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Į VADAS

Dzūkija – tai pietų Lietuvos regionas, besiribojantis su Lenkija
ir Baltarusija. Šilų dzūkai gyvena Dzūkijos pakraštyje, tarp
Varėnos ir Druskininkų miestelių žaliuojančios Dainavos girios širdyje, supami srauniojo Merkio ir gūdžių Čepkelių raistų. Šimtamečiai Šilų dzūkų kaimai ir kaimeliai įsikūrę tarp
išlakių pušynų, prigludę prie vėjo nešiojamų smėlynų (ne veltui šio krašto žmonės save vadino pieskyniniais) ir šilasamanėmis apaugusių aukštumėlių. Nemaža dalis šios teritorijos
šiuo metu priklauso Dzūkijos nacionaliniam parkui.
Šilų dzūkų sostine vadinamas Marcinkonių kaimas – vienas didžiausių Lietuvoje. Archeologiniai duomenys byloja,
kad žmonių čia gyventa daugiau nei prieš 4 tūkstančius metų,
tačiau istoriniuose šaltiniuose Marcinkonys paminėti gana vėlai – tik XVII a. pradžioje, kaip miško žvalgų kaimelis. Kaimą
iki šiol iš visų pusių supa miškai, bet jį pasiekti nesunku, nes
pašonėje – geležinkelis Vilnius–Gardinas. Kai 1862 metais buvo baigta tiesti Peterburgo–Varšuvos geležinkelio (kurio stotimi tapo ir Marcinkonys) linija, kaimas pradėjo sparčiai augti.
Geležinkelis ir miškas saugojo Šilų dzūkus nuo bado. Šio
krašto žmonės visais laikais vertėsi amatais ir miško darbais:
šiluose rinko grybus, uogas (ypač spanguoles), apynius, kirto
mišką, Kalėdoms – jaunas eglutes, ir visos šios gėrybės traukiniais buvo išvežamos į Sankt Peterburgą arba Varšuvą.
XX a. pradžioje Marcinkonyse veikė grybų džiovinimo įmonėlė, sezono metu savo grybų supirktuves ir džiovyklas čia
turėjo net italai, kūrėsi ir žydų šeimos, nes reikėjo prekybos

tarpininkų išvežamoms miško gėrybėms supirkti.
Marcinkonys po truputį tapo ir visų Šilų dzūkų traukos
centru – ūkininkai atveždavo parduoti medžius ir kitas miško
gėrybes, žydų parduotuvėlėse apsirūpindavo būtiniausiomis
prekėmis, pasimelsdavo Šv. apaštalų Simono ir Judo (Tado)
bažnytėlėje, prekiaudavo metiniuose turguose...
Mažieji Marcinkonių kaimynai – Mančiagirės, Darželių,
Margionių, Kapiniškių, Zervynų, Žiūrų, Mardasavo, Kašėtų,
Puvočių ir kiti kaimeliai, pakrikę pušynuose, netoli upių ir
upelių, negalėjo pasigirti dirbama žeme – jos buvo mažai, ir toji – tik vėjo pustomi smėlynėliai. Todėl šį kraštą aplenkė įvairios žemės reformos ir kolektyvizacija, čia išliko per amžius
mažai tepakitęs kraštovaizdis ir savitas šilų dzūkų gyvenimo
būdas, charakteris. Nepriteklius vertė juos nuolatos galvoti
apie sotesnį kąsnį ir visa, ko trūksta, patiems pasiimti iš aplinkos, pasigaminti savo rankomis, gyventi, kaip dziedai gyveno.
„Lietuviškojoje enciklopedijoje“ (1939) rašoma, kad čia ilgiausiai išliko archajiškos dūminės pirkios, įvairios pintinės sienos, kabintinės gegnės, senieji ugniakurai. Čia tebėra ryškus
renkamasis ūkis (uogavimas, grybavimas ir pan.). Prisimenamos pirmykštės medžioklės ir žūklės tradicijos (kilpos, spąstai, duobės, žeberklai, skobtiniai laiveliai). Ilgiau nei kitur Lietuvoje gyvavo ir drevinė bitininkystė, primityvūs darbo įrankiai (arklas, medinės akėčios, spragilas) ir kt. Ilgiausiai šilų
dzūkai rengėsi namų darbo austiniais trinyčiais, marginiais,
milais, avėjo vyžomis, naginėmis, vyturais, todėl buvo vadinami ir vyžiniais.

Nepaisydama šilų teritorinės izoliacijos, du dešimtmečius
trukusios lenkų okupacijos, žymesnių ekonominių centrų ir
svarbių kelių stygiaus, prastos žemės, vis dėlto stipri, draugiška žmonių bendruomenė ilgam išlaikė ne vien archajiškas
ūkininkavimo tradicijas, bet ir tautosaką, darbo ir kalendorinių švenčių papročius, pavyzdžiui, velykinį lalavimą, žėkavimą (kiaušiniavimą), šv. Morkaus, Kryžiaus dienų procesijas,
senuosius laidotuvių, mirusiųjų minėjimo papročius ir daugelį kitų. Čia ilgiausiai išliko ir talkų tradicijos. Be to, šiame
krašte visais laikais mažai tebuvo užeivių, iš kitų Lietuvos vietovių atsikėlusių gyventojų.
Pietrytinis Lietuvos pakraštys unikalus ir Dzūkijos
gyventojų vidiniais skirtumais. Kaip rašo šiame krašte gyvenantis gamtininkas ir rašytojas Henrikas Gudavičius, keliaujant Dzūkijos nacionalinio parko takais galima pamatyti
grumstinių, panemunių ir šilinių dzūkų. Šiluose prie Zervynų, šilinių dzūkų žemėse, patys didžiausi baravykynai, bičių
drevės ir smėlio kopos, grikių laukeliai. Panemunių dzūkai gyvena apie Liškiavą ir Merkinę, čia įsikūrę sielininkų ir žvejų
kaimai, pasižymintys senąja akmenine statyba. Subartonių
link driekiasi grumstinių dzūkų žemės – priemolio kalvos,
ežerų virtinės. Čia skalsiau dera javai, turtingesnės sodybos.
Tai vis akimis matomi skirtumai, tačiau skiriasi ir šių žmonių
buitis, įpročiai, charakteris. Apie šilų dzūkus jų artimiausi kaimynai sako, kad šiliniai, arba pieskyniniai, nelinkę per daug sureikšminti žemiškų turtų – kiek turu, ciek gana. Linkę užjausti,
padėti bėdoje – aplaido mergelė sparnus. Kad galėtau, aš dėl jos

Kryžaus kelius aitau, kad cik mačytų... Ambicingi – aš ne bet kokia,
ne pirštu žyndzyta, ir man ne bet kokis. Kaimynai šilinius laiko
peštukais, greitai užsidegančiais, bet tuoj pat ir aprimstančiais – plyksterėjo kap ugnis, sužairavo, perdegė ir vėl karveliu burkuoja. Meiliažodžiais – kalba, kap medum tepa: „Dukrala, viešnela, lelijėla, pailsyk baltas rankelas, aiklias kojelas...“ Dainingais – to
sodzaus jaunimas, kur žingsnį žangia, ty giesmė skamba. Pasakotojai – lapatuoja ir lapatuoja liežuviu. Grumstų vyrai apie šilines
moteris kalba: Ji in šilines panaši, tokias, kur grybus, uogas renka –
labai jos aiklios, kap bitės aina.
Grumsciniai dzūkai savo vardą gavo nuo dirvožemio, kuris
grumstuojasi, t. y. sulimpa į gabalus. Žemė, išsiskirstymas į
vienkiemius lėmė, kad jų ūkiai didesni, žmonės turtingesni.
Šilų merginos mielai tekėjo už grumstinių, geražemių jaunikių. Geros žemės šiliniai jiems atvirai pavydėjo – ko jiem
nemandravoc, kad žamė pas juos nor an duonos tepk.
Grumsciniai taip pat labai vertina savo dirbamą žemę ir
nepiktai pasišaipo iš šilų gyventojų – kašaliniai, iš kašalių pragyvena. Jei ne grybai ir ne uogos, subinėlės būtų nuogos. Pastarieji
atsikerta: Jei ne lyšiai ir ne graciai, grumstų bernai būtų basi...
Grumstų žmonės lėtesni, linkę kiekvieną veiksmą gerai apgalvoti, bendrauja santūriau nei šiliniai. Bet jie pirmieji išbando ūkininkavimo naujoves, iš paskutiniųjų stengiasi išleisti
vaikus į mokslus.

Dar geriau, turtingiau už grumstinius gyveno panemunių
dzūkai, nes, be žemės darbų, jie galėjo papildomai užsidirbti
ne tik kirsdami mišką, bet ir plukdydami sielius, žvejodami.
Panemuniečiai, ypač kairiosios Nemuno pusės gyventojai, į
šilinius žiūrėjo šiek tiek iš aukšto: nog savo rėžų nenulipa, galo su
galu nesudura, ale šokc ir giedoc pirmuciniai... Arba: už Nemuno
gudai, o ca – lietuviai. Zanemunščikai skaitės bagotesni, ca gerasnės
žamės, daugiau dvarų, žmonės labiau išprusį. Gudai, kap mes vadzinam, buvo tai lenkų, tai rusų valdžion, jie daugiai vargį, baudžiavų
sunkių praajį. Jei guduose valdžiai praskaltai ar nori išvengc kariuomenės, tai raikėjo peraic Nemunų, kad būtai laisvas. Daug kas
atplaukė ir su ratežiais. Kalvis ratežius nukalė, ir jau tu laisvas.
Merkinė ir ty visi aplinkiniai tos pusės kaimai visas šventes dzviem
nedėliom vėliau šventė (…). Nuo mūs atajįs palikimas, kad mes ir
šiandien anų Nemuno pusį vadzinam „gudais“. Jiej mus vadzina
„zanemunščikais“ ir „kručkiniais“. Pas mus kručkai [ropės] labai
derėjo… Kap ajom Merkinėn mokyklon, tai sustinkam abi Nemuno
pusės, tai, būdavo, ir susbaram, ir net susmušam. Jiej rėkia an mūs:
„Maru, Maru, nešk kašalį, radau grybų pas kvajalį.“ O mes an jų
sakom: „Vai dukrela, rūtela, ar nematei, kur mano poterukai paribavo?“ Ba jie labiau meilažodzai, ba jie karolius vadzino „poterais“, ba
jie nesako „rituoja“, o sako „ribuoja“. (Janina Norkūnienė, g.
1944 m., Kibyšių k., Varėnos r.)
Dzūkija – girių apsuptas kraštas abipus Nemuno, tad ir
papročių skirtumai neišvengiami, tuo ji ir žavi...

L AI DO TUVĖ S

Gatviniuose Pietryčių Lietuvos kaimuose stengiamasi
nepalikti sunkaus ligonio vieno. Prie jo budėti sueina artimiausi kaimynai, giminės. Vyresnieji šio krašto gyventojai namuose laiko grabnyčinių, t. y. per Grabnyčias (vasario 2 d.) bažnyčioje pašventintų žvakių, kurios deginamos prie išeinančiojo iš šio pasaulio. Dzūkijoje išlikęs tikėjimas, kad negalima
palikti mirštančiojo vieno, kad mirštant žmogui negalima garsiai verkti. Tik kai numirėliui užspaudžiamos akys, užgesinama žvakė, artimieji gali atviriau rodyti savo emocijas:
Kap žmogus dar nenumirįs, negalima labai verkc – išmuša jį iš
kelio, ir jis tadu ilgai nepamiršta. Pamusin mirė Skendelienė, tai dukterys inlėkė spiegdamos. Tadu jos žvilgsnis sustojo vienon vieton ir
vėl pradėjo labai dūsauc ir ilgai kankinos. Cik tuoj momentu po paros
nustoj kvėpavus – išmušė jų iš kelio... Kaiman buvo „laimingos mirties“ kryželis. Jei žmogus sunkiai miršta, tai nubėga ir parneša
kryželį. Jo pastacyc negalima, cik tokia kryžavonė. Jį deda myrštancam an krūcinės. (Marytė Korkutienė, g. 1923 m., Pavarėnio k.
Varėnos r.)
Prausti ir aprengti mirusįjį šermenų drabužiais reikėjo
prašyti svetimų žmonių (saviesiems negalima, nes tai reikštų,
kad jie jau susitaikė su jo mirtimi) ir kiekvienas kaimas tokius
patarnautojus turėjo:
Aš maža kaip bijojau nebaščikų! Kai ainu su močiute iš pagrabo,
tai drebu baisiausiai... Vieną kartą mirįs buvo žmogus, tai mes su močiute pasimeldėm, ji paėmė už mano rankos ir liepė suimt už

numirėlio kojos. Iš baimės mano plaukai pasikėlė, bet nuo to karto
nieko nebijojau – apprausiu numirėlį, aprengiu ir anei anei jokios
baimės... Švogeris nuvejo sklepan runkelių ir ant laiptų mirė.
Ateinu, guli jis lovoj negyvas ir man jo tep gaila, jis tokis geras buvo,
o dabar nepraustas, tokis, kaip ištraukė iš to sklepo, guli... Aš sakau,
moterys, statykit vandenį ir aš jį nuprausiu ir aprengsiu… Atėjo kaimynas. Ar padėsi? Padėsiu. Mes jį nuprausėm, aprengėm ir po
laidotuvių prisisapnavau, kad pas jį klausiu: „Alfonsai, pasakyk, ar
tau tas kostiumas neankštas?” – „Oi, Genute, ne – labai geras, labai
man viskas gerai.“ Ir nuo to karto aš pasžadėjau, kad prausiu ir
rengsiu mirusius. Kas kaime prašo, tai aš prausiu, užspaudžiu akis,
patvarkau... Kačinsko mergaitė gimė nesveika: nevaikščiojo, nešnekėjo, iš bonkutės maitino ir augo iki 23 metų. Neišsivysčius. Po to ją
taip susuko: kojytes, rankutes perkreipė... Aš ją pasdėjau ant stalo ir
prausiu, o mano moša rėkia: „Nedėk ant stalo!“ Sakau, ką tokią
nelaimingą vaiką neguldysiu ant stalo? Aš ją nuprausiau gražiai, o
moša nušluostyt atnešė kokius ryzus, o aš nuejau ir paėmiau iš spintos baltos medžiagos, išluosčiau visą… Ji ir iššutus buvo, bet aš viską
sutvarkiau... Ir nuo to daugiau negaliu prisiliest prie numirusių…
Ėjau nuo Kačinskų, ėjau ir verkiau žodžiais, kad aš negaliu daugiau
mirusiems padėt... Prižadu, bet negaliu. Prieš kelis metus savi negalėjo mirusio nei rengt, nei praust, o dabar jau išeina šita mada. Va mano teta pamirė, ir aš ateinu pas mamą – gal ką paprašysim, kad
išpraustų. Sako, mes abi išprausim. Ji paėmė tą muilą ir sako: „Jau šitas muilas bus ir man. Gyvi negali juo praustis. Reikia jį kur nor
padėt, užkišt.“ Palėpėse kur užkiša, kad niekas jo nerastų... Dar sakė,

kai apilepsija būna, ir jei kojos ar rankos būna surištos numirėlio
raikščiu, tai reikia, kad paaukotų tų raikštį tam, kuris serga
apilepsija. Reikia užrišt tam žmogui, kuris serga apilepsija, kad
pasveiktų. (Ona Bagdonavičienė, g. 1932 m., Kareivonių k.
Trakų r.)
Tik pastaraisiais metais nunyko mirusio prausimo paprotys, dabar jis tiesiog apšluostomas drėgnu rankšluosčiu.
Vyresnės moterys siuvasi ir spintoje laiko savo šermenų
drabužius, stengiasi, kad ir jų vyrai turėtų (bent jau apatinius)
namie po ranka. Pasitaiko, kad tokie drabužiai, išstovėję keletą
ar net keliolika metų spintose ar skryniose, artimiesiems pasirodo netinkami šarvojimui ir perkami nauji. Velionio pasirinktus drabužius retas drįsta išmesti ir dažniausiai juos įdeda mirusiajam į karstą. Manoma, kad paisyti velionio valios
būtina. Pavyzdžiui:
Jankos Marytė vis klausė, kuoj jūs mani parėdzysit, kap aš numirsiu? Sakau, kuoj norėsim, tuoj ir rėdzysim. Aš, sako, ir iš kapo pas
tavi ataisiu, jei man neparodzysi... Musinau [turėjau] iš numirėlių
krautuvės atnešč kelias suknelas, kol išsirinko. Paci išsirinko tokių
tamsesnį. Ca ne juokas, jei nepataikysi. Vienų moteriškį ne tokiu skepatu aprišo, tai per sapnų paraidzinėj ir raikalavo savo...
(Vladislava Kudarauskaitė, g. 1932 m., Puvočių k. Varėnos r.)
Kartais mirusiesiems „įtikti sunku“. Vienaip aprengti šarvojami jauni, kitaip seni, skiriasi ir vedusių, viengungių drabužiai. Nesusituokusius jaunus žmones stengiamasi aprengti

kaip jaunuosius – ca jo ir pakasynos, ir veseilia... Dar vienas
pasakojimas:
Turėjau tokių ligotų draugaitį Antosytį ir man būnanc veseilion,
žiūrim, ataina tokia jos teta, sena merga, ir sako: „Maryte, aik, tavį,
Antosia šaukia, joj sako – aš jau mirštu.“ Pareinu iš tos veseilios, ji
jau nebagė tep guli aukščylneka rankas susdėjus. Aš inejau, tai ji jau
šnekėc negalėjo, cik linkterėjo man, iš akių paspylė ašaros, per veidus
nuvėjo, suscaupė ir numirė. Ji dar norėjo mani pamacyc akyse, aš ir
likau jos akyse... Jau žiūri tep ji in mani, akys jau tokios scilkinės, jau
cik galvu linkterėjo – atsisveikino. Paskiau, kap jų ruošė laidoc, tai
vieni sako – kavokit vienplaukį, kici – uždėkit valionų, cia jos ir
vestuvė. Kici sako - nedėkit valiono, tokiai jaunai neraikia. Uždėjo
valionų, tai gal už dzviejų dzienų sapnuoju. Sako: „Maryte, nuveik
ir pasakyk mano momai, kad man valionų nuimt. Visos mergaitės
kap bėga, tep nubėga, o man labai matojas tas valionas...“ Tai va ko ji
manį paprašė. Aš ir mirsiu, tai šitų sapnų atsimįsiu. Nuvejau pas jos
momų ir sakau, Antosia pas mani prašė, nuveik paprašyk mano momos, kad nuimtų man valionų... Dar buvo va cik dziena kita, kap jų
užkasė. Sako, visos mergaitės bėgo ir nubėgo, o man labai matojas...
Nejo, sako, kų dar mes kasim. Nenuėmė, o raikėjo nuimc, kad ji tep
pas mani prašė. Aš tikiu sapnais ir jaucu tų Antosytės sunkumų.
(Marijona Veličkienė, g. 1931 m., Panaros k. Varėnos r.)
Aprengus velionį, jam į rankas įspraudžiamas šventojo globėjo paveikslėlis, ant rankos apsukamas rožinis, uždedama
šviesi nosinė – paruošia paskuciniam teismu. Ražančius, kad

sukalbėt poterius, katrų nespėjo, patrono abrozėlis dėl užtarimo
prieš Aukščiausį, nosinė, kad turėtų kuoj prakaitų nusišluoscycia,
kap drebės prieš paskucinį teismų. (Izabelė Bingelienė, g. 1919 m.,
Margionių k. Varėnos r.)
Dauguma kalbintų žmonių norėtų, kad būtų šarvojami
savo namuose:
Nebagė Jiecenta vis kalbėjo, kad kap numirs, tai norėt, kad
pagrabas būtų savo pirkion. Sako, aš cik iš savo pirkios aisiu kapinynan – nenoru, kad tampyt po svecimus kampus... Kas dar senų
klauso, kas nori klapato... (Marijona Bingelienė, g. 1931 m.,
Puvočių k. Varėnos r.)
Į šermenis sueina visas kaimas, o dažnai ir kaimyninių
kaimų žmonės. Nieko nereikia prašyti, giesmininkai laiko garbe ir pareiga tinkamai išlydėti į paskutinę kelionę savo bendruomenės narį. Dar daugelyje kaimų yra savų giesmininkų.
Dažnas kaimas turi pagrabinį kryžių, dvi vėliavas ir dvi kamžas, stovus karstui pasidėti ir lovatieses (divonus / kapas), tinkamas patiesti po karstu, kabinti šalia jo ant sienos. Jų daugiau
niekam nenaudoja. Priimta šiuos audinius ir skolinti. Kai kuriuose kaimuose kryžius, vėliavos ir kamžos laikomi toje sodyboje, kur paskutinį kartą buvusios laidotuvės, kiti kaimai
turi nuolatinę buveinę. Tai dažniausiai labiausiai pabažno [pamaldaus], pareigingo, tvarkingo žmogaus svirnas ar palėpė.
Toks žmogus, sužinojęs apie mirusįjį, pats pasirūpina, kad ant
jo namo durų kabėtų juodos gedulingos vėliavos. Pašarvotas

numirėlis laikomas tris dienas. Nuo seniausių laikų prie jo dieną ir naktį budi artimieji, giminės, o vakarais susirenka kaimynai, giedamos giesmės, meldžiamasi.
Giesmininkai dažniausiai sodinami prie atskiro stalo tame
pačiame kambaryje, kur pašarvotas mirusysis. Ant jų stalo
padedama saldumynų, gėrimo. Artimiesiems šalia karsto
pastatomos kėdės ar suoliukai. Ne taip seniai tame pačiame
kambaryje giesmininkai ir pavalgydavo. Mirusiojo apraudojimo (garbstymo) paprotys ligi pastarųjų laikų tebėra išlikęs
tiktai Dzūkijoje. Seniau buvo raudama numirėlį prausiant,
rengiant, giesmių protarpiais, bet daugiausia kulminaciniais
šermenų momentais – guldant numirėlį į karstą, išlydint iš namų ir nuleidžiant į duobę kapinėse. Raudant žodžiais išskaičiuojami visi numirėlio geri darbai, prisimenami atskiri su jo
gyvenimu susiję įvykiai, vaizduojama liūdna našlaičiais likusių vaikų dalia, mirusiojo vardu atsisveikinama su giminėmis, pažįstamais, namais ir t. t. Prisimenama:
Kol numirėlis namuose, negalima rėkauc, triukšmauc, bet žodzais verkauc raikia. Jei neverkdavo prie mirusios motinos duktė arba motina prie mirusios dukters, tai labai apšnekėdavo. Sako, jau
tokia necikus, kad net motulės apverkauc nemokėjo. Ilgai kalbėdavo
apie tų moteriškį, katroj gražiais žodžiais apverkia. Tai, sako, gražiais žodžiais išlydėjo, pravirkdė visus, kas buvo prie numirėlio:
„...Tai aš pasodzysiu
Žaliųjų liepelį

An motulės kapelio.
O kad aš pavirstau
Raibu gegužėli,
Tai aš nutūptau
Liepos viršūnėlėn,
Tai aš kukuotau
Rytas vakarėlis.
Galgi prabudzytau
Savo motulį,
Savo širdelį...“
Niekas nedraudė verkc. Sako, išsiverks, ir bus langviau. O dar jei
cik užverkia, tai visi sustoja ir nelaidžia. Viskas sugula krūcinėn –
dar sunkiau (Marytė Bakanavičienė, g. 1920 m., Pavarėnio k.
Varėnos r.)
Pastaraisiais metais raudama (verkauna žodzais) retai:
Būtau labai verkus, ir žodzų rados, ale vaikai sako: „Kad tu nerėkalotai žodzais, nejuokytai mūs bendradarbių... “ (Marytė Balkienė, g. 1935 m., Mištūnų k. Šalčininkų r.)
2013 metų pabaigoje teko būti šermenyse tame pačiame
Mištūnų kaime. Paulina Laučinskienė, g. 1935 metais, prie savo draugės karsto verkė žodžiais (verkavo):
Adaliula draugela, Adaliula širdela, tai aš pražiūrėjau sciklalio
langelį tavį belaukdama / Tai aš mislinau, sugrįš mano susiedėlė, /
Tai aš jai išsakysiu visus savo vargelius, visus savo rūpestėlius... /
Adaliula mieliausia, sugrįžai šių šaltų dzienelį be meilių žodelių... /

Adaliula viešnela, tai su kuoj aš dartės pasrokuosiu, tai kam aš dartės
pasiskųsiu...
Vis dar laikomasi papročio, kad nepadoru mirusįjį, kad ir
trumpam, palikti vieną:
Raikia, kad nebaščikas nelikt vienas, kad visadu degt žvakė. Jo gi
dūšia dar prieg jam, maldos, giesmės ir verkavimai jų ramina ir prilaiko. (Marijona Bernatavičienė, g. 1931 m., Trasninko k. Varėnos r.)
Gyvuoja draudimas ir ilgesniam laikui vienam pasilikti
prie mirusiojo. Žinoma nemažai šiurpinančių istorijų apie
nebaščiko štukas. Dauguma pateikėjų linkę manyti, kad niekas
nežino, ką „jaučia” mirusysis, kokios būsenos gali būti jo
dūšia:
Man moma pasakojo. Sako, vienos numirė vyras, ir visi susrinko
pagrabi, visi viskų atlikinėja, kap priklauso... Vakari jo moteriškė sako: „Aš su juo gražiai sucikau, ir knygas moku paskaicyc, tai aš su
juoj pernakc ir prabūsiu. Darbymecis, jūs pailsį, tai aikit namo, aš
labai noriu viena su juo pabūc paskucinį nakcį.“ Nu ir paskui ji viena liko su nebaščiku savo vyru. Ir šuva inlaistas trobon. Dar žmonės
iškriko, ji skaito knygų, šuva guli tep in stalų... Rozų šuva užburzgė,
kitų sykį užburzgė tas šuva... Žūro moteriškė, kad nebaščikas, nulaidįs rankų, špygų rodo šuniu. Ji varyc tų šunį laukan ir mislina, paci
negrįš, kad ir nebaščikas paskėlė paskui jų... Kap seniau toki langeliai prieminėn, tai ji per tų langelį išsiskiepino bėgc, – nelanda, tai atgal trobon ir nuvirto iš strioko negyva, o jis an jos. Rado ryti abu

negyvus gulincius. Ateina žmonės – guli negyvi. Negalima vienam
likc prie nebaščiko – tu žinai, kokis jis gyvas, bet nežinai, kokis jis pamirįs... (Antanina Grigaitė, g. 1929 m., Gailiūnų k. Alytaus r.)
Išlydint karstą iš namų, mirusiojo palydėti susirenka visas
kaimas. Jei velionis laidoti parvežamas iš kitos vietovės ar iš
miesteliuose įrengtų laidojimo namų, vietiniai jo pasitikti renkasi kaimo prieigose. Trys vyrai rengiasi baltomis kamžomis.
Vidurinysis laiko kryžių, o kraštiniai – juodas pakasynų vėliavas. Šie žmonės eina laidotuvių procesijos priekyje. Prie laukiančiųjų prisideda ir mirusįjį atlydėję artimieji, giminės,
draugai. Lydint karstą į kapus, visą kelią giedamos laidotuvių
giesmės. Dzūkijoje dar prieš keletą metų buvo paprotys atnešti mirusiojo bendruomenės nario karstą prie pagrindinio kaimo kryžiaus. Nešama, net jei patogiau, arčiau būtų mirusiojo
karstą lydėti tiesiai į kapines. Prie kryžiaus iškabinama gedulo vėliava, pastatomi suolai karstui padėti, giedama Visų
Šventųjų litanija. Jei mirusysis atvežtas į gimtinę iš toliau,
karstas atidengiamas paskutiniam atsisveikinimui, prie kryžiaus paliekama dalis mirusiajam skirtų gėlių. Šio amžiaus
pradžioje teko stebėti Puvočių kaime gimusio, Zarasuose gyvenusio Jono Puočiausko laidotuves. Vietiniaiir keletas žmonių iš kitų kaimų laukė laidotuvių palydų kaimo pradžioje. Visi išlipo ir pėsčiomis ėjo į kapines. Giedojo kaimo giesmininkai. Procesija stabtelėjo prie velionio gimtųjų namų ir, kaip
įprasta, pasigirdo garsesnis giminių verkimas. Prie pagrindinio kaimo kryžiaus buvo pastatyti suolai karstui padėti. Kars-

tą atidengė, kad mirusįjį išvystų ir atsisveikintų giminės, kurie nebuvo šermenyse, kaimynai. Atidengus karstą prie jo pripuolė seserys, pusseserės ir pradėjo raudoti:

Ne taip seniai giminės ir kaimynai į gedulingus pietus atsinešdavo ir savų valgių, ne kaip pagalbą mirusiojo artimiesiems, o
dėl įsiteikimo mirusiųjų vėlėms:

Brolalia Jonulia, Jonulia turtelia, / Pakelk savo šviesias akelas in
savo giminėlį. / Jonulia širdela, Jonulia turtelia, / Ar mes cikėjomės,
kad tu šitep pareisi / In savo namelius, in savo tėviškėlį...

Dar pas mus tai jau duoda pinigais pas nebaščikų. O anksčiau pas
numirėlį nešės iš maisto: ty duonos, ty sūrį, ty sviesto... Kas kų turi,
o viena moteriškė labai vargiai gyveno ir neturėjo, ko nusnešč pas
nebaščikų. Nu ir nuėjo ant laidotuvių tuščiom rankom. Jos buvo vyras numirįs, ir ji po tų pakasynų sapnuoja savo vyrų. Sako: „Tai apturėjau sarmatų: turėjau, turėjau rankų atkišįs, ir niekas nieko nedavė, tai landzojau po stalu ir rinkau gurulius.“ Tai toj moteriškė
paci pasakojo. Nešas an laidotuvių maistų, tai mirusiem gerai. O jis
per sapnų sako: „Vaikščiojau po stalu ir gurinius rankiojau.“ Ji paci
sakė, o ca tai nėra garbė. Sako, be nieko būtau atejus, tai būtau ir žmonių apkalbėta, netajau – nebaščiku pakūta... Sako, musinau [turėjau] landzoc po stalu... (Marijona Kašėtaitė, g. 1931 m., Darželių
k. Varėnos r.)

Raudodamos jos numirėlį glostė, bučiavo jo rankas, veidą,
bandė apkabinti... Laidotuvėse dalyvavo ir vienas anglas. Jam
nuo tokio vaizdo pasidarė bloga, ir jis už parankės buvo išvestas iš procesijos...
Iki šiol gyvuoja paprotys iš kapinių kviesti gimines, kaimynus į mirusiojo namus (miesteliuose dažnai į visuomeninio
maitinimo įstaigas) pakasynų pietų, dabar jie vadinami gedulingais pietumis. Šios vaišės – tai iš senų senovės išsaugotas paprotys dar kartą pavaišinti mirusiojo vėlę ir ją parlydėjusias kitas tos giminės mirusiųjų vėles, kad jos paliktų šiuos namus,
jiems nekenktų, o išprašytų Dievo palaimos. Dzūkijoje dar XX
amžiaus 7-ajame dešimtmetyje palikdavo prie stalo laisvą vietą, padėdavo lėkštę, į ją įdėdavo po truputį įvairių valgių. Ir pastaraisiais metais užrašyti pasakojimai liudija, kaip svarbu tinkamai atlikti visas apeigas, vaišėmis įsiteikti vėlei:
Pagrabų padarė an juoko – nei žmonių, nei valgyma, nei liudskų
poterų. Atsisėdo pas stalų, pasdalino keliais kųsneliais ir iškriko. Tai
ar ca pagarba nebaščiku? Ar jis cik ciek užgyveno, ar jo dūšia bus patenkyta? (Adelė Garbienė, g. 1924 m., Puvočių k. Varėnos r.)

Malda ir valgiai labai svarbu ir minint mirties metines:
Susapnavo moma, kad nusbaladojo Dangun ir ragi tokį dzidelį
stalų, visi jį apsėdį gieda... Ragiu, porina, kad jiej visi gi pamirį! Tai
dar aš paklausiu: „O kur mano puseserė su pusbroliu, kur pamirį?“
Vienas iš tų giesminykų sako, kad jiem metinių stalų neatkėlė, tai jiej
neturi vietos prieg stalo. Moma sako: „Tai aš jų kap susciksiu, tai duosiu ščiascies! Tai skūpašiknė – negalėjo užpirkc mišių su stalais už savo radnus vaikus, tai joj teluko pasgailėjo ar ty paršalio paskersc...“
(Izabelė Bingelienė, g. 1919 m., Margionių k. Varėnos r.)

Palaidojus stengiamasi metus kapo neliesti, tik nuimamos
nuvytusios gėlės, vainikai. Būtinas laikinas medinis kapo kryželis – kad dūšia kol pakutavoja žemėn, turėtų kur prisglausc.
Stengiamasi po metų ant kapo pastatyti paminklą:
Teko girdėc žmones kalbanc, kad be savo kryžaus an kapinių, sunku nebaščiko dūšiai... Man buvo tokis nutikimas. Ievulė su Antanuliu labai suciko, jiej abudu vaikščiojo, giedojo ir giedojo, ji ir pasėmė
jį – pamirė mano sūnelis. Po metų sapnuodama jį ragėjau. Rodos,
ainu pas jį an kapinyno ir nešuos glėbį pivonijų jo kapų parėdzyc, o
jis stovi pas kapus. Sakau, sūneli, ko tu ca stovi? Jis man pasakė: „Neturu kur būc.“ O aš dar buvau jam paminklo nepastatius, aš ragiu,
kad an manį užširdįs. Ir šuva su manim buvo nubėgįs, tai jis cik šunį
kalbina, o an manį užširdįs... Kitų rozų vėl – labai grybai dzygo, užajau už savo kluono – ca raistukas, – ir raunu grybus, kad cik už mano
pecų, ai ai ai... – dūsauna, aš nematau, bet žinau, kad Antanulis. Pastraukiau toliau, o šakos cik braška, braška, kap jis aina paskui mani... Pastatiau pamynklų, ir daugiau nesrodė.“ (Antanina Garbienė, g. 1912 m., Šunupio k. Varėnos r.)

30 • ŠILŲ DZŪKAI

Dažnas kaimas turi savo pagrabinį kryžių, dvi vėliavas ir dvi
kamžas, stovus karstui padėti ir lovatieses (divonus / kapas)

Laidotuvės

patiesti po karstu ar kabinti ant sienos. Margionys, 2012
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Juodos gedulingos vėliavos žymi namus, kuriuose vyksta
šermenys. Margionys, 2012

Laidotuvės

Prieangyje ant stalelio – velionio fotografija ir žvakė.
Margionys, 2012
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Giesmininkai dažniausiai sodinami prie atskiro stalo tame
kambaryje, kur pašarvotas mirusysis. Margionys, 2012

Laidotuvės
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Laidotuvės
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Aprengtam velioniui į rankas įspraudžiamas šventojo globėjo
paveikslėlis, ant rankos apsukamas rožinis, uždedama šviesi
nosinė. Margionys, 2012

Šermenys tęsiasi tris dienas. Margionys, 2012

• 37

38 • ŠILŲ DZŪKAI

Prieš laidotuves atvyksta kunigas. Margionys, 2012

Laidotuvės

Išlydėti mirusiojo susirenka visas kaimas. Margionys, 2012
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Procesijos priekyje – kamžomis pasipuošę vyrai su kryžiumi ir
vėliavomis. Margionys, 2012

Laidotuvės
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Į netolimas kaimo kapinaites mirusysis lydimas pėsčiomis.
Margionys, 2012

Laidotuvės
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Lydint karstą į kapus, visą kelią giedamos laidotuvių giesmės.
Margionys, 2012

Laidotuvės

Laidotuvių procesija pereina visą kaimą. Margionys, 2012
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Paskui kryžių nešamos gėlės. Margionys, 2012

Laidotuvės
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Margionių kapinėse. 2012

Laidotuvės
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Ant kapo kauburėlio uždegamos žvakės. Margionys, 2012

Laidotuvės

• 51

52 • ŠILŲ DZŪKAI

Mirties metinės Balevičių namuose. Margionys, 2007

Laidotuvės
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SPAN G UO L Ė S

Spanguolę dzūkai laiko uogų karaliene:
Uogų uoga – spalgena. Ir apė mus yra viena kita balalė, ale mūs
sodzun žmonių daug, tai jei kokia uogelė užsimezgė, tai dar žalių jų
nuneša. Vis ciek nebuvo pirkios, kad neturėtų nor poros litrų spalgenų. Šita uoga – vaistas. Jei yra sunkus ligonis, tai išverda spalgenų
kisieliaus ar tep padaro rūgščymėliuo, kad karščį ištrauktų. Nebūt
Kūcos, jei nebūtų raudono kisieliaus – visi iš paskucinio stengės
spalgenų dagauc kisieliu. Iš Marcinkonių Tapylkutė prieš kožnų Kūcų ajo su maišu spalgenų po sodzus, katriej nedaaina in Gudų Šalį.
Bobulė visadu iš jos paima pora kupkelaicų Kūcų kisieliu. O ciej, katriej daajo in Gudų Šalį, buvo uogom užsivertį, jiej ty iki žiemos sėdėjo, jiej ty ir gyveno... (Marijona Bingelienė, g. 1931 m.,
Puvočių k. Varėnos r.)
Dar vienas pasakojimas:
Uogom mūs miškuos negalėjom pasgyrc. Pas mus ir raistų nebuvo, miškai šviesūs, švarūs kap rūmas... Jei kokių uogos sėklukį paukštukas atneša, uogienojus išlanda, tai karvės, avytės tuoj ir nukanda.
Jei nenukanda, tai vaikai dar žalias ir su lapais nuneša... Gerai, kad
pas mus tarp miškų yra gerų žamių, tai kopūstų prisauginam ir mainom su marcinkoniškiais an spalgienų. Marcinkonimi Gudo Šalis
netoli, tai jiej visų gyvenimų turėjo uogų. O žamė jų prasta, kopūstų
neužsiaugino. Tai, būdavo, už maišų kopūstų tėvulis išmaino an
ciek spalgienų, kad pripilam pylnų, iš ėglio šaknų supyntų, dar Damulio lopšį. An svirno per žiemų tan lopšin ir stovi iki Kūcios. Nebūtų Kūcios be kisieliaus, o ir tep skanu pasmagurauc, jei galvų sopa, tai dėjo ausyse po spalgenų. Rūgščis visų sopulį ištraukia. (Stasė
Bogušienė, g. 1935 m., Puvočių k. Varėnos r.)

Maždaug 10 kilometrų nuo Čepkelių raisto nutolusių kaimų
žmonėms, uogavimo sezonui prasidėjus, spanguoliavimas
tapdavo gyvenimo būdu. Net ir sovietmečiu rugsėjo pradžioje tų kaimų vaikai savaitę neidavo į mokyklą – uogaudavo ir gyvendavo raiste. Kaimai ištuštėdavo, o Čepkelių salose
įsikurdavo ištisos stovyklos su palapinėmis, laužavietėmis ir
uogų podėliais... Uogų parsivežti atvažiuodavo su vežimais ir
veždavosi jų bulbinius maišus. Nuolatiniai uogautojai galėtų
papasakoti daugybę nuotykių:
Prieš bulviakasį pradedam uogauc, tai kokį 15–16 dzienų išuogaunam... Visi kaimai aplinkui uogavo. Ir su nakcigultais. Gulėjom
miškan ir balon gulėjom. Iki uogyno balon nuo krašto lygumu aic raikia koki 5–6 kilometrai. Ty tokios gūdzios balos, pelkės, liūnai... Jei
vienas ineisi, jei menka galva, tai ir neišeisi – ainam kompanijom...
Kam yra apsidairyc, tai lieka prieg namų vienas, o kici išeina keliom
dzienom uogauc. Man buvo sunkiau išeic su nakcigultu, ba aš buvau likus cik su momu, o moma septynis metus sirgo, o ir mumi rublio raikia. Tai kap kadu momai viskų suruošiu iš vakaro ir sakau, moma ir aš gulėsiu, man gi sunku nuveic ir vėl pareic... Išlaidzia. Prisdedu tarbų valgyc, gerc neimu – koju samanas paspaudei, vanduo išsiveržė, skepataitį švarų pasciesi ir geri per skepataitį, sunki kap per
koštuvį... Turim pasisiuvį tokias terbelas su šniūrais kap kvartūko –
rinkimus. Spalgenos gi po vienu nerinksi – brauki abiem rankom ir
beri sterblėn, šitam rinkimi... Raikia maišo uogom supylc iš rinkimo
ir paklodės, kad insirištai uogas ir partemptai an kupros. Vien cik balu raikia nešč kelis kilometrus... Valgyt nusnešam ko nor, tai jei ma-

žiau uogų, tai ant kupstelio atsisėdam ir pavalgom, o jei daug uogų,
tai uogaudamos jei ko atsikandam...
Gulim kap kadu ir pacon balon. Tai kokių žagarų pasraunam, ugnelį suskuriam... Balon cik žalios pušalaitės – sunku užkūrc, o an
kranto būna malkų, ale labai toli išeic... Kap ilgesnį laikų paguli, tai
jauci vandenį – an vieno šono, an kito šono, tep ir prasvolioji... Guoliu tai viržo kokio prasrauni, tai gailių... Toli daug pasklojimo nesneši, jei kokių skepataitį. Kap kadu an krašto gulim. Kartų an krašto keturose gulėjom. Dzvi išajo anksčiau, prisnešė malkos. O kitos uogavom, kol sutemo. Ugnelį kūrinom, bet nakcu kap pradėjo vilkai
staugc ar ty koki žvėrys. Atrodo, kad artėja... Kap užstaugs, kap užstaugs... Mislinu, jei ais arciau, tai aisiu balon, gal jiej neis. Pūščios,
ty baisu, žvėrų daugybė! Neaišku, kur toj pūščia prasdeda ir kur ji baigias. Darbas sunkus, o uogos buvo pigios. Kap kas išeina pirma, tai
dar būna sausa, o kas paskiau, tai šlapia... Vienų kartų ajau pušali ir
nuslydau su našuliu. Rėkiu. Nuo kranto atbėgo ir ištraukė. Vienų vietų vadė [vadino] Pampolės, tai kap stojies an kupsto (kupstas – tai kalnas samanų), ir tokios burbuolės landa ir vis auga, auga... Jos ty tavi
gyvų praryt! Mes rozų su mergaitėm ajom iš Gribaulios uogauc, tai
derna cik liula, cik liula... Sakau, jei ca derna trūkt, tai jau mes palystum, ir niekas mūs nerastų... Baisus tas kelias – viena kitų už rankos
vedėm ir išejom... (Marijona Kašėtaitė, g. 1931 m., Darželių k.
Varėnos r.)
Stovi tokis majokas an krašto, ir bala netoli, tai buvo, kad prilipa
pilnas majokas žalcų... Iš kur tai atejo moteros uogauc, tai kap
pažiūrėjo in tos pūščios gūdumų, in tuos žalcus, tai grįžo atgal. Sako,

mes gerau nuspirksim uogų, mes bijom šitų liūnų. O mes ajom ir
ajom ir nežūrėjom, ar ty žalcys, ar ty gyvatė, ar kas. Ajom, ba raikėjo
apsirengc ir pavalgyc. Mokyklon ajom su škliūmpėm ar su petkaitėm. Gali jas pasiūc ar numegsc, ale išajai an kiemo ir sušlapai, ir suplyšo... Ajom uogauc, kad apsiautūm batais ir nuspirktūm apsirangc. Jau kap atvažiuoja iš Vokietijos su šaldytuvais, dzidzulės dzidzulės mašinos, tai už kilogramų mokėjo 70 kapeikų, o tep tai 50 kapeikų. Ir tai mumi atrodė gerai. Būna, kad tavo procu ir kici pasnaudoja. Vienais metais buvo daug uogų, tai mes su pusseseri kap cik išsinešėm našulį su uogom an kranto. Pakavojom. Permiegojom, atsikėlėm an ryt, biškį užvalgėm ir vėl balon. Uogaunam, atsigrįžtam,
kad aina su baltom skepatom ty, kur mūs uogos, kokios tai moteros.
Vienos sako, bėkim, atimsim savo našulius, ale sakau, kol mes balu išklamposim, tai kų žinai, kur aic, in kur aic, in kokių pusį jos pasdavė? Ir nunešė mūs našulius su uogom. O sunkiai tadu rinkom... Sunki proca, o dar kap vilkai ar koki grobuonys staugia, tai dzidzausias išgųscis. Ir gyvatių, ir visko ton Gudų balon buvo, bet aš gyvenimi neapsiaviau – basa ir basa. Ir uogavau, ir grybavau, ir zelionkava,u ir
po balas klampojau – ir vis basa... Ir niekad neapsiaviau, kojos tai kentėjo, basa visų amžių... O rozų nendrynuose, tai cik tryse uogavom.
Aš su pusseseri ir dar viena. O tokis nendrynas! Va stovės kiek toliau, tai tu jos nemacysi. Sakom, pilniavokimės viena kitos. Nendrynuose uogos ratos, ale labai dzidelės. Jau kap kur užeini kupstų, tai
kap bulbaitės. Mano toj pusseserė buvo Bronia. Jos nesmato, tai aš
šūkterėjau, Bronia! O aš ty gyveniman nebuvau buvus, tuose nendrynuose. Nusgandau. Pasėėjau, pasėėjau ir kitų roz šūkterėjau.
Atsiliepė. Sakau, kur tu? Ko tu netsišauki? Sako, aik aik canai... Ne

tep toli ir buvo. O nendrių tanku – aini ir skirk, aini ir skirk... Sako,
va koki žalcai. O mes basos. Jau mes, sakom, aikim an lygumos. Išajom an lygumos – tai nežinau, kas ty buvo. Ar ty kokia jų dziena
buvo, ar ty kokis stebuklas buvo?! Paslank, tai an kupsto keli žalcai.
Kur paslanki, ty žalcai – cik pilkuojas. Tai mes paskui nusgandom ir
rinkc bijom. Uogų yra, o rinkc negali – kur paslanki, ty žalcai. Baisu,
baisu buvo. Sakau, aikim, tai ko ca mes sulauksim. Nakcies? Našulius susrišom, an pecų, ir jau povalio ainam. Ainam ir žūrom, kad neužsistotum: kur kupstas, tai dar ne vienas, o du trys, cik pilkuojas...
Kas ty buvo? Nei prieš tai tep buvo, nei po to. Dažnai girdėdavos,
kad žalco negalima mušč. Nemušėm, bet jau ty buvo stebuklas. Bet
buvo saulė, dziena šilta. Kartais praranki, praaina visas ruduo ir žalco neužragi... (Marijona Kašėtaitė, g. 1931 m., Darželių k.
Varėnos r.)
Papasakota spanguoliavimo tradicija nenunykusi, o ir
uogavimo būdas, priemonės tie patys. Palengvinimas tik
toks, kad uogautojus (jei yra kam) iki balos nuveža ir parveža
mašina.

Spanguolę dzūkai laiko uogų karaliene:
Uogų uoga – spalgena. Ir apė mus yra viena kita balalė, ale mūs
sodzun žmonių daug, tai jei kokia uogelė užsimezgė, tai dar žalių jų
nuneša. Vis ciek nebuvo pirkios, kad neturėtų nor poros litrų spalgenų. Šita uoga – vaistas. Jei yra sunkus ligonis, tai išverda spalgenų
kisieliaus ar tep padaro rūgščymėliuo, kad karščį ištrauktų. Nebūt
Kūcos, jei nebūtų raudono kisielius – visi iš paskucinio stengės spalgenų dagauc kisieliu. Iš Marcinkonių Tapylkutė prieš kožnų Kūcų
ajo su maišu spalgenų po sodzus, katriej nedaaina in Gudų Šalį. Bobulė visadu iš jos paima pora kupkelaicų Kūcų kisieliu. O ciej, katriej
daajo in Gudų Šalį, buvo uogom užsivertį, jiej ty iki žiemos sėdėjo,
jiej ty ir gyveno... (Marijona Bingelienė, g. 1931 m. Puvočių k.
Varėnos r.)
Dar vienas pasakojimas:
Uogom mūs miškuos negalėjom pasgyrc. Pas mus ir raistų nebuvo, miškai šviesūs, švarūs kap rūmas... Jei kokių uogos sėklukį paukštukas atneša, uogienojus išlanda, tai karvės, avytės tuoj ir nukanda.
Jei nenukanda, tai vaikai dar žalias ir su lapais nuneša... Gerai, kad
pas mus tarp miškų yra gerų žamių, tai kopūstų prisauginam ir mainom su marcinkoniškiais an spalgienų. Marcinkonimi Gudo Šalis
netoli, tai jiej visų gyvenimų turėjo uogų. O žamė jų prasta, kopūstų
neužsiaugino. Tai būdavo už maišų kopūstų tėvulis išmaino an ciek
spalgienų, kad pripilam pylnų, iš ėglio šaknų supyntų, dar Damulio
lopšį. An svirno per žiemų tan lopšin ir stovi iki Kūcios. Nebūtų Kūcios be kisieliaus, o ir tep skanu pasmagurauc, jei galvų sopa, tai dėjo
ausyse po spalgenų. Rūgščis visų sopulį ištraukia. (Stasė Bogušie-
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Spanguoliauti išsiruošusios Lynežerio kaimo moterys. 2007

Spanguolės
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Tiltas Čepkelių raiste. 2007

Spanguolės
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Jei vienas ineisi, jei menka galva, tai ir neišeisi – ainam kompanijom...
Čepkelių raistas, 2007

Spanguolės
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Uogų uoga – spalgena. Čepkelių raistas, 2008

Spanguolės
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Uogos renkamos į specialiai pasiūtas terbas – rinkimus.
Čepkelių raistas, 2008

Spanguolės
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Spalgenos gi po vienu nerinksi – brauki abiem rankom, ir beri sterblėn,
šitam rinkimi... Čepkelių raistas, 2008
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Uogos iš rinkimo pilamos maišan, o šis rišamas į paklodę už
nugaros. Čepkelių raistas, 2007

Spanguolės
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Pelkių gėrybės – iki juodumo sunokusios spanguolės ir gailiai.
Čepkelių raistas, 2008

Spanguolės
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Pelkės vandenį galima gerti. Čepkelių raistas, 2007

Spanguolės
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Per dieną prirenkama iki aštuonių rinkimų. Čepkelių raistas, 2008

Spanguolės
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Valgyt nusnešam ko nor, tai jei mažiau uogų, tai ant kupstelio
atsisėdam ir pavalgom, o jei daug uogų, tai uogaudamos jei

ko atsikandam... Čepkelių raistas, 2007
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Uogautojų vaišės. Čepkelių raistas, 2007

Spanguolės
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Čepkelių raistas, 2007

Spanguolės
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Kai ant nugaros nešulys su uogomis, atsistoti lengviau įsitvėrus
pušelės ar kaimynės padedamai. Čepkelių raistas, 2008

Spanguolės

Moterys per dieną prisirenka po 25-40 kilogramų uogų.
Čepkelių raistas, 2007
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Iki uogyno balon nuo krašto lygumu aic raikia koki 5-6 kilometrai.
Čepkelių raistas, 2007

Spanguolės
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Trumpam stabtelėjusios moterys ištiesia nugaras, pailsi, padainuoja.
Čepkelių raistas, 2007

Spanguolės
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Spanguolės
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Pailsima ir atsirėmus į pušį. Čepkelių raistas, 2007

Uogautojas iš balos parveža vienas iš kaimo vyrų.
Čepkelių raistas, 2007
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Pakeliui į namus. Arkliui rišamas raudonas kaspinas nuo
padzyvo – nužiūrėjimo. Čepkelių raistas, 2007

Spanguolės
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Net po sunkios dienos iš tolo girdisi uogautojų daina.
Lynežeris, 2007

Spanguolės

Iš vežimo uogos sunešamos į vieną klėtį. Lynežeris, 2007
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Uogas patogu perrinkti beriant ant nuožulnaus stalo paviršiaus.
Lynežeris, 2008

Spanguolės
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VĖLI N ĖS

Visų Šventųjų ir Vėlinių dienos – mirusiųjų prisiminimo,
pagerbimo laikas. Senieji mirusiųjų pagerbimo papročiai mažai kuo primena dabartinius:
Per Visus Šventus ir Zadūšnas ubagų galybė būdavo. Mama kašikų košės grikinės nusneša ir dalina. Pasako vardų, už kų melstis. Toj
košė iš kruopų, tai labai scipri. Prie bažnyčios eilė ubagų, ir kožnam
– košės. Vardų pasako, ar ti kelis vardus… Žvakutių nedegino, kapus
prasciau žiūrėjo, visas paminėjimas per maldų, daugiausia per ubagų maldų už giminių aukas (Antanina Saltonienė, g. 1915 m. Padumblių, k. Lazdijų r.)
Anskciau šitep kapų nepuošė, tvarkyt patvarko, bet puošč nebuvo
mados. Ubagai atbuvo visų garbį. Juos vadzino „dziedais“. Prieš Visus Šventus kepa duonų, tai vienų kepalų iškepa ir dziedam. Jis jau
kiek skirias nuo kitų. Viena moteriškė sako: „Aš kap darau dziedam
kepalų, tai sukalbu „Sveika Marija“ ir „Amžinų atilsį“ už visus savo mirusius.“ Ir dziedai šitep: kap sėdas valgyc suaukoto, turi sukalbėc „Sveika Marija“ ir kitus poterus už nebaščikus. (Aleksandra
Miliauskienė, g. 1914 m., Menciškės k. Lazdijų r.)
XX amžiaus viduryje buvo paprotys kapus Vėlinėms papuošti viskuo, kas rudeninėje gamtoje dar patraukia akį:
Buvo mada, kad vaikai rėdo kapus – dėlioja kryžalius. Ko cik neišmislina ir kožnas, kad gražiau! Buvo mūs sodzun numirus tokia
Alena – labai graži merga, tai ir jos kapas būdavo gražiausias. Vaikai
aplakiam visus kapus – katris gražiausiai parėdė, bet visi vaikai an
galo renkamės prieg Aliutės – nerandam gražesnio... An jos kapo kry-

želį dėliojo iš žolyno „panytė“ ružavų žiedelių ir dar permaišo su vinycų gražiausiom viršūnaitėm. An kiekvienos viršūnaitės baltas bubukas-poterkos. Šitus baltus bubukus-poterkas mes dar vadzinom ir
„smertelnykais“. Jais daugiausia ir dėliojom kryžukus an kapų (...)
Kici kryžukus darė iš baltos pieskelės, šilaropių, šarkakojų, žilų samanukių, ožekšnio guzikų... Kryželis tai kapo vidurin, kap kadu mažukas tarpu „A“ raidių, bet aplinkui kapų dar sudarom vainikų iš vinycų ar šarkakojų, plotnų samanukių, šilaropių ir drabnų ėglio šakutių (...). Draugaitė buvo pamirus, tai aš jai sudedu iš baltų bubukų kryžalį, o iš tų morkavų sėklukių dzvi širdukes... (Nijolė Bingelytė, g. 1954 m., Puvočių k. Varėnos r.)
Panašiai papuoštų kapų Dzūkijos kaimeliuose dar aptiksite ir šiais laikais, bet dauguma jų puošiami chrizantemomis,
dirbtinėmis gėlėmis. Daugelyje kaimų kapinėse renkamasi
vienu metu. Sukalbama bendra malda už mirusiuosius, kalbama Visų Šventųjų litanija, giedama. Giminės būriuojasi prie
artimųjų kapų, jei kaime dar gyvena kas iš giminių, atvykusieji iš toliau kviečiami pietų.

da. Margionyse Jono tėvai pakavoci, tai ty aštuonias dzienas ugnį kapinynan kūrina (Adelė Garbienė, g. 1924 m., Puvočių k. Varėnos r.)
Mes iki šiol žiūrom, kad kapinėsa nebūtų sausų medzų ir kryžų
nuvirtusių. Atsirado sausuolis, tai vyrai atejo, nupjovė, supielavojo
ir patvorin paliko. Jei bus kapinynan sausuolis, tai bus ir numirėlis.
Atajo Visi Švenci, Zadūšnos, tai surenka visus supuvusius, neraikalyngus kryžus ir tuos sausuolius medzus sudegina an kapinyno.
Prieg šitos šventos ugnies sutemus mes ir poteraunam už dūšias.
Žalių medzų, kur auga an kapinyno, nesaka rušyc. (Marijona Verseckienė, g. 1927 m., Naniškių k. Varėnos r.)
Mūs kapinaitės miški, tai dar nuo mažukės atsimenu, kad Visiem
Švenciem kuria pas tokių dzidelį pušalį ugnį. Sudegina visus senus
kryžius ton ugnėn, ir visus sausuolius, apšvarina kapinynų. Sakė
žmonės, kad per Visus Šventus pareina dūšios, Juoza Jakavonis, pravadnykas, atgieda Visų Šventų litanijų. Mumi rodos, kad toj litaniju
sušaukia visas dūšias, kad jos pas šitų ugnį renkas...“ (Julė Pačkauskienė, g. 1920 m., Kasčiūnų k. Varėnos r.)

Dar viena dzūkų puoselėjama mirusiųjų paminėjimo apeiga – temstant kurti kapinėse laužus ir garbinti mirusius bendra malda, giesmėmis. Šis paprotys dar gyvas kai kuriuose Dzūkijos kaimuose. Ugnis, bendra malda skirti ryšiui tarp gyvųjų
ir mirusiųjų palaikyti, tikima, kad Vėlinės – tai ypatingas laikas, kai vėlės sutemus sugrįžta į savo gyventas vietas:

Kūrė kūrė ugnis mūs kapinynan. Neraikėjo galvoc, kur dėc senus
kryžus. Kryžaus bet kur nenumesi. Ugnelė pasiima ir poterauc smagiau, ir dūšiom kelių rodo... Dar žvakių pridega pylnų kapų, tai vėl
gal, kap tu sakai, dūšia žino, kur jai pargrįžč... (Julė Dvareckienė,
g. 1917 m., Kapiniškių k. Varėnos r.)

Dėl ko gi sutemus aina in kapus? Kad dūšios rozu poterauna...
Liktarnų an medo šakos pakabina ir skaito Visų Šventų litanijų, gie-

Tuose kaimuose, kur dar kūrenami laužai, bendrai maldai
bendruomenė renkasi sutemus. Tikima, kad per Vėlines mirusiųjų vėlės sugrįžta į savo parapijos bažnyčias:

Šnekėj, kad dūšios pareina ant Zadūšnų. Būdavo, sako, kad kurį
laikų dūšios pakutavoj žemėn, tai gal ir tos renkas ant kapinyno, koplyčiose ar bažnyčion. Viena moteriškė iš Kareivonių atejo su dukterim bažnyčion, ir jai pasdarė labai negerai, paguldė pas mūs kaimynkų, iškvietė mašinų, bet jau nesulaukė – mirė. Kalbėjo, kad gal kokias
dūšias užvydo... Visus metus nedavė jokio ženklo, o po metų per Zadūšnas prisisapnavo: „Aš visus metus buvau pas tavi, dabar išeinu.
Ainu namo, in kitų pasaulį…“ (Agota Žitkauskienė, g. 1911 m.,
Kapčiamiesčio mstl. Lazdijų r.)
Kai kuriose kapinėse Vėlinių proga rengiamos bažnytinės
procesijos:
Su kunigu aina procesija in kapines. An keturių vietų sustoja ir
poteriauna. Atgal grįžta kitu pusi. Anksčiau an kapų ir pinigus
rinkdavo mišiom už mirusius. Sutemsta an kapinių. Prie šviesos pirma neišeidavo grįžt namo. Dabar grįžta iš kapų su šviesa. (Genovaitė Lazauskienė, g. 1926 m., Kapčiamiesčio mstl. Lazdijų r.)
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Musteikos kapinaitės. 2006

Vėlinės
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Kaimynės lanko artimųjų kapus. Kapiniškių kapinės, 2006

Vėlinės
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Prieš Vėlines tradiciškai sutvarkomi ir papuošiami senų kapų
kauburėliai. Ašašnykų kapinės, 2007

Vėlinės
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Marytė Volungevičienė kapą puošia baltomis uogomis –
bubukais-poterkomis, iš kurių sudeda kryžių. Margionių kapinės, 2006

Vėlinės
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Vėlinės
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Vėlinėms papuoštas kapas Margionių kapinėse. 2007
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Aštuonias dienas nuo Visų Šventųjų kapinėse kuriamas laužas,
mirusieji pagerbiami bendra malda, giesmėmis. Margionys, 2006

Akmeninis antkapis Zervynų kapinėse. 2006
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Vėlinių lauže sudeginami ir seni kryžiai ar kapinių sausuoliai.
Margionys, 2006

Vėlinės
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Vėlinės
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Giedant ir meldžiantis šventinami Margionių kaimo kapai. 2008

Margionių giesmininkės. 2008
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Pašventinami visų susirinkusių artimųjų kapai. Margionys, 2008

Vėlinės
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Dėl ko gi sutemus aina in kapus? Kad dūšios rozu poterauna…
Margionių kapinės, 2008

Vėlinės
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Malkomis Vėlinių laužui rūpinasi kaimo vyrai. Margionys, 2008

M ĖSO S RUO ŠI M AS

Kiaules Dzūkijoje ganė ilgiau nei kituose regionuose.
Vyresnieji žmonės linkę manyti, kad toks kiaulių gyvenimo
būdas jų skerdienai suteikdavo ypatingą prieskonį.
Pavyzdžiui:
Kadai pas mano tėvus buvo kiaulė paršavedė šešių metų. Paršus
joj vedzioj, tai aš jų ganiau. Buvo mada paršus ganyc. Karves ganėm
ir kiaulas. Buvo tokis Venas (tokis dzirvonas), derna išaugus ir kiaulės ganėsi. Nu tai mes maži vaikai kiaulas ganėm. Laikėm po penketų
šešetų kiaulių. Toj paršavedė priveda tų paršiukų. Kap maži, tai juos
tvartan pameci, o kap dzidesni paauga, tai varomės ganyc su kiaulėm. Klapatas su kiaulėm ir kap jų neganai – ištrūksta iš kiemo, tai inland kaimyno darži ir kluonienų išknisa. Barnis. Sustaiko, tai užumoka, tai duoda kokio javo… Kap jos ganės, tai mėsa buvo kitokia –
jos tai barščių laukinių randa, sučiaumoja su visom šaknim, tai pienės šaknelių… Nuveis kur po užuolu, gilių pasrinks… Nuo gilių ir
pupų būna stori ir skanūs lašiniai. (Paulina Staniulienė, g. 1927
m., Kaziulių k. Šalčininkų r.)
Kiekviename kaime yra vyras, gerai įvaldęs kiaulės
skerdimo subtilybes:
Sako, jo langva ranka an skerdzimo – dau rozų, – ir kiaulė gatava.
Kitas tai durs kelis rozus, o kiaulė ištrūkus lakioja po kiemų… Geras
pjovėjas paklausus. (Adelė Saulevičienė, g. 1927 m., Kašėtų k.
Varėnos r.)

Ilgiau nei kituose Lietuvos regionuose kiaules šėrė ir skerdė
gyvenamose patalpose. Jonas Kleponis, g. 1919 m., papasakojo:
Ankscau trobon peni kiaulas. Kiaulė paci trobon ateina – žino
tvarkų. Pirmais, in senus čėsus, tai kap skerdza, visų kaimų sušaukia. Stalų attraukia in vidurį trobos, ir kiaulį kelia an stalo. Pasdaro
žabaklų, tai reiškia, pasdaro tokį pagalį ir užsuka kiaulės nasrus, kad
nerėkt. Turi vienas až žabaklo. Tadu sanis persižgnoja ir apčiūpoja,
kur skerscie – dau peiliu, – ir pakratė kiaulė kojas. Sanė atneša viedrų
ir laidzia kraujų. Inbera kraujinių myltų kraujan ir gerai išmaišo. Bobos kraujo turi keliom nedėliom. Kraujų išlaidzia, tadu kiaulį neša iš
trobos. Tolokai nuo trobų išneša ir iščiesia. Vyrai būna pagalukuose
cvekus insikalį ir nupeša kiaulės šarus… Jei gerai apžėlus, tai, sako,
kiaulė paci savi apsisūdė, raiškia, tuos šarus pardavus žydam, nupirksi nemaža i druskos... An kiaulės deda gerą glėbį šaudų ir uždega. Kap nudega, tadu su peilias nuskucinėja. Atsineša dar gerų šaudų kūlį ir po trupucį nuskucinėja, kad būt čysta. Nuskuta, nuplauna
ir darinėja. Darinėja prityrįs. Mėsa atvėsta, tai atneša lovį dzidelį
medzinį, guldo lašinius ir susūdo. An viršaus deda mėsų. Druskos
neškadavoja, a bera gerai. Po kelių dzienų mėsų nuo lašinių nuima ir
padeda kitur. Kumpius pjausto kuo drabniau ir daro kindzų. Pilvų
gerai išplauna, ištrina su drusku, mėsų su česnaku, drusku, pipirais
išminko ir kiša pilvi. Raikie kišcie iš visos sylos, kad gerai sukištų, ir
lininiu siūlu užsiuva. Padaro tokius medzinius slėgtus, padeda, už-

slagia ir palaiko prie pečiaus, kad nusisunkt, apsausėt. Tadu neša
svirnan. Ty yra medzinė juosta nuo vieno čyto in kito, tai an raikštės
pakaria, an juostos, ir karo iki darbymetės. Be reikalo kindzo neduos
– ca jau maistas ne bet kam ir ne bet kur. Lašiniai būna pakarta an trobos, ty buvo tokia medzinė šėpa, tai ty ir buvo sudaryta lašiniam pakarcie. Nei kindzo, lašinių, dešraitių… nieko nerūkė. (Levūnų k.
Varėnos r.)
Skilandis, taip pat ir dešros, – nekasdieninis valgis, o ir jas
skaniai pagaminti ir išlaikyti darbymečiui ne visoms šeimininkėms pavyksta:
Ateini po skerstuvių, tai ricynės dešrų an lazdelės pas pečių karo.
Jau draugė vesela, jau, skaitos, gyvena gerai. Gerų kiaulį raikia nupenėc, kad dešrom ir kindzu užtekt ir dar likt mėsos puodan inmesc.
Gera gaspadorija, jei svecu turi dešros ir dar šienapjūtės sulaukia su
dešru… Dešra turėjo dzidelį vertį. (Vytautas Kakažys, g. 1920 m.,
Mižonių k. Alytaus r.)
Dzūkai prieš karą (o ir tarybiniais metais) skerdė du ar daugiau penimių, bet mėsos ne visos šeimos turėjo pakankamai.
Po skerstuvių mėsos gaudavo visi šeimos nariai, bet atsargoms mažėjant jos tekdavo tik tiems, kurie sunkiai dirba laukuose:
Bobulė sako, vaikeliai, gadzykim mėsų darbymetei. Gadzinam, ale
atsimenu, moma paraina arus, valgyc nelabai ko yra, tai susplaka

kiaušinį ir dažo su duonu. Tan kiaušinin biskį insideda cukraus... Jei
ir yra dar kiek mėsos, tai raikės paduoc tam, ko prašis pamačyc kūlc
ar kokių kitų darbų nudyrbc. Žogeliuose kap buvau (teta sėdėjo an
geros ūkės), bet ir ty daug mėsos nebuvo. Teta seniu Balčiu (savo
šešuru) inmeta kokį gabalaicį mėsos ir sako: „Tu Marula, žūrėk, jei
užteks jam mėsos, tai sėdės ir viskas, o jei mažai – tai linguos galvu.“
Aš žūrau – dziedas linguoja galvu: „Kap an juoko, kap an juoko...“
„Tai kap, Marula?“ Sakau: „Lingau...“ Tai ir ji kap nusjuokė gardzai. (Marijona Bingelienė, g. 1931 m., Puvočių k. Varėnos r.)
Gal dėl tokio nepritekliaus ankstesniais laikais ir dabar kartais kiaulės auginamos ne dėl to, kad negalėtų nuspirkti mėsos, bet kad nesmagu, jei tvarti nežviegia kiaulaitė:
Vis cik ir savo kiaulės mėsa, tai nevaldiška. Nuspirkau brangių
dešrų, bet pastovėjo, pastovėjo ir matau, kad išmecimu ar šuniu... Va
pasdariau savo paršuko kelias ricynes, tai duktė cik jų ir valgo... Kad
ir man net kvepia. (Genė Staniulienė, g. 1928 m. Šalcinių k. Šalčininkų r.)
Paskerdę kiaulę būtinai sukdavo taukines. Geros, „senovinės gaspadinės“ ir dabar pasigamina taukinę – ne iš vargo, bet
kad viskas gardu, kas iš mažų dzienų atejį... Taukine patepa keptuvę, kepant blynus, ja aptepamos bulvinės bandos, prieš stumiant jas į krosnį, taukų deda ir į sriubas, uždeda ant verdamų
bulvių. Ypač taukinės gelbsti, kai baigiasi mėsa:

Jau kap paskerdza an Kalėdų kiaulį, tai bakanas taukų… O kad skerdza an Velykų, tai ir kitas bakanas taukų. Tai jau gerai. Kad mėsos ir
pritruks – mažiau bėdos. Bakanas taukų svirnelin karo, tai jei raikia
pagardzinimo, atsipjovei, kočėluku patrynei, patrynei ir mesk sagūnan. Tais taukais ir kopūstus prameta. Ir skanu buvo. Reikia sugebėt gerai taukinį susukcie. Jei gerai susukta, tai pjauni – net kvepia.
(Paulina Staniulienė, g. 1928 m., Kaziulių k. Šalčininkų r.)
Dar yra nemažai tikėjimų, kaip manoma, lemiančių kiaulių
auginimo sėkmę:
Pirkau paršelius ir anie neauga. Nuperki, dzvi savaites pabūna, ir
raikia užkasc alba da pjauc. Tai mumi rodė, kap pirkom Šalciniuose
kiaulytį, kų darycie… Žmogus sako, kap nusneši pirkion paršų, paimk už ausytės, tųsyk po pirkių ir užpildzinėk vandeniu, tai užsilaikys. Vandenio da pildzinėk an paršo. Tep ir padarėm. Pinkios kiaulytės užsilaikė ir visos paršyngos. Senis kūdas, dar žibino lempų, bet gerai patarė. Mes jam nuvežėm už patarimų savo paršų. Aš tokia buvau ir būsiu – viskuo intikėjus. (Genė Staniulienė, g. 1928 m., Šalcinių k. Šalčininkų r.)
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Skerstuvės Margionių kaime. 2007

Mėsos ruošimas
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An paskersto gyvulio deda gerą glėbį šaudų ir uždega, kad šeriai
nudegtų. Margionys, 2007

Mėsos ruošimas
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Svilinama kiaulė. Margionys, 2007

Mėsos ruošimas
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Mėsos ruošimas
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Kap nudega, tadu su peilias nuskucinėja, kad būt čysta. Nuskuta,
nuplauna ir darinėja. Margionys, 2007
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Darinėja prityri… Margionys, 2007

Mėsos ruošimas
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Paskerdę kiaulę, būtinai sukdavo taukines. Lynežeris, 2012

Mėsos ruošimas
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Taukinę gamina Verutė Mortūnienė iš Lynežerio kaimo. 2012

Mėsos ruošimas

Kiaulės papilvę apibarsto česnaku ir druska, prieskonius
grūstuvu sumuša į taukus. Lynežeris, 2012
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Reikia sugebėt gerai taukinį susukcie. Lynežeris, 2012

Mėsos ruošimas
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Susukta taukinė susiuvama lininiu siūlu. Lynežeris, 2012

Mėsos ruošimas
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Jei gerai susukta, tai pjauni – net kvepia. Lynežeris, 2012

Mėsos ruošimas

• 157

158 • ŠILŲ DZŪKAI

Marytė ir Jonas Gulgiai ruošia namines dešras. Margionys, 2007

Mėsos ruošimas
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Mėsa susmulkinama, sumalama mėsmale, pagardinama įvairiais
prieskoniais ir kemšama į paruoštas žarnas. Margionys, 2007

Mėsos ruošimas
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Dešra turėjo dzidelį vertį... Margionys, 2007

Mėsos ruošimas

• 163

164 • ŠILŲ DZŪKAI

Mėsa atvėsta, tai atneša lovį dzidelį medzinį, guldo lašinius ir
susūdo. Druskos neškadavoja, a bera gerai. Musteika, 2007

Mėsos ruošimas
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Dėžėje virš sūdytų lašinių – taukinė ir kindzius. Lynežeris, 2012

Mėsos ruošimas
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Svirne kindzius kabėdavo iki vasaros darbymečio Margionys, 2007

DEVI N T I N ĖS

Dievo Kūno (Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo) šventė. Būtent
Dzūkijoje ilgiausiai laikėsi paprotys devintą ketvirtadienį po
Velykų neštis į bažnyčią lauko žolynų puokštelę. Seniau žolynus supindavo į devynetą vainikų:
Kap kas vainikėlius tųdzien pašvencina ir nešas. Tep va siūlu suriša krūvon, ir laiko. Kici atskaito devynis vainikus, suriša krūvon ir
padeda an stulpo bažnyčion. Devynias dzienas išbūna bažnyčion, devynias dienas iš eilės išbuvus, juos kunigas pašvencina. Tadui parsineša ir vainikus kabina po durim, po pirkiu, o paskiau – an pirkios.
Kap kas numiršta, tai šituos vainikėlius deda graban po paduškaiti.
Devincinio žolynus deda graban numirėliui po šonais, o Žolyninės –
graban po padušku. Pirmiau tai pacys karstus darė. Tai jau kap padaro, tai pasima kokį puodelį, prisdeda žairų [žarijų] ir an žairų deda
Devincinių žolas. Ir šitom žolėm parūko kryžmai visus keturis karsto kampus. Cik parūkytan karstan guldė numirėlį. (Paulina Laučinskienė, g. 1935 m., Mištūnų k. Šalčininkų r.)
Dabar žolynų puokštelės į bažnyčią nešamos ir pašventinamos Devintinių sekmadienį. Dažniausiai jos naudojamos
kaip vaistai, apsauga nuo perkūnijos ar kitų stichinių nelaimių. Po metų likę žolės sudeginamos.
Dažniausiai per Devintines vaikai iškilmingai eina Pirmosios Komunijos, o ant keturių šventoriaus kampų įrengiami
puošnūs altorėliai, prie kurių atliekamos apeigos, einant
Devintinių procesijai:

Per Devintinį švenčia ant visų keturių šventoriaus kampų. Turi
tokius specialius stovus, tai sustato kampuose. Moterys atsineša gražių paklodių austinių ir paima gražias užuolaidas, ir viską tiesia ant
tų stovų – altorėlis. Pastato stalelį, užkloja gražiausiu paklodi, pastato šventų abrozų, apdeda žydinčiais žolynais. Paklodė ištiesta ir
ant žemės, ant jos kunigas stojas... Kaimai rėdo ir stengias kieno gražiau. (Stasė Čeikauskienė, g. 1926 m., Panošiškių k. Trakų r.)
Dar ir dar Devincinėse rėdo altorėlius. Pirma mergos rėdė, o dar
senesnės moteros. Kožna ūlyčia [kaimas] stengias, kad jos altorėlis
būtų gražiausias. Devincinėm Valkinykuose an šventoriaus rėdė ketris altorėlius. Ūlučiom paskirsto rėdzyc. Kap seniau, tai jaunimas
jau ankscau išsirengia in bažnyčių. Nešas paklodes, divonus. Jaunimas rėdo ir gėlėm, bet daugiausia abrūsais austais, skūtercim, divonais visokių spalvų. Berželius stato… Kunigas ir visi žmonės aina
procesiju ir palei kožnų altorėlį pasmeldzia. Bet dar du altorėlius
ainanc procesijų neša. Vienų altorėlį merginos neša parėdzytų cik
kasnykais. Antras tai būna tokis labai gražus, visokiausiais daiktais
apkarscytas. Visko prieg jo prikabina: škaplierių, rožančių, kasnykėlių… Palei šventorių prisėdį pardavinėtojų, viskų parduoda. Buvo
visokių blizgancų labai gražių špilkutių. Tai nusperka moteros špilkutių, paima škaplierių ir prisega prieg šito altorėlio su špilkuti. O
prisega tam, kad nori išsipyldzimo, ko prašo pas Dzievų. Man labai
mirė vaikai. Devynis pagimdiau, cik du užaugo. Tai ir aš kabinau
prieg Devincinio altorėlio škaplierių, kad vaikai nemirt. Šitus altorė-

lius nešė labai gražiai pasrėdį merginos. Pirma, tai bažnyčia turėjo ir
labai gražias karūnas. Paskirta kožnai ūlyčiai, ir neša, kap aina procesija aplink bažnyčių. Mištūnai nebuvo nupirkį, tai nebuvo ir ko
nešc. (Marijona Česnakavičienė, g. 1921 m., Mištūnų k. Šalčininkų r.)
Prieš karą altorėliai buvo įrenginėjami ir miestelių gatvėse.
Seniau Merkinės gatvėse buvo altorėliai, ir kunigas su visu brostvu
prie kožno klaupės ir meldės. (Marijona Bingelienė, g. 1931 m.,
Trasninko k. Varėnos r.)
Dzūkijoje brotstva vadinamos iškilmingos procesijos priekyje nešamos bažnytinės vėliavos, paveikslai, baldakimas.
Įdomu, kad šios šventos, iškilmingos ir puošnios procesijos
sapnuose pranašauja nelaimę:
Knygose rašo, kad ir seniai sapnuoci sapnai pildos. Sapnavo viena
moteriškė, kad išei brotstva (kap kunigas aina su brotstva) devincinių, ji sapnavo, kad iš jos pirkios išejo brotstva, ir už septynių metų
mirė sūnus. Seniau seno čėso nelabai buvo mokyci, bet turėjo praktikų. Tai, sako, už 7 metų sūnus mirė. Sako, man mislinos ir mislinos
tas sapnas – tai visciek kas bus. Ir septintuose metuose išsipildė. (Marijona Kašėtaitė, g. 1931 m., Darželių k. Varėnos r)
Šį sapną Marijona aiškino taip – aš sakytau, kad tas bernaicis
ais ciesiai Dangun. Brotstvain Dangaus grožybi...
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Moterys per Devintines puošia Kryžiaus kelio stotis Marcinkonių
bažnyčios šventoriuje. 2007

Devintinės

Austinėmis paklodėmis puošiama koplytėle ir jos prieigos –
kunigui atsiklaupti. Marcinkonys, 2007

• 177

178 • ŠILŲ DZŪKAI

Kiekvienas kaimas puošia savo koplytėlę. Marcinkonys, 2007

Devintinės
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Į Dievo Kūno šventę vaikai atsinešė pašventinti žolynų.
Marcinkonys, 2007

Devintinės
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Vyrai gyvai bendrauja už šventoriaus tvoros. Marcinkonys, 2007
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Iškilminga Devintinių procesija Marcinkonių bažnyčios šventoriuje.
2007

Devintinės
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Procesija sustoja prie kiekvienos koplytėlės – altoriaus.
Marcinkonys, 2007

Devintinės
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Kunigas su visu brostvu prie kožno klaupės ir meldės.
Marcinkonys, 2007

Devintinės
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Marcinkonys, 2007

Devintinės
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Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Marcinkonys, 2007

Devintinės
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Procesija. Marcinkonys, 2007

Devintinės
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Dažniausiai per Devintines puošnūs altorėliai įrengiami ant
keturių šventoriaus kampų. Marcinkonys, 2007

Devintinės
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Devintinės

Prie paskutinės koplyčios pavargę vaikai jau prisėda.
Marcinkonys, 2007
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RUG I AI

Rugiai tebeauginami. Šilų Dzūkijos kaimuose, o ir atokiuose
vienkiemiuose kombaino neprisišauksi. Todėl dažnas kaimietis saugo dalgę, ne retenybė ir pjautuvas. Paklausus, ar praverčia, dažnai atsakoma: aš dar pajėgi nusrėžč savo šniūrelį. Dzūkijoje pjautuvais rugiai kirsti ilgiausiai. Vyresnieji pjovėjai
prieš pirmąją pradalgę žegnojasi, o per etnografines ekspedicijas pirkiose teko užtikti ir pirmąjį apeiginį pėdą, kuris vadinamas diedu, svečiu, gaspadoriumi. Senųjų rugiapjūtės pradėtuvių ar pabaigtuvių apeigų jau nebelikę, bet prisiminimų daugybė, ir jais gali pasidalyti beveik visi septyniasdešimties metų sulaukę šio krašto gyventojai.
Man gal buvo 16 metų, bet man dar ir dar stovi akyse vaizdas, kap
jos visos (Zurlių šeima) aina rugių pjauc. Bobulė, Kastantė, mergaitės (Marė, Ona, Gražina...), o mani tokis pavydas ima – galvoju, ot
kap jom gerai, jos turi bobulį, o aš aisiu cik su tėvuliu. Pjautuvus an
pecų susdėjį, skepataitės baltos, bobulės kvartūkas baltas... Jau rugių
kap aina pjauc, tai specialiai siuvas siuknelas ar drobines, ar kokias,
kap šventej... Vyram visadu ištraukia šviesiausius, gražiausius
marškinius, ir visi aina kap šventėn kokion, čeraškiniuose pietus susrišį... Kap dar ragiu, ir va ca buvo rugiai, tai žmonių kap atlaidas, ir
dalgė paskui dalgį... O pietūjc, tai po kelias šeimas susėda pas mendelį, vaikų pylna, tai susišaukiam – ainam maudzycis... Su marškiniais puolam Merkin, tai kap išsipuca visų ciej marškiniai drobiniai... Trylikos metų aš jau pjoviau rugius. Su pjautuvu dar. Kici jau
mėgino su dalgiais. Tėvulis nedalaido dalgės. Po kiek čėso mes su dėdi Saimonu jį perkalbėjom... (Stasė Bogušienė, g. 1935 m., Puvočių k. Varėnos r.)

Pasakojimuose akcentuojama sunkus darbas ir išskirtinė
šventinė apranga:
Dar ir po pyrmo karo rugius ir vasarojų pjovė pjautuvais, ir dar ilgiau. (Aš ir dar pjautuvu visus savo rugius nupjoviau.) Pjautuvai
su tokiais mažais danteliais. Prieš rugiapjūtį raikėjo pagelųsc. Pjautuvais pjovė ir vyrai, bet retai. Daugiausia moteros. Kiekvienai rugiapjūtei mergos ir moteros siuvės naujas sukneles. Pirkos pas žydelius. Taikos pirkc vyšniavų suknelį, baltų kvartūkų dedas, balta
bliuskelė. Tai kap išeina in laukus, tai och! Vyšniavos, kad gražiau.
Vyšniava iš tolo matos. Jei žebra, tai kas iš to?
Moteros pjovė su pjautuvais, vyrai mendelius mačino stacyc, ir
tai ne visi. Kitas čėso neturi, tai moteros pacios ir gubas sustato. Laukan ir vaikus vedas ar nešas. Gali rėžų pasodzina ir ūlbauna. Jei lietus – mendelin insodzina. Mendelių sustato tep: susneša krūvelį pėdų. Pastato vienų pėdų, viršūnes palanki, priešais kitų statai, vėl užlanki, tadu iš visų keturių pusių suremia pėdais ir apdeda dar keliais
pėdais. Paskucinis dešimtas pėdas – kepurė. Jį uždeda an mendelio,
kad mažiau sulyt kitus devynis pėdus. (Veronika Verseckaitė, g.
1915 m., Mištūnų k. Šalčininkų r.)
Buvo mada: jau prieš rugiapjūtį lakiam Valkinykuose ieškoc raudonos medžiagos suknelėm. Bliuskelės baltos, jei cik kokiom smulkiom juostukėm, kvietkeliais. Skustos cik baltos, kvartūkai balci.
Pjauni rugius tai ir dzvi nedėlias, sunkus darbas, gal iš visų darbymetių sunkiausias, ale pomėci nu švariai apsirengc nei viena necingėjo. Po kiekvienos dzienos pjovimo čystai nusprausi, viskų išsivelėji, išsikrakmolini ir išsiprosini. Viskas net žvaga. Kitap laukuose ne-

pasrodzysi. Rugiapjūtėn raikėj būc švariai, baltai. Nežinau, kol tep
šviesinos, rėdės. O raudonos suknelės, tai kad iš toli macytųs, kad
gražu. Matai iš tolo laukuose raudonuoja – rugius pjauna. Viskas
iškrakmolyta.
Jei toliau nog namų pjauna moteros rugius, tai nešas ir valgyc
skuston insirišį. Nu nešas duonos, sūrio, kaladnykų (prabalcytas
vanduo, indeda bacvinių, agurko). Atsigerc giros uzbonų prispila,
vandenio insipila. (Marijona Česnakavičienė, g. 1921 m., Mištūnų k. Šalčininkų r.)
Pasakojimas apie prapjovas:
Nuveini pasdairyc in laukus, paėmei grūdelį ant dancies – jau kietavotas, laikas pjauc. Nešies duonos, druskos. Supjovei pėdelį tokį
mažickų, surišai vienu raikštuku, tadu kitu raikštuku, tadu persižegnojai, atsisėdai, duonos užkandai ir ant žemės pabarstai duonos
ir druskos. Atneši tą pėduką namie ir pastatai kampe prieš abrozus.
Kadu jau nupjauni visus rugius, veži į kluoną, tadu pirmuliausia reikia šitą pėduką nunešt į kluoną, tada kraut rugius. Pabarsto duonytės, kad būtų duonelės, kad žemelė būtų dosni, kad duotų gerų derlių,
kad žmogus sotus būtų. Pėdelis vadinosi svečias. Jau jis svečias, o
paskui visi paskui jį parvažiuos. Sako, einu svečio pjauc. Prie abrozų
svečias, kad labai pagarbintas, šventoj vietoj stovi.
Pabaigtuvių žymė – suriša varpeles ir sako: „Gaspadar gaspadar,
žita pažavžij, būdiš teres fundavat i lepa čekavšij.“ Kai daro surišimą
rugių, taip sako. To lauko gaspadoriui sako. Jei sau supjaudinėji, tai
kam aš turiu sakyt, bet jei kam padėdzinėja, tai sako. (Elena Targevičienė-Butrimavičiūtė, g. 1929 m., Poškonių k. Šalčininkų r.)

Prisimenamas ir rugiapjūtės pabaigtuvių pagrindinis akcentas – jievaras:
Jei mergos pjauna ir jau palieka nerištų pėdų, lieka paskutinis
nedzidelis glėbelis, tai jau sako, bastruka [nesantuokinis kūdikis]
liko jau... Jau jeigu pastatė nerištų pėdų – jau bastrukų turėsi... Nu
tai tep irgi buvo… O kap jau būna talka, susrinkį daug pjovėjų, tai
visų rugių nenupjauna, bet paliek ci nedzidelį plotelį nenupjautų.
Tadui gražiai išravėja, sustoja aplinkui, pagieda… Kap seniau, dar
ir duonos palienka. Varpas nuo lauko nurenka, tai moteros sustoja su
pjautuvais ir gieda "„Jievarų“:
Išėj jievaras laukuosna,
Vai tu jievar jievare,
Jievarėli žaliasai…
Pelėm palieka, lyg tai varažydamos, kad pelės nepareit, kad laukan
likt, jau rugių kūčkelį palieka. Sako, pelėm palieka. (Marijona Česnakavičienė, g.1921 m., Mištūnų k. Šalčininkų r.)
Ne visi dzūkai ir spragilus atidavę muziejams. Po rugiapjūtės ir jie dar praverčia:
Mes ilgai kūlėm spragilais – pas mus kolūkių nebuvo ir kombainų
mes nematėm. Va cik paskuciniais metais Ričerdo švogrus iš Merkinės atvaro kombainų, tai rozu nupjauna ir iškulia. Pas Kisielių ir dar
kluonan rasi spragilų. Matai, iki jo kluono, pirmiausia kap kūlė kluonuose, kuliamoji neinvažiavo, o po kitam jis ir nenorėjo. Sako, aš ir
spragilu isidaužau. Kų aš darysiu visų rudenį be darbo. Jis sau su
spragilu povaliai ir išsikulia... (Pranas Bingelis, g. 1922 m., Puvočių k. Varėnos r.)

Dzūkijoje duona tik ruginė. Ilgiau nei kituose regionuose duonai rugius dzūkai malė akmeninėmis girnomis. Varėnos rajone rankiniu būdu rugius malė ir po Antrojo pasaulinio karo.
Duonkubilio (dziečkos) dydis priklausė nuo šeimos dydžio. Jį
turėjo kiekviena šeima. Naujai pagamintą duonkubilį išplaudavo karštu vandeniu ir ištrindavo druska ir svogūnu.
Pirmosios rūgšties (raugo) pasiskolindavo arba pasidarydavo
patys: porą saujų ruginių miltų užpila šiltu vandeniu ir gerai
išmaišo. Gautą buzelę užkloja drėgna drobine skepetaite ir pastato šiltai, kad rūgtų. Duoną dzūkės kepė dažniausiai raugintą, plikyta kepta rečiau. Priedų dėjo retai, nebent kmynų ar
druskos. Ant ližės dažniausiai klojo džiovintus kopūstų lapus
(lakštus), kuriuos prieš klojimą pamerkdavo, klevo, rečiau
ąžuolo lapus, ajerus. Prieš pašaudamos kepalus, moterys
krosnį būtinai peržegnodavo ir dar sakydavo žodžius: Dzievo
garbei, žmonių sotumui. Ar duona iškepusi, bandydavo su nosimi – prikišu nosį prie bakan, ir jei galiu išlaikyc, tai jau iškepus. Kartais į indą su vandeniu įmetamas duonos tešlos guziukas. Kai
jis iškyla į paviršių – duoną galima traukti iš krosnies.
Neužmiršta ruginės duonos kepimo tradicija ir šiandien.
Keletas autentiškų pasakojimų:
Dar galiu pasakyc, kap duonų kepdavo mano mama. Prigrūda bulbių, košės išverda, prigrūda ir išpila, kap pirmiau, maslionkų ar išrūgų, nu jir užmaišo, bet jau nelabai, biskį čirščiau užmaišo. Nu ir ji
kap rūgsta, tai ji keliasi, ir tadu užmynko nu ir pabūna, kura pečių,
kap duona auga, tadu jau daro bakanus, tai vėl, būdavo, košės būlbių
sugrūda, ir viršun plutelį aptepė, tai būna labai graži, tas kepalas gra-

žus, ir labai skani duonelė buvo. Išsikepu ir aš... (Stanislava Gaidienė, gim. 1930 m., Kabelių k. Varėnos r.)
Dar vienas šiam kraštui būdingas duonos receptas:
Saldį gavėnion darėm iš ruginių myltų. Pečių dzidzulį kūrinam,
tai šaltam vandenin užmaišom ruginius myltus ir kap kūrinas, tai
priešais liepsnų pastatom puodų, ir net užverda ciej myltai, tai tadu
dziečkon supilam. Užverdzi vandenio kiek nori ir užpili verdanciu
vandeniu, ir parūgsta kokias tris dzienas. Tai tokia graži geltona saldė. Skysta, buzelė nusėda. Kap išgeram saldį, tai duonų čirščiuose užmaišom. Tai labai gardzi duona. Iškepam duonų pečiun. Ton buzon
nakcin duonų užmynkai, o an rydzienos kepi – labai gardzi duona.
Myltus užmaišau iš vakaro ir mielių indedu, an rytdienos išmynkau
ir blėkose, tai kap graži duona... (Ona Bartkevičienė, g. 1916 m.,
Vartalakio k. Varėnos r.)
Kap ima tešlų, tai peržegnoja… An tešlos padaro kryžių… Ranku
padarai kryžių ir tadu imi tašlų pirmam bakanu. An ližės užklostai
klevinių lapų ar jei neturim lapų, tai miltų an ližės barstom… Alerais, būna, kad deda, kas turi prisrinkį. Pas mus paupin alerai auga.
Ale nelabai jų buvo, ale alerais, tai labia kvepia… Ir kopūscinius lapus dzovino. An ližės prikloji lapų, paimi tašlos, prislaji bliūdelin
vandenio, rankas suvylgai ir tadu tom rankom šlapiom suglostai bakanų, tadu pirmucinin bakanan kryžių padarom. Iš kraštų pirštais
aprėžiam ir tadu pečiun. Kryžius cik pirmucinian bakanan. (Paulina Staniulienė, g. 1928 m., Kaziulių k. Šalčininkų r.)
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Prieš pradėdamos kirsti rugius, Lynežerio moterys persižegnoja.
2008
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Rugius kerta Verutė Mortūnienė. Lynežeris, 2008

Lynežerio moterys stato rugių gubą. 2008
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Nukirstus rugius moterys meta į krūveles, po to juos suriša į
pėdus.
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Dzūkijoje pjautuvais rugiai kirsti ilgiausiai. Lynežeris, 2008
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Ruošiama kepurė, statomas mendelis – devyni pėdai ir dešimta
kepurė. Lynežeris, 2008
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Mendelis užbaigiamas uždedant kepurę. Lynežeris, 2008
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O kap jau būna talka, susrinkį daug pjovėjų, sustoja aplinkui,
pagieda… Lynežeris, 2008
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Dzūkijoje dar atsimenamos rugiapjūtės dainos. Lynežeris, 2008
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Marytė Mazgelienė savo namų tarpdury su pirmu rugių pėdu.
Lynežeris. 2008
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Pirmasis rugių pėdas, vadinamas diedu, svečiu, gaspadorium, iki
rugiapjūtės pabaigos laikytas krikštasuolėje. Lynežeris, 2008
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Miške prie Marcinkonių – Lionės ir Algirdo Čeplikų rugių
laukas. 2007
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Dalgėmis vyrai pradėjo rugius kirsti apie XX a. 3-iąjį dešimtmetį.
Marcinkonys, 2007
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Nupjautų rugių pėdas rišamas šiaudų grįžte. Marcinkonys, 2007
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Mendelių kepurės saugo kitus pėdus nuo lietaus. Marcinkonys, 2007
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Mes ilgai kūlėm spragilais – pas mus kolūkių nebuvo ir kombainų
mes nematėm. Marcinkonys, 2007
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Ilgiau nei kituose regionuose duonai rugius dzūkai malė
akmeninėmis rankinėmis girnomis. Lynežeris, 2008

Užminkyta ruginė duona. Darželiai, 2007
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Duonkepei įkaitus išžarstomos žarijos ir pašaunamas duonos
kepalas. Po apačia klojami ajerai. Ant ližės – pagrandukas.
Darželiai, 2007

Prie duonkubilio Jecenta Miškinienė. Darželiai, 2007
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Iš vieno duonkubilio – trys kepalai duonos. Darželiai, 2007
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Duonkubilyje – dzieškoje – duona keliasi, rūgsta. Lynežeris, 2008
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Duonkepė iššluojama pušine

Rugiai

Kepti duoną ruošiasi Verutė Mortūnienė. Lynežeris, 2008
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An ližės prikloji lapų, paimi tašlos, prislaji bliūdelin vandenio, rankas
suvilgai ir tadu tom rankom šlapiom suglostai bakanų, tadu pirmucinin

bakanan kryžių padarom. Lynežeris, 2008
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Kryžius cik pirmucinian bakanan..
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Kartais į indą su vandeniu įmetama duonos tešlos guziukas. Kai jis
iškyla į paviršių – duona galima traukti iš krosnies. Lynežeris, 2008
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Bliūdelyje paruošta kepti vaikų bandelė
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Prieš pašaudamos kepalus, moterys krosnį peržegnodavo ir
sakydavo: Dzievo garbei, žmonių sotumui. Lynežeris, 2008
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Laikrodis rodo, kad duona jau iškepė
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Vanduo, kuriame vilgytos rankos, kad tešla neliptų, maitina ir
veido odą. Lynežeris, 2008
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Duona kepta ant kopūsto lapo.

Rugiai
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Duonkubilis neplaunamas – taip lieka raugas kitam kepimui.
Lynežeris, 2008

VE LYKO S

Didžiosios metų šventės – Velykų šventimo liaudiški papročiai mažai pakito nuo tarpukario laikų – 3–4-ojo dešimtmečių.
Priešvelykinį šeštadienį iš bažnyčios parnešama šventinto
vandens ir ugnies. Rečiau nešama gyva ugnis, dažniau – angliukas. Kartais pašventinami degtukai. Angliukas dedamas į
krosnį. Didįjį šeštadienį ar Velykų sekmadienio rytą pašventinami dažyti kiaušiniai ir valgiai – dažniausiai pyragas, duona,
druska. Kiaušiniai dažniausiai dažomi svogūnų lukštais. Šilų
dzūkai kiaušinius margina rečiau nei grumsciniai ar Užnemunės dzūkai. Šilų Dzūkijoje išlikusi ir vaikų kiaušiniavimo
tradicija. Viename kitame kaime suaugę vyrai, moterys pirmosios dienos vakare pereina per kaimą ir pasibeldę į langą
prašo, kad šeimininkai leistų pasveikinti jų namelius su šventomis Velykomis, pagiedoti velykines giesmes. Giedama
„Linksma diena mums išaušo“. Už tai jiems atsidėkojama dažytais kiaušiniais, pyragu ir buteliu stipresnio gėrimo. Tai senosios lalavimo apeigos liekanos. Antroji Velykų diena skirta
svečiavimuisi. Vyresnieji kaimų gyventojai laikosi draudimo
trečiąją Velykų dieną dirbti sunkesnius ūkio darbus, kad ledai
javų neiškapotų. Keletas autentiškų pasakojimų apie velykinius papročius vaizdžiau atspindi šventės nuotaiką:
Šeštadienį aina šventos ugnies ir vandenio. Aina katram papuola
iš draugės. Kap ankscau, tai ajom anksci, saulai netekėjus, o dabar
tai aina in vakarų. An šventoriaus prineša malkos ir sukuria ugnį.
Paskiau paskūrinus, žmonės renka anglius ir nešas namo. Ankscau,
kap dar anksci iš ryto ugnį nešėm, tai parnešam būdavo dar degancos. Nuodėgulaicį ryzan scipriai invyniojam, inrišam ir ainam

mojuodami. Parnešam ir pečiun indedam. Už tai, sako, šventa ugnelė. Švencytos ugnies sakas [reikia] duoc kiciem, katriej negalėj nuveic. (Janina Norkūnienė, g. 1944 m., Kibyšių k. Varėnos r.)
Šeštadienį dažo kiaušinius – kap kas iš ryto, kap kas vėliau, bet jau
an švencytos ugnies. Velykos, tai jau kiaušiniai turi būc dažyci.
Kiaušiniai priklauso dažyc, ir cik raudonai. Žmonės bajino: aj moteriškė turgun ir nešė kiaušinius parduoc. Tadui kap cik Jėzų Kristų
kankino. Viešpačiui šonų pervėrė kalavijai, ir kraujas ištryško. Tas
kraujas papuolė an kiaušinių, ir jiej apsidažė raudonai… Pirma pas
mus dažė cik cibulių lukštais. Kap kas paskiau ir dažų indeda. (…)
Pavirus padėk an stalo ir pasuk kiaušinį. Jei šutis, tai sukas. Nešutusio neinsuksi. Pas mus buvo vyras, katris kožnom Velykom išpuca
kiaušinį ir smalos prilaidza. Užlipdo vašku ir apdažo. Aina kapynion, ir visus išmuša. Jis prisgraina daug kiaušinių. Subatų vakari
nešės dažytų kiaušinių, druskos, duonos, mėsos, pyrago, susdėjį rėcin iš balanų ar šiaudzinėn karzynkon. Jų vadino – karabija. Jų cik šitam raikalu ir laikė. Ji su dangcu… Pabaigon mišių stojos visi su savo nešuliais vienu ir kitu klaupkų šonu, o kunigas aina per vidurį ir
švencina. (Ona Kleponytė, g. 1927 m., Levūnų k.)
Bažnyčion ankscau ajom iš vakaro ir per nakc prasėdzi bažnyčion.
Seniau, prieg lenkų, kap nebuvo šitų rusų užajusių, tai kareiviai stovi keturi, cikri kareiviai prieg Švenčiausiojo karsto. Jiej keicas. Jaunimo būdavo bažnyčion, net čiršta, bet šposų nestaikė girdėc, rimtai laikės. Aidami iš vakaro bažnyčion, razgelėse neša švencyc kiaušinius,
pyrago, kumpio. Kap kas švenčan kų, neša inrišį skustaitėn. (Marija
Kleponienė, g. 1919 m., Rusingės k. Varėnos r.)

Velykoms ir šiais laikais kiaušinius dažo ir margina panašiai kaip ir šiame pasakojime:
Mūs krašti buvo mada margyc kiaušinius. Negali sakyc, kad visos
margino vašku, margino kas mokėjo gražiai margyc, negražiai išmargysi – tai sarmata vaikui paduoc. Kibyšiuose buvo tokia Smaliukienė, tai labai gražiai margino. Dažė Velykom kiaušinius svogūnų
lukštais ir rūdzymais dažė. Kibyšių miškan yra Karvelio šalcinis ir
Buzos ravas. Vanduo kap bėga, tai gaunas dumblas rūdzuotas, tai ty
net drabužius dažė… Prieš Velykas tų dumblų parsineša ir juose indeda išvirtus kiaušinius. Palaiko juos ilgiau, ir jiej labai gražiai nusdažo. Dažo ir tep: paėmė senų aprūdzijusių gelažų ir alksnių (juodalksnių) būžukų. Raikia, kad būžukai su gelžgaliais pastovėt vandenin kokias tris dzienas. Ir tan vandenin gaunas labai graži spalva –
rudai žalsva. Kap aksominė. Kap sudedzi lėkštėn, tai noris pirštu
brūkšterėc. Raikia, kad būt ovašga gelažies… Žalmenim dažė. Dažo
beržų vantų lapuose – gelsva spalva gaunas. Žaliose samanose dažė,
bet sako, raikia ilgai mirkyc. Aš dažiau samanom, bet man nelabai govės. Aš viskų mėgstu išbandzyc. Mūs krašti visap kam dažo, o kiton
pusėn Nemuno, tai cik svogūnų lukštus pripažįsta. (Janina Norkūnienė, g. 1944 m., Kibyšių k. Varėnos r.)
Iškilmingos Velykų sekmadienio apeigos sutraukia į bažnyčią minias žmonių. Ir šiais laikais jaučiama pareiga dalyvauti iškilmingoje procesijoje. Žmonės mena, kad seniau tikėta, jog dalyvavimas velykinėje procecijoje, bažnyčios apėjimas laikytas ypatinga, iš nuodėmių išvaduojančia, maldavimus pildančia apeiga. Užrašytas ne vienas su Velykų procesija susijęs nutikimas:

Važiavau traukiniu iš Vilniaus ir išsikalbėjau su vienu moteriški. Ji
buvo ty kur nog Dzidelės Rudnios. Sako, buvau neseniai nutekėjus.
Vienų vakarų negrįžo mūs karvė. Ilgai ieškojau, ir jau visai sutemo.
Man bezgrabojanc po šabakščynus, užajau ant kryžaus. Tokis nedzidelis, medzinis kryželis, ir nei žolynėlio, nei kokios gėlalės… Aš priklaupiau, sukalbėjau poteraicius, „Angelas Dzievo“… Gal tųnakc, o
gal kiek palaukus, suragėjau per sapnų nepažįstamų moteriškį. Veido nepomėcinu, cik tamsiai apsirangus, suknelė ilga… Aš nesusgaudau. Atrodo, kad būtau laukus. Ant laškos krašto prisėdo ir sako:
„Būk gera, apeik per Velykas aplink bažnyčių.“ Aš tep ir neprisirangiau. Man Dzievas uždėjo sunkumų, kad aš neapejau… Gal dar kų
sakė – nepomėcinu… Apėjau jau kitų nedėlių viena paci bažnyčių.
Vis poteriaudama. Atėjo Velykos, tai vėl ščyrai poteraudama apėjau.
Tai matai, moteriške, kaip raikia apeic Velykuose aplink bažnyčių.
Nog to rozo jau nepralaidzu nei vienos procesijos. (Izabelė Bingelienė, g. 1919 m., Margionių k. Varėnos r.)
Apie kiaušiniavimą:
Per Velykas dar ajom kiaušiniauc per visų kaimų. Kiaušiniavom.
Mes, mergaitės, tai po kelias suveinam ir traukiam per sodzų. Vienas
– cik inejai pirkion ir neša kiaušinį, kitas – poterų raikalauna, dar kitas – pašidzina. Bet visi paduoda vaikam. Kap nuveinam pas Balcus,
tai toj senutė insiduoda, kad miega. Laškon guli insiklojus... Mes nepasiduodam – laukiam, laukiam pas pečių. Kap kadu sulaukiam, o
kap kadu nusispjaunam ir ainam namo. Turėjo kiaušinių, ale kad jai
gaila. Seniau kiaušinis vertė buvo… (Vladzia Platūkienė, g.
1923 m., Dubininko k. Varėnos r.)

Šventa pareiga tebelaikoma vaikų neišleisti tuščiomis rankomis. Ypač stengiamasi apdovanoti kiaušiniais (ir ne tik) krikšto vaikus. Velykų papruočiuose kiaušinis turėjo simbolinę
vertę:
Velykose krikštų atnaujina. Ai, kaip gerai, jei turi tų žvakį, kur
krikštan tavi nešė, ar prieg pirmos komunijos vedė! Tų žvakį padegini, ir namo parsinešus, jei kokis sunkumas – padegini, to jos vaško
kvėpteri, – kap ir langviau, spakainiau… Dėl to gi, kad Velykos –
krikšto atnaujinimas, tai jau raikia krikšto vaikam duoc kiaušinių
kuo gražiausių. Atbėga Velykų rytų ūlycios vaikai, ale jau savo
krikšcyto tai lauki kap dzidzausio sveco, kap viešnios maloniausios.
Mano motulė, tėvulis tai daug turėjo krikšto vaikų, jiej garbingi žmonės buvo… Per vienas Velykas labai daug vaikų per pirkias perajo;
vienam padaviau kiaušinaicį, kitam kiaušinaicį – ajajai, tuščias skietas! Atbėga Kazlausko bernaicis, tėvulio krikšto sūnus – graicau ieškoc kiaušinių. Motulė priemenėn, raibulį nuvijo nog gūžtos, o ty
trys kiaušinaicai. Tėvulis šakalaicų palaužė, palaužė, randeliuką ant
rinoškės uždėjo ir verda tuos tris kiaušinius… A kvorbos dar už svirno buvo šukėn, čirstos – svogūnų lukštai brinkį perbrinkį, vandenėlis ež net juodas. Tai kiaušinaicai bus gražūs… Verda kiaušinaicai,
kluksi tarpu lukštų, o bernaicis trapsi palei slankscį. „Vai, vaikeli,
vai būželi, va dar verda, va dar verda, va dar minutukį palauk. Vai tai
jau neišlaisim savo krikšto sūnelio be margo kiaušinėlio. Vai, būželi,
va tau riekė pyrago, va tau dar sūrio an pyrago užvožysiu, vai, tai pavidna, kad jau kiaušinėliai kuo graicausiai išvirs, iškunkuliuos…
Tai vaikuli, tai mano brangiausias…“ Tep ir aciduodzi paskucinį
kiaušinaicį. Po vienų kiaušinaicį krikšto vaikeliam nepaduosi. Mano

krikšto tėvelis ketris ir ketris mano tarbelėn dėjo. Tai geras mano
krikšto tėvelis, tai mano turtelis. Ir dar duoda bulkos. Bitių turėjo,
tai an to pyrago medaus kaupinų šaukštų uždeda ir kitų riekelį pyrago an viršaus uždeda, ir neškis vaikeli. Tai mes su motuli, sakom, niekas Lieponyse tokio krikšto tėvelio neturi, kap aš – keturis kiaušinius
duoda. Tai jau aš mandra ainu per ūlyčių su tais kiaušiniais, tai dairaus, ar mato pro langelius, kokia aš laiminga, kokia aš bagota… Pyrago kųsnelį atsikųsiu, medus per pirštus, varva… Tai man Velykos,
tai gražumėlis! Mes su motuli kalbam, kad mano krikšto tėvelis už visus geriausias, tai aš jį mylėjau, tai aš jo iškadavojau, kap jį sieron žamelėn guldė. Tai jau man rodės, kad jis ne cik savo vaikelius, bet ir mani apsiracino an viso viekelio… Vaikų Velykose gautas kiaušinis – tai
kap pusė dvaro, o jei dar išmargina kvietkuciais, rūtelėm, rožaitėm,
tai vaikas tokį kiaušinį govįs cik dzaugias, cik šokinėja. (Emilija Galinienė, g. 1908 m., Lieponių k. Trakų r.)
Krikšto vaikai ir dabar lanko savo krikšto tėvus ir gauna
dovanų. Dovanojami žaislai, drabužiai ar pinigai, bet būtinai
įduodama ir dažytų kiaušinių.
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Velykų išvakarėse duonkepėje krosnyje dažomi kiaušiniai.
Ašašnykai, 2007
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Šeštadienį dažo kiaušinius – kap kas iš ryto, kap kas vėliau, bet jau an
švencytos ugnies. Ašašnykai, 2007
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Kiaušiniai dažniausiai dažomi svogūnų lukštais. Ašašnykai, 2007
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Didįjį šeštadienį iš bažnyčios parsinešama šventinto vandens ir
ugnies. Velykų ugnis uždegta Kabelių bažnyčios šventoriuje. 2007
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Zakristijonas įkuria smilkytuvą. Kabeliai, 2007

Velykos
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Didįjį šeštadienį šventinama ugnis, po to – mišios. Kabeliai, 2007

Velykos
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Prisikėlimo stebuklo belaukiant. Kabeliai, 2007

Velykos
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Musteikos vyrai pasiruošę iškilmingai Velykų procesijai.
Kabeliai, 2007
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Moterys ruošiasi procesijai

…raikia apeic Velykuose aplink bažnyčių. Kabeliai, 2007
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Tikėta, jog dalyvavimas Velykinėje procesijoje, bažnyčios
apėjimas – ypatinga, iš nuodėmių išvaduojanti, maldavimus

išpildanti apeiga. Kabeliai, 2007
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Iškilmingos Velykų sekmadienio apeigos sutraukia į bažnyčią
minias žmonių. Kabeliai, 2007
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Šilų Dzūkijoje išlikusi ir vaikų kiaušiniavimo tradicija.
Krokšlys, 2007

Velykos
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G RI KI AI

Lietuvoje grikiai buvo auginami visiškai nederlingose smėlio
dirvose, daugiausia Vilniaus krašte, Varėnos, Alytaus, Trakų
rajonuose. Iš grikių grūdų gaminamos kruopos ir miltai. Prieš
Antrąjį pasaulinį karą grikiai Dzūkijoje buvo nepakeičiamas
javas. Jis gelbėjo žmones nuo nepritekliaus, todėl likę daug
tikėjimų, kaip galima nulemti geresnį grikių derlių:
Koki ty grikiai buvo!? Dabar grikiai tai kap lazdynas, o seniau grikelį pasėja menkai. Pirmiausia pamėžia, tai sėja bulvės, po jų miežius, tadu sėja rugius an to mėšlo, kur bulvės augo… Grikiam mėšlo
netenka, tai jie būna va toki va… (mažiukai). Mėšlo jiem nei negirdėc. Užauga kur ne kur – pjauc nėra ko, tai juos ne pjauna, o rauna…
Grūdelis kur ne kur… Prirauna, prikulia, primala… Bulvių pritarkuoja, mažai tų myltų grikinių ir pila, nėra tų myltų… peteliškelė buvo, tai kepa blynus. Būlbės ir grikiai. Patepa tauku petelkėlį, kad cik
blizga, o, rodės, blynų gardumas! Valgyc nori, tai, būdavo, visap varažina, kad grikiai geresni augt. Sako, raikia sėc grikius, kap pietų vėjas pucia, tai bus brandūs. Jei Velykų rytas vėjuotas – vėlgi grikiai
bus menki. Tai, vaikeliai, per Kryžaunas dzienas aisim giedocie
„Šventam Abraomu“, kad Dievulis augytų grikius… (Genė Staniulienė, g. 1928 m., Šalcinių k. Šalčininkų r.)
Dėl grikių, tai aš pats praktikų turiu: kap sausio mėnesį būna dyniai, tai jei itais metais sėsi grikius, tai bus cik pelai, o grūdų nebus.
Gal ir bus kokis grūdas, bet nedaug. Sako, ne grikių metai. Dyniai –

dzidelis šerkšnas ir dar apladėjį viskas: tvoros, medziai, krūmai…
Aptraukta viskas kap pūku. O jei sausio mėnesį šerkšnas an medzių,
tvorų, krūmų, an visko… spurgutėm nusėdis, tai sėk kuo daugiau
grikių. Grikius raikia sėc prieš Jonų, tų mėnesio dzienų, kap ir tas
šerkšnas spurginis buvo nusėdis. Jei šerkšnas buvo nusėdis sausio dešimtų dzienų, tai grikius sėk birželio dešimtų dzienų ir panašiai. Vienais metais taikės sėcie birželio 23, prieš pacį Jonų. Visi juokės, kad
sėkla prapuls, per vėlai sėji. Užaugo labia geri grikiai, grūdų galybė,
sciebų prie žamės lankė… (Jonas Kleponis, g. 1919 m., Levūnų k.
Varėnos r.)
Grikius vėlai, birželio mėnesį sėja. Jiej mylėj kur prieg žvyralio,
menkesnėn žemėn. Laukia pasrodanc tokių būžukų. Toki būžukai, žūrėk, palei pacus namus iš niekur nieko ima ir atsiranda, lakioja. Jiej ir
žali, ir rausvi, juodzi, bet kap pažiūrai, tai atrodo, mainos spalvos.
Tai ca grikiniai būželiai. Jiej duoda ženklų, tai žmonės sako: „Para
grikius sėc, jau lakioja grikiniai būželiai.“ (Marijona Bingelienė,
g. 1931 m., Puvočių k. Varėnos r.)
Įdomiausia, kad per išskirtines senąsias šventes, tokias
kaip Krikštai – pusiaužiemis arba pusiaugavėnis, grikiai buvo
naudojami apeiginiams patiekalams:
Krikštai – tai jau kap praeina pusė gavėnios. Vaikam dzidelis
dziaugsmas, kad jau gavėnia persivertė in kitų pusį, tai motulė kepė

grikines bandas ir šaltanosius su kanapėm ir su aguonom. Vaikai iš
dzaugsmo lakioja po trobas ir valgo šaltanosius: „Tu mano pakaštavok, tu mano…“ Tep aguonų ir kanapių pasgadzina Krikštam.
(Agota Žitkauskienė, g. 1911 m., Kapčiamiesčio mstl. Lazdijų r.)
Dabar kaimiečiai savo grikius pjauna dalgėmis, o anksčiau
juos rovė:
Grikius kap rauni, juos raikia nugriešč. Kadu rauni su šaknimi,
tai koju primini glėbukų, kap saujų galvukes ir pjautuvu nupjaun
šaknukes. Kap kas tai vyrai su dalgiu nušienauna. Juos pėdukuose
kap stato, tai po du paimi glėbuku, paskui paimi ir pasuku viršūnukėm, ir stovi pėdukas. Kitų rauni, tai laukai pristacyci pristacyci pėdukų... Arba padaro kuolalius ir tokių kap dvigubų tvorukį iš šatrukių, ir vis meci persuktus pėdukus. Galvukės viršun... Šatrukės an
kuolukų... Šatrukes prikala, tai nei jiej nugrius, nei nieko... Kas kulia
su kultuvėm, bet daugiausia vyrai su spragilais nukulia. Moterys pakulia ir su kūltuvi, vėto. Laiko kubiluose. Paskiau gyrnom mala. (Karolina Balkuvienė, g. 1927 m., Vertvalakių k. Varėnos r.)
Dar XX a. viduryje buvusi tradicija būtinai pagaminti apeiginių patiekalų iš grikių minint mirusiuosius:
Visiem Švenciem kepa bandų ir saldzienį. Apsaldzina saldį, parūgina trupucį ir tadu grikiniais miltais užminko. Kepa kap duonelų,

an lapų. Pakyla truputukų (Marytė Saulėnaitė, g. 1927 m., Pavarėnio k. Varėnos r.)
Visiems Šventiesiems kepė jau minėtas pailgas, batono dydžio, bulvių ir grikių tešlos bandeles su kanapių įdaru – šaltanosius. Panašios formos, tik mažesnės bandelės su aguonų įdaru virtos puode ir valgytos su medumi ar burokiniu sirupu, vadintos taip pat šaltanosiais:
Kai ateina Visi Švenci, tai motulė verda šaltanosius: bulvių pritarkuoja, nusunkia ir deda grikinių miltų. Išminko gerai ir daro tokius kepalukus nedidelius kaip batonas. Vidurin šito šaltanosio būtinai deda grūstų kanapių ir svogūnų. Pašauna pečiui su liže – kepti
šaltanosiai. Šaltanosius su aguonom ir medumi (jei medaus neturėjo, tai dėjo trintų cukrinių runkelių) darė lygiai tokius, kap dabar cepelinus. Juos puode išverda ir jiej mažesni. Valgė šiltus ir šaltus. Nešė ir ubagam šaltanosių – auka, kad melstųsi už mirusius. Šaltanosiai – tai dziedų, mirusių minėjimo patrova. (Izabelė Bingelienė, g.
1919 m., Margionių k., Varėnos r.)
Šalčininkų apylinkų dzūkės Vėlinėms būtinai iškepdavo
pliazą, tai grikinių miltų bandelė, panaši į šaltanosius. Užnemunės dzūkės kepė ar virė grikinę košę ir aukojo elgetoms,
kad melstųsi už artimųjų vėles.

Kap Visi Švenci, tai labai aukojo elgetom. Daugiausia aukojo grikinį
košį. Mano močiutė sėdėjo po bažnyčiu, tai per Visus Šventus
partempia nepakeliamas tarbas tos košės. Ta košė būdavo skani, kieta, jų paimi rankon ir valgai. Kelias dienas cik tų košį ir valgėm…
Močiutė tų košį iš tarbos išiminėja ir jau poterauna. Ji, kol tų košį valgėm, poteravo. Jai prisako už kų poterauc. Ubagai ko neskovė dėl tos
išmaldos. Per Visus šventus daugiausia tos košės parnešdavo močiutė. Aukodavo košės ir per Velykas, kitas šventes, bet daug mažiau…
Be košės, lašinukų parneša, duoda pinigais 10–15 ct. Problemos dėl
atminties nebuvo, ji žinojo kiekvienų žmogų, ir kas jų namuose mirį,
gal poteravo daugiau, negu prisakyta…(Juozas Vengrauskas, g.
1918 m., Kapčiamiestis)
Pastaraisiais metais dzūkės didžiuojasi savo grikinių miltų
pyragais – babkomis. Ir jaunos šeimininkės mokosi kepti grikinį pyragą. Tai kepinys iš grikinių miltų, įmaišytų piene, kartais pagardintų sviestu ar spirgiais. Šis patiekalas skirtas
šventinėms progoms. Tarybiniais laikais babkos (grikiniai pyragai) buvo pamirštas valgis. Šiais laikais Dzūkijoje vis daugiau sėjama grikių ir vis dažniau kepamos babkos. Tai Dzūkijos patiekalas. Apie tai ir šis trumpas pasakojimas:
Seniau grikines babkas kepė ir dabar kepa. Iš pirktinių myltų neišeina, nusperki grikių ir reikia vežt malūnan… Geri miltai, gera ranka ir babka gera. Prispili bliūdan grikinių myltų, inmuši 4 kiauši-

nius, išleidi pokelį sviesto (tik ataušinto), paskui 2 šaukštukus
arbatinius ištirpintos actan sodos ir grietinės rūgščios visą dėžutę
ant trijų babkų. Tada ne vandenio, o kefyro pylc ar rūgusio pieno reikia. Ir maišai, maišai, plaki, plaki… Ir spirgučių paspyrgai ir ataušini… Viskas reikia, kad būtų ne karšta, ataušyta… Tešla reikia, kad
būtų ne skysta. Indus pašyldai, ištepi taukais ir tadu šaukštu supyli
supyli ir pečiun sustūmei… Tai jau mūs prastų žmonių valgis išajo
an visos Lietuvos – mūs pasdidžiavimas. (Paulina Staniulienė, g.
1928 m., Kaziulių k. Šalčininkų r.)
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Grikius savo laukelyje sėja Stasys Molis. Pamerkiai, 2014

Grikiai

• 295

Grikiai

296 • ŠILŲ DZŪKAI

Savo darbo sėtuvėje – grikių grūdai

Grikius vėlai, birželio mėnesį sėja. Pamerkiai, 2014
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Žydintys ir nokstantys grikiai. Marcinkonys, 2007
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Grikius kerta ir riša į pėdelius Marytė Kilminavičienė.
Musteika, 2012
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Iš grikių grūdų gaminamos kruopos ir miltai.
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Danutė Teofilė Kvaraciejienė sijoja grikinius miltus pyragui –
grikinei babkai. Margionys, 2007
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Duonkepėje kepamos grikinės babkos – tai grikinių miltų, įmaišytų
piene, kartais pagardintų sviestu ar spirgiais, kepinys

Geri miltai, gera ranka ir babka gera. Margionys, 2007
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Indus pašyldai, ištepi taukais ir tadu šaukštu supyli supyli ir pečiun
sustūmei… Margionys, 2007
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KARVĖ S
Ganymas, melžimas, sūrių gamyba
Dzūkijoje ilgiau nei kitur Lietuvoje karves ganė visas kaimas
bendrai, o kai kurie kaimai šio papročio nepametę ir šiais laikais. Toks ganymas vadinamas pradzieniui, t. y. kai karves gano kiekvienas kiemas po dieną iš eilės. Jei šeima laiko dvi karves – genama dvi dienas iš eilės. Beveik iki pat XX amžiaus pabaigos šilų dzūkams stigo ganiavų ir šieno. Dzūkų karvelės retai buvo sočiai priėdusios, ir pieno iš jų primelždavo labai nedaug. Sūris ir sviestas šiliniams dzūkams buvęs vos ne
prabanga:
Kiekvienų rytų visas sodzus savo karves suvaro an kalno. Pamelžia, nuslaužia rykštukį, arba tų rykštukį ir laiko pas vartus. Rykštukė rankon, ir varo karvį. Rykštukė daugiausia cik dėl mados – karvės
žino savo pareigų ir savo kelių... Kų tu, kas daros, jei karvį paliekci
dėl ligos ar tį dėl kokios kitos pričinos tvarti... Atrodo, kad ji tvartų išvers – bliuvoja, daužos... Pripratus kumpanijon, tai tu jos nepaliksi... Ir žinai, karvės kap ir žmonės, turi savo draugaites. Rozų tai net
stebėjaus: buvo mano ailė gyc, paskambinau zvanu, visi suvarė karves an kalno, jau ruošiamės varycis in Padaržį, o Baryso karvė nerimsta, o bliuvoja atsisukus in tų galų.. Mislinu, ko ca ji duodas, ko
ca jai raikia? Žūrau, kad nėra Kostelio karvės an kalno, jau, skaitos,
jos draugaitės nėra, o ca jau gysim. O toj karvė nesduoda varyc, vis
atsisukus in Kostelio kiemų, bliuvoja, bliuvoja... Kap cik aš jų su lazdu atsivariau in stotkų – nėra jos draugaitės ir jau ji nerimsta... Tu
sodzaus karvės nepaliksi nuo stotko.
Petruko rozų neišlaido karvės, tai vartėlius išvertė ir atbėgo bliuvodama kap skerdzama pas karves net an guldzyklos pas Vigano cyltų... Jos papratį draugėn, tai tu jos vienos neišlaikysi... An kalno pas

pušalį buvo prikabyta tokia gelažis nog traktoraus rato, ir buvo gelažinis tokis kap strypas – ca dėl žanklo, kadu varyc karves an kalno.
Padaužai... Sako, jau zvanina, jau gena, aik varyk karvį an kalno...
Tai viso sodzaus varteliai veras, visos karvės kap in tarnybų žygiuoja... Kap buvo sodzus dzidelis ir kožnas laikė po karvį ar ir po dzvi,
tai, būdavo, kožnų dzienelį išgena keturi piemenai – geras nueina su
pirmom karvėm – keravoja, o jau kur mažas piemuo, ar senas labai,
tai jis aina paskui karvių uodegas, pavarinėja... Pas mus tai vargas
buvo karvėm, ir vargas piemenam – ganyklų nėra. Kap jau želdo pievas, kap jau laukai ir daržai augimi, tai tu su tom karvėm dėkis kur
nori... Visas ganymas – Pagrūdzais ir Paskrobliais. O kokia gi ty žolė!? Krantai ir pakrantės, brūzgynai ir klampynai. Aina, aina tos karvės kelis kilometrus, tai kap ton pasakon ožka: „Bėgdama per ciltelį
nusiskyniau lapelį, brisdama per upelį, gurkšterėjau šlakelį...“ Būdavo, vasarų inbrenda Grūdon ar Merkin iš krašto ir ės ės tuos maurus... Ne kožnai ir tų maurų tenka. Ar grūdzi tas karves Paravėn po
Pūščių dzilgėlynuose, ar Blindzynėn... Tokio tankaus brūzgyno žolė
išscypus, nesoci... Tai kų ty jos randa? Jei kokių krūmo šakelį, lapelį,
avietių, mėlynių uogienojų nugrabia... Blindzynėn daug šaltekšnių,
tai jau karvėm ca gardumynas. Gražu žūrėc, kap jos galvų užvertį
skabina šaltekšnio šakelas, o jei dar su uogom, tai jų neišvarysi iš tos
Blindzynės... Nuskabė ir nėra. Apie pietus karves atsivarai in guldzyklų. Tankiausiai guldė Pas Vigano cyltų, an Salos palei Skroblų,
palei Varnelį... Karvės žino, kad ca jų stancija... Pastoviniuoja atrajodamos, tadu, žūrėk, viena klupsc – atsigulė, tadu antra, traca... ir,
žūrėk jau visos grumuliuoja, snaudza... Piemenam – atokvėpis – nori miegok, nori maudzykis, pasgrybauk... Jei vėsiau, tai ir ugnį suskuria. Jei netoli Kirklio būklės guldo, tai iš Anės skarvadų

pasiskolina, grybų paskepa. Grybų paskepa ir an rykštelės pasmovį,
tep ir spirginaicį pasičyrškina... Jei karvės gerai priėdį, kap ilgos
dzienos, tai ir kokias ketras valandas an guldzyklos prasvigadzini...
Kap vaikai gano, tai nekenca tos karvės, katroj pirma an guldzyklos
kelias. Viena karvė atsikėlė, tai jau, žinok, kelsis ir antra, ir traca...
Yra tokia karvė, kad jei ji paskėlė, tai perais su ragais per guldzyklų ir
visas karves su ragais bukis, kol prikels. Tai jau piemenai tokios karvės an akių neužlaido... O būna, kad susrinks visi vieno proto piemenai, be nastajaščio žmogaus, pamacis, kad karvės kelias, tai apstoja
aplinkui ir nelaidza aic iš guldzyklos. Tai tos pastovinuoja, pastovinuoja ir vėl atsigula... Tai, būdavo, moteros an rytdzienės lojoja tokius piemenis: „Pralaikėt an guldzyklos stotkų, prasbovinot, tai karvės parlėkė alkanos kap žvėrys, lašų pieno parsinešė!“ Vasarų per
karščius būdavo, kad daugiau kap trijų litrų iš tos karvės neištrauki... Taikos, kad vakari po ganiavos karvė in namus šuoliu lakia, jei žino, kad jai pamesi kokių saujų žolės, kur ras lūgan su pjautuvu paspjovus, ar už tvarto paganysi... O turėjau tokių karvių, kad vakari
neina namo – aini kur galan sodzaus su rykšti, kap pargena jos pascikc... Kap kadu ir su rykšti jų neišlaikysi, kap arkliai pasispardzydamos pabėga... Jos gi nepriėdį, nor prastųsį visų dzien... Tai jau kap
liekci nuo stotkaus vakari, jau jų niekas nevarinėja, tai tadu sau gali
ramiai pasganyc... Gerai, kad pasganyt, ale čėstauna po žmonių pievas, o jei nuveis laukan, kur žmonių kopūscienos?! Aš nigdi nepamiršu, kap jau in ganymo pagynų vaikiaus karves. Ca va girinykijos
medelynas, ir vienais metais tan medelynan buvo labai daug obolių... Karvių užčiūita, kad ty labai gardu... Išginiau aš tas karves,
mislinu, pasvarinėsiu po Mėžymus ir varysiuos in Lankelį... O jau
karvės nerimsta, jom jau obolaicai rūpi. Aš iškaitau, numirkau, kol

tas karves per tuos mėžymus prasvariau... Kur tau prasvariau – Tamo Onukės karvė davės bėgc, aš paskui jų... Kap ci susgrųžinau. Tų
susgrųžinau, kad Kisieliaus karvė paslaido bėgc, o visas stodas paskui jų in medelynų! Dar mėginau užimc, bet kų, kad jau man sveikatos nebuvo... Ale , kad tu macytai, kokiu graicu jos lėkė in tų medelynų pasoboliauc! Paliko jos mani ir paliko... Ateinu, ty vieni krūmai,
šakos... Girdzu, kad šlamščia obolius kap smakai, bet ar gi tu jau jas
sugrūžysi, surankiosi? Pakriko ir pakriko. Labai ir vaikyc negali –
dar užsprinks lėkdama oboliu... Stoviu ir verkiu. Kų daryc? Nu kų,
apsisukiau ir parajau in sodzų ieškoc pamačies – vyrų... Kap cik mes
jas nog tų obolių atgynėm. Jos tais metais dėl tų obolių buvo kap pasiutį... Ir ganyc raikia sveikatos. Acimenu, kad Vincalio Jonė per Užgavėnias ar ty per Kūcų šaukštus apė samcį sudeda gražiai, raikštuki
suriša ir pastato kampan, kur švenci paveikslai – karvės pilniosis viena kitos, neskrikdzis...
Ganėm ir po miškus. Kokis gi ca ganymas!? Aina karvės po miškų
riscu, tai baltų samanų nustvera, tai viržio viršūnaitį nuskabina, budį nuskina... Surinkdė, kap mes sakom, visas budes (šungrybius).
Karvės ir musiomires ėda... Buvo net ir tep, kad kap rudenį apsirenka
gerasni grybai, tai jau vyrai kamandzina – gykit miškan, raikia miškų apčyscyc. Reiškia pervaro karves per grybijas, karvės surinkdo visus kirmėkus, supuvusius lepšynus... Sako, va apšvarino karvės miškų, mažu vėl pasrodzis grybai... Šak darėm ir sūrius, ir sviestus, ale
nigdi jų nebuvo ing valiai. Buikelės medzinės kryžokas – muštokė,
dugnu uždengiai buikelį ir kiloji tų muštokį: žamyn aukščyn, žamyn
aukščyn... Visi norėjo to sviesto daugiau. Ana Janka sakydavo: „Vaikeliai, paganykit mano karvaitį kur daugiau geltonų kvietkaicų, tai
bus daugiau smetonos, geltono sviestelio...“ Šimylos Mania porino,

kad raikia, kap darai sviestų, auksinį šliūbaunų žiedų inmesc buikelėn, tai bus geltonas, riebus sviestas... Ji kap cik kiaulėm per šitų varažbitų [būrimą] savo žiedo nesušėrė... (Marijona Bingelienė, g.
1931 m., Puvočių k. Varėnos r.)
Kad ir nedaug pieno nešė, bet karvutė dzūkams buvo tikroji šeimos maitintoja. Juk ne be reikalo sakoma, karvelė – ilga paltelė. Gal todėl niekur kitur Lietuvoje nedėta tiek pastangų, norint įsigyti gerą karvę, o ją įsigijus, apsaugoti nuo visokiausių
nelaimių. Iki šių dienų tikima, kad didžiausias karvės nedraugas – žmogus blogomis akimis, pavyduolis, linkintis kitam tik
blogo... Iš pasakojimų galima įtarti, kad tokių žmonių buvę, ir
dabar jų yra kiekviename kaime. Dabar Dzūkijoje kaime karvių laikoma nedaug, o ganiavos joms – užtektinai.
Sako, raikia ieškoc, kap perki, karvės su ylgu uodegu, tai bus gera
an pieno... Viena moteriškė turėjo parduoc karvį, o kitai moteriškei
raikėjo pirkc. O vienas žmogus netoli stovėjo ir stebėjo... Toj moteriškė deras viskų, o tas žmogus stebi: kų tu darysi? O ji (katroj parduoda) turi po pažascim sūrį. Ji jau apsirangus storiau, su burnasiu... O
tas žmogus stebi, jau suderėjo pirkc. Tas žmogus sako: „Tu, moteriške, jei parduodzi karvį, tai parduok ir viską.“ Ta moteriškė, kur perka,
žūro ir nesupranta – kų tu ca, žmogau, kalbi? Tas žmogus nenuslaidza: „Jei parduodzi, tai parduok viskų, o ne paslik.“ Pardavėja karvės insiduoda, kad nesupranta, tai tas žmogus stvėrė iš po burnasio
tų sūrį ir atdavė tai katroj pirko karvį. O sako: „Dar tai pardavei ir
karvį, ir pienų... “ O jei būt nepardavus, tai toj karvė gal ir būt kiek
davus pieno, bet daugiau būt likį pieno jai – jos kitai karvei. Jau
pavydlios tos moteriškės būta.

Yra tokių žmonių, kad apė pienų varažina labai. Kitas žmogus pirko
namuose karvį. Parsivedė – neduoda pieno, raiškia, gailisi, kad pardavė. Karvė rėkė kap dziena, tep nakcis, kap dziena, tep nakcis... Neėda. Nuveina pas tų žmogų, kur pirko, ir sako, daryk tep ar tep. Jei
karvį pardavėt, tai jau jauskitės, kad pardavėt. Kap norit, duokit
man pinigus, o karvį aš jum atvedu. „Nu tai nieko, neraikia, kad neštųt pinigus, aš jau jų palaisiu.“ Nustoj toj karvė rėkc, nustojo, matai, jos gailėcis [ciej, katriej pardavė]. Jei pardavei – nesgailėk. Žmogus jei perka, tai nori karvį turėc. Pardavei, ir viskas. Yra yra... Apė
pienų tai girdėjau, kad burtų yra. Aš ainu rozų melžč karvės, – kad
nesduoda. Nuveinu pas tų piemenaitį, katra ganė karves. „Vaikelia,
kas tai mūs karvei?“ Sako: „Ajo vienas žmogus ir pasdzyvino: „Tokia nedzidelė karvaitė, o tokis dzidelis tešmuo.“ Ir pradėjo toj karvė
nardzyc, o tep stovėjo spakainiai...“ Mūs kaimo vienų žmogų intarė.
Vienas kaimo galas ganė vienon Grūdos pusėn, kitas kiton, tai jau jis
ajo ir pasakė, kad karvaitė nedzidelė, o speniai kap dužos. Tep stovėjo
karvaitė spakainiai, o po to pradėjo nardzyc per karves, po savo stodų... Parsivediau aš jų namo. „Momula, tai kas dar daryc?“ O kų aš
žinau, sako, raikia per padalkus perlaisc. Perlaidau. Nemačina. Išnešiau jai kašikėlį bulvių, ėda, tai putos liekci, ir ima ir neima tas bulbaites ir paliekci, dairos... Pieno davė an pusės. Insivariau tvartan,
tai ponia, galiu pasbažyc, pradėjo tvarto sienu lipc. Aš acistojau kampan ir bijau. Nuslaidza ir vėl lipa. Ragais lubas siekia... Aš paci stoviu kampan nusgandus. Aš tep moterom ir porinu, sako, nieko, cik
bus akių pabojus. Tai kas kų rodė, kas kų porino, tų dariau, ty tokia žolė yra – kerytukai. Mėlynai žydzi, tokia ciesi, gėlytės mėlynos,
drabnos... Sako, tu jų padzovyk arba žalių duok, tai rūkyk verbu...
Kas kų rodė, tai tų dariau. Jau buvo pasvaikius [veršinga]. Dūrinos,

tai išsimetė, tai gal kokias dzvi savaites nelaidau laukan, sirgo... Bet
paskiau, ačiū Dzievu, inei savystėn, i vėl liko karvė kap karvė... Dar
būdavo, apsiteliuoja karvė, padarau sviesto, sūrį ir nunešu bažnyčion. Jau daugiausia kap pirmucinį padarai, raikia an altoriaus padėc – gerau vedas karvės. (Marijona Kašėtaitė, g. 1931 m., Darželių k. Varėnos r.)
Sūriai Dzūkijoje ir šiandien tebespaudžiami panašiai kaip
prieš penkiasdešimt metų:
Prie momos ratai sūrį ragėjom. Būdavo jau cik in vasarų, kap daugiau žolės, tai ir pieno daugiau dėl sūraico surenka. Pienų pravėsusi
an pečiun instumia, surūgsta. Supila sietan, nuvarvina, sukraca drobinian sūramaišin ir slagia. Tarpu dzviejų lantų su akmeniu paslagia... Paskiau jau brolis sumeistravojo kap raikia sūraslėgį... Sūrį svecu gadzina [saugo], ar jau kam atsilygyc raikia... Prasgyvenom, karves dzvi turėjom, tai paskiau ir dzovydavo sūrius. Ciej sūriai būdavo
su druska. Juos pasūdo, sudziovina, tai tokie trapūs ciej sūriai buvo,
kad suslaidžia burnon. Arba sūrio pritrupina, sviesto užlaidžia, ot
buvo skanu! Sūrius išdžiovina an pečiaus. An cvekų pakaria insuktų reton drobėn, ir dziūsta ant pečiaus. Mes, vaikai, pasdarom skylutį ir apgraužiam. (Vladislava Butulevičienė, g. 1929 m., Radyščiaus k. Varėnos r.)
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Dzūkai ilgiau nei kitur Lietuvoje karves ganė visas kaimas
bendrai. Musteika, 2006

Karvės
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Ganoma pradzieniui, t. y. kai karves gena kiekvienas kiemas
iš eilės. Musteika, 2006
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Musteikos kaimo piemuo Romualdas Volungevičius. 2006
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Aina karvės po miškų, tai baltų samanų nustvera, tai viržio viršūnaitį
nuskabina, budį nuskina... Musteika, 2007
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Ganoma ir po miškus. Musteika, 2007
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Kiemas su gyvuliais ir paukščiais. Darželiai, 2007

Karvės
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Karvutę melžia Franciška Grigienė. Darželiai, 2007

Karvės
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Marytė Klimavičienė muša sviestą su muštoke: dugnu uždengei buikelį
ir kiloji tų muštokį: žamyn aukščyn, žamyn aukščyn... Puvočiai, 2007

Karvės
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Marytė Klimavičienė pakaitintą rūgpienį pila į sūrmaišį.
Puvočiai, 2007

Karvės
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Pienų pravėsusian pečiun instumia, surūgsta. Supila sietan, nuvarvina,
sukraca drobinian sūramaišin ir slagia.

Sūraslėgis. Puvočiai, 2007
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Karvės
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Dubenyje plaunamas iš muštokės išimtas sviestas

Šviežiai suslėgtas sūris. Puvočiai, 2007
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G RYBAI
Kašelių pynimas, grybų rinkimas, džiovinimas
Kad ne grybai ir ne uogos,
Šilų mergos būtų nuogos.
Prisgrybavį, prisuogavį
Ir in turgų navažavį,
Parsidavį mes grybaicus
Ir nuspirkom čebataicus.
Kap nuspirkom čebataicus –
Prisviliojom ir bernaicus.
Prasta dainelė, bet teisingai nusakanti šio krašto žmonių,
net ir dabartinių dzūkų santykį su grybais. Grybai – iki šiol vienas iš svarbiausių šilų dzūkų kaimiečių uždarbis. Juokaujama, kad kaimuose likę žmonės žiemą, pavasarį skundžiasi senatve, įvairiomis negaliomis, bet kai tik miškuose pasirodo voveraitės, užmirštamos ligos ir visi su krepšiais traukia lepeškaucie. Jaunesni kaimiečiai juokauja: Nieko, pakentėk, tuoj pasrodzos miškan geltonas daktaras, tai visi pasveiksit... Grybus šiuose
kraštuose vadina Dievo rasa – Dzievulio rasa, nei sodzyc, nei
augyc, cik aik ir susrink. Grybas, grybautė šilų dzūkui – visa kultūra. Čia yra grybinis mėnulis – an jauno mėnesio grybai labai
dzygsta. Yra ir grybų saulė – saulukė pro apvalų debesį paskavojo,
tai nakcu padzigs grybai. Yra ir grybų lietus, grybų sniegas –
sniegas su juodais būžukais-blusom, tai rudenį bus grybų. Grybų
rasa – raikia žūrėc, kokia Joninių rasa būna. Jai rasa gaili, tai jau grybinė, bus daug grybų. Tėvulis sakydavo: „Aikit, pabraidzokit Joninių nakcu po rasų, tai labai dzigs grybai.“ (Stasė Bogušienė, g.
1935 m., Puvočių k. Varėnos r.) Grybų šerkšnas – pirmas

šerkšnas an grikių, antras an rugių, o tracas an grybų (Kabeliai).
Grybų sezonas, grybų metai, grybų mėnuo – Rugpjūtis stojos –
grybų čėsas. Grybų šventieji patronai – Šventas Rokus ataina su
grybais. Apė Rokų dzygsta grybai. Grybų sapnai – jei sapnuoji grybus, tai svecai. O jei sapni matai juodagalvius, tai an bernų, o jei dar
sapnuoji, kad grybus pjaustai, tai ažmet svotai pribus (Marijona
Bingelienė, g. 1931 m., Puvočių k. Varėnos r.)

Grybų burtai: Kap randzi pyrmų grybų, tai raikia pabučiuoc, tris
kartus paspjaudzys ir pasakyc: „Privesk man grybų pylnų kašalaitį,
privesk man grybų pylnų kašalaitį, privesk man grybų pylnų kašalaitį.“ Tris kartus. Jei užvogsi grybų iš to kašalės, katram sekas grybauc, tai ir jo grybavimo dalių perimsi. Arba raikia to dalingo grybautojo pėdom sekc, atseksi jo dalių. (Stasė Bogušienė, g. 1935 m.,
Puvočių k. Varėnos r.)

Grybas – ir vaistas: O kap seniau vocy sponavojo! Būdavo, ar tu
mažas, ar tu senas, – be vocų neprabūsi. Susuka kap pyncis tas vocis,
ir nežinai, kur dėcis. Būdavo, randzi senų, až net pažliugusį grybų,
ir nešies. Šitų lepšį kiša karštan vandenin ir dar pakepina. Cik kiek
praaušta, ir dar karštų deda an vocies, an sopulio... Vėl musiomires –
ne cik, kad jas pamirkį pasaldzytan pienan muses gaudė, bet ir dzovino dėl vaistų. Užpili samagonu, palaikai porą nedėlių ir niekas tep
sauso sopulio nenuima kap musiomirės (Marijona Bingelienė, g.
1931 m., Puvočių k. Varėnos r.)

Taigi yra ir grybų dalia! Viską nelengva ir suminėti. Ir šiandien dzūkai tebegrybauja pragyvenimui, ir daug rečiau, nei kitų regionų žmonės, – valgymui. Saugo jie ir senąją tėvų „grybų kultūrą“, net jei išoriškai atrodo mažai besiskiriantys nuo
grybautojų užeivių. Nors atskirti vietinį grybautoją nesunku,
pavyzdžiui, jei Marcinkonių seniūnijos miške sutiksi grybautoją su plastikiniu kibiriuku ar krepšeliu – ne vietinis. Jei renka voveraites su peiliu rankoje – ne šilų dzūkas (necikrinis dzūkas), jei radęs baravyką, nepaslepia nupjaustytų kotų, šūkauja
grybijoje ir kai dygsta voveraitės ar baravykai, lenkiasi prie
ūmėdės, kelmučio, žibanakčio, „žyduko“ (paliepės?) ir kitų
budžių – vėlgi ne cikrinis šilinis dzūkas. Jei užtiksi grybautoją
per petį persimetusį keturkampį balaninį krepšį – tai tikrai vietinis žmogus, užkietėjęs dzūkas. Seniau be pušies balanų krepšio į mišką neidavo nė vienas tikras grybautojas, ypač vyrai:

Grybas javo globėjas – girdėjau Žūruose apardzinėjo senus grybus, kad rugiai gerau derėt. (Marytė Klimavičienė, g. 1943 m., Puvočių k. Varėnos r.)
Grybų maldos – blūdzinau labai grybaudama, ale dazgodojau tokių maldelį, kad sukalbu inžengus miškan, ir neblūdzinu, ir tuščiom
negrįžtu. (Marė Jazukevičienė, g. 1911 m., Kašėtų k. Varėnos r.)
Savo grybavimo maldelę (kaip ir grybavimo filosofiją) turi
kiekvienas šilinis dzūkas.

Be kašalės miškan pirma nei kojos nekėlė. Visi turėjo kašalas. Juostų persiveria, užsimeta an pecies ir miškan. Kašalės nenusima ir grybų raudamas. Išroviai, per pecį mesterėjai kašalėn ir toliau aini...

labai gerai su kašali parsinešč grybus. Kap aini namo, tai kašalė jau
ne an pecies, o juostų (ar ty dziržų) per galvų permetei, per krūcinį
perdėjai, kašalė an kupros, visas svoris lygiai ainas... Sau kašalaitį iš
skaldzytų pušalės balanų pasidarydavo ir pacys... Žinau, kad kašalas pynė Janka (Bingelio Jonas), Vaclulis sau pasdaro, Mackės tėvas,
dar kas... Geras kašalas pirkom pas mestrus Marcinkonyse ar Merkinėn, kap buvo koki turgai... Aš kašalių pirkc važavau net in Mančegirį, ty labai geras, langvas darė kašalas. Musteikon geras kašalas pynė. Gera kašalė – turtas. Mes buvom keli broliai, tai jau mano kašalės
grybauc nepaims, o jei ir aš būtau Vito paėmįs, tai būt vaina... Kap
pripranci prieg tos kašalės, tai aini, kol nadrebezgi suplyšta, misli, su
kitu jau ir grybo nerasi... Nemokėtau grybauc be kašalės. Bobos ar ty
lepeškom, tai ajo ir su kašikais. Aš ir lepeškavau su kašali. (Pranas
Bingelis, g. 1922 m., Puvočių k. Varėnos r.)
Ne tik kašalių kartais jau atsisakoma, pasikeitė ir grybo vertės supratimas. Seniau tikras grybas (ir pinigas) buvo baravykas. Šiandien geriau uždirbsi rinkdamas voveraites (lepeškas).
Smagiau rinkt baravykus, bet lepeškos labiau apsimoka. Baravykus kap perka, tai dar rūšiuoja, gali apšukoc, o kol surūšiuoja... Atrodo, parnešei kašalį baravykų, tai atrinkai geltonus, sukirmijusius, peraugusius, ir gauni kelis litus... Kap pradeda dygt baravykai, tai aš
pirmas dienas ainu baravykaut – baravykai labai smagu rinkt... Išrauni gražų grybų, tai smagu... Pagrybaunu, pasdžiaugiu ir vėl
grįžtu prie savo lepeškų – jos kap prasdeda birželio mėnesį, ti mėtos,
kol ir užšala. Už lepeškas daugiau uždirbu... (Darius Bingelis, g.
1967 m., Puvočių k. Varėnos r.)

Dar vienas prisiminimas apie grybavimą:
Pirma kap rugiapjūtė, tai žmonės pjauna rugius ir pradzon neina
lepeškauc. O pirma pjautuvais pjovė, tai kokias dzvi savaites. Tai biškį (kokias dzvi tris dzienas) papjaunam ir tadu mūs tėvas sako, važuosim ryt lepeškauc. Tai su vežimu važuojam. Perkloja divonais vežimų, ir paima visi kašikus, ir pilam tan vežiman. Tai vežimų lepeškų parvežam. Tai visų nakc raikia rinkc (kotukų juodgalius nupjauscyc), jų nelaikysi, an ryt raikia parduoc. Išrenkam, tai an rydzienos
ainam vėl rugių pjauc, o tėvas veža lepeškas. Tai jau būna visas vežimas lepeškų. Sudeda in tokias keturkampiškas karzinkas iš balanų,
sudeda vežiman, tai dar aukščiau leiterio... Perriša raikštėm karzynkas ir paimam pinigų... Veža in Marcinkonis. Mes rankam rankam, o
pinigai aina vienam kišeniun – tėvam pinigai. Tai paskui tėvas suprato, kad mumi nėra ūpo, tai sako: „Aš mokėsiu, cik lepeškaukit. Susrinksit ir nuspirksit, kų norėsit.“ Tai jau užmoka, jau kelias dzienas
turim, o kap pritrūksta pinigų, tai pasiskolina iš mūs. Ir dar atsimenu, kalbu viena sau: „Rinkau, rinkau lepeškas kap aralys kaulus, o
dar paskolino ir neduos.“ Pirma žali baravykai nebuvo brangūs, o
niekas ir nepirko, tai juos dzovino. Žalių baravykų reikia surinkc
9–10 kg, kad išdžiūvusių būtų kilas. Juodagalvių mažau, jiej sunkesni. Grybus dzovino pečiun. Už dzovytų grybų kilų mokėjo 5 zlotus.
7 mokėjo, tai jau labai gerai. Supirkdė ir tėvas, jam žydai kiek tai primokėjo... (Izabelė Bingelienė, g. 1919 m., Margionių k. Varėnos r.)
Dzovytas baravykas geras uždarbis – aš už juos Gardzinan palitų
nuspirkau, o lepeškos buvo pigios, cik kad jų buvo pilna žamė.

Grybauc aidavom dėl lito. Anksci ainam. Bet aš nei vienos šventos
dzienos nejau. Negalima. Šventa dziena, sako, raikia švysc. Tikintys
buvo tėvai. Buvo tokios šeimos: Birono, Juralio, Bakanausko, tai jiej
šventos dzienos grybus dzovydavo atskirai, jau kas susrenka... Garbus ty gyveno an vieno kiemo su Bironu, tai, sako, parduoda tos
šventos dzienos grybus, nusperka skepataitių, dar kų... Pakaria an
tvoros kap išvelėja, tai vėjas nupūca, ir suplėšo kiaulės. Ot, sako, tau
ir šventos dzienos darbas! Pirma kiaulės nebuvo kap dar uždarytos:
jas ir ganė, ir tep laisvai vaikščiojo po sodzų. Kiaulė sudraskė, tai, sako, šventos dzienos darbų velnias nusnešė. (Izabelė Bingelienė, g.
1919 m., Margionių k. Varėnos r.)
Ir šiais laikais galima sutikti žmonių, kurie sekmadieniais ir
bažnytinių švenčių dienomis negrybauja. Seniau grybus
džiovino taip:
Baravykus džiovino duoninian pečiun. Jei baravykų metai, tai baravykų dzovinimu pečių kūrė du kartus an dzienos. Baravykų dzovinimu pečių kūrė ne cik žagarais, bet inmeta ir vienų kitų pagalį geros
malkos. Su šlapiu skujini šluoja pečių, kad neliktų pelanų. Šlapiu
skujini pečių iššluoja du kartu. Deda tam reikalu padarytas kartelaspagalaicus. Baravykai jau būna suverci an šypelių, padarytų iš balanų. Tadu suvertus šypelius su suvertais baravykais deda an ližės ir
pašauna pečiun tų suguldzytų pagalaicų. Dzūsta per visų dzien. Vakari išima, dar pakūrina nedaug pečių, ir vėl pašauna šypelius su baravykais. Dziūsta per visų nakcį. Ryti gražiai ištraukia, nuima atsargiai nuo šypelių ir sudeda sietan. Paėmį lininio siūlo ir dzidelį

adatų, baravykus suvera in šniūralius. Šniūralius kabino an sienos
pas pečių, kad būtų sausai. Kap kadu nuvertus nuo šypelių baravykus dėjo kašikan ir kabino an sienos netoli pečiaus. Gražiai išdžiovytus baravykus parduoda žydam, o kur senesnis, apdegįs, aplūžįs, atmeta dėl savį. (Juozas Kleponis, g. 1912 m., Levūnų k. Varėnos r.)
Labai panašiai baravykai kaime džiovinami ir dabar, tik jie
veriami ant metalinių strypelių. Miške įsikūrusiuose kaimuose buvo statomi ir baravykų džiovinimo nameliai. Jei kaimas
nedidelis, tai jais naudojosi visa bendruomenė. Juozas Kleponis atsiminė, kad toks namelis buvo ir Levūnų kaime.
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Dzūkijos miškuose dar galima pamatyti kryžių su prijuostėle,
tradiciškai ji rišama tikintis įvairių malonių, prašant sveikatos,
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Seniau be pušies balanų krepšio neidavo nė vienas tikras
grybautojas, ypač vyrai. Kapiniškės, 2007
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Pušines balanas kašalei skelia Vytautas Šestavickas. Musteika, 2006
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Be kašalės miškan pirma nei kojos nekėlė. Musteika, 2006
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Sau kašalaitį iš skaldzytų pušalės balanų pasadarydavo ir pacys.
Musteika, 2006
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Gera kašalė – turtas. Dar rytas, o jau grįžta su grybais ....
Viršrodukis, 2007
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Grybauc aidavom dėl lito. Kapiniškės, 2007

Grybai

• 365

Grybai

366 • ŠILŲ DZŪKAI

Kai tik miškuose pasirodo voveraitės, užmirštamos visos ligos,
senatvė, visi su krepšiais traukia lepeškaucie. Marcinkonys, 2007
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Seniau tikras grybas (ir pinigas) buvo baravykas
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Miško kaimuose būta ir specialių baravykų džiovyklų.
Zervynos, 2007
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