ÐALCINIS

Šalcinis

Dzūkijos nacionalinis parkas

Nr. 61 2007 m. Kovas

Tautosakininkas Kostas Aleksynas (Jono Basanavičiaus premijos laureatas) parengė spaudai lietuvių liaudies dainų tomą, kuriame – vien tiktai partizanų dainos. Ir daugiausia tų dainų užrašyta
Dzūkijoje. Šitokiu būdu, sako Kostas Aleksynas, daina prikeliama
naujam gyvenimui. Folkloriniai ansambliai jau žinos ne vien tas
dainas, bet ir tragiškas mūsų krašto istorijas, kurias dar mena mūsų
senoliai.
Ne tiktai liaudies daina atgimsta, bet ir senieji amatai, ir dzūkiškas
bendrumo jausmas. Švenčiant Lietuvos Valstybės dieną, menininkai
ir meistrai iš Zakavolių ir Pelekiškės bendruomenės surengė parodą
Dzūkijos nacionalinio parko Merkinės lankytojų centre, ir atrodo,
kad būtent šitaip atsiranda visiškai nauja bendruomenė, kurią jungia
ne ūkio darbai, o kūrybos dvasia. Seniesiems merkiniškiams buvo
labai smalsu pamatyti, ką jauni žmonės sukūrė tuose kaimuose, kur
dar slepiasi Vinco Krėvės aprašyti milžinkapiai, kur dar toks gyvas
senovinis kraštovaizdis. Ir televizijai smalsu, ir mokinukams. Tokią
valandą sunku patikėti, ką sako skeptikai, esą Lietuva šiandien
vaikšto girta, o jaunimas klausosi tiktai saldaus popso.
Gyvi tebėra tie gilieji Dainavos klodai, kuriuos jaučia kiekvienas
jautrios sielos naujakurys, kuriuos pavaizdavo dailininkė Gražina
Didelytė, tyliai gyvenusi mažojoje Rudnioje prie Skroblaus ir tyliai
išėjusi į Amžinybę šių metų sausio 2 dieną. Štai tik vienas tų Dainavos

Gražinos DIDELYTĖS piešinys

Baltas žiedas milžinkapių žemėje

klodų želmuo – daugiažiedė
baltašaknė. Nepaprastas yra
jos žiedų baltumas. Pasilenk
prie žydinčios baltašaknės – ir
pajusi visada jauną mūsų Žemės
gyvybę. Žydi baltašaknė trumpai,
tai būna gegužės pradžioje, bet
jeigu tą žydėjimą pamato tikras
menininkas, žiedo baltumas
išlieka ilgai ilgai. Kaip ir daina. Ir
nesunku patikėti, kad išliks šioje
milžinkapių žemėje kiekvienas
geras darbas, išliks tas amžiną
atsinaujinimą liudijantis bendrumo jausmas.
Brolių ČERNIAUSKŲ nuotraukoje:
Zakavolių ir Pelekiškės
bendruomenės narių darbų
parodos atidarymo akimirka.
Dzūkijos nacionalinis parkas
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Ir zurzu, ir dainuoju, ir dainuoju,
ir dainuoju – labai norėjau ausc
Pasakoja Julija MILIUVIENĖ,
gim. 1925 m. Subartonių km.
Sulinkusi, lazdomis pasiramsčiuodama, ji apeina savo ūkį,
daug mažesnį ne kaip seniau. Aplanko kaimynus, su arkliu
nuvažiuoja Merkinėn. Dažnai aplanko ir mane, dirbančią
muziejuje, ir kreipiasi ,,gerbiamoji vedėja“. Mudvi turim apie
ką pasikalbėt, nors dažniausiai aš klausausi jos energingo
kalbėjimo, lydimo gudrios šypsenos.
Sunkūs laikai labai anais, reiškia, trisdešimtaisiais. Aš
gimus dvidešimt penktais, o ta Lietuva susitvėrė, gal kokiais
dvidešimtais ar kiek anksčiau. Labai mumi sunku buvo gyvenc,
nieks pinigų neturėjo, vargo visi, labai vargo. Subartonyse gal
buvo virš keturiasdešimt gyventojų. Šitais laikais, kai ca užejo
šitie sovietai, ca visokių atsirado miškuose. Tai iššaudė, tai juos
vijo, tai jie bėgo, tai sudegino, tai liko nelabai daug gyventojų,
nedaug. Mano močiutė tai labai buvo darbšti: audė ir verpė ir
viskų. Bet mes kada gyvenome – maži dar buvome ir dar mūs
ne tiek daug buvo. Kai ji mirė, o mirė trisdešimt aštuonių metų,
tėvuką keturiasdešimt penkių nušovė – visi maži likom. Tadu
ir ariau ir viskų dariau. Ir apsižanijau, žinokit, paskui. Turėjau
bernų labai daug: ir gerų, ir bagotų, kada tėvukai buvo. Kada
tėvuką užmušė, nieks nejo tokion šeimon gyvenc iššaudyton.
Tai vargom, apsižanijau su gimini. Nu ir nesisekė cie vaikai: ir
mirė, visaip ty buvo, šešis palaidojau, pagalvokit, kiek turėjau
tiek, kų daryc.
Nugi žinokit, kap atsisėdu ausc ir daina tuom kartu. Ir
zurzu, ir dainuoju, ir dainuoju, ir dainuoju – labai norėjau ausc.
Labai mokėjau. Aš eidavau, žinoce gerbiamoji darbuotoja,
darbe. Kas viena diena ajau ir dar sargavau bulvės va ca, nuo
šitos vietos, net iki Raicininkų kelio. Žinot tų kelių? Visas kilometras daeic nuog šitos vietos. Tai sukuru būdavo keturias
ugnis. Ir per nakcis lakioju. Ir šaudiau. O šaudiau, mano vyras
mokėdavo pasdaryc tokius šovinius, kaip ca jumi pasakyc.
Toki šrubai buvo ty šitam ūkyn. Ty mašinom gal ty šrubai
priklausė ar kam jiej ty. Tai jis būdavo parneša degtukų už kokį
dešimts rublių ir galvucių. Sudeda tuose šrubuosa, insuka. Ir
daveini in akmenį ar kur in sienų, kur nebūtų, ir trauki ty. Kap
duoda, tai, žinokit, gali ir užsimušt puldamas. Nepasakysi,
kad ty iš šautuvo. Nor mani buvo intari kaimas, kad aš turu
šautuvą – mes tai jokio šautuvo neturėjom. Atvažavo Merkinės
milicijos įgaliotinis ir sako ant mano vyro: „Miliau tu, – sako,
– turi šautuvą?“ „Turiu, - sako“. Ant mani ir sako: „Atnešk ir
išauk!“
Ty aš jam kap atnešau ir kap išoviau! Tai jis (įgaliotinis,
aut. past.): „Uoj, Jėzau!“ – sako: „Nedaumnai, kas ca ant tavi
sako, kad Milius turi šautuvą. “Šitaip šaudomi.
Tai per naktis pralakioju, saulė teka, parbėgu namo,
pamelžiu karves, priduodu pienų. Ir pamelžk, ir pagirdzyk
jas, ir perrišk, ir vėl stok su visom darbe. Nu tai gaunu pencijų
nemažų visai: keturis šimtus šešiasdešimt septynis litus.
O ausdavau, vaikeli, kad ausdavau žiemą. Tai žiemą kap sėduos,
tai kokia iki antros valandos audžiu, o vaikai mokyklon aina.
Dzūkijos nacionalinis parkas

O paskiau vienuolikoj dūšių gyvenau – duktė parsikrauscius buvo pas mani. Tas vyras pijokas tokis buvo, kad jis būtų
galų gavįs. Ir vaikeli, nu kų darysi, aš jų parkraustiau – penki
vaikai buvo ir visi va šitokie va, kap laiptai, tas paskui tų.
Vargo ji, o mes ir vargome. Ir raikia valgyc prigamync, ir
prikepc, ir privyrc. Ir išbėgu, ir parbėgu. Visos (tarybinio ūkio
darbininkės, aut. past.) suveidavom, laukai toli, net dirbdavom
virš kilometro kelio. Tai jos per „perakulka“ susėda visos, o aš
parbėgu namo pažūrėc tų vaikų, ar jie kų daro ar ne. Vienųkart
kap parėjau, tai tas, kur dabar gyvena Kaune, mažiukas buvo,
mokyklon nejo, gal kokių šeštų metų. Čia pečius duonkepis
buvo, (aš juos nugrioviau, pasistatiau šituos statinius – virtuvį
turim atskirų). Parainu, kad jis an to pecaus, vaikeli, užajįs ir
kaldron įsisukys in trisdešimt karščio. Marija, tu brangiausia!
Ištraukiau visų šlaputukų. „Tai ko, tu, – sakau, – tu uždust
gali, dar kaldru užsiklojįs, pečius prikurytas?“ Sako: „Nugi,
mamyte, buvo vilkas atejįs“. O ca žmogus dirbo miškan ir su
šuniu vaikščojo. Ca karvės parištos, tai jis kiba in tas karves
nuvejo. O tas mįslino, kad vilkas. „Tai argi tu matei tų vilkų?“
„Nematiau, ale, mamyte, gyvas,“ – sako – „Vilkas“. Nu ir
rėkia, verkia. Nutįsiau nug pečiaus. Inšnekėjau, kad ty parais
tėvelis, tai parneš tau saldainių, ty limonadų kų. O vargau,
žinokit, tų vargau! Paskiau, kai parkraustėm jų su penkiais.
Ir vėl nor kų gali žinoc. Kų jei gali: ar ugnį suskurc, ar kų.
Iškavoji degtukus, padedu, nepadai tokio momento. Ale vis
tiek nežinau išajus. Visos tai tų, tai tų, o aš negaliu daturėc, galvoju, kap aš juos rasiu. Gal cik pamūrį rasiu. Tai kap parainu,
tai katris kiek kryptelėjįs, tai atkuliu katrų. Tai vyras barėsi,
sako: „Tu džaukis, kad tu dar namus randzi, o pareitai, rastai
cik pamūrį.“
O tas audimas, nu tai sėdziu ir audziu. Aš peržiem
išausdavau aštuoniolika divonų, lovatiesių. Nugi, vaikeli,
kur aš juos dėjau, dukterei atdaviau šešiasdešimc. Išėjo, ji
vienintelė buvo mergaitė, ir graži buvo, ir kavalierių turėjo
ca vietinių. Nu, ale, jis buvo tokys, nemoku aš pasakyc, toks
plepus ir tokys meilus prie jos. Ir seserys jo buvo keturios, tai
atvažuodavo pas mumis su juoj. Nu ir „Tu, Zitule, aik, mes
tavį žūrėsim, mes tavį mylėsim, mes tavį va taip“. Nu seserys, negaliu pasakyt, an seserių nieko. Labai geros buvo. Ir
gyveno gerai. Jei būtų kokios pijokės ar palaistuvės, tai būtų
taip negyvenę. Nu, ale, tai kų tu jam padarysi, kad jis proto
neturėjo.
Audiau ir išaudiau rankšluosčių trisdešimt. Dar turiu,
yra gal trys, parodysiu. O tai dukrai nuvežiau trisdešimt
rankšluosčių. „Viskas tau,‘‘ – sakau – „vaikeli, neraiks jau po
vestuvių ir vaikai yra". Nugi, žinokit, dirbu perdien: nuosavų
runkelių sodydavau dvidešimt arų. Ir jie raikia ir apkapliuoc,
ir miške lakioc. Nuog šernų visur. Ir apkapliuodavau, ir valgyc
pagaminu, ir viskų. Tai vasaros metu, o žiemų, nu tai parainu
penktų valandų – metam darbų. O penktų – tai žinot, žiemos
laiki, sutemį. Parbėgu, tai vyras parduotuvėj tai žuvį nupirko,
tai to. Tai aš, ras, jas iškepiau. Ty duonos, tai batonų parnešė,
pagaminu vakarienį. Pamelžiu karves. Kiaulių ty tai labai daug
turėjau: aštuonetą. Trys motininės buvo ir penkios palaidinės,
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tai penimos, kokios dzvi. Pasdarau viskų ir tadu kaip sėdu
nuog kokių septynių valandų, tai iki dzviejų duodu ir duodu.
Tai rėkė jis an manįs. Ir tų stovų ajo kapoc, ir viskų. Sako:
„Nor tu, pailsėsi. Tegu juos Perkūnas, susiaudei ir gana ca
tau jų“. Tai moterys prašo, bet neapsiimdavau jų, ba jis labai
rėkdavo. „Prarasi, – sako – sveikatų, kas tavi tada žūrės“. Nu,
ale, aš nejautiau, aš niekad nebuvau pavargus. Ogi gana – per
naktį nemiegok, stok su visom darbe. Ir parejus namo šiciek
darbų. Dzvi, tris karvės raikia pamelžt. Prieaugliai du, avių
keturiolika. Aš pati, žinokit, negaliu pasakyt, iš kur ta akvata,
ir iš kur ji ty atsirado, ir kaip ji ty buvo. Nu aš kvatinau, nu aš
labai nebuvau tokia laidorius. Kad nueitau ten darbe, kad visos
dirbtų, o aš stovėtau. Aš su jom kartu ir kartu, ir kartu. Dirbau.
Daugelis su manim moterų mūs kaimo. Mes ajom dvidešimt
keturios. Aš nejaučiau nigdi, kad aš pavargus. Kad man sunku.
Kad man negerai. Dirbau tarybiniam ūky. Kap ca sakyc, ūkin
šitam. Niekur nėjau nė brigadininki, nei niekur. Tiktais ailine
darbininke buvau ir šituo dirbau. Taigi irgi raikia stotis ir atsilaikyt. O kapliavimai, o dar žolė suaugus, va šitokia baisiulė.
Runkelių sodydavo gal penkiasdešimt hektarų, žinot ūkis. Nu
ir kapliuodavau, ir dariau, ir tų žolį išnešojau. Va pakapliavai,
va kap in stalų, juos raik išnešt kašikais. Ir dabar manį gaili
visos moterys.
Išdainavau, vaikeli, du šimtus penkiasdešimt dainų. Aš
kai jas susirašiau, tai tų sąsiuvinį iš manį paėmė. Toji mergšė
iš Vilniaus, iš archyvo. Ir paskui, kap ca vadina šitų vietų,
pamiršau, irgi buvo vyriausias vadovas. Senovinės senovės
dainos nug mamos, nug močiutės išmoktos. Mano močiutė
Lietuvos laikais ir mama dainavo Kaune. O jas atsiuntė Krėvė
Mickevičius į Kauną. Buvo atvažiavįs vienas iš archyvo iš
Kauno. Liepė jom atvažuot ir sako: „Pas jokį paprastų žmogų
neklauskit, bet ty yra stovi policija, ir, – sako, – „policija ju-

mis atves, jeigu nežinosit kur“. Nu tai jos ir nuvažiavo. Ir kap
kartas stovi policija. Nu tai jos priaji, pasakė, tai jas nuvežė
net prie tos vietos, kur joms raikėjo. Ir jos išbuvo keturias ar
penkias dienas ir išdainavo pustreco šimto dainų. Tai aš tai
mergšei, kap ji buvo atvažavus, tai aš jai pasakiau, kad dainavo
tokiais metais: ar trisdešimt šeštais ar trisdešimt septintais
metais. Ji sako: „Aš rasiu“. Ir kap rado, tai ji atvažavus pas
mani, namuose nerado, tai susiieškojo mani ligoninėj, tai man
davė daktarė kambarį atskirų. Ir tenai dainavom abidvi. Tai ty
moteros net juokės iš manį, kurios gulėjo ligoninėj, sako: „Mes
klausėm už durų“. „Tai ko jūs ty už durų stovėjot? – sakau – Aš
būtau atdarius duris, būtut atejį ir vidun“. Dar balsų labai gerą
turėjau, o dabar jau nežinau. Padainuoju dabar, ale labai retai.
Kap acimenu visų tų savo gyvenimų, tai žinokit, negaliu. Ale,
jau pamirštu, vaikeli. Aš visas dainas dainavau iš mamos.
Gulėjau ligoninėj gimdymo skyriuj Raudono kryžiaus.
Tai būdavo labai geras daktaras. Mani jis labai gerbė, o aš
buvau dzviem vaikais – dzvynukais. Tai jis, būdavo, atneša
man kėdį, fotelį, va tokį ir indeda kokias tris pagalves, ir mane
pasodzina. Nu ir padainuok Miliuviene, mum. O aš galvoju,
aš buvau kokių trisdešimt šešių metų, ir aš dainuoju. Tai aš
sakiau: „Daktare, aš nežinau, kokių jūs norit. Galiu padainuot
kada karan aina, kareivių, galiu vestuvinį, galiu taip visokių“.
„Nu visokias. Nu visas iš ailės varyk!“ Tai aš jiem, būdavo,
sėdžiu ir dainuoju. Du mėnesiu mane išlaikė, o aš labai verkiau vaikus namie palikus nedzidelius tris. Man viskas rūpėjo
namuose, nu ale kų tu padarysi. Tai jis nusiveda, pasisodzina
mane ir dainuoju. Tai kap aš išvažiavau, tai jis (gydytojas, aut.
past.) negalėjo pergyvenc. Man vaikus išnešė su daktarėm
kitom. Kitom slaugės ar seselės išneša, o man patys daktarai,
tep mani gerbė.
Užrašė Evelina BURŽINSKIENĖ
Brolių ČERNIAUSKŲ nuotraukoje: Julija Miliuvienė
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Katra – upė, tekanti į dvi priešingas puses
Čepkelių raistas priklauso Katros, Ūlos ir Grūdos upių baseinams. Pelkę iš esmės maitina atmosferos kritulių vandenys,
dalis kurių nuo aukštapelkės nuteka į šias skirtingas upes ar
susigeria į apypelkio smėlynus. Vakarinės Čepkelių pelkės dalies
vandenys klampupiais suteka į Musteikos upelį, o šis – į Grūdą.
Rytinės raisto dalies vandenys Lynupio (Peklos) upeliu nuteka į
Ūlos upę. Pietiniu pakraščiu Čepkelių raistas šliejasi prie Katros
upės. Ji išteka iš raisto pietrytinio pakraščio ir tarpvalstybine
siena, lėtai vingiuodama pelkėtu slėniu pietvakarių kryptimi, virš
20 km renka vandenis ir iš Lietuvos, ir iš Baltarusijos pelkių.
Toliau Katra Baltarusijos teritorija plukdo vandenis į Nemuną,
visas jos ilgis 122 km, o baseino plotas 2060 km2.
Dabartinė Katra trumpesnė, nei buvo 19 amžiuje, nes
sraunioji Ūla, sparčiai besigrauždama žemyn, ardydama nuo
viduramžių Rudnios kaime statytas užtvankas, ilgindama savo
aukštupį perskrodė takoskyrą su Katra ir prisijungė jos intaką
Dubę – patraukė jos vandenis į savo pusę. Ilgainiui Ūlos link
ėmė vandenis plukdyti ir buvęs Katros intakas Pelesa bei pats
Katros aukštupys. Susidariusios dvi Katros upės dabar išteka iš

Agnės MARTINKONIENĖS nuotraukoje:
Katros vingiai ir senvagės.

Dabartiniu metu vandenskyra Katros vagoje, o kartu ir ištakos yra tarp Paramėlio ir Katros
kaimų. Šiame ruože ištisinės vagos vietomis
netgi nėra, ji tarsi „sutrūkinėjusi“ – telkšo
išplatėję vingiai, kurie kartais labiau panašūs
į mažus pailgus 8-10 m pločio ir keleto šimtų
metrų ilgio ežerėlius. O štai kitose vietose upė
susiaurėja ir vietomis nesiekia net vieno metro
pločio, kai kur visa vaga ištisai užpelkėjusi.
Gintautas KIBIRKŠTIS

Čepkelių raisto vandens nutekėjimo
į aplinkines upes schema.

vienos vietos ir teka priešingomis kryptimis
– viena į Ūlą, kita – į Nemuną. Naujoji Katra,
tekanti į Ūlą, yra tik 7 km ilgio.
O Ūla ir šiuo metu aktyviai ardo krantus, gilina savo vagą. Tai, palyginus su
kitomis, dar jauna upė. Dėl Ūlos įsigraužimo
pažemėjo ir aplinkinių teritorijų gruntinio vandens
lygis, daugiau vandens ėmė nutekėti nuo Čepkelių
raisto šiaurrytinio pakraščio. Taigi aktyviai
besigriaužianti gilyn veržlioji Ūla ir rami, kartais
vos tekanti Katra – kontrastingos upės kaimynės.
Tačiau ir Katros upė labai keičiasi per metus.
Pavasarį į upę plūstantis pelkių vanduo užtvindo
negilų užpelkėjusį slėnį, kuris vietomis jungiasi su Čepkelių pelkiniu masyvu. Vasarą vandens
kiekis, atitekantis iš pelkių, sumažėja ir Katra vėl
grįžta į savo vagą, o sausringomis vasaromis visai
nusenka.
Dzūkijos nacionalinis parkas

Gintauto KIBIRKŠČIO nuotraukose: vis ta pati besikeičianti
Katros upė 3 km ruože tarp Paramėlio ir Katros kaimų.

Laukinė
ir natūrali
Jeigu sukaupęs jėgas ir valią, keliausi
vis į pietus ir perkirsi pelkynus, galop
atsiremsi į pelkėtą Katros slėnį. Tai
lėtasruvė, gausiai kilpinėjanti, lėkštais
krantais upė, girdoma iš pelkynų
plūstančiu vandeniu. Ji pakeri laukine
ir natūralia savo esybe. Pasilypėjęs
ant bebrų trobelės, gali apžvelgti
platų upės slėnį, kupina nendrių ir
viksvų sąžalynų, krūmynų raizgalynės,
atsiveriančių pievaičių. Ištvindama
plačiais
duburiais,
pradingdama
karklų sąvašynuose, Katra palengva
plaukia pasitikti savo bendrakeleivio
Nemuno. Alsų vidurvasarį Katra beveik
išdžiūva – telkšo tiktai nendrynuose
prasmegusios rūdžių spalvos dumblo
pluta apsitraukusios sietuvos. Kaip

tokiose dumblynėse išgyvena lydekos,
kuojos ir ešeriai? Išganingo lietaus ir po
to kylančių potvynių lengviau sulaukia
vijūnai, kurie gyvena ne tik upėje, bet
ir bebrų užtvindytuose juodalksnynuose.
Skleidžiantis juodalksnių lapams,
į Katros aukštupį iš Nemuno atplaukia
neršti
meknės.
Pavasarį
Katra
neatpažįstamai pasikeičia. Iš pelkės
plūstantys polaidžio vandenys užpildo
upės vagą ir plačiai išsilieja upės slėnyje.
Vanduo srūva visu akipločiu – nuo
vieno kranto iki kito. Apsemti krūmai
ir medžiai. Buvusią upės vagą gali
atskirti tiktai pagal pakrantėje augusių
juodalksnių juostą. Slopų pavakarį, tyliai
irdamasis valtele tiesiog per pievas, gali
gėrėtis besileidžiančios saulės žaras,
klausytis kvarkiančių slankų ir išgąsdintų
bebrų uodegomis iššautų šūvių.
Iš knygos „Erelių žemė“. Vilnius,
.,Gamtos pasaulis", 2004.

Eugenijus DROBELIS
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Autoriaus nuotraukoje: Nakties tyloje aidi slopus stulgio tarškesys. Krūmais ir medeliais
užaugančiuose pakatriuose šis paukštis tampa vis
retesnis.

Katros upelis vingiuotas labai
Pasakoja Josif JANKOVIČ,
gimęs 1933 m., gyvena Motylių Katros kaime
Aš vaikščiojau su tomis vyžomis, dar ir kaip. Vyžas
aš dariau, seniai tai buvo, liepines, o buvo ir iš karklo, jie auga
pelkėse, mes žievę lupome ir sukome į ringes, paskui ją reikia
mirkyti vandenyje, kad suminkštėtų, ir pynėme vyžas. Aš nupinsiu vyžas, prisiminsiu kaip tai buvo daroma, aš jas nešiojau,
tai vėliau „atėjo“ batai, o šiaip ir gyvulius ganiau jose, karves
ganėm, po miškus su šitomis vyžomis vaikščiojom ir šienavom
vasarą, po pelkes vakščiojom, netgi ir žiemą nešiojom. Žiemą
blogiau, kada šalta, tai vyžos būdavo didelės ir privyniota daug
autų, o tarp autų truputį šieno dėjo, įsukei ir
vandeniu apipylei, vandenio užpili tiesiog ant
kojų, iš viršaus jis šala o ten šilta - nešiojau aš
pats.
Čia, kaime buvo keletas meistrų, kurie
darė medinius indus, bet jau jų nėra, numirė visi,
nei vieno nėra, o jauni visu šituo neužsiima. Aš
pintines pinu iš vytelių, štai tokias. Vytelės, na
kaip pas mus vadina verbos, pelkėse jos auga,
prie upelio, Čepkeliuose yra. Štai tokios formos
pinu, ne pailgas, o apvalias, daug aš jų turiu
pripynęs, dideles aš pinu, gyvuliams šerti, štai
kokio didumo, prisidedu šieno karvei. Kaime jau
tik pas mane yra karvė, daugiau kaime nėra, tik
pas mus, o arkliai yra pas visus. Aš ir šieną, ir
žolę pintinėse kraunu, turiu ir „šiečkarnią“, tai
„šiečką“ nešu gyvuliams. Per dieną nedaug padarau, tik lankams štai tokias lazdeles parsinešu,
čia jieva turbūt, ji žydi baltais žiedais, kvapni ji
tokia, galima ir iš riešutyno daryti, ir iš karklo,
ir eglinių šakų – būna didelių eglių ilgos tokios
šakos, taip pat gerai linksta.
Siaurukas buvo, jis ėjo ta upelės puse,

štai ten Katros upė teka, arti. Pelkėje, apie kilometrą nuo mano
namo siaurukas baigėsi, nuo Marcinkonių jis buvo nutiestas
iki čia, toliau nėjo, ten buvo miško sandėliai, Dievas žino, kiek
ten buvo miško, išveždavo šitais garvežėliais, vagonėliai ten
buvo įvairūs, kraudavo ir veždavo į Marcinkonis, o ten didelis
geležinkelis, ten, kur reikėjo, traukiniais gabendavo medieną
toliau. Vėliau, kai jau šitie sovietai užėjo, iš pradžių dar buvo, o
paskui pradėjo ardyti, štai dar bėgį vieną turiu ir pabėgius turiu,
geležinius, buvo ir medinių, bet daugiausia geležiniai, prisukti
buvo. (Nukelta į 7 psl.)

Brolių ČERNIAUSKŲ nuotraukoje: Josif Jankovič
Dzūkijos nacionalinis parkas
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Šventa pušelė

Važiuojant iš Nedzingės į Merkinę
prie kelio augo didelė pušis. Ją vietiniai
vadino „šventa pušimi“.
Štai
ką
papasakojo
Panedzingio kaimo gyventojas Zigmas
MAKARAVIČIUS (g. 1911 m.), kuris
gyveno netoli tos pušies.
„Pušis viršūnės neturėjo, tai buvo
labai išsiplėtus in šonus. Jų vadino
šventa pušela, ba buvo jon iškelta šventa
koplyčiukė su smūtkeliu, o kryželis
gelažinis, paprastas, be saulukių, bet
labai gražus. Žmonės prižiūrėjo tų
koplyčiukį. Būdavo, kap pro jų važiuoji,
tai vyrai kepures nukelia, moterys galvas
nulankia. Niekas neatsiminė jos mažos.
Nei mano amžiną atilsį tėvas, nei mama,
nei dėdės. Praajo daug karų, o šventa
pušelė vis stovėjo. Cik kap naujų kelių
ciesino, gal prieš kokį 20 metų, tai pušelė
liko šonan ne prie kelio. O jų sudorojo
tai Paslavičius. Jo tėvai kadaise nupirko
žemės ir atsikėlė ca, Panedzingin, tėvas

Jono ALEKSONIO piešinys „Nedzingė" (1958 m.)

buvo žemaitis, o mama, atrodo, nuog
Subartonių. Tai jų sūnus Bronius tep
padarė. Sako penkis kirvius suskaldė,
pielas sulaužė, kukius sudaužė ir pats
patrūko. Gal už tai senatvės nesulaukįs

ir numirė. Šiton ir pušelėn keldavom
trispalvį vėliavų, per vasario 16 dzienu.
Net ir tarybiniais metais“.
1993 metais užrašė
Vanda MACKEVIČIENĖ

Naktinis žygis prie Kazimieraičio žeminės

Tokių orų sausio mėnesį nebeprisimename, audros ir
lietūs be perstojo keičiasi su šiltomis miglomis. Sausio
dvyliktosios dieną virš Marcinkonių švytėjo vaivorykštė, o
vakarop prie Koplytstulpio susirinko marcinkoniškiai. Devintą
vakaro iškeliavome devyniolika žygeivių, šuo ir arklys. Kai
atkeliavome į Rudnelės kaimą, staiga pamatėme visiškai
giedrą naktinį žvaigždėtą dangų. O begrįžtant į namus, apie
pusę keturių vėl prasidėjo lietus.
Prie Koplytstulpio atrodė, jog tai, ką kalba Rima Avižinienė, ir
tai, ką gieda marcinkoniškiai, yra savo Šalies godojimas. Kelionė
su arkliu priminė Liongino Baliukevičiaus Dzūko dienoraščius,
kuriuose jis aprašo kaip gabendavo partizanų mantą iš vienos
žeminės į kitą. O štai paprasti mūsų pokalbiai prie laužo šalia
žeminės labai priminė Ernesto Hemingvėjaus „Kam skambina
varpai“. Ten kilo mintis šalia žeminės galingoje pušyje iškalti
drevę bitėms, gal todėl kad tos pušys tokios galingos, gal todėl,
kad nebėra daugiau Rudnelėje dailininkės Gražinos Didelytės, o
mums visuomet norisi, kad mūsų kažkas lauktų.

Didelį įspūdį šįsyk darė švytinčios miško plynės. Kartais
atrodydavo, jog ten stovi žibintai ir reikia žiūrėti, kad arklys
jų neišsigąstų. Kai važiavome žvyrkeliu iki Rudnelės, kelias
šiek tiek švietė, o nuo Rudnelės miško kelias buvo tamsus.
Pasitikėti arkliu nebuvo galima, jis kartais nusukdavo į šalį,
todėl, kaip ir visada, turėjom pasitikėti savo kojomis, kurios
jaučia kelią.
Naktį buvo trys laipsniai šilumos. Gausiausias būrys
žygeivių buvo Varėnos „Ąžuolo“ vidurinės mokyklos
aštuntokai, kartu su Jaunaisiais šauliais. kuriuos atvedė
mokytoja Eglė Jasaitė

Romas NORKŪNAS

Žygio dalyviai: Rūta Balalytė, Irmantas Bernatonis, Vilius
Bingelis, Mingailė Butkevičiūtė, Almantas Dirsevičius, Onutė Grigaitė,
Eglė Jasaitė, Mindaugas Lapelė, Darius Mačionis, Loreta Micevičienė,
Žydrūnė Mortūnaitė, Romas Norkūnas, Laura Plutulevičiūtė, Virginija
Pugačiauskienė, Viktorija Vainilaitytė, Giedrius Valentukevičius, Laura
Valungevičiūtė, Birutė Žeimytė, Astė Masiukaitė. Taip pat buvo šuo
Bliuzas (auksaspalvis retriveris) ir arklys Volga.

Giedriaus VALENTUKEVIČIAUS nuotrauka
Dzūkijos nacionalinis parkas

Katros upelis vingiuotas labai
Zubravas, ten tik pora namų dabar, bet tai Baltarusijoje,
jie jau anoje Katros upelio pusėje. Pagarendą žinote, ten nieko
nėra, nuo Pagarendos vienas kilometras, tik per upelį Belarusijos
pusėje Zubravas, aš jį gerai žinau, aš ten nesenai buvau parsivežti
žolės... Gorodiščia, kur paminklas stovi žuvusiems žmonėms,
prisimenu partizanus – čia buvo ir rusų, vėliau buvo Lietuvos,
žaliaisiais vadino, Gražuolis prisimenu buvo. Gorodiščią
sudegino vokiečiai okupacijos metu. Užmušė vokietį kažkur
netoli Marcinkonių, jis važiavo su arkliu, su rogėmis žiemą,
vėliau surado tas pačias roges Gorodiščioje, kaime pas kažką
ten stovėjo ir dėl to visą kaimą sudegino, šimtą keturiasdešimt
septynis žmones, visus kartu su vaikais.
Skaityti lietuviškai aš galiu, tik ne viską suprantu, raides
žinau, aš toks „gromotej“, aš nesimokiau mokykloje visai, nei
rusiškai, nei lietuviškai, pats išsimokiau, aš rusiškai skaitau labai
gerai, o lietuviškai ne viską suprantu.
Audė, namuose austų daiktų pas mus yra, žmona moka
austi, ji pati audė, turi rankšluosčių išsiuvinėtų, šitus takus mano
senukė pati audė, spintoje daugiau yra. Ji nuvažiavo į Varėną,
tik kartą per savaitę pas mus būna autobusas, trečiadieniais.
Pakinktus, pavalkus, visa tai aš pats darau, keturis metus Vilniuj
mes dirbome namudininkais, surinkinėjome pakinktus arkliams,
pavalkus, vadeles siuvome, atveždavo dalis visas – klesčius1
(du išgaubti mediniai su dviem skylėmis šonuose puslankiai
– kamantai), užvas (pavalkų abiejose pusėse įvertos dvigubos
stiprios suktos odos kilpos – aivos), pavalkines (ovalo formos
pynės, įdėtos į pailgą maišelį, tvirtinamos prie kamantų). Aš
turiu naujus pavalkus, dar nė karto juose nekinkiau arklio, tai
štai visa tai aš dariau, surinkinėjau, pavalkus ant kaklo uždedu,
kai paruoštos dalys, tai greitai surenki, aštuonis, dešimt vienetų
aš surinkdavau per dieną.
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Aš pats roges dariau, pavažos) tai ne lenktos, o savaime
išlinkę, tokios iš šaknų, parinkdavau ir ištašydavau kirviu, apdirbdavau (statiniai apsukti ąžuoliniais skersiniais ), apie penkiolika metų su jomis važinėjau, dabar mažai jose kinkau. Dešimties
– penkiolikos metrų rąstą galima vežti ant dviejų rogių, kamblį
guldai ant didelių rogių, viršūnę ant mažų, ant mažųjų dar „ragai“
dedasi, iš medžio padaryti, kad posūkis būtų.
Tabakas „samosad“, taip, pats sodinu, tai ne „Multan“, paprastas tabakas, į popierių, aš, į laikraštį, arba štai iš kalendoriaus
lapelį išplėšiu, pasidaryti „samokrūtką“ nesunku, žiūrint, koks
popierius. Jis man geriau rūkyti negu cigaretės, šitas „samosad“.
Aa, titnagas, ir kempinė buvo tokia beržo, darėme, aš galiu
padaryti, reikia titnago ir geležinio, netgi iš dildės, kaip yra
šitos plačios dildės.
Daryti tekdavo viską, jaunesnis buvau ir medžiojau, kiek aš
šernų užmušiau, Dieve mano, netgi ir tris vilkus užmušiau. Yra
vilkų ir dabar. Briedis mėgsta, kad jam nauji skynimai būtų, kad
jaunuolynai augtų, jis ten laikosi gerai, o čia senas miškas, rezervatas, jau dvidešimt penkeri metai, kai čia nėra jokių kirtimų,
senas miškas, visi jie eina ten, į tą pusę.
Tai Katros upelis teka, jis vingiuotas labai, jau siena, štai
stulpas stovi, čia upelis prieina iki pat lauko, tai mano pieva,
čia uodų vasarą daug, čia nendrės, jų daug šalia upelio, stogus
darydavo...
Šiandien pas mus šventė, Visi šventi, mes švenčiame
keturioliktąją vasario Naujus metus, mes Provoslavų sentikiai
vadinamės, pagal seną tradiciją.
Užrašė ir iš gudų kalbos vertė
Romas NORKŪNAS, 2001 m.

1
Paaiškinimai iš Janinos Morkūnienės
„Valstiečių rogės, pakinktai ir jų gamyba“,
Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994.

Pas mus kadokes darė
Pasakoja Sofija JANKOVIČ,
gim. 1934 m., gyvena Motylių Katroje
O pas mus tokių (vyžų) nepynė,
kadokes („chodoki“ – naginės) daugiau,
odas išdirbdavo, karvės ten arba ožkos,
ir siuvo nagines, bet ten ne tokios formos, ten buvo „nosis“ daugiau atlenkta,
suraukta diržu, toks odinis, sutraukdavo,
aš pati nešiojau ir į mokyklą ėjau. Aš
audžiau, viską dukrai atidavinėjau, aš
tai išsiuvinėjau, padariau viską savo
rankomis, iš pradžių mezgamas visas
šitas pagrindas (staltiesės), o paskui
išsiuvinėjamos šitos gėlės, tai ant stalo
dėti, tai sena, daugiau keturiasdešimties
metų O čia audiniai, raštas vadinasi
„agurkai“, tokius darė, oi daug įvairių
išausdavom, ir gyvūnus, ir briedžius
visokius išrinkdavom, oi mėgau aš šitus
darbus...
Užrašė ir iš gudų kalbos vertė
Romas NORKŪNAS, 2001 m.

Brolių ČERNIAUSKŲ nuotraukoje: Sofija Jankovič
Dzūkijos nacionalinis parkas
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kad per penkerius metus, mokslinių tyrimų,
ženkliai pasipildė Parko gyvosios gamtos
sąrašai (2000 m. buvo žinoma 300 grybų
rūšių, o 2006 m. jau 721 rūšis ir t.t.). Ne dėl
Vasario 8 dieną Dzūkijos naciona- plano įgyvendinimas – šienaujamos Parko kaltės nepavyko išsaugoti Grybaulios
liniame parke, Marcinkonyse Valstybės pakatrių pievos, atkuriamas aukštapelkių tvenkinių ir todėl iškilo pavojus galutinai
saugomų teritorijų tarnybai už savo atliktus plynės. Administraciniame pastate įkurtas prarasti unikalų ornitologinį taką, kuriame
darbus atsiskaitė ir planus ateičiai aiškino informacinis centras, pertvarkyta muziejaus lankytojai turėjo galimybę stebėti rečiausius
6 Pietų Lietuvos regioninių parkų, Žuvinto ekspozicija. Rezervate atliktas mokomojo Europoje paukščius su jūriniu ereliu
biosferos rezervato, Čepkelių valstybinio tako ir apžvalgos bokšto remontas. Takas priešaky. Parkas kartu su kitomis institucijomis inicijavo ir dalyvavo įgyvendinant 3
rezervato ir Dzūkijos nacionalinio parkų pritaikytas neįgaliesiems.
vadovai. Atsiskaityti reikėjo už 2006 metų
Dzūkijos nacionalinio parko ataskaitą didelius gamtosauginius projekus (Šalicinis
darbą, įvertinti penkmečio tendencijas, pateikė laikinai einantis direktoriaus parei- Nr. 59 - 60).
Per penkerius metus Parke apsilankė
akcentuoti pagrindinius ateities darbus ir gas Eugenijus Drobelis, pabrėžęs, kad sunku
problemas.
per 15 minučių atsiskaityti už daugiaplanį 100 000 lankytojų. Ūla 2006 metais
Čepkelių valstybinio rezervato di- penkerių metų Parko darbą, kai per tuos praplaukė 11 923 registruoti vandens
rektorius Jonas Klimavičius konstatavo, metus vien darbuotojų nuo 144 sumažėjo kelionių mėgėjai. Nemaža problema,
kad 5 metai gamtai nėra daug, bet ir per iki 51. Nerimą kelia kraštovaizdžio kaita, bendra visoms saugomoms teritorijoms,
tą laikotarpį užaugo atviri plotai, sumažėjo nes mirštant gyventojams nyksta tradicinis tai turistų paliekamos šiukšlės, todėl jau
laukinių žvėrių. Pradėtas gamtotvarkos ūkininkavimas. E. Drobelis pasidžiaugė, pats laikas juos mokyti, kad savo šiukšles
reikia parsivežti atgal į namus. Buveinių
degradacija dėl didėjančio turistų srauto,
gyventojų skaičiaus mažėjimas, nelegalių
statybų grėsmė kankina ne vien Dzūkijos
nacionalinį parką.
Apžvelgdama visų Parkų ataskaitą
Valstybės saugomų teritorijų tarnybos direktorė Rūta Baškytė akcentavo
Natūra 2000 priemonių organizavimą ir
įgyvendinimą kaip prioritetinius darbus.
Direktorė sakė, kad prieš dešimtmetį
paruošta Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schema paseno ir ji bus atnaujinta.
Ataskaitos – gera proga sąžiningai
pažvelgi į nuveiktus darbus ir, atsižvelgus
į nuolat kintančią tikrovę, pabandyti planuoti ateities darbus, o darbų šiame trikampyje
– gamta, etnokultūra ir turizmas – kasmet
daugės, kaip ir problemų, nes žemė visgi ne
Dzūkijos nacionalinis parkas neabejotinas Saugomų teritorijų lyderis leidybos srityje. Tą vien žmonių planeta.

Žemė ne vien žmonių planeta

liudijo ir improvizuota Parko leidinių paroda, kurioje kolegos galėjo pamatyti ne tik turistams
skirtus leidinius, bet ir rimtas mokslines monografijas, fotografinius albumus.

Algimantas ČERNIAUSKAS
Autoriaus nuotr.

VISAIS metų laikais graži yra dzūkų šilų ir panemunių gamta.
Dzūkijoje dar gyvuoja senoviniai kaimai, senieji amatai ir verslai.
Dzūkijos nacionalinio parko darbuotojai Jums padės suprasti svarbiausią
Dainavos krašto savybę – etnokultūra gyva gali būti tiktai tada,
kai senolio poringei pritaria čia pat almantis šaltinis.
Brangusis lankytojau, atvykęs į šį kraštą, gerbk ir tausok jo taurų grožį.
Išsamią informaciją apie Parką visi svečiai gali sužinoti lankytojų centruose:
Marcinkonyse:
Miškininkų g. 61, Marcinkonys, LT - 65301, Varėnos r., tel. 44466, faks. 44471;
Elektroninis paštas: info@dzukijosparkas.lt
Merkinėje:
Vilniaus g. 3, Merkinė, LT - 65334, Varėnos r., tel./faksas 57245
Elektroninis paėtas: merkine@dzukijosparkas.lt
Interneto psl.: www.dzukijosparkas.lt
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