob-shaped terminals, a brooch with a triangular foot (Fig. 7 1,2), a
necklace made of beads with a pendant. There was also an occasional find–a
bracelet of s uare section with rounded terminals (Fig. 7 3). The Barrow II was
destroyed.
Chronology of the Perkūniškė barrow is related to the period of the 2nd c.
and the beginning of the 3rd c.
Various artefacts from the destroyed Tolišiai barrow were taken to the
museums, including socketed iron a es (Fig. 8 1), brass neck-rings with conic
(Fig. 9 2), bo -shaped (Fig. 9 3) and spoon-shaped (Fig. 10 4) terminals, brass coil
pin (Fig. 9 1) and belt buckle with openwork coating (Fig. 10 3). Vaiguva–Tolišiai
gave us also a conve band bracelet (Fig. 11) and three Roman coins, including
a Faustina I sesterce coined after her death (in 141). The Tolišiai finds showed
that there was a 2nd–4th c. barrow destroyed, where artefacts of Western Lithuanian and Roman import character were detected.
We have less data in the Vaiguva area from the Middle Iron Age (5th–8th–
9th c.). This was the time when burial customs were changing–the dead used to
be buried in separate graves. The Papilalis hill-fort seemed to have been inhabited
at that time (Fig. 12) and the fortification works had been done for the first time.
This hill-fort was used most intensively during Late Iron Age, when there
was a rampart formed at the top brink and a fosse was dug at the hill base,
and the slopes were evened. A wooden castle seems to be there. The dwellers
of the castle were buried in a nearby former gravesite, the position of which is
not determined yet. The artefacts found at the surface contain brass ornaments
spiral rings, penannular brooches with cylindrical, polygon or animalistic terminals, a bracelet with tapering terminals. The chronology of the artefacts embraces
the period of 9th–10th c.
The dead were further buried in Tolišiai gravesite. Museums had taken from
this destroyed site such artefacts as brass penannular brooches with animalistic
(Figs. 8 2, 10 1) and polygonal (10 2) terminals, fragments of portable brass balance
(Fig. 10 3). The latter showed that merchants had lived in Tolišiai community.
Some things found in Tolišiai have fire signs since the dead were being buried
here slightly or entirely burnt. Tradition of cremation of the dead started to be
common in the 9th c.
Vilnius University, Faculty of History, Universiteto St. 7,
01513 Vilnius, Phone 3705 2687285, violeta.vasiliauskiene if.vu.lt
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Communal works by Vaiguva dwellers
in the first half of the 20th century
Jonas Mardosa
Lithuanian University of Educational Sciences

The communal assisting work (Lith. talka, a type of unpaid voluntary collective work) in the environs of Vaiguva in the first half of the 20th century was a
common form of peasant community life and more often related to the specificity
of farming among Samogitians (Žemaičiai). Large farms were in greater numbers
in Samogitia, where technical novelties used to appear earlier than in other regions. So threshing machines, as well as fla working re uired more workmen.
Therefore the assisting work was rather well organised and used most often for
the main agricultural works.
Such communal assisting in ploughing and sowing was rarer and it was
used to be organised if a farmer was lacking labour force. The assistance in
fertilising the fields with manure is more common. Because this is a physical
sweat, demanding collective efforts, it used to be done by hired workmen or a
village agreed to take the manure away to the fields from cowsheds of farmers
in turn. There were various manners and magic acts performed during the common works in the Vaiguva area. They were related to the name of God and the
hope in his assistance. The purpose of these manners was to protect the future
harvest and getting it larger. The talka manners were also often related to the
waiting for the work finish party.
If assisting in haymaking is rather rare, the rye reaping used to be done
with talka, especially in larger farms. Some assisting workers were repaid by grain,
while others used to get hay or money. The main stages of rye reaping in the area
of Vaiguva were as follows initiation, rye cutting and finishing. The Samogitians
used to cut rye in pairs when men work with scythes, and women tie the cut
rye into sheaves. Therefore, it was common that the pairs were competing with
others. The Christian and ritual customs were typical of the initiation and the
finishing. So, the finish of the rye reaping was marked by cutting and binding
the last sheaf, then making a garland and presenting it to the farm owner. The
customs of the finishing stage had various purposes. Some of them are of entertaining character, when the delight of finishing the work is stressed with a hope
of lavish feasting. The other customs are related to the hope of good harvest in
the future. Farmers used to organise talka for potato digging and fla pulling in
order to get in the harvest as soon as possible. Fla scutching that was being
done at night or day contained also some entertainment, especially desirable at
night. The talka for thrashing was organised for works done by thresher-machines,
which needed assistance of neighbours. These were work-in-returns assisting works,
which were repaid by better feed and the work finish feasting.
Due to pig slaughtering specificity, it was necessary to get assistance from
a professional butcher and neighbours. This process is related to various believes
having a purpose to ensure plenty of meat and its high uality. The day for
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slaughtering was selected according to week days and, especially, moon phases.
The assistance in slaughtering is typical of such customs as bringing some meat
to neighbours and entertaining the assisting people at dinner.
Feeding the assisting labourers is related to a traditional life way determined
by religious customs and nutrition traditions. Anyway, food was more plentiful
and various in the case of assisting works. It depended largely on work length
and difficulty. Mid-day dinner used to be lighter it was followed by a uite
lavish supper that often was the work finish feasting as well. The labourers of
the assisting works in Vaiguva community used to be treated with traditional
occasional Samogitian dishes (kastinis–hand-made mi of butter and sour cream) as
well as the new ones (kugelis–potato pudding, cepelinai–potato dumplings stuffed
with minced meat, and other mince products) spreading in the first half of the
20th century. However, typical Samogitian porridges and some other everyday
courses also used to be served up.
The assisting collective work (talka) as a form of work in peasant communities e isted well under the private peasant farming, but largely disappeared
after the Soviet collectivisation of the agriculture.
Lithuanian University of Educational Sciences, T. Ševčenkos St. 31,
03113 Vilnius, Phone 3705 2331044, jonas.mardosa leu.lt

A problem about attribution of Vaiguva
subdialect Raseiniai or Varniai subdialects
Daiva Vaišnienė
Lithuanian University of Educational Sciences

The paper deals with the problem of attribution of Vaiguva subdialect,
because some sources attribute it to the South Samogitians of Raseiniai area,
while others to those of Varniai. Since the prevalence of Raseiniai subdialect
in present-day subdialect is stated, from synchronicity viewpoint this subdialect
should be attributed to the Raseiniai type. Sometimes, as in entire border area,
the adjacent Varniai forms can be facultatively used, but it is doubtful they could
become prevailing ever. Maybe, narrowing of nasal diphthongs as clear distinctive feature of Varniai and Raseiniai types had been neglected some time ago
in order to e pand the area of Raseiniai subdialect type. However, it is difficult
to find confident proof, since the narrowing always was very inconsistent (this
would indicate both the old vanishing feature, and that obtained from another
subdialect). Moreover, this attribution to the Varniai type is proposed only by
some investigators, which are inclined to consider this area as transitive one.
Lithuanian University of Educational Sciences, T. Ševčenkos St. 31,
03113 Vilnius, Phone 3705 2333843, daiva.vaisniene leu.lt
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Some typical features of Vaiguva
subdialect
Regina Venckutė
Vilnius University

Within the Lithuanian dialect classification, the Vaiguva subdialect is attributed to the South Samogitian (Pietų Žemaičių) Raseiniai subdialect, but it attained
some specific features of Varniai subdialect (also South Samogitian), because
Vaiguva lies at the very boundary between the Raseiniai and Varniai subdialects.
Several decades ago, the Vaiguva subdialect seemed to have been closer to the
Varniai type however, such presumption lacks evidence, because there are very
few records made earlier. Now it can be said that such diphthongs as un, in in
Varniai area are pronounced an, en, as it is in typical in Raseiniai area.
The paper is based on te ts taped in 2007 as well as most pronounced
peculiarities in accentuation, phonetics and morphology for this subdialect. The
attention was paid mostly to the vocalism system, since the vowel isophones enable to reveal more accurately the differences in the boundary subdialects. The
description of accentuation and morphology features is more fragmental. The
peculiarities in synta and le is are illustrated by several transcribed sentences
from the above-mentioned tape.
Vilnius University, Faculty of Philology, Universiteto St. 5,
01513 Vilnius, Phone 3705 2687203, regina.venckute flf.vu.lt
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Straipsnių autoriai
Andrulis Alvydas – sportininkas, Vaiguvos vidurinės mokyklos
mokytojas.
Andrulytė Irena – pradinių klasių mokytoja, baigusi Šiaulių universitetą, kraštotyrininkė.
Baliulis Algirdas – istorikas, humanitarinių m. daktaras, Istorijos
instituto mokslo darbuotojas.
Čilvinaitė Marija – etnografė, kraštotyrininkė.
Dargvainienė Zofija – ilgametė Vaiguvos pieninės darbuotoja ir jos
vedėja.
Dargvainis Antanas – Vaiguvos seniūnijos seniūnas.
Dauginytė Rūta – farmacininkė.
Deimantienė Marijona – matematikė, Kelmės „Kražantės“ vidurinės
mokyklos mokytoja.
Drotvinas Vincentas – kalbininkas, humanitarinių m. daktaras, Lietuvos edukologijos universiteto profesorius.
Eidintas Alfonsas – istorikas, humanitarinių m. habil. daktaras, Vilniaus universiteto profesorius, Lietuvos Respublikos ambasadorius
JAV, Kanadoje, Izraelyje, Norvegijoje ir kt.
Garšvienė Aniceta – pedagogė logopedė, humanitarinių m. daktarė,
Šiaulių universiteto docentė.
Gerbenis Osvaldas – etnomuzikologas, Kelmės muzikos mokyklos
mokytojas, Kelmės rajono jaunimo folkloro centro darbuotojas.
Jankauskas (Jankus) Antanas – fizikas, gamtos m. daktaras.
Jocytė Zofija – Vaiguvos apylinkių dainininkė, giedotoja, kraštotyrininkė.
Juščiūtė Gabija – „Versmės“ leidyklos redaktorė, vadybininkė.
Kalasauskas Pranas – inžinierius, ūkininkas, Vaiguvos apylinkių
„Užgirių“ medžiotojų būrelio vadovas.
Kalasauskienė (Janavičiūtė) Ona – ekonomistė, buvusio didžiausio
Vaiguvos valsčiuje Užgirių dvaro palikuonė.
Kasiulytė Leonora – Dievo Apvaizdos vienuolyno vyresnioji.
Kiršinaitė Audronė – bibliotekininkė, Šiaulių Povilo Višinskio bibliotekos Metodinio skyriaus darbuotoja.
Klimašauskienė (Gaščiūnaitė) Marija – kraštotyrininkė.
Straipsnius „Vaiguvos“
monografijai parašė 64
autoriai.
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Kniūraitė Vida – istorikė, humanitarinių m. daktarė, docentė, Lietuvos
edukologijos universiteto Istorijos fakulteto dekanė.
Kundrotienė Stefanija – kalbininkė, Lietuvių kalbos instituto Leksikografijos skyriaus darbuotoja.
Kunickienė Stanislava – žolininkė, kraštotyrininkė.
Kvietkus Juozas – veterinarijos gydytojas.
Kvietkuvienė Roma – režisierė, Vaiguvos kultūros namų direktorė.
Lazdauskaitė Živilė Marijona – botanikė, gamtos m. daktarė, Vilniaus
pedagoginio universiteto docentė.
Lukošius Alvydas – agronomas, Vaiguvos seniūnijos seniūnas.
Mardosa Jonas – etnologas, humanitarinių m. daktaras, Lietuvos
edukologijos universiteto docentas.
Mareckaitė Gražina – teatrologė.
Meliešius Vaclovas – Vaiguvos apylinkių bitininkas.
Michelbertas Mykolas – archeologas, humanitarinių m. habil. daktaras, profesorius, Vilniaus universiteto Archeologijos katedros vedėjas.
Norbutienė Kornelija – dailėtyrininkė, Vaiguvos vidurinės mokyklos
mokytoja.
Norkienė Sniegina – medicinos sesuo, Vaiguvos vilnų karšyklos
savininkų palikuonė.
Norkutė Ligita – kalbininkė, Vaiguvos vidurinės mokyklos mokytoja.
Pauliukėnienė Liucija – istorikė, ilgametė Vaiguvos vidurinės mokyklos direktorė.
Penikas Petras – medikas, Santariškių universitetinės ligoninės gydytojas traumatologas.
Počiulpaitė Elena – menotyrininkė, humanitarinių m. daktarė, Liaudies
kultūros centro darbuotoja.
Purvinas Martynas – architektas, humanitarinių m. daktaras, Kauno
technologijos universiteto Urbanistikos fakulteto vyr. mokslo darbuotojas.
Purvinienė Marija – architektė, Kauno technologijos universiteto
Urbanistikos fakulteto mokslo darbuotoja.
Radžiuvienė Zofija – agrochemikė, Vaiguvos seniūnijos žemės ūkio
specialistė.
Remeikis Jonas – ūkininkas, liaudies menininkas.
Rimeikienė (Barbaraušaitė) Marijona – giedotoja.
Rimkus Vaclovas – pedagogas, istorikas, kraštotyrininkas.
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Savickienė (Mikolaitytė) Salomėja – dainininkė, giedotoja, dainų
kūrėja ir jų atlikėja.
Skardžiuvienė Dalia – ekonomistė, Vaiguvos bendruomenės pirmininkė.
Strakšienė (Slipkutė) Vitalija – ryšininkė, ilgametė (apie 40 metų)
Vaiguvos ryšių skyriaus viršininkė.
Šaltienė Stefanija – Vaiguvos apylinkių dainininkė, giedotoja.
Šilgalienė Idalija – Graužikų pradinės mokyklos mokytoja.
Šliaupa Aleksandras – geologas, gamtos m. daktaras, Geologijos
instituto vyr. mokslo darbuotojas.
Šliožys Zenonas – veterinaras, ilgametis Vaiguvos apylinkių veterinarijos gydytojas.
Švarcaitė Ieva – geografė, gamtos m. daktarė, Vilniaus universiteto
lektorė, Tarptautinės mokslų akademijos asocijuota docentė (ADoc)
ir Doctor scientiarum naturalium.
Tomkus Petras – istorikas, Lietuvos edukologijos universiteto lektorius,
LR Seimo kanceliarijos vyr. specialistas.
Tomkutė Dana – istorikė, Vilniaus Jono Basanavičiaus vidurinės
mokyklos mokytoja.
Ūksas Egidijus – istorikas, Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos
vyr. mokytojas.
Vaišnienė Daiva – kalbininkė, humanitarinių m. daktarė, Lietuvos
edukologijos universiteto docentė.
Venckutė Regina – kalbininkė, humanitarinių m. daktarė, Vilniaus
universiteto Baltų kalbų katedros docentė.
Vitkauskas Adomas – etnografas, kraštotyrininkas.
Vitkauskas Vytautas – kalbininkas, humanitarinių m. habil. daktaras,
Muzikos akademijos profesorius.
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Santrumpos ir sutrumpinimai
AB – akcinė bendrovė
APK – Antrasis pasaulinis karas
ASU – Aleksandro Stulginskio universitetas
AT – Aukščiausioji Taryba
AT AS – Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas
K – entro komitetas
DŽDT – Darbo žmonių deputatų taryba
ES – Europos Sąjunga
J R – Jaunųjų ūkininkų rateliai
JAV – Jungtinės Amerikos Valstijos
K – Kultūros centras
KGB – SSRS saugumo komitetas
KKM – Kelmės krašto muziejus
KMA – Kauno medicinos akademija
KMI – Kauno medicinos institutas
KN – Kultūros namai
KP A – Kultūros paveldo centro archyvas
KPI – Kauno politechnikos institutas
KTU – Kauno technologijos universitetas
KU – Klaipėdos universitetas
LAA – Lietuvos archeologijos atlasas
L VA – Lietuvos centrinis valstybės archyvas
LDI – Lietuvos dailės institutas
LDK – Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
Ldk – Lietuvos didysis kunigaikštis
LDM – Lietuvos dailės muziejus
LDT – Liaudies deputatų taryba
LE – Lietuvių enciklopedija
L – Lietuvių frontas
LGGRT – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
L A – Lietuvos ypatingasis archyvas
LKI – Lietuvių kalbos institutas
LKKA – Lietuvos kūno kultūros akademija
LKKAS – Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio
genocido, artimųjų sąjunga
LKKI – Lietuvos kūno kultūros institutas
LKP – Lietuvos komunistų partija
LKT – Lietuvos kultūros taryba
LLKJS – Lietuvos Lenino komunistinio jaunimo sąjunga
LLMA – Lietuvos literatūros ir meno archyvas
LLTI – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
LMTA – Lietuvos muzikos ir teatro akademija
LM – Lietuvos metrika
LNK – Lietuvos nacionalinis kultūros centras
LR – Lietuvos Respublika
LSDP – Lietuvos socialdemokratų partija
LSMU – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
LSSR – Lietuvos Sovietų Socialistinė Respublika
LSU – Lietuvos sporto universitetas
L S – Lietuvos šaulių sąjunga
LTOK – Lietuvos tautinis olimpinis komitetas
LTR – LLTI Lietuvių tautosakos rankraštynas
LTS – Lietuvių tautininkų sąjunga
LVA – Lietuvos veterinarijos akademija
LVIA – Lietuvos valstybės istorijos archyvas
LŽ A – Lietuvos žemės ūkio akademija
LŽ U – Lietuvos žemės ūkio universitetas
MA – Mokslų akademija
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MAB – Mokslų akademijos biblioteka
MGB – SSRS valstybės saugumo ministerija
MRU – Mykolo Romerio universitetas
NŽT – Nacionalinė žemės tarnyba
PPK – Pirmasis pasaulinis karas
OŽ – olimpinės žaidynės
SSRS – Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga
A – iaulių archyvas
AM – iaulių „Aušros“ muziejus
MI – iaulių mokytojų institutas
MM – vietimo ir mokslo ministerija
U – iaulių universitetas
TS-LKD – Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai
UAB – uždaroji akcinė bendrovė
VBA – Vaiguvos bažnyčios archyvas
VDA – Vilniaus dailės akademija
VDU – Vytauto Didžiojo universitetas
VGTU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas
VISI – Vilniaus inžinerinis statybos institutas
VK – Vykdomasis komitetas
VLE – Visuotinė lietuvių enciklopedija
VRM – Vidaus reikalų ministerija
VU – Vilniaus universitetas
VVPI – Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas
Ž B – Žemės ūkio bendrovė
Ž M – Žemės ūkio ministerija

a. – amžius, aikštė
adm. – administracija, administracinis
akad. – akademija
al. – alėja
ap. – apyrašas, apr. – aprašas
apyl. – apylinkė
apskr. – apskritis
ats. – atsakingasis
aukšt. – aukštuma; aukštaičių
b. – byla
bal. – balandžio (mėnuo)
b-ka – biblioteka
brėž. – brėžinys
brus. – baltarusių
buv. – buv s
b-vė – bendrovė
bžn. – bažnyčios, bažnytinis
bžnk. – bažnytkaimis
D – kompaktinė plokštelė
cnt – centneris
d. – diena
dail. – dailininkas
dbr. – duburys
dėst. – dėstytojas
dial. – dialektizmas (tarmybė)
dienr. – dienraštis
d-ja – draugija
dr. – daktaras
drp. – durpynas
dš. – dešinysis (intakas)
dv. – dvaras
eil. – eilėraštis; eilutė
eil. Nr. – eilės numeris

eksp. – ekspedicija
etn. sr. – etninė sritis
ež. – ežeras
f. – fondas
fak., f-tas – fakultetas
filol. – filologas, filologijos
filos. – filosofas, filosofijos
g. – gatvė; giminė (gram.)
geg. – gegužės (mėnuo)
gim. – gim s
gimn., g-ja – gimnazija
gyv. – gyvenantis; gyvenvietė
glž. st. – geležinkelio stotis
ha – hektaras
habil. dr. – habilituotas daktaras
ide. – indoeuropiečių
įl. – įlanka
iliustr. – iliustruotas
inst., i-tas – institutas
int. – intakas
inž. – inžinierius, inžinerinis
išn. – išnyk s
išsp. – išspausdinta
k. – kaimas; kalba; kursas
k. a. – kaip antai
kan. – kanauninkas
kand. – kandidatas
kl. – klasė
kln. – kalnas
klv. – kalva
kn. – knyga
kol. – kolūkis
kp – kapeika
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kp. – kapinės
kr. – kraštas
k-tas – komitetas
kun. – kunigas
l, L – litras
l. – lapas (popieriaus); laipsnis
laikr. – laikraštis
lenk. – lenkų
lent. – lentelė
liet. – lietuvių, lietuviškai
lit. – literatūra
l-kla – leidykla
Lt – litas
ltn. – leitenantas
m. – metai; mir s; mokslų (prie mokslo laipsnio)
mg. – magnetofono juosta
m-ja – ministerija
m-kla – mokykla
mln. – milijonas
m. m. – mokslo metai
mok. – mokinys
mokyt. – mokytojas
moksl. – mokslinis, -ė, mokslo
mst. – miestas
mst. d. – miesto dalis
mstl. – miestelis
mšk. – miškas
mškl. – miškelis
Nr., nr. – numeris
nuotr. – nuotrauka
org. – organizacija, organizacinis
p. – puslapis; pietūs (pasaulio šalis)
pab. – pabaiga
pagr. – pagrindinis
pan. – panašiai
par. – parapija
pav. – paveikslas (iliustracija); pavietas
pavad. – pavaduotojas
pėst. – pėstininkų
pieš. – piešinys
pil. – pilietis
piliav. – piliavietė
pirm. – pirmininkas
pkp. – pilkapynas
pl. – plokštelė
plg. – palygink
plk. – pulkininkas; pelkė
plkl. – piliakalnis
plv. – palivarkas
po. Kr. – po Kristaus
pr. m. e. – prieš mūsų erą
prad. – pradinis, pradžios
prel. – prelatas
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prof. – profesorius; profesinis
progimn. – progimnazija
prvd. – pravardė
pv. – pieva
pvd. – pavardė
pvz. – pavyzdžiui
r. – rajonas
rb – rublis
red. – redakcija, redakcinis, redaktorius
reprod. – reprodukcija
rež. – režisierius
rink. – rinkinys
s. – sūnus; sala
sav. – savaitė
savaitr. – savaitraštis
sen. – seniūnas; seniūnija; senasis, senovinis
s-ga – sąjunga
sl. – slavų
soc. – socialinis; socialistinis
sov. – sovietų, sovietinis
sp. – spauda; spaustuvė
splv. – spalvotas, -a
sr. – sritis
str. – straipsnis
š. – šiaurė (pasaulio šalis); šalis
š. m. – šių metų
šnek. – šnekamosios (kalbos)
šv. – šventas
vč. – venčiausiasis, -ioji
t – tona
t. – tomas
t. y. – tai yra
t. p. – taip pat; ten pat
tūkst. – tūkstantis
tv. – tvenkinys
up. – upė
upl. – upelis
u-tas – universitetas
vad. – vadovas; vadinamasis
val. – valanda
v-ba – valdyba
vyr. – vyriausias, vyriausiasis
vyresn. – vyresnysis
vls. – valsčius
vnk. – vienkiemis
vns. – viensėdis
vnt. – vienetas, vienetų
vok. – vokiečių
vtv. – vietovardis
žr. – žiūrėk
ž. ū. – žemės ūkis
žurn. – žurnalas, žurnalistas
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Monografijos finansavimas
Petras Jonušas, Ieva

varcaitė

Didžiausią paramą – 10 136,70 Eur (35 000 Lt) suteikė Žeimelio žemės ūkio
bendrovė (vadovas Česlovas Karbauskis), 10 000 Eur UAB Konversita (direktorius
Vaidas Juška), 3 000 Eur Lietuvos kultūros taryba (sumokėjo už 66 monografijos
egzempliorius, skirtus bibliotekoms), 2 700 Eur – UAB Magnolija .
Pateikiame rėmėjų ir finansuotojų sąrašą paaukotų sumų mažėjimo tvarka.
Rėmėjai

Aukojimo data

Paaukota suma, Eur

Žeimelio žemės ūkio bendrovė
UAB Konversita

2013
2017
2018
2017
2018
2014
2018
2013
2018
2008
2014

11
12
01
03
12
09
09
11
10
01
10

07
27
15
30
03
23
18
07
22
15
21

10
5
5
3
2

2015
2017
2014
2017

06
06
09
07

30
13
30
11

Lietuvos kultūros taryba
UAB Magnolija
Zosė Radžiuvienė
UAB Račkausko agrotech
Ona Lukošienė
Jonas Rimeikis
Arūnas Trilikauskas
Stefanija Burbienė
Juozas Bytautas
Vladislovas Bartkus
Ligita Teresiūtė
Danutė Lapinskienė
Iš viso

136,70
000,00
000,00
000,00
700,00
405,47
219,00
289,62
150,00
144,81
144,81
100,00
70,00
30,00
57,92
50,00

27 498,33

2014 09 23 Zosės Radžiuvienės pervestus pinigus paaukojo šie vaiguviškiai
Zosė Radžiuvienė
Nerijus Klimašauskas
Danutė Kriskuvienė
Antanas Dargvainis
Roma Kvietkuvienė
Ala Lekavičienė
Irena Vileikienė
Zofija Ramančiūnienė
Eugenija Minčinauskienė
Jadvyga Jonušienė
Vaclovas Šimkus
Alvydas Lukošius
Kastytis Andrulis

57,92
28,96
28,96
28,96
28,96
28,96
28,96
28,96
28,96
28,96
28,96
28,96
28,96

2018 07 04 vyko Vaiguvos kraštiečių susitikimas Kai aš namo sugr žtu ,
po jo – vakaronė, kurios metu buvo duodama ragauti vairių lietuviškų
patiekalų, vėliau surengtas jų aukcionas, o jame surinkti pinigai skirti paremti monografijai Vaiguva .
Dalia Bagdonienė, Alvydas Lukošius, Petras Tomkus ir Joana Miliauskienė
monografijai skyrė 2 procentus savo metinių pajamų, tačiau dėl galiojančios
teisinio reguliavimo tvarkos nėra galimybės vardyti konkrečias šių asmenų
aukotas sumas.
Pastaba. Tipinė sąmatinė monografijos išleidimo suma yra 49 646,00 Eur,
monografijos leidybai trūkstamą finansavimą skyrė Versmės leidykla.

Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams, be Jūsų knygos išleisti tiesiog negalėtume.
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Buvusio Vaiguvos valsčiaus žemėlapis.
Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
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ŽEMĖLA

IAI

Dabartinė kartografinė ir demografinė situacija buvusio
Vaiguvos valsčiaus teritorijoje.
Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
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Vaiguvos seniūnijos žemėlapis.
Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
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IAI

Vaiguvos seniūnijos kaimų išsidėstymo schema.
2005 m. Sudarė Ieva

varcaitė
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Buvusių Lietuvos
valsčių žemėlapis.
Tamsiai išskirtas
Vaiguvos valsčius.
Sudarė
UAB „Žemėlapių
artelė“ kartografė
Aira Dubikaltienė
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Buvusiø Lietuvos valsèiø abëcëlinis sàraðas
Adùtikis
Akmìnë
Alantâ
Aleksandravºlë
Alytùs
Ålovë
Als¸dþiai
Alvítas
Andrióniðkis
Anykðèia¤
Antålieptë
Antanåvas
Antåzavë
Ariógala
Amintâ
Aukðtådvaris
Auktóji Panemùnë
Aukðtup¸nai
Båbtai
Baisógala
Balbiìrikis
Bãlninkai
Barstôèiai
Ba»tninkai
Barzda¤
Batakia¤
Baziliónai
Berèi¿nai
Betôgala
Bírtonas
Bírþai
Bûblìliai
B¾dvietis
Butrimónys
Ceikinia¤
Èedasa¤
Èìkikë
Èyp¸nai
Darb¸nai
Da÷gai
Da÷gailiai
Dauj¸nai
Debe¤kiai
Degùèiai
Déltuva
Dievìnikës
Dotnuvâ
Dovila¤
Drùskininkai
D¿ktas
Dùsetos
E¤ðiðkës
Endriejåvas
E»þvilkas
Gadûnåvas
Gaidìliai
Gargþda¤
Garliavâ
Gasèi¿nai
Ga÷rë
Geguþínë

Gelìþiai
Geµgaudiðkis
Gélvonai
Giedra¤èiai
Gi»kalnis
Giþa¤
Graþíkiai
Gri¹kiðkis
Gríkabûdis
Gr¾ðlaukë
Gruzdþia¤
Gudìliai
Gudþi¿nai
Gulbina¤
Iglikºliai
Ignalinâ
Ylakia¤
Ilgiþia¤
Ilguvâ
I§bradas
I¹turkë
Janåpolë
Janåvas
Janka¤
Jai¿nai
Jiìznas
Jonavâ
Jonikºlis
Jõniðkis
Jõniðkis (Molëtø r.)
Jósvainiai
Juknãièiai
Juodãièiai
Júodupë
Jùrbarkas
Jûþinta¤
Kabìliai
Kaiðiadórys
Kalesni¹kai
Kaµtanënai
Kaµtinënai
Kalvarijâ
Kamaja¤
Kåpèiamiestis
Karkl¸nai
Karm¸lava
Ka»tena
Katôèiai
Ka÷nas
Ka÷piðkiai
Kavãrskas
Kazlÿ Rûdâ
Këdãiniai
Keµmë
Ketùrvalakiai
Kybãrtai
Kidulia¤
Kietåviðkës
Kinta¤
Klebíkis
Klôkoliai

Klóvainiai
Kråkës
Kråþiai
Krekenavâ
Kretingâ
Kretingålë
Kria÷nos
Krinèínas
Kriuka¤
Kri¾kai
Krókialaukis
Krosnâ
Krúonis
Kruopia¤
Kuèi¿nai
Kùktikës
Kudírkos Na÷miestis
Kulia¤
Kùpikis
Kuprìlikis
Kurklia¤
Kurð¸nai
Kúrtuvënai
Kv¸darna
Kvetka¤
Kvietíkis
La¤þuva
Lankìlikiai
Låpës
La÷ksargiai
La÷kuva
Lazdíjai
Leckavâ
Léipalingis
Lek¸èiai
Leli¿nai
Lenkímai
Le¹tvaris
Lyduõkiai
Lôgumai
Li¹kmenys
Linkuvâ
Liolia¤
Likiavâ
Liubåvas
Liudvinåvas
Lukðia¤
Luõkë
Mãiiagala
Marcinkónys
Marijãmpolë
Maþe¤kiai
Mìdininkai
Merkínë
Mekùièiai
Metelia¤
Mick¿nai
Mielag¸nai
Mîeþiðkiai
Mikalíkiai
Miroslåvas

Mol¸tai
Mósëdis
Mùsninkai
Nåtkiðkiai
Naujåmiestis
Naujóji Vílnia
Nedzîngë
Nemaj¿nai
Nemåkðèiai
Nemenèínë
Nemunãitis
Nemunºlio Radvílikis
Nevar¸nai
Obìliai
Õnuðkis
Pabãiskas
Pabérþë
Påbirþë
Pabradº
Padovinôs
Padubysýs
Paeþerºliai
Paeþeria¤
Pag¸giai
Pagiria¤
Pågramantis
Pajevonýs
Paj¿ris
Pakaµniai
Pakapº
Pakrúojis
Pakúonis
Palangâ
Pandëlýs
Panemunºlis
Panemùnis
Panevëþýs
Panoteria¤
Papílë
Papilýs
Paróvëja
Pasvalýs
Paiãuë
Pauvýs
Pavitinýs
Paupínë
Paþãislis
Perlojâ
Pérnarava
Petrai¿nai
Piktup¸nai
Pílvikiai
Piniavâ
Pivai¿nai
Plåteliai
Plókðèiai
Plùngë
Prîekulë
Prîenai
Pùmpënai
Puniâ
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Pùalotas
Radvílikis
Ragìliai
Raguvâ
Raitini¹kai
Ramôgala
Raséiniai
Raud¸nai
Raudìnis
Raudóndvaris
Raudõnë
Rieº
Rietåvas
Rimº
Rõkiðkis
Rozalímas
Rudaminâ (Lazdijø r.)
Rudaminâ (Vilniaus r.)
R¾diðkës
Rùdnia
Ru§ðiðkës
Sålakas
Salanta¤
Saldùtikis
Salõèiai
Sangrûdâ
Sasnavâ
Sa÷gos
Sedâ
Seiríjai
Semelíkës
Séndvaris
Serìdþius
Sidabråvas
Sîesikai
Símnas
Sintauta¤
Skaistgirýs
Skåpiðkis
Skaudvílë
Skiemónys
Skírsnemunë
Skudùtikis
Skuõdas
Slavíkai

Smalini¹kai
Smãlvos
Smiµgiai
Staèi¿nai
Ståkliðkës
Stõniðkiai
Str¿naitis
Stu§briðkis
Subåèius
Súostas
Surdìgis
Survílikis
Svëdasa¤
Ðakia¤
akôna
Ðaµèininkai
ãukënai
Ðeduvâ
Ðeðuõliai
Ð¸ta
Ðiaul¸nai
Ðiaulia¤
Ðilålë
Ðilavótas
ilùtë
íluva
imkãièiai
Ðimónys
írvintos
ùmskas
Ðunska¤
Ðv¸kðna
Ðvenèionºliai
Ðvenèiónys
Ðve¹teþeris
Tauj¸nai
Tauragº
Taurågnai
Telðia¤
Tirkðlia¤
Tôtuvënai
Tråkai
Tra÷pis
Trôkiai
Trok¿nai

Truskavâ
Truìliai
Turgìliai
Turþ¸nai
Tvìrai
Tverìèius
Ùbikë
Ûdríja
Ukmergº
Upôna
Utenâ
Uþpåliai
Ùþventis
Vabalni¹kas
Vadõkliai
Vãiguva
Vainùtas
Valkini¹kai
Vandþiógala
Varënâ
Va»niai
Vaðka¤
Vegìriai
Veisieja¤
Veiveria¤
Veivírþënai
Veliuonâ
Velþýs
Vìpriai
Vidìnikiai
Vidùklë
Viekðnia¤
Vîeintos
Vievilº
Vîevis
Vilkavíkis
Vilkijâ
Viµkyðkiai
Virbålis
Víakio Rûdâ
Vitôtis
Vôþuonos
Zapôkis
Zini¿nai
Þagårë

Þaiginýs
Þalióji
Þar¸nai
Þåsliai
Þeimìlis
Þe¤miai
Þélva
Þema¤èiø Kalvarijâ
Þema¤èiø Na÷miestis
Þema¤tkiemis
Þidíkai
Þieþmåriai
Þygãièiai
Þvirgþdãièiai

PASTABA. Ðiame
sàraðe neáraðyti uþ
dabartiniø Lietuvos
sienø atsidûræ
valsèiai (11):
Aknystâ (Latvija)
Berþini¹kai (Lenkija)
Bùdbergis (Latvija)
Gerv¸èiai (Baltarusija)
Krasnåvas (Lenkija)
Pùnskas (Lenkija)
Rodûniâ (Baltarusija)
Seina¤ (Lenkija)
Subåtë (Latvija)
Varanåvas (Baltarusija)
Víþainis (Lenkija)
Taip pat ðie valsèiai,
neturëjæ centrø (4):
Alótø valsèius
A¹tnemunio valsèius
Galsdonÿ valsèius
Javaråvo valsèius
Ið viso 408 valsèiai.

1453

VAIGUVA

Lietuvos valsèiai

Buvusiø Lietuvos valsèiø teritorinis sàraðas
ALYTAUS apskr.
Alytaus r.
Alytùs
Ålovë
Butrimónys
Da÷gai
Miroslåvas
Nemunãitis
Pivai¿nai
Puniâ
Raitini¹kai
Símnas
Ûdríja
Lazdijø r.
B¾dvietis
Janåvas
Kåpèiamiestis
Krosnâ
Kuèi¿nai
Lazdíjai
Léipalingis
Metelia¤
Rudaminâ
Seiríjai
Ðve¹teþeris
Veisieja¤
Varënos r.
Drùskininkai
Kabìliai
Likiavâ
Marcinkónys
Merkínë
Nedzîngë
Perlojâ
Rùdnia
Valkini¹kai
Varënâ
KAUNO apskr.
Jonavos r.
Jonavâ
Panoteria¤
Turþ¸nai
Þe¤miai
Kaiðiadoriø r.
Geguþínë
Kaiðiadórys
Kietåviðkës
Krúonis
Ru§ðiðkës
Þåsliai
Þieþmåriai
Kauno r.
Auktóji Panemùnë
Båbtai
Èìkikë
Garliavâ
Karm¸lava
Ka÷nas

Låpës
Paþãislis
Petrai¿nai (Kauno m.)
Raudóndvaris
Vandþiógala
Vilkijâ
Zapôkis
Këdainiø r.
Dotnuvâ
Gudþi¿nai
Jósvainiai
Këdãiniai
Kråkës
Pagiria¤
Pérnarava
Survílikis
Ð¸ta
Truskavâ
Prienø r.
Amintâ
Balbiìrikis
Bírtonas
Jiìznas
Klebíkis
Nemaj¿nai
Pakúonis
Prîenai
Ståkliðkës
Ðilavótas
Veiveria¤
Raseiniø r.
Ariógala
Betôgala
Gi»kalnis
Ilgiþia¤
Nemåkðèiai
Raséiniai
íluva
Vidùklë
Þaiginýs
KLAIPËDOS apskr.
Klaipëdos r.
Dovila¤
Endriejåvas
Gargþda¤
Kretingålë
Prîekulë
Séndvaris
Truìliai
Veivírþënai
Kretingos r.
Darb¸nai
Gr¾ðlaukë
Ka»tena
Kretingâ
Palangâ
Salanta¤

Skuodo r.
Barstôèiai
Ylakia¤
Lenkímai
Mósëdis
Skuõdas
Ðilutës r.
Gaidìliai
Juknãièiai
Katôèiai
Kinta¤
Nåtkiðkiai
Pag¸giai
Piktup¸nai
Sa÷gos
Stõniðkiai
ilùtë
Ðv¸kðna
Vainùtas
Viµkyðkiai
Þema¤èiø Na÷miestis
MARIJAMPOLËS
apskr.
Marijampolës r.
Antanåvas
Gudìliai
Iglikºliai
Kalvarijâ
Kazlÿ Rûdâ
Kvietíkis
Liubåvas
Liudvinåvas
Marijãmpolë
Mikalíkiai
Padovinôs
Raudìnis
Sangrûdâ
Sasnavâ
Ðunska¤
Víakio Rûdâ
Ðakiø r.
Barzda¤
Bûblìliai
Geµgaudiðkis
Gríkabûdis
Ilguvâ
Janka¤
Kidulia¤
Lek¸èiai
Lukðia¤
Paeþerºliai
Plókðèiai
Sintauta¤
Slavíkai
Ðakia¤
Þvirgþdãièiai
Vilkaviðkio r.
Alvítas
Ba»tninkai
Giþa¤

Graþíkiai
Ka÷piðkiai
Ketùrvalakiai
Kybãrtai
Lankìlikiai
Paeþeria¤
Pajevonýs
Pílvikiai
Vilkavíkis
Virbålis
Vitôtis
Þalióji
PANEVËÞIO apskr.
Birþø r.
Bírþai
Èyp¸nai
Gulbina¤
Kvetka¤
Nemunºlio Radvílikis
Påbirþë
Papilýs
Paróvëja
Súostas
Vabalni¹kas
Kupiðkio r.
Aukðtup¸nai
Kùpikis
Kuprìlikis
Skåpiðkis
Subåèius
Ðimónys
Panevëþio r.
Berèi¿nai
Gelìþiai
Krekenavâ
Mîeþiðkiai
Naujåmiestis
Panevëþýs
Piniavâ
Raguvâ
Ramôgala
Smiµgiai
Stu§briðkis
Vadõkliai
Velþýs
Pasvalio r.
Dauj¸nai
Jonikºlis
Krinèínas
Pasvalýs
Pùmpënai
Pùalotas
Salõèiai
Vaðka¤
Rokiðkio r.
Aleksandravºlë
Èedasa¤
Júodupë
Jûþinta¤
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Kamaja¤
Kria÷nos
Obìliai
Pandëlýs
Panemunºlis
Panemùnis
Ragìliai
Rõkiðkis
ÐIAULIØ apskr.
Akmenës r.
Akmìnë
Klôkoliai
Kruopia¤
Papílë
Vegìriai
Viekðnia¤
Joniðkio r.
Gasèi¿nai
Jõniðkis
Kriuka¤
Skaistgirýs
Zini¿nai
Þagårë
Kelmës r.
Karkl¸nai
Keµmë
Kråþiai
Liolia¤
Paiãuë
ãukënai
Tôtuvënai
Ùþventis
Vãiguva
Pakruojo r.
Klóvainiai
Linkuvâ
Lôgumai
Pakrúojis
Pavitinýs
Rozalímas
Staèi¿nai
Þeimìlis
Radviliðkio r.
Baisógala
Gri¹kiðkis
Pauvýs
Radvílikis
Sidabråvas
eduvâ
Ðiaul¸nai
Ðiauliø r.
Baziliónai
Gruzdþia¤
Kurð¸nai
Kúrtuvënai
Mekùièiai
Padubysýs
Pakapº
Raud¸nai
akôna
Ðiaulia¤

TAURAGËS apskr.
Jurbarko r.
E»þvilkas
Juodãièiai
Jùrbarkas
Raudõnë
Serìdþius
Skírsnemunë
Smalini¹kai
imkãièiai
Veliuonâ
Vievilº
Ðilalës r.
Kaµtinënai
Kv¸darna
La÷kuva
Paj¿ris
Ðilålë
Upôna
Tauragës r.
Batakia¤
Ga÷rë
La÷ksargiai
Pågramantis
Skaudvílë
Tauragº
Þygãièiai
TELÐIØ apskr.
Maþeikiø r.
La¤þuva
Leckavâ
Maþe¤kiai
Sedâ
Tirkðlia¤
Þidíkai
Plungës r.
Als¸dþiai
Kulia¤
Plåteliai
Plùngë
Rietåvas
Tvìrai
Þema¤èiø Kalvarijâ
Telðiø r.
Gadûnåvas
Janåpolë
Luõkë
Nevar¸nai
Telðia¤
Trôkiai
Ùbikë
Va»niai
Þar¸nai
UTENOS apskr.
Anykðèiø r.
Andrióniðkis
Anykðèia¤
Debe¤kiai
Kavãrskas
Kurklia¤

Skiemónys
Surdìgis
Svëdasa¤
Tra÷pis
Trok¿nai
Vîeintos
Ignalinos r.
Ceikinia¤
D¿ktas
Ignalinâ
Li¹kmenys
Mielag¸nai
Rimº
Tverìèius
Molëtø r.
Alantâ
Bãlninkai
Giedra¤èiai
I¹turkë
Jõniðkis
Mol¸tai
Skudùtikis
Vidìnikiai
Utenos r.
Da÷gailiai
Kùktikës
Leli¿nai
Pakaµniai
Saldùtikis
Taurågnai
Utenâ
Uþpåliai
Vôþuonos
Zarasø r.
Antålieptë
Antåzavë
Degùèiai
Dùsetos
I§bradas
Paupínë
Sålakas
Smãlvos
VILNIAUS apskr.
Ðalèininkø r.
Dievìnikës
E¤ðiðkës
Jaði¿nai
Kalesni¹kai
Ðaµèininkai
Turgìliai
Ðirvintø r.
Gélvonai
Mùsninkai
írvintos
Ðvenèioniø r.
Adùtikis
Kaµtanënai
Pabradº
Str¿naitis

Ðvenèionºliai
Ðvenèiónys
Trakø r.
Aukðtådvaris
Le¹tvaris
Õnuðkis
R¾diðkës
Semelíkës
Tråkai
Vîevis
Ukmergës r.
Déltuva
Lyduõkiai
Pabãiskas
Sîesikai
Ðeðuõliai
Tauj¸nai
Ukmergº
Vìpriai
Þélva
Þema¤tkiemis
Vilniaus r.
Mãiiagala
Mìdininkai
Mick¿nai
Naujóji Vílnia
Nemenèínë
Pabérþë
Rieº
Rudaminâ
ùmskas
BALTARUSIJA
Gerv¸èiai
Rodûniâ
Varanåvas
LATVIJA
Aknystâ
Bùdbergis
Subåtë
LENKIJA
Berþini¹kai
Krasnåvas
Pùnskas
Seina¤
Víþainis
1) Sàraðas sudarytas
pagal Lietuvos
teritoriná suskirstymà,
buvusá iki 1999 m.
savivaldybiø reformos.
2) Sàraðe neáraðyti ðie
valsèiai, neturëjæ centrø:
Alótø valsèius
A¹tnemunio valsèius
Galsdonÿ valsèius
Javaråvo valsèius
Ið viso 408 valsèiai.
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Lietuvos valsèiai

Versmës leidykla nuo veiklos pradþios 1994-aisiais rengia ir leidþia lokalini monografij serij
Lietuvos valsèiai , skiriam Lietuvos t kstantmeèiui,
minëtam 2009-aisiais, Lietuvos valstybës susik rimo 750 met jubiliejui (1253–2003)
ir Lietuvos valstybës atk rimo 100-meèiui (1918–2018). Kartu monografijos dedikuojamos kitoms reikðmingoms valstybës, jos miest ir miesteli bei kit svarbi
šalies istorinių vyki sukaktims.
Serijos pavadinimas pasirinktas neatsitiktinai – XIX a. viduryje susiformav
valsèiai iki j panaikinimo 1950 m. buvo maþiausi ir palyginti stabil s administraciniai-teritoriniai vienetai, jung tapaèios etninës kult ros þmones, valsèi ribos
paprastai atitiko ir parapij bendruomeni ar ðnekt ribas.
Remdamiesi þmoni atsiminimais, lokalinių tyrimų ekspedicijų bei archyv
duomenimis, mokslo studijomis, kitais raðytiniais ðaltiniais bei medþiaga, kiekvien
serijos knyg raðo dideli – iki 120 autori kolektyvai þinomi Lietuvos istorikai,
archeologai, etnologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, geologai, geografai,
biologai, taip pat kraðtotyrininkai, kraðtieèiai, kiti autoriai. Ið viso serijai jau yra
rað apie 3 000 autori , ið j daugiau kaip 380 turi mokslo vardus, per 1 800 autorių straipsnius parašė jau išleistoms monografijoms (þr. www.versme.lt).
Lietuvos valsèi
serija – tai daugiatomis vienodos strukt ros leidinys apie
Lietuvos miestus ir miestelius, kaimus ir vienkiemius, apie j ir j apylinki
kraðtovaizdþio raid bei istorij nuo seniausi prieðistorini laik iki m s dien ,
kovas uþ Nepriklausomyb , apie tradicin kult r , verslus, kalendorinius ir
ðeimos paproèius, paproèi teis , liaudies
iðmint , baþnyèias, þymius þmones, tarmi ir vietos ðnekt ypatumus, tautosak ,
tautines maþumas, j paproèius ir kt.
Vaiguva – 36-oji Lietuvos valsčių serijos monografija, skiriama Vaiguvos 625 m. sukakčiai (1 484 p., 2018).
Anksèiau iðleistos Þagarë (1-oji serijos
monografija dedikuota Þagarës 800 m.
jubiliejui, 912 p., 1998), Obeliai. Kriaunos (2-oji Obeli 480 m. sukakèiai,
864 p., 1998 2-oji laida – Obeli ir
Kriaun 500 m. jubiliejui, 1 224 p.,
2009), Plateliai (3-ioji Plateli 550 m.
jubiliejui, 800 p., 1999), Þiobiðkis (4-oji
Þiobiðkio parapijos 200 m. jubiliejui,
1 024 p., 2000), Ðirvintos (5-oji Ðirvint 525 m. sukakèiai, 776 p., 2000), „Lietuvos valsèiø“ serija buvo átraukta
Lygumai. Staèi nai (6-oji Staèi n
á Lietuvos tûkstantmeèio programà, kuriai
parapijos 90-meèiui, 896 p., 2001), Ve- 1999 m. gruodþio 2 d. pritarë Lietuvos
liuona (7-oji Magdeburgo teisi suteiki- vardo tûkstantmeèio valstybinë komisija
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mo 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), Papilë (11-oji Papilës 665 m.
sukakèiai, I dalis – 1 082 p., 2004, II
dalis – 752 p., 2006), Tauragnai (12-oji
Tauragn 750 m. jubiliejui, 1 364 p.,
2005), Musninkai. Kernavë. iobiðkis
(13-oji Musnink 445 m., Kernavës
725 m., iobiðkio 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 Gelvon 625 m.
sukakèiai, 1 384 p., 2009), Baisogala
(16-oji Baisogalos 470 m. sukakèiai,
1 056 p., 2009), Gruzdþiai (17-oji
Gruzdþi 375 m. sukakèiai, 2 304 p.,
I dalis – 1 000 p., 2009, II dalis –
1 304 p., 2010), Endriejavas (18-oji
Endriejavo 230 m. sukakèiai, 1 412 p.,
2010), Vepriai (19-oji Vepri 625 m.
sukakèiai, 1 320 p., 2010), Þeimelis
(20-oji Þeimelio 510 m. sukakèiai,
1 796 p., I dalis – 888 p., II dalis –
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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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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 11-osios Akto signataras Romualdas Ozolas, Lietuvos heraldikos komisijos
pirmininkas dr. Edmundas Rimða. 2010 m. vasario 19 d. Klaudijaus Driskiaus nuotr.

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 dalis – 912 p., II dalis – 920 p., 2012), Kartena (25-oji, Kartenos 750 m. sukakčiai,
1 484 p., 2012), Sintautai (26-oji 2 912 p., I dalis – 1 448 p., II dalis – 1 464 p.,
2013), Užpaliai (27-oji Užpalių 375 m. sukakčiai, 2 372 p., I dalis – 1 160 p.,
II dalis – 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
Šeduvos 460 m. sukakčiai, 1 388 p., 2016), Kamajai (31-oji Kamajų 475 m. sukakčiai, 1 580 p., 2016), Kupiškis (32-oji Kupiškio 535-osioms metinėms, 1 256 p.,
2016), Ramygala (33-ioji Ramygalos 650 m. jubiliejui, 1 560 p., 2016), Onuškis
(34-oji, Onuškio 500 m. jubiliejui, 1572 p., 2017), Babtai (35-oji, Babtų 625-osioms
metinėms, 1572 p., 2017).
Išleidus Vaiguvos monografiją Lietuvos valsčių seriją kartu su serijoje
nenumeruotomis, dar plonais virðeliais iðleista þangine serijos knyga Sintautai.
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Þvirgþdaièiai (430 p., 1996) bei Pabradės monografijos žangine knyga
(480 p., 2017) sudaro 36 monografijos, 48
tomai, 54 278 puslapiai, 4 271 straipsnis,
kuriuos parašė 1 947 autoriai.
Prasminga Lietuvos pirmojo raðytinio paminëjimo istorijos ðaltiniuose t kstantmet , Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmet , kitas svarbiausias
ðalies istorijos sukaktis sieti su kiek
kuklesniais jos miest ir miesteli jubiliejais ir ðias tradiciðkai irgi su j pirmuoju raðytiniu paminëjimu siejamas
sukaktis prasminti taip pat raðytiniu
þodþiu – knyga.
Lietuvoje b ta daugiau kaip 400
valsèi , kuri vietoje kurt dabartini
seni nij yra apie tris ðimtus. Vildamiesi, kad uþteks jëg nors apie dal
j iðleisti knygas, nuoširdžiai dėkojame
savo kraštų serijos monografijas jau
išleidusiems gimtinės puoselėtojams ir „Lietuvos valsčių“ serijai parašyti moksliniai
maloniai kvieèiame kult ros ir kitas straipsniai, įvertinti Lietuvos lokalinių tyrimų
staigas, rajon savivaldybes, seni nijas, mokslo darbų komisijos, pirmiausia paskelbiaaktyvius kraðtieèius, kraðtotyrininkus, mi interneto svetainėje www.llt.lt, periodiniame
valstybininkus, kult rininkus, rëmëjus, elektroniniame serijiniame leidinyje „Lietuvos
visus raðanèiuosius susikaupti ties dar lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799
ne veiktais darbais ir neatidëliojant telktis Lietuvos istorijos ir tradicinës kult ros ðimtatomës Lietuvos valsèi
serijos
k rëj – autori , rengëj , leidëj ir rëmëj – b r . Laukia ne vien deðimtmet
truksiantis didelis prasmingas darbas.
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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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Lietuvos Valsčiai

Lietuvos valsčiai

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 about 3 000 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.
Vaiguva –the 36th monograph in the Lietuvos Valsčiai series (1 484 p.,
2018).
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, 1 024 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, 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, 1 684 p., Part I, 858 p., Part II, 826 p., 2012),
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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
jubilee of Juodupė, 1 832 p., Part I, 912 p., Part II, 920 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, 640th anniversary of Šeduva, 1 388 p.,
2016), Kamajai (31th, 475th anniversary of Kamajai, 1 580 p., 2016), Kupiškis
(32th, 535th anniversary of Kupiškis, 1 256 p., 2016), Ramygala (33th, 650th jubilee
of Ramygala, 1 560 p., 2016), Onuškis (34th, 500th jubilee of Onuškis, 1 572 p.,
2017), Babtai (35th, 625th anniversary of Babtai, 1 572 p., 2017).
Total number of volumes of these monograph books published together
with the maiden soft-cover book issued under the title Sintautai. Žvirgždaičiai
(430 p., 1996) and Pabradė (480 p., 2017) is 47 and total number of pages 54 278,
4 271 articles, 1 947 authors.
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
3 205 vnt.

A
Abraitytė L. 1345
Ačas Jonas 1276
Adamkus Valdas 304, 575, 577,
1287, 1390, 1430, 1457
Adomaitienė Genovaitė 632, 634
Adomaitienė Marijona 716, 717,
727
Adomaitis P. 1297
Adomaitis T. 601
Adomaitis Z. 1385
Aginskienė (Baškytė) Salomėja 642,
649, 653
Aleksa J. 692–694, 699
Aleksaitė Petrutė 631
Aleksandras Jogailaitis 595
Aleksandras, Ldk 192, 205
Aleksandravičiai 589
Aleksandravičienė (Sakalauskaitė)
Ona 748, 754
Aleksandravičienė Ona
Aleksandravičius B. 312, 330
Aleksandravičius Jonas 200
Aleksynienė Janina 642
Algirdas, Ldk 204
Alijošaitė Stefanija 545
Alijošius 496
Almenas Kazys 1333
Alūza 305, 1421
Alūza Aleksandras 236
Alūza Aleksas 735, 1176
Alūza J. 931
Alūza Rytis 676, 1379
Alūzai 1378
Alūzas Aleksandras 822, 836
Alūzas Aleksas 830
Alūzas Alfonsas 830
Alūzienė (Armalytė) Morta 460,
663, 664, 668, 669, 727, 735, 822,
836, 1174, 1176, 1195–1197
Alūzienė M. 829, 830
Alūzienė Monika 618, 663, 664,
666, 668, 1174, 1176
Alūzos 586
Ambrazas V. 1154, 1155, 1165
Anciai 613
Ancienė 613
Andrejevskiai 326
Andrijauskas A. 221
Andrijauskas Antanas 221, 573
Andrijauskas Jonas 236
Andrijauskas Kazys 260
Andrijauskas M. 707
Andrijauskas Vytautas 625
Andrijauskas Zigmas 237
Andriulienė Morta 822
Andriulis Balys 260
Andriulis Izidorius 443
Andriulis Jonas 443
Andriulis Kastytis 727
Andriulis Pranciškus 444
Andriušis Pulgis 1034
Andriuška Pranas 461
Andriuška Vytautas 651, 653
Andriuškaitė Zofija 884, 887

Andriuškienė (Kundrotaitė) Eugenija
887
Andrulevičius Francišekas 444
Andruliai 328, 450, 452, 454, 455,
461, 465, 473, 491, 545, 561–564,
569, 586, 780, 781, 1132, 1133
Andrulienė 452, 586
Andrulienė (Puplauskaitė) Prakseda
571
Andrulienė (Ringytė) Regina 471,
473
Andrulienė (Zajauskaitė) Zofija 452,
461, 811, 869, 872, 874, 876, 887,
900, 1307, 1133, 1172
Andrulienė Elena 237
Andrulienė Janina 237
Andrulienė Marija 237
Andrulienė P. 562
Andrulienė Prakseda 238
Andrulis 450, 495, 571
Andrulis A. 651
Andrulis Alfonsas 1379, 1419
Andrulis Alvydas 7, 13, 651, 653,
673, 676, 1439
Andrulis Domas 1393
Andrulis Gintautas 473
Andrulis J. 327
Andrulis Kastytis 1445
Andrulis Mėčius 452, 454, 458,
459, 461, 464
Andrulis Petras 472, 473
Andrulis Povilas 519
Andrulis Pranas 220–222
Andrulis Rimas 727
Andrulis Stasys 238, 587
Andrulis V. 585
Andrulis Vacys 238
Andrulis Vaclovas 450, 587, 1379
Andrulis Zenonas 452
Andrulytė 787
Andrulytė E. 648
Andrulytė Irena 6, 8, 12, 14, 448,
462, 898, 1132, 1439
Andrulytė Leosė 822
Andrulytė Magdelena 238
Andrulytė Mikalina 238
Andrulytė Rita 473
Andruška 545
Andruškienė (Kundrotaitė) Eugenija
869, 1172, 1260
Andžejevskis 266
Anglickas S. 1345
Anglickis Stasys 1284
Antanaitis Bronius 1276
Antokolskis P. 1344
Antončikas Vincas 642
Anužytė L. 193
Apanavičius Romualdas 4
Aponkienė (Klimaitė) Eugenija 748,
1415
Aponkus Juozapas 236
Apulskis Vincas 519, 520
Aputis Juozas 1023, 1031, 1330,
1345, 1363
Aristotelis 1331
Arlauskas Steponas 664
Arlauskienė Ieva 727
Arlauskienė Irena 717, 730
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Armalienė 648
Armalienė Nijolė 642, 645
Armalienė V. 648
Armalis 671, 677
Armalis Vincas 795
Armalytė Morta 611
Armonas 783, 791
Armonas Jonas 1316
Armoška Edmundas 1367, 1368
Armoška Edvardas 1367
Armoška Feliksas 1367
Armoška Vidūnas 1367
Armoškai 1366–1368
Armoškaitė Rita 1367
Armoškienė (Lileikytė) Zofija 582,
1367, 1368
Arvasevičius Kostas 669, 1333
Astrauskaitė Birutė 1272
Astrauskas G. 1345
Astrauskas Ramūnas 1271
Atkočaitis 623, 678
Atkočaitytė D. 960, 1021
Audronaša J. 245
Augustas 210
Auzinšas I. 1339
Avyžius Jonas 1023, 1025, 1027,
1032, 1033
Avižonis K. 539, 540
Avuotina D. 1341
Azarovas V. 1340, 1341

B
Babenskai 215
Babianskaitė Elena 242, 1357
Babianskas Aleksandras 329, 330
Babianskiai 699, 1308, 1309
Babianskienė (Sirevičiūtė) Jadvyga
266, 1311
Babianskis Aleksandras 9, 15, 266,
273, 276, 619, 677, 697, 699, 701,
800, 1308, 1310, 1311, 1394
Babianskytė Elena 266, 269, 270,
276, 701, 1311
Babianskytė Teresė 1308
Babinskaitė Elena 1357
Bacienė Elena 723, 1176
Bacys Antanas 716, 752
Baffico J. 669
Bagavičienė O. 933
Bagdonai 545
Bagdonas 289
Bagdonas Liudas 236, 1315, 1316
Bagdonas Pranas 628
Bagdonas Saulius 835, 1405, 1421
Bagdonavičienė 1318
Bagdonavičienė (Bytautaitė) Jadvyga
9, 15, 233, 270, 526, 530, 1312, 1313,
1318–1320
Bagdonavičienė (Teresiūtė)
Michalina 1307
Bagdonavičienė Vitalija 238
Bagdonavičius 255, 280, 617, 1318
Bagdonavičius Alfonsas 664
Bagdonavičius Juozas 664
Bagdonavičius Kazimieras 664
Bagdonavičius Polikarpas 238
Bagdonavičius Stasys 1314
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Bagdonavičius Zenonas 266,
611–613, 624, 643, 649, 663, 664,
679, 800, 1174, 1388, 1394
Bagdonavičiūtė Stefanija 664
Bagdonavičiūtė-Virginija Zofija 9,
15, 232, 233, 526, 530, 676, 710, 800,
836, 886, 1312–1320, 1380
Bagdonienė Dalia 720, 727, 1445
Bagvilai 326
Bagvilaitė Irena 648
Bagvilaitė V. 648
Bagvilaitė Vida 671
Bagvilas Antanas 519
Bagvilas Pranas 464
Bagvilas Rolandas 646, 1378
Bagvilas Steponas 664
Bagvilas Vacys 461
Bagvilas Vaclovas 663, 676, 823,
1176
Bagvilienė (Banytė) Stefa 1260
Bagvilienė (Kievišaitė) Stefanija
823, 830, 833, 836, 1307
Baikauskis Vaitiekus 289
Baironas 1341
Bakstys Mykolas 670
Bakšenskienė Raimonda 728
Balandis Boleslovas 220–222, 480,
796, 800, 821, 825, 1383
Balceraitis Gelgudas Augustinas 196
Balceraitis Gelgudas Kazimieras
Chrizostomas 196
Balčikonis Juozas 1027
Balčiūnaitė-Pakulienė Valė 1367
Balčiūnas D. 266, 270
Balčiūnas V. 693, 702, 703
Balčius J. 1346
Baldauskaitė Stefanija 235, 638, 1415
Baleonas J. 1340
Balys J. 759, 762, 816, 832, 837,
844
Baliulis Algirdas 4, 5, 11, 18,
192–194, 198, 202, 439, 1439
Baliuškovas 1384
Baliutavičiūtė Adelė 628
Baltakis A. 1337, 1345, 1346, 1363
Baltrėnas P. 109
Baltrūnas Valentinas 4, 35, 44, 45,
98, 108
Baltrušaičiai 542
Baltrušaitis 284
Baltrušaitis P. 221
Baltušis Juozas 1023, 1024, 1027,
1028, 1037
Baltušnikaitė V. Ž. 1360
Balutis J. 631
Balvočiūtė Jadvyga 618, 650
Bandzinaitė-Latožienė Rima 1377
Banevičienė Reda 665
Banevičius Arvydas 669, 727
Banevičius Audrius 727
Banevičius Juozapas 93, 665, 727
Banevičiūtė Teresė 236, 624, 678
Baniai 450, 1374, 1411
Banienė (Giedrimaitė) Gentrūda
1374
Banienė (Kaminskaitė) Elžbieta 9,
15, 869, 1172, 1211, 1212, 1260,
1263, 1307

Banys 811
Banys Adomas 10, 16, 453, 456,
458, 464, 467, 772, 939, 1307, 1374,
1375, 1411
Banys Feliksas 782, 783, 791, 806,
807
Banys Ignas 458, 806, 807, 939,
1374
Banys Jonas 449, 450, 455, 463, 744
Banys Jurgis 413
Banys Pranas 1374
Banys Stanislovas 1260
Banytė Ieva 1374
Banytė Onytė 450
Banytė-Deimantienė Marytė 462
Baranauskas A. 441, 957
Baranauskas Antanas 236, 635
Baranauskas Chrizostomas 197
Barauskaitė Danutė 653
Barauskas Antanas 822
Barauskas R. 648
Barauskienė Danguolė 653
Barauskienė Irena 1420
Barbaraušienė Danutė 671
Barysaitė Džoja Gunda 1457
Barkauskaitė Violeta 4, 10, 16, 18
Bar-Kochba 243
Baronas P. 707
Bartkai 327, 546, 1429
Bartkevičienė Celina 246
Bartkienė (Andrulytė) P. 547
Bartkienė (Butenaitė) Barbora 544
Bartkienė Barbora 1306
Bartkienė Petronėlė 546, 548
Bartkus 545
Bartkus Adomas 545, 546, 548
Bartkus Aleksas 545
Bartkus Jonas 545
Bartkus Mindaugas 548
Bartkus Petras 547
Bartkus Povilas 547, 549
Bartkus Pranas 545
Bartkus Stanislovas 327–329, 545,
549
Bartkus Steponas 326
Bartkus Vladislovas 547, 548, 1429,
1445
Bartkutė Elena 547
Bartkutė Jadvyga 545
Bartkutė Janina 547, 549
Bartkutė Teklė 545
Bartulis Eugenijus 1285, 1404
Barzda A. 174, 180
Barzdaitienė L. 161, 162
Basalykas A. 24, 45, 48, 96, 108,
315
Basanavičius Jonas 635, 701, 1223,
1226, 1311, 1441
Baškiai 545
Baškienė (Musneckytė) Stanislova
1307
Baškys Antanas 628
Baškys Bronius 626
Baškys Juozas 626
Baškys Petras 222
Baškys Stanislovas 626, 628
Baškys Vaclovas 631
Baškytė M. 631

Baškytė Olė 626
Baškytė Salomėja 649
Batoras Steponas 208
Baubonis Z. 183, 185, 190
Bazinovas Grigorijus 235
Bazinovas Sergejus 235
Beinartienė Adolfina 727
Beišiai 283
Beker Riva 642
Belmannas J. A. 684
Bendzius J. 221
Beniuševičiūtė-Žymantienė Žemaitė
Julija 553
Berelis 249
Bermontas 695
Bernotas A. 1345
Bernotas Emilijus 647
Bertašiūtė Uršulė 1306
Berzinskis Efraimas Dovas 255
Bieliauskas A. 595
Bieliauskas P. 111
Bieliauskas S. 593, 595
Bielskiai 194
Bielskis Antanas 289, 648
Bielskytė Jūratė 640
Bielskytė Olia 280
Bilevičius 284, 519
Bilevičius Juozas 647
Biliūnas Jonas 1024, 1029, 1032,
1033
Binkevičiūtė Ona 618, 723
Binkis K. 1345
Bytautai 215, 232, 270, 282, 483,
556, 560, 561, 563, 564, 569, 571,
699, 710, 813, 1312, 1318–1320, 1380,
1383, 1431
Bytautaitė Halina 280
Bytautaitė Jadvyga 280, 836
Bytautaitė Julija 280
Bytautaitė Regina 280
Bytautaitė-Bagdonavičienė Jadvyga
232, 280
Bytautaitė-Jankauskienė Regina 282,
353, 356
Bytautas 290
Bytautas Bronius 560, 564, 571
Bytautas Juozas 561, 571, 1445
Bytautas Tadas 259, 280, 282, 290,
329, 353, 616, 699, 709, 912, 1312,
1318, 1319, 1380, 1383
Bytautas V. 328
Bytautas Vaitiekus 222, 232, 280,
282, 707, 708, 800, 1301, 1380
Bytautas Vladislovas 561, 571
Bytautienė (Janavičiūtė) Jadvyga 776
Bytautienė (Vasiliauskaitė) Stasė
560, 571
Bytautienė Angelė 571
Bytautienė Jadvyga 328
Bytautienė Marija 282, 329
Bytautienė Stasė 561, 564
Bitneris Samuelis 1023
Bitvinskas A. 463, 672, 832, 1419,
1421
Blaževičienė N. 1127
Blažienė Grasilda 4
Blažienė Zofija 631
Blažys Povilas 327, 328
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Blažytė-Baužienė Danutė 4
Bloþė V. 1344–1346
Bocus P. 1340
Bogušas Florijonas 194
Bogužai 285
Bojaržinskienė (Filipavičiūtė) Liucija
1306
Bojaržinskis Mykolas 707
Boleslavas Narsusis 204
Bolskienė Regina 723
Borisevičius Vincentas 1277
Borisova M. 1340
Boruta Jonas 1276, 1277
Boruta Kazys 1028, 1345
Botevas Ch. 1328, 1344, 1390
Botinikas S. 1341
Braja Vytautas 624, 642, 643, 679
Braneckiai 204, 301
Braunas N. 1339
Brazauskas Algirdas 94, 1268, 1270
Brazdeikis S. 1275
Brazdeikis Vainius 652
Brazienė Valerija 614, 615
Brechtas B. 1337
Brenðteinas Mykolas
(Brensztein M. E.) 182
B(rensztein) M. E. 182
Brėžnevas 1216, 1217
Brylis E. 1343
Briukneris 1123
Brochinai 250
Brochinas 250
Brochinienė 250
Brodovskis Jokūbas 1024
Brokinas 247
Bruno Sangis S. K. 1345
Bružai 427, 429, 430, 550, 551
Bružienė (Geštautaitė) Julija 1306
Bružienė Irena 9, 15, 1324, 1339
Bružienė Zofija 715, 727
Brzezinskis Zbigniewas 1267
Bubinas Donatas 218
Bublienė 885
Bublys 885
Bublys Erikas 673
Bublys J. 221, 710
Bublys Rimantas 644, 645, 647, 673
Bublys Vincas 884, 885
Bubnys Arūnas 4
Bučas Jonas 196
Būčys P. 1310
Budreckaitė Nijolė 621
Budreckas Stasys 1312, 1318
Budreckas Vytautas 728
Budreckienė (Šimkutė) Zita 622
Budreckis Stanislovas 718, 719,
1306
Budreckytė Regina 587
Budrikas 198
Būga Kazimieras 1136
Bugenienė Violeta 1321
Bugys Vladas 728
Buitkus Jurgis 1334
Buivydas Pranas 628
Bukantienė (Jagminaitė) Stanislova
1306
Bukantienė (Vaitkutė) Teklė 543
Bukantis Antanas 462, 1306

Bukantis J. 958
Bukatas 196, 264
Bukatas Juozapas 197
Bukauskaitė Giedrė 238
Bukauskas Pranas 238, 291
Bukauskas Vytautas 238
Bukauskienė Ona 238, 291
Bukončiai 326
Buračas A. 793
Buračas B. 352, 761, 777, 790, 793
Burauskaitė B. 542, 567, 574, 581,
587, 598
Burbai 596
Burbienė 110
Burbienė Stefanija 4, 547, 552, 554,
556, 563, 911, 1445
Burnsas Nicholas 1266
Burškis Saulius 537
Busujokas A. 1340, 1346
Butaitė Serafima 625
Butavičius Anupras 199
Butenaitė Zosė 545
Butenienė Ona 728, 1432
Butėnas Jonas 1381
Būtėnas Jonas 604, 608
Butkevičienė Jolita 728
Butkevičius Alfonsas 676
Butkevičius I. 756
Butkienė Magdelena 723, 1207
Butkienė Ona 238
Butkus A. 1092, 1103
Butkus Adolfas 238
Butkus Alvydas 1092
Butkus Domas 238
Butkus Edmundas 669
Butkus Evaldas 641, 653
Butkus Jonas 238
Butkutė Eugenija 238
Butkutė Ona 238
Butvydis A. 670
Butvila Motiejus 681
Butvilaitė R. 686, 688
Butvilaitė Rasa 4
Butvilienė Eugenija 645

C
Camus A. 1330
Chalifmanas J. 739, 740
Charnovas Aleksėjus 278
Chlevinskiai 204, 301
Cholozinai 246
Chomskis V. 310
Choromanskaitė Irena 250
Choromanskiai 588
Choromanskis 292, 423, 588, 589,
699, 912, 951
Choromanskis Artūras 588
Chreptavičaitė Marijona 196
Chreptavičienė Marija Ludovika
264
Chruščuovas N. 1214
Churginas A. 740, 1345
Cibulskis 678
Cinzas Eduardas 1026
Citavičius Zigmantas 1386
Cytowiany 244
Ciunys A. 114
Clintonas Bilas 1430

Lietuvos valsčiai

Cvikai 247
Cvikas 621
Cvikas Elijas 244, 246
Cvirka Petras 631, 1033–1035

Č
Čakas A. 1328, 1337, 1341, 1390
Čapskiai 610
Čechavičienė Kotryna 199, 266
Čechovas A. 1392
Čechovičiai 266
Čepas R. 260
Čepinskis V. 694
Čepkauskai 586
Čepkauskienė Laima 669, 728
Čeponkus 623, 678
Čepulis Petras 1284
Čerbinaitė Danutė 723
Čerdyncevas V. 97, 105
Černiauskienė Kunigunda 236
Česnauskienė Svetlana 723
Česnulevičius A. 48, 99, 108
Čiladzė O. 1341
Čilinskai 327, 593
Čilinskaitė Agota 598
Čilinskas Pranas 600
Čilinskiai 593
Čilinskienė (Armalytė) Felicija 1306
Čilinskienė Domicelė 238, 596,
600, 601
Čilinskis Adolfas 238, 596, 601
Čilinskis Alfonsas 238, 596
Čilinskis Benediktas 595, 596
Čilinskis Kazimieras 595
Čilinskis Petras 596
Čilinskis Pranas 238, 593, 595,
596, 601
Čilinskis Stasys 236, 598, 599
Čilinskytė (Gailevičienė) Emilija 598
Čilinskytė Agota 238, 601
Čilinskytė Emilija 238
Čilvinaitė Marija 6, 12, 480, 502,
511, 1439
Čiornas Saša 1333
Čiplytė V. J. 1360
Čistiakovas P. 1290
Čiurlionis M. K. 678, 1271, 1321,
1354, 1362, 1388, 1395
Čižauskaitė Stefa 236

D
Dabravolskis Romualdas 728
Dabravolskytė Rita 651
Dabulis A. 1345
Dagys 773
Dagys Ciprijonas 238
Dagys J. 1172
Dagys Stasys 238
Dakanis Bronius 183, 185, 191
Damanskaitė Stanislava 574
Dambrauskai 204, 301
Daniliauskas J. 702
Dapkienė (Jociūtė) Felicija 1307
Dargevičienė Anastazija 552
Dargis J. 626
Dargytė Zosė 479
Dargvainiai 214, 215, 709, 712–715,
721, 1427
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Dargvainiai J. ir Z. 791
Dargvainiai Z. ir A. 783, 784
Dargvainienė (Rimkutė) Juzefa 584,
585
Dargvainienė (Šimkutė) Juzefa
1306, 1427
Dargvainienė Sigutė 651, 653
Dargvainienė Zofija 7, 13, 584, 707,
712, 714, 715, 748, 792, 869, 1172,
1194, 1439
Dargvainis 586
Dargvainis Antanas 7, 13, 213, 214,
584, 713, 715, 716, 720, 721, 728,
1439, 1445
Dargvainis Ipolitas 214, 584, 714,
1305, 1307, 1427
Dargvainis Jurgis 213
Dargvainis Marius 728
Dargvainis Mateušas 213
Dargvainis Mečislovas 584, 624,
644, 678, 1381
Dargvainis Raimundas 214
Dargvainis Raimundas Viktorinas
213
Dargvainis Rokas 728
Dargvainytė Aldona 584
Dargvainytė Onutė 584
Dargvainytė Zita 584
Daškevičius Antonas 285
Daškevičius Korybutas (Korybutt
Daszkiewicz) 285
Daškevičius Teodoras 285
Dauginiai 617, 618, 803, 835
Dauginienė (Šileikytė) Valerija 618,
620, 748, 1395
Dauginis 283, 620
Dauginis Aleksandras 220, 259, 616–
618, 620, 671, 702, 705, 800, 803, 1395
Dauginis Jurgis 260
Dauginytė Rūta 7, 13, 616, 1439
Daugirdas 285
Daugirdas Tadas 181, 191, 550
Daugudis V. 106
Daujotaitė Natalija 526
Daujotytė Viktorija 1333
Daukantas Simonas 761, 763, 1168
Daukša Anicetas 600, 601
Daukša Antanas 595, 596
Daukša Bronius 600, 626
Daukša Feliksas 593, 595, 600
Daukša Jonas 593, 595, 596, 600, 601
Daukša Kazimieras 600
Daukša Mečislovas 600, 601
Daukša Povilas 600
Daukša Pranas 600, 601
Daukša Stanislovas 593, 595, 596,
600, 626
Daukša Vaclovas 625
Daukšai 327
Daukšaitė Bronė 600
Daukšaitė Zofija 600
Daukšas Vladas 234
Daukšienė 918
Daukšienė Antanina 596
Daukšos 596, 600, 1422
Davtianas V. 1343
Degutis Antanas 327
Degutytė J. 1345, 1346
Deimantienė (Banytė) Marijona
8–10, 14–16, 18, 464, 467, 882, 962,
1205, 1211–1218, 1228, 1439

Dembickis Antanas 1318
Dembskiai 204, 301
Deriaginas Petras 234
Devindauskienė Ona 624, 642, 643,
647, 679
Diatkovskis Ivanas 632
Dichavičius Rimantas 1285
Didžiulienė O. 669
Dikensas Čarzlas 1367
Dymgailaitis Stanis 194
Dimšienė Sigita 546
Dimšlys Kazimieras 628
Dinskis M. 1343
Dirbanauskaitė L. 684
Diringas Liudvikas 277
Dirmeikis E. 230
Diuranas K. 1290
Diuranas Š. 1387
Dlugošas (Długosz) 837, 1120
Dluskis Boleslovas 1387
Dobrovolskis Stasys 628
Dolgorukis 210
Domianas L. 1340
Donelaitis Kristijonas 1030, 1325
Dostojevskiai 204, 301
Dovydaitis Jonas 1024
Dowgird T. 181
Draugelis E. 694
Drėma Vladas 196, 200
Drilinga A. 1345, 1346
Driskius Klaudijus 1458
Driskiuvienė Živilė 4, 18
Drobelis Eugenijus 91
Drotvinas Vincentas 8, 14, 1022,
1439
Drulytė I. 174, 180
Družininas Valerijus 292
Dubikaltienė Aira 4, 10, 16, 20, 37,
96, 274, 1446–1448, 1451, 1461
Dubikaltis Vidmantas 20
Dūmanaitė Paulina 1321–1323,
1377, 1395, 1396
Dūmanas Pranas 1321
Dūmanienė (Šaltytė) Regina 1321
Dūnauskienė Morta 1206
Dundulienė Pranė 56, 102–104, 108,
758, 759, 761–763, 844, 872, 874, 875
Dvarionas Balys 1321, 1395
Dzvankauskas Jonas 260

E
Ecevarija A. Ch. 1339
Eidintai 463, 665, 774, 775,
1265–1273, 1430
Eidintaitė Aistė 1430
Eidintaitė Monika 1426, 1430
Eidintas Albinas 245, 246, 249, 528,
618, 665, 773–775, 918, 1175, 1176,
1265, 1267–1273, 1378
Eidintas Alfonsas 6, 9, 12, 15,
249, 254, 645, 803, 1265, 1266, 1272,
1378, 1381, 1426, 1430, 1439
Eidintas Donatas 1430
Eidintienė 463
Eidintienė (Astrauskaitė) Birutė
1426, 1430
Eidintienė (Samuilytė) Bronė 1265,
1269, 1273, 1306

Eidintienė Uršulė 462
Eimontas Ferdinandas 277, 747
Eismontaitė-Dragūnienė Marytė 462
Eismontas Povilas 464, 465
Eismontas Pranas 220, 221
Eismontienė (Paliulytė) Emilija 250,
652, 653, 869, 1172, 1306
Eismontienė Danutė 464
Eismuntas Pranas 292, 329,
384–388, 438, 593, 603
Eišmontas 502
Eitmančiai 551, 561, 775, 1413
Eitmantienė (Grigaitė) Genovaitė
869, 1172, 1260
Eitmantienė (Lekavičiūtė) Paulina
471, 1306
Eitmantienė (Samuilytė) Ona 1307
Eitmantis Juozas 485, 774–776, 826,
1307
Eitmantis Mečislovas 552
Eitmantis Petras 551, 552, 560, 601,
912, 918
Eitmantis Povilas 551, 560, 723
Eitmantis Ričardas 634
Eitmantis S. 826
Eitmantis Silvestras 551
Eitmantis Vincas 550, 551
Eitmantis Virgis 551
Eitmantytė Ieva 1410
Eitmantytė Paulina 1410
Eitmantytė Roberta 1134
Eitutis Antanas 236
Eitutis T. 551
Elijošaitė Stefanija 723, 1307
Elijošienė Loreta 615
Eminas G. 1341
Engelsas 635
Erlickas J. 1329, 1333
Erodas, karalius 726
Ežerskiai 720
Ežerskienė (Bukčiūtė) Jadvyga 632
Ežerskis 586
Ežerskis Vytautas 720, 1412
Ežerskis Vladas 236
Ežerskytė Bronislava 1260
Ežerskytė Zofija 646

F
Fabricijus D. 837
Faibelzonas Baruchas 254
Faivelzonas Joselis 244
Farkatas M. 1341
Faustina I 189
Feidelmanai 247
Fersmanas A. 153
Filipavičienė Emilija 238
Filipavičius Kazys 238
Filipovicz Wincenty 779
Fledžinskaitė Ona 636
Foniakovas I. 1339
Forlanis P. 310
Freehas Louisas 1267
Fromanai 246
Furmanas Srolis 247
Furmonavičienė (Žukauskaitė)
Genovaitė 575
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G
Gabrialavičius Jonas 197
Gaidamavičienė (Norgėlaitė) Teresė
Aldona 579, 580
Gaidamavičienė (Petravičiūtė)
Emilija 624, 678
Gaidamavičius Andrėjus 91
Gaidamavičius Juozas 624, 678, 679
Gaidauskienė Morta 1306
Gaigalaitė Lina 653
Gaigalas A. 36, 40, 44
Gailiai 326
Gailienė Anelė 268
Gailius Antanas 450, 503
Gailius Kazimieras 710, 712, 830
Gailius Pranas 268
Gailius Steponas 830
Gailiušis 46
Gaivenis K. 1166, 1172
Gaižutis Algirdas 4
Galkevičiai 242, 293, 589, 710
Galkevičienė 329
Galkevičienė Galina 238
Galkevičienė Halina 282, 290
Galkevičienė Ona 779
Galkevičienė Zofija 238
Galkevičius Dionizas 236, 293, 329
Galkevičius Juozas 588, 589, 779
Galkevičius Teodoras 236
Galkevičiūtė Jadvyga 238
Galkevičiūtė Janina 238
Galkontas Juozas 261
Galminas Jonas 246
Galvydis-Bikauskas 695
Garalevičius Jonas Vladas 728
Garalevičius Julius 222, 1306
Garbačiauskaitė Stasė 625
Garbenienė J. 280
Garbenienė Zita 723
Garbenis Pranas 329
Garbenytė Karolina 651
Garibaldis 1381
Garmus P. 103, 108
Garšvienė (Mikulskytė) Aniceta 7,
13, 18, 462, 623, 677, 1381, 1439
Gasparavičienė Sigita 5, 11, 204,
1439
Gastaldis G. 310
Gaščiūnai 1274
Gaščiūnaitė Marija 1274
Gaščiūnas Kazimieras 1274–1277,
1396, 1397
Gaškaitė N. 230, 231
Gaudušas 824
Gaudušas Pranas 791
Geda S. 1345, 1346
Gedgaudas Juozapas Pranciškus
1276
Gediminaičiai 207
Gediminaitis 207
Gediminas Alfonsas 207
Gediminas Jurgis 207
Gediminas Povilas 207
Gediminas, Ldk 204, 207, 243, 1443
Gedminai 215, 326, 450, 573
Gedminaitė 638
Gedminaitė Liucija 271, 272

Gedminaitė Marija 238
Gedminaitė Teresė 452
Gedminaitė Vanda 238
Gedminas 443
Gedminas Alfonsas 214, 461, 573,
715, 728
Gedminas Benediktas 238
Gedminas Benius 464
Gedminas Dominykas 462
Gedminas Mykolas 443
Gedminas Pranas 449, 464
Gedminas Rapolas 578
Gedminas Rimas 238
Gedminas Stasys 238
Gedminas Viktoras 573
Gedminienė Akvilina 238
Gedminienė (Giedrimaitė) Teodora
1306
Gedminienė Prakseda 238
Gedrimienė (Geštautaitė)
Kazimiera 825
Gedrimienė Morta 871
Gedvilaitis Motiejus 194
Gedvilas Matas 198
Gedvilas Vydas 673, 674, 1382
Gegeckas Pranas 627
Geišas Merkelis 195
Genienė Marijona 624, 642, 679
Genys 624, 679
Genutis Algis 1277
Gepaitis Jonas 194
Gerbenienė J. 1318
Gerbenis Osvaldas 9, 15, 18, 1173,
1177–1184, 1186–1194, 1212, 1214,
1216, 1217, 1439
Germanas Neris 1270
Germanovičius Sakinovas ar Sakimovas (Sakimas) Dionizas 264
Gerritsas H. 311
Gerulaitis Virginijus 4
Geštautai 161, 472, 482, 483
Geštautaitė Aleksandra 474
Geštautaitė Kazimiera 475, 492, 493
Geštautaitė Morta 475, 492, 493
Geštautaitė Ona 474, 1417
Geštautaitė Petronelė 471
Geštautaitė Teresė 450
Geštautaitė-Jocienė Ona 1361
Geštautaitės 492, 493
Geštautas 474
Geštautas A. 284, 288, 1336
Geštautas Jurgis 471, 475, 772, 829
Geštautas Kazimieras 475
Geštautas Stasiukas 450
Geštautas Steponas 471, 474, 475,
492
Geštautienė (Kaminskaitė) Jadvyga
450
Geštautienė Dalė 723
Geštautienė-Ušinskienė (Kasparaitė)
Kazimiera 471, 492, 825, 1307
Giedra V. 1344, 1345
Giedraitienė J. 180
Giedraitis Merkelis 194, 263
Giedraitis-Giedrys 1370
Giedrimai 463, 564
Giedrimaitė Antanina 515
Giedrimaitė Genovaitė 481

Lietuvos valsčiai

Giedrimaitė-Žąsinienė Ieva 462
Giedrimas 481
Giedrimas Aleksas 472, 475, 493,
1306
Giedrimas Antanas 221, 222, 449,
450, 451, 453, 462, 463, 511, 512,
515, 516, 518, 631, 744, 901
Giedrimas Boleslovas 624, 644, 678
Giedrimas Dominykas 452, 479
Giedrimas Kazimieras 450, 462
Giedrimas Simonas 419–422, 452,
461
Giedrimas Tadas 450, 453
Giedrimas Tamošius 236
Giedrimienė (Geštautaitė) Kazimiera
472, 1305, 1306
Giedrimienė (Mikulskytė) Morta
449, 459, 887
Giedrimienė (Šeštokaitė) Izabelė
236, 472, 481
Giedrimienė K. 923
Gimbutas Jonas 221, 222
Gimbutas Juozas 221
Giniotas Aleksandras 625
Giniotas Povilas 328
Giniotienė 495
Giniotienė Zosė 238
Giniotis 289
Giniotis Aleksandras 238
Giniotis Anzelmas 1314, 1320
Giniotis Povilas 289
Giniotis Vytautas 1382
Giniotytė Vanda 238
Gintarai 563, 570
Gintaras Alvydas 570
Gintarienė Antanina 723
Gira L. 1345
Girbudas Petras 244
Girbutas 283, 620
Girbutas M. 255
Girdenis 1015, 1019
Girininkienë Vida 4, 1458
Girjotienė Janina 631
Girkus R. 312, 330
Girnius K. 231
Girskiai 551, 552
Girskienė 552
Girskis Jonas 552
Girskis Liudvikas 552
Girþadas Izidorius 221, 229, 503,
573
Giržadas Dzidorius 502
Giržadas Jonas 261
Giržadas Stasys 1350
Giržadas Tedeušas 502
Glinskiai 204, 301
Glinskis J. 1345
Gliožaitis A. A. 313
Gluodenienė Eurelija 622
Gocentas Vytautas 1458
Goethė J. W. 1328, 1390
Goldberg 256
Golicinas 1308
Golobovas 671
Gololobovas Michailas 718
Gololobovienė (Jancaitė) Marijona
718, 719
Golsvortis Džonas 1367
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Gorainis Aleksandras 680
Gorys Rimantas 1367
Gorskiai 204, 301
Gorskis Jonušas 198
Gorzynski K. 204, 301
Goštautai 157, 284, 288
Goštautaitė Natalija 284, 519
Goštautas 284, 289, 291, 519
Goštautas B. 157
Goštautas Marijonas 222, 288
Goštautas P. 1207
Goštautas Zigmas 288
Goštautienė Olimpija 288, 328
Gotautienė 590, 591, 595, 596
Graibus R. 1346
Graičiūnas Jonas 1345, 1441
Graisienė (Mikulskytė) Elžbieta
413, 821, 824, 833, 834, 836, 1260
Granauskas R. 1346
Granickienė Ona 631
Graþys R. 1345
Gricius Algirdas 1270
Gricius Augustinas 957, 960, 1021,
1025, 1027, 1029
Grigaitė Genovaitė 826
Grigaitė S. 631
Grigaitė Vanda 628
Grigas Antanas 261, 826
Grigas Leonardas 628
Grigas Romualdas 4, 1458
Grigienė 1413
Grigulis A. 1343
Grinaveckis V. 957, 958, 960, 1013,
1021
Grinevičius Teodoras 236
Grišiūtė Aldona 621
Grišiuvienė Vida 1205
Grišiuvienė Zina 723
Gritis Antanina 328
Grubliauskai 579
Grubliauskas 1314
Grušas Juozas 1028, 1030
Gruzdytė Emilija 532
Gružauskis 292
Gruževskiai 263
Gruževskis Jonas 195, 263, 273, 445
Gudaitytė Pranė 632
Gudelis V. 45, 99, 102, 108
Gudmonas 612
Gudmonas R. 724
Gudmonienė Danutė 653
Gukovskis Konstantinas 184
Gulbinaitė (Lekavičienė) Ala 737
Gulbinienė Lidija 723, 1306, 1432
Gulevičius Vladas 1270
Gunienė (Kučinskaitė) Janina 612
Guno Šarlis 609, 1381
Guobytė R. 30, 39, 44, 99, 108, 126
Gureckis A. 1401
Gurgons J. 1339
Gustainytė Aušra 671
Gustaitis Antanas 1333
Guščikas 502, 824
Guzejai 327
Guziejus 912
Guziejus Larionas 464
Gvozdai 327
Gvozdaitė Marija 388, 389

Gvozdas Petras 221, 222, 238
Gvozdas Piotras 278
Gvozdas Valerijus 239
Gvozdienė Jakaterina 239
Gvozdienė Liuba 1306
Gžeguševskienė Julija 328
Gžegužauskienė 289
Gžegužauskienė (Samuilytė) 771

H
Hakimova M. 1341
Halkevičius Juozas 589
Hauptmanas G. 1392
Heinė H. 1328, 1390
Hermanas 192
Hikmetas N. 1345
Horacijus 1353
Horvatai 1308
Hulevičiai 1308, 1309
Hulevičius 273
Hulevičius Romualdas 273, 1308
Hulevičius Steponas 266, 273, 276,
619, 1308, 1309
Hulevičius Vladislavas 266, 276,
619, 705, 1308
Hurčinai 289, 290, 710, 912
Hurčinaitė-Šersten Elena 239, 567
Hurčinas 290, 560
Hurčynas Ignotas 198
Hurčinas Juozas 239, 242, 278, 284,
289, 302, 558, 567
Hurčinienė 620
Hurčinienė (Janavičiūtė) Gabrielė
239, 242, 289, 290, 495, 557, 558,
567, 912, 1301

I
Ignacienė Kasparienė 503
Igoris, Kijevo didysis kunigaikštis
1341
Ilginytë V. 32, 33
Ilgovskis Jonas 193
Ilvesas Tomas 1268
Inčiūra K. 1345
Inzelis 290, 560
Ipatijus 870
Isajevas J. 1339
Ivanauskas E. 593, 595
Ivanauskienė Danutė 631
Ivanovičius Vosylius 193
Ivaškevičienė Regina 1382
Ivinskis Laurynas 1401
Ivlevas Aleksandras 634
Izdonas Juozas 471
Izdonienė (Lekavičiūtė) Jadvyga 472
Izrelskiai 246

J
Jablonskis 46
Jablonskis Jonas 533, 912
Jablonskis K. 193–195
Jagminas P. 157, 811
Jakaitienė E. 1166, 1172
Jakimavičius L. 1331
Jakševičiai 553
Jakševičienė (Jankutė) Zofija
Jakševičius Ipolitas 553

553

Jakševičius Povilas 553
Jakševičiūtė Vanda 553
Jakšys Henrikas 1301
Jakštas A. 212
Jakštas Juozas 1298, 1331, 1345,
1346
Jakštas Vladas 624, 645, 679
Jakštas-Dambrauskas A. 1310
Jakštienė 586
Jakštienė Stefa 624, 645, 679
Jakubčionis Algirdas 4
Jakubonienė Jadzė 645, 647
Jakubonis Benas 645
Jakubovskis Kazimieras 680
Jakunikovas 234
Jakutis Vytautas 567
Jaliauskienė V. 1360
Jaloveckis B. 1310
Jamantiškiai 198
Jamontai 194, 263, 273
Jamontas 194
Jamontas Danielius 196
Janavičiai 204, 215, 216, 279,
301–305, 710, 776, 797, 798, 873,
1383, 1390, 1403
Janavičienė 298
Janavičienė (Jocaitė) Morta 1306
Janavičienė (Karpaitė) Benedikta
304
Janavičienė (Liaudanskytė) Ona
1306
Janavičienė (Rybskytė) Marija 304
Janavičienė Marija 302
Janavičienė Ona 239
Janavičius 301
Janavičius Česlovas 278, 302, 1383
Janavičius Henrikas 239, 299, 304,
776
Janavičius K. 304, 706
Janavičius Kazimieras 218, 278,
301–304, 699, 700, 1383, 1389, 1409
Janavičius Leopoldas 301, 636, 1383
Janavičius Marcijonas 218, 236,
242, 278, 280, 289, 298, 302–304,
700, 706, 707, 776, 901, 1305, 1307,
1380, 1383
Janavičiūtė Beata 239, 298, 304
Janavičiūtė Gabrielė 278, 302, 700
Janavičiūtė Marija 280, 1380, 1383
Janavičiūtė Ona 239, 298, 304,
1314, 1417
Janavičiūtė Stefanija 278, 303, 616,
619, 700, 1403
Janavičiūtė-Bytautienė Marija 280
Janavičiūtė-Hurčinienė Gabrielė
1409
Jancaitė Marijona 718
Jancius Boleslovas 239
Jancius Kazys 236
Jancius Liudas 239
Jančaitis Vincas 624, 679
Jančenka 917
Janikaitė Adomienė Valentinienė
Kristina 193
Janionytė Zosė 625
Jankauskai 601
Jankauskaitė Veronika 600, 601
Jankauskas 912
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Jankauskas (Jankus) Antanas 8,
14, 160, 591, 592, 594, 597–599, 603,
605–607, 874, 905, 910, 911, 915,
916, 920, 922, 924, 926, 928, 930,
932, 934, 936, 938, 940, 941, 1439
Jankauskas Antanas 599, 601, 632
Jankauskas B. 57, 145
Jankauskas Izidorius 236
Jankauskas Kazys 236
Jankauskas Metodijus 221
Jankauskas Povilas 236
Jankauskas Pranas 596–599, 601,
919, 921, 923, 925, 927, 929, 931,
933, 935, 937, 939, 941, 942, 1411
Jankauskienė (Bytautaitė) Regina
1383, 1431
Jankauskienė Antanina 596, 601, 1411
Jankevičienė 1171
Jankevičienė R. 70, 72, 1172
Jankivskis M. 243
Jankus 495
Jankus Kazys 645
Jankutė Zofija 553
Janonis 1325
Janssonas V. 311
Janulaitis A. 243
Janulaitis Augustinas 533
Janušaitė Justina 669
Janušas Pranas 236
Janušienė Danutė 667, 669
Januška Jonas 624, 679
Januška Juozas 236
Januškevičienė Gražina 671
Januškienė Bronė 1306
Januškos 461
Jasaitienė Irena 643
Jasaitienė Stefanija 624, 679
Jasaitis Antanas 624, 642, 643, 679
Jasas R. 198
Jasiškis Antanas 647, 648
Jasulaitis Kazys 280
Jaugelavičius Mikalojus 263, 273
Jaunius K. 957
Jefremenka A. 697
Jeremejevas G. 1343
Jeseninas S. 1340
Jevtušenka J. 1329, 1339, 1345
Jocaitė Adolfina 528
Jocaitė Janina 477
Jocaitė Marijona 9, 15, 475, 492,
493, 826, 887, 931, 935, 939, 1131,
1219, 1227
Jocaitė Ona 475, 476, 492, 493,
826, 1409
Jocaitės 492
Jocas 811
Jochelis Judelis 247
Jociai 132, 144, 471, 474, 478, 483,
492, 526–531, 887
Jocienė 526
Jocienė (Geštautaitė) Ona 471, 474,
476
Jocienė (Knystautaitė) Natalija 526,
528, 529, 1306
Jocienė Uršulė 800
Jocytė Stefanija 527, 663
Jocytė Zofija 6, 12, 18, 526–529,
531, 663, 1176, 1305, 1307, 1439

Jocius Adomas 526, 528, 531
Jocius Juozas 218, 219, 221, 471,
474, 478, 480, 492, 656, 772, 800,
925, 935, 937, 942, 1383, 1417
Jociūtė Marijona 772
Jociutė Stefanija 528
Jociutė Zofija 528
Jogaila, Ldk 207
Jogailaitė Ona 207
Jogailaitis 595
Jokšas 952
Jokšas Povilas 218
Jokubaitis Domininkas 243
Jokubauskaitė Daiva 615
Jokubauskaitė Valerija 239
Jokubauskas Alfonsas 239
Jokubauskas Artūras 640
Jokubauskas Juozas 236, 239, 1316
Jokubauskas Kostas 239
Jokubauskas Stasys 239, 631, 642,
678
Jokubauskienė Morta 239
Jokubauskienė Stasė 239
Jokūbonienė Ona 625
Jokubonis Benediktas 642
Jokubonis Jonas 625
Jonaitis A. 646
Jonaitis Antanas 557, 646
Jonaitis Romualdas 557, 559, 560,
571, 910, 912, 918
Jonaitytė A. 955, 1166, 1172
Jonas Paulius II 1275
Jonynas A. 1176, 1346
Jonušas Petras 4, 10, 16, 18, 1445,
1458, 1484
Jonušienė (Macijauskaitė) Jadvyga
1383, 1445
Joseliai 249
Joþefas A. 1328, 1337, 1341, 1343,
1344, 1390
Jovaiša L. 195
Jovaras 1327
Jucevičiai 545
Jucevičius D. 841
Jucevičius Liudvikas Adomas 8,
13, 409, 670, 739, 740, 768, 840, 842,
846, 875, 901, 1202, 1204, 1208–1210,
1259, 1384
Jucius 544
Judelevičius D. 1345
Judickiai 204
Judžentis Artūras 4
Juknienė 450, 491–493
Junevičiova 445
Juodkazis V. 164, 168, 176, 180
Juodvarnis 819
Juozapaitis Vytautas 1102, 1105
Juozapas Mickevičius 264
Jurašas Jonas 1334
Jurgaitis Radavičius (Radaitis)
Baltazaras 195
Jurgaitis Robertas 4
Jurgelytė Marytė 624, 642, 679
Jurginis J. 193, 769
Jurkovskis Baltramiejus 199
Jurkus Antanas 236
Juščiūtė Gabija 9, 15, 1284, 1439
Juška Antanas 1026, 1032, 1168

Lietuvos valsčiai

Juška Vaidas 1445
Juškaitė Bronė 631, 642
Juškaitis J. 1345, 1346
Juškus 195
Juzepovičius A. 221

K
Kacas Feigė 247
Kačanovskaja 445
Kačanovskis 328
Kačanovskis Apolinaras 195, 198
Kačenovska-Liutikienė Stefanija 282
Kačenovskiai 282
Kačenovskis Boleslovas 282
Kačinskas Pranas 328
Kalačinskis M. 1342
Kalasauskai 1417
Kalasauskas Eugenijus 1417
Kalasauskas Pranas 5, 11, 18, 86, 93,
94, 706, 797, 1397, 1417, 1426, 1439
Kalasauskas Tadas 1417
Kalasauskas Vytautas 1417
Kalasauskienė (Janavičiūtė) Ona 6,
12, 18, 279, 301, 620, 872, 906, 1409,
1426, 1431, 1439
Kalašinskaitė B. 631
Kalinauskaitė Zofija 648
Kalinauskas Bronius 1022
Kalnietis Liudas 236
Kalninis Ojaras 1268
Kalvaitienė (Jankutė) Kazimiera
624, 678
Kalvaitis Romas 1458
Kalvaitytė Vida 671
Kamenecai Regina ir Juozas 246
Kaminskaitė Elžbieta 1374
Kaminskaitė Jadvyga 618
Kaminskas Benediktas 328
Kaminskas Jonas 728
Kaminskas P. 944
Kaminskas Petras 4, 624, 943, 1405,
1483
Kaminskas Vytautas 1292, 1293
Kaminskiai J. ir S. 780
Kaminskienė (Simanauskaitė) Joana
138, 869, 1172, 1176, 1184, 1186
Kaminskis 450
Kaminskis Antanas 791
Kaminskis Benediktas 329
Kaminskis Stanislovas 138
Kanaješkinas Irša 247
Kanajieškis 250, 251
Kanapeckis Antanas 771–774
Kanaporienė (Šimkutė) Ona 674,
1384
Kanavalas 560, 912
Kancis Pranas 285
Kančelskis Juozas 280
Kančiauskaitė Ona 646
Kančiauskas Povilas 280
Kančiauskienė Nijolė 631
Kanovičius G. 1339, 1345
Kapitonovas Ekipsinas 221
Kapsukas V. 1362
Karalius V. 1345
Karamzinas 1384
Karbauskaitė Jadvyga 827
Karbauskiai 827
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Karbauskienė (Jocaitė) Stefanija
827, 1306
Karbauskis 827
Karbauskis Česlovas 827, 1445
Karčiauskas M. 1346
Kardelienė Kazė 595
Kardelis V. 956, 960
Kareiva Juozapas 625, 1308
Karinauskienė (Sakalauskaitė) Bronė
549
Karpai 1413
Karpaitė Bena 304
Karpaitė Elena 625
Karpaitė Regina 671
Karpas 625
Karpas Antanas 1306, 1413
Karpas Juozapas 528
Karpavičienė D. 1378
Karpavičius Vincas 632
Karpienė Elena 728
Karpovičius 200
Kasčiuškaitė Elžbieta 882
Kasiulytė Leonora 9, 15, 18, 950,
1356, 1360, 1418, 1423, 1425, 1439
Kasparai 326
Kasparaitė 625
Kasparaitė Amelija 503
Kasparaitė Elena 239
Kasparaitė Ona 631
Kasparaitė Prakseda 207
Kasparas 625
Kasparas A. 503
Kasparas Aleksandras 503
Kasparas Bronius 328
Kasparas Juozas 503
Kasparas Justinas 666
Kasparas Kazys 750, 1216, 1260
Kasparas Pranas 218, 219, 221,
800, 1306
Kasparas Romas 239
Kasparas Stasys 239
Kasparas Tamošius 218
Kasparavičienė Vida 4, 18
Kasparavičius Ignacas 502
Kasparienė (Bartkevičiūtė) Marija
1307
Kasparienė Danutė 652, 654
Kasparienė Konstancija 239
Kasparienė Stasė 653, 728
Kasperas Pranas 261
Kasperavičienė Marcijona (?) 443
Kasperavičius Ignotas 444
Kasperavičius Leopoldas 444
Kašėta A 230, 231
Kaþdailis Arvydas 1458
Katiliškis Marius 1033
Katkevičius Jonas Karolis 1353
Kaunackis Jonas 196
Kavaliauskai 204
Kavaliauskaitė Ž. 917
Kavaliauskas R. 870
Kavaliauskas V. 957, 961
Kazimieras, Ldk 192, 205, 207
Kazlauskaitė Ona 624, 679
Kazlauskas 498, 499
Kazlauskas Algirdas 276, 1384
Kazlauskas Domas 1301
Kazlauskas P. 327, 329

Kazlauskas Petras 326
Kazlauskienė Stasė 239
Každailevičius [Každailis]
Kazimieras 528
Každailevičius Vladas 528
Každailis Arvydas 726
Kðyvickis (Krzywicki) Liudvikas
181, 182
Keidošius P. 1345
Keinys S. 1166, 1172
Kekienė Valerija 712
Kekys Vaclovas 646
Kėkštas J. 1345
Kelpša 285
Kelpša Vladas 220–222, 285
Kelpšienė 493, 611, 787
Kelpšienė (Andrulytė) Mikalina
560, 562
Kemkienė 624, 678
Kemkys 624, 678
Kenčiūtė Ona 642
Kenedis Dž. 674
Kennedy Edwardas 1271
Kerai 586
Kęsgaila Jonas 193, 263, 273
Kęsgaila Stanislovas 193, 194
Kęsgaila Stanislovas Jonaitis 193
Kęsgailaitis Stanislovas 273
Kęsgailos 193, 195, 263
Kęstgaila Stanislovas 20, 263
Kęstgailaitis Stanislovas 263
Kęstgailos 301
Kęstutis, Ldk 204
Keturakis R. 1345, 1346
Kėvišaitė Bronė 461
Kybartai 545, 560, 586
Kybartas Vladas 1316
Kiburys B. 38, 44, 104, 108
Kielytė A. 180
Kievišai 327
Kievišas Mykolas 222
Kieviševa Marija 632
Kilkus 46
Kinčinas Liudvikas 627
Kinderis Z. 56
Kirscnovas S. 1345
Kiršinaitė Audronė 8, 13, 18, 814,
1439
Kirvelytė V. 1321, 1395
Kislauskas Klemensas 822
Kislauskas Vytautas 648, 666, 667,
669, 1216, 1217
Kizlaitytė Adelė 645, 646, 647, 662
Klapatauskai 195, 198
Klapatauskas Jonas 195
Klapatauskas Mykolas 196
Klapatauskiai 545, 725
Klazas Jasulas 221
Kleistas H. 1328, 1390
Kleivaitė (kitur Klevaitė)
Bronislava 627
Klemanskienė Sigita 723
Klemensas XIV, popiežius 196, 264
Klerka G. 1342
Kleviniai 836
Klevinienė Salomėja 1314, 1317
Klevinis Audrius 676
Klikna 632

Klimai 599
Klimaitė Eugenija 834
Klimaitė Stasė 236
Klimas Ramūnas 1330
Klimas Zenonas 1176
Klimašauskai 494, 834
Klimašauskaitė Elena 1306
Klimašauskaitė Kristina 625
Klimašauskas 494
Klimašauskas Aleksas 827
Klimašauskas Antanas 1274
Klimašauskas B. 247, 1335
Klimašauskas Juozapas 625
Klimašauskas N. 910
Klimašauskas Nerijus 558, 559, 563,
729, 1445
Klimašauskas Petras 724
Klimašauskas Vytautas 625
Klimašauskienė (Gaščiūnaitė) Marija
8, 9, 13, 15, 18, 450, 494, 827, 834,
837, 1274, 1439
Klimašauskienė (Lencevičiūtė)
Michalina 836
Klimienė 544, 545
Klimienė Kristina 665, 666
Klinton Hilari 1269
Klintonas Viljamas Dž. 1269
Kliučius Jonas 152, 159, 280,
506–508, 585, 615, 625, 668, 682,
684, 749, 753, 796, 1315
Klusas A. 1327
Knabikas Aloyzas Pranas 4
Knašys V. 115
Knystautas Petras 526
Kniūraitė Vida 7, 13, 645, 658, 691,
696, 706, 1385, 1419, 1440
Kobrinas J. 1339, 1340, 1342–1344
Kochen Zipora (Zaksaitė Felė) 254,
258
Kokanauskas Bronius 236
Komarai 204
Kondratas Antanas 443
Kondratas Tomas 443
Kondrotas Jonas 280
Kondrotienė Renė 654
Konolvotaitė Kotryna 214
Kontrimaitė M. 1346
Kontvainis Alfonsas 632
Korfas 199
Korfas Fridrichas 198
Kornelijus Felicijonas 196
Korsakas K. 1345
Koscia Adomas Juozapas 197
Kostkevičiūtė I. 1345
Koþombdijevas T. 1340
Koþomberdijevas T. 1342
Kotliaras J. 1339
Krantauskas 277
Kraševskis 1120
Kravecas Dovydas 247
Krėvė-Mickevičius Vincas 1025–
1027, 1030, 1033–1035
Krikščiūnaitė Stanislova 1307
Krikščiūnas Jonas 548
Krikščūnaitė Zita 645
Kriskai 753
Kriskus Vilmantas 1413
Kriskutė Sandra 1413
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Kriskutė Vaida 18, 960, 962
Kriskuvienė Danutė 151, 729, 748,
1413, 1445
Kristopovičius Lvovičius
Chvalibogas 264
Kristus 1358
Kriščiūnaitė 551
Kriščiūnas Jonas 694, 744, 750
Kryževičius Antanas 819
Kryževičius Vladislovas 729
Krupavičius Mykolas 692–694, 706
Kruszewska Marija 784
Krutulienė A. 352
Krzętovskis Jonas 196
Krzętowskis Leonas 197, 199
Krzywicki L. 182
Kržetovskis Jonas 264
Kšentovskis 445
Kubilius V. 1345
Kučingis Š. 164, 168, 174, 176, 180
Kučinskaitė J. 1345
Kučinskienė (Bublytė) Marijona
1307
Kudaba Č. 24, 59, 60, 70
Kudirka J. 764
Kudirka Vincas 1027, 1029
Kudžmienė 450
Kūkis B. 1345
Kukštaitė Danutė 624, 679
Kukulas V. 1330
Kulevičiūtė Stefanija 575
Kulijevas K. 1340
Kulikauskas P. 55, 102, 108, 182
Kulikauskienė R. 102, 108, 182
Kunca Petras 1269
Kuncevičius A. 157
Kuncienë Ona 182, 191
Kunčinas J. 328
Kundrotaitė Monika 1305, 1306
Kundrotaitė Ona 1307
Kundrotaitė Stefa 611
Kundrotaitė-Andriuškienė E. 788
Kundrotas Antanas 251
Kundrotas Petras 647
Kundrotas Vladas 449, 458, 461,
462
Kundrotienė (Žymantaitė) Teodora
1307
Kundrotienė Renė 650, 653
Kundrotienė Stefanija 4, 5, 7–12,
14–16, 155, 163, 164, 590, 591, 603,
604, 606, 608, 683, 870, 913, 914,
918, 924, 926, 928, 930, 932, 934,
936, 938, 940, 941, 943, 951, 962,
1022, 1082, 1092, 1128, 1154, 1194,
1197–1200, 1207, 1262, 1278, 1304,
1376, 1440, 1484
Kundrotienė Teodora 668, 1176,
1205
Kunickienė (Šimkutė) Stanislava 5,
6, 11, 12, 72, 251, 270, 294, 618,
653, 795, 811, 869, 903, 1172, 1260,
1274, 1440
Kuodytė D. 230, 231
Kupreščenka J. 221
Kurovskis Jonas 194
Kušleika Tomas 1386
Kutkevičius V. 578

Kuzavinis K 1107, 1127, 1142
Kuzma Jonas 1284
Kuzmickas J. 694
Kvedaras 426
Kvietkaitė Zosė 626
Kvietkus Juozas 8, 14, 729, 878,
1176, 1440
Kvietkutė Dovilė 666, 669
Kvietkuvienė Roma 7, 13, 663,
666–669, 1378, 1432, 1440, 1445
Kviklys B. 155, 315, 602, 777

L
Labanauskaitė Olga 634
Labanauskis Ignas 280
Lacmanas J. 1345
Ladyga Alvydas 4
Lahtas U. 1341
Laiba (Łojba) Jonas 194
Laiba Druzijana 194
Landsbergis Vytautas 1271, 1358,
1360
Langstonas Ch. 1339
Laniauskaitė J. 763
Lansbergis V. 1214
Lapašinskas J. 1345
Lapė 621
Lapinskaitė Lina 164
Lapinskas P. 26
Lapinskienė 669
Lapinskienė (Šimkutė) Danutė 584,
585, 587, 1445
Lapinskienė Laima 669
Lapinskienė Ona 729
Lasinskas M. 912
Lastas A. 1345
Lašas J. 695
Latvis Henrikas 192
Laucevičius-Vargšas Bronius 160
Laudanskienė (Petravičiūtė) Adolfina
1307
Laurinaitis Vincas 426
Laurinavičiai 1409
Laurynavičiai 194
Laurinavičiai 476, 488
Laurinavičienė (Jocaitė) Ona 472,
477, 1306
Laurinavičius Antanas 476, 493,
826, 1409
Laurinavičius Vladas 826, 1409
Laurinavičiūtė Bronislava 1314
Laurinavičiūtė Janina 826
Laurinavičiūtė Stefanija 826, 1409
Lazauskas J. 118
Lazdauskaitė Živilė Marijona 4, 5,
11, 18, 59, 1440
Lazdynų Pelėda 669, 1023–1025,
1029, 1031–1033, 1036
Lazutka S. 193
Lebedys J. 1249
Legačinskaitė Ona 626
Legačinskas Edmundas 626
Legačinskas Klemensas 626
Lekavičiai 452, 466, 475, 479, 480,
484, 567, 882, 1132, 1408, 1410
Lekavičiai L. ir P. 481
Lekavičienė (Girskytė) Ona 471,
476

Lietuvos valsčiai

Lekavičienė (Simanauskaitė) Felicija
472, 748
Lekavičienė (Vilijošaitė) Petronelė
1306
Lekavičienė Ala 618, 1445
Lekavičienė Felicija 1132
Lekavičienė Michalina 493
Lekavičienė Ona 564
Lekavičienė Petronėlė 743
Lekavičienė-Ringienė (Mešlėdaitė)
Michalina 471, 473
Lekavičius Aivaras 676
Lekavičius Antanas 151, 471, 474,
475, 480, 729, 878
Lekavičius Jonas 471, 474, 475,
486, 491
Lekavičius Leopoldas 471, 474, 475
Lekavičius Pranas 474
Lekavičius Pranciškus 471
Lekavičius Pranius 475
Lekavičius V. 931, 939
Lekavičius Vaclovas 471
Lekavičius Valdas 813
Lekavičius Vincas 1307
Lekavičius Vincentas 452, 472, 479,
481, 487
Lekavičius Vytautas 452, 476,
479–481, 492
Lekavičius Vladislovas 252, 253,
479, 484, 490, 772, 909, 1132
Lekavičiūtė Domicėlė 743
Lekavičiūtė Irutė 476
Lekavičiūtė Jadvyga 481
Lekavičiūtė Michalina 480, 481,
492, 1410
Lekavičiūtė Ona 479, 480, 1307
Lekavičiūtė Paulina 776
Lekavičiūtė Stefanija 480, 492
Lekavičiūtė Teklė 476, 479, 480
Lencienė Morta 239
Lencius 545
Lencius A. 665
Lencius Anicetas 723
Lencius Antanas 137, 665, 1175,
1176, 1197–1199, 1260, 1307, 1378
Lencius Edvardas 239
Lencius Jonas 646
Lencius Virginijus 729
Lenciūtė Fruzina 239
Lenciūtė Irena 239
Lenciūtė Nijolė 239
Lenciūtė Stefa 239
Lengvenienė Aldona 271
Leninas 635, 1217, 1339, 1343, 1442
Lesgaftas 1356
Leščinskai 204
Letovas V. 1343
Levinas Dovas 254
Levinas Samuelis 244
Liaudanskas J. 785, 786
Liaudanskiai 950
Liaudanskis Julijonas 302
Liaudanskytė-Janavičienė Ona 303
Ligeikaitė-Švarcienė Pranciška 491
Lileikiai 580, 581, 1366, 1368
Lileikienė (Venckutė) Vincenta 579,
580, 1366
Lileikienė P. 784
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Lileikienė Paulina 1307
Lileikienė Pranutė 666
Lileikis Aleksandras 1306
Lileikis Antanas 579–581, 1366
Lileikis Juozas 580
Lileikytė Aldona 581
Lileikytė Teklė 580
Lileikytė-Armoškienė Zofija 10, 16,
1366–1368
Liljegrenas Karlas 1268
Lincevičius Ivanas 237
Lindautaitė Domicelė 481
Linkevičienė (Andrulytė) Natalija
663, 1176, 1178, 1181, 1182, 1187,
1194, 1260, 1305, 1307
Linkevièius Jonas 1458
Linkutė Zofija 233, 621, 1274, 1306,
1314, 1319, 1420
Liobytė A. 1345
Lipskienė J. 1171, 1172
Lisauskis Isajus 280
Liseckis Petras 626
Liudvikas 670, 740, 846
Liugailienė Ona 4, 18
Liutikai 634, 710, 821
Liutikas Valdemaras 218, 220, 282,
328, 495, 634, 671
Liutikienė 634
Liutikienė (Kačenovska) Stefanija
283, 329, 1406, 1407
Liutikienė J. 283
Liutkevičienė V. 180
Liutkus Leimstaras 624, 679
Lokoninas M. 1342
Lomonosovas M. 1282
Lopacinskis Jonas Dominykas 196,
199, 680, 795
Lopata Vidmantas 66, 67, 70
Lopataitė-Bytautienė Jadvyga 280,
353
Lopatos 233, 280, 353
Lopeta V. 532, 535, 635, 636
Lorka F. Garsia 1328, 1343, 1390
Loveikis Juozas 664
Lučinskas Vaidotas 729
Lugovskojus A. 1328, 1344, 1390
Lugovskojus V. 1339, 1340, 1342,
1344
Lukminai 745
Lukminienė Tatjana 736
Lukminienė Zelma 621
Lukonas V. 265
Lukonienė Vida 653
Lukoševičienė Ona 723
Lukoševičius Augustinas
Stanislovas 819
Lukoševičius Valdas 669
Lukošiai 721, 951, 1129, 1132, 1134,
1422, 1428
Lukošienė (Paliulytė) Kristina 18,
259, 260, 450, 477, 492, 729, 745, 937
Lukošienė (Paliulytė) Ona 4, 151,
618, 1129, 1422, 1445
Lukošius Alvydas 653, 667, 688,
720, 721, 729, 735, 909, 1385, 1440,
1445
Lukošius Petras 747, 752, 886, 937,
1176

Lukošius Povilas 819
Lukošius Vaclovas 1134
Lukošius Vytautas 1132, 1217, 1385
Lukošiūtė Irena 748
Lukšaitė I. 769
Lulfija 1339
Lunskienė (Lukošiūtė) Irena 926,
938, 1428
Lupanas A. 1340
Lurijienė Berta 247
Lurjė Mošė 255
Lūšys 774, 918
Lvovičienė Kotryna 196

M
Macevičius J. 1345, 1346
Maciejauskienė V. 1083, 1089, 1127,
1142
Macijauskai 242, 246, 288, 524, 525
Macijauskaitė-Jonušienė Jadvyga
288, 525
Macijauskas 288, 524, 525
Maciukaitë I. 189
Mackavičius A. 193
Mackevičienė Alma 164
Mackevičienė Elena 239
Mackevičius 445
Mackevičius A. 677
Mackevičius B. 1346
Mackevičius Feliksas 239
Mackevičius Juozas 284
Mackevičiūtė Stefanija 239
Mačernis V. 1345
Mačiekus Venantas 757, 1458
Mačiuika V. 1345
Mačiulis-Maironis J. 1310, 1325,
1328
Mačiulskis 447
Madyda R. 189
Maironis 635, 1119
Majakovskis V. 1339, 1362
Makabiejus 838
Makowskis T. 311
Maksimaitienė O. 312, 322
Maksimavičius 678
Maldonis A. 1344, 1345
Malinauskaitė Bronė 280
Mališauskas V. 111
Mamošas Jašijahus 255
Manas Tomas 1341
Mankutė Marytė 646
Marcinkevičius J. 1345
Marcinkienė (Šaltytė) Felicija 255
Marcinkus Antanas 829
Marcinkus Jurgis 822
Marcinkus Romas 624, 678
Marcinkus Romualdas 644
Marčiulionienė Romualda 723
Mardosa Jonas 7, 13, 18, 756, 757,
763, 769, 1440
Mareckaitė Gražina 10, 15, 1338,
1362, 1364, 1390, 1411, 1440
Markevičienė Ž. 957, 961
Marksas K. 635, 1340
Markuliai 327
Markulis Ivanas 278
Martinaitis M. 1345, 1346
Martynas II 193

Martynovas I. 1339
Martynovas L. 1345
Masaitis Albinas 4
Masionis A. 1345
Masiulienė Kristina 723
Masiulis Juozas 1360
Maskuliūnienė D. 44, 45
Mašalaitė 643
Mašalaitė Danutė 642
Maštaitienė Kazimiera 671
Maþvydas M. 1458
Matiušenka Petras 237
Matulevičienė Saulė 1195–1197
Matulytė Petronelė 1288
Matusevičius 200
Matuzevičius E. 1345, 1346
Matvejeva N. 1339
Maziliauskaitė Stanislava 723
Maziliauskas 752
Maziliauskas Juozas 261
Maziliauskienė Elena 536, 638
Mazrimaitė Jolanta 608
Mažeika Vytautas 624, 679
Mažeikienė Marija 647
Maželis P. 1275
Mažonavičienė (Urbelytė) Laima
621
Mažrimas Edvardas 730
Mažvydas Martynas 4, 1353
Medekša Antanas 1386
Medišauskienė Zita 4
Medžeušis Antanas 237
Medžiauskienė M. 782, 791
Mejerytė Barbora 1367
Meldaikienė Irena 1321
Mėlenaitė Prakseda 723
Melenauskienė (Kasparaitė) Ieva
1306
Mėlenytė Prakseda 887, 918
Melėšienė Brigita 723
Melėšienė Janina 723
Melėšienė Stasė 239
Melėšius 497
Melėšius Jonas 239
Meliešiai 539–541, 543, 747, 752,
901
Meliešienė (Kančiauskaitė) Brigita
539, 543, 1306
Meliešienė Stasė 542
Meliešius Alvydas 730
Meliešius Jonas 538, 542, 543, 752
Meliešius P. 539
Meliešius Pranas 237, 538–540, 543
Meliešius Romualdas 542
Meliešius V. 541
Meliešius Vaclovas 6, 12, 538, 541,
554, 730, 752, 1440
Meliešius Vidmantas 666
Meliešius Vincas 542
Meras Icchokas 1333, 1350
Merkelaitė Gėnė 239
Merkienė Irena Regina 4, 18, 761
Merkys A. 202
Merkys V. 202
Mešlėdaitė 502
Mešlėdaitė-Lekavičienė Michalina
491
Mešlėdas Ksaveras 502, 503
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Mešlidas Pranas 219
Mešlidis Eduardas 803
Mešlidis Pranas 259
Mešlydis Pranas 616
Micevičius 198
Michelbertas Mykolas 5, 11, 45, 86,
99, 108, 161, 181, 183, 185, 284, 604,
740, 813, 1440
Michelevičienė (Petravičiūtė) Ona
1307
Mickevičiai 197
Mickevičienė (Palubinskaitė) Anelė
197, 264
Mickevičienė Jurgita 548, 1378
Mickevičius A. 1122
Mickevičius Adomas 1290, 1328,
1331, 1342, 1345, 1390
Mickevičius J. 764, 765
Mickevičius Juozapas 264
Mickevičius Juozapas Rimvydas
196, 197
Mickevičius Justinas 686
Mickevičiūtė Aldona 671
Mickevičiūtė O. 163, 180
Mieliška V. 693
Mieþelaitis E. 1328, 1329, 1344,
1345
Mikalajūnai 621
Mikalajūnas 621
Mikalajūnienė 621
Mikalauskas Antanas 645, 647
Mikelinskas Jonas 1032
Miknienė (Andriuškaitė) Zofija 737
Mykolaičiai 1301
Mykolaitienė Zuzana 237
Mikolaitienė Zuzana 239
Mykolaitis Juozas 237
Mikolaitis Regimantas 239
Mikolaitis Vytautas 239
Mykolaitis-Putinas Vincas 1027–
1029, 1032, 1034, 1345
Mikolaitytė Liucija 498, 499
Mikolaitytė-Savickienė Salomėja 9,
15, 499, 500, 1301, 1303, 1304
Mikšėnas Kazys 649, 1378
Mikulašekas O. 1328, 1340, 1344,
1390
Mikulskiai 450, 467, 663, 811
Mikulskis Izidorius 453
Mikulskis J. 925
Mikulskis Jonas 443, 449, 450, 464,
467, 663, 811, 1306
Mikulskis Juozapas 450, 462, 885,
1176
Mikulskis Kazymieras 453
Mikulskis Steponas 450
Mikulskytė Aniceta 463
Mikulskytė Kristina 626
Mikulskytė-Grubliauskienė Teklė
462
Mikuta A. 1345, 1346
Mikutaitis Motiejus 194
Mikutavičius A. 1207
Mikutienė Ona 595, 596
Mileris Martynas 197
Miliai 579
Miliauskai 178, 368, 369
Miliauskiai 671

Miliauskienė (Rajančiūtė) Albertina
634, 931, 933, 935, 1397
Miliauskienė Joana 178, 932, 934,
936, 1445
Milickienė (Andrijauskaitė) Salomėja
1307
Milickis 496
Milienė Apolonija 239, 582
Miliūnaitė R. 1142
Miliūnas V. 669
Milius Antanas 239, 582
Milius V. 557, 761, 764, 910, 912
Minčinauskas Povilas 730
Minčinauskienė Eugenija 1445
Mingėla R. 612
Miniotas 496
Miniotis 497
Minkevičius J. 352
Mirauskai 573
Mirauskaitė Teresė 576
Mirauskas Boleslovas 576, 578
Mirauskas Kazimieras 576
Mirauskas Leonas 578, 605, 607,
632, 1348, 1408
Mirauskienė (Normantaitė)
Benedikta 573, 576
Misevičienė 493
Misevičius Vincas 624, 678, 679
Misevičiūtė 450
Misevičiūtė Elena 493
Misius K. 193, 196, 199, 680
Mišeikienė Regina 671
Mišeikytė Adelė 624, 679
Miškinis Algimantas 192, 198, 200,
202, 273, 439, 701, 794, 795, 1311,
1345
Mitkus 638
Mockaitis Jonas 628
Mockienė 623, 678
Mockūnas Liūtas 1333
Mockus Nikodemas 790
Mockutė Genė 671
Molčianovas Ivanas 1339
Molis Domininkas 626
Mondrževskaitė 561
Mondrževskaja Leokadija 561
Mondrževskiai 560, 561
Mondrževskienė Stasė 560
Monkauskaitė Alma 164
Monkevičia 502
Monrdžejauskai 563
Monstvilaitė J. 117
Montygajłowiczius Butowtas 215
Montvila Vytautas 1028
Montvilienė Bronė 615
Moora Hari 182
Morkūnas E. J. 917
Morkūnienė J. 910
Mortensen H. 24, 34
Motekaitytė Aldona 638
Motiejūnaitė Jurga 4
Motiejūnas V. 1346
Motuza G. 25
Motuzas A. 684
Mozgaitis Jurgis 194
Mozoriūnas V. 1344
Murašiova Vera 634
Musneckaitė Antanina 627, 631

Lietuvos valsčiai

Musneckaitė Salomėja 626
Musneckienė R. 214, 688, 690,
1360
Musteikaitė Cecilija 917
Musteikaitė Eleonora 917
Musteikaitė Ona 239
Musteikaitė Rozalija 917
Musteikienė Benedikta 239
Musteikienė Veronika 261
Musteikis Domas 261
Musteikis Juozas 259, 261
Musteikis Jurgis 219, 284
Musteikis Petras 239, 616
Mušinskas Danielius 1330

N
Nacagdoršas D. 1341
Nacienė Teklė 280
Nadalinskienė Galina 634
Naikauskas Konstantinas 242, 632
Naikauskiai 710
Nainevičius Aleksandras 200
Narbutas T. 870
Narbutas Tadas 239
Narbutas Teodoras 1120
Naryškinas J. 697
Narkevičius Jokūbas 197
Narkevičius Matas Aloizas 197
Narkevičiūtė J. 1345
Natkevičaitė-Ivanauskienė M. 59,
64, 71
Navickaitė J. 767
Navickas 497
Navickas Jonas 221
Navickas Kostas 536, 638, 639
Navickis Jonas 221
Nekrašas S. 246
Nekrošius J. 1346
Nėris Salomėja 1026, 1029
Neronas 1340
Neverauskas Dovydas 1398
Neverauskas Virmidas 1398
Neverauskienė 1357
Nezabitauskas Adolfas 595
Nezabitauskis Liudas 756, 764, 765
Nezabitovskis Juozapas 680
Niesiecki K. 205
Niesieckis K. 204
Nikulinas Jurijus 1105
Nilsonas B. 1344
Niselevičiai 254
Niselevičius 255
Niselevičiūtė Frida 304, 1389
Niurikas Jonas 246
Niurikienė Onutė 246
Noikaitė Eidė 247
Norbutai 1286, 1287, 1297, 1299
Norbutaitė Akvilė 1297, 1298
Norbutaitė Dovilė 1297
Norbutaitė Vaidilė 1297
Norbutas Aivaras 816, 836,
1297–1300, 1399
Norbutas Algirdas 641, 676
Norbutas Mindaugas 9, 15, 674,
676, 1286, 1287, 1386, 1398, 1414
Norbutienė (Rumševičiūtė) Kornelija
9, 15, 647, 651, 653, 676, 1286, 1297,
1398, 1440
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Norbutienė Vaida 1297
Norbutienė Valda 1300
Noreika Bronius 567
Noreika Z. 1142
Noreikos 561, 563
Norgaila Balys 261
Norgėla Aleksandras 581
Norgėla Aleksas 240
Norgėla Jonas 240
Norgėla Petras 240, 579, 581
Norgėlaitė Emilija 240
Norgėlaitė Teresė 240, 582
Norgėlaitė Vanda 581, 582
Norgėlaitė-Gaidamavičienė Teresė
Aldona 581
Norgėlienė Barbora 240
Norgėlienė Michalina 240, 579, 581
Norgėlos 579, 581
Norkai 912
Norkaitė (vėliau Stankienė) Julija
626
Norkienė (Gololobovaitė) Sniegina
7, 13, 18, 271, 620, 718, 719, 887,
1440
Norkienė Elzbieta 723
Norkus 474, 1174
Norkus Petras 464, 624, 642, 643,
678, 679
Norkus Pranas 557, 912
Norkus Rimantas 668, 669
Norkutė 474
Norkutė Ligita 7, 13, 670, 1440
Normantai 573, 799
Normantas Florijonas 221, 573
Norvaiša Vygintas 1386
Norvaiša Vytautas 671
Norvaišaitė Alma 730
Norvaišas Juozapas 730
Norvaišienė 495

O
Oberdorfer E. 71
Obrikaitė Magdelena 835
Obrikas Antanas 872
Oginskis Bogdanas 553
Oginskis Ignas 264, 273, 544
Oginskis Povilas 553
Okockienė Valerija 671, 672
Oleinikas B. 1342
Oleka K. 220
Olšvangienė Cilė 247
Orlovas V. 1344
Oršerovičius G. 1345
Orvidas Kazys 790, 793
Osipovas Petras 680
Ošerovičius G. 1339, 1345
Ozbinai 496
Oziemblovskiai 204
Ozolas Romualdas 1458

P
Pagojienė (Lekavičiūtė) Teklė
479
Pagojus Jonas 476
Pagojus Ramūnas 730
Paknys M. 680, 681
Palčinskaitė V. 1345, 1346
Paleckis Justas 1105

472,

Palevoda Polikovas 502
Palevodienė-Mešlėdaitė 502
Pališkis Bronius 714
Paliuliai 326, 413, 422, 423, 438,
488
Paliulienė (Geštautaitė) Morta 471,
477
Paliulienė (Zajauskaitė) Teklė 1306
Paliulienė Aldona 745
Paliulienė Juzefa 240
Paliulienė Morta 951
Paliulienė Rama 653
Paliulienė Teklė 240
Paliulis 464, 912, 918
Paliulis Alfonsas 240
Paliulis Antanas 502
Paliulis Jonas 444
Paliulis Julijonas 450, 453
Paliulis Juozas 237
Paliulis Jurgis 502
Paliulis Leonas 240, 471, 477, 745,
951
Paliulis Petras 259, 450, 466, 471,
475, 493, 951, 1176
Paliulis Povilas 452, 458, 871
Paliulis Vladas 237, 240, 450, 503,
1307
Paliulytė Aldona 477
Paliulytė Kristina 477, 480, 643
Paliulytė Ona 465
Paliulytė Pleceda 450, 480
Paliulytė Valė 240
Paliulytė Zosė 240
Paltarokas Kazimieras 1356, 1401
Panauskas Pranas 624
Pankauskas Pranas 624, 641, 642,
678, 679
Paplauskai 561–563, 570, 1414
Paplauskas 284, 519
Paplauskienė Veronika 653, 885,
918, 1414
Paplauskis Juozapas 198
Paplauskis Vikentijus (Wikentij
Poplowski) 560, 561
Paspolis Laurynas 443
Paškus 193
Paþarauskas Stasys 221, 222
Patonas Javganas 1342
Paukštelis Juozas 1028
Paukštys B. 180
Paulauskai 561, 568
Paulauskas Albinas 571
Paulauskas Jonas 1022
Paulauskas Julius 561, 570
Paulauskas Juozas 463
Paulauskas Petras 237
Paulauskas Pranas 561, 571
Paulauskienė 561, 565
Paulauskienė (Vireikaitė) Zofija
900
Paulauskienė Aldona 1204
Paulauskienė Elena 561
Paulauskienė Juzefa 1305
Paulauskis Antanas 628
Paulikienė 621
Pauliukėnienė (Stragauskaitė) Liucija
7, 8, 13, 14, 618, 641, 642, 647, 650,
1107, 1399, 1440

Pekarskas J. 1282
Pekulas Tarkvinijus 195
Peldavičiūtė 1288
Penikai 326, 884
Penikaitė Ona 1393
Penikas 532, 533
Penikas Antanėlis 784
Penikas Domininkas 628, 632, 1399
Penikas Feliksas 1305
Penikas Kazimieras 538, 541, 543,
884, 918
Penikas Petras 7, 8, 13, 14, 18, 619,
648, 847, 1419, 1440
Penikienė (Baltrušaitytė) Lucija 543,
748, 1307
Pernarauskai 328
Perovas 332
Pešinskaitė-Hulevičienė 1308
Petefis Š. 1343, 1346
Petkevičaitė-Bitė Gabrielė 533,
1023–1026, 1030, 1031, 1036, 1037
Petkevičius 502
Petraitytė Eugenija 671
Petrašiūnas Aloyzas 18, 61, 110,
129–133, 135–141, 143, 144, 148, 203,
252, 281, 301, 305, 451, 472, 474,
536, 612, 617, 629–631, 633, 634,
637, 638, 681, 683, 687, 689, 745,
795, 798, 799, 801–805, 897, 913,
914, 940, 1276, 1290, 1309, 1311,
1372, 1417, 1420, 1425, 1426, 1431
Petrauskaitė Stefanija 616
Petrauskas V. 1346
Petrauskas Vincas 246
Petravičiai 140, 811, 1288, 1290
Petravičienė O. 688
Petravičius (Piotrowicz) Fortūnatas
686
Petravičius Juozapas 198, 264, 288
Petravičius Jurgis 198
Petravičius Karolis 292, 786
Petravičius Kazimieras 196, 264
Petravičius Pranas 264
Petravičius Zigmas 9, 15, 292, 684,
1288, 1290, 1306, 1356, 1359, 1386,
1401
Petravičiūtė Eufrozyna 1306
Petravičiūtė Ona 1288
Petrienė Venclovavičienė (Polonija
Grigorevna Petrovaja Venclavoviča
Staneviča) Polonija 194
Petrulis J. 759, 762, 763, 767
Petrusevičius 1275
Petrušauskai 204
Pietkiewicz K. 193
Pieža Antanas 626
Piežaitė Stefa 631
Pikelis 1205
Pikturna Alfonsas 628
Pikturna Edmundas 589
Pilypaitis J. 1345
Pilipavičiūtė Bronė 626
Piliušenka Aleksas 250
Piliušenka Jonas 251
Piliušenka Petras 290, 1400
Piliušenka Piotras 235
Pilkauskas Vladas 709
Pilkienė 1274
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Pilkionienė Rimgailė 4
Pilkis Vincas 261
Pymenovas 277
Pinkauskaitė Potencija 1284
Piotrovičius 445
Pipinys J. 1172
Plechavičius Povilas 537
Pleikiai 253
Pleikytė Zosė 624, 641, 643, 679
Plusčiauskas Rapolas 237
Pocevičienė 950
Pociai 242, 504, 506, 508, 509, 710,
835, 901, 1415, 1421
Pociai Kazys ir Zofija 285
Pocienė Laima 623, 624, 678, 679
Pocienė Stasė 240
Pocienė Zofija 240
Pociukai 595
Pocius 450
Pocius Aleksas 240
Pocius Augustinas 503
Pocius Bronius 240
Pocius Edmundas 646
Pocius Jonas 240
Pocius Juozas 240, 653
Pocius Kazys 240
Pocius Mykolas 601
Pocius Stanislovas 1314
Pocius Viktoras 503, 835, 1421
Pocius Vincentas 503, 505–507, 509,
872, 1415
Pocius Vytautas 240
Pociūtė Aldona 593, 626
Pociūtė Jadvyga 240
Pociutė Lina 509
Pociūtė Rasa 835, 1421
Pociūtė Vincė 234
Pociuvienė Nijolė 748
Počiulpaitė Alė 7, 13, 18, 541, 777,
801, 806, 908, 1131, 1205, 1213
Počiulpaitė Elena 1440
Pokrovskis Fiodoras 181
Polenina Teklė 246
Poleninai 246
Poleninas Vaclovas 246
Poplavskis 181
Poplovskis Ivanas 561
Popov M. 31
Poška D. 837
Pott R. 64, 71
Povilaitis B. 706
Poviliūnas Artūras 651
Pralgauskai 710
Pralgauskas Juozas 237, 240
Pralgauskas Jurgis 237
Pralgauskas Steponas 237, 240
Pralgauskiai 242
Pralgauskienė (Butenytė) Zofija
1306
Pralgauskienė Stefanija 237, 285
Pralgauskis Jurgis 221, 285
Pralgauskis Leonas 285
Prancuzevičius 502
Pranskus-Þalionis B. 1345
Praškevičius Virginijus 676
Prazas Abromas 288, 524
Preikša Žydrūnas 66, 67, 70
Preikšas K. 548, 1387, 1388

Prunskienė Kazimiera 624, 678
Pševlockis 445
Pšezdzieckis J. 697
Pšibilskienė Audronė 1269
Pšigodskiai 204
Pučkovas A. 326
Pučkovas Jurgis 502
Puidokaitė Zosė 240
Puidokas Antanas 604
Puidokas Dominykas 237
Puidokienė 552
Puidokienė Bronė 240
Puodytė Ada 712
Pupeikis Vytautas 624, 678, 679
Pupkis Aldonas 4, 1142
Puplauskienė (Šimkutė) Julija 571
Puplauskienė Juzefa 562
Puplauskis Konstantinas 561
Puplauskis Leonardas 571
Purvinai M. ir M. 551
Purvinas Martynas 6, 12, 18, 307,
352, 354, 361, 368, 374, 384, 389,
394, 400, 423, 437, 439, 551, 557,
564, 584, 589, 593, 603, 607, 910,
912, 1440
Purvineckas 495
Purvineckas Steponas 237
Purvineckiai 560
Purvinienė Marija 6, 12, 18, 352,
439, 551, 564, 584, 589, 1440
Pusčiūtė A. 628
Puškinas A. 1331, 1345, 1384
Puškovas Jonas 503
Putelis A. 272
Putrimas Pranas 1284
Pūtviai 242
Putvienė Elena 240
Putvienė Emilija 240
Putvinskiai 157, 532–534, 536, 635,
638, 670
Putvinskienė Emilija 533, 537
Putvinskis 447, 535, 685
Putvinskis Algis 638, 1133
Putvinskis Hermanegildas 532
Putvinskis Rapolas 532
Putvinskis Stasys 532
Putvinskis Vytautas 533, 537, 636,
638
Putvinskis Vladas 532–535, 537,
635, 636
Putvinskis-Pūtvis Vladas 532–535,
537, 636, 640
Putvinskytė Giedrė 638
Putvys Algirdas 240
Putvys Tautvydas 240
Pūtvis Vytautas 237
Putvys Vytenis 240
Pūtvis Vladas 532
Putvytė Giedrė 240
Puzinas Jonas 182
Pužaičiai 217, 456, 885
Pužaitis 449
Pūžaitis Antanas 455
Pužaitytė Cecilija 885
Pužaitytė Jadvyga 456, 885, 918

Lietuvos valsčiai

R
Racevičius Z. 830
Racevičius Zdislavas 829
Račkauskas K. 1310
Račkauskas Petras 1400
Radaitis (Radavičius) 195
Radaitis Jurgis 195
Radavičiai 195, 273, 573
Radavičienė (Normantaitė) 573
Radavičienė (Normantaitė) Julija
573
Radavičienė Adolfina 240
Radavičienė Aleksandra 240
Radavičienė Teklė 685, 686
Radavičius 195, 526
Radavičius Antanas 573
Radavičius Baltazaras 194, 195
Radavičius Boleslovas 573
Radavičius Bronislavas 573
Radavičius Edvardas 791
Radavičius Ignas 685
Radavičius Jonas 578
Radavičius Juozas 573
Radavičius K. 791
Radavičius Petras 573
Radavičius Stanislovas 573, 686
Radavičius V. 4, 624, 1405, 1483
Radavičius Vaclovas 573
Radavičius Vladas 261
Radavičius Zigmas 240
Radavičiūtė Ona 573
Radavičiūtė Zofija 573
Radionovas Kipras 285
Radvila Jonas 195
Radzevičius J. 677
Radzevičius Juozas 427
Radzevičiūtė Felicija 272
Radžiai 495, 545
Radžius 495
Radžius Bronislovas 497
Radžius Pranas 667, 669
Radžius Zigmas 497
Radžiuvienė Lina 653
Radžiuvienė Zofija 7, 13, 727, 1378,
1440, 1445
Ragauskas Aivas 4, 18
Rainis J. 1340
Rajančiūtė Albertina 634
Rakauskai 579
Ralienė Ona 730
Ralys K. 695
Ramanauskaitė G. 648
Ramanauskaitė J. 248, 839, 1211,
1213–1215
Ramanauskas Povilas 497, 498
Ramanauskienė Ona 497, 498
Ramanauskienė Roma 653
Ramančiūnai 1420
Ramančiūnas Pranas 648, 730
Ramančiūnienė (Griciūtė) Zofija
648, 649, 651, 653, 654, 1400, 1420,
1445
Ramonas Antanas 1330
Raponavičiai 554, 555, 561–563,
1422
Raponavičienė 561, 927
Raponavičienė (Urbelytė) Zita 570
Raponavičienė Ona 563, 571
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Raponavičienė Uršulė 555, 571, 918
Raponavičius Adomas 570
Raponavičius Petras 555, 563
Raponavičius Stanislovas 563
Rasteinytė A. 627
Rašomavičius V. 59, 71
Ratkienė 748
Ratkus Narimantas 1378
Ratkus Stanislovas 645–648
Rauba Albinas 261
Raubos 560
Raudeliūnas V. 194
Razdauskaitė 545
Razminaitė Gertrūda 240
Razminas Kazys 240
Razminas Povilas 240
Razminas Vladas 822
Razminienė Elena 240
Razmukaitė M. 1083, 1127, 1142
Reach Pierre 1322, 1396
Rečkauskas Vaitiekus 194
Redman Mark 734
Reimeris V. 1344–1346
Remeikiai 1129, 1294, 12
Remeikienė Joana 240
Remeikis Jonas 9, 15, 240, 708,
1294–1296, 1440
Remeikis Petras 707, 1129, 1294,
1295
Remeris Izidorius 1308
Repinas I. 1290
Rėzgiai 545
Rėzgienė 884
Rėzgis 545
Rėzgys Vladas 241
Rėzgytė Natalija 884, 885, 918
Rėzgytė Ona 884
Rėzgytė Stasė 545
Rėzgytė Zosė 918
Ribinskienė 536, 638
Rybskiai 277
Ribskis 266
Rybskis 277, 278, 301, 302, 445,
632
Rybskis Jonas 277
Rybskytė-Janavičienė Marija 278,
301, 302
Riemo P. E. 1345
Rylskis M. 1341
Rimantienė R. 106
Rimantienë Rimutë 184
Rimavičius (Rymowicz) Karolis
Brunonas 685, 686, 688, 1401
Rimavičius Adomas 686
Rimavičius B. 394, 396
Rimða Edmundas 1458
Rimeikiai 1371
Rimeikienė (Barbaraušaitė) Marijona
9, 15, 800, 1176, 1261, 1262, 1305,
1306, 1357, 1440
Rimeikienė Janė 653
Rimeikienė Rita 672
Rimeikis Jonas 4, 10, 16, 18, 611,
751, 1445
Rimeikis Jonas P. 1306, 1371–1373
Rimeikis Petras 1296
Rimgaila Fulgentas Liucijonas 1387
Rimgaila Juozapas 730

Rimgaila Stanislovas 684
Rimgaila Vincentas 198
Rimgailaitė Gražina 676
Rimgailienė 1378
Rimgailienė Zofija 663, 668, 822,
1174, 1176
Rimgailienė Zofija Aldona 730, 735
Rimidienė (Penikaitė) Elena 1387
Rimidis Antanas 1387
Rimka A. 694
Rimka P. 694
Rimkai 586, 1291
Rimkevičienė Adolfina 587
Rimkevičienė Elena 586
Rimkevičius Algirdas Antanas 587
Rimkevičiūtė Nijolė 587
Rimkienė (Ivanauskaitė) Adolfina
584–586
Rimkus Antanas 624, 679
Rimkus Juozas 584–586
Rimkus Kazimieras 585
Rimkus Stanislovas 9, 15, 585–587,
1216, 1291–1293, 1307
Rimkus V. 747, 1206
Rimkus Vaclovas 5, 6, 9–12, 15,
16, 18, 218, 220, 222, 232, 235, 236,
243, 244, 246, 266, 273, 276, 278,
285, 288, 289, 523, 610, 619, 623,
626, 627, 645, 670, 681, 684, 707,
710, 1285, 1308, 1379, 1440
Ringiai 480
Ringienė L. 668
Ringienė Michalina 476, 480
Ringys 492
Ringys Kajetonas 471, 473, 476,
480, 491–493, 1306
Ringytė Regina 480
Riomeris Mykolas 1392
Ripinskienė 480
Ripinskis Boleslovas 480
Ripinskytė 480
Rodevičius Stankus 193
Rodovičius 445
Rodovičius Baltazaras 263
Rodovičius Jurgis 263
Romanovas Nazaras 671
Romanovienė (Lindautaitė) Domicelė
1307
Romeris Mykolas 1443
Romonovskis Kazimieras 443
Rosinas A. 1154, 1156, 1165
Rostand‘as E. 1328, 1390
Rostovaitė T. 1345, 1346
Rothe P. 27
Rozas Vaivelis 247
Rubaþevičienė M. 1346
Rubinšteinas N. 1321, 1396
Ručinskai 326
Ručinskas 382
Ručinskas Jonas 241
Ručinskas Juozas 241
Ručinskas Kazys 241
Ručinskiai 234
Ručinskienė (Giedrimaitė) Bronė
1306
Ručinskienė (Pociūtė) Vincė 234, 241
Ručinskis (Keleivis) Antanas 234,
235, 543

Ručinskis Jonas 234
Ručinskis Juozas 234
Ručinskis Kazys 234
Ručinskis Petras 234
Ručinskis Pranas 1306
Ručinskytė Stasė 234
Rudaitienė Loreta 730
Rudienė Ona 626
Rudokas V. 1344–1346
Rukas Gerimantas 1177–1184,
1186–1199, 1292, 1293, 1304
Rukievičius Andrius 273
Rumiancevas 332
Rustavelis Š. 1340
Rusteika A. 1360
Rusteika Henrikas 1358
Rusteika Stanislovas 270, 1356
Rusteika Steponas 1358
Rusteika Vladas 1358
Rusteika Zigmas 1358
Rusteikaitė M. 270
Rusteikaitė Marija 9, 15, 266–268,
270, 684, 1356–1361, 1401, 1402,
1423, 1424
Rusteikaitė Zofija 1358
Rusteikaitė-Českauskienė A. 1360
Rusteikienė Jadvyga 1356
Rusteikos 266, 270, 1356, 1360
Ruškus J. 664
Rutkauskienė Rasa 653
Rutkūnas Valdas 1292, 1293
Rutkūnienė (Tankevičiūtė) Genovaitė
624, 678
Ruzga Juozas 237

S
Sabaitis J. 1287
Sabaitis Povilas 674
Sabaliauskai 885
Sabaliauskas 885
Sabaliauskienė 885
Saboniai 477
Sabonis Antanas 477
Sadauskas 648
Sadauskas Steponas 647
Sadauskienė Danutė 648
Saja Kazys 669, 1026
Sakalauskas Adomas 545
Sakalauskas Jonas 544–546, 548,
549, 1387, 1388
Sakalauskas Juozas 544, 545, 548,
1388
Sakalauskas Rytis 548, 549, 754
Sakalauskienė Ona 624, 678
Sakalauskienė Teklė 546
Sakas 664
Sakas A. V. 871
Sakas Anicetas 241
Sakas Rimantas 241
Sakas Stasys 241
Sakas Vaclovas 241
Sakienė Ona 241
Sakievičius 332
Sakinas Dionizas 196
Salys Antanas 953, 957
Salomė 726
Samas A. 311, 312, 322
Sammarco Mario 609
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Samuilienė 289, 299
Samuilis 299
Samuilytė Bronė 618, 773, 1265
Samulionis Algirdas 651, 676
Sapiegos 209, 210, 808
Saponkienė Stefanija 723
Saprogonas Pranas 237
Sarbievijus Motiejus Kazimieras
1353, 1354
Sarpalius Algis 676
Sartre’as J. P. 1330
Sasnauskas V. 1172
Satkauskaitė Irena 671
Saukinas Juozas 202
Saunorius V. 233
Saunorius Viktoras 1313
Savickai 586, 595
Savickas Vladas 247, 493, 795,
1301
Savickiai 586
Savickienė 579, 585
Savickienė (Mikolaitytė) Salomėja
6, 12, 495, 497, 669, 735, 791, 822,
836, 869, 1172, 1176, 1178, 1181,
1182, 1184, 1186, 1187, 1193, 1194,
1207, 1208, 1260, 1302, 1305, 1307,
1441
Savickienė D. 1360
Savickis Henrikas 587
Savickis Jurgis 1030
Savickis Vladislovas 748
Savickytė Irena 587, 624, 678, 679
Savitis Antanas 716
Savukynas B. 1107, 1127, 1142
Savuliai 388–391
Schilleris F. 1328, 1390
Sedovas M. 1342
Sendzikas Justinas 237
Serovas V. 1290
Servuta Aleksandras 912
Servutai 752
Servutaitė Sonata 730
Servutas 918
Servutas Viktoras 730
Sikstas IV, popiežius 837
Silazaras J. 1339
Simakova Elena 723
Simanauskai 545
Simonaitytė Ieva 1023–1026, 1028,
1029, 1031–1033, 1036
Sipavičius Svajūnas 716
Sirevičiai 197, 264, 266, 273, 1311,
1394
Sirevičienė Teklė 284, 292
Sirevičius Juozapas 273
Sirevičius Stanislovas 195, 263
Sirevičiūtė Jadvyga 273
Sirevičiūtė-Babianska Jadvyga 1394
Sirmbardis J. 1339, 1341
Sirūnavičienė (Obrikaitė) Magdelena
618, 869, 872, 874, 1410
Sirusienė Irena 5, 11, 109
Siruta 551
Skačkovai 327
Skardžiuvienė Dalia 7, 13, 667,
732, 748, 1402, 1441
Skjalbė A. 1343
Sklanskis Juozapas 198

Skotas Valteris 1367
Skrodenis Stasys 4, 18
Skučaitė R. 1345, 1346
Slepikaitė V. 1360
Sleževičiai 216
Sleževičius Mykolas 259
Slipkus 886, 1320
Slipkus Benediktas 252, 613, 824,
886, 918, 1314
Slipkus Marcelinas 456, 623, 678,
886, 1388
Slipkus Nikodemas 456, 886, 1388
Slipkus Vaclovas 671, 1358
Slipkutė Elena 613, 821
Slipkutė Stefanija 613
Slipkutė-Strakšienė Vitalija 7, 13,
18, 610–615, 663, 664, 716, 1176,
1274, 1275
Slipkutė-Šaltienė Stefanija 613, 614
Slipkuvienė Elvyra 712
Sluckaitė Aušra 1334, 1345
Sluckis B. 1339
Smeliakovas J. 1341, 1342
Smetona 617
Smetona Antanas 535, 635
Smigelskiai 199
Smigelskienė (Tarnogurskytė)
Marijona 197
Smigelskis Jurgis 197, 198
Smigelskis Leopoldas 198, 199
Smigelskis Matas 198, 199
Smigelskis Teofilis 198, 199
Smigelskis Vincas 199
Smigelskytė Vincenta 198
Smilgevičius Jonas 218
Smilgys Edmundas 645–647
Sokratas 1331
Solomereckiai 195
Solouchinas V. 1340
Solovičius J. 1345
Sorienė Emilija 545
Sosnora V. 1341, 1342
Sotničenka Zigmas 664, 1378
Sprangauskis Pranas 280
Sprindis Adolfas 636
Sruoga B. 1345
Sruoga Balys 1027, 1029, 1031
Stabrauskas 621
Stalinas 231, 612, 1217, 1383
Staliūnienė Genutė 1365
Stancevičius A. 53, 119
Stanelis Petras 830
Stanevičius Simonas 955
Stanevičius Z. 180
Stanislovaitė Kotryna 194
Stanislovaitė Nastasja 194
Stanislovaitė Zofija 194
Stanislovaitis Ambroziejus 194
Stanislovaitis Jamontas Jonas 194
Stanislovaitis Jonas 194
Stanislovaitis Kasparas 194
Staniševičius Bučas Jonas 264
Staniulienė Marijona 723
Staniulis Jonas 830
Staniulis Petras 664, 1378
Stankienė Idalija 9, 15, 811, 1206,
1324
Stankūnas V. 632

Lietuvos valsčiai

Stankus Edvardas 178, 523, 524,
553, 622, 690, 738
Stankutė Sena 631
Stankutė Valerija 620
Starkutis I. 610, 611
Staševičius Jurgis 721
Staškevičiūtė V. 681, 684
Staugaitis Justinas 1358, 1359, 1401
Steponaitis V. 290
Steponavičiai 194
Stirnelevičius Kazimieras 195
Stolypinas 311
Stolypinas P. 692
Stonaitė Ona 1131, 1133
Stonaitytė Ksavera 632, 1348
Stončius Darius 4
Stonienė Marijona 678
Stonienė Nijolė 723
Stonienė Regina 723
Stonys Česlovas 1350
Stonys Vincas 1035
Stonytė (vėliau Ringienė) Lina 665,
668
Stonytė Ona 527, 528, 1307
Stradomskienė Bronė 621
Stradomskis Vaclovas 528
Straigis J. 741
Strakšiai 290
Strakšienė (Piliušenko) Tatjana 250,
748, 1131, 1133, 1214, 1216, 1260
Strakšienė (Slipkutė) Vitalija
820–822, 836, 1441
Strakšys A. 1328
Strakšys Stanislovas 290
Strašnovas 332
Straukaitė Adelė 624, 679
Stravinskas A. 793
Stravinskas V. 1142
Strazdas 1325
Streckiai 556, 560
Streckienė Marijona 555
Streckis Antanas 555
Strelkauskas J. 1345, 1346
Strielkūnas Jonas 1330, 1345, 1346
Strolis 250, 252
Stukačas A. 1343
Stukas J. 1223, 1226
Stukas Petras 1276
Stulginska 784
Stulginskaitė-Petravičienė Karolina
784
Stulginskas 561
Stulginskas Adolfas 784
Stulginskiai 811
Stulginskienė (dabar Linkutė) 620
Stulginskienė Ona 561
Stulginskienė Zosė 560
Stulginskis Pijus 133, 688–690
Stulpinienė (Daukšaitė) Z. 1422
Sudrabkalnis J. 1339, 1342
Sumanas A. 1345
Sūnelaitytė 624, 678
Sungaila Antanas 280
Sungailienė Zofija 196
Surgailis Gintautas 551
Surikovas V. 1290
Sutkai 257
Sutkevičius Antanas 202
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Sutkienė 257
Sutkienė (Pleikytė) Zosė 253, 642,
644, 648
Sutkus 257
Sutkus Eduardas 623, 631, 641,
647, 678
Sutkus Kazimieras 246, 247, 800,
1388
Sutkus Kazys 220–222
Sutula Povilas 237
Svetlovas M. 1342, 1344

Š
Šablovskis M. 200
Šafčikovas Pranas 819
Šaknys Žilvytis 4, 769
Šalčiai 1323, 1377
Šalčiai Kazimieras ir Stefanija 1321,
1395
Šalkauskas Juozas 1377
Šalkauskienė Konstancija 1306
Šalkauskis Stanislovas 1306
Šaltenis S. 1330
Šaltienė (Slipkutė) Stefanija 6, 12,
15, 270, 460, 614, 663, 824, 836,
1176, 1177, 1181, 1189, 1191, 1323,
1357, 1396, 1418, 1441
Šaltienė Dalija 1389
Šaltys 250
Šaltis A. 663
Šaltis Andrius 1389
Šaltis Eugenijus 10, 16, 613, 1376,
1377, 1389
Šaltis Ignas 261, 567
Šaltis Jonas 218
Šaltis Juozas 221
Šaltis Kazimieras 614, 795, 836,
1307
Šaltis Tomas 1389
Šaltytė 255
Šaltytė Felicija 255
Šaltytė Regina 613, 1421
Šaltmerienė Elena 647
Šaltmieriai 648
Šaniavskis 1356, 1401
Šapira Itzhakas 574
Šapiraitė (dabar Nidel) Dora 574
Šapkus 560, 912
Šapoka A. 204, 206, 210, 213, 301,
741, 808
Šapoka Leonas 481, 529, 1318,
1402, 1403
Šapoka Valentinas 1402
Ðatavièius Egidijus 183, 184
Ðatavièius S. 183
Šatkauskai 563
Šatkauskaitė S. 648
Šatkauskienė (Kondratavičiūtė)
Jadvyga 570
Šatrijos Ragana 631, 1120, 1398
Šavčikovas Zenonas 819
Ščavinskas Edmundas 593, 625
Ščefanovičius Gudmanas Petras
263
Ščeponavičiūtė Genė 642, 647
Ščerba 607, 916, 917
Šefneris V. 1341
Šeiferaitė 250, 251

Šeiferis 247, 249
Šekspyras V. 1340, 1392
Šėma A. 38, 44
Šemetulskytė D. 1297
Šerienė Michlė 247
Šernienė Janina 627
Šersten (Hurčinaitė) Elena 571
Šeštokaitė (vėliau Maziliauskienė)
Anelė 628
Šeštokas Juozas 481, 665, 1176
Šeštokienė 481
Šidiškienė I. 910
Šidlauskas A. 193, 918
Šidlauskas Antanas 715, 1174, 1176,
1212, 1217
Šidlauskas Pranciškus 1260
Šidlauskiai 1176
Šidlauskis Antanas 747
Šileika Vytautas 257, 259, 261, 278,
304, 616, 619, 620, 671, 705–708,
800, 1389, 1395, 1403
Šileikienė (Janavičiūtė) Stefanija
157, 246, 247, 256, 257, 278, 302–304,
620, 800, 1306, 1389
Šileikis 1395
Šileikos 304, 906
Šileriai 586
Šileris F. 1339
Šileris Karolis 519
Šileris Kazimieras 1387
Šileris Petras 519
Šileris Stanislovas 519
Šileris Vincas 519
Šilerytė Aldona 646
Šilgalienė Idalija 6, 12, 532, 638,
640, 1133, 1415, 1441
Šilgalis Antanas 536, 639, 640
Šilinienė Birutė 7, 13, 726
Šimalienė Marytė 723
Šimkai 256, 257, 283, 304, 326, 566,
579, 586, 883, 1347, 1348
Šimkai Mečislovas ir Marijona 674
Šimkaitė 326
Šimkaitė Jadvyga 519
Šimkienė 257, 326, 586
Šimkienė (Ališauskaitė) Stefanija
1212
Šimkienė (Andrulytė) Violeta 640
Šimkienė (Geštautaitė) Marijona
471
Šimkienė (Rimkevičiūtė) Stefanija
1306
Šimkienė (Rimkutė) Michalina 585
Šimkienė (Rimkutė) Stefanija 584,
585
Šimkienė (Rimkutė) Zofija 585
Šimkienė (Šimkutė) Zofija 1205,
1213, 1260
Šimkienė Antanina 1260
Šimkienė Elena 645
Šimkienė Juzefa 1306
Šimkienė Marijona 1357
Šimkienė Michalina 1306
Šimkienė Stefanija 462
Šimkūnaitė Eugenija 97, 106, 1172
Šimkūnas Martynas 627
Šimkus 256, 326
Šimkus A. 218

Šimkus Adomas 1378
Šimkus Albertas 283, 1347, 1348
Šimkus Antanas 237, 246, 247, 304
Šimkus Bronius 624, 642, 643, 679,
882–884, 918
Šimkus Feliksas 584, 1306
Šimkus Izidorius 1403, 1404
Šimkus Jonas 299, 519, 617
Šimkus Jurgis 519
Šimkus Kazimieras 502, 503
Šimkus Kazys 237
Šimkus Leonas 237
Šimkus Martynas 1364
Šimkus Mečislovas 748, 1305, 1307
Šimkus Petras 624, 678
Šimkus Povilas 471, 882
Šimkus Pranas 237, 519, 1347
Šimkus Vaclovas 730, 1445
Šimkus Vincas 519
Šimkus Vladas 9, 10, 15, 283, 304,
574, 643, 654, 679, 1324, 1327–1331,
1333–1339, 1344–1355, 1362–1364,
1390, 1411
Šimkus Z. 1285
Šimkus Z.-Narzizas Rymantas 1284
Šimkus Zigmantas 9, 15, 473, 529,
829, 1284, 1285, 1305, 1307, 1404
Šimkutė Angelė 648
Šimkutė Danutė 648
Šimkutė Janina 624, 643, 679, 1337,
1347, 1349, 1350, 1364
Šimkutė L. 283, 607
Šimkutė Ona 450
Šimkutė Teklė 900
Šimkutė Z. 648
Šimkuvienė (Šimkutė) Elena 1390
Šimulis Ignas 237
Šinkūnas K. 196
Šinkūnas R. 193, 199, 680
Širazas O. 1343
Širviai 550
Širvienė Felicija 550–552
Širvys 272
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