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ĮVADAS

Gervėčių krašto istorija 

Apie 60 km nuo Vilniaus nutolęs Gervėčių kraštas – di-

džiausia lietuviška sala Baltarusijoje. Čia gyvenantiems žmo-

nėms lietuviškai kalbantys kaimai – tai Lietuva, tik ji baigiasi 

kažkur netoliese – už balų, kalnelio, miško. Ir gudiškų kaimų 

gyventojai lietuviškų kaimus vadina Litva. Gretimų kaimų gu-

dės nuotakos sakydavo – atiteka į Lietuvą…

Archeologinė medžiaga – pilkapių kasinėjimai leidžia teig-

ti, kad VII-XII a. šios žemės jau buvo sėsliai gyvenamos ir savo 

mirusiuosius degino, kaip visas Rytų baltų arealas. Tad čia gy-

veno baltiškos gentys, lietuvių protėviai. 

Manoma, kad lietuviškosios salos Baltarusijoje susiforma-

vo XVI amžiuje. Rašytiniuose šaltiniuose užfiksuota, kad 

1511 m. Vilniaus vyskupas Jonas (LDK valdovo Žygimanto Se-

nojo sūnus) užrašė šias žemes Vilniaus vyskupijai, vėliau, ca-

rinės Rusijos laikais jos priklausė Vilniaus gubernijai, iki I 

Pasaulinio karo, - Vilniaus ir Ašmenos apskritims. 

XX a. Gervėčių krašto istorija itin sudėtinga ir savita, kupi-

na istorinių pervartų. Svarbi, retai atsimenama data – 1920 m. 

liepos 12 d., – kai pagal Lietuvos ir Sovietų Rusijos taikos su-

tartį šis lietuvių katalikų gyvenamas plotas buvo paliktas et-

nografinei Lietuvai. 1920 m. Gervėčių kaimai, kaip ir visas 

kraštas, okupuojami Lenkijos ir iki pat 1939-ųjų gyvena prie 

Polsčiaus – lenkų valdžioje. 



 Nepaprastai vaizdingai šį istorijos tarpsnį savo atsiminimuo-

se aprašė Gervėčių krašto istorinės ir kultūrinės atminties 

saugotoja Marija Mažeikienė (g. 1923 m.): 

Gervėčių kraštas randasi Baltarusijoje, tai senosios Lietuvos že-

mė, ir nors čia gyvena lietuviai dzūkai nuo Vytauto laikų, itų kraštų 

valdo kitataučiai. Ilgų čėsų buvo ruskojo provos. Po Pirmo pasauli-

nio karo iki 1939 metų čia tvarkėsi polėkai. Mozcicko ir Pilsucko val-

džia labai lenkino šį kraštų. Sulenkintos buvo visų pavardės, vertė vi-

sus imcie palskų tautybi, kas nesrašė palėku, buvo niekokis, kitos tau-

tybės nerašė. Icie niekoki buvo be jokių provų, net žemės negalėjo pir-

kcie, jei kas pirkosi žemį, turėjo rašycis palėku. Seniau kas žemės tu-

rėjo daugiau, tas ir gyveno geriau, tai buvo nemažai bavotų. Ali dar 

daugiau biednų, katari parabkavo pas bavotus. Iš pradzių čia buvo 

lietuviškos mokyklos ir skaityklos. Mokyklose tų niekokių vaikai ga-

lėjo dar mokycis savo gimtąja lietuviška kalba, ale 1932 metais užda-

rytos visos lietuviškos mokyklos ir po poros metų, 1934 metais, ir 

skaityklos, visa kas, kas lietuviška. Mokyklose mokė cik pa polsku. Aš 

buvau baigusi 2 klasus lietuviškos mokyklos. Kai nuvejau mokycis 

lenkiškai vėl į pirmąją klasę, nieko nepažinau lenkiškai: nei kų sako 

mokytojas, nei kas užduota namie mokycis, tai mano ir kitų vaikų tė-

vus mokytojas šaukė mokyklon ir liepė, kad vaikams namie aiškintų 

lenkų kalbą – nei vienas vaikas nieko nepažįsta lenkiškai ir jų negali-

ma mokyc.

1939 m. prijungus Vilniaus kraštą prie Lietuvos dar trum-

pam buvo atsiradusi istorinė galimybė šį kraštą sugrąžinti Lie-

tuvai: perduoti Astravo rajoną Lietuvai 1940 08 03 planuota 

SSRS Aukščiausiosios Tarybos įsaku), bet pristigus politinės 

valios ir nepalankiai susiklosčius istorinėms aplinkybės, jis li-

ko kaimyninės šalies – Baltarusijos respublikos, vėliau – šalies 

teritorijoje. 

1939 metais okupavus tarybų armijai mūsų kraštus, cik per plau-

kų likom tų keliolika lietuviškų kaimų. Rusai pradėjo kurt savo ru-

siškas mokyklas, lietuviai rašė prašymus, kad mokykloje būtų leista 

ir lietuviškos pamokos. „Jei norit lietuviškai mokycis, tai važiuokit 

Lietuvon“. Ir 1940 metų pavasarį pradėjo surašinėti, kas nori va-

žiuoti, nežinanc, ar mus Lietuvoje priims, ar ne. Susirašė beveik visi, 

kiekvienam kieme stovėjo vežimas su dzideliu skryniu, susidėc tur-

tui, kas kokį turėjo, ir laukėm tos dzienos, kada leis važiuoti. Tarybų 

sąjunga ruošė tuomet balsavimą, ir buvo atsiųsta kareivių agitpunk-

tui saugocie. Tai jų vyresnysis savo gaspadoriui, par kurį gyveno, 

pranešė: „Mieli žmones, netikėkit Stalino melams. Jūsų nenuveš į 

Lietuvą, jei nuveš, tai tik į Sibirą. Jūs skaitotės neprieteliai tarybų 

valdžiai, jei bėgat nuo jos.“ Žmonės vieni kiciem ėmė pranešinėti, 

kap gali išeic, tai dauguma atsisakė važiuoc, prašė išbraukc iš sąrašo. 

Buvo tokių, kurie netikėdami itom kalbom, vis dar laukė. Ir pagaliau 

vieną naktį – tai buvo birželį – pasigirdo baisus riaumojimas – tai ėjo 

tarybiniai tankai į Vilniaus pusę. Buvo jų daugybė, visą naktį važia-

vo be pertraukų, suardė, sugadzino visą kelią. Kelias buvo padarytas 

iš nedzidelių akmenėlių, tai išvacaliojo kiekvieną akmenelį iš vietos, 

nebuvo galima ne tik važiuoti, bet ir pėsčiam pereiti, daug prireikė lai-

ko, kol sutaisė kelią. Po kiek laiko sužinojom, kad Tarybinė armija 

okupavo Lietuvą, ir cie tankai ėjo un Lietuvos. Visi tada atsisakė to va-

žiavimo, teip ir likom niekur nenuvežti. 



Užėjus tarybų valdžiai, apdėjo visus dzideliais padotkais, reikėjo 

duocie grūdai ir mėsa, sviestas ir kiaušiniai, o mūsų tuo metu šeima 

buvo dzidelė, 7 vaikai, dirbo cik tėvas su motinu, tai mes ir sau netu-

rėjom užtektinai maisto, o tų padotkų visai nebuvo iš kur atiduoc. 

Tai kaip buvo niekas neduota, tai atvažiavo iš rajono darbuotojai ir iš-

kratė mūsų visus kampelius – iš maisto ne ką rado, tik iškraustė iš 

skrynios linus, kuriuos motina, augindama vieną paskui kitą vaikus, 

neturėjo laiko verpci ir austi. Iššukuodavo ir gražiai supindavo į ka-

sas, ir dėjo į skrynią, sakydama, užaugs mergiukės, tai priverps ir vis-

ko prisiaus. Tai tuos linus įsakė tėvui vežti už neatiduotą duoklę – ne-

nuveši, būsi nuvežtas į Sibirą su visu šeimynu. Motina pradėjo 

verkci, sakydama, kad jie neteisingai daro, asirinkdami paskucinius 

linus – nebus iš ko vaikams marškinėlių išausci, neduosiu tų linų. 

„Nutilk, motin, mes lenincai ir darom, kaip Leninas liepė, rytoj kad 

būtų viskas nuvežta.“ Motina pradėjo balsu raudocia, paskum ją vi-

si vaikai verkti, tai vienas iš jų, kur buvo su šautuvu, acistatė šautu-

vų ungi vaikus ir suriko: „Tylėkit, o tai pašaudzysiu.“ Vaikai rasika-

vojo – kas po lovu, kas po suolu, kas un pečiaus, ir ilgų česų bijojo le-

nincų. Būdavo, kartais kaip pradeda dūkti perdaug, tai motina sako: 

„Nustokit rėkauc, po kaimų lenincai vaikšto, ateis, nėra ko duoc, tai 

atiduosiu jus visus, jei nenutilsit“, ir vaikai nutyla. 

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui apskritis buvo oku-

puota vokiečių. Tuo metu vietiniai gyventojai vėl aktyviai rin-

ko parašus ir siuntė prašymus į lietuvių ir vokiečių įstaigas, 

siekdami, kad Gervėčių kraštas vis dėlto būtų prijungtas prie 

Lietuvos. Vokietmečiu šiame krašte vėl veikė lietuviškos mo-

kyklos, Gervėčiuose buvo įkurta net lietuviška progimnazija. 

Deja, po karo gyvenimas dar kartą smarkiai keitėsi, ir šios per-

mainos buvo lemtingos – po kolektyvizacijos netekę savos, 

tėvų ir senelių dirbtos, brangintos ir puoselėtos žemės, Ger-

vėčių krašto gyventojai patyrė itin daug išbandymų, vargo ir 

nepriteklių, taip pat tautinę diskriminaciją. Tuo metu iš šio 

krašto išvyko labai daug jaunimo – vieni, ieškodami uždar-

bio, buvo užverbuoti vykti į tolimus kraštus kirsti miško, sta-

tyti miestų. Kiti vyko, o dažniausiai – tik vaikus siuntė į Lietu-

vą, norėdami, kad šie mokytųsi ar studijuotų lietuvių kalba ir 

kurtų gyvenimus jau kitapus sienos – kaimyninėje Lietuvos 

respublikoje : 

Atsidusom lingviau užėjus vokiečiams, tada ir mokykla lietuviš-

ka įsikūrė, ir Gervėčių bažnyčion atvažiavo kunigas lietuvis, pavar-

dė Gilys. Jis atsivežė nemažą biblioteką lietuviškų knygų, tai jauni-

mas ėjom, skolinom ir skaitėm lietuviškas knygas. Pamaldos bažny-

čioj buvo laikomos ne tik lenkiškai, bet ir lietuviškai. Visur skambėjo 

lietuviškos dainos, žodžiu, atbudom kaip gamta po žiemos, bet tai bu-

vo neilgai, vėl iš rytų atslinko lyg audra Tarybų Sąjunga su visom bė-

dom ir nelaimėm, atnešė girtuokliavimą, nesantaiką ir sunkų gyve-

nimą, pradėjo visus varyc kolchozan, visa kų iš žmonių atėmė – že-

mę, arklius, plūgus, klėcis ir kluonus, un galo ir vaikus – išvažinėjo 

kas verbovkon, kas miestuosna, sumažėjo visų šeimynos. Teip su-

žlugdė ir nualino kaimus, kaimuose liko tik pagyvenę žmonės ir pen-

sininkai, o jaunimo beveik neliko. Kas mieste insitaisę dirba, jaunes-

ni į mokslus irgi miestuosan važiavo. Mes, lietuviai, norėjom savo 

vaikus į Vilnių leisti mokytis lietuviškai, bet labai sunku buvo gauti 

pažymas iš valsčiaus ir iš mokyklos. Jei Baltarusijon ar Rasiejon – tai 





leido lengvai, dar ir įsitaisyc padėdavo, o Lietuvon labai sunku buvo 

išsireikalauti leidimą, tačiau Gervėčių apylinkės lietuviai visokiais 

būdais stengėsi kas per pažintis, kas per blatus vis ciek vaikus nuve-

žiojo mokycis Lietuvon. Marijampolės mokykloj, Vilniuje, Utenoje, 

Juknaičiuose mokėsi mūsų krašto vaikai. Pabaigę mokslus ir dirbc 

Lietuvoje liko, atvažiuoja pas mus su lietuvišku žodžiu.

Beveik niekas ir nesugrįžo namo, kurie išvažiavo mokycis. Atva-

žiuodzidami aplankyc regėjo, kaip tėvam sunku kolūky, tai nieko ne-

traukė namo. Sunku buvo labai iš pradžių, kaip mokėjo grūdais, tai 

gaudavom po 200 gramų už darbadienį, tai kai duoda avanso po pusę 

kilogramo, tai galy metų dar lieki skolingas kolūkiui, gaucie jau nie-

ko negauni. Paskui pradėjo mokėc pinigais, bet ir tų gaudzinėj labi 

mažai – 30 rublių per mėnesį, o kartais ir mažiau. Tai visi kap galėda-

mi bėgo iš kolūkių, teip ir liko kaimas be gaspadorių ir be darbo ran-

kų. Rašė komunistų partijon, tai jaunesni susrašė, jie ir algas dzides-

nes gauna, ir dirbdavo lengviau...

Gyvenimas prie sovietų atsimenamas skaudžiai – Iki 1970 

metų gervėtiškiai gyveno be pasų. Tik nuo 1960 metų mokyk-

lose buvo įvestos dvi-trys lietuviškos pamokos per savaitę. Bu-

vo draudžiama lietuviška saviveikla, į bibliotekas nepriima-

mos lietuviškos knygos, gervėtiškiai negalėdavo užsisakyti 

lietuviškos spaudos. Dar 1994 m., per gyventojų surašymą, 

Gervėčių lietuviai buvo užrašomi lenkais, baltarusiais, slavi-

nami jų vardai, pavardės, vietovardžiai... Tuo metu, pasak lie-

tuvių literatūros ir tautosakos tyrinėtojo prof. Donato Saukos, 

Gervėčių kraštas Lietuvos šviesuomenei buvo tarsi kraujuo-

janti žaizda. Ši metafora gražiai liudija ir rūpestį, ir įsipareigo-

jimus, kuriuos šiam kraštui jautė to meto lietuvių inteligentija, 

kraštotyrininkai ir žygeiviai, jaunieji menininkais ir disiden-

tai, kurie lankėsi visose lietuviškose salose Baltarusijoje ir, 

kiek galėdami, rūpinosi jų lietuviškumo išsaugojimu – ši Ger-

vėčių krašto istorijos dalis dar nėra nuosekliau ištirta ir apra-

šyta. Pirmoji lietuviška vidurinė mokykla šiame krašte atida-

ryta tik 1995 metais, pradinė – 1994-aisiais. 

Tyrimų istorija 

Gervėčiai traukė kalbininkus, etnologus nuo XIX a. pabai-

gos, o XX a. pr. buvo užrašyti pirmieji didesni šio krašto tauto-

sakos rinkiniai. Kompleksiniai Gervėčių krašto tyrimai prasi-

dėjo 1970 m., lietuvių kraštotyros sąjūdžio vėliavnešiui, mito-

logijos tyrinėtojui Norbertui Vėliui iniciavus ir surengus net 

dvi dideles ekspedicijas, kurių metu lietuviškuos kaimuose 

darbavosi daugiau nei šimtas mokslininkų, menininkų ir stu-

dentų. Jie iki šiol keliones į Gervėčių kraštą prisimena kaip 

ypatingą patirtį, padariusią įtaką visam tolesniam gyveni-

mui. Lietuvių literatūros tyrinėtoja, prof. Viktorija Daujotytė 

atsimena: 

Gervėčiuose mes susitikome su daugeliu dalykų, kurių jau nebe-

galėjome susitikti čia. Pirmiausia nustebino pats kaimas su šiaudais 

dengtomis trobomis, archajiniu gyvenimo būdu, puodšakėmis ir 

pan. Net baldeliai tose senovinėse trobose liudijo jau praėjusią tikro-

vę: medinis stalas, suolai, medinės lovos. Ir patys žmonės nuo tos ap-

linkos dar visai nenutolę. 



Gervėčiuose, galima sakyti, veikė tam tikra specifinė dvasinė atmos-

fera, į mus žvelgta atidžiau nei ekspedicijose Lietuvoje. Žmonės mus 

priėmė su begaline šiluma ir meile. Mes buvome ateiviai iš krašto, iš 

kurio jie jau yra išėję, todėl buvome sutikti kaip giminės. Žmogus, 

gyvenantis tame krašte, mąstė taip: aš nesu Lietuvoje, o šie jauni 

žmonės, kurie nori manęs kažko paklausti, kažką užrašyti, galbūt ki-

tą kartą neatvažiuos į Baltarusiją, todėl aš turiu iš paskutiniųjų ati-

duoti viską, ką galiu – kito karto gali nebūti. Iki šiol prisimenu, kaip 

Rimdžiūnų kaime kelias dienas įrašinėjome dainuojančią moterį. 

Pro šalį eina kaimynė, o ji rūsčiu veidu rodo – nedrįsk užeiti! Tai 

reikšmingo veiksmo pojūtis, kuris ir mus darė reikšmingus ir įparei-

gotus. 

Iš tiesų jutome stiprų to krašto žmonių palaikymą ir draugystę. 

Tarkime, ekspedicijos visuomet buvo užbaigiamos tradiciniu vakaru 

mokykloje ar kur nors kitur: ateina žmonės, atsineša sūrelį, kitokių 

vaišių, būna su mumis, dainuoja, kalbasi ir nepaprastai džiaugiasi, 

kad mes Lietuvoje, kad esame lietuviai. Ir tai darė įtaką visiems, žmo-

nės nuo to šviesėjo. Be to, buvome ten su Norbertu Vėlium. Pamenu, 

kaip grįždavome į pradžios mokyklą, kur gyvenome klasėse, ir prasi-

dėdavo vakarais kalbėjimasis, magnetofonų tikrinimas, įrašų klau-

symas, komentavimas, gyvas džiaugimasis atradimais... Būdavo N. 

Vėlius ką nors išgirsta, pašoka – štai, atrasta! Žinoma, mus tai labai 

veikė, bent jau mano patirtyje tai yra aukščiausias taškas.

Negaliu pamiršti vieno susitikimo. Grįžtame vakare iš Rimdžiū-

nų į Gervėčius nakvynei, tempiamės magnetofoną, o pakelėje kokių 

35 metų vyras riša arklį, susistabdo mus, pasisveikiname ir susėda-

me tam pagriovy pasikalbėti. Žmogus sako: esu paprastas traktoris-

tas, bet žinokite, aš viską padarysiu, kad trys mano vaikai išvažiuotų 

į Lietuvą, kad jie gautų mokslą, kad būtų lietuviai, nenutautėtų. Aš 

matau, kaip tai svarbu, jūs mane sustiprinate. Per savo gyvenimą, 

įskaitant ir Sąjūdžio metus, man neteko išgirsti įspūdingesnio tauti-

nio pareiškimo, tokio tikro. To negali pamiršti.

1970 metais Gervėčiai folkloristų atrandami kaip unikali lie-

tuviška sala, išsaugojusi daug archajiškų tradicijų, XIX a. pa-

baigos vaizdiniją. Septintojo dešimtmečio geriausi pateikėjai 

buvo gimę dar XIX a., tad klausantis jų pasakojimų apie savąjį 

ar tėvų kartos gyvenimą atrodė, kad susitikimai su numirėliu, 

velniu, mainymas su juo arkliais ar pypkėmis, buvo natūrali 

kasdienybės dalis. Gervėtiškių gyvensena, papročiai, savita 

rytų dzūkų tarmė ir folkloras svetimos slavų (daugiausia bal-

tarusių, iš dalies - lenkų, šiuo metu – ir atsikeliančių ukrainie-

čių) kultūros apsupties dėka iš tiesų tarsi užsikonservavo ir iki 

šių dienų išlaikė daugelį unikalių bruožų.

Ekspedicijų metu sukauptos medžiagos pagrindu 1972 me-

tais buvo parengta monografija Gervėčiai, kurią pavyko at-

spausdinti tik 1989-aisiais. Vėliau buvo išleistos Gervėčių pasa-

kos (1997), šio krašto dainų rinktinė Gervėčių melodijos (2003). 

Neseniai išleista kompaktinė plokštelė Gervėčių krašto tradici-

nė vestuvių muzika (2009). 

2010 – 2012 m. į Gervėčių kraštą vykome po 40-ies metų per-

traukos Grįžome į šį kraštą tikėdamiesi užrašyti tai, apie ką 

galbūt anksčiau niekas ir neklausinėjo, taip pat pagilinti, pa-



pildyti anksčiau surinktus duomenis, ir, svarbiausia, susipa-

žinti su Gervėčių šiandiena, dokumentuoti kasdienį Gervėčių 

lietuvių gyvenimą, jų darbus ir šventes, namus ir buitį, pakal-

binti žmones ir užrašyti jų pasakojimus, atsiminimus, tiesiog 

kalbą, tikintis taip pažinti ir jų pasaulėvaizdį. Kitaip sakant, rū-

pėjo šio krašto žmonių išsaugotas tradicinis žinojimas. 

Iš tiesų, ilgų pokalbių metu, užduodant klausimą po klau-

simo, ar tiesiog trumpam stabtelėjus gatvėje, prisėdus ant suo-

lelio ar vaišinantis arbata vėrėsi nuostabaus jau Lietuvoje iš-

nykusio pasaulio vaizdas. Daugiausia kalbėtasi su XX a. tre-

čiajame, ketvirtajame dešimtmetyje gimusiais žmonėmis – šio 

krašto senbuviais. Jauniausi mūsų pašnekovai – septyniasde-

šimtmečių karta. Nors šie vyriausiosios kartos atstovai gyve-

nime patyrė labai daug vargo ir neteisybės, jie išsaugojo žmo-

giškąjį orumą, savivertę ir tradicinę išmintį...

Rūpėjo ir šio krašto lietuvių likimas. Jaunesnės Gervėčių lie-

tuvių kartos, likę gyventi savam krašte, dažnai sukūrę mišrias 

šeimas, XXI a. jau turi sąmoningai pasirinkti, kokia kalba kal-

bėti, į kokią mokyklą – lietuvišką ar baltarusišką – leisti savo 

vaikus. Pasirinkimai skirtingi, bet turintys savo motyvaciją. 

Netrukus būtent ši karta taps arba nebetaps šio krašto kultūri-

nės tradicijos paveldėtojais ir puoselėtojais. Būti lietuviu jau-

najai kartais šiuose kaimuose jau tikras iššūkis, kuriam kartais 

pristinga vidinės paskatos, užsispyrimo ir drąsos deklaruoti 

savo lietuviškumą, ginti lietuvių kalbos teises, vartoti lietuvių 

kalbą šeimoje ir viešajame gyvenime.

Iš tiesų esame ant lemtingo laiko slenksčio, ne vienas mūsų 

prieš ketverius, trejus metus kalbintas ar fotografuotas žmo-

gus jau peržengė, ir dabar žvelgia tik iš fotografijų. Neramina 

nuojauta, kad su Gervėčių krašto vyriausiosios kartos senolių 

išėjimu baigiasi ir šios savitos bei archajiškos kultūrinės tradi-

cijos perdavimas. 

Keisis iš tiesų daug kas – iš lietuvių salos liks salelės... 





BAŽNYČIA

Neogotikinė Švenčiausiosios Trejybės bažnyčia – Gervėčių 

krašto pasididžiavimas. Visais keliais artėjant prie miestelio iš 

tolo matyti grakštus jos bokštas. Pirmoji medinė bažnyčia Ger-

vėčiuose buvo pastatyta  XVI a. Iki šiol atsimenama legenda, 

kad bažnyčios vietoje gulėjęs didelis akmuo, o ant jo pasiro-

dęs paveikslas – Švenčiausiosios Trejybės atvaizdas. Ant šio 

akmens buvęs pastatytas bažnyčios altorius, o bažnyčiai 

suteiktas Švč. Trejybės vardas:

Par mus Šventos Trejybės yra altoriuj abrozas. Bažnyčių itų kap 

norėjo [statyti], surinkdė, kų reikia un tos bažnyčios – akmenis vežė, 

medžius vežė. Jų norėjo statyti až Aluošios, kur aina un Pelegrindos 

kelalis, tai tįnaikos jau buvo privežta bažnyčiuo. Nu ir ne kuniguo, 

ale zakristijonuo pasrodė… Tį, kur dar altorius itas didelis stovi, 

didelis labai akmuo gulėjo, itai un to akmenio altorius pastatytas.  

Kap statė bažnyčių, pradėjo un ito akmenio rodzytis šventa Trejybė. 

Kartų zakristijonas pereidė per tų daiktų, užvydo, kad un ito 

akmenio abrozas Šventos Trejybės, kuniguo pasakė, tep kunigas jo 

apdurnino, sako, jau tu, mūsie, sukvailėjai… Kitokart, tadu trecio-

kart, – ir vėl anas, zakristijonas, klega: „Ragiu, kų Šventa Trejybė un 

akmenio…“ Tadu gi pavierijo kunigas, tadu visa kų, kas ten buvo 

privežta, pervežė tenaikos, ir pastatė čia bažnyčių. Ir un to akmenio – 

altorius, kur Šventa Trejybė rodėsi, ir Šventos Trejybės abrozas 

viršuj didelis. Ir dar būna iškilmės labai didelės Šventos Trejybės 

Gervėčiuose. Oi, kiek daug žmonelių būna... (Marija Juškienė, 

1931–2013, Mockos)



XIX a. pabaigoje, 1899 metais kunigas Vladislovas Alšauskas 

pradėjo naujos mūrinės bažnyčios statybą, ji baigta 1903-

iaisiais. Iki šiol atsimenama, kad kunigas net Amerikon važinėjo, 

surinkdė žmonės an apieros, kad jos statybai talkino visi kaimai – 

prie bažnyčios krutėcie buvo paskirtos dzienos – kokiam kaimua 

duoci darbininkus. Pirmus akmenis bažnyčios pamatams atve-

žę parapijiečiai iš Miciūnų ir Galčiūnų kaimų, o plytos jai 

buvo degamos tiesiog Gervėčiuose: Šlyno ten buvo an daikto, 

molis, duobės paiškasta. Žmonės degė, arkliais maišė… Plytos nė 

gūra, nė nieko. (Vladas Kiškelis, 1931–2013, Mockos)

Kaip ir viso krašto, taip ir Gervėčių bažnyčios XX a. istorija 

sudėtinga ir permaininga.  XX a. pirmoje pusėje gervėtiškiai 

kovojo už teisę melstis ir giedoti bažnyčioje lietuvių kalba, o 

po karo, netekę kunigo, rūpinosi, kad bažnyčia nebūtų užda-

ryta: Kunigas visus suklupdė ir liepė melstis: „Dieve, nepalik mūsų, 

Dieve nepalik mūsų“. Taip kartodavo... Ir neuždarė... (Janina 

Karmazaitė, g. 1943 m., Girios)

Gervėčiuose ganytojai dažnai keitėsi: net trys kunigai buvo 

kalinti ar ištremti į Sibirą. Lenkų valdžios metais ne kartą ka-

lintas lietuvybės puoselėjas kunigas Ambraziejus Jakavonis, 

1946 m. į Sibirą buvo ištremtas Stanislovas Chodyka  ir  jo 

padėjėjas kunigas Povilas Gylys, vokietmečiu Gervėčiuose 

įsteigęs lietuvišką progimnaziją. 

Ištrėmus kunigą iš kaimų atstovų sudarytas Bažnyčios ko-

mitetas kovojo, kad būtų leista bažnyčioje melstis ir be gany-

tojo, o parapijiečiai šešerius metus patys mokėjo paskirtus 

bažnyčios išlaikymo mokesčius. Grįžęs iš tremties, 

Gervėčiuose iki 1978 m kunigavo S. Chodyka, o po jo mirties 

gervėtiškiai, talkinami kraštiečio kunigo Broniaus Laurinavi-

čiaus, rinko parapijiečių parašus ir net tris kartus vežė į Mask-

vą prašymus skirti ganytoją. Jei paskirtieji kunigai nemokė-

davo lietuviškai, jie toliau siekė, kad mišios būtų laikomos 

lietuvių kalba...

Padėtis pasikeitė į gera, kai 1996 m. į Gervėčių parapiją bu-

vo paskirtas klebonas Leonas Nestiukas. Žmonių pagarbą jis 

pelnė, ėmęsis bažnyčios atnaujinimo darbų. Šį bažnyčios isto-

rijos tarpsnį gražiai aprašė Gervėčių krašto atminties saugo-

toja Marija Mažeikienė: 

Gražiausias Gervėčių krašti pastatas – tai Gervėčiuosa Švč. 

Trejybės Bažnyčia, kuriai jau 110 metų.  Lig 1899 metų Gervėčių 

bažnyčia buvo medzinė. Klebonu buvo V. Alšauskas, anas ir nutarė 

pastacyc naujų mūrinį bažnyčių. Carinės Rasejos čėsais per dzide-

lius vargus buvo gautas leidimas stacybai ir 1899 metais pradėta 

stacyc mūrinė bažnyčia, statė 4 metus. 1903 metais bažnyčios dar-

bai baigci. 93 metus prastovejo bažnyčia be niekokio remonto, daug 

persimainė kunigų, nei vienas nieko nestrajijo, kokių rasdavo, tokių 

ir palikdavo. 1996 metais Gervėčiuosan atvažiavo klebonas Leonas 

Nestiukas, rado bažnyčių su skylėtu dungsciu, apjuodusiom sie-

nom. „Bažnyčia labai graži, cik raikia jų atnaujinc,“ – pasakė klebo-

nas ir ėmėsi až darbo. Pirmuliausia sutvarkė švintorių, nupjovė 

sanus medzius, prisodino jaunų medelių, daug visokių gėlių. Uneini 

švintoriun, tai atsižiurėc negali:  visur tokia gražuma, kap rojuj. 

Rinko apierą [aukas] naujam dungciuo. Visi parapijos žmonės ir 

sponciariai niškadujo, kiek kas galėjo, apieravojo bažnyčiai. 



Baltarusijoj niekur negalėjo rascie tokios čerapicos [čerpių], kokiu 

buvo dingta bažnyčia, net iš Čekoslovakijos atvežė dungcį. Sienas 

nušlipūjo, kur buvo maliuita, iš naujo permaliujo, atnaujino visa kų 

viduj. Kap atnaujindė visų, sienosa rado kriukus vartam pakabinc. 

Archyvuosa surado kopijų bažnyčios ir vartų, koki žadėta, ale nepa-

daryta. Vartai runkų darbo, labai gražūs, sunku buvo rascia kalvius, 

kas nukaltų tokius vartus, surado toli, net Barcinovičiaus miesti 

Baltarusijoj. Cielus metus du kalviai kalė vartus, kurie puošia unėji-

mą bažnyčion. Nupirko žemės, gražių aikštį su apaštalų skulptūrom 

prie bažnyčios prijungė. Darkos Gervėčių Švč. Trejybės bažnyčia 

gražiausia visoj Baltarusijoj.

Sekmadieniais bažnyčioje mišios laikomos lietuvių ir lenkų 

kalbomis, joms pasibaigus, kunigas vyksta laikyti mišių į 

lietuviško Girių kaimo ir gudiško Zavelcų kaimo koplyčias. 

Savo kleboną gerbia ir vertina visi parapijiečiai: 

Labai kunigas geras, labai stengiasi. Žoles ravėt raikia – tai run-

kas užsikasoja ir ... pats. Kokių tik par jį gėlių nėra... 

Geras šitas kunigas, kad tik jo neiškeltų niekur. Anas pataisys čia 

visa kų. Jau prašė, labai prašė Gardino vyskupo, kad jau anas čia 

būtų amžinai. Anas su visais labai draugauja, su visais: ir Minskas, 

ir Grodnas, ir Astravas... Ir mišias veda visaip – ir lenkiškai, ir balta-

rusiškai, ir lietuviškai. Ir dar koks vargoninkas yra...

Kap nuveinam bažnyčion, tai jis visuomet prieina ir kalbasi. 

Kalbėjo, kad jį ims ant paaukštinimo. Tai mes sakom: „Tai, klebonėli, 

tiesa?“ „Nesijaudinkit, kol jūsų visų nepalaidosiu, aš niekur 

neišvažiuosiu.“ Tai matot, anas pasakė, o tu kaip nori priimk...



Gervėčių bažnyčia iš Micūnų kaimo pusės. 2011
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Moterys gėlėmis puošia bažnyčios šventorių. Gervėčiai, 2011
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Prieš šventas mišias. Gervėčiai, 2013
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Berniukai patarnautojai laukia iškilmių. Gervėčiai, 2011
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Gervėčiai, 2011



Vyskupo belaukiant – zakristijonas ir išsirikiavę sutvirtinamieji. 
Gervėčiai, 2011
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Vyskupas su svita įvesdinamas į bažnyčią. Gervėčiai, 2011
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Mišių metų teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Vyskupo 
palaiminimas. Gervėčiai, 2011
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Klebonas su parapijietėmis prieš šv. Mišias. Gervečiai, 2011
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Viena iš ganytojo pareigų – automobilio pašventinimas. 
Gervėčiai, 2010

Šventoriuje – Žolinės kermošius. Gervėčiai, 2010
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Teikiamas Krikšto sakramentas. Gervėčiai, 2010
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Bažnyčios knyga, kurioje lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis įrašomi 
prašymai melstis už mirusiuosius. Gervėčiai, 2011
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Gervėčių bažnyčia iš vakarinės pusės. 2011
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Švenčiausiojo Sakramento priėmimas. Gervėčiai, 2013
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Išeinant iš bažnyčios pabučiuojamos Nukryžiuotojo kojos. 
Gervėčiai, 2013
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Į kleboniją nešamos Kūčių vaišės iš Pelegrindos. Gervėčiai, 2012
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KAIMAS IR VIENKIEMIS

Lietuviški Gervėčių krašto kaimai – Miciūnai, Gaigaliai, 

Gudininkai, Gėliūnai, Užupis, Rimdžiūnai, Petrikai, Kerplė-

šinė, Knistuškės, Milcėjos, Girios, Pelegrinda, Galčiūnai ir 

Mockos – gervėtiškių vadinami kiemais. Jie iki šiol yra išsau-

goję senąją struktūrą. Tai po Valakų reformos susiformavę 

gatviniai rėžiniai kaimai su abipus gatvės viena šalia kitos 

išsidėsčiusiomis sodybomis. Vienintelis Kerplėšinės kaimas 

padriko plano, kupetinis, jo gatvelė eina tik kaimo pakraščiu.

Daugelis jų įsikūrę prie upių – Ašmenos ar Aluošios, netoli 

vienas kito. Didžiausių kaimų – Galčiūnų, Miciūnų, Girių – 

gatvės arba ūlyčios išsitęsę net iki 2 km, mažesni  – Gėliūnų, 

Petrikų, Knistuškių, Milcėjų, Pelegrindos kaimai – nuo 0, 5 iki 

1 km ilgio. Tik po kelias sodybas likę nykstančiuose Gudinin-

kuose, Užupyje. Daugelio kaimų pradžią ir pabaigą ženklina 

seni kryžiai, kiek tolėliau palei kelią įkurdintos kaimo kapi-

naitės.  Nuošalesnių kaimų ūlyčios neasfaltuotos – išlikę smė-

lėti vieškeliai, o atokiau nuo pagrindinio kelio įsikūrusio Mil-

cėjų kaimo gatvelė dar vokietmečiu išgrįsta akmenimis. Tiesa, 

ji baigia užželti žole ... Nuošalesniuose kaimuose sparčiai ma-

žėja gyventojų, o didesnieji, kurių ūlyčios sutapo su pagrin-

diniais krašto keliais, po truputį keičiasi. Nors senojo Rim-

džiūnų kaimo gatve iki šiol rytais išgenamos, o vakarais 

pargenamos viso kaimo karvės, dienomis ja rieda automo-

biliai, traktoriai ar kombainai. 2010 m. rudenį, platinant gatvę, 

buvo iškirsti senojo kaimo medžiai, o įprastos medinės sody-

bų tvoros pakeistos dažytomis betoninėmis. Taip senas gatvi-

nis kaimas prarado jaukią pauksmę, bet įgyjo naują 



administracinį statusą – virto kolūkine gyvenviete – gorodoku. 

Gatvinių kaimų senosios pirkios remiasi į gatvę galais, naujes-

nės – atgręžtos šonu. Tarp pirkios ir kaimo ūlyčios iki šiol žydi 

gėlių darželiai, kur ne kur prie namų išlikę ir senieji medžiai, 

pirkios atšlaimą nuo gatvės skiria tik neaukšta tvora su 

varteliais.

Gatvinio kaimo ūlyčia nuo seno buvo pagrindinė kaimynų 

susitikimų, bendravimo vieta. Iki šiol prie kiemo tvoros nere-

tai stovi suoleliai, ant kurių kaimynai prisėda pasidalyti nau-

jienomis.

Daugelio gatvinių kaimų struktūrą keitė XX a. pradžioje ir 

ketvirtajame dešimtmetyje vykdytos žemės reformos, kurių 

metu kaimai skirstyti į vienkiemius: 

Tį kiemas, sakė, seniau buvo labai tunkus, labai žmonių daug bu-

vo. Ir labai anas dukart ar triskart degė. Kap užsidega, tai visas kai-

mas nudega. Nu tadu juos išsodino par visais, va, par visų žemį  Nu 

ir mes tynai gyvenom, nežinau, kiek metų. Aš tai gimiau un kutarų, 

prie balų tokių. Labai gerai par mum buvo, kap buvom maži – kap pa-

lyja lietus, oi, lakstom par klanais, tik pliaukšim. Ė tadu, kap išau-

gau, ištekėjau, tai ty prie miško, už kalno tokio. Tai nieko nematyti: 

cia kelias yra, kur važinėja žmonės ir mašinos, tai šito kelio – nieko 

neregėci, tik miškas, tai labai buvo liūdna tįnai. (Marija Savickie-

nė, 1927–2013, Galčiūnai) 

Po kolektyvizacijos šeštajame dešimtmetyje gyventojai vėl 

buvo grąžinami į kaimus, tačiau pavieniai vienkiemiai išliko 

nuošalesnėse vietose, miške ar pamiškėse. Gatvinių kaimų 

.



sodybas skyrė tik siauri kiemai, o abipus jų išsidėstę ūkiniai 

pastatai iki šiol glaudžiasi vienas prie kito. Vienkiemiuose er-

dviau, – pirkia, klėtis ir pūnios patogiai išdėstyti aplinkui kie-

mą, o kluonas ir pirtis nukelti atokiau, sodybos gausiau apso-

dintos medžiais, įveisti didesni sodai. 

Nors vienkiemiuose ūkininkauti buvo lengviau, su ilgesiu 

prisimenamas gyvenimas didelėje šeimoje:

Kur mum geriau bus, jei ne savo kiemi..., nors labai ankštai, vie-

nuolika dūšių pirkioje gyveno, bet visiems buvo vietos. (Mockos) 



Pavasaris gatviniame Rimdžiūnų kaime. 2010
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Miciūnai, 2012
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Pavasaris Gėliūnų kaime. 2010
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Rimdžiūnietės gegužės mėnesį renkasi giedoti prie kryžiaus 
Mojavų –  melstis ŠvenčiausiajaiMergelei Marijai. 2012
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Lentelė prie namo iš lenkmečio (1920-1939 m.). Knystuškes, 2010 Apleistas Milcėjų kaimo tvartas. 2011
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Gatvinio Petrikų kaimo pradžia. 2011
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Rimdžiūnų kaimo moterys renkasi kartu melstis. 2010
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Gatvinio kaimo gyvenimas. Girios, 2010
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Rimdžiūnai, 2010



Ryte išgenamos Rimdžiūnų kaimo karvės. 2010
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Gaigalių vienkiemio šeimininkas. 2011
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Negyvenama Milcėjų kaimo sodyba. 2011
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Mockų kaimo kaimynės. 2010
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Kupetinis Kerplošinės kaimas. 2011



Pašto automobiliu į kaimus išvežiojamos pensijos. Knystuškės, 
2010
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Milcėjų kaime nuolatos gyvenama tik trijose sodybose. 2010
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Girių kaimo parduotuvė. 2011 Po gaisro. Knystuškės, 2011
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Senoji Rimdžiūnų kaimo gatvė pertvarkoma – kertami medžiai, 
medinės tvoros keičiamos betoninėmis, gatvinis kaimas virsta 

„gorodoku“ – kolūkine gyvenviete. 2010
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Ruduo Petrikų  kaime. 2010
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Ruduo Girių kaime. 2011
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Galčiūnai, 2011 Senoji Gėliūnų kaimo parduotuvė jau uždaryta. 2011
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Gėliūnų kaimo žmonės prie „autolavkės“ – du kartus per savaitę 
atvažiuojančios parduotuvės ant ratų. 2012
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Lietuviško Rimdžiūnų kaimo pradžia. 2010
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Gervėčių krašto viensėdis. 2012
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Žiema Petrikų kaime. 2010
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Tarpukario pradinės mokyklos pastatas Galčiūnų kaime. 2011 Mockų kaimas. 2010
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Petrikų kaimo galulaukės. 2012
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Pelegrindos kaimo bendruomenė prie Švč. Mergelės Marijos 
koplytėlės. 2011
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ŽMONIŲ SANTYKIAI
Šeima, kaimynai, svečiai

Netoli vienas kito įsikūrusiuose kaimuose žmonės iki šiol 

vieni kitus gerai pažįsta, daugelis susiję artimesniais ar toli-

mesniais giminystės ryšiais. Tradiciškai buvo giminiuojamasi 

iki trečios eilios, t. y. pusbrolių vaikų. Savųjų ir sutuoktinio gi-

minių tinklą dar labiau tankino krikšto tėvų ir vaikų ryšiai. Iš 

didelių šeimų kilusių gervėtiškių artimų giminių buvo tiek 

daug, kad anksčiau į šeimos šventes – krikštynas, vestuves – 

kviesdavo vien savuosius, ir visi pirkios suolai būdavo užsėsti. 

Dabar rūpinamasi, kad visa giminė iki trečios eilios susirinktų 

nors į laidotuves. 

Dabar tai va ir kaimuose, kiek cia likį tų žmonių, ė seniau buvo šei-

mynos dzidelės... Va Girių kaimas kap buvo nemažas: buvo šimtas 

pirkių, gal ir daugiau kaip šimtas, tai buvo keturi šimtai gyventojų 

vienam kaimi. Ir vaikų, moterių, vyrų, viso ko, – vienam kaimi keturi 

šimtai gyventojų. Dabar kas, va, keturi liko... 

Šeimos buvo dzidełės, va, pavyzdžiui, ir aš augau dzidełėj šeimoj, 

mes augom pinki broliai ir trys sasarys. Dzidelėj šeimoj augom. Nu 

ir tėvas su motinu. Tai buvo dešimts dūšių vienoj pirkioj. Mūsų kai-

mynai, Urbanavičiai, irgi buvo aštuoni vaikai ir tėvas su motinu. 

Va, ir vėl dešimts žmonių. Iš kitos pusės buvo kaimynas – šeši vaikai 

ir tėvas su motinu. Ir seneliai dar buvo. Ir vėl dešimts žmonių. Kiek-

vienoj pirkioj tai dešimts, tai aštuoni... Tai mažiausia, kad jau šeši 

žmonės gyvendavo. Jaunimas – visi daugiausia namuose buvo, 

niekas niekur neišvažinėjo. Tei va, namie visi augo, žemį tų kap jau 



dalinosi, po truputėlį, ir gyveno... (Marija Mažeikienė, g. 1923 m., 

Petrikai)

XXI a. atsiminimuose gyvai liudijamos šeimos ir kaimo ben-

druomenės gyvenimo ir sugyvenimo formos, tam tikra iš ank-

stesnių kartų paveldėta tvarka. Visada buvo svarbu gražiai su-

tarti su kaimynais, padėti vienas kitam, nesitikint atlygio.  

[Seniau] visi sgadniau buvo, nu i da nepasakysi, tep ty labai, ale 

loc kap tai žmonės atrodo, loc kap zavidniau... Seniau bulbas kasa, se-

niau gi arkliai buvo, tai susiedai nu jau deda vežiman, maišus tuos 

kraudo, tai vienas par kitų aina, padėdo, sukraut reikia, padėdo, vie-

nas veža, tadu kitas veža ty gaspadorius, i vienas kitam padėdė… Ė 

dar, dar nuvejo kitap – dar turi paprašyt, dasklegėt, kad jau anas tau 

padėdys, kad gali te, ar kų, kap aš ir viena, tai tik prašau ir prašau 

žmonių, ir mislyju, Dievuliau, ačiū, kų labai geri… Ko nepaprašau 

– padeda ir išaria, aš gi dar daržą tokį turiu, sodinu…. (Elena 

Augulienė, g. 1932 m., Rimdžiūnai)

Didieji istoriniai lūžiai daug ką keitė, iš dalies ir žmonių 

santykius:  

Seniau žmonis buvo toki: vienas kitam visa kų pagelbėdavo be jo-

kio atpildo. Dabar tai jau, jei kas ką nors padėjo, tai jau ir žiūri, kuom 

atsilygint. O seniau nebuvo teip. Seniau kam ko raikia, tai nuvejo 

pas kaimynų: tai man to raikia, padėk. Ar tai kų paskolina, arba duo-

da. O kitą kartą anas kaimynuo kų raikia duoda. Va tep vieni su kitais 

dalinosi, ir niekas nė jokių mokesčių iš nieko neėmė. Teip gyveno se-

niau. Pas ką bėda, tai jau visi tada padeda. Ir niekas nelaukia atpildo. 

Dabar tai visur po užraktu ir namai, ir viskas... Seniau, mes kap 

augom, tai uždėjo klemkų, ažkišė raželį ir nuvejo. Ir žino, jeigu jau až-

kištas raželis až klemkos – nieko nėr namie, niekas neis ir nieko 

nepaims. Pasikeitė, kap seniau buvo žmonės – kitokie buvo... Ar ži-

not kada pasikeitė – daugiausia kap cia ažbraukė toji Tarybų sąjun-

ga, be tos tikybos, be nieko, ir tadu ton, prie sąjungos,  kap užaugo 

toji naujoji karta, nevierijo nei Dzievų, nei tų jau papročių – visus 

jau sunaikino, kas jau tai buvo sanų. Vat nuo to ir prasdėjo, nuo ko-

kių penkiasdešimtų metų prasdėjo visa kas. Ne, nuo keturiasdešimtų 

dar. Keturiasdešimtais metais čia pas mus gi jau užajo sovietų val-

džia... Trisdešimt devintais prasidėjo karas Lenkijos, o tada jau 

keturiasdešimtais ir sovietai užajo... Nu ir nuo to laiko jau pradėjo 

nykti visa kas.. (Marija Mažeikienė, g. 1923 m., Petrikai)

Kaimams ir kiemams tuštėjant, jėgoms senkant, kaimynai 

nuoširdžiai rūpinasi vieni kitais, padeda bėdoje, tuo pat metu 

saugodami savo ir kito privatumą…. Kita vertus, gatviniuose 

kaimuose kaimyno gyvenimas kaip ant delno, o į gatvę 

atgręžti gerojo namų kampo langai ir prieš šimtą metų, ir 

dabar leidžia sekti visus gatvėje vykstančio gyvenimo įvykius 

– kas praėjo ar pravažiavo, kas su kuo susitiko. Pakanka išeiti 

prie vartelių, ir kiekvienas einantis pro šalį stabtels ir 

užkalbins... Ne tik giminystė, kaiminystė sieja Gervėčių 



krašto žmones, bet ir bendri prisiminimai, panašūs likimai, 

suvokimas, kad jie – galbūt paskutiniai šio krašto lietuviai. 

Daugelio vaikai ir anūkai jau įsikūrę miestuose, parvažiuoja 

savaitgaliais ar tik per šventes, tad gyvenime lieka pasikliauti 

savo jėgomis ir Aukščiausiojo valia:  

Žmogus turi niekam neįkyrėt. Ir vaikam, nes ir vaikam sunku, gi 

reikia gyvenc. Nu ale tai viskas nuo Dievo, kap Dievas jau panorės, 

taip padarys. Kų cia mes jau Dievui labai į akis lįsim... (Janina 

Trepšienė, g. 1931 m., Rimdžiūnai)
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Tėvų fotografija. XX a. pradžia. Galčiūnai, 2011
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Bronė Kuckienė (1932–2013) su dukromis, gyvenančiomis 
Vilniuje ir Astrave. Girios, 2011
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Kriškštamotė Janina Mockienė (1923–2011) su krikštasūniu 
Vladu Gruodeliu (g. 1939). Pelegrinda, 2010

Žmonių santykiai   •   129128 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS



Naujienomis dalijasi broliai Bronius ir Jonas Vaičiuliai. 
Rimdžiūnai, 2010
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Jonas Lukaitis ir Romualdas Bučinskas. Gėliūnai, 2010
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Kaimynės Girių ir Milcėjų kaimuose. 2010
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Gervėčių krašte blynai – kasdienis maistas. Galčiūnai, 2012
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Teresė Katkauskienė užklydusiems svečiams ruošia vaišes. 
Knystuškės, 2010
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Kūčių išvakarės Genoefos (g. 1931) ir Stanislovo (g. 1935) Pūkštų 
sodyboje. Rimdžiūnai, 2010
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Vaišių stalas svečiams iš miesto. Rimdžiūnai, 2011
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Prie stalo sodinama ir užklydusi kaimynė. Rimdžiūnai, 2011
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Šeimos istorija paveiksluose iš senų fotografijų. Knystuškės, 2011 Galčiūnai, 2011
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Marija Valansevičienė (g. 1923) su dukra. Rimdžiūnai, 2012 Valentinas Barauskas (1920 – 2010) su dukra. Užupis, 2010
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Atlaidų išvakarės. Šventėms į namus sugrįžta vaikai. 
Rimdžiūnai, 2011
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Vasarą gervėtiškių kiemai atgyja, atvažiuoja vasaroti anūkai. 
Pelegrinda, 2011

Atostogoms parvažiavę vaikai daro remontą. Galčiūnai, 2011
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Kaimynės. Knystuškės, 2014 Kaimo šviesuolė Janina Trepšienė (g. 1931). Rimdžiūnai, 2010
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Viešnagė pas brolį: Marija Mažeikienė (g. 1923) ir Stanislovas 
Petrikas (1927 m.). Astravas, 2011
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Suneštinės vaišės Gėliūnų kaime. 2010 Leonarda Rinkevičienė (g. 1930) svečiams kepa kiaušinienę. 
Galčiūnai, 2010
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Marija Mažeikienė su broliu Stanislovu Petriku. Astravas, 2011 Seserys Leonarda Blaškienė (g. 1935) ir Janina Kaltonienė 
(g. 1923). Rimdžiūnai, 2012
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Alfreda Saukienė (g. 1930) su vieno iš sūnų šeima. 
Geliūnai, 2013

Marija Mažeikienė su  kaimynais – sugrįžusiais gyventi į 
Petrikus ir atvykusiais vasaroti. 2011
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Helena Mockienė augina proanūkę Vanesą. Mockos, 2011
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Helena Mockienė su proanūke Vanesa ir Reksu. Mockos, 2012
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Ankstesnes kartas ir jaunystės draugus primena fotografijos
Regina Kavaliauskienė. Rimdžiūnai, 2012

Leonarda Šėmienė, Knystuškės, 2010
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KIEMAS
Atšlaimas, pirkia, kluonas, tvartas

Sodybose iki šiol išlikę keli pagrindiniai žemę dirbančiam, 

gyvulius auginančiam valstiečiui reikalingi pastatai: gyvena-

masis namas – pirkia, vienas ar keli tvartai, vadinami pūniomis, 

klėtis, kluonas ar daržinė ir keletas mažesnių statinių – višti-

dė, malkinė ar kt. Jie iš visų pusių supa vidinį kiemą – atšlaimą. 

Daugelis sodybų yra išlaikę linijinę struktūrą: vieną jos liniją 

sudaro gyvenamasis namas, už jo stovintis tvartas, antrąją –  

klėtis, kitas tvartas, dengta pašiūrė ir toliau nuo gatvės nu-

stumtas, durimis į kiemą atgręžtas kluonas arba daržinė, tarsi 

užveriantys kiemo erdvę. Šiam kraštui būdinga tradicija tvar-

tus jungti su kitais trobesiais. Tarkime, saugant arklius, jų pū-

nia būdavo jungiama prie gyvenamosios pirkios, o prie klėties 

šliejamas karvių tvartas arba dengta pašiūrė. Prie jų lipdyti kiti 

mažesni ūkiniai statiniai. Laisviau, erdviau sodybos kūrėsi 

viensėdžiuose.

Daugelis trobesių iki šiol mediniai, vos vienoje kitoje sody-

boje pamatysi mūrinį priestatą, nes vyresniosios kartos gervė-

tiškiai tebegyvena savo tėvų, rečiau – senelių statytuose na-

muose, kur užaugo ar atitekėjo. Nors XX a. pirmojoje pusėje 

beveik visi kaimai degė – peršokdama siaurus atšlaimus, ugnis 

lengvai sklido šiaudais ar drankomis dengtų pastatų stogais, – 

juos atstatant buvo  išsaugota senoji sodybos struktūra. Tiesa, 

penktame dešimtmetyje, nacionalizavus žemę, gyvulius, 

ūkio padargus, buvo griaunami didieji  kluonai, kai kur iš so-

dybų buvo iškeltos ir kolūkio sandėliais paverstos klėtys, bet 



visa kita išliko – žmonės saugojo savų namų ir kiemo erdvę, 

nieko iš esmės nekeisdami. Mažai pakito ir  pirkios struktūra.  

Gyvenamieji namai buvo statomi ilgi ir siauri, dažniausiai 

dviejų galų arba tik vieno galo.

Klėtyse buvo laikomi aruodai su grūdais, miltai, mėsa, dra-

bužiai. Ir šiandien jos naudojamos ūkinėms reikmėms, kita 

vertus – tai tarsi muziejėliai su senais, dažnai nebenaudoja-

mais, rankų darbo namų apyvokos reikmenimis – įvairiems bi-

riems produktams laikyti pintomis vokelėmis, mediniais kubi-

lais – dzieškomis ir daugybe kitų praeitį menančių daiktų, nau-

dojamų pagal paskirtį ar tiesiog saugomų.

Nors karvių, arklių, kiaulių, avių ar ožkų kaimuose kasmet 

mažėja, pūnios tebestovi: erdvios, keturšlaičiais stogais,  skir-

tos gyvuliams laikyti po vienu stogu, arba atskiros pūnelės, ka-

daise skirtos tik arkliams, avims... Vienintelės vištidės visur 

pilnos, kol į jas neįsisuka lapės ar šeškai.

Neretai čia pat kieme stovi ir pirtis. Anksčiau paupiuose sto-

vėję, kelių šeimų paeiliui kūrentos bendros pirtys jau nunykę, 

o naujosios įkurdintos čia pat po langais – ant atšlaimo. Jas iš-

kūrenus ir šiandien praustis pakviečiami kaimynai.

Išlikusių didžiųjų kluonų pasieniuose – šalinėse – anksčiau 

buvo laikomi šiaudai ir šienas. Išilgai kluono tęsėsi moliu 

plūktas klojimas, kur spragilais kulti javai, o dabar statomas 

vežimas.



Atšlaimas dažnai dalijamas į gerąją, išpuoselėtą, gėlėmis apso-

dintą, rūpestingai šluojamą dalį, ir atitvertą ūkinį kiemą, ku-

riame karaliauja paukščiai. Jei dar laikoma gyvulių – vasarą 

dalis kiemo skiriama diendaržiui, kiaulių ar paukščių lauko 

aptvarui.

Didžiausia sodybos puošmena – nuo ankstyvo pavasario 

iki vėlyvo rudens žydintys margaspalviai gėlių darželiai po 

kiekvienos į gatvę atgręžtais pirkios langais. 
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Kluone vieta vežimui. Pelegrinda, 2012
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Rogės žiemos keliui įveikti. Pelegrinda, 2012 Negyvenamoje sodyboje – praėjusio laiko liudininkai: kailiniai, 
pakinktai, grandinė gyvuliui rišti. Knystuškės, 2010
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Keturšlaityje tvarte – karvė, arklys, paršeliai. Gėliūnai, 2012
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Žiemos takelis į tvartą. Mockos, 2011
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Klėtyje laikomi rūkyti lašiniai. Gėliūnai, 2010
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Avelių pūnia. Girios, 2010 Atšlaimas. Petrikai, 2012
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Žiemos džiaugsmai – vištos ūkiniame kieme. Petrikai, 2012
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Ūkiniai pastatai dažnai jungiami tarpusavyje: pūnia, vištidė, 
malkinė. Girios, 2012

Klėtis su aruodais grūdams pilti ir dzieškomis – statinėmis 
mėsai sūdyti. Gėliūnai, 2010

Kiemas   •   187186 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS



Kiemas su šuliniu. Galčiūnai, 2012
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Atšlaime – pavasarinis atlydys. Petrikai, 2011
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Žiemos skalbiniai. Petrikai, 2012 Laikas lesti. Prie  prieangio durų. Rimdžiūnai, 2012
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Atšlaimas žiemą. Petrikai, 2012
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Atlydys. Galčiūnai, 2011
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Atšlaimas. Mockos, 2010 Vidinis ūkinis kiemas. Petrikai, 2012

Kiemas   •   199198 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS



Klėties durys. Gėliūnai, 2010 Kiemas su diendaržiu. Gėliūnai, 2010
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Senieji  kluonai visada stovėjo atokiau nuo pirkios. Gėliūnai, 2010
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Vištidė. Rimdžiūnai, 2010 Atšlaimas. Rimdžiūnai, 2010
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Vežimas kluone. Gėliūnai, 2010 Ežių žymeklis. Trakai, 2010 / Medinės akėčios. Gaigaliai, 2011 /
Galąstuvai. Mockos, 2011 / Bulvėms sijoti. Gėliūnai, 2010 /
Medinė žagrė. Knystuškės, 2010
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Sodinimui rūšiuojamos bulvės. Mockos, 2010 Pūnios gyventojai. Mockos, 2013

Kiemas   •   209208 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS



Augintiniai I. Mockos, 2014

Kiemas   •   211210 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS



Pavasarį ant pirkios sienos džiūsta kumpiai. Milcėjos, 2010 Slenkstis. Rimdžiūnai, 2010

Kiemas   •   213212 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS



Skaldomos malkos. Knystuškės, 2010

Kiemas   •   215214 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS



Pavasaris. Rimdžiūnai, 2014

Kiemas   •   217216 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS



Užraktai. Milcėjos, 2011; Gėliūnai, 2010
Anga rūsiui vėdinti. Gėliūnai, 2010

Langelis prie įėjimo į pirkią. Geliūnai, 2011

Kiemas   •   219218 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS



Atšlaimas. Rimdžiūnai, 2010 Augintiniai. II. Mockos, 2013

Kiemas   •   221220 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS



Ūkinis kiemas. Gėliūnai, 2010

Kiemas   •   223222 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS



Medinės namų puošybos elementai. Kerplošinė, 2011 Gėliūnai, Rimdžiūnai, Milcėjos, 2010

Kiemas   •   225224 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS



Klojimas iš vytelių pintomis sienomis. Knystuškės, 2011

Kiemas   •   227226 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS



Augintiniai. Rimdžiūnai, 2011 Aptvertas darželis. Rimdžiūnai, 2011

Kiemas   •   229228 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS



Lauko virtuvėlė. Gėliūnai, 2011

Kiemas   •   231230 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS



Negyvenama pirkia. Knystuškės, 2010 Ankstesnių kartų daiktai: žibalinė lempa, sviesto muštuvas, 
aruodai, grūstuvė. Knystuškės, 2010; Galčiūnai, 2011

Kiemas   •   233232 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS



Viensėdžio pirkaitėje – rankinės girnos, aruodai grūdams pilti, 
namų darbo dvirankis pjūklas. Gaigaliai, 2011

Kiemas   •   235234 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS



Pirtis ant atšlaimo. Miciūnai, 2012

Kiemas   •   237236 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS



Daržas viensėdyje. Trakai, 2010

Kiemas   •   239238 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS



Gėlių darželiai. Trakai, 2012; Milcejos, 2012 Trakai, 2011; Knystuskės, 2010

Kiemas   •   241240 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS



Girios. 2011 Augintiniai. III. Mockos, 2010

Kiemas   •   243242 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS



Augintiniai. IV. Mockos, 2014 Augintiniai. Knystuškės, 2010

Kiemas   •   245244 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS



Augintiniai. Pelegrinda, 2011

Kiemas   •   247246 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS



Lauktuvės. Galčiūnai, 2010 Rūsys bulvėms – sklepas. Milcėjos, 2011

Kiemas   •   249248 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS



Šulinys su sena svirtimi. Knystuškės, 2011

Kiemas   •   251250 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS



Rankų darbo karutis. Petrikai, 2010 Pintas vokelis. Knystuškės, 2010

Kiemas   •   253252 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS



Gėlių darželis. Knystuškės, 2010 Atokaitoje. Rimdžiūnai, 2010

Kiemas   •   255254 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS





PIRKIOS VIDUS
Priemenė, virtuvė, kambarys

XIX–XX a. sankirtoje statytas pirkias sudarė dvi arba trys 

patalpos:  priemenė ir pirkia, arba priemenė, pirkia ir pirkaitė. Pa-

grindinė gyvenamoji erdvė taip pat vadinta pirkia. Du  iš ketu-

rių jos langų žvelgė į gatvę ir du į savą kiemą – atšlaimą, o kai-

mynų pusėje buvo belangė – akloji siena. Šioje patalpoje buvo 

gyvenama – valgoma, dirbama ir miegama. Kitame namo gale 

– pirkaitėje – laikytos maisto atsargos, namų apyvokos daiktai, 

dar XX a. I pusėje ten stovėdavo ir rankinės girnos. Vėliau iš gė-

rybių saugyklos ji virto virtuve, rečiau seklyčia – kambariu, 

skirtu svečiams priimti. Priemenėje iki šiol daug kur stovi 

duonkepė krosnis, neretai šventėms joje dar iškepamas pyra-

gas, prie krosnies džiūsta svogūnų, česnakų pynės, maiše-

liuose saugomi džiovinti grybai ar kitos gėrybės...

Gyvenamojo kambario šviesusis kampas nuo seno vadin-

tas pakūcia. Tai savotiškas namų altorius su šventųjų paveiks-

lais, už kurių užkišama ir visus metus saugoma šventinta ver-

bė ar Žolinės puokštė. Šiame kambario kampe visada stovi sta-

las – iki šiol sunku jam atrasti geresnę vietą. Priešingame nei 

pakūcia kampe, už krosnies palei sieną ir netoli durų visais lai-

kais stovėjo lovos. Ir dabar jos statomos kambario pasieniais, 

bet dažniausiai miegojimui skirta erdvė atitveriama spinto-

mis, medžiagine užuolaida ar plona sienele. Lovos neretai klo-

jamos namų darbo austinėmis lovatiesėmis, puošiamos pa-

galvėmis. Jei namuose yra ir seklyčia, joje iš po lovatiesės ky-



šos ir dailiai apnertas paklodės kraštas, pūpsos baltos pagal-

vės. Stalas bus užklotas austine ar nerta namų darbo staltiese. 

Šiandieniniuose interjeruose greta šventųjų atvaizdų 

neretai kabo ir senosios fotografijos – tėvų, vaikų, pačių šeimi-

ninkų portretai ar iš įvairių nuotraukų sudėlioti koliažai. Pra-

eities gyvenimą menančiuose paveiksluose dera įvairiomis 

progomis daryti, dažnai net kelių šeimų gyvenimus doku-

mentuojantys kadrai. Nesvarbu, artimesni ar tolimesni gimi-

nės juose užfiksuoti, jei giminystės gija dar apčiuopiama, visi 

jie savi, siejami praeities laiko. Beje, pakūcia su  šventu pa-

veikslu gali būti įkurdinama ir kiekvienoje gyvenamojo namo 

patalpoje –virtuvėlėje, priemenės šviesiajame kampe. Šventų-

jų paveikslai ir paveikslėliai, kaip ir rožinis su Nukryžiuotuo-

ju, maldynėlis ar giesmynas, šv. Agotos duonos trupiniai ant 

palangės – nėra interjero detalės, tai kasdienio maldos gyveni-

mo, pašventintos namų erdvės ženklai. Iki šiol per Grabny-

čias iš bažnyčios parsinešta žvakute šventinami (peržegnoja-

mi) visi namų kampai, o  Velykų šventintu vandeniu šlaksto-

mi ne tik namai, bet ir daržas, gyvuliams skirtas pašaras – nuo 

piktos dvasios, kaip sako kunigas.

Beveik kiekvienuose namuose stovi ir televizorius, klauso-

masi radijo, gyvenamojo kambario pasienyje – naujoviška, 8-9 

dešimtmečio indauja – bufetas, kur laikomi ne tik indai, bet ir 



gausybė įvairių daikčiukų – sveikinimo atvirutės, suvenyrai, 

fotografijos, dokumentai, vaistai, saldainiai...  Senose pirkio-

se, vaikų rūpesčiu,  jau atsiranda pirmieji plastikiniai langai.   

Anksčiau šiuose namuose išsitekdavo trys kartos, dabar pa-

silikusi tik viena – vyriausioji, gyvenama dažniausiai po vieną 

ar dviese, kartais su katinu ar šuneliu. Daugiau šurmulio bū-

na tik per šventes, kai suvažiuoja vaikai ar anūkai. Kaimuose 

sparčiai daugėja tuščių, nebegyvenamų namų.

Va jau pragyventa, viskas pragyventa. Va irgi namai vieni lieka. 

Daugiausia visas kaimas – tai vienas gyvena, tai nė vieno. Tai vie-

nas, tai nė vieno. (Marija Ravaitienė, g. 1931 m., Miciūnai) 

Išnykdo jau va, lietuvių jau nebus greitai. Da dešimt metų praeis, 

ar nepraeis jau... Vaikai miesti visi... Vaikų tai buvo po daug par mus: 

par susiedus buvo keturi, par mus va cia trys, ir po penkis buvo. Ir 

visi gi išejį jau... (Marija Petravičienė, g. 1932 m., Galčiūnai)  
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Siuvamoji mašina. Mockos, 2010
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INTERJERO TEKSTILĖ

Šio krašto moterys visą jaunystę pačios verpė, audė, siuvo, 

mezgė sau ir savo šeimynai, namams, vėliau ir pardavimui, 

jos ir šiandien nenustygsta be darbo – turi namuose vepstį ir kal-

varatą, žiemą vis susiranda kokį nesuvertą kuodelį ir iš plony-

čių vilnonių siūlų mezga pirštines ar kojines mieste gyvenan-

tiems vaikams ir anūkams... 

XX a. septintame dešimtmetyje namuose dar stovėjo ir 

audimo staklės. Tad iki šiol kiekvienos šeimininkės skrynioje 

ar spintoje tebesaugomi įvairiausi audiniai – staltiesės, lova-

tiesės, rankšluosčiai, drobės, – ir savo rankų darbo, ir paveldė-

ti iš tėvų kartos. Tiesa, daug kas jau sunešiota ar išdalyta vai-

kams, išvežta į miestus, o kas vienų branginama, rodoma su 

pasididžiavimu, kitų jau lyg ir nurašyta: ne viena gervėtiškė 

mielai būtų atidavusi pagirtąją lovatiesę ar rankšluostį, nes 

vaikai jų nebevertinantys, o ir pačiai nebeprireiks... Rūpestin-

gai saugomas tik juodai baltas vilnonis divonas, kuris tradiciš-

kai per šermenis tiesiamas po karstu.

Beje,  ne vienuose namuose dar galima pamatyti austine lo-

vatiese užklotas lovas, o baltos austinės staltiesės vis dar tie-

siamos ant stalo laukiant svečių. O  nėriniais išpuošti ar išsiu-

vinėti namų darbo rankšluosčiai buityje nenaudojami. Jie vi-

sais laikais buvo skirti dovanojimui, ypač per vestuves, o na-

muose kabinti ant sienos kaip puošmena, šiandieniniuose 

interjeruose jų nebėra.



Gervėčių krašto audinių spalvų gama ir raštai primena Pietų 

Lietuvos, dzūkų tradicinius audinius. Spalvotos lovatiesės 

dažniausia būna apmestos linais, o ataustos linais, vilna, re-

čiau – šilku. Visoje Vakarų Baltarusijoje paplitę ryškiaspalvės 

skersadryžės dvinytės ir trinytės lovatiesės, kuriose mainosi 

siauresnių ir platesnių skirtingų spalvų dryželių juostos. Bene  

puošniausios diminės keturnytės ir aštuonianytės lovatiesės, 

kuriose įprastai derinamos tik dvi spalvos ir smulkūs geomet-

riniai raštai – kryželiai, langeliai, rombeliai... Daugiausia ger-

vėtiškės išsaugojusios naujoviškomis laikomų rinktinių lova-

tiesių su tradiciniais žvaigždučių, gėlių vazonėlių raštais ar 

stambių augalų motyvais.

Rankšluosčiai austi iš nebalintų ir balintų linų, keturnyčiai 

ir aštuonianyčiai, taip pat rinktiniais raštais, o jų galai būtinai 

puošti nėriniais – karunkomis. Tokiomis pat puošniomis nėri-

nių juostomis buvo apneriamas ir namuose austos lininės pa-

klodės platusis kraštas, kyšantis iš po lovatiesės... 

Moterys iki šiol puikiai atsimena visus linų darbus – rovi-

mą, kūlimą, klojimą, kėlimą, džiovinimą, minimą, braukimą, 

šukavimą ir, pagaliau, verpimą ir audimą, taip pat linaminio 

talkas pas kaimynus, o vėliau – ir kolūkio brigadoje. Iš jaunys-

tės – Advento vakarojimus prie ratelių, nuo Užgavėnių prasi-

dedantį audinio metimą, o gegužę – jau drobių balinimą: iki 

Kalėdų kuodelį reikia suverpcie, per Užgavėnes  – mesti stovus, t. 

y. pradėti  audimą, o pražydus sodams – balinti audeklus.  

Verpt linus sueidavom kartu. Vakare keturiose, penkiose apsėdam ap-

link lempų ratu ir verpiam.  O jau dzienų – tai po kiekvienu langu sė-

di, akis išvėli... Kokią savaitę par vienų suveinam, pabūvam, tadu 

pas kitų – kitų savaitį... Su vilnu jau neidavo niekur verpt, vakarot, 

jau savo namuose...  

Pavasarį būdavo darbymetė moterim – mesdavo stovus. Mūsų tai 

buvo ori padaryta, lauke – pritvirtinta toki cvekai stiprūs, pagaliu-

kai, ir ten metėm. Pastatė tokius kryžiokėlius, kur siūlai sumatoti, ir 

meta. Per Ažugavėnes labai jau visi meta. Mes ant sienos mesda-

vom. Buvo lenta tokia, storiau nei kaip lenta, ten vienas – du paga-

liukai sumušta, ir kitam gale, nu ir ant tų pagaliukų vienam gale, ki-

tam gale, – va taip vaikšto ir meta...

O jau pavasarį, tai jau visi prie upės. Bėga moterys, katara anks-

čiau, kad jau nunešt patiest drobę, kur arčiau prie upės, kad vanduo 

arčiau būt. Pamerkia ir patiesia, o paskiau jaunimas arba moterys 

ataina labai greitai ir vėl merkia. Su laistytuvu tuo merkia, merkia ir 

merkia. (...) Balindavo ne anksčiau gegužio, kap sodai žydi. Sako, ta-

du bąla labai. (Janina Trepšienė, g. 1931 m., Rimdžiūnai)

Moterys ne vien šeimyną aprengdavo, bet ir prisidurdavo 

pragyvenimui:      

Seniau iš tų drobių žmonės ir gyveno. Atsimenu, vis mama bardavo-

si, kad gražiai verptume, kad jau drobė graži būtų. Apmeta, išau-

dzia, išbalina ir tada veža parduoc. Ten Varnionyse tokia žydauka su-

pirkdė. Atvažiuoja ketvirtadienį ir supirkdo tas drobes. Žiūri, kad ne-



būt su fliorku balinta, kad būt natūrali išbalinta. Tada jau parsiduo-

davo ir mum jau kokių kapeikų duodavo. (Janina Trepšienė, g. 

1931 m., Rimdžiūnai) 

Kolūkių laikais gervėtiškių audiniai buvo tapę bene pa-

grindiniu šeimos pajamų šaltiniu:

Buvo blogai kolchozuose. (...) Atėmė visa kų. Varė tuosa kolcho-

zuosan, viskų išvežė – grūdų kiek turėjom, visokias normas davinė-

jo. Kolchozan gi nesnorėjos eic. Visa kų raik atduoc, ir atdavėm. Ir 

grūdus išvežė, dar ir pinigus liepė duoc. Ir likom be nieko. Ir arklį atė-

mė. (...) Pirmiau kolchozi pjauni pjauni ir gale mėnesio nieko negau-

ni. (...) Nusipirkc nėr už kų. Tai aš audiau. Audiau paklotes, dariau 

megztinius. Kiek ažsikrutu, tadu nusperku kų sau. Rygon net 

audiau. Lietuvon audiau, Dūkštan. Dabar nei audžiu, nei mezgu. 

Jau viskas padaryta. (Leonarda Blaškienė, g. 1935 m., Rim-

džiūnai)



Leonardos Rinkevičienės skersadryžė paklotė – lovatiesė. 
Galčiūnai, 2012
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Leonardos Rinkevičienės audiniai. Galčiūnai
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Marijos Petravičienės lovatiesė. Galčiūnai, 2011
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Lovatiesė Viktoro Kuckos namuose. Knystuškės, 2011
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Skarinio kutai – drobelė, ant kurios buvo pilamos virtos bulvės, 
dedama iškepta duona. Galčiūnai, 2011
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Marijos Petravičienės rietimai. Galčiūnai, 2011
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Džiūstanti staltiesė. Girios, 2012

352 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS Interjero tekstilė   •   353



Marijos Petravičienės, Helenos Mockienės ir Elenos Bublevičienės 
lininių paklodžių nėriniai – karunkai. Galčiūnai, 2011; 
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Mockos, 2014; Rimdžiūnai, 2011
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Janinos Karmazienės lovatiesė. Pelegrinda, 2011
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Marijos Petravičienės mergvakario – Vainikų vakaro staltiesės 
fragmentas. Galčiūnai, 2011
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Marijos Juškienės rankdarbiai. Mockos, 2014
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Elenos Bublevičienės siuvinėtas pagalvės užvalkalas. 
Rimdžiūnai, 2011
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Leonardos Iljoic rankdarbiai. Knystuškės, 2010
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Marijos Kiškelienės, Helenos Mockienės, Leonardos Iljoic 
rankšluosčiai su karunkom. Mockos, 2010, 2014; Knystuškės, 2010
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Marijos Kiškelienės mamos austas ir siuvinėtas rankšluostis. 
Mockos, 2010

Interjero tekstilė   •   365



Vėdinama laidotuvių paklotė. Gėliūnai, 2011
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Marijos Ravaitienės skrynioje –  rietimai maišams siūti. 
Miciūnai, 2011
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Leonardos Augulienės audiniai. Rimdžiūnai, 2012
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Leonardos Iljoic audiniai. Knystuškės, 2010
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Leonardos Iljoic lovatiesės. Knystuškės, 2010
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Lovatiesė Viktoro Kuckos namuose. Knystuškės, 2011



Leonarda Blaškienė, Rimdžiūnai, 2010
Helena Lukoic. Gervėčiai, 2011
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Albina Lukšienė. Girios, 2010
Marija Kiškelienė, Mockos, 2010
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Leonardos Iljoic lovatiesė. Knystuškės, 2010
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Helenos Mockienės lovatiesė. Mockos, 2010
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Marijos Juškienės lovatiesės. Mockos, 2010
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Elenos Bublevičienės lovatiesė. Rimdžiūnai, 2011
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Helenos Mockienės lovatiesė. Mockos, 2014
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PAMALDUMAS
Šventas kampas, Agotos duona, malda, giesmės

Viena iš pagrindinių senosios kartos gervėtiškių gyvenimo 

atramų – tikėjimas, pripildantis jų kasdienybę ramybės, nuo-

lankumo, susitaikymo dvasios. 

Jei aš Dievu tikiu, tai man atrodo, kad viskas nuo Dievo priklau-

so... Viskas Dievo skirta... Dievas skiria, paleidžia tave į pasaulį ir pa-

sako: turi protą ir gyvenk... 

Kasdienė malda po vieną ar dviese, klausantis iš Lietuvos 

transliuojamų Marijos radijo mišių, nuo kambario sienų žvel-

giantys šventųjų veidai, didžiųjų švenčių ir šventinių dienų 

mišios bažnyčioje, gegužinės ir birželinės pamaldos prie kai-

mo kryžiaus ar sutartuose namuose, rožinio kalbėjimas, tebe-

sitęsiantis nuo mergavimo laikų iki gyvenimo pabaigos, kai-

mo moterų maldos ir giesmės prie ligonio ir mirusiojo, kapi-

nėse, kapinių koplyčioje, prie kapo, užstalėje... Tai tik praša-

laičio įspūdžiai, kuriuos patvirtina ir autentiški liudijimai:   

Va, pas mus tai va sekmadienį susirinkdė bobos (…), ražančių kał-

bėjom. Tai pirma, kap buvo moterų daug, tai reikėjo [kad būtų] pin-

kiolika moterų. Tai jaunystėj reikėj. Ė dabar raskyrė un trijų dalių, ir 

po penkias moteris. Tai va, sekmadienį atajo, pinkiose va sukałbėjom. 

Vat ir viskas. Ė kur pinkiolika moterų pasdėj?  Nu, dešimc? Tai tik 

pinkios liko… Tai kas mėnasis, kap tik prasidėdo mėnasis, tai tadu 

ataido ir meldėsi pirmą sekmadienį. 

[Jau daug metų taip būna?] Daug, itai daug. Až jaunystės. Aš jau-

na buvau, da netekėjus, mergu, tai pas mus un kutarų buvo nu nela-

bai daug moterų, tai neteko, tai ir mergas priėmė par  jau bobas 

melstis. Tai aš da mergu meldiaus, ir tadu visų laikų tep kas mėnasis 

ataido… (Marija Savickienė, 1927–2013, Galčiūnai)

tas



Iš vaikystės atsimenama, kaip buvo švenčiami visi šventadie-

niai, o sekmadienį  – nedėlioj – mišių laiku, kas neišvykęs į baž-

nyčią, melsdavosi namuose: 

Ė sekmadieniais itai nė kokio darbo nedavė tatos daryt, švinta tai 

švinta (…) Tai va, toki seniau buvo žmonės. Labiau buvo tikintys, aš 

sakyciak. Jau sekmadienį tai nedirbdavo ir nežiūrėdavo, kad lietus ly-

ja. Sako: „Dzievulis sulis, dievas ir išdžiovins.“ Švinta, nedėlia. (Ja-

nina Trepšienė, g. 1931 m., Rimdžiūnai)

Mama prisakius nedėlioj, kap dvylika valandų, kad būtume na-

mie visi vaikai. Čia jau buvo, reiškia, mišios jau, visur šventa buvo. I 

pamėgink neateiti an dvyliktos valandos namo. Tai tada jau gali dir-

žo gaut...  (Marija Ravaitienė, g. 1931 m., Miciūnai) 

Pažeidus šią tvarką prasidėdavo sakmiški nutikimai: 

Aš, kap menu, sakau, va kap ir gavėnios metu ar per adventų, tai 

(…) par rytų unksti, dar tumsiuo, ateidavo ir mus budina ceta – ma-

ma kitoj pirkioj pečių kuria, sniedaunių [pusryčius] jau daro, o mes 

apsėdį valandas giedam, nu, tėvelis, brolis, ceta, vaikai mes visi, kaip 

ir gavėnioj, arba kap ir taip vat nedėlioj. Jau kap cik mišios bažnyčioj, 

tai jau močiutė visus vaikelius, kiek ce jau, ir kaimynus sušaukdavo 

– klaupiamės ir kalbam rožančių. Va, labai jau buvom tikintieji…

Tėvelis kap provijo, penkiolika metų buvo jam, tai mama jau jam: 

„Vaikeliai, neikit niekur toli, bo va jau, zaras, jau bažnyčioj mišios, 

klaupsimės ir kalbėsim ražončių“, ir anys iš tos pirkios, kur cia va sto-

vėjo, cia buva du broliai, anys pabėgo, prie upės nulėkė, ir nėra jau 

jų, boba sako: „Kad juos kur, sako, pabėgo…“. Ale juos pastrošino, at-

lėkė, saka, išmėtravį, nusgundį. Va, saka, kad priajom prie upės, tai, 

saka, kad kokis priajo  jaunas žmogus, saka, su tokiu lenktiniu, kaip 

tie sulenktinai nedidukai peiliukai, tai, saka, ar alksnis storulis va to-

kis prie krašto, tai tik, saka, tuo peiliuku stuktels – alksnis ir griūva, 

vienas, kitas... Tai kaip nusgųs jau anys, tadu pabėgo jau namo, pa-

provijo… Tai va, saka, močiutė: „Nelėkit daugiau nedėlioj mišioj“. 

Va, seniau gi rodėsi gi kas žmonėm, buvo gi kokių, tai va. (Marija 

Juškienė, 1931–2013, Mockos)

Prie liaudiško pamaldumo puikiai dera ir tikėjimas sau-

gančiomis ar gydančiomis bažnyčioje pašventintų daiktų ga-

liomis.  Tikima, kad pašventinta verbė ar Žolinės puokštė sau-

go namus nuo griausmo, o mirusiuosius – nuo piktųjų dvasių.  

Dar daugiau tikėjimų, susijusių su šventos Agotos duona ir pa-

šventintais linais, kurių sruoga ar siūlas užrišamas ant per 

Grabnyčias šventinamos žvakės ar verbės.  Jie pasižymi ypa-

tingomis gydomosiomis galiomis, gali apsaugoti ne tik nuo 

gaisro, bet ir nuo blogos akies, nelaimių kelyje….  

Nu, sako, kad atima karvėm pienų...(...) Sako, akys. Jeigu akim jau 

kas nors pažiūrėjo blogom, tai, sako, karvės pieno neduoda.. [O netu-

rėjote kokios apsaugos, kad nenužiūrėtų?] Ne, tokių... Agotos linų 

užriša, sako, tada nieko nebijo. (...) Nu, švinčiam per Agotų, linus, 

duonų švinčiam. (...) Aš ir dar vaikam ir mašinoj pridėjus ir duonos, 

ir linų. Va, aplink guzikus kur apsuki linelį, vienų ištraukįs, itai jau 

labai gerai – saugu. Ir nuo akių. Nu, nuo visa ko saugoja gi. 

[Kiekvienais metais pasišventinate?] Kiekvienais metais šventina-

mės. [Ir nereikia keisti tų pašventintų linų?] Ne, ne. Anys švinci. Aš 

jų visur, visur... Un pirkios pridėjus, visur pridėjus tų linų, i duonos 

itos. Va, cia gi kaimynai mūs degė... Va teip va, namai su namais. Ir 



cia sudegė, ė tos – nesudegė. Sakė, aš visur duonos prikimšusi – tos 

Agotos. Nu, tai ir saugojo. Agota saugojo visus. [Ir visur dėdavo tos 

duonos?] Visur dėdavo tos duonos, visur! (Leonarda Blaškienė, g. 

1935 m., Rimdžiūnai)

Pasišvenčiu kasmet i ne vienų [žvakį]. Vandenį švintina prieš Ve-

lykas šeštadienį. Pirkelį pašvinčiam, atsinešį. Pati triskart išgeriu. 

Dukteriui įlieju pusę buteliuko.... Agotos duona – nuo pažėro. Kap 

unsviedė Agotos duoną į pažėrą – tai ugnis niekur nėjo... (Marija 

Gulbinavičienė, Mockos)

Jeigu gaisras dega, tai reikia apibėgti su Agotos duonu aplink tų 

gaisrų, ir numest vidun, ir stotis. Ir kur stovės tas žmogus, anas degs 

prastai. O jeigu kur nulėks, tai ugnys paskui jį lėks. Lakia,  itaip yra, 

itaip yra. (...) Va, kaimynai kap degė, tai ten tokia, dabar jau jinai mi-

rus, atlėkė, atnešė duonos ir stojosi, va cia,  tiesiai. (...) Visa liepsna, 

visa kas ant mūs namų ajo... O jinai atnešė duonos, inmetė, o pati sto-

josi tin, toj pusėj gatvės, ties namais šitais. Nu, ir nuvejo viršun visa 

kas. Nuvejo degt viršun. Ė tadu nudegė visa kas, ir kaminas kap 

griuvo, tai ko jos neaždaužė, kap griuvo ungi jų. Ė, buvo, sako, kų jei-

gu bėgsi, kur lėksi, ungi ty ir ugnys lėks su tavim. Ton pusėn... Sako, 

dega, linksta... Ana nenulėks toliau, jeigu toliau kur... Ale gi vis, vis 

tai cia jau kaimynystėj, kur nors šitoj pusėj gali užsidegc... 

(Leonarda Blaškienė, g. 1935 m., Rimdžiūnai)



Laikas maldai. Milcėjos, 2010
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Per grabnyčias kartu su žvakėmis pašventinti linai naudojami 
gydymui.  Milcėjos, 2010
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Šventajame kampe – vietos meistro darbo koplytėle. 
Pelegrinda, 2011
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Gėliūnų kaimo moterys įrašinėja laidotuvių giesmes. 2010
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Gėliūnietės – puikios dainininkės ir giesmininkės. 2010
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Šventas kampas pas Alinką. Rimdžiūnai, 2012
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Šventintos puokštelės virš lango saugo nuo griausmo. 
Gėliūnai, 2012
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Šventas kampas. Gėliūnai, 2010
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Rimdžiūnai, 2012
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Leonardas Petrikas – paskutinis iš garsių giedotojų vyrų. 
Milcėjos, 2010
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Gieda Galčiūnų kaimo giesmininkė. 2011
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Ant gerojo kambario – pirkios stalo viskas, ko reikia kasdienei 
maldai. Galčiūnai, 2011
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Svočios dainuoja. Gudinykai, 2010
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Šventinta Agotos duona nuo griausmo dedama ant palangės. 
Miciūnai, 2012
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Metus šventintos puokštės laikomos kambaryje, vėliau jos namus 
saugo pastogėje – po dungsciu. Mockos, 2011
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Galčiūnai, 2011
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Šventas kampas. Galčiūnai, 2011

418 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS Pamaldumas   •   419



Gėliūnai, 2010
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Iš kartos į kartą perduodama relikvija – Nukryžiuotasis. 
Pelegrinda, 2010
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Verbė – prieš šventinimą ir prie švento paveikslo. 
Rimdžiūnai, 2012
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Gėliūnai, 2010
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Kalėdų žvaigždė. Petrikai, 2010
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Maldaknygėje saugomos ir brangiausios fotografijos. Girios, 2011
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IŠMINTIES PERDAVIMAS
Dainos, pasakos, atsiminimai

Gervėčiai visais laikais rūpėjo lietuvių kalbos, tautosakos 

tyrinėtojams kaip savitą tarmę ir turtingą sakytinę tradiciją 

išsaugojęs kraštas.  Ir XXI a. pradžioje lietuviškuose kaimuose 

dar atradome dainuojančių ir giedančių moterų, išgirdome pa-

sakų su padainavimais, kuriomis nuo seno garsėjo šis kraštas, 

taip pat sakmiškų pasakojimų – prisdavimų, dažniausiai sieja-

mų jau su tėvų, senelių patirtimi. 

Kalbinti žmonės geranoriškai dalijosi vaikystės, jaunystės 

prisiminimais apie šeimą, kaimo bendruomenės gyvenimą. 

Klausiami pasakojo apie žemdirbio darbus ir šventes, jų pa-

pročius, dalijosi iki šiol kasdieniame gyvenime taikomomis 

liaudies medicinos žiniomis ir gydymo praktikomis.  Žavėjo 

ir stebino iš kartos į kartą perduodamas žinojimas, įsismelkęs 

net į sapnus, kartais išlikęs kaip savojo pagrindimo nebeturin-

čios tikėjimo formulės. 

Albo va, seniau, sako, bites susapnuotie – tai, sako, gaisras, gais-

rui, nu, ir aš va, žinote, ir  susapnavau. Regis, tiek avilių tenaikos… 

Anam gali Vincuko nameliai stovėjo. Un jų daržo tiek avilių prista-

tyta,  ir mės, ragis, sukaliojomės po tuoj atšaimu, ė bitės tep i šnio-

kia…. Tai va, labai jau graitai ažsidegė jų namas ir sudegė. (Marija 

Juškienė, 1927-2013, Mockos)

Tradicinės išminties perdavimui svarbus kartų ryšys. Ma-

žiausiems savo patirtį ir žinias paprastai perduodavo senelių 

karta. Tai gražiai paliudijama vaikystės atsiminimuose:  

Man tada ėjo septinti metai, tai išprašydavau mamos, kad leistų 

nueiti pas kaimynus, vadzinamus Jurelio. Jureliek buvo ir savų 



vaikų, ir sueidavom kaimynų vaikai klausytis pasakų ir visokių pa-

davimų, pasakojamų dziedo Jurelio. (…) Dziedas Jurelis buvo giliai 

tikintis žmogus, tai jis mums daug pasakojo iš religijos, apie Kristų 

ir Jo gyvenimą, apie aniolus gerus ir blogus. Blogi aniuolai buvo 

Dzievo prakeikti ir pavadzinci velniais. Velniai prisduodavo blogai 

darantiems žmonems gyvulių pavidalu – ožiu, baronu arba arkliu. 

Dziedas Jurelis mus mokė, kad nedėlioj ar kitom šventom dzienom ne-

galima nei eiti uogauti, nei žuvauti, nei nereikalingų darbų krutėc… 

(Marija Mažeikienė, g. 1923 m., Petrikai) 

Iš vaikystės dažnai atsimenamos pasakos, sektos močiutės 

– bobos,  sėdint ant krosnies, toliau nuo kasdieniuose rūpes-

čiuose ir darbuose paskendusių saugusiųjų: 

Oi, tai gi vat seniau vis menu močiutė pasakojo, kap buva dziedas 

su bobu ir išsivirė pupelių daug, ir vaikų daug turėjo, ir tadų to valgė 

ciej vaikai, valgė tos pupas, viena pupalė ir ažgriuvo po lova, ar kur 

tenai. Nu ir to pupelė ėmė augci ir augci, vis boba sako: „Dziedai 

plėšk lovų“, dziedas praplėšė. Ta pupelė augo vis aukščau, aukščau. 

Sako boba: Ddziedai, dziedai, plėšk lubas ir dunkstį“. Dziedas pra-

plėšė... Tai da ma močutė pasakojo,  ale aš va sa anūku, kap imu, tai 

anas par man cik itos pasakos ir prašė. To pupelė augo augo jau link 

kmūrom, link dungaus, jau ir linksta, boba sako: „Dziedai, plėšk jau 

tuos debesis ir dungų, ba jau nulūš pupelė“. Tas dziedas ir užlindo 

un tų debesų, rado ožkų namelį, unlindo anas tam namelin, prigrau-

žė tų gi... pečius buvo, i sūrų,  i sviesto,  ir saldainių, anas privalgė 

privalgė, sugraužė tų ir pečių. Ataida ožkelės, ėmė tų dziedų muščie, 

tas jau dziedas ėmė prašytis, sako: Aaš jum atnešiu savo bobų, bobelį, 

nemušcie mani“. Nu tos ožkelės ir gerai.  Atajo, siuva maišų.  Boba 



mo dalimi.  Apie jaunystėje, vaikystėje patirtus XX a. pirmo-

sios pusės įvykius tebepasakoja tarsi iš to meto perspektyvos, 

jie neapauga naujomis detalėmis ir interpretacijomis net pra-

bėgus daugiau nei pusei amžiaus:

 „ [S. P.]<...> karo laiku prabuvom cia, Gervėciuose. [G. P.] Kas gi, 

tai partizanai vaikščioja, tai cia ruskie ataidavo, tai cia palskie atai-

davo, nieko nebuvo apsisagt, nieko nebuvo prisirinkt… Labai daug 

vis ko teko... [S. P.] Taigi Gervėciuose tokie bojai buvo, oj, sepctyni, 

mūsi, buvo kareivių, aš nežinau kas ty, ar milicininkai… Ale lietu-

viai buvo, ty buva visi lietuviai…. [G. P.] Toki cia jie tebuva lietu-

viai... [S. P.] Ir vokiečių… [G. P.]Nu... bunkeriuos. [S. P.] Taigi pri-

ajo mūsi apie tris šimtai partizanų, sugrūdę anksti juos… Ale bun-

kerius turėja. [G. P] Kap kariavo… [S. P.] Tai nė vienas lietuvis ne-

buvo… (Rimdžiūnai)  

Taip pokalbyje klostosi prisiminimai apie didžiausią mūšį, 

vykusį Gervėčių apylinkėse prie niemčių – vokiečių. Tąkart, 

apie 1943 m. rusų partizanai apšaudė Gervėčių miestelyje bun-

keriuose pasislėpusius lietuvių policininkus, septyni karei-

viai žuvo, sudegė pagrindinės gatvės mediniai namai… Nors 

ši istorija prisimenama visuose Gervėčių kaimuose, akivaiz-

du, jog jau į devintą dešimtį įžengusiems  pasakotojams ji to-

kia pat miglota kaip ir prieš 70 metų...

Kitaip klostosi talentingos daininkės ir pasakotojos, geriau-

sios kultūrinės ir istorinės šio krašto atminties saugotojos, de-

vyniasdešimtmetį jau atšventusios Marijos Mažeikienės rašo-

ma šeimos, giminės, kaimo, Gervėčių lietuvių gyvenimo isto-

sako: „Kų tu dziedai darai?“ „Ot šai tai , maišų susiuvu. “ Kap pa-

siuvė, sako: „Land boba maišan“. To bobu unlinda, anas ir naša par 

toj pupelį. To jau lig pusėj danešė, to boba sako: „Aš noru laukan, to 

ir to noru…“ „Maišan darai.“ Ė to baba kap padarė maišan, kap 

griuvo to pupelė ir dziedas... Tai dar sako, kap šaltis, tai kaulalai dzie-

do ir bobos bližga... va. Itai da, menu, kap aš maža buvau, mana mo-

čiutė vis provijo. (Marija Petravičienė, g. 1927 m., Galčiūnai)

Taip mokytasi ir dainų. Deja, kartų ryšys nutrūkęs, vyres-

nieji  jau negali užtikrinti šios tradicijos perdavos, tad ši parei-

ga tenka šiame krašte dirbantiems mokytojams ar entuzias-

tams. Taip vaikus, lankančius Rimdžiūnų vidurinę mokyklą 

dėstomąja lietuvių kalba, ir kaime įkurdinto lietuviško vaikų 

darželio lankytojus jų senelių dainų kelerius metus mokė iš 

Vilniaus atvykęs etnomuzikologas Arvydas Kirda. Jo rūpes-

čiu skirtingų kaimų dainuojančios moterys buvo paskatintos 

burtis, prisiminti visą savojo kaimo repertuarą ir ryžtis atlikti 

jį scenoje – tiek Gervėčių krašto kultūriniuose renginiuose, 

tiek Vilniaus folklore festivaliuose… Laidotuvėse giedančių 

moterų prašymu, A. Kirda įrašė visas jų giesmės, kad jos 

skambėtų tų pačių giesmininkių šermenyse, nes nebebus kam 

jas apgiedoti…

Tradicinė išmintis, mitinio pasaulėvaizdžio atspindžiai gy-

vuoja nugludintų pasakojimų pavidalų. Kitaip reiškiasi isto-

rinė šio krašto žmonių atmintis.  Sakytiniai atsiminimais apie 

konkrečius  istorinius įvykius fragmentiški, trūkinėjantys, ne-

susiklostę į nuoseklesnius pasakojimus, kurie būtų kartkartė-

mis prisimenami, o ilgainiui galėtų tapti vaikų ir anūkų žinoji-



rija. Septintajame dešimtmetyje tautosakininkės Danutės 

Krištopaitės paskatinta, ji pradėjo rašyti savo atsiminimus. 

Tai lakoniški tekstai, nepaprastai vaizdžiai ir įtaigiai pertei-

kiantys prisiminimus apie praeitį, kupini tradicinės ir gyveni-

miškos išminties: 

Gimiau 1923 metais 24 lapkričio Gervėčių parapijoj, Girių kaime, 

mažažemio Petriko Juliaus daugiavaikėje šeimoje. Tėvas buvo lietu-

vis, mokslo nedaug turėjo – tris klases pradinės mokyklos rusų caro 

čėsais, buvo biednas – žemės buvo penkta dalis valako, 4 ha, un 

dzviejų brolių (valakas žemės skaitėsi 21 hekt). Brolis tėvo išėjo un 

namų, tai yra užkuriosna. Tėvas kaip vyresnis brolis likdamas na-

mie, turėjo užmokėti broliui už jo dalį ir išpasoginc. Taigi, išdavus 

brolį, tėvui liko visi 4 ha žemės. Apsiženijo dar su biednesne až sau 

Grigaravičiūte Rože, taip pat lietuvaite, neraštinga. Rašyc nemokėjo 

nei kiek, skaityc truputį mokėjo, bet cik lenkiškai. Tėvai mamos be-

veik neturėjo žemės, cik vienų gesentinų, tai visų čėsų slūžijo par len-

kų ponus, slūžydama ir pramoko skaityc, bet cik lenkų kalba. Tekėda-

ma mama buvo našlaitė – tėvas žuvo kare 1914-tais metais, o mama 

buvo mirusi. Iš tėvo pusės dzieduko neprisimenu, šiek ciek menu bo-

butę – buvo imta iš Gervėčių, iš Juškų giminės. Man buvo septyni 

metai, kai mirė bobutė, nedaug kų prisimenu..... 
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Giedotojų prašomas, Arvydas Kirda įrašė laidotuvių giesmes 
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446 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS Išminties perdavimas   •   447



Kelionė į praeitį IV. Gėliūnai, 2013

448 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS

Kelionė į praeitį V. Rimdžiūnai, 2012

Išminties perdavimas   •   449



Janina Trepšienė – Rimdžiūnų kaimo šviesuolė. 2011

450 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS Išminties perdavimas   •   451



1923 metų gimimo gervėtiškės. Rimdžiūnai, 2012

452 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • GYVENIMAS

Girios, 2012

Išminties perdavimas   •   453





LIAUDIES MAGIJA

Gervėčių krašte, kaip ir visoje Rytų Aukštaitijoje, gerai 

prisimenama užkalbėjimų arba gydymo žodžiais tradicija.  

XX a. I pusėje kiekvienas kaimas turėjo savo užkalbėtojus. Ne 

vieno kalbinto gervėtiškio mama ar močiutė dar mokėjo sa-

vuosius pagydyti nuo išgąsčio, nužiūrėjimo, vėjo ar sąnarių 

skausmo, taip pat nuo gyvatės įkandimo, ar rožės – ant odos 

atsiveriančių žaizdų. Esant rimtesnei bėdai, kreipdavosi į ki-

tus, dažniausiai visoje apylinkėje žinomus užkalbėtojus, pas 

kuriuos atvažiuodavo žmonės ir iš tolimesnių kaimų.

[Ar šitam krašti buvo žmonių, kurie užkalbdė?] Buvo. Dažė i 

daug buvo tokių. Dar [dabar] tai nežinau aš. Aš menu, kap koja buvo 

sucinus. Kap itai – rožė buvo. Par vienų nuvažiavau – užkalbėjo, ne-

padėjo, nieko. Pas kitų nuvažiavau – ir vsio. Un kitos dienos – kaip 

nebuvę nieko. Va tokia buvo [koja] – iš pirkios neišėjau. Gaigaliuose 

buvo vyras. Tai čia va Gaigaliuose [ir] boba buvo – ana užkalbdė nuo 

šešių rožių, ė anas – nuo dvylikos. [Kap žinot, kiek tų rožių?] Šaptū-

nai jau žino...  (Marijonas Atminis, Gervėčiai)  

Daugelis gali pasidalyti savo patirtimi: kaip jiems patiems 

ar jų vaikams, dažnai ir  gyvuliams užkalbėjimas padėjo. Kon-

kretesnių žinių, kaip gydyti užkalbant, jie neperteikia – tai lie-

ka paslaptimi. Buvo tikima, kad  išdavęs magiškas formules, 

užkalbėtojas netenka galios, be to, šios žinios pries mirtį turėjo 



būti perduotos vyriausiam arba jauniausiam vaikui. Užkalbė-

tojo žodžiai, malda veikė tiek užkalbant ligonį, tiek per tarpi-

ninkus – užkalbėtą vandenį, duoną ar cukrų. Užkalbėtu van-

deniu buvo girdomas ar prausiamas ir sergantis žmogus, ir 

gyvulys:

Tai seniau gi buvo cia daug tokių, katri gydė. Tai va nuo, kap tai 

jum pasakycie, „padzyvas“ gi [nužiūrėjimas], „nuo akių“ gydė, nuo 

išgųscio, nuo rožės, da ti nuo ko gydė. Buvo tokių žmonių, ku gydė. 

Dar [dabar] jau nėra. Va ir mano pamotė kap buvo, tai labai gydė ana 

„nuo akių“. Ba jau, buva, ir karvė susirgo, buva ir žmogui kas pasda-

ro nuo akių. Ana labai mokėjo, meldėsi tep jau, labai jos ir mačijo.

Maldas kalbėjo, undenį samė iš viedro ir butelin tan, ir meldėsi, nu ta-

du tų undenį jau atiduoda, jau tuo undeniu ir prauscis raikia, ir ger-

cia, – ir mačij. Ir skatų [gyvulį] kokių ti, karvį, ar kų, tai paprausi, ir 

pamačija. [O kieno tos akys blogos? Kas ten gali nužiūrėti?] 

Ė kas juos žino, buvo tokių žmonių, kur akys blogos, buvo, kur pats 

savo akių. (Marija Petravičienė, g. 1932 m., Galčiūnai) 

Bene dažniausiai buvo užkalbamas išgąstis ir nužiūrėji-

mas. Žinota, kad ko nors labai išsigandęs vaikas gali nustoti 

miegoti, kalbėti, vaikščioti, gali būti suparaližuotas ar net mir-

ti. Nužiūrėjimas ar prakeiksmas taip pat gali susargdinti ir 

žmogų, ir gyvulį. Emocingi, įtaigūs pasakojimai apie nužiūrė-

tus gyvulius, kurie pasiunta ir nugaišta, jei nespėji jų nupraus-

ti užkalbėtu vandeniu, kartojasi. Tokie pasikartojantys siuže-

tai vadinami sakmiškais pasakojimais. Įprasta manyti, kad jie 

ne atspindi tikrovę, bet ją aiškina, remdamiesi tradicine iš-

mintimi ir jos siūlomais patirties perteikimo būdais. Vis dėlto 

vargu ar suabejotume aštuntą dešimtį baigiančios moters vai-

kystės prisiminimų tikrumu:

Nu i kaip aš dar buvau namie, mūsų gi buvo keturi paršukai labai 

gražūs. Ir kiaułė mūsų lakstė lauki. Nu ir ti kaimynų ti lakstė jau tas 

paršas, jau kitas tekis. Nu mūs jau kiaułė liko jau nėščia gi. Nu jau 

mūsų gi liko keturi paršiukai. Nu lakia to jau moteris, i jau, sako, la-

bai akys jos buvo blogos. 

Tai mūsų tie paršai an atšlaimo buvo išlaisti, toki jau buvo gražūs, 

kap ponaičiai, i šėrėm mės juos pienu. Nu ir laksto, ė to [ta kaimynė] 

lėkdama: „Oi,  Adalia,  – sako un mamos manos, – Oj koki paršai, ar 

ne po mūs tekio?“ Mama sako: „Nežinau“. Tai jūs, kad žinotute, kap 

itai tos akys būna. Tai ana netoli dar nułėkė, tai mūs tiej keturi par-

šiukai va tep va ėmė va lakstyt ratu, i kap ėmė čypc. I va tep va ratu 

laksto paršiukai, va vienu kartu. Moma sako: „Aš lakiu Barauskau“. 

Ti kaimynas buvo Barauskas. Sako: „Papjausiu. Paprašysim, maž 

paskers.“ „Ė tu, sako,  – ė tai mano anyta buvo, Liudvisia vadinosi, – 

ė moma mano sako: „Ė tu lėk par Liudvisių ažkalbėc.“ Ė va tep ti ne-





toli, va par laukų, ir aš labai atlėkiau ce va graice [greitai],  i pasa-

kiau: „Teta gi ažkalbdyk gi tu jau paršiuką mūsų.“ Nu ir ana užkal-

bėj, tai lyg kol aš parłėkiau namo, tai jau du paršiukai buvo išgaišį. 

Lik aš va parlėkiau, lik ana užkalbėj man ciem. Ė aš kap dalėkiau va at-

šlaiman, ir iš tolo va itep iš bonkės tuo undeniu un tų dviej aplėjau. 

Nu ir ciej paršiukai liko. Tai va, tai žinau, kų tai mačyt tai mačijo. Ė 

tai akys tai tiek pat, ir tokių akių žmonių buvo. Tai man tokis atsitiki-

mas buva, tai ne tai, kuriai pasakojo kas, ale tai mano gyvenime. [Bet 

tai jau žinodavot, kad ta kaimynė jau tokių blogų akių?] Mės jau ži-

nojom, kų ana jau tokių blogių akių. Ė ana vis: „Oj, aj, kokie paršai, 

itai po mūs tekio.“ Nu i moma sako, tadu jau dzykais [laukiniais] jau 

lakstė, čypė jau, vienu kartu kūliais virsta paršai. Moma sako: 

„Lak!“ Tai moma nulakė par kaimynų, kad paskerst, ale kol tas ataj 

kaimynas, tai jau anys jau, vienas išgaišo, kitas. Ė aš atlėkiau su un-

deniu, tai ti gi va iš tolo aplėjau, tai tadu gi ir atsejo [praėjo]. Tai man 

tokis atstikimas buvo. Tai ne baika. Tai va kap, visap būdavo... (Bro-

nė Kuckienė, 1932–2014, Girios)  

Šiuo pasakojimu perteikiamos svarbios žinios, kaip atstaty-

ti sutrikdytą pasaulio tvarką. Nužiūrėti gali pavydus, piktas 

žmogus, kuris sąmoningai siekia pakenkti. Beje, pakenkti ga-

lima ir neturint blogų ketinimų, tiesiog turint blogas akis, ne-

apdairiai pasakius piktą žodį, ar net per daug ką nors giriant. 

Kenkiančių akių žmogus gali kitą apžavėti net ir nelinkėda-

mas blogo, tiesiog tokios jo akys. Kaip ir netyčia išsprūdęs 

emocingesnis žodis gali virsti prakeiksmu:

Aš va, par man buvo tokis atsitikimas. Buvo ten paršas par mus ir, 

znai, dzidelis. Ans rods ir sirgo. Tadu jau buvo ir nieko tas paršas. Aš 

nunešau jam ėsc. Anas jau paskėlįs ėmė ir iššoko va pro duris. Tep aš 

sakau: „Oi, kad tau vilkai, gulėk, gulėk! Ė dar jau šokinėsi, aš pas-

kum tavi ir varysiuos.“ Aš jį unvarau, anas kap atsigulė, daugiau ir 

neėdė, ir gulėj, ir gulėj. Nuvėjau, te viena ta kaimynė, ana kap man 

ažkalbėjo, aš atprausiau jį, tų paršų, žiūru – paskėlė. Tai gi ma nuo 

žodžių, ne tep pasakiau. Aš gi sakau:„Oi kad tau, kad tau, gulėj gu-

lėk, ė dar jau va dar  šokinėj. Velij jau [geriau jau] nesaka, aš jau tep 

da sakau, velij nesaka… (Marija Petravičienė, g. 1932 m., 

Galčiūnai)

Tikėjimas ar žinojimas, kad žodžiu galima ir pagydyti,  ir 

susargdinti, iki šiol Gervėčių krašte gyvas. Gyvulius nužiūrėti 

ar žodžiu jam pakenkti lengvai gali ir neva  atsitiktinai pro šalį 

važiuojantis nepažįstamasis –  bendruomenei svetimas žmo-

gus. Gal todėl ir šiandien bet kokio atvykėlio pagyros šeimi-

ninkams kelia nerimą ir nepasitikėjimą. Pagirti, nužiūrėti, net 

nufotografuoti paršeliai jei ne suserga, tai nustoja augę, bitės 

gali išsivesti – prapulti. Ilgėliau šiame krašte pabuvus pajunti, 

kad žmones trikdo atviriau išsakytas susižavėjimas, taip pat 

smalsavimas, mėginimas išsiaiškinti tokio sutrikimo priežas-



tis. Paprasčiau pasidalyti  ankstesnių kartų pasakojimais ar sa-

va patirtimi juos patvirtinti nei svarstyti, ar kas nors pasikeitė 

šiandien? Tarkime, ką tik atsivestus gyvulių jauniklius iki šiol 

vengiama rodyti smalsaujantiems svetimiesiems, neskubama 

tokia naujiena dalytis ir su kaimynais. 2010 m.  atvirai apie už-

kalbėtojos dalią papasakojo  87-erių metų senolė gudė, atite-

kėjusi į lietuvišką kaimą, bet lietuvių kalbos taip ir neišmoku-

si marti; užauginusi du sūnus ir dukterį, dabar skurdžiai gy-

venanti kaimo pakraštyje ir besidžiaugianti kiekvienu užkly-

dėliu. Užkalbėti mokėję jos tėvas ir motina, ji šią tradiciją perė-

musi vėlai, jau šešiasdešimtmetė. Galinti užkalbėti nuo nu-

žiūrėjimo, išgąsčio, vėjo. Užkalbėtojos dalia nėra lengva, bet 

kai nusprendė nebegydyti nei žmonių, nei gyvulių, susapna-

vo motiną, kuri sapne ją sudraudusi: „Tiktai nesiliauk, ir nie-

kam neatsakyk – ar duos grašį, ar ne – užkalbėk.“ Tėvas taip 

pat  užkalbėjimo dovaną gavęs per sapną... 

Nors užkalbėjimų žodžių kitam ji negalinti pasakyti, noriai 

dalijasi jų poveikio paslaptimi: reikia ščyrai melstis, ir Dievulis 

padeda. Svarbu, kad ir užkalbamas žmogus Dievu tikėtų, – ji 

visada paklausianti, ar tiki. 

Anksčiau į bažnyčią, esančią už penkių kilometrų, pati nu-

važiuodavo, dabar nebepajėgia,  o kunigas pataręs: turi mal-

daknygę, rožančių ir melskis namuose. Tad kaimynams į baž-

nyčią išvažiuojant ji jau meldžiasi, kai šie iš bažnyčios grįžta – 

ji vis dar meldžiasi...

Gydžiusi ir žmones, ir gyvulius. Anksčiau kasdien dvejo-

mis trejomis mašinomis žmonės atvažiuodavę, daktarai juos 

net iš Astravo [rajono centro] siuntę, o dabar retai kas užsuka. 

Ir kaimynės nebeateina. Kartą viena kaimynė nešusi pamelžtą 

pieną, kita pasižiūrėjusi, ir rytojaus dieną – pieno nė lašo. Už-

kalbėjo nuo akių ir, matyt, padėjo, nes antrą kartą kaimynė ne-

beatėjo... 

Bet daugiausia gydė žmones nuo išgąsčio. Rimdžiūnų kai-

me išgirdome pasakojimą, kaip Marija Laurinavičienė pagy-

dė sergantį vaiką: 

Mano sūnui buvo keturi metukai. Kažkas atsitiko, nežinau. Visai 

neatsistoja ant kojų, ir galva nelabai laikosi. Vežiau pas daktarus, nie-

kas jokios ligos nepripažįsta. Tada man pasiūlė nueit į Gėliūnus. Nu 

ir nuvejau pas tų močiutį. Ana man užkalbėjo ant vandens ir ant cuk-

raus gabaliukų. Nuo vieno karto tikrai padėjo.... [O vandenį kokį jūs 

nešėtės?] Pati iš namų, paprastą vandenį, ir cukrų pati nešiaus, ga-

baliukus. [O jūs jai sakėt, nuo ko jau čia?] Tai aš nežinojau. Sakė, kad 

nuo išgąsčio teip galėjo būt. Vaikai tai galėjo koc ko išsigąst. (Janina 

Trepšienė, g. 1931 m., Rimdžiūnai) 



Atvesdavo pas Mariją gydyti ir gyvulius. Anksčiau ji arklių ne-

užkalbėjusi, bet kai pieną vežiojusios moters arkliai pradėję 

baidytis automobilių, apiprausė juos užkalbėtu vandeniu, da-

vė jo atsigerti, ir padėjo – arkliai nebesibaidė. Gydant gyvulį, 

užkalbėtojai pakanka žinoti jo plauką – spalvą. Labiausiai gy-

vuliai kenčiantys nuo blogų akių, nes žmonės  pasidarę pavy-

dūs, – svarsto senolė, – patys jau nieko neturi, tik į svetimus 

arklius, karves žiūri – niekaip nuo jų negali apsiginti. 

Kenkiančias akis turėjęs ir jau miręs jos kaimynės vyras:  

kai tik  į paršelius ar veršelį pasižiūri, šie ir dvesia.  Jis ir pats 

tai žinojęs, tai jei jau kas vedasi,nėjo į tvartą, kad nepakenktų. 

Jis nekaltas, kad jo tokios akys…

Jau norėtų, kad Dievas ją pasiimtų, pati nebegalinti net į Vil-

nių pas anūkę nuvažiuoti – autobuso vairuotojas neima, kad 

pakeliui nenumirtų...  



Gėliūnų kaimo užkalbėtoja Marija Laurinavičienė prie savo namų. 
2010
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Vienatvėje džiugina kiekvienas svečias. Gėliūnai, 2010
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Varnalėšų lapai gydo galvos ir kojų skausmą. Gėliūnai, 2010
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Ašmenos pakrantė. 2010
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Gydo žodžiai ir malda. Gėliūnai, 2010
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Gėliūnų kaimo pamiškė. 2010
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Pukštų paršeliai diendaržyje. Rimdžiūnai, 2010 Bronės Kuckienės namuose. Girios, 2010
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Sapne mama neleido užkalbėjimų mesti ar imti už juos atlygį. 
Gėliūnai, 2010
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