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KAIMAS. PRAVYDŽIAI

Sofija Baltaduonytė-ŠLEIKU-
VIE NĖ (g. 1927 m.) – pedagogė isto-
rijos mokytoja, kraštotyrininkė. Gimė 
ir augo Paupės kaime netoli Žeimių 
(Jonavos r.), 1948 m. baigė Jonavos 
gimnaziją, 1952 m. – Šiaulių moky-
tojų institutą. 1952–1955 m. dirbo 
mokytoja Bagaslaviškyje (Širvintų r.), 
buvo tuometinio Smėlių rajono Liau-
dies švietimo skyriaus inspektorė, kol 
toks rajonas buvo panaikintas.

Nuo 1955 m. iki šiol S. Šleiku-
vienė gyvena Kavarske (Anykščių r.), 
iki 1961 m. dirbo tuometinio Kavarsko 
rajono Liaudies švietimo skyriuje, kol 
rajonas buvo panaikintas. 1961–1990 
m. ji dirbo Kavarsko vidurinėje moky-
kloje istorijos ir visuomenės mokslų 
mokytoja, kol išėjo į pensiją. Keliolika 
metų ji vadovavo Kavarsko mokslei-
vių kraštotyros būreliui, subūrė kraš-
totyros veiklai ir mokytojus. Ji surengė 
kraštotyros ekspedicijas į Pienionių 
dvarvietę ir Pravydžių etnografinį 
kaimą, surinko kraštotyros žinias apie 
Pakalnių kaimą. 

Ištekėjusi 1959 m., su vyru lie-
tuvių kalbos ir literatūros mokytoju, 
literatu Antanu Šleikumi ji užaugino 
tris vaikus: Jūratę, Kastytį ir Gintarą.

„Pravydžių kaimas yra Anykščių rajone, Kavarsko apylinkėje. Kaimo 
teritorijos plotas yra 9,14 ha (14 sodybų), kuriame gyvena 55 žmonės. 
Pagrindinis susisiekimo kelias šiaurės kryptimi – vieškelis į Kavarską, o 
paskui plentas į Anykščių rajono centrą. Pietų kryptimi – vieškelis iki 
Radiškio, po to Utenos–Ukmergės plentas“ – taip daugiau nei prieš tris 
dešimtmečius apie vieną unikaliausių Anykščių krašte gatvinį etnografinį 
kaimą pasakojo jo senbuviai 83 metų Vincas DEDELĖ ir 76 metų Myko-
las GILYS.

1979–1980 m. Kavarsko pedagogės Sofijos ŠLEIKUVIENĖS iniciatyva 
Pravydžiuose buvo surengta kraštotyros ekspedicija, užfiksavusi tuome-
tę kaimo būklę. Jos metu surinkti šių ir kitų kaimo žmonių pasakojimai 
bei kaimo ūkio ir buities aprašymai iki šiol liudija vieno kaimo kelionę 
per šimtmečio kryžkeles.

Žinios iš senųjų laikų

Kada šis kaimas buvo įkurtas, nežino. Panaikinus baudžiavą Lietuvoje, Pra-
vydžių kaimo valstiečiai gavo žemės. 12 šeimų gavo po 1,5 dešimtinės, imti 
daugiau žemės negalėjo iš dvaro, nes neturėjo pinigų. Kitos kaimo šeimos gavo 
daugiau žemės (po 0,5 valako), tai Vincas Dedelė, Mykolas Dunčia. O Kazys 
Kiaulys turėjo 2 valakus.

Už gautą žemę reikėjo mokėti. Už vieną valaką mokėjo 50 rublių. Kasmet 
reikėjo mokėti po 10 rublių. Valstiečiai už žemę baigė mokėti tik 1911 m. Šis 
vienerių metų mokestis už žemę vadinosi „vikupka“.

Prie Pravydžių kaimo buvo ir karaliaus (caro Nikolajaus) žemės. Jos tęsėsi 
pagal Šventąją iki Pravydžių kaimo bei Jakubavos dvaro žemių. Caro žemėje 
valstiečiams buvo lengviau gyventi, nes jie neatlikinėjo jokių prievolių, vien tik 
mokėjo mokesčius.

Pravydžių kaimo mažažemiai gyveno vargingai, jiems neužtekdavo duonos. 
Jie savo vaikus leisdavo tarnauti ir piemenauti pas valakininkus arba į Jakubavos 
dvarą. Samdiniams dvaruose mokėjo labai mažai. Pavyzdžiui, Jakubavos dvare 
už šieno pjovimą, mėšlo vežimą per visą dieną mokėjo tik po 0,50 kapeikos, o 
už malkų pjovimą – 0,40 kapeikos.

Valstiečiai žemę dirbo primityviais darbo įrankiais – arklu, pjautuvu. XX a. 
pradžioje darbo įrankiai jau buvo tobulinami. Valstiečiai pradėjo naudoti dalgį, 
plūgą, akėčias su metaliniais virbais.

Mitingų ir kovos laikas

1914 metais prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas, paskui vokiečiai okupavo ir 
Lietuvą. Kavarske gyveno vokiečių žandarai. Jie raiti atjodavo ir į Pravydžių kaimą. 
Vokiečiai iš gyventojų reikalaudavo maisto: bulvių, grūdų, mėsos. Taip pat be pasi-
gailėjimo išsivarydavo gyvulius: karves, arklius, kiaules. Arklius siųsdavo į frontą.

Pirmojo pasaulinio karo metais labai sunkiai gyveno Pravydžių kaimo vals-
tiečiai. Neužteko maisto produktų. Nebuvo cukraus, muilo, degtukų. Vokiečiai į 

Vieno kaimo žmonių kryžkelės

Vinco Dedelės sodyba Pravydžiuose, 1979 m., nufotogra-
fuota etnografinės ekspedicijos metu. Foto: Alfonsas Miko-
liūnas, VŽM fondai.

Bevaikiams savininkams mirus, likusi negyvenama Vinco ir Juli-
jos Dedelių sodyba. 2012 m. rugsėjis. Foto: TK, VŽM.
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Etnografinės ekspedicijos metu 1979 m. nufotografuota Al-
bino Merkelio sodyba, kurioje iki 1974 m. veikė Pravydžių 
kaimo mokykla. Foto: Alfonsas Mikoliūnas, VŽM fondai.

Ką tik ištuštėjusi Miliūnų sodyba – tas pats istorinis kaimo 
mokyklos pastatas, buvusi Kiaulių šeimos sodyba. Paskuti-
niąją jos gyventoją Anelę Miliūnienę Pravydžių kaimas tą 
2012-ųjų rudenį palydėjo į Amžinybę. Foto: TK, VŽM.

kaimą atveždavo smulkaus (rudos spalvos) cukraus ir keisdavo į kiaušinius. Sunku 
buvo gauti ir druskos. Pasakojo žmonės, pardavus pusę avino, pirkdavo druskos ir 
sūdydavo kitą pusę avino. Nebuvo žibalo.

1918 m. Kurkliuose ir Kavarske kūrėsi revoliuciniai komitetai. Kavarsko revo-
liucinis komitetas kvietė vyrus į kariuomenę. „Aš iš Kurklių revoliucinio komiteto 
gavau įsakymą vykti į kariuomenę. Užsiregistravau Ukmergėje. Tada mane, kartu 
su kitais vyrais išvežė į Kauną, po to į Marijampolę, o iš ten į frontą kovai su len-
kais“, – pasakojo Pravydžių kaimo kolūkietis pensininkas Vincas Dedelė.

Mokslas ir sveikata – ne kiekvienam

Pravydžiuose ir gretimame kaime Mackonyse vaikus mokė daraktoriai. Veikė 
slapta lietuviška mokykla. Jokio mokyklos pastato nebuvo, vieną dieną vaikai susi-
rinkdavo vienoje gryčioje, kitą dieną – kitoje. Ir taip pas kiekvieną po vieną dieną. 
Mokytojas maitinosi ir gyveno tą dieną pas tą valstietį, pas kurį mokė vaikus.

„Mane mokė tik kelias dienas. Tėvai mane mokytis neleido. Tada aš sužinojau, 
kad Kavarske yra blaivybės draugijos knygynas. Įsirašiau į šią draugiją ir ėmiau 
skaityti knygas. Į metus reikėjo sumokėti draugijai 30 kapeikų“, – pasakojo Vincas 
Dedelė savo atsiminimuose apie švietimą Pravydžiuose. Kaime mokančių skaityti 
buvo nedaug, tik 1-2 žmonės.

Jaunimas mėgdavo pasilinksminti gegužinėse bei vakarėliuose. Vakarėlius or-
ganizuodavo kaimo gryčioje, o gegužines – kaimo sodybos aikštėje. Jos būdavo 
organizuojamos 1-2 kartus per mėnesį. 

Buržuazijos diktatūros valdymo metais Pravydžių kaimo apylinkės geresnės 
žemės priklausė Jakubavos dvarui, kuris turėjo 200 ha žemės. Joje gerai derėdavo 
bulvės, miežiai, kviečiai. Daugiausia sodino bulvių, kurias veždavo į krakmolo 
fabriką, buvusį netoli Radiškio.

Pravydžių kaimo valstiečiai turėjo 2 ir 1,5 ha žemės. Jie buvo mažažemiai. Kai-
me buvo ir buožių. Tai Kazys Kiaulys, kuris turėjo 42 ha žemės, Kazys Žukas – 24 
ha, Jonas Grybas – 24 ha.

Mažažemiai valstiečiai išlaikyti savo šeimų iš 1,5 ha žemės nesugebėjo, todėl 
jiems teko uždarbiauti Jakubavos dvare ir pas buožes. Pavyzdžiui, Jurgiui Žukui 
teko tarnauti pas buožę Kazį Kiaulį. Samdiniui per metus mokėjo 80-100 litų.

Pravydžių kaime bežemių nebuvo. Gretimame kaime, Mackonyse, buvo beže-
mis Danielius Gaidamavičius. Jis pynė krepšius.

Masinių valstiečių pasipriešinimų nebuvo. Tačiau pavieniai valstiečiai priešino-
si. Pranas Šaltenis, mažažemis, atsisakydavo tarnauti buožei Kaziui Kiauliui.

Valstiečių, įsiskolinusių žemės bankui, nebuvo. Tačiau skolintis iš banko pinigų 
reikėdavo. Bankui už paskolą reikėdavo sumokėti palūkanas – nuo 100 litų iki 17 
litų metams. O jei paskolindavo iš buožės 100 litų metams, tai palūkanas reikėda-
vo sumokėti jam maždaug 30 litų.

Šiame kaime iš varžytynių nebuvo žemės parduotos. Buržuazijos valdymo me-
tais iš Pravydžių kaimo buvo emigravę į Ameriką trys valstiečiai: Pranas Šakėnas, 
Mykolas Žukas ir Juozas Varnas.

Sveikata galėjo pasirūpinti tik tas, kuris buvo turtingas, turėjo pinigų. Artimiausi 
medicinos punktai buvo Kavarske ir Kurkliuose. Apsilankymas pas gydytoją kaina-
vo 5 litus, gydytojo iškvietimas į namus – 10 litų, o gydytojo iškvietimas į namus 
gimdyvei – 50 litų. Artimiausia buvo Ukmergės apskrities ligoninė, kurioje už gy-
dymą per parą reikėjo mokėti 5 litus. Šios pinigų sumos rodo, kad ne kiekvienas 
Pravydžių kaimo žmogus ligos atveju galėjo kreiptis į gydytoją ir gydytis.

PRAVYDŽIAI – kaimas Kavarsko 
seniūnijoje už 6 kilometrų į pietus 
nuo Kavarsko. Ribojasi su Šerių, Pra-
mislavos, Albitiškių, Pankėnų ir Jokū-
bavos kaimais, Pikietos viensėdžiu. 
Vakariniu pakraščiu glaudžiasi prie 
Šventosios upės. Per gatvinį kaimą 
eina vieškelis Šeriai–Jakšiškis.

Buvo 15 sodybų – 40 gyven-
tojų (2001 m.), liko 11 sodybų – 12 
gyventojų (2012 m.). Priklauso Šerių 
seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1664 m. Deltuvos dvaro inven-
toriuje minimas Pravydžių kaimas 
su 150 ha sodybinės ir 5 ha priim-
tinės žemės. Tais metais kaimas 
buvo atskirtas nuo Deltuvos dvaro ir 
parduotas Kauno apskrities maršal-
kai Rapolui Zigmantui Skorulskiui. 
1744 m. Vilniaus vyskupijos sinodo 
leidinyje minimas Pravydžių kai-
mas. 1881–1888 m. valstiečių savi-
ninkų žemė atskirta nuo dvarininko 
Charmansko valdų ir padalyta į 12 
sklypų.

Apie 1920 m. Pravydžiuose buvo 
įkurta pradžios mokykla. 1930–1940 
m. Pravydžių pradinė mokykla veikė 
kaip atskiras Jokūbavos pradinės 
mokyklos komplektas. Nuomoja-
mose ūkininko Kazio Kiaulio patal-
pose veikė I–IV skyriai. Pravydžių 
pradinė mokykla tame pačiame 
pastate veikė iki 1974 m., joje dirbo 
iš šio kaimo kilusi mokytoja Elena 
Dunčiūtė-Klimienė.
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Šviesesnio kelio ieškotojai

1940 metais atkūrus Tarybų valdžią Lietuvoje, Pravydžių kaimo mažažemiai 
ir bežemiai valstiečiai Mykolas Gilys, Pranas Šaltenis, Alfonsas Repečka, tuo metu 
jau gyvenęs Jakubavos kaime, ėmė aktyviai dalyvauti naujo gyvenimo kūrime.

1940 m. valsčiuje buvo sudaryta Žemės dalijimo komisija, žemę padėjo da-
linti Pravydžių aktyvistai Pranas Šaltenis ir Mykolas Gilys. Nemokamos žemės 
gavo Julė Sudeikienė – 3 ha, Pranas Šaltenis ir Vincas Varnas – po 5 ha.

1941 m. sausio 12 d. vyko rinkimai į LTSR Aukščiausiąją Tarybą. Rinkimų 
organizavimu ir pravedimu toje apylinkėje rūpinosi Mykolas Gilys.

Pranas Šaltenis už aktyvią veiklą buvo areštuotas ir pasodintas į kalėjimą, 
tačiau neilgam. Jis vėl grįžo į Pravydžių kaimą ir toliau rėmė Tarybų valdžią. 

Ir vėl alkani vokiečiai...

Pravydžių kaimo valstiečiai vokiečių okupacijos metais turėjo pristatyti į Ka-
varską rekviziciją – nurodytą grūdų, bulvių, kiaušinių, sviesto kiekį – ir kasmet 
sumokėti tam tikrą mokestį. 

Valstiečiai nuo 5 ha žemės turėjo pristatyti 4 kg sviesto, o jeigu jo neturėjo, 
tai 4 kg lašinių arba 50 kiaušinių ir kt. Jei valstietis nepristatydavo visos rekvizi-
cijos, tai atvažiuodavo iš Kavarsko patys vokiečiai ir imdavo viską iš valstiečio 
aruodo, net išsivesdavo karvę ar kiaulę. Valstiečiai stengdavosi vokiečiams visos 
rekvizicijos neatiduoti. Jie maisto produktus slėpdavo miške: iškasdavo duobes, 
įstatydavo statines ir į jas supildavo grūdus, duobėse slėpdavo ir bulves.

Vokiečiai nustatydavo valstiečiams atlikti prievoles. Pravydžių kaimo gyven-
tojai turėjo taisyti pagrindinį kelią Anykščiai–Ukmergė. Valstiečiams reikėjo kirsti 
mišką. Kiekvienas privalėjo per metus paruošti 30 metrų malkų. Medžius kirto 
Dabužių ir Radiškio miškuose.

Kaimas, statęs socializmą

Pravydžių kaimas iš vokiečių okupacijos buvo išlaisvintas 1944 m. liepos 17 
d. Pasirodžius Tarybinės armijos kariams, valstiečiai juos sutiko su džiaugsmu. 
Jiems davė geresnius arklius, o kariai valstiečiams paliko prastesnius. Valstiečiai 
suprato, kad fronte reikalingi stiprūs arkliai.

Išvijus okupantus, Pravydžių kaime vėl atgijo tarybinis gyvenimas. Pranas Šal-
tenis suorganizavo mitingą kaimo valstiečiams. Jis pats pasakė kalbą, pabrėžda-
mas, jog prie Tarybų valdžios bus geriau gyventi, kad bus grąžinta žemė, kurios 
valstiečiai neteko okupacijos metais. Jis kalbėjo apie bendrą žemę – kolūkius, 
apie tai, kad ateityje bus bendri žemės ūkio padargai.

Pranas Šaltenis buvo vienas iš pirmųjų, kuris Pravydžių kaimo valstiečius ragi-
no sukurti kolūkį. Jis pirmasis įstojo į kolūkį, kuris įsikūrė 1949 m. Į šį kolūkį įėjo 
tik šio kaimo valstiečiai. Jo pirmininkas ir buvo Pranas Šaltenis. Vėliau į šį kolūkį 
įsijungė ir gretimų kaimų valstiečiai. Tada kolūkis pasivadino „Viltimi“. Jo pirmi-
ninku buvo išrinktas Kalibatas. Dar vėliau kolūkis buvo pavadintas „Žalgiriu“, jo 
pirmininkas buvo Kazys Žižmaras. 1965 m. „Žalgirio“ kolūkis buvo reorganizuo-
tas į Jakšiškio tarybinį ūkį.

1923 m. kaime buvo 22 sody-
bos – 82 gyventojai, turėjo apie 400 
ha žemės. 1942 m. buvo parengtas 
ir 1944 m. patvirtintas Pravydžių 
kaimo išskirstymo į vienkiemius pla-
nas, tuomet kaimas turėjo 239,57 ha 
žemės. Išsikėlė tik 3 sodybos, todėl 
kaimas išliko gatvinis.

Po Antrojo pasaulinio karo iš 
Pravydžių 1949 m. kovo 25 d. buvo 
ištremti į Sibirą 2 asmenys: Antanas 
Riauba (1897-?) ir jo marti Anelė 
Riaubienė (g. 1925 m.), abu laikyti 
tremtyje iki 1958 m. vasaros. Niekas 
iš kaimo jaunuolių netapo laisvės 
gynėjais, visi šaukiamojo amžiaus 
išėjo į tarnybą sovietinėje kariuome-
nėje.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į 
kolūkį „Pakelta velėna“. Prisijungus 
gretimiems kaimams, kolūkis pava-
dintas „Viltis“. Vėliau iki 1965 m. 
kaimas priklausė „Žalgirio“ kolūkiui. 
Jį pertvarkius, 1965–1990 m. kaimas 
priklausė Jakšiškio tarybiniam ūkiui, 
1990–1992 m. – Šerių kolūkiui, kol 
šis iširo.

Priklauso Kavarsko parapijai. 
Senosios kaimo kapinės neveikian-
čios, laidojimo ženklų nelikę, net 
jų vieta vietinių žmonių atmintyje 
nebeišlikusi.

Pravydžiai yra architektūros 
paminklas – 19 sodybų (1991 m.) 
gatvinis rėžinis išretėjęs kaimas. 
Kaime yra 3 paminklinės sodybos, 
kuriose yra 7 paminkliniai pastatai 
(2 pirkios, 2 svirnai, 2 kluonai, 1 
pirtis) ir 1 atskira paminklinė pirkia. 
Tai būdingi Rytų Aukštaitijos XIX a. 
antrosios pusės – XX a. pirmosios 
pusės vidutinių valstiečių pastatai.

1979–1980 m. Pravydžių kaime 
buvo surinkta Kavarsko pedagogės 
Sofijos Šleikuvienės surengtos kraš-
totyros ekspedicijos medžiaga, ji 
saugoma A. Baranausko ir A. Vie-
nuolio-Žukausko memorialiniame 
muziejuje Anykščiuose.

Giminės išsaugota, Mykolo Dunčios anūko ir proanūkių 
prižiūrima ir nuolat lankoma sodyba Pravydžiuose 2012 m. 
rudenį. Foto: TK, VŽM.

Mykolo Dunčios sodyba – kaimo mokytojos Elenos Klimie-
nės tėviškė, užfiksuota 1979 m. etnografinėje ekspedicijoje. 
Foto: Alfonsas Mikoliūnas, VŽM fondai.
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Kraitis ir pasoga

Kraitis – tai įvairūs audiniai, pagalvės, antklodės, paklodės. Pasoga – tai 
pinigai, gyvuliai, baldai. Kraitis ir pasoga būdavo duodama ir moterims, ir vy-
rams. Vyrams duodavo kraitį ir pasogą tuo atveju, jeigu jie išeidavo iš namų, 
– dažniausiai tada, kai sūnų išleisdavo užkuriu. Tėvai kraitį ir pasogą šeimos 
nariui duodavo tik vedybų atveju.

Onos Dedelienės kraitį sudarė jos pačios išsiaustos drobės, paklodės, rankš-
luosčiai, staltiesės. Kraitį sudėdavo į „kuparą“ – kraičio skrynią. O jos pasogą 
sudarė šešios karvės, dvi avys, dvi kiaulės ir dar gavo pinigų – 3000 rublių. 

Mykolas Gilys kraičio neturėjo, o jo pasogą sudarė 5 ha žemės, arklys ir 
karvė. Kaip pasoga gautieji daiktai buvo vadinami pasoginiais. Kuo turtinges-
nis valstietis, tuo būdavo didesni kraitis ir pasoga. Samdiniams kraitį duodavo 
šeimininkai arba samdinių tėvai.

Tarp pramonės darbininkų nebuvo papročio duoti kraitį ir pasogą dukteriai 
ar sūnui. Inteligentai savo vaikams irgi neduodavo jokio kraičio. Į kraitį ir paso-
gą nebuvo įskaitomas gautasis išsimokslinimas, amato išmokymas.

Vestuvių pabaigoje, kada sūnus ar duktė išvažiuodavo pas jaunosios ar 
jaunuolio tėvus, buvo atiduodamas kraitis. Jį perduodant, buvo dainuojamos 
dainos, sakomos įvairios kalbos. Kraitį išveždavo specialiai parinkti žmonės – 
kraitvežiai. Juos tėvai paprašydavo iš anksto.

Pasoga buvo atiduodama kartais po vestuvių, o kartais ir prieš vestuves. Pa-
sogą atiduodavo be jokių apeigų. Po vedybų žmonos kraitis ir pasoga priklausė 
jai pačiai. Žmonai mirus ir palikus vaikų, kraitis ir pasoga atitekdavo vaikams, 
o jei vaikų nebūdavo, visa tai atitekdavo vyrui.

Ona Dedelienė ištekėjo, kai jai dar nebuvo dvidešimties metų. Tuo metu jų 
šeimoje dar buvo viena jaunesnė sesuo, visi kiti broliai ir seserys jau buvo vy-
resni. Jai ištekant, tėvai turėjo 27 ha žemės, o jos vyras žemės visai neturėjo.

Mykolas Gilys vedė, būdamas 25 metų. Tuo metu jų šeimoje buvo dar viena 
jaunesnė sesuo. Jo tėvai turėjo 1,5 dešimtinės žemės, o jo žmona – 5 dešimti-
nes žemės.

Savo kraitį bei pasogą ir O. Dedelienė, ir M. Gilys panaudojo savo vai-
kams.

Kraitis ir pasoga Pravydžių kaime duodami ir dabar (XX a. antrojoje pusė-
je – Red.). Šiuo metu merginos ir vyro kraitį sudaro pinigai, įvairūs audiniai, 
pagalvės bei antklodės.

Pravydžių kaimo gyventojų Onos DEDELIENĖS, gimusios 1900 m., ir 
Mykolo GILIO, gimusio 1904 m., pasakojimą 1979 m. užrašė 

Kavarsko vidurinės mokyklos mokytojas Pranas ČERNIAUSKAS.

Moterų drabužiai

Tautiniai moteriški drabužiai iš kasdieninės buities Pravydžių kaime išnyko 
maždaug prieš 90 metų, dar XIX a. baigiantis. Šiais drabužiais nei pati Ona 
Dedelienė, nei jos motina ar senelė jau nėra 
dėvėjusios.

Kasdieniniai ir išeiginiai sijonai buvo 
siuvami daugiausia iš namų darbo drobės. 
Sijonus moterys siūdavo rauktus ir klostytus. 
Jie būdavo ilgi, iki žemės. Šiose apylinkėse 
moterys daugiausia nešiodavo vienspalvius 
sijonus, juos vadindavo „uždarokais“.

Marškinius siūdavo iš drobės. Marškiniai 
krūtinės srityje buvo siuvami iš kartūninės 
medžiagos. Ji būdavo išpeltakiuojama, kartais 
ir išsiuvinėjama. Marškinių siuvinėjimo siūlai 
medvilniniai, įvairių spalvų. Marškiniai suker-
pami paprastai, rankovės ilgos, palaidos.

Skaras moterys dažniausiai pirkdavo. Jos 
būdavo vilnonės, įvairių raštų ir spalvų. Jas 
nešiodavo sulenktas per pusę.

XIX a. viduryje ir pabaigoje moterys nešio-
davo apatines liemenes. Jos būdavo trumpos, 
iki liemens. Liemenės buvo siuvamos iš dro-
bės, dažniausiai pilkos. Jas vadindavo „šniū-
rankomis“.

Taip protėvių čia buvo gyventa

Etnografinės ekspedicijos metu 1979 m. Pravydžiuose užfiksuoti pasogi-
niai baldai: Onos Dedelienės spinta, kėdė ir stalas. Foto: Alfonsas Miko-
liūnas, VŽM fondai.
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XIX a. viduryje ir vėlesniais dešimtmečiais buvo nešiojamos 
palaidinės „nažutkos“. Jas siūdavo nugaros srityje rauktas arba su 
vadinamaisiais „kirvukais“. Palaidinių medžiaga buvo pirktinė, jos 
dažniausiai būdavo juodos arba rudos spalvos.

Prijuostes siūdavo iš drobės, kurią moterys pačios išsiausdavo. 
Sukirpimas paprastas, iš vieno medžiagos gabalo. Papuošimui kar-
tais prisiūdavo raukinukus. Šias prijuostes vadindavo „kvartukais“.

XIX a. vidury, pabaigoje, paskui XX a. pradžioje ir vėlesniais 
dešimtmečiais merginos retai kada nešiodavo kokius nors galvos 
papuošalus, dažniausiai ryšėdavo tik skareles. Įvairių švenčių pro-
gomis jos nešiodavo rūtų vainikus. Nuotakos galva papuošiama 
ilgu „veliumu“, ant viršugalvio buvo dedamas rūtų vainikas.

Nuometai šiose apylinkėse išnyko maždaug prieš 75 metus, 
XIX–XX a. sandūroje.

Vėlesnės kartos moterys dėvėdavo kepurėles. Jos būdavo vil-
nonės, pasitaikydavo ir medvilninių. Kepurėles moterys megzdavo 
arba siūdavo.

Skareles ryšėdavo įvairiai: aplink kaklą, aplink galvą, bet mėgs-
tamiausias ryšėjimo būdas buvo po smakru.

Segės marškiniams ir skaroms susegti nebuvo naudojamos. 
Marškiniai daugiausiai būdavo su raišteliais, tik išeiginiai su sa-
gomis, o skaras nešiodavo paprastai. Jeigu plonas, tai surišdavo 
aplink kaklą, jei storas, tai priekyje sumesdavo.

Moterys labiausiai mėgdavo stiklinius karolius. Kitokių karolių 
nenešiodavo.

Juostos šiose apylinkėse išnyko maždaug 1921 m. Juostas, nors 
ir retai, ryšėdavo tik vyrai, moterys jų nenešiojo. Vyrai dažniausiai 
nešiodavo austas juostas.

Sermėgos dėvėtos iki 1918 metų. Jos buvo pilkos spalvos, ly-
gaus sukirpimo ir su diržais. Moteriškų sermėgų kišenės ir rankovės 
būdavo apsiūtos juodomis juostelėmis.

Kailinių sukirpimas buvo įvairus. Siūdavo ir ilgus, ir trumpus 
kailinius. Dažniausiai nešiodavo palaidai pasiūtus kailinius. Jie bū-
davo baltos, juodos, kartais ir rudos spalvos. Vieniems trumpiems 
moteriškiems kailiniams pasiūti reikėdavo kokių keturių avikailių, 
ilgiems – penkių ar šešių. Siūnant kailinius, atsižvelgdavo į avikai-
lius: jeigu avikailiai didesni, tai jų reikėdavo mažiau, jeigu mažes-
ni – daugiau.

Kasdienis moterų apavas buvo medinės klumpės. Jas vadinda-
vo „mediniais“. Išeiginis apavas buvo odinis – „debatai“.

Kojines vadindavo „punčekomis“. Kojinės ir pirštinės daugiau-
sia būdavo paprastos, be jokių raštų, tačiau kartais paįvairinda-
vo ir kokiais nors raštais. Pirštines megzdavo dvigubas. Vasarinės 
kojinės buvo lininės, daugiausia pirktinės, o žieminės – vilnonės, 
dažniausiai baltos spalvos.

Ona DEDELIENĖS, gimusios 1900 m., gyvenusios Pravydžiuose, 
o senatvėje – Šerių gyvenvietėje, pasakojimą 1979 m. užrašė 

Kavarsko vidurinės mokyklos mokytoja Angelė SEIBUTIENĖ.

Vyrų drabužiai

XX a. pirmoje pusėje ypač didelių švenčių ar kermošių progo-
mis vyrai vilkėdavo kostiumus, siūtus iš pirktos medžiagos. Tokį 
šventinį kostiumą turėjo kiekvienas vyras. Mažesnėms šventėms, 
eiliniams sekmadieniams į bažnyčią, į turgų ar šiaip kur išeigai tu-
rėdavo kostiumą, siūtą iš plonesnio milelio – namie iš vilnos austos 
medžiagos – ar iš čerkaso – vilnos, ataustos pirkta medvilne. Žie-
mai turėdavo milu aptrauktus kailinius.

Kasdien nešiodavo pakulines baltas ar dažytas kelnes ir tokius 
pačius marškinius. Žiemą dėvėdavo vatinį, aptrauktą dažytu pa-
kuliniu.

XX a. pradžioje ir pirmojoje pusėje vyriškus marškinius siūdavo 
iš dviejų audeklo gabalų, pečiai būdavo susiūti, be „geskų“ ir įsta-
tytų pažastų. Iš pradžių marškiniai būdavo užsegami šone, vėliau, 
maždaug po 1930 m., jau ir per vidurį. Marškiniai išeigai buvo siu-
vami iš „perkelio“ – pirkto medvilninio audinio, iš pradžių stačiais 

Senųjų Pravydžių kaimo sodybų, apleistų jau 1979 
m., liekanos, išlikusios etnografinės ekspedicijos nuo-
traukose. Foto: Alfonsas Mikoliūnas, VŽM fondai.
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kaklais, be atlenkto „kalnieriaus“ – apykaklės. Taip buvo siuvama 
iki 1914 m. tik vėliau jau ir su atlenktais „kalnieriais“.

Išeigai prie geresnių kostiumų vyrai nešiodavo „maniškas“ – 
pridedamas krūtines, kurios tesimatydavo tiek, kiek iškirptas švarko 
kaklas. Kasdieniniai marškiniai būdavo siuvami iš pašukinės arba 
pakulinės medžiagos, stačiu kakliuku, rankovės su „mankietais“ – 
kietesniais rankogaliais.

Paaugliai marškinius nešiodavo ant kelnių, nesukištus. Kai jau 
pradėdavo vaidinti kavalierius, tai tik tada marškinius į kelnes kiš-
davosi. Jei kur eidavo toliau, į miestelį važiuodavo, baltinių visi, 
net paaugliai, nesikišdavo. Paaugliai kartais baltinius pajuosdavo 
diržu, kai nešiodavo palaidus.

Kelnių medžiaga būdavo įvairi. Išeigai – iš pirktos medžiagos, 
milelio ar čerkaso, kasdien – iš pakulinės medžiagos. Jos būdavo 
įvairių spalvų: lygios, „kletkuotos“ – langeliais, dryžuotos. Priklau-
sydavo ir nuo to, kaip šeimininkė mokėdavo išausti, kokių dažų 
turėdavo.

Kelnės buvo dvejopo kirpimo: seniau lygios, tiesios, „in kliošo“ 
– vienodo, tiesaus kirpimo, o vėliau pradėtos siūti kelnės į aulinius 
batus, vadinamos „galifė“. Tokios buvo laikomos išeiginėmis. Kel-
nės buvo prilaikomos diržu. Trumpų kelnių vyrai nenešiojo.

„Kamzelkas“ – liemenes vyrams siūdavo iš naminės ir pirk-
tinės medžiagos. Jos buvo siuvamos su atlapėliais prie kaklo, su 
kišenėlėm į vidų. Tokia liemenė buvo „mandresnė“ – labiau iš-
eiginė, o jei be atlapų – paprastesnė. „Kamzelkas“ nešiodavo tik 
išeigai.

XX a. pirmojoje pusėje švarkai – „kaptonai“ būdavo tokio ilgio, 
kad atsisėdus nesiglamžytų, Jų užsegimas dvieilis. Išeiginių kos-
tiumų apykaklė būdavo kaip ir šiandieninių (XX a. antrosios pusės 
– Red.) kostiumų. Kasdieninio „kaptono“ apykaklė uždara, aukšta, 
atverčiama. Kišenės būdavo įleistos į vidų.

XX a. pirmosios pusės kepurės gamintos iš naminio ar pirkto 
audeklo, su snapeliu. Kasdienai dėvėdavo šiaudines skrybėlės, iš-
eigai – fabrikinės gamybos. Kailinės kepurės būdavo su ausimis.

Vyrai ant „maniškų“ nešiojo kaklaryšius, mandresni ant jų pasi-
rišdavo ir skareles, paprastai mazgeliu, jos būdavo įvairių spalvų. 
Kiti po „kamzelka“ pasirišdavo šalikus. Niekas neatmena, kad kas 
būtų dėvėjęs baltą švarką.

Sermėgos būdavo pilkos spalvos. Jas laikė nepuošniu rūbu. Jei 
kas eidavo į miestelį su sermėga, tai pilkasermėgiu vadindavo, iš 
jo juokdavosi. Sermėgos būdavo tiesaus kirpimo, ant nugaros ga-
na platus „branktas“ – velkė, kurios galuose būdavo įsiūta po tris 
sagas. Į apačią sermėga skelta, užsegimas dvieilis, be jokių papuo-
šimų. Sermėgas siūdavo iš čerkaso, milelio, kartais ir iš pirktinės 
medžiagos. Sermėgų apykaklė stačia, atverčiama.

Kailiniai įvairių spalvų: jei prasti – tai balti, o puošnesni, gražes-
ni, – tai dažyti raudonai, rudai, juodai. Apvedžioti, durti būdavo 
mandresni, o paprastesniais laikydavo tiesaus kirpimo kailinius.

Maždaug iki Pirmojo pasaulinio karo vyrai ganydavo, avėda-
mi karninėm vyžom. Bet ir tada kaimynai jau juokdavosi iš tėvo, 
kad sūnui naginių neišgali nupirkti. Vėliau avėdavo nagines. Avėjo 
ir medpadžius, kermošiun važiuodavo apsiavę auliniais batais. 
Žiemą į aulinius batus kišdavo veltinius. Mandresni veltinių ne-
kišdavo į aulinius batus, o ant veltinių maudavo kaliošus, gražiau 
būdavo, nes kaliošai blizgėdavo. Bet taip audavosi tik tada, kai 
būdavo nedaug sniego. Dėvėjo „kamašius“ – trumpais aulais batus 
ir batelius. Išskaptuotų medinių klumpių vyrai nenešiojo.

Autai kojoms apvynioti buvo daromi iš senų sudėvėtų marš-
kinių ar kelnių. Jie buvo prilaikomi virvelėmis. Kojines pradėjo 
nešioti maždaug po Pirmojo pasaulinio karo. Žiemą avėdavo 
vilnones kojines, kurias megzdavo motina ar šeimininkė. Vasarą 
nešiodavo kojines iš lininių siūlų ir tik tada, kai eidavo į bažnyčią 
arba didelės šventės metu.

Pravydžių kaimo gyventojo Vinco DEDELĖS, 
gimusio 1895 m., pasakojimą 1979 m. užrašė 

Kavarsko vidurinės mokyklos mokytoja Regina BALTUŠIENĖ.

Taip protėvių čia buvo gyventa

Senosios kaimo architektūros ženklai Pravydžiuose 
2012 m. rudenį. Foto: TK, VŽM.
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Derliaus nuėmimo, kūlimo, malimo įrankiai

Petras Šeškus Pravydžiuose rugius kirsdavo dalgiu, kaip ir dau-
gelis šio kaimo gyventojų. Kai kurie jo kaimynai dar kirsdavo dal-
gele – dalgis trumpu kotu su rankenėle, o pėdą sudarydavo, rugius 
prilaikydami trumpu grėbliuku. P. Šeškaus motina rugius kūliams 
kirsdavo dantytu – „negluotnu“ – pjautuvu. 

Dalgiai buvo su viena lankelio pavidalo rankena, nuolat prie 
koto pritvirtinta. Prie dalgio būdavo pritvirtinta lenkta šakelė, kad 
geriau guldytų pradalgį.

Vasarojų irgi pjaudavo dalgiais. Dalgius pustydavo krautuvėje 
pirktais lietiniais „pustais“ – galąstuvais. Pjaudami juos nešiodavosi 
kišenėje, o kai kurie vyrai – prie diržo pririštame odos kapšelyje.

„Pintela“ – toks geležinis priekaliukas dalgiui plakti – buvo įtai-
soma į 1–1,2 m aukščio stovą, turintį 3 kojas, o kartais tiesus stovas 
būdavo įkasamas į žemę. Jei „pintela“ būdavo plati, tai dalgį plak-
davo plaktuko plačiuoju galu, jei siaura – smaigaliu. Patogesnės 
buvo siaurosios, todėl dažniausiai ant jų dalgius ir plakdavo.

Grėblio šiekšta būdavo pritvirtinta prie perskelto ilgo koto. Kad 
grėbliadančiai būtų tvirtesni, neišlūžtų, juos darydavo iš ąžuolo ar 
guobos medienos. Grėbliai rugienoms grėbti būdavo su 2–2,5 m 
ilgio kotais. Dantys 10 cm ilgio, įvairūs: vieni tiesūs, kiti išlenkti.

Miežius, avižas sugrėbę surišdavo ir po dvi „čiupkelas“ – pėdus 
– suremdavo viršūnėmis, kad geriau išdžiūtų, lietus neperlytų. Į 
kupetas vasarojaus nedėdavo, žaiginiuose nedžiovindavo, tik mi-
šinį.

Šieną džiovindavo kitaip. Pradalgius „padaužydavo“ – išsklai-
dydavo, paskui vartydavo, kad geriau išdžiūtų, ir ant žemės dėdavo 
į kupetas. Kartais, jei gerai džiūdavo, iškart parveždavo į daržinę, 
nebedėdami į kupetas.

Rugius kuldavo kultuvais – spragilais. Šį darbą dirbdavo i nakti-
mis, keldavosi apie 3 val., klojimą apšviesdami „fanaru“ – žibintu. 
Trys ar keturi žmonės per 2,5–3 mėnesius iškuldavo visus vieno 
ūkio javus. Spragilo kotas ir galva – buožė – buvo daroma iš ąžuo-
lo medienos, jungas – iš odos. Buožė prie koto odiniu raiščiu priri-
šama, o kad nenusmuktų, būdavo išpjaunami grioveliai.

Arklinėmis mašinomis pradėjo kulti vėliau. Pravydžiuose tokią 
mašiną turėjo tik Kazys Kiaulys ir „eidavo per žmones“ – visiems 
kuldavo.

Į maniežą būdavo įkišami 4 mediniai „dišliai“. Vasarojų kulda-
vo trim arkliais, o rugius – keturiais. Pėdus leidžiančiajam paduo-
davo, o šis juos leisdavo į skylę, vadinamą „galvala“.

Vasarojų iškuldavo ir kultuvais. Ratus vežiodavo ir arklius vari-
nėdavo tik kuldami sėmenis. Arklinėmis mašinomis pradėjo kulti 
XX a. 2–3 dešimtmečiais. Tokias mašinas pirkdavo Utenoje, kur jų 
atveždavo rusai. Velenu – „ruliu“ – javų Pravydžiuose nekuldavo.

Grūdus vėtydavo vėtyklėmis. Pasemia ir pila tolyn: grūdai nu-
lekia toliau, o pelai – arčiau. Rėčio nenaudodavo. Arpas apylinkė-
se atsirado kartu su kuliamosiomis mašinomis. Tas žmogus, kuris 
turėjo kuliamąją, važiuodamas kulti, veždavosi ir arpą. „Arpavo-
davo“ naktimis, vieni kitiems patalkininkaudami. Kaime nė vieno 
arpo nebeišliko, visi išmetė, kai pradėjo kulti kombainais.

Pravydžių kaime grūdus maldavo rankinėmis girnomis. Girnas 
laikydavo kamaroje, o girnapuses įtaisydavo skrynioje. Girnapuses 
iškaldavo iš akmens. Milinys girnoms sukti čia buvo daromas ilgu 
kotu. Kitame kaime pasitaikė milinys ir trumpa rankena. Girnas 
plakdavo dažniausiai patys.

Vėliau malimui naudojo vėjo ir vandens malūnus. Vėjo malūną 
pasidarė pats Pramislavos kaimo gyventojas Valaika, ten žmonės 
dažniausiai ir važiuodavo grūdų malti. Vandens malūną turėjo Ju-
dinio kaimo gyventojas Laskauskas, gyvenęs už 3 kilometrų nuo 
Pravydžių. Garo malūnų apylinkėse nebuvo.

Pravydžių kaimo gyventojų Petro ŠEŠKAUS, gimusio 1903 m., 
ir Mykolo GILIO, gimusio 1904 m., pasakojimus 1979 m. 

užrašė Kavarsko vidurinės mokyklos 
mokytoja Janina SABALIAUSKIENĖ. 

Nykstantys senieji Pravydžiai 2012 m. rudenį. Foto: 
TK, VŽM.
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Gyvulininkystė

Ūkiuose, kurie turėjo 5,5–10 hektarų žemės, būdavo laikoma 1 
arklys, 3 karvės, 2 avys, 3-4 kiaulės. Didesniuose kaip 20 hektarų 
ūkiuose laikydavo 6 karves, 2 arklius, 4-5 kiaules, 3 avis.

Kaime nebuvo ariama ar vežama jaučiais, beveik niekas nelaikė 
kinkomų jaučių, naudojamų arimui ar vežimui. Pravydžių kaime 
buvo tik vienas ūkininkas, kuris turėjo jautį ir juo dirbdavo žemę. 
Jaučiais nustojo dirbti todėl, kad žmonės išmoko dirbti arkliais.

Dvejų ar trejų metų arklius pradėdavo mokyti vežti, arti. Arklius 
kinkydavo su lankais. Anksčiau jaučius kinkydavo už sprando.

Gyvulių jomarkai – turgūs – būdavo Anykščiuose trečiadieniais, 
Ukmergėje – ketvirtadieniais. Per Šv. Petro atlaidus Ukmergėje bū-
davo ypač didelis jomarkas.

5,5–10 ha ūkiuose pardavimui skirdavo 1-2 karves. Pjaudavo 
1-2 kiaules, o kitus gyvulius parduodavo, nes reikėjo pinigų. Pa-
sogai nuo 1 valako dydžio ūkio duodavo 2 karves ir 1 prieauglį. 
Mažesniuose ūkiuose tik po vieną karvę tegalėdavo skirdavo paso-
gai. 11–20 ha ūkiuose būdavo net keli tvartai, mažesni ūkiai turėjo 
tik vieną tvartą. Arkliai ir karvės tvarte buvo rišami virvėmis. Avių 
nerišdavo. Visi gyvuliai buvo laikomi viename tvarte, jie buvo at-
skiriami gardais.

Jei žiema šalta, karvė prieš apsiveršiavimą buvo įvedama į vidų. 
Besiėriuojančias avis, jei būdavo labai šalta, irgi laikydavo gyvena-
majame name. Vištas per šalčius irgi laikė troboje.

Vasarą gyvulius laikydavo lauke. Žiemos metu gyvulius girdy-
davo po vieną kartą, šerdavo tris kartus, tą darbą atlikdavo vyrai. 
Jaunesnis sūnus prižiūrėdavo arklius, karves, avis, kiaules. O jeigu 
jo šeimoje nebūdavo, tai gyvulius prižiūrėdavo pats šeimininkas.

Įdėti pašarui arkliams būdavo prikalamos prie sienos ėdžios, pa-
našios į kopėtėles. Karvėms pašaras buvo paduodamas ant žemės. 
Avims būdavo sukaltos ėdžios su kojelėmis , vadinamos „žlabais“. 
Kiaulėms ėdalas būdavo supilamas į lovius. Karves girdydavo iš „rėč-
kų“ – medinių puskubilių. Pašarus nešdavo su šakėmis arba šiaip 
glėbiais. Šiaudus ir šieną nešiojo rezginėmis, pelus – pintinėmis.

Kaimas samdė kerdžių. Iš pradžių kerdžiui mokėdavo nuo že-
mės dydžio, vėliau – nuo gyvulių skaičiaus. Piemenys būdavo iš 
kiekvieno namo. Kaimo žmonių gyvulius piemenys ganydavo ben-
drai. Bendrą bandą ganančių piemenų ganomosios dienos buvo 
apskaičiuojamos nuo žemės kiekio ūkyje.

Arkliai buvo ganomi atskirai. Ganydavo iš eilės šeimos nariai. 
Avis ir karves ganė ganyklose, kiaules – pūdymuose. Kai gyvulius 
išgindavo į ganyklas, žmonės juos rūkydavo, kad apgintų nuo puo-
lančių vabzdžių.

Tik 1933 metais kaime nustojo gyvulius ganyti bendrai, mat 
tada žmonės ėmė keltis į vienkiemius. Po to gyvuliai buvo ganomi 
pririšti. Rudenį, nualinus laukus, gyvulių ganyti nebeleisdavo. Bu-
vo žinomas paprotys, kai paleisdavo gyvulius laisvai ganytis tik ką 
nuėmus derlių nuo laukų.

Arkliai būdavo ganomi supančioti geležiniais pančiais. Gany-
mo įrankis buvo botagas. Arkliai buvo rišami už kojų, karvės – už 
ragų. Avys ir kiaulės buvo ganomos palaidos.

Jei gyvuliai padarydavo „iškadą“ – žalos, nukentėjęs pasiimda-
vo liudininkus, ir nuostoliai būdavo apmokami.

Arklius kaime šaukdavo „nuo“, karves – „šiū“. Gyvulius vadin-
davo pagal jų plauko spalvą. Jei kuris nors arklys susirgdavo, šauk-
davo veterinarijos gydytoją, kuris duodavo vaistų. Šiose apylinkėse 
patys gyvulių negydė. Kad apsaugotų gyvulius nuo „nužiūrėjimo“, 
tiesiog vengdavo tokių žmonių.

Veršeliai būdavo laikomi atskirai nuo karvių. Veršelius nujukda-
vo po 4–5 savaičių. Suaugusių gyvulių pašarą veršeliams duodavo 
nuo 3–4 mėnesio.

Pravydžių kaimo gyventojų Vinco DEDELĖS, gimusio 1895 
m., ir Mykolo GILIO, gimusio 1904 m., pasakojimus 1979 m. 

užrašė Kavarsko vidurinės mokyklos 
mokytojos Stasė SKINDERYTĖ ir Nida KADŽIONIENĖ.

Taip protėvių čia buvo gyventa

Čia irgi būta gatvinio kaimo sodybų. Dabar – tik pa-
skutinės obelys, brūzgynai ar gelžbetoninių stulpų 
miškas... Foto: TK, VŽM.
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KAIMAS. PRAVYDŽIAI

Teofilė Zukaitė-GILIENĖ (g. 1930 
m.) – žemdirbė, lauko darbininkė. 
Gimusi gretimame Šerių kaime, 
užaugo Pravydžiuose trijų vaikų 
šeimoje su broliu ir seserimi, buvo 
vyriausia. Baigė keturių skyrių Pra-
vydžių pradžios mokyklą, daugiau 
mokytis Šeriuose tėvai nebeleido, 
nes reikėjo dirbti 10 hektarų šeimos 
ūkyje. 

Sukūrusi šeimą, liko šeiminin-
kauti vaikystės sodyboje, kur nukar-
šino savo tėvus ir gyvena iki šiol. 
Dirbo laukininkystės brigadoje dar-
bininke kolūkiuose „Pakelta velėna“, 
paskui „Žalgiris“, nuo 1965 m. buvo 
Jakšiškio tarybinio ūkio laukininkys-
tės darbininkė, kol išėjo į pensiją. 

Su bendraamžiu vyru vairuotoju 
Vytautu užauginusi dukterį buhal-
terę, 1998 m. ji liko našlė. 

Šiuo metu T. Gilienė yra ilgiausiai 
Pravydžiuose gyvenanti šio kaimo 
senbuvė.

Etnografinė medžiaga apie 
Vytauto GILIO sodybą, užrašyta 
1979 m.

Sodyba įsikūrusi nuosavoje 
žemėje daugiau kaip prieš 100 metų. 
Dabar joje gyvena Vytautas Gylys, 
Mykolo sūnus, 49 metų, lietuvis, vai-
ruotojas, su savo žmona ir dukterimi; 
Jurgis Zukas, Karolio sūnus, 87 metų 
pensininkas, ir jo žmona. Namas pri-
klauso kolūkiui, iki 1940 m. sodybą 
valdė Jurgis Zukas. Iki kolūkio susikū-
rimo sodybos šeimininkui priklausė 
10 ha, dabar sodybinio sklypo dydis 
60 arų.

Teofilė GILIENĖ

Šitie namai nepažįsta pykčio... Buvo laikas, kai po šituo stogu gyvenom 
šešiese: aš su vyru ir dukryte, abu mano tėvai ir dar mano sesuo, penkeriais 
metais jaunesnė Apolonija. Visą laiką šalia vienas kito, visą laiką kartu, visada 
sutardami...

Taip ir visam mūsų kaime buvo – namas prie namo, kiemas prie kiemo, 
ne taip, kaip kitur, kur sodyba nuo sodybos už kilometro. Čia savo kieme ne-
susipyksi. Ištark garsesnį žodį – tai kaimynas iškart ir girdės, gi nepatogu prie 
svetimų žmonių bartis.

Gali būti, kad toks kaimas, prie vienos gatvės susiglaudęs ir į laukus nepa-
sklidęs, lėmė vieną labai gerą ženklą – pas mus niekada nebuvo savižudžių. 
Nei aš, nei senesnieji Pravydžiuose negirdėjo, kad kas nors kaime išeities ne-
berastų – juk šalia visada kas nors pasiruošęs išklausyti, padėti.  

Užtat mūsų Pravydžiuose žmonės taip draugiškai ir sugyveno: jei tik koks 
reikalas, net nereikia į kaimyno kiemą eiti, tik garsiau pakalbėti užtenka – ir 
sulauksi talkos. Taip nuo seno čia buvo įprasta, niekas neatsisakydavo padėti, 
ne taip, kaip dabar. Šitais laikais, jeigu kam ko reikia, tai pirmiausia ne į talką 
kviečiami skubės, o klausinės: o kiek mokėsi, o ką išgert pasiūlysi?..

Yra aplink žmonių – bet kartais taip širdį suskausta, kad žmogaus nebėra... 
Kitas, žiūrėk, išgirdęs, kad tau blogai, dar pasidžiaugs, užuot užjautęs. Mano 
jaunystės Pravydžiuose taip nebūdavo. 

Bet žmonės kaime tada labiau vargdavo – jauna būdama, kolūkio šiupelio 
ir šakių iš rankų nuo ryto iki vakaro nepaleisdavau, o vakare namie dar savo 
ūkį turėdavau apeiti. Prisimenu, kaip mūsų kolūkio pirmininkas pažadėjo už 
darbadienį mokėti po 5 kapeikas. Bet kada metai praėjo, tai už visus tuos metus 
vietoj pinigų tik 100 kilogramų dirsių – su grūdais sumaišytų piktžolių sėklų  į 
namus parsinešiau – va, ir visas uždarbis, kaip nori, taip ir gyvenk.

Sunku buvo – bet žmonės tarpu savęs draugiškesni tada būdavo. Į laukus 
tik su daina išeidavom, namo – irgi su daina. Dabar, jeigu kaime išgirsti dainą 
sklindant, tai žinok, kad tuoj ir muštynių garsai pasklis...

Mano jaunystėje Pravydžių pradinės mokyklos, veikusios buvusioje Kiau-
lių šeimos sodyboje, kieme būdavo gegužinės, kartais į šokius ir paupėj, prie 
Šventosios, jaunimas susirinkdavo. Buvo kaime savas muzikantas – Mykolas 
Dunčia su armonika grodavo. O dabar tos vietos prie upės taip krūmynais 
užžėlė, kad nė žymės mūsų pramintų takelių nebeliko.

Po karo, kada jaunimui reikėjo apsispręsti, kaip toliau 
gyventi, tie Pravydžių vaikinai, kurie jau šaukiamojo am-
žiaus buvo, sutarė ir išėjo į kariuomenę. Tarp jų ir mano vy-
ras Vytautas buvo. Niekas iš mūsų kaimo jaunimo į mišką 
slapstytis nepasuko, niekas dėl to ir savo galvos nepadėjo. 
Atrodo, šeši jauni Pravydžių vyrai dar karui tebevykstant 
ar jam ką tik pasibaigus į kariuomenę buvo paimti. Iš jų tik 
vienas Baltrukonių Julius namo nebesugrįžo, ir tai neaišku 
liko, ar kare pražuvo, ar kažkur pasiliko gyventi. O visi kiti 
savo prievolę atlikę vėl tėviškėn sugrįžo ir tėvų džiaugsmui 
dirbo, šeimas kūrė.

Tikriausiai dėl to, kad kiemas su kiemu gyvenom, kaime 
nebuvo labai turtingų šeimų, visi panašūs, visi viens kitam 
lygūs. Todėl kai po karo iš kitų sodybų į Sibirą pulkais vežė, 
iš Pravydžių valdžiai sunku buvo ką išskirti ir išvežti. Stam-
biausias ūkininkas Kazys Kiaulys iki to laiko jau buvo nu-
miręs, tai ištrėmė tik jo dukterį Anelę Riaubienę su uošviu, 
daugiau iš mūsų gatvės tarsi niekas ir neužkliuvo.

Atsimenu, kaip po karo mūsų kaime pats pirmas Petras 
Gilys, mano vyro brolis, nuosavą mašiną su paskyra nu-
sipirko. Netrukus ir mes su vyru pinigų susitaupėm ir sau 
„Moskvičių“ įsigijom. Mano vyras vairuotoju su valdiška 
mašina dirbo, tai gerai mokėjo vairuoti, užtat ir savo maši-
ną sugebėjo užlaikyti. 

Tada kaimas išgyveno, o dabar – nyksta. Kiek čia mūsų 
beliko? Dvylika žmonių per visas dvylika paskutinių sody-

Tada, kai darbą daina lydėjo

Pravydžių kaimo senbuvė Teofilė Gilienė. 2012 m. rugsėjis. 
Foto: TK, VŽM.
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bų. Tiek jų dar matosi šitoj gatvėj, bet tik penkios vis dar nuolatos gyvenamos, 
o kelios kitos taip apleistos, kad jau visai baigia sugriūti. Pasijuokiam kartais 
su seniausia mūsų kaime 90-mete Stase Klimiene, iš Pankėnų kilusia, čia savo 
senatvę leidžiančia: „Mūsų ūlyčioj penkios gryčios ir trys babutės...“.

Pažiūrėjus atrodo, kad labai daug dar sodybų su tvartais, bet jie jau seniai 
tušti. Prisimenu, kaip mes patys keturias karves namie melždavom, o dabar per 
visas Pravydžių sodybas tik vieną karvę kaimas beturi, kad kas nors dar kiaulę 
laikytų – net nebegirdėjau. Arklių kaime seniai nebėra – paskutinį Pravydžiuo-
se Jonas Dedelė laikė, kol ir pats, ir arklys suseno, dabar nei vieno, nei kito 
nebėr. Vištų – ir tų visam kaime gal tik kelios po kiemus bevaikšto. Užtat šuo, 
katė tebėra kiekvienam kieme, kur dar žmonės kruta.

Neliko kaime ir duonkepių, čia jau labai seniai, nuo mano jaunystės, niekas 
namie duonos nebekepa. O kam, jeigu kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį prie 
mano kiemo autoparduotuvė sustoja, tenai ir pieno, ir duonos nusiperkam?

Kas liko nepasikeitę Pravydžiuose?
Kaip buvo nuo seno, taip ir dabar visuos namuos krosnis malkom kūrenam. 

Kaip seniau, taip ir šiandien niekas savo name tualeto neturi – Pravydžiuose 
įprasta eiti savo reikalu į lauką, būdelės prie tvartų tebestovi. 

Ir su vandeniu tos pačios bėdos, kaip senais laikais būdavo. Čia žemė že-
ma, šlapia, šulinius mūsų kaime ne visi turėjo, kiti visą amžių pas kaimynus 
vandens vaikščiodavo. Bet ir tie šuliniai irgi sensta, tai ir aš savam vandens 
pernai pristigau. Kolūkio laikais kaime vandentiekį nutiesė, jis vis dar veikia, 
bet – tik tvarte, mat seniau buvo svarbiau, kad ten būtų kuo gyvulius girdyti. Tai 
iš ten ir parsinešu, bet kada ėmė ir užšalo viduržiemį vandentiekis – viskas, be 
vandens likau. Oi, kaip neskalsu, kai savo nėra ir reikia iš kažkur parsivežti... 

Mano gryčia – viena iš tų, senųjų, kur dar XIX amžiuj statyta. Atsimenu, 
kaip čia gyvenom tada, kai dar šviesos nebuvo, kai gazelis vos vos pašviesda-
vo. Paskui įvedė elektrą – net dabar prisimenu, kaip tada baisu buvo, kai ap-
švietus namus staiga visi voratinkliai kampuose pasimatė!.. Užtat dabar, jeigu 
tik kelioms dienoms elektra dingsta, tai jau visai liūdna darosi: prožektorius 
išsikrauna, prie žvakės sėdėt nebesinori, rūpi tik gult ir gulėt.

Paskutiniais metais, kai senieji gryčios langai supuvo, taip šaltis traukė, 
kad net nebemieli visi senieji namai pasidarė. Pirmus plastikinius langus mūsų 
kaimo jaunimas, tris vaikus auginantys Sausaičiai, savo namuose įsistatė, o 
paskui ir mano gryčioj atėjo laikas kelis tokius įtaisyti. Dabar visa šiluma viduj 
pasilieka, malonu būti. Nuo seno dar išlikę mūsų kaimo medžiai, daugiausia 
klevai ir liepos, palei kelią susodinti. Kiek aš pamenu – vis tokie patys, tik gal 
kiek mažiau beliko jų. Seni, daugiau kaip šimto metų, niekas nebeprisiminė, 
kas juos sodino. Gražu? Bet kada kiekvieną rudenį reikia jų lapus sugrėbti ir 
sudeginti, apkarsta tasai grožis, rankų nebepakeliu...

Senasis kaimo kryžius, prie mūsų namų stovėjęs, supuvo ir nuvirto, niekas 
jo nebeatstatė. Nebuvo mūsų kaimas labai tikintis – neatstumdavo kalėdojan-
čio kunigo, bet į bažnyčią labai nesiveržė. Ir kapų savo neturėjo – visus iš 
Pravydžių į Kavarską palydėjome.

Paminklinis, saugomas kaimas – bet kad per vasarą nė vieno svetimo žmo-
gaus nemačiau, kad kas atvažiuotų jo pasižiūrėti... Nebėra čia į ką žiūrėti, gal 
tik aš viena vis dar žinau, kaip anksčiau kaimas atrodė...

Pasakojimą 2012 m. lapkričio 7 d. išklausė ir 
užrašė Tautvydas Kontrimavičius.

Sodyboje yra gyvenamasis 
namas, tvartas ir daržinė. Gyvena-
masis namas statytas daugiau kaip 
prieš 100 metų, namo statytojų var-
dai nežinomi. 

Namo pamatai akmeniniai, 
pamatų gylis 1 m. Sienos gulsčių 
rąstų, kurie sunerti kertėse. Tarpai 
užpildyti samanomis. Namo sienos 
13 vainikų. Sienų aukštis 3 m. 

Namas vieno aukšto, be rūsio. 
Stogas dvišlaitis, gegninės konstruk-
cijos. Gegnės pritvirtintos prie vir-
šutinio vainiko. Pastogių plotis 0,60 
m. Stogas dengtas šiferiu. Grindys 
medinės, o lubos apkaltos fanera. 
Name yra 5 durys: 2 išorinės ir 3 tarp 
kambarių. Durys filinginės, su medi-
nėmis staktomis. 

Name yra 8 langai: iš galų po 
vieną langą ir 6 langai į kiemą. 
Langų dydis 1,05 m x 1,20 m. Langai 
5 stiklų, langų aprėminimai medi-
niai. Namas nepuoštas, lentomis 
neapkaltas.

Namą sudaro šios patalpos: 
didelė priemenė, virtuvė ir 3 kam-
bariai, kamarėlė. Priemenėje grindys 
nesudėtos, yra plūktinė asla. 

Virtuvėje yra koklinis pečius ir 
plyta, spintutė, staliukas, kiti kamba-
riai apstatyti šiuolaikiniais baldais.

Yra kamarėlė. Ji naudojama ūki-
niams reikmenims laikyti, taip pat 
maistui. Namas apšildomas 2 stačia-
malkiais pečiais. Namas su dviem 
dūmtraukiais. 

Tvartas statytas labai neseniai, tik 
1976 m. Tvartas plytinis su dvišlaičiu 
stogu, dengtu šiferiu. Durys vienti-
sos, medinės. Tvarte yra 3 gardeliai 
kiaulėms ir vieta karvei. Tvartas nau-
dojamas gyvuliams laikyti. 

Šalia tvarto yra irgi 1976 m. 
statyta plytinė daržinė. Jos stogas 
dvišlaitis, dengtas šiferiu. Daržinės 
durys medinės, suveriamos. Daržinė 
naudojama šienui laikyti.

Papasakojo Vytautas Gilys, 
jo pasakojimą užrašė 

Kavarsko vidurinės mokyklos 
mokytoja Vida Dulevičienė 

T. Gilienės prižiūrima senoji Gilių sodyba 2012 m. rugsė-
jį. Foto: TK, VŽM.

Vytauto Gilio namas 1979 m., nufotografuotas etnografinės 
ekspedicijos metu. Foto: Alfonsas Mikoliūnas, VŽM fondai.
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