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ĮŽANGA 

 

 

     Makniūnai tapo „Dzūkijos“ kolūkio gyvenviete. Jauni ir naujai atvykę čia gyventi nežino, kas buvo 

Makniūnai. Norėdamas, kad čionai gyvenantieji žmonės žinotų, kas buvo Makniūnai, parengiau šį 

darbą.  

       Makniūnai yra įdomioje priešistorinių laikų vietovėje. Čia turėjo sustoti paskutinis ledynas, kur 

nuo jo liko daugybė akmenų, kuriuos jis nešė „pavogęs“ iš Skandinavijos ir Suomijos plotų ir pailsęs 

juos čia paliko. Daugiausia jų paliko Vangelonių, Druskininkų, Taručionių, Veismūnų, Savilionių, 

Raitininkų ir kitų kaimų laukuose. Ir, matyt, „pavargęs“ toliau Raitininkų nedanešė jų. Tik kur–ne–kur 

dar vieną kitą akmenį nusviedė. Ledynas sustojo, matyt, ant Makniūnų laukų, kur miške prie 

Makniūnkos ežerėlio yra jo plūstančių vandenų žymės. Taigi, šiose apylinkėse ir palipo ledynas 

atneštus akmenis, o Vangelonyse – ir Dzūkijos Puntuką.  

       Tais laikais, kai paskutinysis ledynas tirpo, Nemunas tekėjo į pietus, link Vyslos. Ir ledynui tolstant 

– traukiantis atgal – dabartinis slėnis nuo Gailinto ežero pro Balas, dabar juo tekantis upeliukas į 

Makniūnką ir toliau, buvo priešistorinio Nemuno pradžia, jis pro čia tekėjo pietų link. Makniūnai yra 

įdomioje vietoje, tik per mažai garsintoje. Mažai kas tuo domėjosi ir praeityje, ir nūnai.  

       Makniūnuose yra ir piliakalnis. Jis randasi dešinėje pusėje upokšnio, tekančio į Makniūnkos ežerą 

iš Balų pievų ir Gailinto ežero. Šituo upeliu ir Lydekinkos ežerėlis savo vandenų kerteklių atiduoda. O 

ant Lykekinkos krantų, pasak padavimų, buvęs dvaras. Jo savininkė dėl nepavykusios meilės 

Lydekinkoje su karieta, ketvertu arklių pakinkyta, nusiskandino.  

       Makniūnų piliakalnis yra ant aukštumos, už poros kilometrų nuo Piliakalnio piliakalnio. Senovėje 

buvo apsuptas balų, o kietryčių pusėje – aukšta pakrantė. Piliakalnis labai apardytas, nes jame ilgą laiką 

dvaro darbininkai kasė duobes bulvėms laikyti.  

       Į šiaurę nuo šito piliakalnio, už upelio ir kelio, yra aukštuma, irgi bulvių duobėmis išardyta. Joje 

buvo rasta žmonių kaulų. Irgi galėjo būti piliakalnis. Nuo jos į rytus, kur dabar yra Makniūnų 

kapinynas, irgi galėjo būti piliakalnis, tiktai Muiželių išlygintas ruošiant sau čia kapus. Tai ar ne čia 

buvo toji vieta, kurios ieškoma, kur buvo netoli vienas kito trys piliakalniai.  

       O kada atsirado Makniūnai? Kada čionai pradėjo gyventi žmonės? Į tai šiame darbe neatsakau, nes 

nepavypo surasti įrodančių šaltinių. 1589 metų Merkinės valsčiaus rejestre dėl nekairntų mokesčių nėra 

paminėta Makniūnų, nors visi čia dabar esantieji kaimai minimi, kaip: Raitininkai, Savilionys, 

Bugonys, Apsingė, Vertelkos, Taručionys, Veismūnai, Michlovičiai ir Gelovinė. Šie kaimai tada 

sudarė Gelovinės vaitiją. O koks dabar kaimas, kuris vadinosi Michlovičiai? Neaišku. Yra ir kitų 

aplinkinių kaimų pavadinimai, bet jie buvo kitų vaitijų. Rejestre minimi Lydekininkai, Ilgininkai, 

Davainiškės, Mižonys ir kiti kaimai. Merkinės valsčius tada užėmė ir Užnemunę, kaip Krikštonis, 
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Anciūškę, Kibyšius ir kitus sodžius. Taip pat Ratnyčią, Druskininkus, Kabelius ir kitus. O kodėl nėra 

Makniūnų, Nemunaičio? Gal tuomet jie priklausė kokiam kitam valsčiui? Dėl to ir nepaminėti virš 

minėtame rejestre.  

       1703 metais karalius Augustas II už nuopelnus ponui Marcinui Flioranui Karafijui Korbutai 

dovanojo Raitininkų ir Makniūnų kaimus, o taip pat Apsingės ir Majoriškių, su jų gyventojais. 

Makniūnų dvaras tada jau buvo. 1703 metų inventoriuje rašoma, kad tais metais Makniūnų dvaras 

turėjo 14 raguočių, 5 jaučius, 9 kiaules, 5 vietas, 8 žąsis ir 14 ančių. Arklių visai nebuvo. O javų tais 

metais Makniūnų dvaras turėjo: rugių 6 karčius, avižų 27 karčius, grikių 2 karčius ir žirnių du su puse 

karčio. Ten taip pat nurodyta baudžiauninkų prievolės ir duoklės.  

       Įdomu tas, kad 1703 metų inventoriuje minimas Makniūnų kaimas. Jis buvo nuo dvaro atskirtas 

vartais. Bet kurioje vietoje, neaišku. Makniūnų kaime tada buvo 5 dūmai (gyvenamos trobos). Tarp jų 

– vienas Pieškis. Ar ne šitų Peškių giminė? Jie ir nūnai gyvena Makniūnuose. O kurioje dvaro pusėje 

buvo vartai ir kur galėjo būti Makniūnų kaimas? Reikia manyti, kad kaimas buvo prie duobių kalno, 

pagal kelią į Raitininkus. Inventoriuje pasakyta, kad pieva Pastaunykas už tilto nuo kaimo, tai kaimas 

ir turėjo būti apie šią kalvą, duobių kalnu vadinamą, palei kelią. Dirvožemis irgi roko, jog čia buvo 

daržai. Inventoriuje nurodyta, kad Raitininkų ir Makniūnų baudžiauninkų prievolės vienokos, tai 

reiškia, kad Makniūnų kaimas tais laikais buvo. O kada, dėl kokių priežasčių išnyko Makniūnų kaimas, 

nežinoma. Karai, o gal maras jį sunaikino tokiu trumpu laiku, per 35 metus! Jau 1738 metų inventoriuje 

Makniūnų kaimo nėra. Gal žmonės išmirė, nes gyventojų – ūkių Raitininkuose sumažėjo 3 ūkiais, 

Lydekininkuose 2 ūkiai, Savilionyse tik l ūkis ir Veismūnuose 6 ūkiai.  

       Taigi, 1717 metų maras daug žmonių sunaikino Makniūnų apylinkėje. O buvusį Makniūnų kaimą 

gal visai, kad 1737 metų inventoriuje jo nėra. Ir vėl man neaišku, kodėl Raitininkų sodžiaus seni 

žmonės nežinojo, kas Raitininkų laukuose buvo palaidotas, kur per įdubusią daubą gulėjo išvirtęs 

aukštas kryžius XIX amžiaus pabaigoje. Ar nebuvo visas sodžius nuo maro išmiręs, o naujai atsikėlę 

gyventojai nežinojo, kas ten palaidota?  

       Lenkijoje 1624 metais siautė maras. Galėjo pasiekti ir Dzūkiją. Nuo tada gal ir atsirado 

Raitininkuose toji palaidotų žmonių duobė. O tais laikais plito ir reformatų tikėjimas. Nuo maro išmirė 

daug kunigų, tai reformatų šventikai ėjo kas katalikus ligonius ir teikė jiems paskutinį patepimą. 

Reformatai Lenkijoje veiklą pradėjo 1622 m., Lietuvoje, gal irgi apie tą laikotarpį. (152).  

       „XIII – tame amžiuje maras pasiekė Lietuvą. Tarp XIII ir XVIII amžių laikotarpyje maras 

Lietuvoje buvo kelis kartus, o didžiausias 1717 metais. Maras liovėsi siautėjęs, kai ėmė auginti bulves, 

organizuoti grūdų atsargų sudarymą nederliaus atveju“ (506)1.  

                                                           
1 Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 2, p. 506 
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       Toksai sandėlis – magazinas buvo Raitininkuose, kur gyventojai supildavo grūdus „juodai dienai“ 

– laikė atsargas.  

       „Užnemunėje maras siautė 1738 metais“ (236)2.  

       Todėl galėjo pasiekti Savilionis ir kitus aplinkinius kaimus. Gal dėl to Savilionyse ir buvo tik 3 

gyventojų kiemai 1787 metais.  

       Kiaulių maras apie 1930 metus siautė Makniūnų dvare. Visos kiaulės buvo sugaudytos, dvaras 

izoliuotas nuo visų kaimų. O kiaules užkasė sode po obelimis: viena kiaulė vienai obeliai. Daugiau 

kiaulių maras šiose apylinkėse nepasirodė.  

       Maras, kol nebuvo sulaikytas, daug žmonių Makniūnų apylinkėse nuvarė į kapus. Sumažėjo 

žmonių. Bet jau 1773 metais gyventojų daugėja: Lydekininkuose atsiranka 3 ūkiai, Raitininkuose 11 

ūkių, Veismūnuose 8 ūkiai, Savilionyse 5 ūkiai vietoje 1738 metais buvusio vieno ūkio.  

       1738 metų inventoriuje Makniūnų dvaras jau priklauso naujam savininkui Baryčiauskui. Šiame 

inventoriuje jau randama, kad Makniūnų dvarui priklauso Užnemunėje esantieji du kaimai: Šadžiūnų 

ir Smarliūnų. Bet jie baudžiavos eina gvolto prie rugiapjūtės, prie vasarojaus ir kada dvaras pareikalaus. 

Abu šie kaimai tada buvo nesumokėję činšo du tūkstančius tintų ir nepajėgė jų tiek sumokėti. Kokiu 

keliu atiteko Radžiūnai ir Smarliūnai Makniūnų dvarui, kaip jo baudžiauninkai, nepavyko išsiaiškinti. 

Tada Šadžiūnuose buvo 8 ūkiai, Smarliūnuose – 7 ūkiai.  

       Noriu paminėti, kiek 1773 metais žemės plotų valdė Merkinės bažnyčios klebonas. Jis valdė 

Kampus ir kairėje Nemuno pusėje Radžiūnus. O kur buvo bažnyčios valdų ribos? Tais laikais ir 

klebonų valdas dirbo jų baudžiauninkai. Kunigai laikė karčemas ir, nuodydami savo parapijiečius, lupo 

iš jų pinigus. O Merkinės klebonas su Muiželiais palaidė glaudžius ryšius, nors Muiželis buvo kito 

tikėjimo. Net išpažinties paslaptį išdavė dvarininkui apie kanapių pluošto vogimą.  

       Jau 1703 metų Makniūnų dvaro inventoriuje nurodoma, be baudžiavos, dar ir duoklė dvarui iš jo 

pavaldinių. Duoklė nuo šeimos buvo tokia vieniems metams. Iš Raitininkų kaimo gyventojų nuo dūmo 

(šeimos) kasmet dvarui duoti po 1 žąsį, po 2 vietas ir 12 kiaulinių. Kiekviena šeima turėjo suverpti po 

vieną matką siūlų iš savo linų. Po šniūrą džiovintų grybų natūralaus dydžio. Po gorčių riešutų. 

Numegzti po 3 sieksnius tinklo. Per talkas už valgį ir gėrimą kiek reikės atbūti. O iš Makniūnų 

gyventojų ar reikėjo ši duoklė imti, inventoriuje nenurodyta. Ar buvo toji duoklė vėliau nuimta, 

neminima inventoriuje. Bet pagal mano senelio pasakojimą, o jis ėjo baudžiavą dar 1856 metais, reikėjo 

tuos linus verkti ir kt. Ponia pati priimdavo suverptus siūlus. Tąjį matką traukdavo per tokį žiedą: jeigu 

perlįsdavo nustatytas kiekis siūlų posmų, priimdavo, nepralenda – atmesdavo, negeras siūlas, verk per 

nauja! Išeitų, kad tas žąsis, vištas, grybus ir kita dvare buvo imama iki baudžiavos panaikinimo.  

                                                           
2 Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, p. 236 
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       1738 metų inventoriuje yra užuomina, kad iš Makniūnų valdų tais metais į rekrutus sugauta 12 

asmenų ir skaitoma, kad dvaras gaus 12 gorčių, javų ir 12 zlotų. Išeina, kad dvarui už sugautą rekrutą 

valstybė davė po 1 zlotą ir 1 gorčių javų. Irgi pajamos! Kuo daugiau sugausi, tuo daugiau gausi! O 

Makniūnų dvaras dar ir apie 1850 metus gaudė rekrutus caro kariuomenei iš savo baudžiauninkų. Ką 

tais laikais dvaras gavo už pristatytą rekrutą? Mano senelio iškart į rekrutus sugavo visus tris brolius 

1855 metais, o senelis liko, nes buvo tik 15 metų. Tai buvo bausmė mano proseneliams, kad suagitavo 

Raitininkų kaimą neiti baudžiavą ir sumušė dvaro ekonomą, kai tas atvyko į sodžių varyti darban. 

Dvaro savininkas Henrikas Muiželis taip atkeršijo mano proseneliui. Nei vienas iš jų nesugrįžo.  

       Pagalvinis arba nuo galvos mokestis Lenkijoje buvo imamas nuo senų laikų. Šį mokestį mokėjo 

svetimšaliai, kaip žydai, totoriai ir čigonai. Savi gyventojai, visi luomai, kartais mokėdavo Pagalvinį 

mokestį, kai dėl karų valstybei pritrūkdavo lėšų (pav., per karą su turkais, totoriais). Bet valstybė šio 

mokesčio rinkimą slėpdavo ir jokių dokumentų nelikę. Lietuva, nors ir buvo susijungusi su Lenkija, 

šio mokesčio įstatymo nepriėmė. Kartu su dūmo mokesčiais buvo imamas ir pagalvinis. Tiktai nuo 

1673 metų iš gyventojų, gyvenančių miestuose ir be jokio užsiėmimo, buvo renkamas mokestis po l 

zlotą nuo galvos. Taip pat buvo imama įvairios sumos iš žydų ir totorių. O 1637 m. išleista Lenkijoje 

plati konstitucija, kur nurodytas šis mokestis. 1685 m. ir Lietuva priėmė pagalvinį mokestį (p. 52, 53).  

       Padūmio arba nuo dūmo mokestis Lenkijoje atsiranda dar 1200 metais. 1773 metais ši duoklė – 

mokestis buvo reformuotas: vienas Karūnoje, kitas Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje. Dalinant 

miestus ir kaimus į klases ir nuo dūmo mokėjo po 16, 15, 14, 12, 10, 8, 6 ir 4 zlotus pagal miesto padėtį 

ir nuo dūmo (gyv. namo – aut.) padėties. Gi lietuviški miestai buvo padalinti pagal Magdeburgo teises 

ir nemagdeburginius. Pirmieji padalinti į 3 klases, nustatant mokestį nuo dūmo po 50, 30, 20, 12, 10, 

7, 6, 5, 4 ir 2 zlotus, žiūrint statybos ir padėties.  

       Padūmio mokestį privalėjo mokėti tie, kurių virš stogo buvo kaminai. O kurios trobos neturėjo 

kaminų, bet buvo gyvenamos, irgi mokėjo dūmo mokestį. Lietuvoje kaimuose dūmo mokestis buvo 7 

rūšių. Tai priklausė nuo kaimo padėties. Kaimuose nuo dūmo reikėjo mokėti po 10, 9, 8, 7, 6, 5 ir 4 

zlotus.  

       Visoje Lenkijoje ir Lietuvoje nuo dūmo mokesčio buvo atleistos ligoninės, špitolės, kunigų namai, 

mokyklos, bravorai, kalvės, salyklos ir plytinės.  

       Lietuvoje nuo seno, beveik prieš 500 metų, buvo geriausiai sutvarkyti įstatymai, kokių tuometinė 

Lenkija neturėjo. „Lietuvos statuto“ buvo net 3 redakcijos, o paskutinė 1598 m. Zigmanto III 

patvirtinta. Taip gerai sutvardytų įstatymų, kaip „Lietuvos Statutas“, tuometinė Lenkija neturėjo.  

       Senasis „Lietuvos statutas“ draudė būti liudininkais prieš savo poną jo tarnams ir jo 

baudžiauninkams. O kiti liudininkai galėjo būti tik krikščionių tikėjimo. Tik leista liudyti totoriams, 

esantiems karalių tarnyboje. Žydai galėjo liudyti tik savo tikėjimo bylose, t.y., žydų su žydais.  



6 
 

       1768 metais buvo leista Lenkijoje statyti cerkves. Taip kad leistos mišrios vedybos. Dukros 

likdavo tokio tikėjimo, kokį išpažįsta motina, o sūnūs lieka to tikėjimo, iš kurio yra tėvas. 1768 metais 

katalikų tikėjimas Lenkijoje tapo valstybinis. Jau nuo 1775 metų Lenkijos karaliumi galėjo būti tik 

katalikų tikėjimo. O kadangi jie buvo ir Lietuvos valdovai, tai katalikų tikėjimas užvaldė vis daugiau 

Lietuvos sričių, gal tik pietinėje dalyje, tai yra, Merkinės, o gal ir Nemunaičio apylinkėse. Dar XX a. 

pradžioje kai kurie lietuviai dzūkai gerbė ąžuolus. O vienas Navasodų kaimietis, praplėsdamas kluoną, 

ąžuolo nenukirto, o paliko augti kluone ir jo vainikas matėsi virš stogo.  

       Liustracija, arba surašymas buvo ir šiose apylinkėse. Pagal liustraciją, pavyzdžiui, Raitininkų 

sodžius turėjo teisę ganyti galvijus Makniūnų dvaro miškuose iki Kuzamko ir Kuzamkėlio. Ir ta teise 

naudojosi iki Pirmojo pasaulinio karo. O revizoriai ir liustratoriai, išsiųsti iš Lenkijos į Baltarusiją, 

Žemaitiją ir Lietuvą, buvo mokyti ir užsitarnavę. Jie buvo Žečpospolitos rytinių sričių administracinės 

kultūros mokytojai ir žinovai. Tada atsirado lietuviškas posakis: „Pinigų – į Lietuvą, proto – į Lenkiją“. 

Tų liustracijų susidarė ištisi tomai. Tai pilių, dvarų ir kt. smulkūs aprašymai.  

       „Pagal 1738 m. liustraciją, Merkinės seniūnijoje buvo pasėta Vilniaus statinių: rugių 20, kviečių 

1, miežių 3, avižų 8, žirnių 0,5. Nemunaičio seniūnijoje: rugių 40, kviečių 6, miežių 9, avižų 35, žirnių 

2 (57).  

       „1557 m. valakų reformos įstatymas numatė visas tris rentos formas: 2 lažo dienas per savaitę nuo 

valako (21,8 ha), činšo nuo 6 iki 24 grašių, duoklę avižomis ir šienu. XVII amž. pirmoje pusėje lažo 

(baudžiavos – aut. ) norma nusistovėjo 6 dienos per savaitę. Ji išliko XVII – XVIII amž. Tačiau retas 

valstietis XVII – XVIII amž. I–moje pusėje turėjo valaką žemės.  

       Dauguma jų dirbo pusę valako sodybinės žemės. Didžioji Lietuvos valstiečių dalis XVIII amž. 

lažą ėjo nuo kiemo. Nustatant lažą, nebuvo atsižvelgiama į valstiečių žemės kiekį. XVII amž. dar gana 

dažnai buvo lažo prievolė nuo žemės kiekio“ (140).  

       1703, 1738 ir 1773 metų Makniūnų inventoriai visai nemini moterų, o 1787 metų jau mini. Iš jo 

matyti kokios tada buvo baudžiauninkų šeimos. Bet ir 1787 metais ūkio savininko žmonos vardo nėra, 

nors visos šeimos yra, net ir vaikų lytis, amžius. Žmona atžymėta tik viena raide „ž“ po ūkio šeimininko 

vardo ir pavardės. Iš 1787 metų inventoriaus, kaimų gyventojų sąramų gal vietos gyventojai atseks 

savo protėvius, kur jie gyveno, kokį turtą valdė ir t. t.  

       Makniūnų valdų 1787 metų „podawcezy“ inventorius, kuris buvo surašytas po dvaro savininko 

Vincento Baryčiausko mirties, birželio 24 dieną tais metais, sudarytas Gardino apskrities iždo rotmistro 

Motiejaus Stžeminskio. Tuo inventoriumi, kai Makniūnų dvaras liko be įpėdinių, jis buvo paimtas 

valstybės žinion. Ir tuo pačiu inventoriumi dvaras pervestas iš Gardino apskrities į Alytaus apskritį. V. 

Baryčauskas Makniūnų dvarą valdė nuo 1738 iki 1787 metų. Išeitų, kad jis Makniūnų dvarą valdė 50 

metų! O 1795 metais Makniūnų dvaro administratoriumi buvo Adomas Hoppe.  
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       1787 metų Makniūnų inventoriuje yra nurodytajam priklausiusių sodžių valstiečių turtingumas. 

Jie suskirstyti į 5 grupes. Turtingi turėjo po 3 arklius ir 4 jaučius, vidutiniškai turtingi ir pasiturintys – 

po 2 arklius ir 2 jaučius, vidutiniokai – po 2 jaučius, o kurie darbinių gyvulių neturėjo, vadinami 

vargiais (biednais), Turtingumas priklausė nuo turimų darbinių gyvulių, kitas viskas nesvarbu.  

       1787 m. inventoriuje yra surašyta visų dvarui priklausančių kaimų žmonės, net ir vaikai, žemės 

plotas, turimų gyvulių ir bičių skaičius. Sąraše pirmiausia užrašomas ūkio savininko (ės) vardas ir 

pavardė. Žmona atžymima tik viena raide „ž“, o vaikai, nežiūrint jų amžiaus, pirmiausia sūnūs, po to 

– dukros ir jų amžius. Iš tų sąrašų galima matyti, kokios buvo šeimos Makniūnų apylinkės kaimuose, 

kiek turėjo vaikų.  

       Toliau inventoriuje aprašomus turimus gyvulius, prievoles, žemės kiekį, mokesčius, šeimos narių 

skaičių reikia atsekti tik pagal skaitlinę. Kaip kaimai iš eilės surašyti, taip ir eina jų skaitlinė. Iš to 

žinoma, kokiame kaime šeimos gyveno, kokio jos buvo turtingumo.  

       Inventoriuje yra nurodyta, kad gerą žemę Makniūnuose reikia arti tris kartus, o vidutinę – tik du 

kartus. Ir grūdą gaudavo antrą, trečią, retai didesnį. O valstiečiai sėdavo daug žirnių, grikių, daug 

augino pupų, net po bačką jų turėdavo. Bulvių tais laikais beveik nesodino.  

       Makniūnų inventoriuje pažymėta, kad dvarui priklauso Lydekininkai, Raitininkai, Veismūnai ir 

Savilionys dešinėje Nemuno pusėje, Šadžiūnai ir Smarliūnai – kairėje pusėje. Tais laikais dešinė 

Nemuno pusė priklausė Žečpospolitai, o kairė – Prūsijai. Inventoriaus sudarytojas M. Stžeminskis 

baigiamajame akte nusiskundžia, jog šio turto surašymas sudaro sunkumų, nes jis randasi skirtingose 

valstybėse. Skirtingi buvo ir pinigai, ir prievolės, ir baudžiava. Žečpospolita buvo trimis padalinimais 

(1772, 1793 ir 1795 metais) panaikinta. 1795 m. Lietuva, be Užnemunės, atiteko Rusijos imperijai, o 

1815 m. Vienos kongreso nutarimu, ir Užnemunė buvo prijungta prie Rusijos. Todėl, kai M. 

Stžeminskis aprašinėjo Makniūnų valdas 1787 metais, jos buvo skirtingose šalyse.  

       1794 metais Lietuvoje ir Lenkijoje prasidėjo Tado Kosciuškos organizuotas sukilimas prieš carinę 

Rusiją. Nėra žinių, ar Makniūnų dvaras prisidėjo prie to sukilimo, ar ne. 1794 m. gegužės 18 d. 

Merkinėje jau buvo sukilimo komisija.  

       Išvijus rusus iš Vilniaus, balandžio 23 d. buvo pasirašytas Lietuvos liaudies sukilimo aktas. 

Pirmasis jį pasirašė Ant. Tyzenhauzas, po to ir kiti, kaip Mich. Bžostovskis, D. Narbutas. Gegužės 22 

k. Lietuvos sukilimo komisijos nariais pasirašė: Stefanas Niezabitovskis, Samuelis Korsakas, Marcinas 

Počobutas, Vilniaus Akademijos rektorius, Jurgis Tiškevičius ir daugelis kitų, iš viso 18 asmenų. Ir 

visi žymūs Lietuvos didikai.  

       Merkinės dalyvavimas T. Kosciuškos sukilime yra tikras (241). O Jasinskis, šių apylinkių sukilimo 

veikėjas, gailėjosi, kad sukilėlių daliniai nespėjo iš Prienų ir Alytaus pasiimti, kaip jisai tvirtino, 30. 

000 akmenų šieno, 15. 000 akmenų sukorių (džiovintos duonos), 1200 bačkų avižų, 4000 marškinių ir 

kitų dalykų. Sukilėliai tų daiktų pasiimti nespėjo, nes juos puolė caro kariuomenė.  
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       Tame sukilime, pagal Treskovo apskaičiavimą, buvo 20 000 lietuvių karių. Rugpjūčio pradžioje 

prie Vilniaus pagal raportą T. Kosciuškai, Lietuvos korpuse buvo: reguliarios kariuomenės 6452 

galvos, 40 armotų, sukilėlių 4000, bendrai apie 10. 500 galvų.  

       Tasai Lenkijos ir Lietuvos sukilimas prieš carą, kuriam vadovavo generolas Tadas Kosciuška, 

nepavyko. Ties Macejovicais T. Kosciuška kautynes pralaimėjo ir, sunkiai sužeistas, pakliuvo 

nelaisvėn. Generolui Ferzenui už tas kautynes rusų caras Povilas I dovanojo Makniūnų dvarą su 300 

baudžiauninkų.  

       Pagal senų žmonių ir Muiželių pasakojimą, Makniūnų dvarą Muiželiai taip įsigijo. Muiželis 

gyveno Rygoje ir buvo miškų pirklys. Generolas Ferzenas, būdamas Rygoje, prasilošė ir atėjo pas 

miško pirklį Muiželį, siūlydamas pirkti dvarą, nes jam skubiai reikėjo pinigų. Muiželiui patiko 

Makniūnų dvaro miškai ir jis juos nupirko. Taip Ferzenas, net nematęs Makniūnų, juos pardavė, o 

Muiželis, irgi jų nematęs, nupirko. Taip 1796 m. Makniūnų valdos tapo Muiželių nuosavybe. Jie jas 

valdė iki 1940 metų įvykių.  

       Makniūnų dvaro ponas Henrikas Muiželis, kurio valdymo metu buvo žiauri baudžiava ir jis pats 

mėgo „grožėtis“, kaip prie verandos baudėjai plakdavo žmones, pats skaičiuodavo rykščių kirčius. Net 

buvo savotiška plakimo „technika“! H. Muiželis laukuose prie dirbančių žmonių nesiartindavo, jų 

bijojo. Tik raitas iš tolo per žiūronus stebėdavo dirbančiuosius. Jam valdant ir pasibaigė baudžiava.  

       Henrikas Muiželis buvo paskutinio Makniūnų dvaro savininko Karolio Muiželio senelis. Išeitų, 

kad Muiželių dinastijos keturios kartos Makniūnų dvarą valdė 144 metus.  

       Išnykus Makniūnų sodžiui 1738 metais, 1936 m. vėl atsirado Makniūnų kaimas, kuris yra ir nūnai. 

O jo nebuvo beveik 200 metų. Žemė pradėjo grįžti valstiečiams, o 1940 metais visas Makniūnų žemės 

plotas atiteko valstiečiams.  

       Henrikui Muiželiui valdant Makniūnų dvarą, buvo paskutiniai baudžiavos laikai. Jis buvo 

neteisingas, žiaurus ir kerštingas. Apgavo Galintėnų sodžių ir atėmė iš jų visus dabartinės Galintankos 

laukus. Iš keršto vienos valstiečių šeimos visus sūnus atidavė į rekrutus, atiminėjo ūkius, nuo plakimo 

rykštėmis mirė žmonės, pats gėrėjosi plakimu, plakė ir moteris... O pats, berods, 1873 metais, lipdamas 

į vagoną, galą gavo – mirė.  

       1830–1831 metų sukilimas irgi prisidėjo prie greitesnio baudžiavos panaikinimo, nes caro valdžia, 

norėdama gauti didesnį liaudies pasitikėjimą, pradėjo labiau spausti ponus. O valstiečiams davė šiokių 

tokių palengvinimų, kad juos patrauktų savo pusėn, kol caras Aleksandras II 1861 m. vasario 19 d. 

(pagal naują kalendorių – kovo 4 d.) paskelbė manifestą dėl baudžiavos panaikinimo Rusijoje, o kartu 

Lietuvoje ir Lenkijoje.  

       Maždaug iki 1860 metų miškas buvo iki sodo, kur dabar yra Žukevičiaus, Grinkevičiaus, Miškinio 

ir kitų sodybos. Kai tą skynimą arė, buvo bado metai. Artojai, plėsdami skynimą, radę grybą, jį žalią 
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suvalgydavo. Tai pasakojo mano senelis, kuris tada tą skynimą arė ir žaliais grybais alkį malšino. Jei 

kurie ir turėjo pinigų, nebuvo kur pirkti javų.  

       Henrikas Muiželis palaikė prekybinius ryšius su Ryga. Iš Makniūnų Rygon vežė javus, o iš ten 

atgal – geležį, druską ir kitus reikmenis. Važiuodavo keliolika vežimų. Ratai buvo medinėmis ašimis, 

o tepalo ratams neturėjo. Ratai girgždėdavo, tai privažiavę mišką, rinko kazlėkus (grybus) ir juos kišo 

į stebules. Ratai ne taip labai čiepdavo. Kelionė į ten ir atgal truko tris savaites. Nakvodavo prie 

karčemų. Vedlys būdavo žmogus, žinantis kelią, o kiti – paaugliai. Ir mano seneliui teko taip važinėti 

Rygon ir kazlėkais ratų ašis „tepti“.  

       Muiželiai buvo atsikėlę iš Rygos, tai su ja ir palaikė prekybinius ryšius. O čia pat, prie Merkinės, 

Kaminciškių kaime prie Straujos upės, 1795 m. buvo kalami noragai ir kiti ūkio reikmenys (35). Tai 

kodėl Makniūnų dvaras geležį vežė net iš Rygos? Gal ten pigesnė buvo?  

       Tais laikais, o daug kas šiose apylinkėse dar ir apie 1920 metus, laukus arė jaučiais ir arklais, o ne 

plūgais. Apie tą laiką ir dvaras dar jaučiais ardavo. Senais laikais laukus arė vien jaučiais. „Pagrindinę 

žagrės (čia vadinta arklu) dalį sudarė du geležiniai noragai“ (34). Visos kitos arklo dalys buvo medinės. 

Akėčios irgi buvo medinės, jų virbalai – iš kieto medžio. Arkliai buvo naudojami vežiojimui. Net ir 

mėžimo šakės buvo medinės, su dviem ragais, o ant jų – geležiniai noragėliai, kad geriau smigtų 

mėšlan.  

       „Lietuvoje žemė priklausė valstybei, dvarininkams ir dvasininkijai. Nedidelę jos dalį turėjo 

magdeburginiai miestai. Visų kategorijų valstiečiai neturėjo savos žemės. Jie naudojosi ja už nustatytas 

prievoles žemvaldžiams“ (82). Tada ne tik žemė, bet ir visi valstiečiai, priklausantieji dvarui, buvo 

pono nuosavybė. Ponas galėjo savo baudžiauninką negyvai užplakti, keisti į šunis su kitais ponais, 

atiduoti į rekrutus ir net iš tekančios jaunosios reikalauti pirmos nakties. Panašiomis teisėmis 

paskutinėmis baudžiavos dienomis naudojosi ir Makniūnų dvaro ponas Henrikas Muiželis.  

       Rusijos caras Aleksandras II valstiečius išlaisvino iš ponų, kunigų ir kitų žemvaldžių jungo. Tuo 

valstiečiai džiaugėsi. Ir į caro kariuomenę patys pristatydavo reikiamą skaičių vyrų. Nereikėjo gaudyti 

rekrutų ir juos, kad nepabėgtų, su kaladėmis ant kojų laikyti rūsyje, ten, kur dabar sukraunami kolūkio 

runkeliai. Panaikinus baudžiavą, sunyko ir Makniūnų malūnas bei karčema. O tais laikais, kaip rašoma 

1787 m. inventoriuje, veikė Makniūnų malūnas (jis stovėjo ties piliakalniu, arti upelio), karčema su 

užvažiuojamu kiemu, pastatais ir net savo salyklą. Karčema buvo netoli malūno, prie kelio ir „Duobių 

kalno“. Makniūnų bravoras (dabar tame pastate kolūkio kiaulidė) veikė beveik iki 1890 metų.  

       Prie 1863 metų sukilimo jau prisidėjo ir Makniūnų dvaras. Caro valdžiai numalšinus sukilimą, 

dvare slėpėsi likę sukilėliai. Dvaras juos maitino, rengė, kol aprimo laikai. O 1905–1907 metais dvaras 

įsteigė slaptą mokyklą, nupirko daug knygų, kad žmonės skaitytų, šviestųsi. Neramumų banga paveikė 

ir jaunąją Muiželių kartą, kaip Karolį, Juliją, Marytę. Jie pasidavė tų laikų įtakų bangai.  
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       Neilgai buvo ramūs laikai. 1914 metais, baigiantis vasarai, prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas. 

Vokiečių okupacija engė ne tik dvarą, bet ir visus valstiečius. Ir tokie karo meto laikai apie Makniūnus 

tęsėsi beveik iki 1923 metų.  

       Dėka 1907 metų neramumų visoje Rusijos imperijoje, atsirado ir Makniūnų dvare mokykla, 

kurioje buvo dėstoma lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. Ją įsteigė K. Muiželis su seserimis savo lėšomis 

ir veltui mokė dvaro ir aplinkinių kaimų vaikus. Caro žandarai ją susekė ir uždarė, o Muiželius už 

nelegalią mokyklą nubaudė.  

       Apie 1907–1914 metus Makniūnų dvaras gyveno savo geriausius laikus. Jam savo darbo jėgos 

neužteko, todėl aplinkinių kaimų žmonės ėjo dvaran uždarbiauti. Vabalių kaimo gyventojas Juozas 

Jegelevičius, prieš Pirmąjį pasaulinį karą dirbęs Makniūnų dvare, rašo, kad „Vabalių kaimo valstiečiai 

dažniausiai padieniais ėjo į K. Muiželio Makniūnų dvarą. Muiželio dvaras buvo didelis, turėjo daug 

palivarkų ir ten visuomet reikėjo daug padienių darbininkų. Dvaro ekonomas prieš kokius nors darbus 

atjodavo kaimą pranešdamas, kad rytoj tegu visi ateina į darbą. Rytą darbininkų pilna dvare, susirenka 

ir laukia, kol užgirsta būgną. Būgnas – tarp dviejų stulpų pakabinta geležis ir plaktukas. Rytą skambina 

į darbą, dvyliktą valandą – pietums, po pietų vėl skambina į darbą, o vakare, kai saulė leidžiasi, būgnas 

darbininkus paleidžia namo. Vakare, kai užgirsta būgną, darbininkai meta darbą, sueina į vieną vietą ir 

laukia atjojant ekonomo. Jis atneša talonus su kainom ir dalina juos: vyrams po penkiasdešimt, 

moterims – po keturiasdešimt, o vaikams – po auksiną. Po tiek mokėjo tik vasaros darbymečio metu. 

Visi grįžta namo patenkinti, kad ir tiek uždirbo. Taip uždarbiauti kiekvieną dieną eidavo atliekami 

šeimoje darbininkai. Sulaukę sekmadienio, eidavo pas poną pinigų už savaitės darbą. Visi sustodavo 

prie lango ir laukdavo, kol ponas atidarys langą, paims iš darbininko talonus ir pagal juos apmokės“ 

(143).  

       1915 metais, per Pirmąjį pasaulinį karą, nei Makniūnų dvaras, nei aplinkiniai kaimai nepakliuvo į 

karo veiksmus, todėl ir sodžiai, ir dvaras liko nelabai nukentėję ir nesudegę. Savininkas buvo kažkur 

pasitraukęs, tai dvarą valdė kariškiai vokiečiai. J. Jegelevičius prisimena ir vokiečių okupacijos laikus 

Makniūnų dvare: „Makniūnų dvare ekonomu buvo Černeckas. Jis buvo labai žiaurus, blogai elgėsi su 

darbininkais. Jeigu kas kiek pasipriešindavo jam, tai ir gaudavo mušti. Kai Vaclas Jegelevičius iš 

Vabalių kaimo tik pasakė, kad jei veltui dirba, tai nors pietus duotų, tai jį užpjudė šunimi ir dar gavo 

lazda“ (146).  

       Černeckas Makniūnų dvare buvo ekonomu dar ir 1931 metais. Po Černecko, kuris išsikėlė iš 

Makniūnų dvaro, K. Muiželis ekonomo pareigas panaikino ir pats viskuo rūpinosi.  

       Dvaro savininkas Karolis Muiželis, 1923–1940 metais valdydamas Makniūnų dvaro centrą, 

nesikišo į jokias organizacijas, net ir radijo nepirko, rūpinosi vien savo reikalais. Net knygų iš savo 

bibliotekos pats niekam nedavė, tuo rūpinosi jo žmona. Neprenumeravo jokios spaudos. Tai dėl to, kad 

jo neįtartų, jog prisideda prie to ar ano. Tais laikais šiose apylinkėse neapkentė lenkų, dėl to K. Muiželis 
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toks atsargus buvo, nors pats ir ne lenkas buvo. Šio dvaro pašonėje, Rinkavos dvare (kur dabar 

girininkija) buvo nužudytas jo savininkas Dekinevičius. Tarp 1920–1922 metų taip buvo ir su kitų 

dvarų savininkais.  

       Iki 1923 metų iš Rusijos sugrįžo visi mobilizuoti vyrai. Jie parsivežė naujienų apie Spalio 

revoliuciją ir jas skleidė tarp gyventoju, jog žemė teks tiems, kas ją dirba. K. Muiželis irgi tatai žinojo 

ir skubiai pardavinėjo savo dvaro palivarkus. O 1925 metais buvo nusavinti ir išdalinti Piliakalnio ir 

Novoplentos palivarkai. 1926 metais buvo išdalintas ir Makniūnų dvaro centras.  

       Gal 13 metų be karų gyveno šių apylinkių gyventojai. O 1939 metais girdėjosi Lenkijos – 

Vokietijos karo garsai. Rugsėjo 17 dieną – Lietuvoje visuotinė mobilizacija. Lenkija krinta. Kai vėlai 

naktį pašauktas karinėn tarnybon užėjau Makniūnų pieninėn (ten buvo nurodyta susirinkti), radau 

Muiželienę pieninės raštinėje prie radijo aparato klūpančią ir verkiančią. Ji verkė kritusios Lenkijos. 

Po to susirgo ir už metų mirė. O spalio 10 dieną visi džiūgavo – Vilnius ir jo kraštas grįžo Lietuvai. Jį 

grąžino Tarybų Sąjunga.  

       Praėjo 1941–1945 metų karas. Makniūnai ir aplinkiniai kaimai augino duoną, kuri buvo labai 

reikalinga karo nuniokotam kraštui. Praslinko žiaurūs 1944–1951 metai. Žmonės atsigavo, 

kolektyviškai tvardė žemės ūkį. Tai buvo sunkus laikotarpis šio krašto žmonėms. Žemdirbys tą naštą 

pakėlė ir sulaukė gerų laikų. O koks sunkus tas kelias buvo, jaunoji karta nė neįsivaizduoja. Kad tą 

suprastum, reikia pačiam tai pergyventi. Buvo sujungti trys kolūkiai: Raitininkų, Savilionių ir 

„Tarybinis artojas“ (Galintėnai) 1955 metais. Kolūkis pavadintas „Tarybinis artojas“, vėliau – 

„Dzūkija“. Jo kontora ir susirinkimų būstinė buvo namas, kuriame nūnai gyvena St. Grybausko šeima. 

1957 metais prie šio namo pristatytas kitas, didesnis namas – tai kolūkio salė. Kiek vėliau, 1964 metais, 

buvo pastatytas naujas namas (dabar T. Prieskienio namas), kur įsikūrė kolūkio kontora ir apylinkės 

taryba. O vėliau, dėka Aleksandro Drobnio, kuris kilęs iš Pilkaraisčio vienkiemio (dabar Lydekininkų 

kaimas), Makniūnuose buvo pastatyta dabartiniai kultūros namai ir dabartinė mokykla.  

       Pirmasis į dabartinę Makniūnų gyvenvietę atsikėlė kolūkietis Julius Dvareckas, po jo – Viktoras 

Stražnickas ir Petras Kilmanas. Šie pirmieji „Dzūkijos“ naujakuriai čia surentė savas trobas 1956 

metais. Jie davė pradžią dabartinei Makniūnų gyvenvietei.  

       Pirmasis kolūkio pirmininkas Jonas Pliauga buvo Raitininkų kolūkio organizatorius. Šis kolūkis 

buvo nedidelis, tik trys kaimai, kaip ir visi aplinkiniai kolūkiai. Iki dabartinio kolūkio pirmininko Juozo 

Dzekunsko šiam ūkiui vadovavo: J. Pliauga, J. Gražulis, Griškevičienė, A. Banevičius, J. 

Radvilavičius, V. Čebatorius, Vl. Žemaitis, Vyt. Kizas, A. Olišauskas, J. Aliukonis. Šie visi vadovai 

neilgai išbuvo ūkyje, vis keitėsi, dėl to šis ūkis vis laikėsi prie silpnesnių. Tik pirminikaujant vytautui 

Kizui, o jis vadovavo ūkiui ilgiausiai (daugiau kaip 10 metų), ūkis buvo atsigavęs. Tada buvo 

Makniūnuose pastatyta grūdų sandėlis, kultūros namai, mokykla. A. Olišauskas pastatė dirbtuves, 

praplėtė karvių fermą Savilionyse, patvarkė parką, tvenkinėlius sode. Vadovaujant J. Dzekunskui, buvo 
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apšviesta Makniūnų gyvenvietė, išasfaltuotos gatvės, pastatyta trąšų sandėlis, naujos dirbtuvės, 

garažas, pirtis. Ir taip, nuo Juliaus Dvarecko pastatyto pirmo namo, Makniūnų gyvenvietė išaugo, 

išgražėjo. Prie liepų ošimo sename parke prisijungia naujo parko medžiai. Tik gaila, kad dvaro centras 

ir beveik pusė parko sunaikinta. Blogos pokario metų vadovų galvos be reikalo išardė tiek dvaro 

pastatų, kurie kolūkiui būtų buvę labai reikalingi. Ir dvaro centras, jei būtų išlikęs, dabar tarnautų 

kolūkiečių gerovei.   

 

*  *  * 

 

      Šiame darbe medžiaga apie Makniūnus liečia tik laikotarpį nuo 1703 m. Ankstesnės medžiagos 

neieškojau, gal kas kitas tuo pasirūpins. Aš norėjau suteikti žinių nuo tų laikų, kai Raitininkai buvo 

pajungti Makniūnų dvaro baudžiavon. Anksčiau Raitininkai baudžiavą ėjo Merkinėje. Išskyrus 

Makniūnus ir jo palivarkus, kiti šiame darbe aprašomi kaimai jau buvo minimi 1589 m.  

       Manau, kad skaitytojas iš 1703, 1738, 1773 ir 1787 metų inventorių susidarys vaizdą apie 

Makniūnų dvarą ir jam priklausiusius sodžius, kokios buvo baudžiauninkų prievolės ir duoklės dvarui 

bei valstybei. 1787 m. inventoriuje gyventojai surašyti kaimais, tai sekančiose lentelėse pagal jų eilę 

(skaitlinę) galima sužinoti, kokius jie turėjo gyvulius, paukščius, ar turėjo bičių, kokie mokesčiai ir 

prievolės dvarui.  

       Senovės Lietuvoje baudžiavos nebuvo. Ją įvedė dabar laikomas šventuoju Lietuvos patronu 

Kazimieras, Lietuvos ir Lenkijos valdovas. O panaikino baudžiavą Rusijos caras Aleksandras II 1861 

metais. Baudžiavos laikais baudžiauninkai, kaip koks daiktas, buvo pono nuosavybė. Jis galėjo su jais 

daryti ką norėjo: užmušti, plakti, mainyti į šunis ar su kitų ponų baudžiauninkais, atimti jo turtą ir t.t. 

Ir taip Lietuvos valstietis baudžiavos jungą nešė virš 300 metų. Buvo ir valstybinių kaimų, kaip 

Galintėnai, kur gyvenimo sąlygos buvo lengvesnės. Buvo ir parapijų baudžiauninkai, kurie 

dvasininkams veltui dirbo. Ir ponai, ir dvasininkai laikė karčemas, jose nuodydami mūsų tautą, iš 

gyventojų čiulpdami paskutinį turtą.  

       Rengiant šį darbą man talkininkavo Julius Būtėnas ir Albina Venskevičienė, o tvarkant medžiagą 

– Genovaitė Daukšienė. Didelis dėkui Jiems už talką.  

 

Vladas Ulčinskas 
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Aprašomų vietovių žodinis planas 

 

      

      Aprašant Makniūnus, buvo aprašomas Makniūnų dvaras, jam priklausiusieji palivarkai ir kaimai. 

Kiti artimi kaimai neaprašinėta, nes jie šiam dvarui nepriklausė. Čia bus minimi dvaro palivarkų, sodžių 

ir vienkiemių pavadinimai, jų rubežiai, stambesnių raistų vardai, ežerai, istoriniai paminklai. Makniūnų 

dvaro centras jau aprašytas.  

       Jaujakaimis – Novoplenta – palivarkas. Jo sienos: šiaurėje, visu vakariniu pakraščiu iki Kuzamko 

ežero pietuose – Makniūnų miškas. Toliau irgi tas pats miškas. Rytuose rubežiuojasi su Raitininkų 

laukais.  

       Raitininkai rubežiuojasi su Jaujakaimiu vakaruose, visu pietų plotu – su Makniūnų (dabar 

Subartonių) mišku, Šafarnios vienkiemiu kiek į rytus, rytuose – su Mencioniške ir Subartonių mišku į 

šiaurės pusę. Čia perkerta Angeringio raisto rytinį galą ir toliau, rytiniu pakraščiu – su Navasodų 

laukais, vėl kiek mišku, šiaurėje jungiasi su Paūžuolės vienkiemiu, 4 šiaurės vakarų pusę – su 

Soželkėlės ir šiek tiek su Pilkaraisčio vienkiemiu. Toliau ta linkme – su Balyno vienkiemiu, nuo jo – 

su Asiūklinės ir Prūdelių (dvaro vienkiemiai) laukais ir vakaruose atsiremia į Makniūnų mišką prie 

kelio Makniūnai – Raitininkai.  

       Raitininkų laukų Plotuose buvo trys raistai: Angeringis, Keršutis ir Griciuškė. Yra du milžinkapiai 

– Graužakalnis ir Sidabrakalnis. Sikabrakalnis išardytas. Netoli Antano Drobnio sodybos yra palaidotų 

žmonių, ten, kur XIX amžiaus pabaigoje buvo įdubusi duobė ir per ją gulėjo išvirtęs aukštas kryžius.  

       Netoli Balyno vienkiemio sodybos yra piliakalnis. Ar jis kartais nebus Vinco Krėvės Šarūno 

buveinės tasai Balyno kalnas! Nuo jo prasideda Angeringio raistas, kuris gilyn smenga Subartonių 

miškan, link Gelovinės ežero. Pro čia nuteka vanduo iš visų Raitininkų ir dalies Makniūnų laukų į 

Straujos upę.  

       Link Lydekininku, iš pietų pusės nuo Raitininkų laukų, randasi Pilkaraisčio vienkiemis. Jo rytinė 

riba – su Navasodų laukais, vakaruose – su Balyno laukais, šiaurėje – su Balynaitės vienkiemio žeme.  

       Balynaitės vienkiemis šiaurėje susisiekia su Dulkiškių vienkiemiu, toliau, į vakarus – su 

Lydekininkų plotais.  

       Mildos vienkiemis – nuo Dulkiškių vienkiemio šiaurės link. Milda buvo mažas Makniūnų dvaro 

palivarkas, po Pirmojo pasaulinio karo parduotas, šis palivarkas savo šiauriniu galu siekė Piliakalnio 

laukus, visu rytiniu pakraščiu, kaip ir Dulkiškės, rėmėsi į miškus (Jasionių mišką Kampų kaime). Po 

Pirmojo pasaulinio karo Mildą nupirko Mikaloniai.  

       Seni vietos gyventojai šnekėjo, kaip dabartiniai Celencevičiai nusipirko sodybą, esančią prie 

miškų, kur dabar gyvena Krušniauskienė. Šiose vietose stovėjo sena eigulių troba. Jon atsikėlę 
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Celencevičiai remontavo (ardė) seną pečių. Beardydami rado jame kažkieno paslėptą ir pamirštą auksą. 

Nuo tada Celencevičiai pasidarė turtingi ir pirko žemes.  

       Lydekininkų laukai rytuose jungėsi su Dulkiškių ir Mildos plotais, šiaurėje – su Kulpirkių ir 

vakaruose atsirėmė į Lydekinkos ežerą ir Balų mišką. Toliau, Pietuose rubežiavosi su Stoškų ir 

Balynaitės vienkiemiais. Lydekininku laukų vandens perteklius nutekėdavo į rytus, per Kampų balas, 

į Ilgio ežerą, kitas – į Balas.  

       Piliakalnis jungiasi su Šiškienės mišku rytuose, šiaurėje – to paties miško apsuptas, vakaruose, 

link Gailinto ežero, irgi miškas. Pietuose – su Makniūnų mišku, Lydekinkos ežeru, Dulkiškių ir Mildos 

laukų plotais. Piliakalnio laukų viduryje yra loma. Tai pieva – raistas, kurio vienas galas baigiasi netoli 

Lydekinkos ežero. Čia ir susirenka vanduo, kuris per Lydekinką ir Makniūnų balas nuteka į 

Makniūnkos ežerą.  

       Piliakalnio laukuose yra piliakalnis. Jis gerokai apardytas. Piliakalnio laukai iki XIX amž. vidurio 

buvo apaugę miškais. Vėliau juos iškirto ir čia atsirado Makniūnų dvaro palivarkas. Piliakalnyje, iki 

iškertant mišką, buvo viena sodyba.  

       Veismūnai rytuose atsiremia į Apsingės ežerą ir Makniūnų mišką bei Tartoko vienkiemio laukus. 

Šio kaimo laukuose, prie Apsingės ežero ir Majoriškių palivarko buvo Kaulakiškio vienkiemis. Taigi, 

Veismūnų laukai atsirėmė į Kaulakiškio vienikiemį, toliau – į Majoriškių palivarko laukus šiaurėje, 

vakaruose – į Savilionių ir Taručionių laukus. Pietuose ribojosi su Drilginės vienkiemiu ir Apsingės 

kaimo laukais.  

       Makniūnus palikę, nes jie kitur aprašyti, peršokime į Savilionis. Rytuose Savilionių laukai nuo 

Makniūnų laukų atskirti miško juosta. Šiaurėje – Noškūnų miškas, Pikietos vienkiemis, vakaruose – 

Pieriškių laukai ir Rinkavos dvaro laukai, pietuose – su Veismūnų laukais. Iš Savilionių laukų vanduo 

nuteka į Apsingės ežerą.  

       Majoriškės – buvęs Makniūnų dvaro palivarkas. Rytuose jungiasi su Apsingės ežeru, šiaurėje – su 

Makniūnų mišku ir šiek tiek su Makniūnų laukais, vakaruose atsiremia į Savilionių mišką ir Savilionių 

kaimo laukus. Pietuose visu ruožu rubežinojasi su Veismūnų laukais ir gale – su Kaulakiškio 

vienkiemiu.  

 

 

*** 
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Ne tik Dulkiškių vienkiemyje, senoje eigulio sodyboje buvo rastas pečiun įmūrytas aukso lobis. 

Jo buvo rasta ir kitose vietose. Prieš pat baudžiavos panaikinimą Veismūnų sodžiaus laukuose, 

bevežant nuo laukų akmenis, buvo rasta aukso. Apie 1939 metus irgi Veismūnų laukuose, ant aukšto 

Apsingės ežero kranto, akmenų krosnyje vėl buvo rastas auksas. O XX amž. pradžioje seni žmonės 

šnekėjo, kad prie Gailinto ežero irgi yra paslėpta aukso. Jo ne vienas ieškojo. Ar rado – nežinia. Jie 

šnekėjo, kad per rusų – švedų karą, besitraukiant rusų kariuomenei, čia buvo paslėptas jų dalinio iždas.  

 

*  *  * 

 

      Čia aprašomų vietovių klimatas, o ypač šalčiai, yra Varėnos įtakoje. Kokie šalčiai Varėnoje, tokie 

ir šiose vietovėse. Atstumas nemažas, o orai panašūs. Kodėl? Gal ir čia, kaip ir apie Varėną, yra žemėje 

daug ko gero.  

 

*** 

       

 Kadangi Makniūnų dvare gyventojai dažnai keitėsi, tai apie šias vietoves pasakojimų ir padavimų 

nėra. Dėl to šių vietovių piliakalnių bei kiti padavimai išnykę. O kaip tik čia turėtų būti susikaupę daug 

pasakojimų iš praeities. Bet jų nebėra. Šiek tiek jų išlikę tiktai iš besibaigiančios baudžiavos laikų. 

Įdomi vietovė be įdomių pasakojimų.   
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IŠRAŠAS IŠ 1589 METŲ MOKESČIŲ REJESTRO 

 

       Pagal Merkinės valsčiaus 1589 metų mokesčių rejestrą, tais metais gyventojų buvo:  

       Raitininkuose – 10 ūkių, jie turėjo 15 valakų žemės ir buvo skolingi valstybei 11 kapų 22 grašius.  

       Savilionyse – 8 ūkiai, jie valdė 13 valakų žemės ir buvo valstybei skolingi 17 kapų.  

       Veismūnuose – 15 ūkių, jie valdė 35 valakus žemės ir buvo įsiskolinę valstybei 37 zlotus.  

       Šie trys kaimai tais metais priklausė Gelovinės vaitijai. O Lydekininkai priklausė Ilgų vaitijai.  

       Lydekininkuose tada buvo 13 ūkių, jie turėjo 13 valakų žemės plotą ir skolingi valstybei mokesčių 

17 kapų 45/5.  

       Kai kurių aplinkinių kaimų apie Makniūnus, kaip Makniūnų, Pieriškių, Galintėnų, Vabalių, 

Meškasalio, Navasodų, Subartonių ir Samūniškių tame rejestre nėra. O gal tada jų ir nebuvo? Bet yra 

Apsingė, Vertelkos ir kiti tokie maži kaimeliai.  

       1589 m. Merkinės valsčius apėmė didelę teritoriją nuo Kabelių, Ratnyčios, Druskininkų iki 

Alovės, ir kairėje Nemuno pusėje nemažą plotą. Tai buvo laikai, kai po Žalgirio mūrio buvo 

apgyvenami Užnemunės miškų plotai. Dėl karų su kryžiuočiais gyventojai buvo apleidę Sūduviją ir 

ten augo miškai. 1598 metais jau ir Užnemunėje buvo kaimų.  

 

 

KARALIUS AUGUSTAS ANTRASIS DIDINA MAKNIŪNŲ VALDAS 

 

       1703 metų lapkričio 28 dieną karalius Augustas II atėmė iš Merkinės starostos Raitininkus ir 

sudarė iš Apsingės, Makniūnų, Raitininkų kaimų ir Abramovės kaimelio, arba tuščiųjų Majoriškių, 

žemės plotus, kuriuos padovanojo už nuopelnus Marcinui Flioranui Karafui Korbutai3.  

       Nuo to laiko Raitininkų kaimas pradėjo eiti baudžiavą Makniūnų dvare. O iki tol priklausė 

Merkinės seniūnui.  

       Pasirodo, kad 1703 metais yra buvęs Makniūnų kaimas. Vėliau jis dingo. Makniūnų kaimo būta 

maždaug pagal dabartinį Duobių kalną. 1787 metais čia buvo karčema su užvažiuojamu kiemu ir 

ūkiniais pastatais. Ji buvo ant aukštumėlės ties Duobių kalnu. Karčema išsilaikė iki baudžiavos 

panaikinimo. Už karčemos, ant upelio, buvo Makniūnų dvaro malūnas. Jis buvo ties Piliakalnio kalnu.   

 

 

 

 

                                                           
3 CVA, Kn. 50, 1, 2162-3 
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ALYTAUS APSKRITIS 1924 METAIS 

 

Miestai: Alytus. 

Valsčiai: Alytaus, Alovės, Antnemunio, Butrimonių, Daugų, Jiezno, Krokialaukio, Liškiavos, 

Metelių, Merkinės, Miroslavo, Nedzingės, Nemaniūnų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Seirijų, 

Simno, Stakliškių, Ūdrijos, Varėnos.  

Tokia Alytaus apskritis buvo iki 1941 m. Makniūnai ir Piliakalnis iki 1928 m. priklausė 

Nemunaičio valsčiui, vėliau buvo priskirti prie Merkinės valsčiaus, Raitininkų seniūnijos.  

 

Emigracija 

 

1926, 1927 ir 1928 metais iš Alytaus apskrities emigravo į: 

JAV – 37 vyrai 34 moterys; 

Argentiną – 153 vyrai 115 moterys; 

Braziliją – 103 vyrai 62 moterys; 

Kanadą – 108 vyrai 19 moterų; 

Urugvajų – 60 vyrai 27 moterys; 

Pietų Afriką – 5 vyrai; 

Kitas šalis – 12 vyrų 3 moterys; 

Iš viso: 478 vyrai 260 moterų. 

Abiejų lyčių iš viso emigravo 738 asmenys4.  

Iš aprašomų vietovių nuo 1928 metų iki 1940 metų į JAV emigravo 4 žmonės, į Braziliją – 1 

žmogus.  

 

 

IŠRAŠAS  

iš 1703 metų gruodžio 12 d. Makniūnų  

ir Raitininkų kaimų inventoriaus 

 

       Inventorius Makniūnų, Apsingės, Raitininkų ir Majoriškių arba tuščio kaimelio Abramovo, per 

mane žemiau pasirašiusio dvarininko. Jo K. sutvarkyta ir dovanotas su paminėtais kaimais ir jų 

gyventojais, taipogi su dvaru et aleis attinentus su privilegijomis. Jo K. mosci pono Jo mylistos Augusto 

Antrojo laimingai mums paskirto, ir laišku man rašytam nuo Jo m. J. m. pono iždininko Lietuvos 

                                                           
4 Lietuvos statistikos metraštis 1927-1928 m. Kaunas, p. 72 
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Didžiosios Kunigaikštystės už nuopelnus dovanoja Jo mylistos ponui Marcinui Flioranui Karafijui 

Korbutai viršininkui Oršos, draugo husarų rotos dar apreikšto kunigaikščio j. m. pono Višniovieckio, 

hetmono Liet. Didž. K–tės post manifestam, J. m. Pono Kazimiero Boryčausko, rotmistro, o dabar 

švedų akreferento Liublino paskirto konsulu Gonorovskiu, praėjus šešioms savaitėms nuo Liublino 

seimo, ak resipiscendum paskirtais, žinomu ir datuojamas gruodžio mėnesio dvyliktą dieną, poniškais 

metais tūkstantis septyni šimtai trečiais Makniūnų dvare.  

 

Makniūnų dvaro trobesių aprašymas 

 

Privažiuojant į Makniūnų dvarą nuo Makniūnų kaimo vartai ant bėgūnų, kurių viršuje stogas 

gontomis senai dengtas. Prie šių vartų yra forta.  

       Paėjus toliau, po kairei rankai, yra trobesys medinis, kurio priemenės durys su geležiniais 

zoviesais. Priemenėje po kairei rankai durys į trobą ant geležinių zoviesų ir geležine rankena. Troboje 

yra koklinis pečius išmūrytas ir žalių koklių, geras kaminas, spinta prie durų, poliruotas stalas geras, 

vien lova, prie sienų dvi lovos, ir prie pečiaus irgi dvi lovos, keturi langai stikliniai, geri, neišdaužti, su 

langinėmis iš lauko pusės. Iš namo šono durys ant zoviesų su klemka irgi geležiniai į alkierą, kuriame 

yra vienas stiklinis langas. Pasivertus atgal į sieną kairėje rankoje yra kamarėlė su durimis ant bėgūnų, 

kurioje yra anga pečiuje dėl kūrinimo. Šita kamarėlė be rūsio. Tuojaus randasi sandėlys, į kurį durys 

su zoviesais ir kabliais geležiniais. Šitoje špižarnioje yra vienas stiklinis langas mediena užtaisytas. 

Pekornios durys irgi su geležiniais zoviesais ir rankenomis į trobą, kurioje pora langų su stiklais: vienas 

tvarkoj, o kitame išdaužti stiklai, trečias langas visai išdaužtas, prie kurių spinta, kepyklos pečius, nuo 

kurio išvestas kaminas į viršų, kitas pečius koklių kraštų viršuje pekornios pečiaus. Užpakalyje šios 

trobos yra kamara be durų padvale. Šis trobesys dengtas gontais.  

       Ex apposito tarp kitų vartų yra kepykla su priemene, sena, griūvanti. Į priemenę ir trobą durys ant 

bėgūnų, ir iš priemenės į virtuvę. Stogas įkritęs, remonto reikalaujantis.  

       Už kepyklos yra skalbykla su priemene, durys ant bėgūnų, turinčios rankenas ir kablius geležinius, 

šiaudais dengta, kurioje pečiai juodi.  

       Priešais didįjį trobesį du svirnai su grindimis, o viduje prieškamara, turinti duris ant bėgūnų. Į 

svirnus durys ant bėgūnų, su užkabinamais kabliais geležiniais, mediniais uždarymais – zomkais 

uždaromais, su gonkomis priešakyje, stogus skiedromis dengtus turi.  

       Už paminėtų svirnų yra tvora aptvertas plotas, kuriame randasi 14 kelmų bičių.  

       Prieš aikštę yra sūrinė.  

       Po ta ranka už svirnų yra ūkiškas gyvenamasis, į kurį į priemenę durys ant bėgūnų, iš priemenės 

kitos durys į trobą – kepyklą irgi ant bėgūnų. Šitoje troboje pora langų su stiklais į medinius rėmus. 
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Kepyklos pečius nekoks, spinta prie durų, stalas su dugnu tvarkingas ir su ištraukiamu stalčium, palei 

sienas du suolai, kamara su durimis ant bėgūnų ir priemenės duris turi.  

       Ex apposito šitos kepyklos yra tokia kamara trobos, kaip kepyklos. Salė dar neužbaigta, be durų, 

langų ir pečiaus. Šis trobesys skiedromis dengtas.  

       Priešais folvarką randasi didelė arklidė medinė, prie kurios vartai vienpusiai ant bėgūnų. Šita 

arklidė su medžio pamatais tvarkingai sudėtais, iš vienos pusės su ėdžiomis. Šita arklidė skiedromis 

dengta.  

       Tuojaus už arklidės yra tvartelis mažas ir kitas didelis, durys ant bėgūnų.  

       Priešais šiuos tvartus yra „vazaunė“ – vežimų pastogė, tarp dviejų sienų išilgai užtvara šienui 

sukrauti. Prie arklidės dvigubos durys ant bėgūnų. Prie šios arklidės šono yra tvartelis.  

       Priešais arklidę yra aptvaras nedidelio kiemo, nuo dvaro kiemo ir kluono diliomis užtvertas. Į šį 

aptvarą durys ant bėgūnų, dvigubos.  

       Kluonas poniškas iš dilių, į kurį durys ant bėgūnų. Šitame kluone kraunamas šienas. Prie kluono 

šono veršelių tvartas, durys ant bėgūnų. Šitie trobesiai skiedromis dengti.  

       Priešais kluoną užtvariniai – pynės javų džiovinimui.  

       Priešais kluoną yra tuščias bravoras, palei jį tvarkinga salykla su durimis ant bėgūnų. Iš salyklos 

durys į skalbyklą. Šitoj skalbykloj natūralus pečius. Bravoras, salykla ir skalbykla po vienu stogu, 

gontais dengtu. Stogas reikalingas remonto.  

       Einant toliau, dešinėje yra svirnas su gonkomis ir grindimis, nuo gonkų į svirną durys su zoviesais 

ir spyna dengta švediška. Šitame svirne aruodai abejose pusėse, tvarkingi. Iš šito svirno yra durys į 

kamerą, iš kamaros laiptai į aukštą, kur gali būti slepiami javai ar jie laikomi.  

       Pagal šitą svirną – klėtį yra sandėlis su dvipusėmis durimis ant bėgūnų ir du aruodai javams.  

       Arti šito sandėlio yra kitas sandėlys, taip pat dvipusės durys ant bėgūnų, turintis du aruodus.  

       Šitame statinyje kaustyti vartai į seną lauką, ant kuriu stogelis drožtomis skiedromis dengtas.  

       Šis virš aprašytas dvaras Makniūnų sodžiuje su visais paminėtais trobesiais ne visai tikrai 

nušviestas jojo stovis, nes apsnigtas. Aptvertas ir sargybomis apstatytas.   

 

Makniūnų dvaro gyvuliai 

 

Melžiamų karvių pro proproesenti No 2 

Veršingų karvių No 3 

Prieauglio No 1 

Jaučių pas valstiečius No 3 
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Iš tų pas Menčūną Vostuną jaučių No 1 

„   „  pas Grauzelą jaučių No 1     3 

„   „  pas kepėją jaučių No 1 

 

Jaučių trimečių No 2 

Metinių telyčių No 4   No 8 

Šiemečių veršelių No 2  

 

Senų kiaulių No 9 

Vištų No 5 

Žąsų No 8   No 36 

Ančių No 14 

 

Dvaro laukai 

 

       Tužesevleskių laukas dabar rugiais užsėtas.  

       Laukas apie dvarą, Apsinge vadinamas.  

       Laukas į Raitininkus, Pušelių kalnu vadinamas.  

       Laukas Majoriškėmis vadinamas, tuščias.  

       Dvaro šienaujamos pievos išsimėčiusios nedideliais gabalais, iš jų galima prisišienauti šieno 

vežimų No 70.  

 

Dvaro daržai 

       Daržas gale bravoro. 

  

Dvaro pastaunykai (pievos) 

       Pastaunykas už tilto nuo kaimo.  

       Pastaunykas už bravoro.  

 

Dvaro ežerai 

       Tarp miškų ežeras vadinamas Didelė Apsingė.  

       Kitas ežeras mažesnis Apsingėlis vadinamas.  
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Žiemkenčių pasėliai 

       Pasėta žiemon žiemkenčių rugių karčių No 30  

 

Javai grūduose 

       Rugių karčiais No 6  

       Avižų karčiais No 27  

       Grikių karčiais No 2  

       Žirnių karčiais No 2 ir 1/2  

 

Makniūnų kaimas 

       Dūmas  

       1 Dolkas    valakų 2  

       1 Pieškis  

       1 Jurukas Rečanis  

       1 Mazūras  

       1 Pietucis  

                                       

Raitininkų kaimas 

       1 Kupčiūnas  

       1 Jonas Plikis  

       1 Jonas Gudas  

       1 Švedas  

       1 Varakauskas  

       1 Simonas Menčiūnas arba Vaškonis  

       1 Gruzalas Simonas  

       1 Kepėjas  

       1 Drobnis  

       1 Kazimieras Menčiūnas  

       1 Kryštaforas Menčūnas  

       1 Petras Koziulis  

       1 Novikas  

 

       Prievolės Makniūnų ir Raitininkų baudžiauninkų vienodos:  
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       Baudžiavos į savaitę po tris dienas dirbti kaip dvaras nurodys, činšą mokėti pagal dvaro laukų 

reviziją nuo valako du zlotus penkiolika grašių, už užsėtus žiemkenčiais ir vasarojum po du zlotus ir 

dešimt grašių, pagal proporciją užsėtų laukų. Dieninį ir naktinį sargavimą dvare pagal eilę atlikti. Už 

keturis ketvirčius iš Raitininkų gyventojų po žąsei No 1, vištų po No 2 ir kiaušinių No 12 kasmet duoti. 

Talkas pagal javapjūtę kiek reikės, už valgį ir gėrimą ponų atbūti. Nuo kiekvieno dūmo po matką savų 

linų suverpt. Be baudžiavos, po šniūrą džiovintų grybų natūralaus dydžio dvarui atiduoti. Ir gvolto per 

rugiapjūtę po tris dienas su savo vežimais atlikti privalo. Taip pat nuo dūmo privalo numegzti tinklo 

po tris sieksnius ir atiduoti dvarui, ir po du gorčius riešutų kasmet, pastotes kada reikės atlikti.  

       Dat. anno mense et loce at supra.  

       Jonas Stanislavas Bokij,  

       Trakų ziemskas teisėjas, dvarionas  

       jo kr. me.   

 

 

IŠRAŠAS  

iš Makniūnų dvaro inventoriaus 1738 m. gegužės mėn. 5 d. 

 

       Makniūnų valdų inventorius iš 1738 m.  

VI. 25 įrašo CVA kn. 3, 774, 1. 358–359.  

 

       Makniūnų valdų inventorius Šadžiūnų ir Smarliūnų vaitijoje priklausomybėje gerbiamojo jojo 

mylistos pono Baryčausko, Makniūnų seniūno, Trakų apskrityje esančiame, tūkstantis septyni šimtai 

trisdešimt aštuntų metų gegužės mėnesio penktos dienos.   

 

Raitininkų kaimas  

      Valstiečių šiame sodžiuje 9, činšo moka 33 zlotus. Baudžiavos dirbti po tris dienas per savaitę.        

Lydekininkų kaimas  

      Valstiečių randasi 2, činšo duoda 6 zlotus. Baudžiavos turi po tris dienas į savaitę.        

Savilionių kaimas  

      Randasi vienas valstietis, činšo duoda 3 zlotus. Baudžiavos eina kas savaitė.        

Veismūnų kaimas  

      Bendrai 6 valstiečiai, baudžiavos eina po tris dienas į savaitę, činšo duoda zlotų 30.  

Latus lateram facit 42. 

 

Inventorius Šadžiūnų ir Smarliūnų vaitijos irgi priklauso.        
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Šadžiūnų kaimas  

      Valstiečių randasi 8, baudžiavos jokios, tik činšo duoda 79 funtus.     

Smurlionių kaimas        

Valstiečių randasi 7, baudžiavos neina, činšo duoda 75 funtus.  

  Latus facit 154        

Keičiant funtus į zlotus, gaunasi zlotų 198, grašių 20.  

 

Makniūnų dvaro visų pasėlių aprašymas 

Rugių pasėta Vilniaus saiku: Bačkų 4 ½, Osminų –; 

Miežių pasėta Vilniaus saiku: Bačkų 1 ½, Osminų –; 

Avižų pasėta Vilniaus saiku: Bačkų 3, Osminų –; 

Grikių pasėta: Bačkų –, Osminų 2; 

Žieminių kviečių pasėta Vilniaus saiku: Bačkų 1, Osminų –; 

Žirnių pasėta: Bačkų –, Osminų 3; 

       Visų išsėtų javų kainų suma 60 zlotų.  

 

       Duoklės, kiek jų čia randasi valstiečių, ne visi duoda.  

       Iš šitų valdų į rekrutus sugautų randasi 12, gorcų skaitosi 12, zlotais 12 zlotų.  

       Šitose valdose žydas metams duoda nuomos 30 zlotų.  

Iš pievų gaunasi 18 vežimų šieno, skaitosi zl. 18.  

Ežerėlių trys, jokio pelno neduoda, neskaitant, kad valstietis su bučeliu sugauna, nevado niekad 

netraukia.  

       Miškų jokių dėl pelno – pardavimo nėra, tiktai dėl vietinių statybų ir kūrinimo.  

       Nėra jokių malūnų.  

       Viską sujungus ir susumavus, iš šitų valdų išeina pelno į metus suma zlotų 390, grašių 20.  

       Šitame inventoriuje savarankiškas parašas rankos Jo mylistos pono administratoriaus tam stato: 

Aleksankras Andzikovičius.  

 

 

IŠRAŠAS 

iš Makniūnų dvaro inventoriaus 1773 m. spalio 11 d. 

 

       Dvaro inventorius, priklausantis Makniūnų seniūnijai, Trakų apskrities, Šadžiūnų ir Smarliūnų 

vaitijos, Gardino apskrityje esančius, su privilegija konsesem šviesiausiojo karaliaus Prūsų Stanislavo 

Augusto, mūsų mylimo pono laimingai mums pašvęsto, taip pat už cessyon v. j. m. pono Karaliaus 
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Žalkausko, choronžo apskr. Vilkaviškio, in personam v. j. m. pono Vincento Boryčausko metuose 

tūkstantis septyni šimtai septyniasdešimt trečiais rugpjūčio mėnesį trisdešimt pirmą dieną, pagal aktus 

pavieto Volkovisko teisingai pripažintus, prie priklausomybės pripažintam didžios jojo mylistos ponui 

Vincentui Boryčauskui ir realem et actualem su visomis duotomis pareigomis, nuosavybėmis ir 

priklausomybėmis pagal duotus aktus, valdymą ir aprubežiavimą possessionem, pagal mane Boguslavą 

Bomsdorfą, rotmistrą ir dvaranina iždo Trakų apskrities. Žemiau parašu išaiškinto, laišku šventos 

komisijos iždo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, metuose tūkstantis septyni šimtai septyniasdešimt 

trečiais spalio mėnesį vienuoliktą dieną anksčiau paskirto metuose septyni šimtai ketvirtų liepos 

mėnesio aštuonioliktos dienos ir fundo tokios seniūnijos sutvarkyta.              

 

Dvaro trobesių aprašymas 

 

      Gyvenamas namas su keturiais kambariais, rūbine, dviem pečiais, su vienuolika langų su alov 

aptaisytais, dviem kaminais, gontais dengtas. Ūkiškas pastatas su troba ir kamara, kokliniu pečium, 

priešais kepykla su kamara ir kepyklos pečiumi, virtuvėle, aštuoniais langais medžiu aptaisytais, vienu 

kaminu, dengtas skiedromis.  

       Lamus naujas gontais dengtas.  

       Ledaunė šiaudais dengta.  

       Sūrinė šiaudais dengta.  

       Bravoras su sandėliu, skiedromis dengtas, visiškai senas.  

       Kluonas su kryžminiu grendymu, šiaudais dengtas.  

Du svirneliai grūdams, dengti skiedromis.  

Arklidė (stoinia) skiedromis dengta.  

Keturi tvartai galvijams, seni, šiaudais dengti.  

 

       Specifikacija užsėjamų žiemkenčių ir vasarojaus, jų taksa ir šienapjuvės... Rugių išsėta, imant 

proporciją iš trijų metų, šalies matais šešiasdešimt keturi karčiai, o tikintis ketvirto grūdo, iš kurių 

vienas sėjimui, kiti duonai ir ordinarijai, du ant išnešančius 128 karčius, skaičiuojant karčį po 21,2. 

Zlote 256.  

       Kviečių išsėjama trys karčiai, skaičiuojant du grūdus, ant intrate, išeina 6 karčiai po 6 zl. 

Zlote 18. 

Miežių išsėjama dvidešimt karčių, imant derlių du grūdus, išeina 40 karčiai po 1 zl., gr. 15. 

Zlote 60. 

 Avižų išsėjama keturiasdešimt aštuoni karčiai, imant derlių du grūdus, gausis 96 karčiai po 1 zl.  

Zlote 96. 
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Žirnių išsėjama du karčiai, imant antrą grūdą turi gautis 4 karčiai po 2 zl.  

Zlote 8. 

Šieno dvidešimt vežimų, no 90, po 1 zl.  

Zlote 90. 

Lattus: 528 zl. 

 

 

Lydekininkų kaimas 

 

Dūmas Valakai  Sūnūs Arkliai Jaučiai 

1 1 Mikas Gavelis, sūnus Vovžynecas 1 2 4 

2 1 Kazimieras Aučukas, sūnūs Jonas, Marcinas 2 2 2 

3 1 Jakūbas Pacukas, sūnūs Motiejus, Simonas 2 1 2 

  Lattus: 5 5 8 

 

 

Raitininkų kaimas 

 

Dūmas Valakai  Sūnūs Arkliai Jaučiai 

1 3/4 Jonas Kuzulis, broliai – Motiejus, Antanas – 3 5 

2 11/28 Stanislovas Kuzulis, sūnūs Šimas, Mataušius 2 2 2 

3 1 Kazimieras Drabnis, sūnūs Simonas, Andrius 2 3 5 

4 3/4 Tomas Sokolovskis, sūnūs Motiejus, Mataušas, 

Marcinas 

3 1 1 

5 3/4 Povilas Jaklenevičius, sūnūs Motiejus, Povilas 2 1 2 

6 1 Andrius Gudukas, sūnūs Juras, Kazimieras 2 3 4 

7 1 Juras Gudukas, sūnūs Andrius, Marcinas, 

Mikas, Dominykas, Juras, Motiejus 

6 2 4 

8 1 Vovžynecas Drabnis, sūnus Jonas, posūniai 

Juras, Juozas, Mikas 

4 2 4 

9 1 Mikas Aučukas, sūnus Mikas,  1 2 4 

10 1 Stanislovas Aučukas, sūnūs Mikas, Juras 

Krystaforas 

2 – 1 

11 1 Šimas Brodauskas, sūnūs Vovžynecas, Jakubas 2 2 2 

11 9 31/48 Lattus: 26 18 34 
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Veismūnų kaimas 

 

Dūmas Valakai  Sūnūs Arkliai Jaučiai 

1 1/2 Simonas Aučukas, sūnus Jonas 1 2 4 

2 1/2 Jakubas Bloznelis, sūnūs Baltromiejus, Jonas, 

posūnis Jonas 

3 4 2 

3 1/2 Mikas Bloznelis, sūnūs Jonas, Baltromiejus, 

Pranas, Tomas Chviedorovičius piemuo 

4 2 1 

4 1/2 Šimas Vieranis, sūnus Bartlomiejus 1 1 2 

5 1/2 Jakubas Verenius, sūnūs Mataušys, Motiejus  2 1 1 

6 1/2 Jonas Bloznelis, sūnus Bartlomiejus 1 1 4 

7 1/2 Jakubas Maslauskas, sūnūs Vovžynecas, 

Simonas 

2 1 2 

8 2/4 Tomas Verenis, sūnus Jakubas 1 1 2 

8 4 Lattus: 15 11 20 

 

 

Savilionių kaimas 

 

Dūmas Valakai  Sūnūs Arkliai Jaučiai 

1 3/4 Stanislovas Gavelis, sūnūs Vovžyniecas, Jonas, 

Jakubas 

3 1 4 

2 1/2 Jonas Skibas, sūnus Tamošius 1 2 2 

3 1 Mikas Blažukonis, sūnūs Simonas, Juozas 2 2 4 

4 1 Motiejus Blažukonis, sūnūs Andrius, Antanas 2 2 2 

5 1 Mikas Verenis, sūnūs Simonas, Tamošius  2 2 2 

5 4  1/4 Lattus: 10 9 13 

 

Visi virš minėti kaimai činčą moka bendrai: 

 

Kaimas Lydekininkai Moka činčo 24 zlotus 

„ Raitininkai „  „ 130 „ 

„ Savilionys „  „ 99,80 „ 

„ Veismūnai „  „ 99 „ 

  Lattus: 333 zlotai 
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Šių kaimų prievolės: baudžiavos keturios dienos kada dvaras įsakys, gvolto trys prie rugiapjūtės, 

trys prie vasarojaus pagal senus įpratimus. Hibernos į Žečpospolitos iždą. Pliečiai patys moka nustatytu 

laiku. 

Makniūnai rubežiuojasi su lauku, Dulkiškėm vadinamu, Merkinės starostai priklausančiu, toliau 

su laukais, Navasodais vadinamais, su Subartonimis jojo mylistos Karlovičiaus, su miškais Merkinės 

starostai priklausančiais, su laukais Rinkavos palivarko vadinamu Didžiuoju jo gerbiamojo jojo 

mylistos pono Baryčausko, Makniūnų seniūno, su Norkūnais jojo mylistos Pono Šalpachos, su laukais 

Galintėnų kaimo Nemunaičio starostos, su Vabalių kaimu šitos starostvos ir starostvos Kalvarijos, su 

laukais Kampų palivarku, vadinamu jo mylistos Merkinės klebono.  

 

Šadžiūnų kaimas ir vaitija 

 

Dūmas Valakai  Sūnūs Arkliai Jaučiai Zlotai 

1 1/2 Marcinas Vinteras, sūnūs Mikas, Tomas 2 2 – 18 

2 1 Motiejus Baublis, sūnus Motiejus 1 2 2 36 

3 1/2  1/6 Pranas Baublis – 2 – 24 

4 1/2  1/3 Mataušis Vinteras, sūnūs Kryžstoforas, 

Motiejus, Dominykas 

3 2 3 30 

6 3/4 Pranas Kraunelis, sūnus Bartlomiejus  1 1 1 27 

5 1/2 Jakubas Matulevičius, sūnus Antanas 1 1 1 54 

7 3/4 Petras Kraunelis, sūnūs Andrius, Dominykas 2 1 2 27 

8 1 Jurgis Mikelionis – 1 4 36 

9 1  1/2 Kryžstoforas Nievulis, sūnūs Kryžstoforas, 

Jakubas, Juras, Motiejus 

4 2 4 54 

10 1 Motiejus Savokinas, sūnus Vavžyniecas 1 1 4 36 

11 1/2 Tamošius Anciūnas – 1 – 18 

12 3/3 Juozas Vinteras – 1 2 24 

13 1/2 Motiejus Bielskis, sūnūs Mataušis, Kasparas 2 1 1 18 

14 1/2 Andrius Bielskis, sūnus Jakubas 1 – 2 18 

15 2/3 Juozas Nievulis, sūnūs Vavžyniecas, Kasparas 2 1 1 24 

16 2/3 Mataušas Kalenda, sūnūs Mikas, Motiejus, 

Mataušius, Jonas 

4 1 3 24 

17 2/3 Kazimieras Belskis, sūnus Jokubas 1 – – 24 

18 1/2  1/3 Vovžyniecas Volodkievičius, sūnus Povilas 1 2 – 30 

19 1/2 Kazimieras Griškonis – 1 – 18 

20 1/2 Andrius Šumskis, sūnus Pranas 1 2 – 18 
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21 1/2 Mikas Blažukevičius, sūnus Juozas 1 – – 18 

22 1 Mikas Štačkelis, sūnūs Juras, Gabryjelius, 

Dominykas 

3 1 2 36 

23 1/2 Antanas Jarmalavičius – – 2 18 

24 1/2 Marcinas Ziomovskis, sūnūs Kazimieras, 

Antanas 

2 1 – 18 

24 18 Lattus: 33 27 34 648 

 

Tos pačios vaitijos Smarliūnų kaimas 

 

Dūmas Valakai  Sūnūs Arkliai Jaučia

i 

Zlotai 

1 3/4 Motiejus Žuvelis, sūnus Jakubas 1 1 – 27 

2 2 Jonas Mikulianis, sūnus Stanislovas, du broliai 

Stepas, Kazimieras 

1 2 3 72 

3 2 Vavžynas Laukonis, sūnus Šimas 1 2 4 72 

4 1  1/2   Mataušas Nienartavičius, sūnus Kazimieras, 

broliai Lukošius, Jonas 

1 3 4 54 

5 3/4 Jakubas Griškonis, sūnūs Stanislovas, 

Kazimieras, Juozas  

3 2 2 27 

6 3/4 Antanas Tumas – – – 27 

7 3/4 Pranas Šlapinskis, sūnūs Jonas, Kryštoforas 2 1 2 27 

8 1/2 Motiejus Janlevičius, sūnūs Vovžyniecas, 

Marcinas 

2 – 1 28 

9 3/4 Mikas Janlevičius – 1 2 27 

10 1/2 Jonas Malinovskis, sūnūs Jonas, Dominykas 2 1 – 18 

11 3/4 Motiejienė Gryškonienė – 1 1 27 

12 2 Petras Navickas, sūnūs Povilas, Tamošius 2 2 4 72 

13 1/3  1/4 Pranas Tumas – 1 2 21 

14 1/4 Šimas Varunas, sūnūs Juras, Pranas 2 – – 9 

14 13 1/2  1/3 Lattus: 18 17 25 498 

 

       Šadžiūnų ir Smarliūnų kaimų prievolės ir t.t. Gvolto per rugiapjūtės, kitas prie vasarojaus, trečias 

sulyg reikalo kada dvaras kreipsis. Šie kaimai jau kiek metų kai neišmoka činšo ir yra įsiskolinę du 

tūkstančius tintų ir nepajėgia jų išmokėti.  

       Hiberną į Žečpospolitos iždą patys sumoka.  



29 
 

Šadžiūnų kaimas rubežiuojasi su kaimu Poterai valdų Veisėjų, su Varniancų kaimu Leidalingio 

valdomis, su Smarliūnais prie tos pačios vaivadijos.  

       Smarliūnų kaimas rubežiuojasi su Sakniavais, šlėktų kaimu, su kaimu Poluncais Merkinės 

seniūnijos, su Radzvilonių kaimu Veisėjų valdoms priklausančiu, Merkinės klebonijai priklausančiais.  

       Šių kaimų dirvos smėlėtos, dalinai žvyras, įvairaus tipo miškai – žaliamiškis ir pušynai. Tarp laukų 

Šadžiūnų, Merkinės ir Leipūnų randasi ežeras Vilkas.  

       Makniūnų ribose randasi šie ežerėliai: vienas vardu Kuzamkas, kitas irgi Kuzamkas, trečias 

Apsingė, ketvirtas Lydekinka, penktas Makniūnka, kurie jokios naudos neatnešė.  

       Pačiuose Makniūnuose ir jiems priklausančiuose sodžiuose žemė yra smėlėta, žvyruota, gleivinės 

žemos rūšies, gerais miškais, viskam tinkamais, keliolika valakų jų randasi.  

       Senos privilegijos ir inventoriai Makniūnų, Šadžiūnų ir Smarliūnų iš karčiamų.  

 

Makniūnų seniūnijos pajamos 

 

 Zlotai Grašiai 

Už šieną 528 – 

Činčo iš visų kaimų 1479 – 

Nuoma iš Makniūnų karčemos 200 – 

Nuoma iš Šadžiūnų ir Smarlionių karčemų 300 – 

Lattus: 2507 zl.  

 

Expensa fundi: 

Ekonomui 200 

Cionovvi alias gumiennemu 40 

Sacit 240 

Restatsumaty 2267 

Suma 2507 

 

Iš tikrosios sumos du tūkstančiai du šimtai šešiadešimt septyni  2267 

Žečpospolitai už ketvirtį skaičiuojant zlotais penki šimtai šeši.  

       Ad implendo munus officii mei trys egzemplioriai dvarui priklausančio inventoriaus Makniūnų 

seniūnijos, su pakankamu ir teisingu aprašymu rubežių grunto, apgyvenimo ir plotų, taip pat pinigų 

išeigos, ex fundo išplaukiančius sutvarkius, vieną in fundo šitai seniūnijai palieku, antrą į knygas 

vijevutstai Trakų, trečią ad archivum Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždan, savo ranka 

antspauduoju ir pasirašęs atiduodu. Rašytas Makniūnuose ect supra.  
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       Boguslavas Bomsdorfas, romt. dvar. iždo. 

 

 

1787 METŲ MAKNIŪNŲ INVENTORIUS 

 

Tikrinimo inventorius vadinamųjų Makniūnų valdų arba seniūnijos, Trakų vaivadijoje, Gardino 

apskrityje, esančioje ad forpus gėrybių J. K–sijos stalų, diena 24 birželio 1787 m. prijungta per mane, 

Motiejų Stžeminskį, rotmistrą, vykdytoją iždo Gardino apskrities.  

 

 

Makniūnų valdų tikrinimas 1787 metų birželio mėn. 24 d. 

 

SUTVARKYTA 1 

 

APRAŠYMAS DVARO TROBESIŲ: 

 

Atvažiavus keliu nuo Nemunaičio seniūnijos į šitą dvarą, yra vartai, pakabinami tarp 2–jų stulpų, 

viršuje surišti, dengti. Už kurių, ant kiemo, po dešinei rankai, gyvenamas trobesys, su paviljonais iš 

abiejų pusių pastatytais ant akmeninių pamatų, gontais dengtas, su 4–iais kaminais, virš stogo išvestais, 

ir 4–iais kaminais naujai pastatytais, įėjimas į jį trijų laipsnių laiptais. Gonka arba priestatas su 4–iais 

stulpais ir suolais. Įėjus į prieangį, po dešinei pusei prieangis, iš kurio po dešinei rankai vaikų 

kambarėlis, stačiai einant salė ir garderobas, po kitai pusei šito trobesio – taipogi prieškambarėlis – 

aklieriukas. Troba didelė. Už garderobo, priešakyje, sandėliukas – „špižarnia“. Visuose palociuose ir 

visame trobesyje grindys, ir valgomajame. Langų – 23. Durų ant zoviesų ir skobų – 6, koklinių pečių 

su kaminais – 2. Prie šio trobesio, šone, po dešine puse – ledaunė, naujai statyta, medinė, kvadratu 

pastatyta gontais dengta. Po šitai pačiai pusei trobesys, balanomis iškaltas su dviem mūrytais kaminais 

virš stogo išvestais, į kurį du įėjimai, pirmajame virtuvė su pečiumi, židiniu, koptūru, turi keturis 

medinius stulpus ir špižarnią, lentomis pertvertą, o po dešinei rankai samdinių troba su kamara. – 

Tuojaus, priešais kepykla – pekarnia su 2–jais duoniniais pečiais ir kamara, iš kito šono kamarelė. Po 

kairei rankai kambarys su alkieriais, pečiumi ir kaminėliu, kamarėle, priemenėje esančia. Troboje ir 

lubos, ir grindys. Gyvenamas namas, kuris su gontiniu stogu ir gonkomis, gontais apkaltomis, jame 

ketverios durys, langų 6, kaminų 2. Valgykla, grindys, 4–ri aruodai ir laiptai. Už to špižarnia, dešinėje 

pusėje arklidė, šiaudais dengta, su vartais ant bėgūnų. Priešais arklidę kluonas su šalinėmis ir 

grandymas, 4–mis dvigubomis durimis, šiaudais po lopeta dengtas. Prie kurio svirnelis, senas, supuvęs, 

šiaudais dengtas su tarcinėmis durimis, – o už jo kluonas, naujas, šiaudais dengtas, su 2–jais vartais, 
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užpakaly šio kluono „oboza“, sena, griūvanti, kvadratu subudavota. – Tvartų didelių keturi ir mažesnių 

penki. – Šone bravoras, skiedromis dengtas, su sandėliu, kamarėle.  

Aprašymas 

 

 

Tolesnis Makniūnų valdų tikrinimas 

 

1. Laukų ir pievų plotai: 

Visų  žemės plotų 12 valakų, 3 margai ir 225 šimtosios. Iš jų. 6 valakai, 2 margai ir 150 šimtųjų 

kaip geresnė, tris kartus ariama ir akėjama. Kiti 2 valakai, 27 margai ir 150 šimtosios, kaip vidutinė 

dirva, ariama ir akėjama du kartus. Iš viso dirbamos 9 valakai. 

Pievų, mūrago 4 margai ir 10 šimtųjų, balų 1 valakas ir 10 margų. 

Užimta statybomis ir kitais naudojimais 1 valakas, 16 margų ir 75 šimtosios. Visas plotas 12 

valakų, 3 margai ir 225 šimtosios. 

 

2. Dalijimas dirvos plotų pagal trilaukį: 

Užimta geriausios rūšies pūdymų 2 valakai ir 250 šimtųjų. Po žiemkenčiais 2 valakai ir 25 šimtųjų. 

Po vasarojumi 2 valakai ir 250 šimtųjų. Iš viso geresnės dirvos užsėta 6 valakai, 2 margai ir 150 šimtųjų. 

Vidutinės žemės plotai užimti taip: pūdymų 29 margai ir 50 šimtųjų, po žiemkenčiais 29 margai ir 

50 šimtųjų, po vasarojum 29 margai ir 50 šimtųjų. Iš viso 2 valakai, 27 margai ir 150 šimtųjų. 

Pievų 24 margai ir 75 šimtosios, šienaujamų.  

Iš viso 9 valakai, 24 margai ir 75 šimtosios. 

 

 

Specifikacija javų išsėjimo ant Makniūnų laukų ir šieno nuo pievų 

 

Javų išsėjama pagal žemės gruntą ir jo įdirbimą.  

1 metais: rugių 23 bačkos ir 4 asminos; kviečių 1 bačka ir 2 asminos; miežių 5 bačkos; avižų 18 

bačkų; žirnių 1 bačka ir 1 asmina.  

2 metais: rugių 21 bačka; kviečių 4 asininas; miežių 4 bačkas ir 4 asminas; avižų 22 bačkos; žirnių 

1 bačka ir 1 asmina.  

3 metais: rugių 23 bačkos; kviečių 1 bačka ir 2 asminos; miežių 5 bačkos ir 4 asminos; avižų 20 

bačkų; žirnių 1 bačka ir 2 asminos. 

Šieno gavimas trimetinis: mūrago po 150 vežimų ir balų 150 vežimų. 
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Trimetinė suma sudaro: rugių 67 bačkos ir 4 asminos; kviečių 3 bačkos; miežių 15 bačkų; avižų 

60 bačkų; žirnių 3 bačkos ir 4 asminos; šieno mūrago 150 vežimų ir balų šieno 150 vežimų. 

Toksai trimetinis išsėjimas, o po lygiai dalijant ant kiekvienų metų, vieniems metams gaunama: 

rugių 22 bačkos, 4 asminos; kviečių 1 bačka; miežių 5 bačkos; avižų 20 bačkų; žirnių 1 bačka 4 

asminos. Šienų: mūrago 50 vežimų, balų šieno 50 vežimų.  

 

 

Pravento inventoriumi nustatyta ir iš pavaldinių pagal taksą išskaičiuota duoklė  

 

Kaimas Raitininkų: – avižų 4 bačkos ir 7 asminos; žąsų 6 1/2 štukos, vištų 26 štk., kiaušinių 2 

kapos ir 30 štk., apynių 13, džiovintų grybų 13 šniūrų. Pinigais 113 zlotų, l6 graš. 

Kaimas Veismūnai: – avižų 3 bačkos; 4 žąsys; 16 vištų; kiaušinių 1 kapa ir 20 štukų; apynių 8; 

džiovintų grybų 8 šniūrus. Pinigais 69 zlotus, 26 grašius . 

Kaimas Savilionys: – avižų 1 bačka ir 1 asmina; žąsų 1,5 štk., vištų 6 štk., iaušinių 30 štk., apynių, 

džiovintų grybų 3 šniūrus; Pinigais z6 zlotus, 6 grašius. 

Kaimas Lydekininkai: – avižų 1 bačka ir 1 asmina; žąsų 6 štk., kiaušinių 60 štk., apynių 3; 

džiovintų grybų 3 šniūrus. Pinigais 26 zlotus, 6 grašius. 

Iš viso duoklių pagal taksą: avižų 10 bačkų, 4 asminos; Žąsų 13,5 štukos; vištų 54; 25 štukos; 

kiaušinių 4 kapos ir 30 štukų; apynių 27; grybų vainikais 27. Pinigais 235 zlotus 22 grašius. 
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Aprašymas valstiečių, žmonių, ūkių, prievolių ir žemės: 
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Aprašymas valstiečių, žmonių, ūkių, prievolių ir žemės: 
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Aprašymas valstiečių, žmonių, ūkių, prievolių ir žemės: 

 

 

 



36 
 

Aprašymas valstiečių, žmonių, ūkių, prievolių ir žemės: 
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Sukotraktuotų nuomų piniginės pajamos 

 

Iš Makniūnų, Šadžįūnų ir Smarliūnų karčiamų 800 zlotų nuomos. Iš ežero, Vilku vadinamo, 

nuomos 100 zlotų. 

Iš visų nuomų 900 zlotų pajamų. 

 

Aprašymas judėjimo situacijos 

 

Raitininkai. Jame 14 sodybų – ūkių. Jų tarpe 1 sodyba eigulio ir viena sodyba nepajėgi. Baudžiavą 

eina 12 sodybų – ūkių. Šios sodybos privalo 36 dienas gvolto. Jame yra 41 vyriškos ir 36 moteriškos 

lyties žmonių. Darbinių gyvulių: 15 arklių ir 32 jaučiai. Raguočių: 18 karvių ir 19 prieauglio. Avių – 

64–ios. Kiaulių 37. Bičių 4 kelmai. Jame 3 ūkiai turtingi, 2 vidutiniškai turtingi, 8 pasiturintys ir 1 

vargšas – neturtingas. 

Apmokamas žemės plotas 5 4/8 valako ir 3 4/8 valako. 1 4/2 valako nenaudojamas ir apaugęs 

medžiais.  Iš viso 10 2/3 valako. 

Veismūnai. Juose 9 sodybos – ūkiai. Viena sodyba eigulio ir 1 invalido.  Baudžiavą eina 7 sodybos 

– ūkiai. Šios sodybos privalo 12 dienų gvolto. Jame yra 23 vyriškos ir 18 moteriškos lyties žmonių.  

Darbinių gyvulių 11 arklių ir 19 jaučių. Raguočiai; 9 karvės ir 12 prieauglio. Avių 42. Kiaulių 22. Bičių 

7 kelmai. Jų tarpe 2 turtingi ūkiai, 2 vidutiniškai turtingi, 3 pasiturintys ir 2 neturtingi – vargšai.  

Apmokamas žemės plotas 3 6/8 valako ir 2 valakai. Iš viso 6 4/24 valako. 

Savilionys. Jame yra 3 sodybos – ūkiai. Baudžiavą eina visi. Šios sodybos privalo 10 dienų gvolto.  

Jame yra 14 vyriškos ir 13 moteriškos lyties žmonių. Darbiniai gyvuliai: 5 arkliai ir 12 jaučių. 

Raguočių: 5 Karvės ir 5 prieauglio. Avių 25. Kiaulių 13. Visi vidutiniškai turtingi. Apmokamų žemės 

plotų 1 3/4 valako. Iš viso 3 1/9 valakų. 

Lydekininkai. Jame 3 sodybos. Baudžiavą eina visos sodybos. Šios sodybos privalo 11 dienų 

gvolto. Jame yra 8 vyriškos ir 9 moteriškos lyties žmonių. Darbinių gyvulių: 5 arkliai ir 11 jaučių. 

Raguočių: 3 karvės ir 4 prieauglio. Avių 28. Kiaulių 9. Vidutinio turtingumo visi ūkiai. Apmokamas 

žemės plotas 2 13/24 valakų. 

Šadžiūnai. Jame 23 sodybos – ūkiai. Nuo baudžiavos atleisti. Jame yra 62 vyriškos ir 58 

moteriškos lyties žmonių. Darbinių gyvulių: 28 arkliai ir 38 jaučiai. Raguočių: karvių 14 ir prieauglio 

8 štukos. Avių 124. Kiaulių 47. Bičių 8. Turtingas 1. Vidutinio turtingumo 8. Vidutiniokų 11. Vargšų 

3. Apmokamos žemės 12 valakų. Iš viso 34 1/8 valakų. 

Smorliūnai. Jame 14 sodybų – ūkių. Iš jų 1 nepajėgus. Baudžiava neprivaloma. Jame yra 31 

vyriškos ir 36 moteriškos lyties žmonių. Darbinių gyvulių: 21 arklys ir 19 jaučių. Raguočių: karvių 9 
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ir prieauglio 9. Avių 66. Kiaulių 28. Bičių 3. Turtingų 2. Vidutinio turtingumo 3. Vidutiniokų 6. Vargšų 

3. Apmokamas dirbamos žemės plotas 6 1/2 ir 11 1/2 valakų. Iš viso 22 1/2 valakų. 

Iš viso valdose 66 kiemai. Iš jų baudžiauninkų 25 kiemai ir laisvų 36 kiemai . Vyrų 184 ir moterų 

175. Gvolto 69 dienos. Darbinių gyvulių: arklių 85 ir jaučių 131. Karvių 58. Prieauglio 57. Avių 349. 

Kiaulių 156. Bičių 22. Turtingų 8. Vidut. turtingumo 21. Vidutiniokų 28. Vargšų – neturtingų 9. 

Apmokamos žemės 62 12/24 valakų. Iš viso 79 1/82 valakų. 

 

Javų ir šieno gavimas, jų išsėjimas išvestas taip: 

 

Rugių 3 grūdas. Išsėta 67 bačkos ir 4 asminos. Toks išsėjimas yra trimetis. Dalijant iš trijų, 

gauname rugių 22 bačkas ir 4 asminas išsėjamų kasmet. Gauna derlių 67,4 bačkas. Bačkos kaina 16 

zlotų. Jų suma 1 080 zlotų. 

Kviečių 3 grūdas. Išsėta 3 bačkos. Toks išsėjimas trimetinis. Dalijant iš trijų, kasmetinio išsėjimo 

gauname 1 bačką. Gauna derliaus 3 bačkas. Bačkos kaina 20 zlotų. Jų suma 60 zlotų. 

Miežių 2 grūdas. Išsėta 15 bačkų. Toks išsėjimas trimetis.  Dalijant iš trijų gauname miežių kasmet 

išsėta po 5 bačkas. Gauna derlių 10 bačkų. Bačkos kaina 12 zlotų. Jų suma 120 zl. 

Avižų 2 grūdas. Išsėta 60 bačkų. Toks išsėjimas trijų metų. Dalijant iš trijų, kasmet gauname išsėta 

20 bačkų avižų. Gauna derlių 20 bačkų. Bačkos kaina 8 zl. Suma 320 zlotų. 

Žirnių 2 grūdas. Išsėjama 4 bačkos ir 4 asminos. Toks išsėjimas yra trimetis. Dalijant iš trijų, 

gauname kasmet išsėta žirnių 1 bačką ir 4 asminas.  Gauna derlių 3 bačkas. Bačkos kaina 16 zlotų. 

Suma 48 zlotai. 

Šienas mūragas. Kasmet gaunama 50 vežimų. Vežimo kaina 4 zlotai. Suma 200 zlotų. 

Balų Šieno. Kasmet gaunama 50 vežimų. Vežimo kaina 2 zlotai. Suma 100 zlotų. 

Kasmetinė javų ir šieno suma 1928 zlotai. 

 

 

Tolesnis tikrinimas Makniūnų valdų 

 

Aprašymas trobesių exstra Fundum dvaro. 

 

Netoli paties dvaro, prie vieškelio iš Merkinės į Nemunaitį, yra karčiama iš tašyto medžio, ir 

įvažiavimui pastatyta stadula. Šinkorna troba su kamara, kokliniu pečiumi, su keturiais langais ir su 

dvejomis durimis ant kablių ir zoviesų su geležinėmis rankenomis. Prie jos bravoras iš apvalaus 

medžio, skiedromis dengtas su stornem išmūrytu ir su vartais iš skiedrų skeltų. Netoliese šitos 
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karčiamos ir dvaro nedidelis malūnėlis ant  griovio – upelio, iš Balų tekančio. Skiedromis dengtas, su 

akmenais ir visais malūnų reikmenimis. 

Šadžiūnuose  karčiama iš apvalaus medžio, pusiau skiedromis ir šiaudais dengta, sienos geros, su 

troba ir kamara, taip pat su įvažiuojama stadula. Šitoje karčiamoje pilkų koklių pečius, langai iš mažų 

stiklų, durys į trobą ir kamarą ant kablių ir zoviesų, o į stadalą ant bėgūnų – prie šitos gi karčiamos 

bravoras iš apvalaus medžio, skiedromis dengtas. 

Smorliūnuose karčiama sena, reikia remonto – perstatymo, su nedidele stoinia, prie jos mažas 

svirnelis iš apvalaus medžio, šiaudais dengtas.  

 

Aprašymas Makniūnų ežerų 

 

Ežerai. 1 Kuzamkas mažas, 2 Kuzamkas didelis, 3 Apsingė, 4 Lydekinka, 5 Makniūnka – kaip 

maži, baluoti ir ne žuvingi, tik smulkios juose yra. 

Ežeras Vilkas, esantis tarp kaimų Šadžiūnų ir Smorliūnų, gan platus, kuriame žuvų: lydekų, leščių, 

lynų ir karosų sugaunama. 

 

Aprašymas Makniūnų pūščių ir miškų 

 

Makniūnų pūščia, kuri aprašoma, be kai kurių jos netaisyklingų dalių, kurie planuose išmatuoti ir 

aprašyti, turi savo plotuose 97 valakus, 12 margų ir 150 šimt. Tokia pūščia trijose dalyse. Medžiais 

pušimis, kurios tinka statybai, vidutinės rūšies, arba smėlio dirvos ir viržiais apaugusi. 4–ame, tankiai 

apžėlusiame, o jame yra įvairių rūšių medžių: skroblų, ąžuolų, klevų, liepų, uosių ir alksnynų 

žemesnėse dirvose, gerų dėl reikalų ir išdirbiniams naudingų. Apie mylią nuo Nemuno, kur daug žvėrių 

dažnai apsistoja. Nuo priežasties Makniūnų valdų, dėl prekybos naudotų, dabar yra apleista, išnaudota, 

ir gal už 20 metų, su eigulių priežiūra, užkonservavus, vėl dėl prekybos į Camry ir Rygą tinkama bus. 

Toksai pūsčios aprubežiavimas ir nurodytas plotas plane matyti. 

 

Makniūnų valdų ir seniūnijos prievolių aprašymas  

Kas dėl pareigų valstiečių – baudžiauninkų 

 

l–mas. Kiekvienas ūkininkas nuo valako apdirbamos žemės per savaitę dvi dienas su pakinkyta 

padvada ir po dienai pėsčiomis reikale arba kada dvaras įsakys. Vasarą ir žiemą nuo saulės patekėjimo 

iki nusileidimo dirbti, atlikti baudžiavą privalo. 

2–as. Gvolto šešias per metus kiekvienas ūkininkas privalo. Šeimoje palikus tik vieną suaugusį 

asmenį dėl gaisro apsaugos. Dėl žemės įdirbimo per baudžiavą turi ištarnauti. 
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3–ias. Savaitinei sargybai privalo eiti iš eilės kaimų ūkininkai. 0 toj savaitėj, kurią sargybą atlieka, 

ne tik privalomą baudžiavą, bet taipogi ir antroj savaitėj už patarnavimus kiemui dvi dienos iš 

baudžiavos atskaitoma. 

 

Kas link valstiečių duoklių ir priedų 

 

l–as. Činšą pagal dirvą ir dirvos taksą per kaimų inventorius narodytą ir kiekvienam ūkininkui  

išskaičiuotą rudens laike valstiečiai dvarui apmokėti privalo. 

2–as. Padūmio į Žečpospolit.  iždą nuo kiekvienos pirkios po 6  zlotus, su kvitais, dviem kartais 

valstybės monetomis dvaru įnešti privalo. 

3–as. Duoklės iš kiekvienos trobos valstiečių: avižų po tris asminas: vieną žąsį per metus, o kasmet 

po dvi vištas; po kapai ir dešimt kiaušinių; apynių po vieną, ir grybų po vieną vainiką; dvarui tai pagal  

senus inventorius privalo duoti. 

 

Laisvų valstiečių prievolės ir duoklės 

 

Šadžiūnų ir Smarliūnų seniūnijų valstiečiai už 4 mylių nuo tolio nuo dvaro, už Nemuno upės, 

inventoriuje parodyti, nors turi laisvę privilegijomis nuo Šviesiausiųjų Karalių Lenkijos tiktai turi činšo 

mokestį nuo valako po 15 zlotų. Bet pagal vėlyvesnę Žečpospolitos Liustraciją ir Konstituciją zlotų 64 

visoms seniūnijoms paskirstytą činšą nuo valako, kaip nuolatiniai taip ir priimtieji, po 36 zlotus mokėti 

privalo. O pagal inventorių ir senus papročius, tiriant aprašytus, – prie nevedo ant ežero Vilku 

vadinamo, tarp jų laukų esančio, ant ledo pirmo ir paskutinio eiti privalo. – Podūmio bendrai su 

baudžiauninkais vienodai nuo kiekvienos trobos, ar valstietis po 6 zlotus per du kartus mokėti privalo. 

 

Priklausančių kaimų prievolės ir mokesčiai 

 

Raitininkai. Visas sodžius privalo dvaran darbuose dirbti: žemės darbuose su arkliais 23, pėsti –

20; gvolto 36 su arkliais ir 190 pėsti. Činšo moka 146 zlotus ir 7 grašius. Padūmio 80 zlotų ir 18 grašių. 

Iš viso 226 zlotus, 25 grašius. 

Veismūnai. Visas sodžius privalo dvaran darbuose dirbti, žemės darbuose su arkliais 14, pėsti 12, 

gvolto su arkliais 12, pėsti – 60 dienų. Činšo 115 zlotų. Padūmio 49 zlotai, 18 grašių. Iš viso 164 zlotai, 

18 grašių. 

Savilionys. Visas sodžius privalo dvaran darbuose dirbti. Žemės darbuose su arkliais 6, ir pėsti 6 

dienas, gvolto su arklais 9 ir 50 pėsti. Činšo 45 zlotai. Padūmio 18 zlotų, 18 grašių. Iš viso 63 zlotai,18 

grašių. 
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Lydekininkai. Visas sodžius privalo dvaran darbuose dirbti: žemės darbuose su arkliais 6, pėsti 6 

dienas, gvolto su arkliais 11, pėsti 55 dienas. Činšo moka 25 zlotus, 15 grašių. Padūmio 18 zlotų ir 18 

grašių. Iš viso 44 zlotai, 33 grašiai. 

Šadžiūnai. Šis sodžius nuo baudžiavos atleistas. Činšo moka 894 zlotus. Padūmio 142 zlotus ir 18 

grašių. Iš viso 1036 zlotus, 18 grašių. 

Smarliūnai. Nuo baudžiavos atleisti. Činšo moka 648 zlotus. Padūmio 80 zlotų ir 18 grašių. Iš viso 

728 zlotus ir 18 grašių. Nuoma iš karčiamų nuo žydų 800 zlotų. Nuoma už Vilko ežerą 100 zlotų. Iš 

valstiečių duoklės 235 zlotaį, 24 grašiai. Iš viso suma 3 400 zlotų, 4,5 grašio už viską. 

 

Makniūnų valdų generalinis pinigų išskaičiavimas 

 

Už grūdus ir šieną 1928 zlotai. Činšo 1873 zlotai, 22,5 grašių. Nuoma iš žydų 800 zlotų. Už ežerus 

100 zlotų. Valstiečių duoklė – 235 zlotai, 24 grašiai. Iš viso 4 937 zlotai, 6,5 grašių. 

Pastaba: Padūmio mokestis iš valstiečių inventoriuose išskaičiuotas 390 zlotų, 48 grašiai į iždą 

Žečpospolitos, priguli ir į generalinę sumą neįskaičiuotas. 

_____________________________________________________________________________ 

Tokią Makniūnų seniūnijos sumą zl, keturi tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt septyni, grašių 

šešiolika per mane išvestą per Padūminio nuo iždo Žečpospolitos Lietuvos D.K. paskirto Maciejus 

Stžeminski. Vyk, Ižd. Žecps. D. K. Lietuvos. 

 

Aprašymas Makniūnų valdų arba seniūnijos valstiečių prievolių 

 

Nota 1. Prievolės valstiečių – baudžiauninkų kaimų: Raitininkų, Veismūnų, Savilionių ir 

Lydekininkų, vadinamų činšas ir baudžiavinės pareigos, gvoltais ir duoklėmis pagal senus nustatymus 

įpareigoti, o Šadžiūnų ir Smarliūnų ant lengvų mokėsčių ir nustatytų pareigų. Jiems ekonominė 

administracija Josios Komisijos, kuriai šitas prijungta, seniūnijai reikalingai reformai visi priklausote. 

Reikia atkreipti dėmesį, kad baudžiauninkų pievos ir gabalai laukų neišmatuoti ir nepadalinti. O po 

Šadžiūnų ir Smarliūnų seniūnijos pievos ir balos išmatuotos ir įjungtos į laukus. Činšas apmokamas 

kaip ir inventoriuje įtrauktas 

Nota 2. Raitininkų, Veismūnų, Savilionių ir Lydekininkų laukai išmatuoti, bet rėžiai nepadalinti, 

dėl tos priežasties inventoriuje tik po pusę valako nuo kiekvieno ūkininko nustatyta. Likusi bendrai 

činšu įtraukta apmokestinti. 

 

Toksai inventorius Makniūnų seniūnijos su išvesta jame suma zlotų keturi tūkstančiai septyni 

šimtai trisdešimt septyni, grašių šešiolika, ir išskirta padūmio zlotų trys šimtai devyniasdešimt, grašių 
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aštuoniolika išnešama į iždą Žečpospolitos. Išskirstyta prie padūmio ir kiekvienos seniūnijos iš jų 

sąskaitos į amžiną poziciją gėrybių už du šimtus prijungtų J. Kungst.  

Sutvarkyta nuosava ranka ir pasirašyta Makniūnų dvare.  

Supra. Mociejus Stžeminskis  

Dvar. iždo Žečpospl. D. K. L–vos. lako antspaudas. 

 

Tame pačiame lape, kur užbaigtas inventorius, po lako antspaudu, įrašas: „1788 metais gruodžio 

mėnesį septintą dieną prieš aktais Gardino, Trakų apskrityje, sustatytais 10–yje lapų Motiejaus 

Stžeminskio vykdytojo Žečpospl. Lietuvos Dž. Kung. Šis inventorius Makniunų seniūnijos, dėl to į 

aktus atiduoti – 

Suscepi Goncordaci Cum Aztrs Stanislovas Uodlevsicis 

Trakų vaivadijos regentas“ 

 

 

PRIEDAS – IŠTRAUKA 

 

Motiejus Stžeminskis Dvaranykas iždo Žečpospolitos ir Lietuvos Didž. Kunigkš. 

 

Kada Šviesi Taryba „įeinant į teisės rimtį“ – kad šis pakeitimas, ne taip jau aišku, kad abi 

seniūnijos, kaip rėžiai Ekvivalencijos proporcingai įvairios rūšies; per rezoliuciją savo, kovo mėnesį 

devintą dieną šių metų tūkstantis septyni šimtai aštuoniasdešimt septintų, nutarė – Kad Komisija iždo 

Žečipospl. Liet. Didž. Kung. ant pagrindo teisės tūkstantis septyni šimtai aštuoniasdešimt šeštais metais 

per Šviesiausią Tarybą išaiškinta, kad Makniūnų valdas, Trakų vaivadijoje, esančias, po mirties A. A. 

Vincento Baryčausko, paskutinio gyventojo jo „bofsefsore“ – vakacija keičiama atimant nuo Gardino 

Ekonominės J. K–sijos į Alytaus atiduoti neterminuotai tyrimui anos ir prijungimui nuo forpus gėrybių 

J. K–jos stalų mano, dvariono iždo, atskiru raštu savo ant dienos dvidešimt trečios balandžio mėnesio 

einančiais metais išduotais, pažymėjo – Kadangi aš ant laukų minėtų valdų užvažiavęs, ir po nutarimo 

Valstiečių Revizijos ir viso jos stovio, ar palyginus per matininkų laukų, pūščių ir visų činšų, nuomų, 

duoklių, ežerų ir kresencegi, teisingai ir sąžiningai išvestas inventorius, mažesnį tardymą sutvarkiau, 

už kurią Makniūnų valdas, Trakų vajavutsve esančias, amžinon Pofsefsiy ad forpus gėrybių J. K–jos 

stalų Alytaus ekonomijai prijungiau ir atidaviau. Data Makniūnuose, metuose Tūkstantis septyni  

šimtai aštuoniasdešimt septintuose, mėnesio birželio dvidešimt ketvirta diena. 

Mačius Stžeminskis Dvar. Ižd. Žečpopl. Lie–vos Didž. Kunigkš. 
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MUIŽELIAI 

       

Kada Muiželiai įsigijo Makniūnų dvarą? 

 

       Pats paskutinis Makniūnų dvaro savininkas Karolis Muiželis yra sakęs, kad jo protėviai yra švedų 

kilmės. Muiželis XVIII amž. pabaigoje gyveno Rygoje ir buvo miškų pirklys. Už atsižymėjimus kovoje 

su T. Kosciuškos sukilimu ties Majovicais, Rusijos imperatorius Povilas I jį dovanojo generolui 

Ferzonui.  

       Taigi, pagal Karolio Muiželio pasakojimą, jo protėviai Makniūnų dvarą įsigijo taip: generolas 

Ferzonas, būdamas Rygoje, prasilošė ir atėjo pas miškų pirklį Muiželį, siūlydamas jam pirkti Makniūnų 

dvarą. Kadangi čia buvo daug miškų, tai jis ir susigundė jį pirkti. Ir taip Makniūnų dvaras 1796 metais 

atiteko Muiželiams. O Makniūnų dvaras buvo parduodamas ir perkamas nei pardavėjo, nei pirkėjo 

regėtas. Vienam prasilošus labai reikėjo pinigų, o antras susigundė miškais ir, matyt, nebrangiai 

nupirko. Iki tol, mirus Baryčauskui, šis dvaras buvo karališkasis. Esant Lietuvai Rusijos sudėtyje, caras 

dvarus dalijo atsižymėjusiems savo kariškiams. Taip ir Makniūnai teko generolui Ferzonui.  

       Makniūnų dvarą Muiželių dinastija valdė 144 metus (1796–1940). 1940 metais dvaras buvo 

nusavintas ir išdalintas dvaro darbininkams. O laikotarpis nuo 1796 m. iki 1863 m. buvo baudžiavinis. 

Raitininkų, Savilionių, Veismūnų ir Lydekininkų kaimų gyventojai virš 200 metų liejo prakaitą šiame 

dvare.  

       1940 metais man teko dirbti Merkinės žemės dalijimo komisijoje. Nacionalizuojant Makniūnų 

dvarą, teko jį aprašyti, dalyvaujant savininkui Karoliui Muiželiui. Jis laikėsi ramiai ir tiek tepasakė, 

kad „tai yra revoliucija“, o aš atsakiau: „Gerai, kad be kraujo praliejimo“.  

       1941 metais, prasidėjus karui, Makniūnų dvaras vėl buvo grąžintas Muiželiams, bet 1944 metų 

liepos 15 d. jie šio dvaro vėl neteko, nes grįžo tarybinė santvarka.  

       Po nusavinimo, Karolis Muiželis kažkur apie Seirijus rado darbo ir tenai su jauniausia dukra 

gyveno, kol 1941 metais buvo specevakuotas, kur ir mirė.  

       Vėliau, jau apie 1950 m. K. Muiželio sesuo Julija, sūnūs Jonas, Vacekas su žmona ir duktė Nina 

išvyko į Lenkiją. Ten Karolio Muiželio vaikai (be mirusios jauniausios dukros), ir dabar gyvena.         

 

Veterinarijos profesorius Karolis Muiželis 

 

       Muiželis Karolis Justinas, gimęs 1793 m. Rygoje, yra palaidotas Makniūnų kaimo kapinėse. Jis 

mirė 1843 m. ir palaidotas Muiželių šeimos rūsyje. Muiželių kapų paminklinėje lentoje, kuri yra 

marmurinė, tam kitų giminaičių, yra ir Karolio Justino, medicinos profesoriaus, įrašas.  
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       Buvęs Mokslų akakemijos centrinės bibliotekos vyriausias bibliografas Alfonsas Bielinis 1958 m. 

išleido knygą „Medicinos daktarų disertacijos, apgintos arba pripažintos Vilniaus universitete 1793–

1842 metais“. Tarp jų, 153 nr. įrašytas Muyschel Car. Just. Dav... Livonus.  

       Apie arklių ligas K. Muiželis lotynų kalba parašė disertaciją, kurią apgynė 1829 metais. Ji sudarė 

72 puslapius, spausdinta. K. Muiželis už tą disertaciją gavo medicinos magistro mokslo laipsnį ir buvo 

Vilniaus universiteto, medicinos fakulteto, veterinarijos skyriaus profesorius.  

       Studijuodamas K. Muiželis dalyvavo studentų visuomeninėje veikloje: priklausė nelegaliai 

anticarinei filaretų draugijai. Jos pirmininku buvo S. Morcovskis, nariai K. Muiželis, Ignas Zanas ir kt.  

       Kodėl K. Muiželis universite rašėsi Livonus? Jeigu tais laikais daugelis Vilniaus universiteto 

studentų rašėsi ne pagal tautybę, bet pagal kilimo vietą, kaip gardinietis, trakietis ir t.t., tai K. Muiželis, 

kilimo iš Rygos, matyt, užsirašė livonietis. Tai Latvijos dalis, kuri ilgai buvo valdoma Livonijos 

(kryžiuočių) ordino.  

       Ką veikė profesorius K. Muiželis, uždarius Vilniaus universitetą, nežinoma. Gal gyveno Makniūnų 

dvare? Dvaro kumetis Aleksankras Sudničenka man pasakojo, kad jam Muiželiai davė skaityti lenkų 

kalba parašytą vieno iš Muiželių knygą apie Makniūnkos ežerą. Ten buvo, anot Sudničenkos, įvairios 

fantazijos, vizijos prie ežero svajojant. Tai ar nebus toji knyga K. Muiželio kūrinys? O kur toji knyga 

dingo, neaišku. Ir dabar sunku nustatyti, kuris iš Muiželių ją rašė.  

       Knygoje „Vilniaus universiteto istorija 1803–1940“ yra rašoma:  

       „... 1823 m. L. H. Bojanaus buvo įsteigta žemesnė veterinarijos mokykla, kurioje mokėsi 

kaimiečiai. Jiems dėstė daugiausia lenkų kalba. Mokykloje mokė L. H. Bojanaus mokiniai A. 

Adomavičius, K. Muiželis, K. Jurevičius ir kiti.“  

       Tais laikais Muiželio pavardė buvo visaip iškraipoma ir todėl vienur vienaip, kitur kitaip rašoma, 

bet iškraipoma nedaug. Gi vietos gyventojai dažniausiai vadindavo Meizeliu. Lenkiškai jie savo 

pavardę rašė Mujrzel. Ir kapų paminklinėje lentoje rašoma „Mujrzelow“.  

       Kur Karolis Justinas Muiželis po Vilniaus universiteto uždarymo dirbo, neaišku. Gal gyveno 

Makniūnų dvare ir rašė tą knygą, kurią A. Sudničenka skaitė? Paminklinėje lentoje įrašyta, kad 

Bendruose. Ar teisinga?   

 

Akiras – Biržys apie Makniūnus 

      

      Apie 1929 metus Akiras–Biržys buvo sumanęs aprašyti visą Lietuvą pagal tuometines apskritis. 

1931 m. buvo išleista jo knyga „Alytaus apskritis“, kurioje apie Makniūnų dvarą taip rašo:  

     „Matėme kaimą, reikia pažiūrėti ir dvaro. Na tai ir užsukom į Makniūnus pas K. Muiželį. Ponas 

šeimininkas ir erdvūs mediniai rūmai mus gana maloniai sutiko.  
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     Pasirodė, kad tas dvaras buvo karališkas. Rusų inperatorius Povilas I jį dovanojo generolui Ferzenui 

už atsižymėjimą kovoje su Kosciuška ties Macejovicais. Generolas Ferzenas kartu su Makniūnais 

gavęs 300 vergų – baudžiauninkų. Dabartinio dvaro šeimininko prosenelis Jonas Muiželis 1796 metais 

Makniūnus nupirkęs nuo gen. Ferzeno (Muiželiai – švedai, priėmę rusų pilietybę). Prieš karą čia buvo 

virš 2000 ha žemės. Dabar dvaras išparceliuotas ir paliko tik 130 ha. Darbininkų samdo 16 žmonių, 

yra traktorius, kuris naudojamas kone išimtinai dvaro darbams. Šiais metais atkviestas Fredoj (Kauno 

priemiesty) baigęs aukštesniąją sodininkystės mokyklą specialistas sutvarkyti sodą, užveisti sodui 

skiepus. Sode iš 700 vaismedžių užpraeitą žiemą iššalo 143“.  

     Virš minėtas sodininkas buvo Zujus. 1928 metais jis atvyko į Makniūnų žiemos žemės ūkio 

mokyklą dėstyti sodininkystę – daržininkystę ir bitininkystę. Kai mokykla nustojo veikusi dėl mokinių 

stokos, Zujų pasikvietė Muiželis pas save dirbti sodininku. Zujus čia gal vienerius metus tedirbo. 

 

Varlių kurkimo neapkentė 

 

       Seni žmonės juokėsi iš vieno Makniūnų dvare savo senatvę beleidžiančio pono. Gyventojai jį 

vadino Machrauzu. Kokią giminystę jis turėjo su Muiželiais, nežinoma,  

       Maskvos universiteto 1846 metų studentu sąrašuose Jonas Machrauzas yra matematikos fakulteto 

studentas. Kur baigęs mokslus jis dirbo ir gyveno, nepavyko išsiaiškinti. Jisai buvo Henriko Muiželio, 

gimusio 1802 m. Rygoje (mirė 1873 m. ) švogeris. Henrikas buvo vedęs Machrauzaitę. Tai švogerio 

dvare ir leido Jonas Machrauzas savo senatvę. O šis Henrikas Muiželis ir bus tasai, kuris bijojo savo 

baudžiauninkų ir kuris skaičiavo rykštes, kertamas nusikaltusiam baudžiauninkui.  

Apie XIX amž. pabaigą – XX amž. pradžią tasai „Machrauza“ gyveno Makniūnų dvare. Jisai mėgo 

vakarais sėdėti pakajų gonkose, kurios buvo pietų pusėje. Čia pat buvo tvenkinėlis (kuris ir dabar yra). 

Jame vasaros vakarais pradėdavo kurkti varlės, o Machrauza jų kurkimo neapkentė. Jo prašymu, buvo 

iškastas griovys ir tvenkinys nusausintas, kad jame negyventų varlės. Tas griovys ir dabar žymus prieš 

Priesdienio sodybą, įvažiuojant ar įeinant nuo pagrindinio kelio į sodą – medžių alėją. Tą griovį 

melioratoriai užgriovė 1984 metais.  

       Įdomu, kad kartu su Jonu Machrauzu 1846 metais Maskvos universitete studijavo mediciną 

Leonarkas Karčevskis, vietos gyventojų vadinamas Karčiausku. 1846 metais jis buvo medicinos 

fakulteto studentas.  

       Makniūnų ir visos apylinkės senų žmonių gydytojas L. Karčiauskas buvo su pagarba minimas, 

kaip geras „žmonių daktaras“, daug ką šiose apylinkėse išgydęs. Atrodo, kad Karčiauskas bus kilęs iš 

Vertelkos dvarelio. Apie 1916 metus jis dar gydė šio krašto gyventojus. Vertelkos dvarelyje per Pirmąjį 

pasaulinį karą gydytojas L. Karčiauskas gal ir gyveno.   
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Paskutinė Muiželių šeima 

 

       Jonas Muiželis mirė palikęs daug skolų ir keturis vaikus: Karolį, Tadą, Julę ir Marijoną. Dvarą 

tėvas paliko sūnui Karoliui, kuris po tėvo mirties vedė ūkį ir atidavinėjo tėvo paliktas skolas. Žmonės 

tada šnekėjo, jog Karolis Muiželis Vokietijoje mokėsi agronomijos. Gal todėl jam ir buvo paliktas 

dvaras, o ne kitiems vaikams.  

       Per eilę metų K. Muiželis sutvarkė dvarą ir jo palivarkus. Išpardavė daug miško ir dalį žemės. 

Žemę pagerino durpėmis. Ir jau prieš Pirmąjį pasaulinį karą Makniūnų dvaras ir jo palivarkai 

susitvarkė, pakilo žemės ūkis, gyvulininkystė. Į palivarkus iš dvaro centro buvo įvestas telefonas.  

       Karolis Muiželis vedė Niną Stanevičiūtę ir sugyveno sūnų Vaceką. Pirmoji žmona greitai mirė ir 

palaidota Makniūnų kapinėse.  

       Dvaro darbininkai pasakojo ir juokėsi iš pirmos pono žmonos, kai ją Muiželis atsivedė į tvartą 

apžiūrėti dvaro karvių. Jauna ponia atsistojo ant karvės „pakeptos“ šviežios „bandelės“, paslydo ir krito 

ant šviežio karvių mėšlo. Taip, neapžiūrėjus karvių, teko grįžti į pakajus persirengti.  

       Pirmoji Karolio Muiželio žmona buvo gimusi 1886 metais (mirė 1912 m.).  

       Antrą žmoną paėmė iš Falkovskių, kuri mirė 1923 m. Ji tvarkė dvarą, kai čia siautė plėšikai, o K. 

Muiželis buvo pasislėpęs. Su ja turėjo dukrą Niną ir sūnų Joną. Antrojo pasaulinio karo metais jie buvo 

pradėję studijuoti Vilniaus universitete. Vėliau išvažiavo Lenkijon.  

       Baigiantis Pirmam pasauliniam karui, Makniūnų dvare iš kažkur atsirado jauna, graži mergina – 

lenkė. Ji patiko K. Muiželiui ir jis ją paėmė už žmoną. Su ja turėjo vieną mergaitę. Trečioji K. Muiželio 

žmona mirė 1941 m. Palaidota irgi Makniūnų kapinėse. Dvaras jau buvo nusavintas, tai jokio paminklo 

nepastatė.  

       Pats Karolis Muiželis su jauniausia dukra 1941 m. buvo specevakuotas. Tenai jis mirė, o dukrą jos 

broliai ir sesuo paėmė Lenkijon. Tenai ji mirė.  

       Papūtus naujiems vėjams, 1940 metų rudenį Vacekas Muiželis vedė savo kumečio, Vacio 

Sakalausko dukrą Julę Sakalauskaitę. Tada jis gavo žemės sklypą Makniūnų dvare. Dabar jis su žmona 

gyvena Lenkijoj.  

       Karolio Muiželio brolis Tadas buvo rastas miške nušautas. Buvo šnekėta, kad jis pats nusišovė už 

tai, kad tėvas vienam Karoliui aprašė dvarą.  

       Karolio Muiželio sesuo Julija buvo netekėjusi ir visą laiką gyveno Makniūnų dvare su broliu. Julija 

Muiželytė čia gyveno iki išvykimo Lenkijon, kur ir mirė.  

Antra Karolio Muiželio sesuo Marijona ištekėjo už gydytojo Ordilausko. Kiek pagyveno 

Makniūnų dvare, vėliau gyveno kažkur kitur. Ji taip pat išvyko Lenkijon.   
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MAKNIŪNŲ KAPINYNAS 

 

      Dabartinis Makniūnų kapinynas savo laiku buvo tik Muiželių. Niekas čia nesilaidojo. Retai kada 

Muiželiai leido čia pasilaidoti. Tik slaptai, nekrikštytus naujagimius dvaro prasti žmonės kartais kur 

nors pakraštyje pakasdavo. O dėl tų slaptų laidojimų ėjo per žmones kalbos, būk tai maži vaikai 

naktimis palydi praeivį, einantį keliu pro kapinyną.  

       Makniūnų kapinynas – tai aukštos kalvos dalis, kuri iki 1925 metų buvo apaugusi aukštomis, 

lieknomis pušimis. Tai buvo senos pušys. Buvo tikras pušų miškas nuo kelio aplink kapinyną ir visu 

kalnu, iki Kučinskų dabartinio šulinio. K. Muiželis, žinodamas, kad bus nusavinamas dvaras, 

užsilikusius laukuose miškelius iškirto. Taip ir apie kapinyną 1925 metais buvo iškirstas miškas. Bet 

K. Muiželis aplink kapinyną, kokių 20–30 metrų pločiu, paliko medžius, jų neiškirto. Apie 1959 metus 

kolūkis iškirto senas pušis aplink kapinyną. Nuo kelio iki kapinyno einantis keliukas buvo apsodintas 

eglėmis, tai ir jas tada iškirto. Taip buvo sunaikintas gražus lieknų pušų miškas apie kapinyną ir jo 

gražus vaizdas.  

       Kapinynas buvo be tvoros, jis buvo apkastas grioviu. Tik įėjimas buvo be griovio. Kiek pamenu, 

visas kapinyno plotas buvo lygus. Matyt, apkasant kapinyną, žemės buvo metamos ant jo, o paskum 

išlygintos, todėl atrodė lygus ir gražus. Toks kapinynas buvo iki 1940 m.  

       Visame kapinyne buvo aukštos pušys, kurios gražiai derinosi prie visos aplinkos ir saulėtą dieną 

teikė pavėsį, prieblandą. Kapinyno medžiuose praeityje turėjo susiviję lizdą garnių pora. Iškirtus aplink 

medžius, garniai savo lizdą apleido. Peri čia ir krankliai. Kiek pamenu, kranklių lizdas čia yra nuo 1919 

metų ir kasmet išperi vadą.  

       Įėjus kapinynan, po kairei rankai buvo ir yra masyvus lauko akmenų paminklas. Ant jo buvo 

marmurinis kryžius ir prie šono pritvirtinta marmurinė plokštė su įrašais, kas čia yra palaidota. Vieni 

šneka, kad po tuo paminklu yra rūsys ir kas paminklinėje lentoje įrašytas, yra čia palaidoti. Kiti sako, 

kad po juo nieko nėra. Gaila, kad žmogaus ranka palietė šį paminklą. Tik po antrojo pasaulinio karo 

buvo nudaužtas marmurinis kryžius. Sako, kažkam prireikė galąstuvo įrankiams galąsti, tai ir nudaužė 

kryžių. Kiti nudaužė paminklinę lentą, kuri nūnai iš trijų gabalų stovi prie to akmeninio paminklo. 

Kažkas kėsinasi ir į iš akmenų sumūrytą paminklą – praardo ir taiko pažiūrėti, kas ten yra. Paminklo 

marmurinėje lentoje lenkų kalba yra toks įrašas:  

       Mogyly  

       Rodziny Mujželow  

       Jan Henryk 1755–1825  

       Anna Elzbieta z Kaluncow  

       Karolina Olszewska generolowa  

       Karol Justus prof. akad. med. – 1843  
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       Wladyslow Šyško general. major. 1828–1884  

       Yra ir daugiau įrašytų, bet neaiškus jų gimimas ir mirimas, nes netvarkingai, ne pagal eilę, įrašyti 

vardai, gimimo ir mirimo datos.  

       Nuo 1940 metu Makniūnų dvaro kapinyne pradėjo laidotis kas tik norėjo. Bet pradžioje kažkaip 

nenoriai čia laidojosi. Vėliau jis pavirto Makniūnų kaimo kapinynu ir daug kas pamiršo, kad jis 

nekatalikiškas buvo praeityje ir kad buvo tik dvaro ponų laidojimo vieta.  

       Prieš kokius 20 metų Makniūnų kaimo gyventojai, sudėję pinigų, nupirko vielos tinklo, padarė 

betono stulpus ir kapinyną aptvėrė. Tada kapuose buvo iškirsta keletas pušų tvėrimo reikalams. Į pietų 

pusę kapinynas buvo praplatintas, kartu aptveriant ir prijungtą plotą.  

       Dabar Makniūnų kapinyne laidojasi visi vietos gyventojai ir tie, kurių tėvai ar giminės čia 

palaidoti, nors jie gyvena ir kitur. Kaip matome, šis Muiželių šeimos kapinynas pavirto Makniūnų 

kaimo gyventojų kapinynu.   

 

 

BAUDŽIAVA MAKNIŪNŲ DVARE 

 

Išplėštas iš vaiko turtas 

       

Mano senelis Simonas Ulčinskas gimė 1840 metais Raitininkų kaime, Merkinės valsčiuje. Čia jis 

ir mirė 1929 metais. Jis čia išgyveno visą savo amžių, o iš mažens jam teko eiti baudžiavą Makniūnų 

dvare, Merkinės valsčiuje.  

       Senelis labai mėgdavo pasakoti įvairius nuotykius iš baudžiavos laikų, o aš mėgdavau klausytis. 

Čia ir duosiu kai ką iš tų pasakojimų.  

       – Ar jūs, vaikai, manote, – kartą sako senelis, – kad mes ir seniau tiek maža žemės turėjome, kaip 

dabar? Ne! seniau ponai didelę valią ant žmonių turėjo o ponų galybė palietė ir mane.  

       Mano tėvas turėjo čia, Raitininkuose, valaką žemės ir neblogai gyveno. Tačiau buvo bloguose 

santykiuose su Makniūnų ponu Enriku Muiželiu. Mat, mano tėvas buvo stiprus ir vieną kartą sumušė 

pono pasiuntinį.  

       Turbūt, iš keršto už tą sumušimą visus tris mano brolius ponas atidavė į rekrutus. Juos išgrūdo 

kažin kur Rusijos gilumon, iš kur nė vienas jų negrįžo ir jokios žinios iš jų negavome.  

       Kai aš, tėvui mirus, likau vienas su akla motina, Muiželis paėmė mane dvaran už piemenį ir tarsi 

aklai motinai saugoti.  

       – Tu esi per mažas ūkininkauti, – tarė ponas, imdamas mane dvaran. – Todėl aš paimsiu tavo ūkį, 

o kai tu užaugsi, aš tau viską sugrąžinsiu.  
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       Tai taręs, paėmė savo globon mano tėvo žemę ir visą turtą: trobas, porą jaučių, arklį, kitus gyvulius, 

visus javus. Bet paėmęs viską pardavė, o aš užaugęs likau be žemės, be turto. Taip išplėšė ir sunaikino 

ponas Muiželis visą mano tėvo palikimą. Aš gi turėjau vargti didelį vargą ir skurdą: tarnavau dvare ir 

pas ūkininkus, kol liustracijos metu gavau tris dešimtines žemės, ant kurios ir šiandien gyvename 

mažažemiais. Tokių atsitikimų mūsų kaime buvo daug.  

       Makniūnų dvarui ėjo baudžiavą šie kaimai: Lydekininkai, Raitininkai,Veismūnai ir Savilionys. Jie 

buvo surūšiuoti pagal žemės rūšį, todėl darbams taip buvo sutvarkyti: vieną savaitę eina dirbti po tris 

dienas Raitininkai ir Veismūnai, antrą savaitę – po keturias dienas Lydekininkai ir Savilionys, tai vėl 

Lydekininkai ir Savilionys, bet jau po 5 dienas. O per rugiapjūtę ėjo visi kasdien.  

       Savo baisaus pono visi bijodavom. Man dar mažam esant, atmenu, ponas Muiželis važiuoja per 

Raitininkų sodžių. Mes, iš tolo kepures nusiėmę, baimingai į jį žiūrim. O jis, išsiėmęs smulkių pinigų 

saują, ir pabers į vaikus. Mes, stumdydamiesi, stvarstom. O kai privažiuoja prie jaunimo, papila kokią 

saują žiedų.  

       – Tai moje mužiki, – sako Muiželis pasididžiuodamas ir mus rodydamas.         

       

Plakimo metodai 

 

       Plakimo vieta buvo prie pono prieangio. Prieangy visuomet stovėdavo keli pundai rykščių. 

Nusikaltusį baudžiauninką paguldydavo ir apnuogindavo pasturgalį. Vienas baudžiauninkas laikydavo 

baudžiamąjį už galvos, o kitas už kojų. Kiti du kirsdavo reikiamą skaičių rykščių.  

       Plakdavo labai savotiškai: kai baudžiamasis jau buvo paguldytas ir laikomas, jam iš abiejų pusių 

atsistodavo du plakėjai, kiekvienas laikydamas rankoje po rykštę. Davus ponui ženklą, vienas žengia 

žingsnį priekin, kerta rykšte, meta ją šalin ir traukiasi vieną žingsnį atgal. Tada kitas plakėjas žengia 

žingsnį priekin, kerta per plakamąjį, meta rykštę šalin ir pats traukiasi atgal. Vėl iš eilės žengia žingsnį 

prie plakamojo pirmas plakėjas jau su nauja rykšte rankoje, kerta, meta šalin ir pats traukiasi žingsnį 

atgal. Paskum tą patį daro kitas. O tuo tarpu ponas Muiželis sėdi prieangy ir žiūri, kaip plaka. Kai 

prisisotindavo jo širdis, duodavo ranka ženklą ir budeliai liaudavosi plakę.  

       – Ponas ne visus vienodai bausdavo, – tęsė senelis savo pasakojimą toliau. – Už didesnius 

nusikaltimus mokėdavo dar mandriau mušti. Paplakus kiek, sumuštąją vietą užpila, būdavo, actu, vėl 

plaka ir vėl užpila actu. Ir taip daro tol, kol jam pasirodys gana.  

       Tam, kuris būdavo taip nubaustas, namiškiai turėdavo iš kūno šipulius traukyti, o pats sumuštasis 

ilgokai lovoje pagulėdavo, o kartais ir į aną pasaulį nusikraustydavo.  

       Dar ir šiandien Makniūnų dvare yra tie kambariai ir tas prieangis, po kuriais plakdavo jūsų tėvus 

ir sentėvius, kur tiek daug žmonių kraujo pralieta.  
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       Po rykštėmis guldydavo ir moteris. Smarkiausiai bausdavo tuos, kurie mėgino priešintis ponų 

valiai ir kilo prieš baudžiavą.  

       Po tokios rykščių bausmės su acto užpylimu baudžiauninkas Bloznelis iš Veismūnų mirė. Užkrėtė 

kraują ir žmogus po kiek laiko numirė. Ir daugiau buvo tokių plakimų.  

       Girdėjau iš senų žmonių, kai jie pasakodami juokdavosi. Paguldė vieną moterį, apnuogino 

užpakalį, o tasai, kuris moterį laikė už kojų, matė jos lyties organus ir neiškentęs sako ponui:  

       – Ponuli, kad va!..  

       – Nieko, muškit ir per va, – atsakė ponas. Ir plakė, kiek buvo pono paskirta rykščių.  

       Taip buvo plakami rykštėmis baudžiauninkai ponui Henrikui Muiželiui Makniūnų dvare 

viešpataujant apie 1860 metus. Seni žmonės šnekėjo, jog čia baudžiavą žmonės ėjo dar dešimt metų, 

kai ją caras panaikino.   

 

Vieną šaltą žiemos naktį 

 

       Kasnakt reikėdavo eiti dviem baudžiauninkams panaktiniais, per naktį vaikščioti po dvarą ir vis 

rėkti.  

       Vieną labai šaltą žiemos naktį aš su kitu baudžiauninku buvom paskirti panaktiniais. Vaikščiojam 

po dvarą, o čia baisiausias šaltis. Užšalo vyžos. Mes pradedam stipti ir niekaip negalim sušilti. Visiems 

sumigus, pradėjom galvoti, kur čia būtu galima sušilti.  

       – Eikim duonos kepyklon, – tarė mano draugas. – Ten pečius iškūrentas, tai sušilsim.  

       – Eikim! – sakau. – Bet baisu. Juk ten gyvena akanomas. Gali išgirsti. Bus blogai.  

       Bet šaltis nugalėjo baimę ir mes tyliai įslinkom kepyklon. Užkopėme ant pečiaus, tačiau ir ten 

negalim sušilti, nes pečius mažai kūrentas.  

       Pečius didelis, tai mes susirangėme pečiun. Ten pradėjome šiek tiek atšilti. Tik girdime: akanomo 

kambario durys atsidaro. Manome, gal ant kiemo. Bet ne – atsidaro kepyklos durys, įeina su šviesa ir 

dairosi.  

       – A – a, – manom sau. – Tai tu pajutai, kaip mes įėjome.  

       Ir kaip šovėme abu sykiu iš pečiaus lįsti, tai ir išnešėm visą pečiaus kaktą. Bet tam kartui pabėgom. 

Nesugavo. O už tai ant rytojaus ir gavom rykščių.   

 

Kliuvo ir Muiželiui 

 

       – Nežinau, ar žmonės būtų visa tai iškentę, jei nebūtų tiek karčiamų buvę ir degtinė nebūtų taip 

pigi buvusi, – sako senelis. – Kiekvienas savo skausmą skandindavo degtinėje. Kuriam išvanos kailį, 

tai išgers degtinės ir eina namo dainuodamas, visus sopulius užmirkęs.  



52 
 

       Tačiau, nors degtinė buvo labai pigi, bet jaunimas buvo doras, nesipešdavo kaip dabar ir 

nesibaladodavo naktimis. Žmonės, nors ir tokioj priespaudoj, visuomet buvo be galo linksmi, gyvi. 

Laukuose be paliovos skambėdavo mergų dainos, o vyrai tolydžio juokaudavo ir šiaip visokius juokus 

krėsdavo.  

       Tuomet buvo labai mėgiama mušti „kiaulytę“. Ariant, kol pailsi jaučiai, vyrai tuojau ir muša 

„kiaulytę“. Kiek juoko, džiaugsmo!  

       Henrikas Muiželis retai kada ateidavo laukan prie darbininkų, tik iš tolo žiūrėdavo pro žiūroną, 

kaip žmonės dirba. Dėl ko jis nėjo arti žmonių – nežinau. Gal nenorėjo su žmonėmis susidurti, o gal jų 

bijojo.  

       Vienas nežinomas žmogus iškirto Muiželiui šposą. Muiželis dažnai mėgdavo maudytis Gailinto 

ežere. Maudytis eidavo vienas. Drabužius palikdavo ant kranto, o pats įsiirdavo ežeran ir maudydavosi. 

Taigi, kažkoks nežinomas žmogutis Muiželio akivaizdoj paėmė jo drabužius ir batus ir nešasi. Muiželis 

buvo įsiyręs toli ežeran ir, negalėdamas greitai išplaukti, ėmė rėkti:  

       – Nerusz, durnių! To moję! (nejudini, kvaily, tai mano!)  

       O tas žmogelis ramiai jam atsako:  

       – Jak ja zabiorę, to bękzie moję. (Kai aš paimsiu, tai bus mano).  

       Ir pamažu nuėjo miškan, nes Gailinto ežeras prie miško. Muiželis plikas parbėgo iki dvaro, o 

dvaras apie du kilometru nuo ežero.   

 

Kaip atsirado Galintankos kaimas 

 

       Galintėnų kaimas (Nemunaičio valsč.) buvo laisvas nuo baudžiavos. Bet ir čia Muiželis sugalvojo, 

kaip jiems įkąsti. Ir iškirto jiems tokį dalyką:  

       Kartą Muiželis pakvietė kabinetan keliolika Galintėnų kaimo vyrų ir, paėmęs balto popieriaus 

lakštą, ilgai kažką rašė. Paskum davęs kiekvienam iš eilės palaikyti rankoj plunksną ir liepęs eiti namo.  

       Ko kiek laiko Galintėnų gyventojai žiūri – ant jų lauko ateina su savo tarnais Muiželis. Atsimatavęs 

geroką žemės plotą, įsakė tarnams padaryti rubežių. Pats pirmas ėmė bristi per tik ką pradedančius 

žydėti rugius. Tarnas išvarė rubežių. Tai atlikęs Muiželis paskelbė, jog atmatuota žemė yra jo 

nuosavybė ir kad be jo leidimo niekas nedrįstų peržengti rubežiaus.  

       Tos žemės savininkai, matydami, jog netenka tiek daug žemės, kuri jiems nuo amžių priklausė, 

pakėlė didžiausią triukšmą. Vieni ėmė rėkti, keikti, plūsti, verkti, net mėgino prieš Muiželį pavartoti 

jėgą, bet niekas negalėjo jo įveikti. Kiti ėmė prašyti, kad pasigailėtų ir nedarytų jiems tokios skriaudos. 

Dar kiti prašė, kad nors duotų jiems rugius nusipjauti, nes paliksią be duonos. Bet niekas negalėjo 

įveikti akmeninės Muiželio širdies.  

       Pagaliau, moterys, eidamos įkandin jo, ėmė jį visaip plūsti:  



53 
 

       – Niemiec pliuk, niemiec pliuk!  

       – Jūs lokite kaip norite, o aš vistiek savo darysiu, – atsakė Muiželis.  

       Ir, iš tikrųjų, vis savo darė.  

       Vėliau galintėniškiai apskundė Muiželį teismui. Bet teisme nieko nelaimėjo, nes teismas pripažino, 

jog žemė esanti Muiželio. Teisme Muiželis rodė kažkokį popierių, kuriame jie patys lyg savo parašais 

buvo patvirtinę, jog ta žemė esanti Muiželio nuosavybė.  

       Tik dabar galintėniškiai suprato, kuriam reikalui jis buvo pasišaukęs juos pas save dvaran ir kam 

buvo davęs palaikyti plunksną. Bet jau buvo per vėlu.  

       Paskum Muiželis tą žemę pardavė. Joje įsikūrė keliolika ūkių. Ir taip atsirado dabartinis 

Galintankos kaimas.  

       – Dabar Makniūnų dvaras išparceliuotas. Muiželio palikuonims paliktas centras. O jis juk iš 

žmonių atiminėdavo viską, nė mažiausios žemės pėdos, nė jokio turto jiems nepalikdamas, kaip tat 

padarė su manim, mano tėveliui mirus, – užbaigė savo pasakojimą senelis.   

 

Baltraus nuotykis 

 

       – Kiekvienais metais, jau rudeniop, bulves kasant, prasidėdavo rekrutų gaudymas. Rekrutų 

gaudytojams, vadinamiems launinkams, buvo įsakyta, kiek rekrutų turi sugauti. Tie ir pradėdavo savo 

medžioklę. Medžiodavo įvairiausiais būdais: ant lauko gaudydavo, namie naktį užklupdavo. Visi 

launinkus pažindavo ir žinodavo, kurį jie seka, todėl gaudomieji ir išsisukinėdavo visaip.  

       Sugautus rekrutus ilgai laikydavo Makniūnų dvare. Jiems, kad nepabėgtų, ant vienos kojos buvo 

uždedamas tam tikras pagalys, vadinamas „kalade“. Maistą turėjo duoti namiškiai. Surinkę reikiamą 

skaičių rekrutų, veždavo juos Vilniun, o iš ten Rusijon 25–eriems metams tarnybon.  

       O štai kaip atsitiko vienam mano pažįstamam bernui Baltrui (jo pavardės nebeatsimenu):  

       Užakėjo Baltrus rugius ir linksmai švilpauja. Žiūri – ateina pora vyrų.  

       – Padėk, Dieve! – sako tie vyrai.  

       – Dėkui! – atsako Baltrus ir toliau švilpauja.  

       Tik staiga tie vyrai pastvėrė Baltrų, surišo rankas ir veda dvaran, o ten jį uždaro ir uždeda ant kojos 

kaladę.  

       Sėdi Baltrus vieną ir kitą savaitę ir pagaliau pastebi, kad kaladė ant kojos susilaisvino. Mat, jo 

laimei, kaladė buvo padaryta iš žalio medžio, tai perdžiūvus ir susilaisvino. Baltrus, tai pastebėjęs, ėmė 

galvoti, kaip čia pabėgus.  

       Sugalvojęs, prašo leisti laukan savo reikalu. Išleidžia, bet ir sargybinis sykiu eina. Baltrus, lyg 

pasiruošdamas „tūpti“, eina toliau.  

       – Kur tu taip toli eini – rėkia sargybinis.  



54 
 

       – Negi aš tūpsiu čia po langais, – atsikerta Baltrus, vis toliau beeidamas.  

       Ir, nusimovęs kaladę, kad pasileis bėgti per laukus, tik vėjas ausyse švilpauja.  

       – Baltrau, nebėk! Vis tiek nepabėgsi! – šaukia sargybinis.  

       Bet Baltrus kaip bėgo, taip ir pabėgo. Perbėgo kiton pusėn Nemuno ir ten ramiai gyveno.  

       Kitoj Nemuno pusėj buvo vadinama Lenkų karalystė, o ten šios pusės valdžia rekrutų neturėjo 

teisės gaudyti.   

 

Šposininkas lengvino darbą 

 

       Kada mano senelis ėjo baudžiavą dvare, ateidavo iš Veismūnų Blozneliukas irgi darban į dvarą. 

Kulti javus reikėjo spragilais. O kad darbininkai be darbo nestovėtų, buvo ir jų prižiūrėtojas pono 

pastatytas. Taigi, spragilais liuksi, liuksi, pavargsti, o maistas pas visus silpnas. Jėgų pritrūksta spragilu 

ploti.  

       Kai tvarkomi iškultų javų šiaudai, žiūrėk, Blozneliukas ir pradeda rodyti savo akrobatinius 

sugebėjimus po aukšto kluono krekvas (gegnes). O jis – tikras akrobatas! Visi stebisi ir grožisi jo 

vikrumu, lankstumu, drąsa, nebijojimu nukristi. Ir darbų prižiūrėtojas susižavi juo. Gi Blozneliukas 

tyčia daro įvairius numerius, kad žmonės ilgiau spoksotų ir pailsėtų. Taip žmonės atsigaudavo ir 

trumpino darbo laiką. Tam Blozneliukas ir eikvodavo savo jėgas, kad visi pailsėtų.   

 

Pakeltos šakės 

 

       Kartą Raitininkų sodžiaus vyrai dvarui vežė mėšlą ant lauko už dvaro kapinyno, į Raitininkų pusę. 

Darbas sunkus ir nespartus, nes visų šakės medinės, tik ant galų geležies noragėliai užkalti. Tos šakės 

buvo tik dviejų ragų. Koks gali būti darbo spartumas tokiomis šakėmis ir iš vežimo traukiant mėšlą?!  

       Ir čia, lauke, stovi ekonomas, prižiūrėdamas darbo eigą. Kažkodėl ekonomui nepatiko Puliuko 

darbas ir jis, atėjęs prie jo, užsimojo bizūnu sukirsti. Bet Puliukas vikriai šakes įrėmė ekonomui 

krūtinėn ir laukia smūgio. Kada raitininkiškiai pamatė, kad ekonomas nori mušti Puliuką, visi pakėlė į 

viršų šakes pagalbai Puliukui. Ekonomas pabijojo ir Puliukas negavo bizūno.   

 

Valgis – buiza 

 

       Per rugiapjūtę į Makniūnų dvaro laukus atsiųsdavo daugiau darbininkų – baudžiauninkų. Tai, 

turbūt, bus baudžiauninkai iš kairės Nemuno pusės, kaip Šadžiūnų ir kitų sodžių. Senelis pasakojo, kad 

tai būdavo daug vyrų ir moterų. Senelis matė, kaip juos maitino per rugiapjūtę. Atveždavo bačką 
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išvirtos buizos, žmonės ėjo prie bačkos ir kiekvienam įpildavo po bliūdelį. Ir visas maistas. Taip ponai 

maitino savo talkininkus. Duonos, ir tos neišgalėjo duoti.“   

 

Alkani arė 

 

       Mano seneliui Simonui Ulčinskui su kitais teko arti skynimą, kuris tęsėsi nuo tų dviejų liepų prie 

kelio iki Makniūnkos ežero. Čia buvo iškirstas miškas ir ruošė lauką javų sėjimui. Ir taip skynimas arti 

nelengva dėl daugybės kelmų, šaknų. O dar alkaniems! Dirbti reikėjo, dvaras reikalavo, o valgyti 

nebuvo ko. Tada badą čionai visi kentė. Lapinskai turėjo pinigų, bet irgi badavo, nes ir už pinigus 

nebuvo kur ko nors valgomo nusipirkti. Rugius, dar grūdui nesubrendus, pjovė po kokį pėdą ir pirtyse 

džiovino, kad iškūlus ir sumalus grūdus, galima būtų nors buizos išsivirti. Šiaip, daugiausia virė 

dilgėles ir jas valgė.   

 

Ratais į Rygą 

 

       Muiželiai, kilę iš Rygos, vedė prekybą su Ryga. Mano seneliui irgi teko važiuoti arkliu, pakinkytu 

vežiman, iš Makniūnų Rygon ir atgal. Sudarydavo vilkstinę iš keliolikos padvadų ir važiuodavo. 

Vadovavo žmogus, žinantis kelią. Jis ir važiavo pirmas. Paskum jį sekė kiti, kad ir nežinodami kelio, 

nakvynei sustodavo prie karčemų.  

       Rygon veždavo javus, o iš ten atgal – druską, geležį ir kitus dalykus. Vežimų ratai buvo medinėmis 

ašimis. Tepalo ašims tepti nebuvo, tai tie čiepdavo įvairiais garsais. Privažiuoja mišką ir bėga vežikai 

ieškoti kazlėkų. Jų prikemša stebulėse ir kurį laiką ratai tyliai sukasi. Pasibaigia grybai, ir vėl ratų 

čiepimas. Kol nuvažiuodavo ir sugrįždavo, praeidavo apie pora savaičių.   

 

Kaip lekojaus ieškojo 

 

       Dvaras turėjo savo lekojų, kuris per ponų puotas jų stalus aptarnaudavo. Buvo lekojus ir Henriko 

Muiželio pakajuose. Dvaras turėjo ir vachmistrinę – dvaro pakajų tvarkytoją. Toji vachmistrinė buvo 

ir pono sugulovė. Kartą H. Muiželis susekė, kad vachmistrinė ir su lekojum sugula. O lekojaus būta 

gražaus stoto. Vachmistrinei jis patiko. Ir ką gi! Ponas nori lekojų pamokyti – rykščių įkirsti. Bet 

lekojus nelaukė, kol jo užpakalį rykštėmis sukapos ir pabėgo. Tada Muiželis įsakė baudžiauninkui M. 

Pociui iš Lydekininkų surasti lekojų. Pocius pėsčias vaikšto šen, vaikšto ten ir vis lekojaus neranda. 

Pasikvietė jį ponas ir klausia, kaip jo ieškojo. O Pocius atsako:  

       – Pėsčias, šviesiausias ponuli, pėsčias.  

       Čiumpa H. Muiželis M. Pocių už plaukų, suriečia, sėda raitas ant jo ir, tvodamas bizūnu, rėkia:  
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       – Va, šitaip, va šitaip reikėjo ieškoti!  

Atseit, raitam.  

       Joja ponas ant Pociaus nuo pakajų ir taip dajojo iki rūsio, kur dabar degalinė. Prie klano Pocius 

staiga pakelia užpakalį ir ponas krinta purvan. Pocius pabėga.   

 

Galintėnų Šadziukas 

 

       Anais laikais visi savo namus šildė malkomis. O tų malkų Nemunaičiui, Merkinei ir Alytui reikėjo 

nemažai. Aplinkinių kaimų gyventojai pardavinėjo malkas. Pardavinėjo jas vežimais, sausas ir 

sukapotas. Tokias malkas miesčionys tik ir pirko. Žalių – nesausų nepirko. Su malkomis važiuodavo 

ankstų rytą.  

       Gerai, kas turėjo savo miško. O jo neturint, teko iš svetimų ar valstybinių miškų jas pasigaminti. 

Tai va, Galintėnų sodžius savų miškų neturėjo, malkų reikėjo pasigaminti iš svetimų miškų. Gi 

valstybinius ar ponų miškus saugoja eiguliai, paimk, kad nori! O galintėniškiai sau malkas ruošia 

Makniūnų dvaro miškuose. Eiguliams parodo H. Muiželio raštelį, kad savininkas jiems leidžia gamintis 

malkas jo miškuose. O tuos raštus – leidimus galintėniškiams rašė jų kaimo berniokas Šadziukas, 

mokėjęs Muiželio braižą.  

       Sužinojęs H. Muiželis apie Šadziuko raštelius, pasikvietė kas save ir pagrasino nukirsti ranką. 

Pagal senus papročius ir įstatymus kirsti ranką buvo galima. Šadziukas daugiau „leidimų“ nerašė ir 

Galintėnų vyrai pono miško nekirto.   

 

Dvaro ekonomas purve 

 

       Varyti dvaro darbams į kaimą atjodavo dvaro ekonomas. Kartą mano prosenelis Simonas 

Ulčinskas suagitavo raitininkiškius neiti dirbti į dvarą. Tai buvo apie 1854 m. Atjojo ekonomas ir varo 

darbams į dvarą. Susirinko vyrai viduryje sodžiaus ir ginčijasi su ekonomu, kad neis darban. Toje 

sodžiaus vietoje, kur nūnai keliukas suka į Gudukų sodybas, gatvėje buvo klanas. Ulčinskas paėmė 

viena ranka ekonomą, iškėlė iš balno ir tėškė į tą klaną. S. Ulčinskas buvo stiprus vyras. Jisai norinčius 

peštis vyrus tuoj sutaikydavo: paimdavo vieną už krūtų viena ranka, antrą – antra ir sukaldavo juos 

pečiais. Vyrai daugiau nesipešdavo.  

       Už šį S. Ulčinsko „žygį“ ponas paėmė į rekrutus tris jo sūnus, kurie ir nebegrįžo. O tau ir kelk 

ranką prieš poną! Po daugelio metų tik vienas atrašė broliui Simonui laišką, kiti du dingo be žinios.  

       S. Ulčinskas greitai nuskendo. Liko jo žmona su nepilnamečiu sūnumi Simonu.   
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Ir plunksnas plėšė 

 

       Ne tik suaugusiems buvo baudžiava, bet ir vaikams. Kai nereikėjo ganyti, žiemą dvaras įsakydavo 

po vaiką, žinoma, kas jų turėjo, atsiųsti plunksnų plėšyti. Prie plunksnų plėšymo tvarką vedė dvaro 

vachmistrinė. Ji susodina vaikus dvare prie stalų ir duoda „kvortą“ plunksnų suplėšyti. Suplėšyk ir eik 

namo. O toji „kvorta“ plunksnų grūste prigrūsta. Kol nesuplėšysi, neleis namo. Vachmistrinė sekė, kad 

vaikai kur nors plunksnų nenukištų.  

       Ir mano senelis ėjo dvaran, kai buvo mažas, tų plunksnų plėšyti. Kai sutemsta, baisu eiti, nes toje 

vietoje, kur yra kelias į Raitininkus (dabar tarp Jakubavičių ir Pliaugų sodybų), tais laikais buvo miškas. 

Čia kartą einant iš dvaro Puliuką užpuolė vilkas ir šis spragilu vos nuo jo apsigynė. O kol „kvortos“ 

nesuplėšai, namo neleidžia, kad ir vakaras tamsus užstoja. Vaikai stengiasi iki sutemų plunksnas 

suplėšyti, kad galėtų už šviesos pareiti namo ir kad vilkai neužpultų.   

 

Šventino dvare 

 

       Seniau, kai katalikų tikėjimo žmonės pasninkavo ilgą gavėnią, buvo paprotys Velykų rytą, po 

Prisikėlimo, atsigavėti šventintais valgiais. Velykų margučius ir kitus šventinius valgius sudėdavo į 

nedideles „karabkėles“ (iš lazdyno, gluosnių ir ruginių šiaudų nupintos specialios formos dėžutės) ir 

veždavo bažnyčion. Kad baudžiauninkas mažiau važinėtų Merkinės bažnyčion, ir gal dėl kitų 

priežasčių, kunigas liepdavo „svenciankas“ sunešti į dvaro pakajus. Čia suneštas „karabkas“ sudėdavo 

pakajų gonkose ir laukdavo, kad atvažiuotų iš Merkinės kunigas ir tą maistą pašventintų. Kol 

šventintais velykiniais kiaušiniais ir kitais švęstais valgiais neatsigavėdavo, valgyti nebuvo galima. Tad 

ir namuose likusieji, dideli ir maži, laukė tų „svenciankų“ atsigavėti.  

       Dėl ko Maniūnų apylinkės gyventojų tą velykų maistą šventino dvare, neaišku. Juk pats 

dvarininkas Muiželis buvo liuteronų tikėjimo. Tiesa, jų žmonos ir kiti tarnautojai buvo katalikai.   

 

Pas carą 

 

       Tokio amžiaus žmonės, kaip mano senelis S. Ulčinskas, labai dažnai šnekėjo, kaip Vangelonių 

sodžiaus vyrai lankėsi pas carą Sankt–Piterburge (Leningrade). Ar tai nebus tais laikais, kai 

Nemunaičio gyventojai kovojo už savo miestietiškas teises, kad atsikračius jiems uždedamą baudžiavą. 

Gal to norėjo ir vangeloniečiai.  

       Kaip ir kokiais keliais tie Vangelonių kaimo vyrai pasiekė Leningradą, jie nepasakojo. Tik vis 

šnekėjo, kaip jie carui įteikė „rašiniją“ – prašymą. Ko jie pas carą prašė, irgi nešnekėjo. Tik pasakojo, 

kaip jie prie caro priėjo. Prie caro, sėdinčio soste, jie priėjo klupsti, ant galvos užsidėję tą „rašiniją“. 
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Caras savo ranka tuos popierius nuo galvos paėmė ir jie klupsti iš jo išėjo. Gal jie pas carą prašė nuimti 

baudžiavą?   

 

Kanapių sauja 

 

       Nors dvarininkai Muiželiai buvo liuteronų tikėjimo, bet katalikų kunigai su jais palaidė draugiškus 

santykius. Tiesa, paskutinių Muiželių žmonos jau buvo Rymo katalikų tikėjimo. O Velykų pirmos 

dienos rytą iš Merkinės atvažiavęs kunigas pašventindavo baudžiauninkų suneštą maistą, be kurio 

nebuvo galima atsigavėti (pradėti valgyti ne pasninko valgį). Nesvarbu buvo kunigams, kokio tu 

tikėjimo, svarbu, kad tu turtingas.  

       Iš Veismūnų atsikėlęs į Makniūnus Petras Bloznelis papasakojo savo tėvo žinotą atsitikimą, surištą 

su Merkinės parapijos kunigu ir Makniūnų dvaro savininku. Šis atsitikimas galėjo būti baudžiavos 

laikų arba nedaug laiko praėjus po jos panaikinimo.  

       Ant upelio, ištekančio iš Balų (tikriau – iš Gailinto ir Lydekinkos ežerų) ir tekančio į Makniūnkos 

ežerą, ties Piliakalnio kalnu buvo Makniūnų dvaro pirtis. Toje pirtyje vieno ordinarininko žmona mynė 

dvaro kanapes. Mindama kasdien nuimdavo po saują išmintų kanapių pluošto. Slaptai, kad niekas 

nematytų ir nežinotų. Net savo vyrui nesakė ir nerodė, jog paima.  

       Priėjo toji kumetė išpažinties pas Merkinės parapijos kleboną Šlepavičių ir jam per išpažintį 

pasakė, kad vogusi dvarininko kanapių pluoštą. O klebonas, apsilankęs pas Makniūnų dvaro savininką, 

ir sako:  

       – Kas pas tave mynė kanapes? Toji mynėja kasdien iš tavęs pavogdavo po saują kanapių pluošto. 

Nelaikykite jos.  

       Dvarininkas Muiželis, sulaukęs šv. Jurgio (nuo tada atleisdavo ir samdydavo), tai yra, balandžio 

23 dienos, pasišaukė tos moters vyrą ir pranešė, kad atleidžia jo šeimą ir jį nuo darbo. Žmogus 

išsigando, nežino dėl po atleidžia. Juk jisai sąžiningai ir gerai dirbo. Verkė ir maldavo poną, kad 

neatleistų iš darbo. Tada Muiželis pasakė, už ką atleidžia: jo žmona yra nesąžininga, vogusi jo kanapių 

pluoštą. Per didelį maldavimą tasai pasigaili ir palieka toliau dvare dirbti. O žmonai už tą kanapių 

vogimą vyras gerai duoda kailin. Tai tau ir išpažinties paslapties išlaikymas!  

       Kol Merkinės parapijoje klebonavo kun. Šlepavičius, visos pamaldos buvo laikomos lenkų kalba. 

Žmonės kalbėjo lenkiškai poterius, nors tos kalbos nemokėjo. Tada buvo sulenkinta daug Merkinės 

parapijos žmonių pavardžių. Gal todėl jis ir draugavo su Muiželiais, kad čia jų žmonos kalbėjo 

lenkiškai.   
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Milteliais trinami vyrai 

 

       O štai dar kitų, jau nebe mano senelio pasakojimai apie rekrutų gaudymą.  

       Zigmas Dzekunskas, 79 metų senukas, gimęs Makniūnų dvare, dabar gyvenantis Ilgininkų kaime, 

pasakojo:  

       – Tie nevidonai gaudydavo ir pagyvenusius vyrus. Prieš statant komisijon, juos pirtyje gerai 

išprausdavo ir tam tikrais milteliais ištrindavo. Nuo tų miltelių oda parausta ir žmogus atrodo sveikas, 

jaunas.   

 

Vienmarškinis ir basas 

 

       Motiejus Gudukas, jau senas žmogus, Raitininkų kaimo gyventojas, tokį savo senelio nuotykį 

pasakojo:  

       – Mano senelis taip pat buvo paimtas į rekrutus. Ir jau vežė jį kariuomenėn, bet jis iš Trakų pabėgo. 

Išbėgo žiemos metu vienmarškinis ir basas. Ilgai naktį bėgęs, pas vieną ūkininką gavo vyžas ir šiokius 

tokius rūbus. Tą pačią naktį jis atbėgo namo Kampų sodžiun, Merkinės valsčiun. Daugiau jo jau 

nebepagavo.   

 

Baudžiavos laikų dainos 

 

Kas ten tokio taip juoduoja 

Be saulutės vakaruos? 

Tai ten visi vargo žmonės 

Žiaurių ponų skriaudžiami. 

 

Prie ugnelės susibūrę 

Lieja griaudžias ašaras, 

Valgo juodą pelų duoną, 

Šaltinėlin vilgina. 

 

Vai saulute, vai skaisčioji,  

Kur taip ilgai pražuvai? 

Už kalnelių, už aukštųjų 

Vargo žmones raminau.  
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*** 

 

Ponai į bažnyčią važiuoti važiuoja, 

O mes, vargdienėliai, pėsti nukulniuojam. 

Oi, lilia, lilia. Oi lilia, lilia, 

O mes, vargdienėliai, pėsti nukulniuojam. 

 

Ponai sode tupi susiraukę,  

O mes, vargdienėliai, ant kelių suklaupę. 

Oi, lilia, lilia. Oi lilia, lilia, 

O mes, vargdienėliai, ant kelių suklaupę. 

 

Ponai duoną valgo dar ir pikliavotą, 

O mes, vargdienėliai, dirsių nesijotą. 

Oi, lilia, lilia. Oi lilia, lilia, 

O mes, vargdienėliai, dirsių nesijotą. 

 

Ponai alų geria, dar ir buteliuką, 

O mes, vargdienėliai, nei rūgšties lašiuko. 

Oi, lilia, lilia. Oi lilia, lilia, 

O mes, vargdienėliai, nei rūgšties lašiuko. 

 

*** 

 

Baudžiavų ėjau, 

Tėviškį gyniau, 

Ant Šliektos kalnelio 

Kojelas šalau.  

 

*** 
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AR MAKNIŪNAI DALYVAVO 1830–1831 METŲ SUKILIME? 

       

         Reikia manyti, kad ne. Tam yra priežasčių. Viena, Muiželis čia buvo naujokas, ne per seniausiai 

pirkęs dvarą, be to, buvo ne lenkų ar lietuvių kilmės, kitos religijos. Nors jų giminaitis Justas Muiželis, 

Vilniaus universiteto profesorius, jau prieš tuos laikus dalyvavo slaptose studentų organizacijose. Bet 

kad tasai J. Muiželis apie tuos laikus ir mirė. Tai jo dalyvavimas 1830 metų sukilime negalimas.  

       Gi Merkinė, kaip pasienio su Lenkija vietovė, buvo nerami. Merkinėje buvo sutelkta caro 

kariuomenė, kuri saugojo, kad per Nemuną iš „anos pusės“ neitų nelegali literatūra, kad jaunuoliai 

nebėgtų į aną pusę, kas buvo, o ypač su Merkinės mokyklos mokiniais, kurie pabėgo. Apie tai net carui 

buvo pranešta. Mokykla uždaryta, mokytojai areštuoti ir į Vilnių pristatyti.  

       Trakų apskrityje, kuriai priklausė ir Merkinė, sukilėliams vadovavo G. Oginskis ir V. 

Matusevičius. 1831 m. balandžio 6 d., sekmadienį, kai Merkinės miestelio ir apylinkių gyventojai buvo 

susirinkę į bažnyčią, buvusio Trakų apskrities sienų teismo teisėjo, Netiesų dvaro Anupro Elsnerio 

vadovaujamas sukilėlių būrys puolė Merkinę. Tos pačios dienos ankstų rytą kiti sukilėlių būriai užėmė 

Butrimonis, Punią, Nemunaitį ir kitas vietoves“ (62).  

       „Merkinės apylinkių sukilėlių vadu tapo A. Elsneris, jo pavaduotoju – Subartonių dvarininkas 

Aleksandras Karlovičius. Sukilėliams užėmus Merkinę, rytojaus dieną miestelėnai ir apylinkių 

gyventojai, susirinkę į bažnyčią, išklausė iškilmingų mišių, sugiedojo „Te Deum laudamus“ ir prisiekė 

kovoti dėl tėvynės laisvės“ (62).  

       Bet balandžio 10 dieną, caro kariuomenei puolus Merkinę, A. Elsnerio vadovaujami sukilėliai 

atsišaudydami paliko Merkinę. Priešui užėmus miestelį, dalis Merkinės sukilėlių, vadovaujamų A. 

Elsnerio, pasitraukė į Užnemunę“ (66).  

       Nuo balandžio 26 iki gegužės 4 d. caro kariuomenė ieškojo sukilėlių Nemunaičio, Alytaus, Daugų, 

Varėnos, Perlojos apylinkėse, bet neradę, sugrįžo į Merkinę. Tad galėjo ir Makniūnų apylinkių 

gyventojai dalyvauti 1830–1831 metų sukilime, juk jie priklausė Merkinės parapijai. O patys dvaro 

savininkai gal ne, nes jiems buvo svetimos to sukilimo idėjos. Gi kitų gretimų dvarų, kaip Subartonių, 

Pakaršio savininkai prisidėjo prie sukilimo.  

       1831 m. sukilėliai du kartus buvo paėmę Merkinę, bet neilgam. Netiesų dvarininkas Anupras 

Elsneris pasitraukė į Užnemunę ir jo tolimesnis likimas nežinomas. Apie šį sukilimą iš vietos senų 

žmonių nepavyko ką nors išgirsti. Ir apie 1926 metus niekas nieko nežinojo.  

       Prie 1830 metų sukilimo reikia pažymėti ir iš Alytaus rajono Dapkiškių kaimo kilusį Simoną 

Konarskį, kuris tais laikais buvo žymus lapkričio sukilimo veikėjas. S. Konarskis 1835 metais sugrįžo 

iš užsienio su grupe kitų veikėjų ir Lietuvoje, Ukrainoje bei Volynėje įtraukė veiklon prieš carizmą 

apie tris tūkstančius asmenų. Susirišo su rusų demokratiniu pogrindžiu. S. Konarskis (1808–1839) 
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buvo aktyvus prieš carizmą veikėjas. Gal jis dalyvavo ir Alytaus bei Merkinės partizaninėje veikloje 

su Juozo Zalieskio grupe.  

       S. Konarskis 1838 m. areštuotas Vilniuje ir 1839 m. vasario 27 d. sušaudytas. Sunkios bausmės 

palietė kelis šimtus asmenų, kurie buvo organizacijos sąrašuose (366).  

       Išeina, kad visi Makniūnų dvaro aplinkiniai dvarai aktyviai prisidėjo prie 1830 metų sukilimo, o 

šio dvaro švedų kilmės savininkams sukilimas buvo neaiškus ir nereikalingas.  

 

 

1863 METŲ SUKILIMAS 

 

Šie 1863 metų prisiminimai liečia tik mažą vietovę – nuo Subartonių miško iki Nemuno dešiniojo 

kranto, tiksliau iki Živulčiškių, tuomet priklausiusių Trakų apskričiai. Tik S. Ulčinsko pasakojimas 

apie matytus Seirijuose sukilimus liečia jau kairiąją Nemuno pusę. Ilgai gyveno 1863 metų sukilimo 

dalyvis Zigmas Dzekunskas iš Balyno vienkiemio prie pat Raitininkų kaimo. Apie 1928 metus jis dar 

dirbo plento sargu ties Ilgininkais. Z. Dzekunskas mirė apie 1935 metus, sulaukęs 90 metų. Palaidotas 

Ilgininkų kaimo kapinėse. Tai buvo paskutinis 1863 metų sukilimo dalyvis šioje apylinkėje. Aukštas, 

stambokas vyras, baltas kaip obelis. Su juo palaidotos ir visos smulkmenos apie sukilimą šioje 

apylinkėje.  

       Z. Dzekunskas irgi nelabai norėjo pasakoti apie 1863 metus. Bet vis dėlto kai ką papasakojo. 

Sukilimo metu jis turėjo medžioklinį šautuvą. Daugelis ir to neturėjo. Kiti ginklai buvo – atlenkti 

pjautuvai, dalgiai ant ilgų kotų. Jais gynėsi nuo kazokų. Caro kariuomenė tuo buvo pranašesnė, kad ji 

turėjo šautuvus – „berdankas“. Iš jų galėdavo tik po vieną kartą iššauti, nes buvo užtaisomi vienu 

patronu. „Mecežnykai“ nedaug „berdankų“ teturėjo, tik tiek, kiek jų pavyko atimti iš caro kareivių. 

Medžiokliniai šautuvai buvo vienvamzdžiai su „kaminėliais“. Užtaisyti reikėjo per vamzdį. Gerai 

pakulomis užgrūsti. Ant kaminėlio užkilti parako, pintį skiltuvu įskelti ir degančios pinties gabalėlį 

prikišti prie kaminėlio. Tai reikalavo daug laiko. Atlenktas dalgis ir pjautuvas buvo patikimesnis 

ginklas.  

       Tik tiek težinoma iš Z. Dzekunsko, kad jiems vadovavęs karininkas iš Makniūnų dvaro ar 

dvarininkų giminaitis iš kitur. Pavardę užmiršęs (o gal šiaip nesakė). Jisai po sukilimo numalšinimo 

liko gyvas. Su juo buvo toks nuotykis. Ties Einoriais (Alytaus rajone) tasai jų vadas pats būtų pakliuvęs 

kazokams. Netikėtai užkluptas kazokų, jisai nušoko nuo arklio ir smuko po tiltu, rankomis įsikibo į 

tilto balkį ir taip iškabojo, kol kazokai ieškojo. O tie nesuprato, kur jis. Taip ir liko gyvas, nors trūkį 

gavo bekabėdamas.  

       Su kazokais susikauti Z. Dzekunskui teko prie Raitininkų kaimo rytinių laukų, miške, Pavarniške 

vadinamam, nuo Angeringio raisto į pietus. Kazokai turėjo pasitraukti. Vėliau didesni kazokų būriai 
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pradėjo spausti sukilėlius. Jie traukėsi prie Nemuno ir norėjo persikelti į jo kairę pusę. Bet ties 

Živulciškėmis susidūrė su stipriais kazokų daliniais. Įvyko smarkios kautynės. Daug sukilėlių žuvo, 

dalį paėmė nelaisvėn, kitiems pavyko pasprukti. Taip ir liko šis jų būrys išblaškytas. Jis nebeatsigavo.  

       Dalis sukilėlių, likusių po šio mūšio, tarp jų ir Z. Dzekunskas, Makniūnų miške, tarp Makniūnkos 

ežerėlio ir Aklaežerio pievos, ant upelio dešiniojo kranto, pasidarė sau slėptuvę. Čia slėpdamiesi jie 

sulaukė ramesnių laikų ir grįžo į namus. Sukilėlių likučius maitino ir rengė Makniūnų dvaras. Jiems 

čia buvo ramu. Miškas tada tęsėsi iki dabartinio Makniūnų sodo.  

       1863 metų sukilėlių slėptuvės dar ir nūnai yra. Nemažos būta slėptuvės. Sukilėliai čia slėpėsi apie 

metus. Dvarui nesunku buvo pristatyti jiems maisto, kelio – vos kilometras. Be to, miškas.  

       Toje vietoje, kur įvyko Živulciškių kautynės, buvo kryžius. Matyt, ant sukilėlių kapų. XIX amžiaus 

pabaigoje Mižonių kaimo piemenys ant nukritusio kryžiaus kryžavonių atsistodavo ir šildydavosi 

kojas.  

       Makniūnų miške, kaip nurodė Simonas Ulčinskas (gimęs 1840 m. Raitininkų kaime, čia ir miręs 

1929 m.), ant upelio, tekančio iš Makniūnkos ežerėlio į Apsingės ežerą, krantų, už Aklaežerio pievos 

buvo sukilėlių kalvė – dirbtuvė, ruošusi jiems ginklus. Kalviai taisė ir dirbo šautuvus, pritaikė dalgius 

ir pjautuvus, liejo iš švino grankulkes. Jisai sakė, kad tenai dar turi būti paslėpto švino.  

       Kalvė – dirbtuvė buvusi ant upelio kairiojo kranto. Tiksliai ta vieta dabar nežinoma, bet spėjama, 

kad krantas, kur buvo toji dirbtuvė, prieš 23 metus su šimtamečiu ąžuolu nuslinko į upelį. Krantas labai 

status, apaugęs ir dabar mišku.  

       Kartą S. Ulčinskas su Gaveliais iš Lydekininkų kaimo važiavo kažin kokiu reikalu į Seirijus. 

Neprivažiavus Seirijų, juos pavijo sukilėlių kariuomenė. Buvo šilta, vasara ar ruduo, nebeprisimena. 

Jie turėję iš kelio pasitraukti, sustoti ir laukti, kol pražygiuos „mecežnykai“.  

       Pirmiausia jojo ant arklio jų vadas. O po jo ėjo ir ėjo pėsti sukilėliai su dalgiais, pjautuvais, šakėmis 

ant ilgų kotų. Pėstininkai, matyt, išvargę, skubėjo. Buvo matyt ir šautuvų – „berdankų“ ir medžioklinių. 

Vežėsi statinaites parako ir kitų reikmenų. Vežėsi ir medinių patrankų. Tai ant ratų pritaisyti mediniai 

vamzdžiai, geležiniais lankais apkaustyti. Nedidelės tos „armotos“ buvo.  

       Iš tų medinių „armotų“ (patrankų) ir šaudydavo. Užtaisydavo kaip ir medžioklinį senovinį šautuvą. 

Vamzdin pildavo paraką, užgrūsdavo pakulomis, tada dėdavo akmenis arba stambias grankulkes, vėl 

užgrūsdavo pakulomis. Uždegdavo irgi kaip tuometinį medžioklinį, šautuvą. Kai kada geležiniai lankai 

neatlaikydavo ir čia pat visa patranka sprogdavo.  

       Iš visko buvo matyti, kad sukilėliai labai skuba. Jų buvo visai jaunų ir pagyvenusių. Paskui 

girdėjome, kad jie buvo kovęsi su caro kariuomene ir traukė prie prūsų sienos. Vėliau jie vėl netrukus 

susidūrę su caro kariuomene ir pralaimėję mūšį.  

       „Ilgai mums teko stovėti, – pasakojo S. Ulčinskas, – kol „mecežnykai“ pražygiavo. Nesitikėjau, 

kad jų tiek galėjo būti“. Kieno šis sukilėlių būrys pražygiavo – nei S. Ulčinskas, nei kiti nežinojo. 
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Galimas daiktas, tai buvo susijungę sukilėlių būriai, vadovaujami Suzino, Hlaskos ir Brandto, vejami 

persikėlusios iš Trakų caro kariuomenės.  

       Povilas Suzinas (1839–1863) buvo sūnus Adomo Suzino, 1824 metais ištremto į Sibirą. P. Suzinas 

yra tarnavęs rusų kariuomenėje, vėliau mokėsi lenkų karo mokykloje. Per 1863 metų sukilimą Prienų 

apylinkėse subūrė apie 300 sukilėlių, tarp jų kaimiečių, ginkluotų dalgėmis. 1863 m. gegužės ir birželio 

mėnesiais turėjo kelias kautynes su caro kariuomene prie Būdos ir Alytaus.  

       Į savo kovų vyrus kreipdavosi lietuvių kalba ir juos pažinojo pagal jų sodžius. Kreipdavosi į juos 

pagal jų kilimo kaimus, kaip veiveriečiai, krikštonys, šaltupiečiai ir t. t.  

       Kaip teigia M. Konopnickos raštų leidimo redaktorė Justina Leo, P. Suzinas galėjo ginklo ir 

nenešioti, nors ir buvo sukilėlių dalinio vadu, dėl tam tikrų savo įsitikinimų. M. Konopnicka savo 

kūrinyje „Kaip žuvo Suzinas“ irgi jį vaizduoja be jokio ginklo. Konopnickos raštų redaktorė J. Leo taip 

pat teigia, kad „Kaip žuvo Suzinas“ autorė naudojosi šaltiniu, Louis Lagero darbu „Notice sur le 

commenkant Paul Suzin“, Paris, 1863. Šio kūrinio autorius, matyt, rašė gerai informuotas kurio nors 

sukilimo dalyvio, kol šie atsiminimai dar buvo neatvėsę, tai yra, tais pačiais metais.  

       1863 m. birželio 21 d., nesulaukęs paskirties iš Viktoro Hlaskos, P. Suzinas stojo kovon su stipria 

caro kariuomene, turėdamas vos dvylika karabinierių ir daug dalgininkų. O caro gvardija, apie 8000 

karių, skubiai traukia link Staciškių, kad užkirsti kelią sukilėliams, norintiems dasigauti prie Prūsų. Ir 

ties Dapkiškiais įvyko susišaudymas. O Suzino dalinys, išlaikąs visą dieną kautynes, užėmęs gerą 

poziciją miške ir klampiame raiste ties Straigiškiais, daug sunaikino caro karių. Gavęs žinią, kad 

nesulauks pagalbos, Suzinas drąsino sukilėlius tarp jų vaikščiodamas ir buvo sužeistas dviem šūviais į 

krūtinę ir vienu žemiau. K. Suzinas vadovavimą sukilėliams perdavė Tadui Šeligovskiui ir, sušukęs 

„Tegyvuoja Lietuva!“, mirė. O kartu su juo tose kautynėse žuvo 32 sukilėliai ir 30 liko sužeistų. Tas 

kautynes gražiai aprašo lenkų rašytoja M. Konopnicka, pati kilimo iš Suvalkų.  

       Tai, kaip pasakojo mano senelis S. Ulčinskas, kai jisai su Pociumi iš Lydekininkų važiavo į Seirijus 

ir susitiko su sukilėlių daliniais, ten galėjo praeiti ir Suzino sukilėliai. O tos kautynės buvo 

nesėkmingos, kaip ir ties Živulciškiais ar Subartonių miške prie Raitininkų laukų, jau dešinėje Nemuno 

pusėje.  

       Kažkuo Makniūnų dvaro kalvis (pavardė pamiršta) nusikalto 1863 metų sukilėliams. Jam, kaip 

bausmė, buvo įsakyta nusikalti storą geležinę grandinę ir, prisirišus prie kojos, ją nutempti į mišką, 

kairėje pusėje Apsingės ežero. Kalvis tai įvykdė ir jam buvo atleista už tą nusikaltimą. šitaip pasakojant 

esu girdėjęs iš senų žmonių savo jaunystėje, tai yra, apie 1920 metus.  

       O iš kitų dar girdėjau, kad tąja grandine (lenciūgu) miške buvo apvesta vieta. Kodėl? Buvo 

užuominų, prisiminimų nuotrupų, kad šiose vietose buvo sukilėliams laikomos pamaldos. 

Atvažiuodavo pas sukilėlius kunigas, o koks – nežinoma. Kol čia buvo neiškirstas senas miškas, ir aš 
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prisimenu aikštelę, kuri, atrodo, dar ir apie 1925 metus kažkieno buvo prižiūrima, nušluota. Gal joje 

buvo laikomos pamaldos sukilėliams? O gal kas kita?  

       Toji aikštelė buvo lygumoje, į rytus nuo Apsingės ežero stačių krantų, už keliuko, sukančio 

leidžiantis į šiaurinį ežero galą, kur įteka upelis iš Aklaežerio pusės. O netoli tos aikštelės, ant minėto 

upelio krantų 1863 metais buvo ruošiami ginklai ir šaudmenys sukilėliams. Todėl, reikia manyti, kad 

toje aikštelėje sukilėliams buvo laikomos pamaldos, atvykus kunigui, juos čia prisaikdindavo. Juk 

kitoje Aklaežerio pusėje, upelio, ištekančio iš Makniūnkos ežerėlio vakarinėje pusėje, slėptuvėje 

slėpėsi sukilėliai po pralaimėjimo. O dvaras juos globojo, maitino. Kai viskas aprimo, sukilėliai, likę 

gyvi ir nepasitraukę į užsienį, grįžo į savus namus, tarp jų, ir minėtas Zigmas Dzekunskas.  

       Iš Raitininkų kaimo kilęs Alfonsas Gudukas jau po paskutinio karo man pasakojo, jog jisai 

prisimena, kaip jį vyresnis brolis nusivesdavo į Makniūnų mišką ir rodydavo aikštelę, aptvertą geležine 

grandine. Gal tą pačią? Ano Makniūnų dvaro kalvio nukaltą? Kitos gi čia tokios aikštelės nebuvo. A. 

Gudukas su kitais Raitininkų kaimo vaikais čia lankėsi apie 1915 metus ir matė aikštelę, kuri buvo 

storu smėlio sluoksniu užpilta ir joje buvo geležinė, piršto storumo grandinė. Ji jau buvo nutrūkusi ir 

vaikai ją tampė. Toji grandinė buvo prikalta prie keturių ąžuolo gabalų aplink aikštelę. Kartu su vaikais 

ateidavo ir už juos vyresnis berniokas Vincas Juškevičius, raitininkiškio Pranckaus Lapinsko anūkas. 

Jis vaikams aiškino, jog čia, ponams prižiūrint, plakdavo nusikaltėlius. Tasai senis Lapinskas 22 metus 

ėjęs baudžiavą Makniūnų dvaran. Gal kartais apie kokius 1840 metus čia ir plakė baudžiauninkus. Bet 

netikiu, kadangi 1855 metais nusikaltusius plakė prie dvaro „pakajų“ gonkų, ką man pats senelis 

Simonas Ulčinskas pasakojo, nes ir pats čia buvo gavęs rykščių.  

       Po kautynių su kazokais Pavarniškės miške ir ties Živulčiškėmis, sako, buvo žuvę sukilėliai 

palaidoti Veismūnų kapinyne. Daug sukilėlių buvo palaidota ir vietoje – Živulčiškių laukuose. Jiems 

buvo pastatytas medinis kryžius, kuris apie 1914 metus nugriuvo.  

       Motiejus Pocius, 88 metų amžiaus, iš Lydekininkų kaimo, Merkinės valsčiaus, 1928 metais 

pasakojo, kad iš Makniūnų kaimo dvaro baudžiauninkų nedaug kas išėjo į „mecežnykus“, nes ponai 

vis tiek varė eiti baudžiavą.  

       „Kartą, – pasakoja jau minėtas S. Ulčinskas, – išjojome naktigonėn su Gaveliu iš Lydekininkų 

kaimo. Naktis vėsoka. Susikūrėme ugnį po ąžuolu ir gulime, kalbamės abu. Kazokai apsupo mus ir 

šaukia: „Mecežnyki vy?! Mes paaiškinome jiems, kad ganome arklius. Iškratė, apžiūrėjo ir patikėjo. 

Tada ėmė klausinėti, ar čia yra sukilėlių, ar nematėm jų, ar jie čia kartais nepraeina. Ginuos, kad 

nemačiau, nežinau, o Gavelis lepteli: „Ja vidal!“ Apspito Gavelį kazokai ir ėmė klausinėti, kiek jų 

matęs, kur ir kada. Tas pasako, jog matęs praeinančius tris sukilėlius. Kazokai daugiau klausinėja, jis 

ginasi, kad daugiau nematė. Tada kazokai čia pat paguldo Gavelį ir bizūnais „tašo“ užpakalį, kad 

išduotų visus. O ką jis išduos, kad tikrai jų daugiau nežinojo. Nukentėjo už savo ilgą liežuvį“.  
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1905 METAI MAKNIŪNUOSE IR MERKINĖJE 

       

       Dar 1928 metais Motiejus Gudukas, būdamas 60 metų amžiaus, man pasakojo apie 1905 metų 

įvykius Merkinėje ir Makniūnuose. Jis buvo kilęs iš Raitininkų ir ilgus metus gyveno Makniūnų dvare. 

Dirbo vežiku (kurmonu), vežiojo ponus ketvertu arklių pakinkyta karieta.  

       Ir Vilniaus K. Muiželis parvežė kažkokių raudonos spalvos proklamacijų ar laikraščių. Davė ir M. 

Guduko sūnui Rokui, kad tas parnešęs paskaitytų namiškiams. Kas jose buvo rašoma, Gudukas 

neprisiminė. Tik pasakojo, kad buvo labai puolama caro valdžia ir įvairiomis juokingomis 

karikatūromis pašiepiami caro generolai. Tie popieriai buvo parašyti lenkų kalba.  

       Greitai apie šiuos popierius sužinojo visas dvaras. Visi prašė Roko paskaityti, klausėsi, galvas 

kraipė. Ir vieną naktį M. Gudukas išgirdo beldimą į lango stiklą. Gryčion įsigrūdo ispravnikas su keliais 

uriadnikais ir ėmė daryti kratą, viską aukštyn kojomis versti. Jie ieškojo tų proklamacijų. Išgąsdino 

vaikus ir žmoną. Žmona net susirgo. Laimė, tą vakarą buvo atėjęs kaimynas ir tuos popierius pasiėmęs 

paskaityti. Todėl, nieko neradę, žandarai išsinešdino baisiai perpykę, keikdamiesi.  

       Apie tą spaudą kas nors turėjo pranešti caro valdžiai. Vėliau paaiškėjo, kad tai Makniūnų dvaro 

ekonomo Dudzinsko darbas.  

       1905 metais ir Motiejus Gudukas, ponų išleistas, vaikščiojo po šios apylinkės sodžius ir palivarkus. 

Jis nešiojo įvairius raštus ir dalijo gyventojams. Prisiminė, jog tarp raštų buvo ir toks, kuriame 

patariama kaip atsakyti, jeigu caro valdžia paklaustų „ko jūs norite?“ Jame gyventojai buvo raginami 

reikalauti ne ratams tepalo ar druskos, o daugiau laisvės, mokyklų, sumažinti mokesčius ir t. t.  

       Merkinėje ir šiose apylinkėse aktyviausi buvo Juozas Jurgaitis iš Savilionių, kuris kurstė 

valstiečius neklausyti caro valdžios. Jisai norėjo tapti liaudies mokyklos mokytoju. Julius Lepeška iš 

Samūniškių kaimo ir Jurgis Milavskis iš Maksimonių kaimo. O jų įkvėpėju žandaras laikė Merkinės 

bažnyčios vikarą Juozą Kraujelį“ (93). Merkinės apylinkėse nuolatos buvo platinama draudžiama 

lietuviška ir kitokia literatūra. Į sąrašą asmenų, Merkinės vals. esančių ypatingoje slaptoje policijos 

priežiūroje, 1904 m. buvo įtraukti valstiečiai Juozas Krukonis ir Vaclovas Drobnys, kurie už politinio 

pobūdžio knygelių iš užsienio atsinešimą buvo sėdėję Trakų kalėjime“ (92). V. Drobnys bus iš 

Veismūnų kaimo, o J. Krukonis iš Druskininkų kaimo.  

       M. Gudukas pasakojo, kad žandarai norėjo areštuoti kunigą J. Kraujelį, bet parapijiečiai jį gynė. 

Matyt, kad kas nors saugojo kun. J. Kraujelį ir, kai artinosi žandarai, pradėdavo gausti bažnyčios varpai, 

subėgdavo minia žmonių ir neleisdavo jo suimti. J.Kraujelis platino uždraustą lietuvių kalba literatūrą 

po savo parapiją.  

       Tų įvykių ir M. Muiželytės dėka atsirado Mačiūnuose dvaro išlaikomą mokykla ir didelė 

biblioteka. Galimas daiktas, kad ir visa jauna Muiželių šeima tiems 1905–1906 metų įvykiams pritarė, 
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o gal ir rėmė. M. Muiželytė buvo marksiste ir galėjo paveikti savo seserį ir brolį, nors jie ir buvo už ją 

vyresni. Todėl ir tie, anot M. Guduko, raudoni popieriai plito po dvarą ir kaimus.  

 

 

MAKNIŪNŲ DVARO BIBLIOTEKA 

 

       Dvaro „pakajų“ name bibliotekos patalpos buvo rytų pusėje į šiaurę, įeinant pro dabar augančią 

eglę. Tenai buvo lentynos per visas sienas, pilnos gražiai sustatytų knygų. Lango dešinėje pusėje 

(langas buvo į šiaurės pusę) stovėjo senovinė etažerė, kurioje taip pat buvo knygos. Tai buvo kokio tai 

seno, mirusio žmogaus bibliotekėlė. Jos kažkodėl, kiek aš mačiau, stovėjo nejudinamos.  

       Šia Makniūnų dvaro biblioteka pradėjau naudotis 1928 metais. Pats savininkas K. Muiželis, kai 

kreipiausi pas jį, kad leistų pasinaudoti jo biblioteka, man atsakė, kad čia jo žmonos tvarkomas reikalas. 

Vėliau supratau, kodėl jis taip atsakė. Tais laikais lietuviai buvo nusistatę prieš lenkus dėl Vilniaus ir 

jo sričių užgrobimo, todėl lenkų, o kartu ir dvarininkų, neapkentė. Tą žinodamas ir būdamas atsargus 

nenorėjo, kad kas jam primestų lenkinimą.  

       Teko kreiptis pas ponią Muiželienę. Kadangi lenkiškai neblogai kalbėjau ir naudojausi lenkų 

etiketu kreipdamasis į ją, ponia leido naudotis biblioteka ir net patarinėjo, kuriomis knygomis naudotis. 

Tada ir susipažinau su visa tuometine lenkų literatūros klasika. Labiausiai mane žavėjo Sinkevičiaus, 

Reimonto, Pruso, Kraševskio ir kitų kūryba. Maždaug per trejetą metų, kas man buvo įdomiausia, 

perskaičiau.  

       Savininkai leido ja naudotis visiems, kas tik norėjo. O Karolio Muiželio sesuo Julija Muiželytė 

man po karo sakė, kad jie, būdami jauni, šią biblioteką steigė tam, kad šio krašto žmonės šviestųsi.  

       – Mes nedarėme balių, kaip kiti dvarininkai, o pirkome knygas, steigėme mokyklas, kad tik šis 

kraštas būtų prasilavinęs, – su nuoskauda kalbėjo J. Muiželytė. – O galėjome ir mes viską prabaliavoti.  

       1940 metų rugpjūčio 20 d. Makniūnų dvaro biblioteka buvo nusavinta. Kultūros paminklų 

apsaugos įstaigos įgaliotinis, dailininkas Česlovas Janušas biblioteką ir vertingus daiktus aprašė, 

konfiskavo ir biblioteką užantspaudavo. Biblioteka su vertingais daiktais perėjo Kultūros paminklų 

įstaigos žinion, bet nebuvo paimta iki karo pradžios. Joje buvo rasta (1940 m, rugpjūčio 20 d.): 4 spintos 

su knygomis (apie 1200 knygų), kardas, įmūrytas į svečių kambario lubas, melioracijos projektai ir 

planai, akvarelė, vaizduojanti kalnietį (aut. Sozanskis, 1886 m.), 4 šeimos giminės portretai, marmuro 

vaza su žvakidėmis.  

       1942 metų birželio 2 d. kardas vokiečių sunaikintas.  

       Viskas pavesta saugoti dvaro komisarui Aleksui Sudničenkai. Apžiūrėjime dalyvavo milicijos 

atstovas Jonas Gasiūnas ir turto saugotoja Julija Muiželytė, dailininkas Česlovas Janušas, mokytojas 

Juozas Šimanskas. Jų visų yra parašai akte 1940 m. rugpjūčio 20 d.  
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       Ši komisija surašė perėmimo – konfiskavimo aktą. Biblioteką užantspaudavo Alytaus apskrities 

policijos Merkinės nuovados Ryliškių punktas.  

       Yra ir kitas šios bibliotekos aktas, be datos, bet jau rašytas po karo (o gal vokiečių okupacijos 

metu, nes Vaclovo Muiželio pasižadėjime saugoti daiktus data – 1942–IV–2). Jį ir nurašau:   

 

Kultūros paminklų, esančių Makniūnų dvare, Merkinės valsč. tikrinimo 

Aktas 

 

      Patikrinus visus Kultūros paminklus, pagal atsiųstą Alytaus apskr. įgaliotinio sąrašą ir vietą, 

skaitau:  

       1) 4 spintos su knygomis – apie 1200 egz.  

       2) Melioracijos projektai ir planai Nr. 34.  

       3) Akvarelė, vaizduojanti kalnietį, aut. Suzanskis, 1886 m. Nr. 36.  

       4) Šeimos giminės portretai Nr. 37.  

       5) Marmuro vaza su žvakidėmis.  

       Kardas, kuris buvo įmūrytas į svečių kambario lubas Nr. 35 pagal Muiželio Vaclovo nurodymą, 

buvo vokiečių kariuomenės sunaikintas.  

       Visi aukščiau paminėti Kultūros paminklai buvo rasti viename kambaryje, kuris nebuvo 

užantspauduotas. Kambario antspaudą sunaikino vokiečių kariuomenė karo laiku. Šiame kambaryje 

dar rasta, kaip buvo nurodyta Kultūros paminklų apsaugos įstaigos suregistruotų kultūros meno 

paminklų sąrašą baldai – sofa, stalas, kėdės – 2. Šie visi daiktai yra naudojami dvaro savininkų, 

kambarys gyvenamas.  

       Asmuo, kuriam buvo pavesta saugoti aukščiau išvardintus Kultūros paminklus, karo laiku yra 

žuvęs. Šiuos kultūros paminklus įpareigotas saugoti dvaro valdytojas Muiželis Vaclovas.  

       Komisija:  

       1. (neįskaitoma)  

       2. (neįskaitoma)  

       3. Barisas  

        

Paskutinis parašas bus Makniūnų kaimo gyventojo Aleksandro Baryso. Jo parašą atpažinau. Kitų 

nežinau. Šis aktas be jokios datos, tai ir nežinoma, kada rašytas. Akte pažymėta, kad asmuo, kuriam 

buvo pavesta saugoti šią biblioteką, žuvęs karo metu. Darosi neaišku, kuris iš Sudničenkų – tėvas ar 

sūnus, nes jie abu buvo bendravardžiai. Sūnus Aleksas Sudničenka žuvo pirmomis karo dienomis, o 

tėvas Aleksas Sudničenka – jau frontui nusiritus Vokietijon. O kuriam buvo pavesta saugoti šiuos 

kultūros paminklus?  
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       Vaclovas Muiželis persikėlė gyventi Lenkijon. Beruošiant šią medžiagą, nebuvo galimybės su juo 

susitikti. Bibliotekos konfiskavimo aktai dabar yra Lietuvos TSR Kultūros ministerijos Kultūros 

paminklų apsaugos įstaigoje Vilniuje.  

       Apie 1938 metus Karolis Muiželis nuvažiavo į Kauną ir parodė M. Biržiškai savo bibliotekos 

katalogą, siūlydamas universitetui ją nupirkti. Bet M. Biržiška pabraukė kataloge tik tas knygas, kurių 

Kauno universiteto biblioteka neturėjo, o kitų atsisakė. Taip Kauno universitetas ir neįsigijo retų knygų. 

Tai man pasakojo pats K. Muiželis.  

       1940 m. rugpjūčio mėnesį atvykusi iš Kauno komisija nacionalizuoti meno vertybių, daug retų 

knygų jau neberado, nes K. Muiželis, atrinkęs vertingiausias, paslėpė. Bibliotekos akte minima tik apie 

1200 knygų, bet tenai jų yra buvę virš 2000.  

       Kodėl K. Muiželis tų retų knygų, kurias norėjo pirkti prof. Mykolas Biržiška, nepardavė 

universitetui? Tai todėl, kad jis norėjo parduoti visą biblioteką, o ne atskiras knygas. O gaila, nes 

vokiečių okupacijos metais tos knygos žuvo.  

       Šioje bibliotekoje buvo ir „Statut Litewski“, daug kitų retų knygų, senų laikraščių komplektų, 

archyvinė medžiaga. Viena knygą lenkų kalba buvo parašyta kurio nors iš Muiželių apie Makniūnkos 

ežerėlį. Ją buvo skaitęs senasis Aleksas Sudničenka ir man apie ją pasakojo. Tai, anot jo, buvo daugiau 

fantazijos kūrinys.  

       Nacionalizavus dvarą ir K. Muiželiui iš čia išvykus, tas vertingas knygas išgrobstė gyventojai ir 

sunaikino. Aš pats iš vieno berniuko išsikeičiau „Historia pana Karola Chodkiewicza“ (apie 200 metų 

senumo). Ją padovanojau Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko universiteto Mokslinei bibliotekai.  

       O kur gi dingo visa biblioteka? Po karo dar kelis metus ji buvo Makniūnuose. Aš pats ja tada 

naudojausi. Paskum arkliais ji buvo išvežta. O kur? Nejaugi sunaikinta! Mano duktė Ina tada mokėsi 

čia, Muiželių namuose buvusioje mokykloje ir, su kitais, padėjo išnešti knygas į vežimus. Reiškia, jos 

buvo išvežtos. Taigi, kur?  

      Yra išlikęs tuometinio dvaro valdytojo Vaclovo Muiželio pasižadėjimas saugoti knygas ir daiktus, 

iš 1942 m., berods, balandžio 2 d. Pateikiu jo nuorašą:   

 

Pasižadėjimas 

 

      Aš, žemiau pasirašęs Vaclovas Muiželis, pasižadu saugoti šiuos kultūros paminklus:  

       1) 4 spintos su knygomis – apie 1200 egz.  

       2) Melioracijos planas ir projektas Nr. 34.  

       3) Akvarelė, vaizduojanti kalnietį, aut. Suzanskis 1886 m. Nr. 36.  

       4) Šeimos giminių portretai Nr. 37.  

       5) Vaza marmurinė su žvakidėmis.  
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       Visi virš minėti daiktai yra kambaryje. Kambary, kuriame gyvename, dar yra daiktai – sofa, lova 

ir apvalus stalas.  

 Makniūnai  

 Parašas  

1942. IV. 2 

 

      Išeitų, kad vokiečių okupacijos metu kas tai susirūpino Makniūnų dvaro biblioteka ir pavedė ją 

saugoti dvaro valdytojui Vaclovui Muiželiui, Karolio Muiželio sūnui. Karolis buvo specevakuotas 

1941 metais, todėl, prasidėjus karui, dvarą ėmė valdyti jo sūnus.  

       Dvaro savininkai norėjo savo biblioteką pas ką nors paslėpti. Su Muiželių šeima gerai sugyvenęs 

mano švogeris Antanas Abramavičius kartą pas mane klausė, ar nesutikčiau savo namuose paslėpti 

dvaro knygų. Tada buvo galvojama biblioteką paslėpti pas Ulčinskus ar Aukštuolį. Ulčinskai nesutiko 

priimti. O Aukštuolis? Taigi, rask, kad nori, dingusios bibliotekos pėdsakus! Gal kartais Makniūnų 

dvaro biblioteka yra kokioje nors valstybinėje bibliotekoje saugoma? Visko gali būti.  

       O kur atsikūrė melioracijos planai ir projektai, akvarelė, portretai, vaza? Ilgų metų dvaro archyvas? 

Teko matyti atskirus seno archyvo lapus, vietos gyventojų naudotus buities reikalams. Juk karo ir 

pokario metais, kai trūko popieriaus, gyventojai daug vertingų dalykų surūkė ir suvyniojo. 

 

 

MAKNIŪNŲ DVARO BRAVORAS 

       

Pastatas, kur nonai laikomos kolūkio penimos kiaulės, buvo Makniūnų dvaro bravoras. Jo rytinėje 

pusėje, išorės sienoje atžymėti statybos metai.  

       Makniūnų bravore išvaryta ir nevalyta degtinė buvo vežama Merkinėn. Ją dvaro kumečiai vežė 

medinėse statinėse (bačkose). Veždavo per Samūniškes. Vežantieji sugrįždavo išgėrę. Kur jie gaudavo 

išgerti, buvo visiems mįslė. Priimantys Merkinėje degtinę jokių priekaištų nedarė dėl ne visos degtinės 

pristatymo. Pinigų kumečiai tiek neturėjo, kad galėtų kasdien išgerti. Vėliau tie, kurie vežiojo degtinę, 

prisipažino, kur ir kaip jie pasigerdavo, tik, žinoma, ne dvaro savininkui, o savo draugams – 

kumečiams.  

       Degtinę vežė medinėse statinėse. Ant jų buvo lankai. Vieną bačkos lanką pavarydavo į šoną, plonu 

grąžteliu išgręždavo skylutę, pro ją įkišdavo rugio šiaudą ir siurbdavo degtinę. Pagėrus, lanką vėl 

užkaldavo. Kam galėjo ateiti į galvą, jog po lanku yra skylutė? O, be to, kiek žmogus gali išgerti spirito 

per šiaudą?  

       Merkinėje iš Muiželio spiritą pirko miškų pirklys, žydas Laukinickas. Jis Merkinėje turėjo degtinės 

valymo įrenginį. Išvalytą degtinę pilstydavo į bonkas, o ant jų klijavo etiketę, kad degtinė 
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„Laukinickasa očiččana“ – Laukinicko išvalyta. Tada ją karčemose pardavinėjo. Tais laikais valstybė 

spiritinių gėrimų monopolio neturėjo. Kas galėjo, tas ją gamino ir pardavinėjo.  

       Merkinėje Laukinicko degtinės valymo įrenginys buvo toks: didelis bakas, jo įdubimo dugne 

skylė. Be to dugnas buvo įrengtas maždaug taip: paplota storo milo gabalas, ant jo – smėlio sluoksnis, 

medžio anglių sluoksnis ir gyvulių degtų kaulų sluoksnis. Per šį įrenginį perkošta degtinė skaitėsi 

išvalyta. Kenksmingos medžiagos likdavo košimo sluoksniuose. Kartas nuo karto juos reikėdavo keisti. 

Tais laikais mano tėvas pas Laukinicką tarnavo ir jam tekdavo košimo sluoksnius pakeisti. Tą jis man 

papasakojo.  

       Bravoras Jono Muiželio pašlijusių finansinių reikalų nepataisė. Jis nustojo veikti, dvarui atnešęs 

skolų, o ne pelną. Vėliau bravoro patalpose buvo dvaro karvidė. Susikūrus kolūkiui, jame irgi ilgus 

metus buvo laikomos karvės.  

       Šis pastatas mūrytas iš šiame dvare pagamintų plytų ir jo lauko akmenų. Dengtas buvo vietoje 

gamintais gontais.  

       Šio pastato priekyje, pietų pusėje, buvo pristatytas medinis pastatas – namas. Jame gyveno dvaro 

ekonomas po Pirmojojo pasaulinio karo, iki dvaro likvidacijos. O kitame jo gale buvo dvaro pieninė, 

kur stovėjo sviesto muštokė. Apie 1928 m. čia buvo ir Makniūnų pieno perdirbimo bendrovės dieninės 

patalpos. Jose gyveno ir pirmoji Makniūnų pieninės pienininkė L. Mikėnaitė.  

       1929 metais piečiau šito namo buvo iškastas betono žiedų šulinys. Vanduo buvo reikalingas dvaro 

pieninei ir karvių girdymui. Šio šulinio vanduo buvo nekokybiškas – labai šlynuotas. Tais laikais šitoje 

vietoje, maždaug 8 metrų gylyje, buvo paskydęs mėlynas šlynas, kuris labai sumenkino vandens 

kokybę.         

 

 

MIŠKŲ PRAMONĖ IR JŲ IŠKIRTIMAS 

 

Devyniolikto amžiaus pabaigoje, kai Makniunų dvaras įlindo į skolas, buvo pardavinėjami 

miškai. Tada buvo iškirstas miškas, užėmęs visą Menciūniškės plotą. Taip pat Piliakalnio plotai ir 

miškų tarpas tarp Raitininkų ir Lydekininkų laukų, kur atsirado keletas vienkiemių kaip Paūžuolė, 

Pilkaraistis, Balynaitė ir kt. 

Iš dvaro savininko miškus pirko miškų pirkliai, daugiausia žydų tautybės. Miško medžiaga buvo 

vežama prie Nemuno ir juo plukdoma Vokietijon. Daug šių apylinkių miškų buvo iškirsta per Pirmą 

pasaulinį karą, kai šį kraštą buvo trėmę vokiečiai. Daug miškų šiose vietose buvo iškirsta tarp 1926–

1939 metų, irgi užsieniui. Apie 1935 metus daug gražių ąžuolų iškirto ir išvežė užsienin Belgijos 

pirkliai ir iš tų ąžuolų darė dievus Indijai. Dar ir dabar gal Indijoje vietos gyventojai meldžiasi mūsų 

krašto ąžuolams, kurie pavirto į garbinamus dievus. O mes netekome didingų ąžuolų ir tų ūksmingų 
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miškų, kur įėjus į juos, saulėtą dieną buvo prieblanda. 

Piliakalnis buvo anksčiausiai iškirstas. Jo vietoje  buvo įsikūręs Piliakalnio palivarkas. Jo trobesiai 

buvo į rytų pusę nuo piliakalnio pagal kelią Raitininkai–Vabaliai. Miškas, skyręs Raitininkus nuo 

Lydekininkų, buvo iškirstas apie 1875 metus. Tas miškas jungėsi su Lydekininkų mišku ir siekė 

dabartinę Jakubavičiaus sodybą, kirto kelią Makniūnai–Raitininkai prie dabartinės Pliaugų sodybos ir 

atsirėmė rytuose į Navasodų ir Kampų miškus. Šį mišką iškirtus, Muiželiai žemę išpardavė, ir atsirado 

čia keletas vienkiemių, kurie kitur aprašyti. 

Kertant ir iškirtus miškus čia buvo savotiška žydų prižiūrima pramonė. Lupo eglių žievę, ją 

džiovino ir pardavinėjo kailiams ar odoms išdirbti. Iš pušų kelmų varė terpentiną, iš beržų žievės – 

degutą. Taip pat buvo deginami angliai iš medžio kalvėms. Buvo ir kitokios vietinės pramonės. Kertant 

mišką ir išvysčius vietos pramonę, tarp Lydekininkų ir Raitininkų, ant aukštumos, Sorakalniu 

vadinamos, buvo apsistojęs žydas vardu Sora, kuris prižiūrėjo vietos pramonę. Nuo jo vardo kilo 

Sorakalnio pavadinimas. 

Vėliausiai į devyniolikto amžiaus pabaigą, buvo iškirstas miškas Menciūniškėje–Šafarnioje. Čia, 

iškirtus miškus, įsikūrė Šafarnios palivarkas. Kertant šį mišką čia daug miško statybinės medžiagos 

buvo vietoje apdirbama. Dvylika porų vyrų su išilginiais pjūklais pjovė rąstus, lentas... Ir apdirbta 

statybinė medžiaga buvo išvežama. Daromos buvo ir „Šiurkės“, tai atramos anglių kasykloms. Vietos 

gyventojai, kurie galėjo, čia užsidirbdavo pinigų. 

Taip Makniūnų dvaro savininkai Muiželiai parduodami miškus išlindo iš skolų ir patvarkė savo 

dvaro reikalus. 

 

 

MAKNIŪNŲ DVARAS  1889–1914 METAIS 

 

       Po tėvo Jono Muiželio mirties ėmęs valdyti dvarą, Karolis Muiželis turėjo sunkumų. Tėvas buvo 

prasiskolinęs, net buvo skolinęs pinigų kas kai kuriuos apylinkės ūkininkus. Man pasakojo Čaplikas 

(Rukabrotke vadinamas), kad J. Muiželis buvo ir pas jo tėvą skolinęs pinigų. Jau nesitikėjo, kad skolą 

atgausiąs, nes skolininkas buvo miręs. Ir po daugelio metų, žiūri, atvažiavo skolininko sūnus Karolis – 

atvežė visą tėvo skolą, nors jokių raštų skolindamas Čaplikas ir nedarė. Davė „ant žodžio“, kaip ir 

daugelis tada taip skolinosi. Skolą grąžino auksiniais pinigais. Matyt, sūnus rado tėvo užrašus, kiek ir 

kas ką buvo skolinęs.  

       Karolis Muiželis, paėmęs valdyti dvarą, rado tėvo daug skolų. Žemės ūkio kėlimas, statybos ir 

tėvų skolos vertė K. Muiželį pardavinėti miškus, nes reikėjo pinigų. Gal tada ir užsienis daugiau 

reikalavo miško medžiagos. Be kitų, tada buvo iškirstas miškas, kur atsirado Šafarnios palivarkas, 
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miškų plotas, vadinamas Sorakalniu (dabar nuo Zigmo Stoškaus iki Navasodų kaimo), Pilkaraisčiu, 

Pauželė palei Raitininkų kaimo laukus.  

       Šafarnioje miškas buvo kertamas ir vietoje apdirbamas. Čia buvo pjaunamos lentos. Net dvylika 

rankinių pjūklų dirbo. Pjovė lentas, rąstus apipjaudinėjo, darė anglių kasykloms atramas, „čiurkėmis“ 

vadinamas, ir kitą medžiagą ruošė. Paskum tuose iškirstuose plotuose iš kelmų virė smalą, darė 

terpentiną, degutą. Degė anglis, lenkė ratams „abakus“ – lankus ratlankiams iš ąžuolo. Ruošė eglių 

žievę kailių išdirbimui. Šita pramone užsiiminėjo tiktai žydai. Viskas buvo daroma tose kertamų miškų 

vietose, kur tam buvo medžiagos. Ar dvarui žydai mokėjo už naudojamą medžiagą, nežinau.  

       Galimas daiktas, kad tasai laikotarpis buvo toks, kada miško medžiagai parduoti atsirado gera 

rinka. Ją daugiausia pirko Vokietija. O kadangi Makniūnų dvaras turėjo daug miškų, tai pradėjo 

atsigauti. Tada buvo išparduota daug miško. Kiek apskaičiuoju, tai Šafarnios vietoje – virš 100 ha ir 

nuo Z. Stoškaus iki Navasodų kaimo taip pat virš 100 ha. O kiek kituose miškuose? Juk jų plotai buvo 

dideli.  

       Taigi, miškai ir išgelbėjo Muiželius nuo bankroto. Dvaras atkuto, pakilo žemės ūkis, nes į žemės 

gerinimą, jos sausinimą buvo klojami pinigai už parduotus miškus. Tai dėka Karolio Muiželio 

apsukrumo ir sumanumo.  

       Dvaras pagražėjo. Buvo praplėstas sodas. Atsirado naujų pastatų. Į visus palivarkus buvo nutiestos 

ant stulpų telefono linijos, todėl kiekvienu metu galėjo susirišti su savo pavaldiniais, duoti jiems 

nurodymus, gauti iš jų žinias.  

       Ir visada taip būna: kai tik gerai einasi, tuoj atsiranda stabdis – negerumas. Tai jau sena gyvenimo 

taisyklė. Taip atsitiko ir Makniūnų dvarui. Prasidėjo pirmasis Pasaulinis karas. Ėjo 1914 metai. Rusų 

kariuomenė žygiavo į Rytprūsius, paskum traukėsi atgal. Užjojo kazokai Makniūnų dvaran. Aha, 

dvarininkas vokietis! O telefonai kam? Gal vokiečiams perduoda ką? Už pjūklo – ir telefono stulpai 

griuvo, vielos sutraukytos. Dar galėjo ir savininkas nukentėti, bet jis suprato, kad tokiais atvejais geriau 

pasidalinti. Taip Makniūnai pirmą kartą neteko savo telefonų.  

       Tada, pardavinėjant miškus, pildėsi Makniūnų dvaro biblioteka naujomis knygomis, tada čia buvo 

steigiama nelegali mokykla dvaro ir visos apylinkės vaikams mokyti... Buvo tai laiko tarpas, kada 

Makniūnų dvaras klestėjo visose srityse. Net ir nelegali 1905–1907 metų spauda čia rado savo kelius 

– nebuvo jai nepažįstamas šis dvaras. Buvo čia ir dvarininko šeimoje žmogus, kuris troško darbo 

žmogui gero. Tik reikia liepų alėjoje įsiklausyti į jų tylų šlamesį... 
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MAKNIŪNŲ LAUKAI 

       

      Makniūnų laukai, lyg vainiku, apsupti miškais. Tik pietryčiuose jie jungiasi su Raitininkų kaimo 

laukais. Ir tai tik per Prūdelius, kuriuos nuomodavo dvarui patikimi žmonės. Prūdelius sudarė nedidelis 

žemės plotas, maždaug 12–13 ha, pietuose, palei Makniūnų mišką ir kelią, einantį pro Raitininką 

sodžiaus laukus link Samūniškių kaimo kelio arba į Merkinę. Kitas Prūdelių galas rėmėsi į Asiūklinės 

laukus aukštumoje, į vakarus nuo dabartinės Pliaugų sodybos.  

       Prūdelių žemė – sunkus molis. Pietuose, nuo miško iki Raitininkų laukų, buvo ilga pieva. Ja ir 

krito vanduo pievelėmis nuo Makniūnų kapinių iki Raitininkų laukų, o jais – į Angeringio raistą, iš ten 

– Gelovinės ežeran, o iš jo – upokšniu Straujos upėn ir ja – Nemunan netoli Merkinės, per Zokavalių 

ir Maksimonių kaimus.  

       Į rytus, kur eina kelias į Raitininkus pro Makniūnų kapines, maždaug ten, kur Jakubavičių ir buvusi 

B. Videikos sodyba, nuo virš minėtos aukštumos buvo Asiūklinės laukai. Pro dabartinę Jakubavičių 

sodybą, kiek į vakarus, link miško, o tenai – pro Zeziulevlčių sklypus – pro Sorakalnį, rėmėsi į Balyno 

vienkiemio laukus rytuose. Į šiaurę nuo Asiūklinės sodybos buvo ilga pieva, kuri vienu galu rėmėsi į 

Makniūnų – Raitininkų kelią, o kitu galu – į Balyno valdas. Kita puse Balyno sodybos vanduo krito į 

tą pačią pievą, kaip ir Prūdelių vanduo kita tos sodybos puse.  

       Asiūklinės žemė irgi daugumoje buvo sunkus molis, šaltžemė. Tik pietų pusėje buvo geresnė, 

derlingesnė. Čia irgi buvo pievelėmis iškaišyta jos šiaurinė dalis, o šiaurės rytuose – didesnė, apvali 

pieva.  

       Prie Jakubavičių sodybos buvęs raistas vadinosi Rabatkavietis. Jo dabar nėra. Melioracija 

panaikino jį, kaip ir kitas pieveles – raistelius, čia buvusius.  

       Asiūklinės sodyba dar buvo apie 1921 metus. Ji stovėjo tuščia toje vietoje, kur dabar yra Pliaugų 

sodyba. Troba stovėjo dešinėje kelio pusėje (einant iš Raitininkų į Makniūnus). Aplink ją buvo sodas. 

Tvartas ir kluonas buvo kairėje kelio pusėje ir siekė netoli kriaušės, kuri dabar yra už Pliaugų tvarto. 

Ūkiniai trobesiai buvo dideli, palivarkiniai. Kai būdavo lietus, tai naktigoniai, ganydami arklius, kluone 

kūrendavo ugnį.  

       Apie 1923 metus Makniūnų dvaro savininkas Karolis Muiželis, jausdamas, kad dvarai bus 

nusavinami ir išdalinami savanoriams, kumečiams, bežemiams ir mažažemiams, pradėjo pardavinėti 

žemę. Taip ir čia, nuo Makniūnų miško iki Balyno vienkiemio, ruožą žemės palei Raitininkų laukų 

rubežių, dvarininkas pardavė. Ją pusiau nupirko M. Pliauga su K. Drobniu. Drobnė paėmė žemės 

sklypą nuo Balyno iki Asiūklinės sodybos, kur dabar Pliaugų tvenkinėlis, o nuo čia iki Makniūnų miško 

– Pliauga. Ten, pagal kalbas, turėjo būti dešimt dešimtinių. K. Drobnė pardavė kailinius ir sumokėjo 

už tą žemę Muiželiui. Už kailinius – apie 6 ha žemės! Tada šnekėjo, kad Drobniui ir Pliaugai pasisekė 

pigiai nusipirkti žemės.  



75 
 

       Prie miško, einančio abipus kelio Makniūnai – Lydekininkai, nuo pietinio jo krašto, jau vadinosi 

Makniūnų laukai. Ta pamiške einant šiaurės link, buvo pieva, Šaltaniške vadinama. Ši pieva savo 

rytiniu galu rėmėsi į vieškelį (dabartinį asfaltuotą kelią), o kitu – maždaug iki pušyno, esančio netoli 

kapinyno. Tik, žinoma, nuo pušyno dar tolokai į šiaurę. Nuo Šaltaniškės į vakarus buvo gilus griovys, 

apaugęs ąžuolais, skroblais, lazdynais ir kitais medžiais. Iš čia vanduo tekėjo į Makniūnkos ežerėlį, 

nors netoli Šaltaniškės, iš miško, jau vanduo krito link Angeringio. Šaltaniškėje seniau augo 

spanguolės.  

       Šitame žemės plote, tarp kelių Makniūnai–Raitininkai ir Makniūnai–Lydekininkai, iki dvaro, buvo 

aukšta kalva, daug mažų pievelių, griovelių, kuriais vanduo krito pro „Duobių“ kalną į Makniūnką, 

šituo lauku ėjo griovys – upelis iš Balų raisto, o kartu – iš Lydekinkos ir Gailinto ežerų. Jis kirto 

Makniūnų–Lydekininkų kelią ir per pievą, ties Piliakalniu susijungė į vieną upelį, kuris per pievas 

tekėjo Makniūnkon.  

       Nuo Šaltaniškės pamiške, maždaug nuo pietų šiaurės link, vėl yra pieva Lotavietis. Bet ji į 

Makniūnų laukų pusę nedaug išlinkusi, daugiau – Lydekininkų laukuose. Dėl šitos pievos Lydekininkų 

sodžius bylinėjosi su Makniūnų dvaro savininku. Apie 1929 m. bylą laimėjo Lydekininkai ir jiems 

atiteko Lotavietis.  

       Nuo Lotaviečio, pagal šiaurę, link vasaros vakarų, maždaug iki kelio Makniūnai–Piliakalnis, pagal 

mišką yra pieva – pelkė, Balomis vadinama. Tai aukštapelkė. Ja teka vanduo iš Gailinto ir Lydekinkos 

į Makniūnką.  

       Už kelio Makniūnai–Piliakalnis yra pievos. Čia iš miško išteka upokšnis. Gailinto ežeras atliekamą 

vandenį juo siunčia Makniūnkon. Čia, abipus kelio, yra Makniūnų laukai. Jie, pagal mišką, tęsiasi ligi 

Makniūnų–Galintankos kelio. Čia irgi kalvoti laukai. O aukštuma, maždaug, kur dabar artezinis 

šulinys, vadinosi Cegelnės kalnu. Jį vadino taip todėl, kad ant šito kalno buvo dvaro „cegelnė“ 

(plytinė), kur buvo formuojamos ir išdegamos molio plytos dvaro statyboms.  

       Čia miškas, šiauriau Makniūnų dvaro laukų, eina tiesiai ir paskui, link Savilionių kaimo, vakaruose 

pasisuka ir šauna į pietus. Šitame lauko plote irgi daug pievų, pievelių, kalvų. Čia teka upelis iš 

Galintankos pievelių nuo pat Gailinto ežero. Šio ploto pietuose yra ir didesnių pievų. Pietiniu šio ploto 

galu eina kelias Makniūnai–Savilionys.  

       Už šio kelio – Makniūnų laukai. Kur baigiasi miškas pietuose, baigiasi ir Makniūnų dvaro laukai. 

Jie čia rubežiavosi su Majoriškių laukais. Majoriškės–Makniūnų dvaro palivarkas. Čia rubežius 

pasisuko iš vakarų stačiai rytų pusėn. Tarp Makniūnų ir Majoriškių buvo apie kilometro tarpas be 

miškų. Laukai jungėsi. Pro šitą bemiškę spragą ėjo kelias Makniūnai–Veismūnai.  

       Šiame žemės plote paviršius lygesnis, be didesnių kalvų, žemė lengvesnė. Už kelio Makniūnai – 

Savilionys, jo kairėje pusėje, – labai durpinga pieva. Per ją upokšniai nuo Gailinto ežero pusės, pro 

Majoriškių laukus tekėjo Apsingės ežeran.  
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       Čia vėl, pietuose, Makniūnų laukai rubežiavosi su mišku – stačia linija kirto iki Makniūnkos 

ežerėlio. Jo viena pusė buvo miške, kita – laukų pusėje. Už Makniūnkos riba ėjo kiek į šiaurę, paskum 

pasisuko žiemos rytų pusėn ir atsiremia į kelią Makniūnai–Raitininkai – į Prūdelius.  

       Taigi, rubežiai, apjuosę Makniūnų dvaro laukus, susidūrė. Tai ir visi Makniūnų laukai. Aprašiau 

juos tam, kad visi žinotų, kur Makniūnų plotai, kur ne, ir kad jų nepainiotų, neklaidintų savęs ir kitų.  

       Šiame, nuo Veismūnų iki Raitininkų (Prūdelių) kelių, laukų plote, pagal Miškinių sodybą, buvo 

viena nemaža pieva. Ji savo vandenis atskiru upokšniu, pro mišką, siuntė Apsingės ežeran. Čia buvo ir 

daugiau nedidelių pievelių, daugiau tarp Miškinio, Grinkevičiaus ir Žukevičiaus sodybų. Čia randasi 

ir kalva – piliakalnis, apaugęs pušelėmis ir beržais. Jis stovėjo apsuptas balų iš šiaurės rytų pusės gan 

aukštoje vietoje. Dvaro kumečiai ilgus metus jame kasė bulvėms supilti duobes, todėl jis labai 

apardytas. Čia buvo apie 6 ha pieva, kuri savo pietiniu galu rėmėsi į Makniūnkos ežerėlį, o kitu – į 

piliakalnio papėdę. Šia pieva tekėjo ir teka upokšnis, kuris iš Gailinto ir Lydekinkos ežerų surinktą 

vandenį nuplukdo Makniūnkon, o iš čia – per eilę ežerų, pievų ir miškų – Nemunan. Kaip spėjama, šia 

pieva labai seniai Nemunas tekėjo į pietus. Tai senojo Nemuno senvagė.  

       Kairėje šios pievos pusėje laukas kalvotas, aukštokos ir stačios pakalnės. Dešinioji Makniūnkos 

pusė prie miško – irgi nemaža pakalnė. Ir miško reljefas kairėje ežerėlio pusėje turi labai stačių krantų. 

Čia turėjo pavargti ir sustoti atslinkęs ledynas. Taigi, įdomi vietovė ir priešistoriniais įvykiais.  

       Tegul šis rašinėlis bus apytikris žodinis Makniūnų laukų (apie 1924 metus) žemėlapis.  

       

 

MAKNIŪNŲ DVARO PALIVARKAI 1922 METAIS 

       

      Apie 1922 metus Makniūnų dvarui priklausė šie palivarkai: Piliakalnis, Novoplenta, Majoriškės ir 

mažesni palivarkėliai – Pakrikštė, Asiūklinė, Dulkiškė, Milda, Šafarnia, Prūdeliai.  

       Novoplentoje ir Piliakalnyje buvo kumečiams trobesiai, ūkiniai pastatai. Tenai dar 1925 metais 

gyveno Muiželio valdų kumečiai. O Dulkiškės, Milda, Pakrikštė, Majoriškės, Šafarnia iki 1923 metų 

buvo parduota.  

       Dulkiškes nusipirko Celencevičius dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Mildos palivarką nusipirko 

Mikalonis jau po Pirmojo pasaulinio karo. Šafarnią nusipirko Prieskienis iš Ilgininkų ir Lekavičius iš 

Raitininkų jau apie 1923 metus, ir iš Subartonių Prėskienis. Šafarnios–Menciūniškės dalį, palei 

Raitininkų sodžiaus rubežių, dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą nusipirko Sadauskas ir Barauskas. Dalį 

Asiūklinės ir Prūdelių, žemės, kaip jau minėjau, nusipirko raitininkiškiai Drobnė ir Pliauga. Majoriškes 

apie 1923 metus nusipirko Remeika ir Marcalis, Pakrikštę, berods, Milius.  

       1925 m. Novoplenta–Jaujakaimis buvo išdalinti. Tenai žemės gavo kumečiai: Adžgauskas, 

Sakalauskas, Bartusevičiai, Rakauskas, Milius, Kilmanas ir savanoriai – Mizara, Pigaga, Vasaris, 
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Bingelis, Marcalis. Piliakalnio palivarką irgi 1925 metais išparceliavo. Tenai žemės gavo kumečiai: 

Baranauskas, Kazakevičius, Kereiva, Kašėta, Rakauskas, Verbickas, Vitkauskas, Slavinskas, ir 

savanoriai – Dobkevičius, Karpuška, Krušniauskas (vietoje savo giminaičių – savanorių).  

       Novoplentos palivarką išparceliavus, pavadino Jaujakaimiu. Čia žemė įvairi: ir moliai, ir 

lengvesnės žemės lopai. Visas plotas iškaišytas pievelėmis. Pietinis laukų galas, su skardžiu pagal 

raistą – pievą prie miško, kiek ilgesnis, rėmėsi į Kuzamko ežerą. Prieš ežerą – pieva. Tai pačiuose 

pietuose, o visu vakariniu krantu – miškas. Rytinis krantas taip pat ribojosi su mišku ir tik susisiekus 

su Raitininkų sodžiaus laukais, ėjo iki pietinio miško pakraščio, nuo Makniūnkos ežero.  

       Jaujakaimyje, vakarų–šiaurės kampe, prie miško buvo paliktas žemės sklypas girininkijai. Dabar 

didesnė jo dalis užaugusi mišku ir priskirta prie valstybinių miškų. Laukų kampas pietryčiuose, kur 

buvo Povilo Mizaros sodyba, irgi atiduotas valdiškam miškui. Čia, prisišliejęs prie seno miško, irgi 

auga miškas. Per Jaujakaimį ėjo kelias Raitininkai–Veismūnai.  

       Išparceliuotas Piliakalnio palivarkas pradėtas vadinti Piliakalnio kaimu. čia vietovė kalvota, mažai 

pievelių. Yra ežerėlis, Lydekinka vadinamas, o nuo jo į šiaurę – pieva–raistas.  

       Apie šį ežerą yra padavimas, kad ant jo rytinių krantų stovėjęs dvaras. To dvaro mergina, kažko 

nenusisekus meilėje, liepė tarnams pakinkyti ketvertą arklių į stiklinę karietą, pati pasiruošė, atsisėdo 

karieton ir nuo kalno su karieta ir arkliais nusiskandino. Seneliai pasakojo, jog giedrą dieną dar jie 

įžiūrėdavo vežimo „dišlių“, į viršų vandenyje kyšantį.  

       Piliakalnio laukai iš visų pusių apsupti miškais, tiktai pietryčių pusėje, už Lydekinkos ežero 

jungiasi su Lydekininkų laukais, o toliau – su Dulkiškių ir Mildos vienkiemių laukais. Piliakalnio 

laukai, lyg pasaga, apsupti miškais. Čia dar apie XIX amž. pradžią irgi buvo dvaro miškai, tik prie 

piliakalnio buvo eigulio sodyba.  

       XIX–ame amžiuje buvo iškirstas miškas ir laukus pradėjo dirbti. Taip atsirado Piliakalnio 

palivarkas. Vėliau čia, kaip ir aplinkiniuose plotuose, buvo degama anglis, ruošiama eglių žievė, 

varomas degutas, terpentinas, lenkiami ratams ratlankiai ir kt. Tokia pramonė tada, beveik iki XIX 

amž. paskutinių dešimtmečių, nuo Piliakalnio iki Raitininkų laukų, labai klestėjo. Iškirtus miškus, 

dvarininkas skynimus pardavinėjo. Čia žemės nusipirko Drobnės, Kukauskas, Stoškus. Ir susijungė 

Lydekininkai su vienkiemiais, o šie – su Raitininkais. O aukštuma už Stoškaus Zigmo pavadinta 

Sorakalniu todėl, kad ant jos žydas Sora vadovavo virš minėtai pramonei. Taip Piliakalnis laukais, be 

miškų, net iki Raitininkų per kaimynus jungėsi.  

       Piliakalnio kaimas bus gavęs pavadinimą nuo čia esančio piliakalnio. Tai aukštoka kalva, dar 

dirbtinai padidinta, matomai, jam paaukštinti. Žemė buvo imama čia pat, jo pietinėje pusėje, pagal 

kelią, kur atsirado vandens dauba. Supiltas piliakalnis gan aukštoje vietoje. Ant jo uždegtą ugnį ar 

dūmus galėjo ir Merkinės, Poteronių bei Alytaus piliakalniuose pamatyti, jau nekalbant apie kitus šioje 

Dzūkijos padangėje esančius.  
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       Po žemės išdalijimo 1924–1925 metais šis piliakalnis įėjo Jono Dabkevičiaus sklypan. Kadangi jis 

nebuvo išskirtas iš dirbamos žemės ir už jį reikėjo mokėti žemės mokestį, tai savininkas jį arė. Taip šis 

piliakalnis buvo gerokai apardytas.  

       Iš Makniūnų kelias ėjo tarp piliakalnio ir tos daubos, o už jo viena kelio atšaka supo į Galintėnų 

laukus, kita – į Vabalius. Tai ir visi keliai Piliakalnio laukuose.  

       Majoriškių palivarko laukų plotai ėjo vakaruose pagal Savilionių sodžiaus ir Veismūnų laukus, 

pietuose priėjo prie Veismūnų laukų, Apsingės ežero ir Kaulakiškio vienkiemio. Rytuose jungėsi su 

Apsingės ežeru, šiaurėje – su Makniūnų mišku iki kelio Makniūnai–Veismūnai, o nuo čia iki Savilionių 

miško – su Makniūnų laukais. Majoriškių laukų galas link Apsingės ir grioviai šalia buvusio 

Kaulakiškio vienkiemio, liko nemelioruoti.  

       Dabartinė Makniūnų gyvenvietė kuriasi Makniūnų ir Majoriškių laukų plotuose. Už 

Antanevičienės sodybos prasideda Majoriškių laukai.  

       Prūdeliai – sodyba, buvusi prie kelio, palei mišką, netoli Lapinsko sodybos tuo vietos žmonių 

atmintyje išliko, kad Makniūnų dvaro savininkui išvykus, jo ekonomas, belošdamas kortomis, pralošė 

pono pinigus. Padengti jų neturėjo kuo, tai, atėjęs Prūdelių sodybon, laukinėje kriaušėje pasikorė. Tas 

buvo dar praeitam šimtmety.  

       Prūdelių sodyba išnyko dar prieš I–ąjį pasaulinį karą, bet trobesių žymės ir sodo medžiai dar buvo 

iki 1920 metų. O gal toji kriaušė ir dabar tebeauga, jeigu jos neiškirto melioratoriai.  

       Prūdelių sodyba, kaip ir Asiūklinės, Mildos ar Majoriškių, stovėjo prie kelio, kad pono sargybiniai 

galėtų sekti, kur kas važiuoja. Šie keliai jas jungė su platesnėmis apylinkėmis, todėl čia ir buvo tos 

sodybos, lyg sargai. Gi Nemunaičio pusėn Nemunas nepraleis. Be to, šion pusėn buvo mažesnis 

judėjimas, tai ir seklių čia nereikėjo.         

 

 

MAKNIŪNŲ MOKYKLA 1907–1908 METAIS 

 

      Makniūnų dvaro savininkų pastangomis 1907 metais dvare buvo įsteigta mokykla. Tai jų noras, 

pagal Julijos Muiželytės man sakytus žodžius jau po antrojo pasaulinio karo, kad dvaro ir jo aplinkinių 

sodžių vaikai galėtų labiau apsišviesti. Matyt, jauni Muiželiai, o ypač Marija Muiželytė–Ordilauskienė 

norėjo savo aplinkinių kaimų vaikams padėti siekti mokslo – šviesos. Tam, matyt, turėjo įtakos ir tų 

laikų vykę revoliuciniai įvykiai Lietuvoje.  

       Marija Muiželytė–Ordilauskienė pati ir mokė vaikus šioje jų įsteigtoje mokykloje. Joje, atrodo, 

turėjo mokytis iš Savilionių kaimo Rokas Mizara, kuris Amerikoje tapo garsiu veikėju, žurnalistu ir 

rašytoju Rojumi Mizara. Tarp kitų vaikų, čia mokėsi ir du Lapinskų berniukai, pusbroliai iš Raitininkų 

kaimo. Atvykęs į svečius pas Muiželius kaži koks ponas koridoriuje pasikabino paltą ir kišenėje paliko 
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revolverį. Lapinskučiai apčiuopė kišenėje ginklą, jį paėmė, nuėjo už Angeringio raisto, jo pietinėje 

pusėje ir po kriauše, kuri ir dabar dar yra, bandė revolverį. Kadangi paaugliai nemokėjo su ginklu elgtis, 

vienas jų žuvo nuo netikėto šūvio. Kad išvengtų bausmės, sekančią dieną Lapinskutis jau išvyko į 

Ameriką.  

       Antanas Tyla straipsnyje „1905 metų įvykiai Merkinės apylinkėse“ (kn. „Merkinė“) rašo: „1908 

m. sausio 7 d. Merkinės policijos uriadnikas ir žandarų puskarininkas atsitiktinai nugirdo apie Karoliui 

Muiželiui priklausančiame dvare veikiančią slaptą mokyklą. Sekančią dieną abu nuvažiavo į minėtą 

dvarą ir surado tikrą, tačiau nelegalią mokyklą, veikiančią nuo 1907 m. lapkričio. Mokykloje buvo 10 

stalų ir suolų, didelė lenta, ant sienų buvo sukabinti gyvulių paveikslai. Klasėje rado devyniolika 

berniukų ir tris mergaites – gretimų kaimų valstiečių vaikus. Mokė keturias Liepojos gimnazijos klases 

baigusi bajoraitė Marija Ordilauskaitė. Ją išlaikė mokyklos įsteigėjas Muiželis, ir vaikų tėvams už 

mokslą mokėti nereikėjo. Mokė lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis. Iš mokinių pareigūnai atėmė 

lietuvišką, lenkišką ir du rusiškus elementorius. Mokyklą uždarė, jos įsteigėjui bei mokytojai iškėlė 

bylą.“  

       Čia noriu pataisyti A. Tylos minimą mokytojos Marijos Ordilauskaitės pavardę. Tai buvo Karolio 

Muiželio sesuo Marija Muiželytė, ištekėjusi už gydytojo Ordilausko. Taigi, toji mokytoja buvo ne 

Ordilauskaitė, o Ordilauskienė. Kadangi rusiškai tekėjusios ir netekėjusios moters pavardė rašosi 

vienodai, dėl to ir įvyko šis mažas apsirikimas.  

       O po 12 metų Makniūnų dvare vaikai vėl lankė mokyklą, kurią aprašo rašytojas Julius Būtėnas. 

Tai buvo valstybinė pradinė mokykla, kurioje buvo mokoma tik lietuviškai. Makniūnuose ji buvo tik 

1920–1921 metais, po to perkelta į Vabalių kaimą. 

 

 

MAKNIŪNŲ PRADŽIOS MOKYKLA 1920–1921 METAIS 

(Iš Juliaus Būtėno atsiminimų) 

 

     Lankydamas Makniūnų pradžios mokyklą, žiemos metu buvau apgyvendintas pas kumečius. Ten 

gyvenau mažame kambarėlyje tuose pat namuose, kur buvo mokykla. Mokytojas buvo Vladas 

Kazlauskas, kuris dėvėjo trumpa kariška miline ir galifė kelnėmis su auliniais batais.  

       Mokinių buvo daug, manau, jog daugiau negu 30. Šią mokyklą lankė ne tik Makniūnų dvaro bei 

jo palivarkų vaikai, bet taip pat iš Lydekininkų, Raitininkų, Veismūnų, Savilionių kaimų.  

       Buvau aukščiausiame, trečiame skyriuje. Tame pat skyriuje sėdėjo makniūniškiai Cezaris 

Sakalauskas, Jonas Adžigauskas, iš Savilionių Juozas Jurgaitis, Adolfas Prieskienis (jis iš Didžiabalio). 

Iš Savilionių kituose skyriuose buvo Divas ir Viktoras Vereniai. Iš Majoriškių vaikščiojo dvi 

Karpuškaitės – Julija ir Ona, iš Veismūnų Leokadija Drobnytė, jos pusseserė Julija Drobnytė iš 
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Pilkaraisčio. Abidvi ir Julija Karpuškaitė buvo III skyriuje. Iš Veismūnų ėjo Juozas Bloznelis. Iš 

Makniūnų dar buvo Česlovas ir Antanas Kacvingeliai, Piščikas ir Piščikaitė, dvi seserys Deringytės 

(gyveno pas Albaičius). Iš Savilionių dar ėjo, rodos, du broliai Rimašauskai – Antanas ir Juozas (jei 

neklystu).  

       Iš Raitininkų ėjo Gudukas. Jis jaunas mirė, buvo labai netikęs (tai Jonas, Liudo Juškonio brolis – 

V.U.), Alfonsas Lapinskas (vadinamų Juručių šeimos – V.U.), pasižymėjo kaip juokdarys, Ona 

Lapinskaitė mokėsi I skyriuje. Dar prisimenu makniūniškį Vincą Karpušką (Naidą). Muiželio sūnus 

Vaclovas nelankė šios mokyklos. Jį lenkiškai mokė specialiai nusamdyta namų mokytoja.  

       Dvarininkas Muiželis tuomet dvare negyveno, buvo kažkur pasislėpęs, nes neramūs metai buvo – 

žmonės žudė dvarininkus. Kastriškių ponas Lyka buvo pakištas Nemune po ledu. Rinkavos 

Dekinevičių nužudė, Jociūnų P. Karčiauską sužeidė.  

       Man menasi, kad Makniūnuose pradžios mokykla buvo tik tuos metus. Paskui ją perkėlė į 

Vabalius. Makniūnai priklausė Nemunaičio valsčiui, tuo tarpu, iš to valsčiaus mokyklą lankiau tik aš 

vienas, o visi kiti mokiniai buvo iš Merkinės valsčiui priklausančių vietovių.  

       Nemaža šios mokyklos mokinių 1921 m. pavasarį laikė egzaminus į Alytaus vidurinės mokyklos 

pirmąją klasę. Prisimenu, laikė egzaminus J. Jurgaitis, J. Bloznelis, A. Priesdienis, abidvi Drobnytės, 

J. Karpuškaitė. Įstojom mudu su A. Prieskieniu. Išlaikė egzaminus ir J. Karpuškaitė, bet tėvas neįstengė 

leisti (Karpuška tada iš Majoriškių išsikėlė į Rakatanskus, ten turėjo nežinau kokio dydžio ūkį). 

Kumečių vaikai J. Adžigauskas ir Š. Sakalauskas buvo gabūs, bet toliau mokytis negalėjo nė svajoti. 

Tiesa, abu buvo už mane vyresni.  

       Mokytojas V. Kazlauskas, regis, buvo laisvų pažiūrų. Tikybą jis dėstė formaliai: duodavo kuriam 

mokiniui skaityti iš trumpos Senojo arba Naujojo įstatymo istorijos, o pats vaikščiodavo po klasę. 

Atsakinėjant irgi neatidžiai klausėsi. Tik kartą jis paklausė, kodėl Kristų nukryžiavo. Mes negalėjome 

atsakyti. Tada mokytojas paaiškino, jog tais laikais toks buvo bausmės vykdymo būdas. Mūsų laikais 

nusikaltėlius šaudo, karia, o tais laikais kaldavo prie kryžiaus žmogžudžius, plėšikus ir kitokius 

nusikaltėlius. Lig tol mums atrodė kryžius šventas, o čia, pasirodo, mirties bausmės vykdymo 

priemonė. Tai man įstrigo, tai buvo pirmas abejojimas šventenybėmis.  

       Gyvendamas Makniūnuose, susipažinau su dvaro kumečių buitimi. Su Cezariu Sakalausku 

susidraugavau. Jo tėvas žiemą šėrė dvaro gyvulius, o vasarą ganydavo. Cezaris dažnai tėvą 

pavaduodavo: mažu arkliuku, rogėmis vežiojo iš kluono į tvartus pašarus. Ir aš su juo eidavau.  

       Pavasarį eidavau į mokyklą iš namų taku palei Gailintą ir paskum mišku šalia upelio griovio.  

       Cezaris man aprodė visus dvaro pastatus. Viename, pusiau mūriniame, sakė, kadaise buvo degtinės 

bravoras. Buvo likę kai kurie to bravoro įrengimai.  

       Prisimenu, jog tada nemaža jaunų vyrų iš Makniūnų buvo išėję savanoriais į kariuomenę, kai kurių 

mokinių broliai buvo išėję. Antai, du broliai Albaičiai, rodos, buvo savanoriai ar šiaip tarnavo 
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kariuomenėje. J. Adžigauskas susirašinėjo su tais makniūniškiais kareiviais ir iš jų gaudavo naujų 

dainų, kurias buvo nusirašęs į sąsiuvinį. Duodavo ir kitiems nusirašyti. Dvaro ekonomu buvo tada 

Baranauskas. Ir jo vaikai lankė mokyklą. Iš Piliakalnio, rodos, Vincas Kazakevičius mokėsi. Po 

daugelio metų apmiršau pavardes.  

__________________________________ 

 

       Rašytojo Juliaus Būtėno šie atsiminimai rašyti 1985 m. birželio 24 d. laišku man. Buvau jo prašęs 

parašyti. Aš pats Makniūnų mokyklos tais laikais nelankiau, nes man buvo toli – tada gyvenau netoli 

Navasodų kaimo.  

       Tik maža dalelė liko gyvų tos Makniūnų pradinės mokyklos mokinių. Juk ir nemažas laiko tarpas! 

Po tų 1921 metų Makniūnų pradžios mokykla buvo perkelta į Vabalių kaimą ir tenai dar veikė 

tarybiniais pokario metais. 

 

 

MAKNIŪNŲ ŽIEMOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA 

       

       Buvęs senas dvaro pastatas vadinamas „pekornia“. Jis bus statytas XVIII a. Tai buvo didelis 

gyvenamas namas. 1928 m. vasarą jis buvo pritaikytas mokyklai. Jame buvo įrengtos kelios klasės, 

mokyklos vedėjo kambarys ir bendrabutis su virtuvėle. Iš toliau atvykę tenai ir gyveno.  

       1928 metais, lapkričio mėnesį čia prasidėjo mokslas, šią mokyklą galėjo lankyti įvairaus amžiaus 

ir lyties ūkininkų vaikai. Mokslas buvo nemokamas. Ar daugiau tokių mokyklų buvo Lietuvoje, neteko 

girdėti. Gal tai buvo bandomoji mokykla? Gal ja norėjo pakelti žemės ūkį? Bet po poros mokslo metų, 

dėl klausytojų stokos, ją teko uždaryti.  

       Šioje mokykloje aukštesniame lygyje buvo dėstomi visi žemės ūkio agronomijos, sodininkystės, 

daržininkystės, gyvulininkystės, veterinarijos, bitininkystės, pienininkystės dalykai. Lektoriai buvo 

baigę aukštuosius mokslus Lietuvoje arba užsienyje. Šios mokyklos vedėju buvo agronomas Antanas 

Matulionis. Jisai toje mokykloje ir gyveno. Kiti lektoriai atvažiuodavo.  

       Baigę čia mokyklą, turėjo teisę dirbti pienininkais, sodininkais–daržininkais, bitininkais arba, gerai 

nusimanant visose žemės ūkio srityse, pavyzdingai vesti savo ūkį. Tokių valstiečių buvo.  

       Po šiuo senu pastatu buvo, ir dabar dar yra, rūsys. Jame kolūkis laiko runkelius. Tai istorinė vieta. 

Reikėtų su juo atsargiau elgtis, kad išliktų atminimas, kur, su kaladėmis ant kojų (kad nepabėgtų) buvo 

laikomi rekrutai caro kariuomenei. Ji turėtų papasakoti jaunajai kartai apie anuos sunkius laikus.  

       Vėliau šiame pastate buvo Makniūnų pradžios mokykla ir gyveno kelios šeimos. Erdvės užteko. 

Čia vykdavo šaulių organizacijos, karvių melžimo ir kitokie kursai. 1940 metais, po birželio įvykių, 

šiose patalpose įsikūrė Makniūnų dvaro štabas, kuris tvarkė dvaro reikalus, jo ūkį. Taip šis „pekornios“ 
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pastatas, atsinaujinęs 1928 metais, tarnavo šios apylinkės švietimui ir kultūriniam gyvenimui iki 1948 

metų. Salėje vykdavo vaidinimai, šokiai.  

       1948 metais čia atvyko tarybinės kariuomenės garnizonas, norėdamas apsistoti ir įsitvirtinti kovai 

su nacionalistais. Atvyko jis vidudienį, apžiūrėjo pastatą ir išvyko. Jau buvo nužygiavęs gal kokius 5 

kilometrus nuo Makniūnų, kai atėjo nacionalistai ir įsakė čia gyvenusiems žmonėms skubiai 

išsikraustyti. Mokyklos tada čia jau nebuvo. Kai gyventojai savo daiktus išsinešė, pastatą nacionalistai 

padegė.  

       Taip senasis Makniūnų namas, daug ką matęs, nuėjo dūmais. Liko tik jo pamatai ir rekrūtų rūsys. 

Kad ne šis įvykis, Makniūnai būtų tapę tuo metu apylinkės centru. Dabar nebuvo kur iš Ryliškių 

perkelti įstaigų. 

 

 

LIETUVIŲ – LENKŲ KARAS 1920–1922 METAIS 

 

1920 metais Lenkijos kariuomenė užėmė Merkinę, Kačingę, Subartonis... Nuo Subartonių 

nepertoliausia ir Makniūnai. Lietuvos partizanų ieškojimo priedanga, lenkų kareiviai plėšikavo 

Raitininkuose dienos metu. Man kelis kartus teko matyti jų „kratas“ pas gyventojus plėšikaujant. 

Girdėjau vietos moterų raudas, kai jų namus apiplėšdavo. Lenkų kareiviai plėšikauti eidavo pėsti.  

       Buvo Raitininkuose, kaip ir visuose Makniūnų apylinkės kaimuose, Lietuvos partizanų, kurie 

gyveno savo namuose, bet buvo ginkluoti. Jų tikslas – kovoti su okupantais lenkais. Šiose apylinkėse 

partizanams vadovavo Jurgis Čaplikas iš Ryliškių. Jo vadovaujamas būrys išvijo lenkus iš Merkinės ir 

juos persekiojo iki Randamonių. Taigi, vietos partizanai buvo pikti ant vietos žmonių, kalbančių 

lenkiškai, o ypač ant dvarininkų.  

       Kiek man teko matyti, tai Lietuvos partizanai iš Raitininkų pasitraukdavo į mišką, esantį prie kelio 

Makniūnai–Raitininkai, netoli Makniūnkos ežerėlio ir pradėdavo iš šautuvų šaudyti į lenkus. Tie gi, 

palikę arklius, šaudydami, su perbėgimais artėdavo prie miško. Bet lenkai nedrįsdavo lįsti į mišką, o 

partizanai iš miško irgi nesirodė. Taip jų susišaudymai ir pasibaigdavo. O mums, piemenims, tasai jų 

karas buvo įdomus ir jį stebėdavome iš toli. Po tų karų rasdavome gerų šovinių. O šovinys vaikui!..  

       Kartą lenkai susikovė su partizanais Veismūnų laukuose – ir ten buvo nuklydę. Vienas lenkų 

kareivis buvo sužeistas. Lenkai išvarė Bloznelio Petro tėvą sužeistąjį vežti. Bevežant tas kalbėjo 

Blozneliui, kad negerai padarė, jog tėvo patarimo neiti savanoriu kariuomenėn nepaklausė. Dabar 

pačioje jaunystėje žūsta. Taip kalbėdamas, nepavažiavus Merkinės, jis mirė vežime.  

       Būdavo, lenkų ulonai pasišaudo su Lietuvos partizanais Makniūnų dvaro laukuose, paskum užsuka 

dvaran. Arklius pririša prie tvorų, o patys eina pakajuosna. Ten juos pavaišindavo. Ar jie reikalavo, 

kad vaišintų, nežinau.  
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       Pats Makniūnų dvaro savininkas Karolis Muiželis tos suirutės metu buvo kur tai pasislėpęs ar 

išvažiavęs. Taip jis liko gyvas. Daugelį dvarininkėlių tada apie Makniūnus sušaudė. Gal būtų ir jį 

nušovę, jei nebūtų pasislėpęs.  

       Naktimis į Makniūnų dvaro pakajus ateidavo nepažįstami žmonės, paimdavo pinigus, 

pasikinkydavo porą geriausių arklių į vežimą ir išvažiuodavo. O kas jie tokie buvo? Kas juos žino. 

Dvaro ponia jų reikalavimams nesipriešino ir jie jai nieko nedarė.  

       Tais metais Rinkavos dvaro savininkas Dekinevičius už Pieriškių (dabar vad. Bugonių) kapinyno 

pastatė nedidelę medinę bažnyčią. Dėl tos bažnyčios ėjo kažkokia trintis tarp Dekinevičiaus ir Čaplikų 

iš Ryliškių, šie norėjo, kad bažnyčia būtų Ryliškiuose, o čia Dekinevičius pasistatė palei save, ant savo 

žemės, netoli Bugonių kaimo ribos. Čia ir pamaldos vykdavo. Konfliktas vis aštrėjo. Čaplikai surado 

užtarėjų, todėl buvo pastatyta medinė bažnyčia Ryliškiuose, o ši, Rinkavos, liko be parapijos ir buvo 

išardyta. Už kapinių jos likę tiktai pamatai. 1928 metais šis pastatas dar stovėjo.  

       Vykstant lietuvių–lenkų karui, Dekinevičius žuvo. Šnekėjo žmonės, kad jį nužudė, bijodami 

konkurencijos Ryliškių bažnyčiai. Atėję naktį ginkluoti vyrai jį išsivedė iš namų ir ant kelio, po beržu 

nušovė. Tasai beržas ir dabar stovi prie kelio. Rinkavos dvaro sodybos vietoje dabar pastatyta 

girininkija. 

       Tą pačią naktį buvo nušauti dar keli dvarininkėliai: Lyka, Karčiauskas. O Kampų kaimo Vladui 

Nedzinskui viskas pasibaigė laimingai. Įsakė jam užlipti ant stogo kraigo ir giedoti Lietuvos himną. 

Užlipo žmogus ir visa gerkle traukia: „Lietuva, tėvynė mūsų…“, laukdamas kada jį kulkos pervers. 

Bet jo nenušovė, tiktai pagąsdino.  

       1922 metais Lietuvos kariuomenė vijo lenkus link Gardino. Šūviai girdėjosi ir čia, Makniūnuose. 

Bet tas nepatiko Santarvei (1914 m. karo nugalėtojams) ir frontas buvo sustabdytas Lietuvos nenaudai. 

Lenkai buvo nuvyti už Uciekos ir Makniūnuose pasidarė ramu. Tada atsirado ir dvaro savininkas K. 

Muiželis, išvengęs savo kaimynų likimo. 

 

 

KAIP GYVENO MAKNIŪNŲ DVARO KUMEČIAI? 

       

      Apie 1919–1920 metus Makniūnų dvaro kumečiai, kaip sakoma, „pakėlė ragus“. Sudarė savo 

komitetą ir kėlė reikalavimus dvaro savininkui dėl ekonominių sąlygų. O tam buvo palanki dirva: ėjo 

karas, be to, Merkinę buvo užėmę raudonarmiečiai. Dvaro kalviai Albaičiai simpatizavo 

socialdemokratams, o jų programa reikalavo darbo žmonėms geresnių gyvenimo sąlygų. Buvo 

neramūs laikai, tai dvaras savo darbininkų reikalavimus pildė.  

       Prisimenu, kad tame komitete buvo kumetis Kacvingelis (tarybinio partizano Antano Kacvingelio 

tėvas), kalviai Aleksandras ir Zigmas Albaičiai. Kitų neprisimenu.  



84 
 

       Tais laikais Makniūnų dvaro kumečiai laikė po dvi melžiamas karves, avių, kiaulių, žąsų. Tokia 

padėtis buvo maždaug iki 1924 metų. Tada dvaro kumečiai gerai gyveno. Kas mažai savo avių turėjo, 

imdavo „an ganiavos“ iš mažažemių. Taip ir mūsų šeimos kumetis Blaževičius imdavo avis per vasarą 

ganyti. Visas karves, avis, kiaules ir žąsis ganydavo po dvaro laukus. Kartu ganėsi ir dvaro gyvuliai. 

Piemenims mokėjo dvaras. Kiekvienai gyvulių grupei (karvėms, avims, kiaulėms ir žąsims) buvo 

atskiri piemenys: vienas suaugęs (vyriausias) ir jo padėjėjai – vaikai.  

       Kiaulės buvo blogai šeriamos, neramios ir jas ganantieji turėjo daug bėgioti, jas betvardant. Kada 

ateidavo jų šėrimo laikas, pradėdavo jas šaukti: „Kūka–kūka!“ Ir kiaulės pasileisdavo bėgti į dvarą, kur 

atrasdavo savo šeimininkes su paruoštu joms ėdalu. Rodos, ir šiandien girdžiu vyriausio kiaulių 

piemens Kukučio riksmą:  

       – A jus, kuda, a jus kuda!  

       Buvo pagyvenęs žmogus ir jam nelengva buvo „valdyti“ pulką nepaklusnių kiaulių. O tos kiaulės 

senos, liesos, neramios, nė kiek nepaisė jo rėkimo. Kukucis suprakaitavęs laksto, tvardo jas, raižo savo 

ilgu smagiu botagu kurią tik pasiekdamas.  

       Tasai kiaulių ganymas man atrodė nelengvas darbas. Karvių, avių ar žąsų ganymas buvo visai 

kitoks, lengvesnis, skyrėsi „Kaip dangus nuo peklos“.  

       Aprimo karai apie Maniūnų apylinkes, aprimo ir žmonių gyvenimas, atsikvėpė ir dvarų savininkai. 

Jau jie nebeklausė dvarų kumečių komitetų. Kumečių ordinariją nustatinėjo valstybiniai organai. 

Kumečiams liko tik po vieną karvę, kurias žiemą šerti, o vasarą išganyti turėjo dvaras. Neliko avių, 

žąsų, o kiaules turėjo laikyti tvartuose prie savo „čverniokų“ – kumetynų. Taip buvo iki 1926 metų.  

       1926 metais išdalinus dvaro žemę savanoriams ir dvaro kumečiams, pastariesiems buvo uždrausta 

laikyti karves, avis ir žąsis. Turėjo teisę laikyti kiaules ir vištas, bet prie savo kumetyno, surentę 

„tvartą“.  

       Po dvarų išparceliavimo 1926 metais Makniūnų dvare buvo 10 ordinarščikų – nuolatinių 

darbininkų, kuriems buvo mokama ordinarija. Toji ordinarija buvo tokia už pilnus metus: pinigais 100 

litų, 24 centneriai (po 50 kg) grūdų (įvairių), pasodinti apie 0,40 aro bulvių, kurias pačiam reikėjo 

nusikasti, sėjo 1,6 ha linų bendrai visiems ordinarščikams, pieno vienam ordinarščikui arba jo šeimai 

per 6 mėnesius po 4 litrus, kitus 6 mėnesius – po 2 litrus kasdien.  

       Orkinarščikų žmonos privalėjo dirbti dvare. Darbas – nuo saulės patekėjimo iki jos laidos, su l 

valandos pietų pertrauka. Joms ir kitiems šeimos nariams už darbo dieną mokėjo vasarą po 1,50 lt., 

žiemą – po 1,30 lt.  

       Kai dvaras neturėjo nuolatinių melžėjų, tai ordinarščikų žmonos turėjo eiti melžti dvaro karves, po 

vieną mėnesį paeiliui. Pirmas melžimas – 2 val. nakties, antras – per pietus ir trečias vakare, parėjus iš 

darbo. O į darbą ir jos privalėjo eiti. Kai kada melžėja nespėdavo ir pietų pavalgyti, nes pietų pertraukoj 

turėjo pamelžti karves. Taip jos ir keitėsi, po mėnesį per ištisus metus.  
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       „Čverniokuose“ kiekvienai šeimai teko po vieną kambarį, mažas prieangis (priemenukė) ir mažas 

sandėliukas. Kambaryje buvo didelė krosnis (pečius) ir po du langus. Čia buvo kumečio visas 

gyvenimas. Gerai, jeigu maža šeima, bet buvo ir didelių šeimų. Ankšta. Nėra kur ir apsisukti, ir gulti. 

Taip ir gyveno žmonės. Čia kartu gimdė, sirgo, mirė. O kur dėtis?  

       Makniūnuose buvo du dideli kumetynai, vienas mažesnis už „vendliarnios“ (rūkyklos), dar vienas 

nedidelis prie „duobių Kalno“ prie kelio ir dar vienas prie karvidės, „akanomo“ butas.  

       Išdalinus dvaro žemę, kumetynai prie kelio į Raitininkus ir prie „duobių kalno“ buvo nugriauti 

apie 1932 metus. Liko vienas „čverniokas“ prie upelio, kuris buvo nugriautas apie 1975 metus. Kažkaip 

„dingo“ ir mažasis kumetynas už „vendliarnios“ į šiaurę. Kolūkis nugriovė ir medinį namą prie mūrinio 

tvarto, kur gyveno ekonomas ir buvo dvaro dieninė. Taip kumečių gyvenamosios patalpos po truputį 

nyko.  

       Apie 1934 metus liko laisva ir buvusi žiemos žemės ūkio mokykla. Šiose patalpose kambariai 

buvo šviesesni. Sudėtos medinės grindys, sienos tinkuotos, išdažytos. Tai ne „čverniokas“! Muiželis 

leido joje apsigyventi kelioms šeimoms. Bet nuo 1938 metų šiose patalpose buvo valstybinė Makniūnu 

pradinė mokykla. Joje buvo ir mokytojo butas. Po karo čia irgi buvo mokykla. Ir šitoje buvusioje 

„pekornioje“ tilpo pradinė mokykla ir apie šešios šeimos gyveno. Bet, kaip jau minėjau, ją sudegino 

„miškiniai“. Tada pasidarė dar ankščiau buvusiame kumetyne, nes šeimos iš to sudeginto persikėlė 

gyventi pas kitus.  

       Man teko lankytis kas kumečius, dažniausiai pas Julių Kilmaną. Teko matyti jų gyvenimo sąlygas. 

Kilmanų šeima buvo nemaža, visi suaugę, sena motina – pilna troba! O kur sugulti miegoti? Tokia 

padėtis buvo beveik kiekvieno kumečio šeimoje, o šeimos tais laikais buvo nemažos.  

       „Dvariokams“ rūsių (sklepų) po kumetynais nebuvo. Bulves ir daržoves jie laikė duobėse. Kasti 

bulvėms duobes buvo leista ant kalvos, prie kelio į Raitininkus, kur nūnai auga ąžuolai ir kiti medžiai. 

Duobių žymės ir dabar dar yra. Tasai visas kalnas buvo vien duobės. Kasant duobę šiame kalnelyje, 

buvo rastas žmogaus žandikaulis. Net seni kumečiai sakykavo, kad šiame „duobių kalne“ kai kada 

naktimis girdėjosi žmogaus dejonės. O senė Grinevičienė, radusi šiame kalne žmogaus lavono dantį, 

juo ištrindavo savo dantis. Ji sakydavo, jog tai padeda nuo dantų skausmo.  

       Kita kumečių bulvių duobių vieta buvo piliakalnyje, ant upelio krantų link Makniūnkos ežero. 

Bekasant, per eilę metų šis piliakalnis buvo gerokai apardytas. Tai kiek toliau nuo kumetynų. Žmonės 

kasė duobes ir ardė senovės kultūros – istorijos palikimą. Bet jie nekalti, nes kitur kasti neleido dvaro 

savininkas. Be to, žmonės žinojo, kad ant tokių aukštumų duobių neapsems vanduo, liks sveikos 

bulvės. Iš čia parsinešdavo bulvių, daržovių. Sunaudoję vėl lenda duobėn. Žinoma, palaukia kada bus 

ne toks šaltas oras. Kumečiai dėl to nesiskundė, o duobėse laikomos bulvės buvo sveikesnės ir 

skanesnės, negu dabartiniuose betono rūsiuose.  
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       Įdomu tai, kad iki 1930 metų dvaras teturėjo vieną medinį šulinį Pastaunyke. Čia yra šaltinis, tai 

vandens pakako visiems. Bet tasai šulinys buvo tolokai nuo kaimo centro. „Papajams“ vandenį 

atveždavo, o kumečiai parsinešdavo. Čia ir dvaro karves, arklius girdydavo. Buvo vienas medinis 

šulinys ir prie tvartų, bet ten vanduo buvo su šlyno priemaiša, nedaug jo buvo, tai nepakakdavo visoms 

karvėms atsigerti. O vandens gi reikėjo ir pieninei, kuri buvo čia pat.  

       1930 metais šių eilučių autorius padarė vietoje betoninius šulinių žiedus ir iškasė šulinį, kurį dvaras 

naudojo karvių girdymui ir pieninei. Kolūkio laikais, nežinau kodėl, šulinys liko apleistas ir vėliau 

užgriautas.  

       Kumečiai vandenį sau nešė iš Pastaunyko. Čia švarus, geras vanduo buvo. Praėjusi melioracija 

šulinį užgriovė.  

       Kumečiai malkų pasigamindavo dvaro miškuose arba naudojo griaunamų pastatų medieną. O tų 

nereikalingų dvaro statinių buvo nemažai, todėl ir malkų buvo. Be to, prieš dvaro žemių išdalinimą 

buvo kertami medžiai, augę dvaro laukuose, arba prie Makniūnų kapinyno, kur buvo nemažas plotas 

miško. Todėl malkų ir statybinės medžiagos dvarui nestigo iki 1940 metų nusavinimo. Dvarui priklausė 

ir miško plotas, esantis abipus kelio, einančio į Lydekininkus, ir iki balų, maždaug apie 25 ha.  

       Kol stovėjo dvaro pirtis, o ji buvo ant upelio kranto, kairėje upelio pusėje, dvaro žmonės joje 

prausėsi. Kumečiai ją kūrendavo ir jie tenai nusiprauskavo, gerai išsivanodavo. Vėliau pirties nebuvo, 

tai žiemos metu dvaro žmonės eidavo praustis į naujakurių pasistatytas pirtis, o vasarą – į Makniūnkos 

ežerėlį. Tais laikais Makniūnkoje buvo švarus vanduo. Čia buvo du nedideli pliažai–maudyklės: 

moterų ir vyrų. Makniūnkos ežere maždaug iki 1960 metų maudydavosi Makniūnų, Raitininkų ir 

Jaujakaimio kaimų gyventojai. Apsingė ne tokia buvo patraukli. Kad Makniūnkoje būtų kas prigėręs, 

net labai seni žmonės (daugiau kaip 100 metų) neprisimena.  

       Dabar kiaulidžių srutos ir plaunama ūkio technika užteršė šį ežerą.  

       Nežinia kodėl dvaro kumetynai neturėjo išviečių? Juk maždaug nuo 1929 metų buvo vyriausybės 

įsakymas naudoti „savo reikalu“ išvietes. Kodėl dvarininkui nebuvo taikomas tasai įstatymas, neaišku. 

Juk dvaro savininkas savo kumečius aprūpindavo gyvenamuoju plotu, tai ir išvietes privalėjo padaryti. 

Ponams vis buvo lengvata. Valstiečiams už išviečių neturėjimą dėjo baudas, o ponui – ne. Ponas sau 

išvietę turėjo. „Savo reikalu“ dvaro žmonės ėjo į savo kiaulių tvartelius ir apie juos. Buvo bjauru 

pažiūrėti, kiek ten gulėjo žmonių išmatų. Ir beveik viešai tai reikėjo atlikti. Tokia padėtis ilgai buvo 

apie didelį kumetyną prie upelio.  

       Čia, Makniūnų dvare, kaip ir visur, gimė ir mirė žmonės. Dvaro savininkas K. Muiželis neleido 

kumečiams laidotis Makniūnų dvaro kapinyne. „Dvariokai“ savo mirusius turėjo laidoti gretimų kaimų 

kapinynuose – Raitininkų, Lydekininkų, Galintėnų, Savilionių ar Veismūnų. Tų kaimų žmonės leido 

dvaro žmonėms laidotis savo kapinėse. Taip buvo nuo senų laikų iki tarybinės santvarkos. Dabar 

Makniūnų kapinėse laidojasi visi, kas tik nori. Dar ir draudžiamu laidoti laiku Makniūnų kapinėse 
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kumečiai laidojo savo gimusius negyvus naujagimius, bet tiktai naktimis, slaptai nuo dvaro savininkų. 

Gal todėl gyventojai sakydavo, jog šiuose kapuose vaidenasi: kai kada praeivį kelyje prie kapų lydi 

maža mergytė balta suknele. Tai tvirtino ir Juozas Gudukas iš Raitininkų, kad ir jį kartą buvo lydėjusi 

tokia mergytė, nors jisai buvo laisvamaniškų pažiūrų ir jokiais vaiduokliais netikėjo, šiais laikais 

vaiduokliai nesirodo. Dvaro savininkai kai kuriems savo tarnams leido pasilaidoti šiose kapinėse.  

       Kai 1940 metų rudenį buvo išdalinta dvaro žemė, kumečiai gyveno dvaro kumetynuose ir savo 

gyvulius laikė dvaro pastatuose. Tas pats buvo ir grįžus tarybinei santvarkai 1944 metų vasarą. Visi 

atsiėmė savo buvusius sklypus, bet iki kolektyvizacijos jokių trobesių nesistatė, laukė kolūkinės 

santvarkos. Taip ir nebuvo ant šitų išdalintų dvaro laukų pristatyta trobesių. Juos pasistatė tik trys 

gyventojai. Taip ir vargo likusios kumečių šeimos, kol gyvenvietėje pasistatė naujus nuosavus namus.         

 

 

SAMDOS SUTARČIŲ SĄLYGOS 

žemės ūkio darbininkų5 

 

 

Pasirėmęs žemės ūkio darbininkų samdos įstatymo (V. Ž. Nr.3O6, eil. 2057) paragrafu 10, nustatau 

šias normalines samdos sutarčių sąlygas: 

1. Metinių darbininkų samdos metai skaitomi – darbininkų–ordinarininkų nuo balandžio 

mėn. 1 d. ligi kitų metų balandžio mėn. 1 d. Kitų metinių samdinių (vaikinų, merginų) nuo sausio mėn. 

1 d. ligi kitų metų sausio mėn. 1 d. 

2. Visoje Lietuvoje nustatomas šis vidutinis metinis žemės ūkio darbininkų atlyginimas, 

kuris, žiūrint atskirų rajonų – gyventojų ekonominio pajėgumo ir darbo brangumo, gali būti padidintas 

arba sumažintas taip – darbininkų–ordinarininkų – ligi 10%, kitų metinių darbininkų – ligi 20%. 

I. Darbininkų–ordinarininkų atlyginimas – 

a) tinkamas gyventi butas, 

b) 32 cnt tinkamos rūšies grūdų, iš jų: 

18 cnt rugių, 3 cnt kviečių, 4 cnt miežių, 4 cnt avižų, 3 cnt žirnių. 

Pastaba: jei ūkyje kviečių, žirnių, miežių ar avižų nesėjama, tai vietoje nesėjamų javų duodama 

darbininkui pasirinkti kitų čia minėtų javų kiekis. 

c) 0,3 hektaro išdirbtos žemės bulvėms 

0,2      „ – „       „– „      „ – „    linams 

0,1      „ – „       „– „      „ – „    daržovėms 

d) ganiava ir pašaras vienai karvei, dviems avims ir dviems kiaulėms, skaitant: 

                                                           
5 "Vyriausybės žinios", 1930 m. balandžio 16 d. Nr. 324 
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1) 400 klg. šieno, 240 klg pelų ar akselio, 500 klg vasarinių šiaudų ir 950 klg 

žiemkenčių šiaudų karvei. 

2) 100 klg pieno ir 125 klg vasarinių šiaudų vienai aviai 

3) 240 klg pelų kiaulėms. 

e)  tvartai jo gyvuliams, pastogė pašarui ir podėlis daržovėms 

g)  atvežti 8 kub. mtr malkų ir 20 kub. mtr. žabų arba 12 kub. mtr. malkų ar atatinkamas 

kiekis durpių 

i)  180 lt. pinigais. 

Jei darbininkas gyvulių nelaiko arba ūkio valdytojas negali laikyti karvės arba avių, tai už avių 

laikymą atlyginama 130 klg rugių ar 8 klg vilnų ir už karvės laikymą atlyginama nuo gegužės mėn. 1 

d. ligi lapkričio mėn. 1 d. po 5 ltr. ir nuo lapkričio mėn. 1 d. ligi gegužės men. 1 d. po 3 lrt. nenugriebto 

pieno kasdieną. Vietoje 0,3 ha žemės bulvėms, ūkio valdytojas gali duoti 50 cnt bulvių ir vietoje 0,2 

ha linams, 120 lt. pinigais. 

II.  Metinių darbininkų atlyginimas: 

 samdiniui 450 lt. per metus 

samdinei 350 lt. per metus 

pusberniui 350 lt. per metus 

pusmergei 250 lt. per metus  

Be to, ūkio valdytojas duoda jiems pilną išlaikymą ir darbinius drabužius. 

3. Atlyginimas mokamas – darbininkams–ordinarininkams – grūdai ir pinigai ne ilgesniais 

kaip mėnesio terminais, o kitoks atlyginimas išduodamas reikalui esant. Samdiniams 50 % metinio 

piniginio atlyginimo išmokama samdos metu, likusieji 50 % samdos metams pasibaigus. 

4. Samdos sutarčiai pasibaigus,  žemės ūkio darbininkų samdos įstatymo paragrf. 28, 29, 30, 

33, 34 nurodytais atsitikimais už ištarnautą laiką atsiskaitoma šiomis normomis – 

už sausio, vasario ir kovo mėn. skaitoma 5 % metinio atlyginimo 

už balandžio mėnesį skaitoma 6 % metinio atlyginimo 

už gegužės mėnesį skaitoma 10 % metinio atlyginimo  

už birželio mėnesį skaitoma 11 % metinio atlyginimo   

už liepos mėnesį skaitoma 13 % metinio atlyginimo 

už rugpjūčio mėnesį skaitoma 14 % metinio atlyginimo 

už rugsėjo mėnesį skaitoma 11 % metinio atlyginimo  

už spalio mėnesį skaitoma 8 % metinio atlyginimo 

už lapkričio mėnesį skaitoma 6 % metinio atlyginimo 

už grudžio mėnesį skaitoma 6 % metinio atlyginimo 
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5. Darbininkas turi stoti į darbą ir dirbti vietos įpročiais darbui skiriamu laiku. Pavasario sėjos, 

šienapjūtės ir javų valymo metu, t. y., kai darbo atidėjimas gali padaryti ūkiui nuostolius, ūkininkui 

reikalaujant, lauko darbininkas turi dirbti ir švenčių, ir poilsio įstatymo paragf. 10 ir 11 (V. Ž. 881, eil. 

1236) numatytu laiku. Už darbą šventomis dienomis darbininkui mokamas išeinant iš dvigubo dieninio 

darbininko atlyginimo. Už darbą šventomis dienomis atskiras atlyginimas nemokamas šėrikams, 

melžėjoms ir tiems darbininkams, kurie dėl savo pareigų esmės būtinus ūkio darbus turi dirbti ir 

šventomis dienomis. 

Darbininkui kasdien duodama vietos įpročiais nustatyto poilsio. Be to, duodama darbininkams–

ordinarininkams ne mažiau kaip 12 ir metiniams samdiniams ne mažiau kaip 6 laisvas dienas per metus. 

Laisvas dienas pasirenka darbininkas, bet taip, kad per mėnesį išeitų ne daugiau kaip 2 laisvos dienos.  

Gegužės, birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais laisvų dienų darbininkas negali pasirinkti. 

P. Aravičius J. Aleksa 

  Vidaus reikalų ministeris         Žemės ūkio ministeris 

 

*** 

 

Makniūnų dvaro kumečiai – darbininkai–ordinarininkai iki 1925 m. turėjo geresnes sąlygas, negu 

auksčiau nurodyta. Vėliau buvo daug mažesnės, negu tose taisyklėse nurodyta.  

 

 

PIRMAS MAKNIŪNŲ DVARO IŠPARCELIAVIMAS 

 

     Kai dvarai buvo dalijami kumečiams, bežemiams, mažažemiams, o svarbiausia, savanoriams, 1926 

metais atėjo eilė ir Makniūnų dvarui. Anksčiau, 1924–1925 metais buvo išparceliuoti šio dvaro užsilikę 

palivarkai – Piliakalnis ir Novoplenta.  

       Atmatuojant Makniūnų dvaro plotus ir jį skirstant sklypais, man teko prie matininko dirbti. 

Matininkas Kaplanas mane, kaip jauną, paėmė lakstyti su lenta prie matavimo staliuko bei jį pernešioti. 

Kaplanas buvo žydų tautybės, storas, labai apkūnus. Vis šniokštė po kalnus vaikščiodamas. Po kelių 

metų, matuodamas Kampų kaime gyventojų miškus, prie darbo ir mirė.  

       Visur darbas ėjo sparčiai. Buvo apmatuotas visas plotas aplink, apkapčiuotas, bet kai atėjo eilė 

sklypus pradėti matuoti, darbas sulėtėjo.  

       Pirmiausia buvo apmatuotas dvaro centras – jo savininkui paliekamas žemės plotas. Tada, pagal 

žemės reformos įstatymus, savininkui buvo paliekama tik po 50 ha. Dvaro centro šiaurinę pusę, jo 

tenykštį rubežių greitai apmatavo – balos buvo paliktos naujakuriams. Gi pietinę pusę kol apmatavo, 

užtruko gal visą savaitę. Būdavo, apmatuojama, sukalama kuoliukai, kur turės būti statomi kapčiai ir 
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taip paliekama. Rytojaus dieną kuoleliai vėl per naują perkeliami. Kodėl taip lėtai eina darbas, visiems 

dirbusiems su matininku buvo neaišku. O, pasirodo, buvo taip. Matininkas Kaplanas apsigyveno pas 

Karolį Muiželį, prie vieno stalo su jais valgė, tai ir pono norus vykdė.  

       K. Muiželis, matyt, nenorėjo, kad jam pakliūtų piliakalnis, bet kad kapinynas būtų jo sklype. Taip 

ir padarė matininkas. Piliakalnis, kalvos ir balos liko naujakuriams, o K. Muiželiui – apie dvaro centrą 

lygesnės dirvos.  

       1926 metais dvaro centras buvo 50 ha dydžio. O prie rytinio K. Muiželio sklypo galo buvo palikta 

apie 50 ha žemės plotas – tokio pat ploto, kaip ir jo sklypas. Matininkas sakė, kad tai paliekama 

pavyzdingam ūkiui, bet tą plotą dirbo ir juo naudojosi dvarininkas. Vėliau tas žemės plotas ir miškas 

buvo atiduotas pono nuosavybei. Tada Makniūnų dvaras, su mišku, turėjo 150 ha plotą. Tiek ir valdė 

iki 1940 metų.  

       Visos pamiškės, kalvos ir balos buvo išskirstytos sklypais, kurie buvo 8 ha dydžio. Balos buvo irgi 

padalytos rėžiais po 2 ha ir priskirtos kiekvienam sklypui. Taip susidarė sklypas iš dviejų plotų.  

       Naujakuriams sklypai buvo išdalinti taip: savanoriai pasirinko sau sklypą kokį norėjo, kumečiams 

liko tie, kurių savanoriai nenorėjo imti.  

       Susirinko dvaro darbininkai, kurie turėjo teisę gauti žemės sklypus, ant dvaro klombos (dabar ten 

technikos garažas), matininkas ant popieriukų užrašė sklypo numerį, juos susuko į rituliuką, paėmė 

vieno vyro kepurę, sudėjo į ją tuos numeriukus, gerai juos kepurėje sukratė ir liepė paeiliui traukti. 

Taip buvo išdalinti sklypai dvaro darbininkams.  

       Valstybė skyrė kiekvienam naujakuriui po 1000 litų pašalpą (negrąžinamą) ir leido valstybiniame 

miške prisikirsti statybinės medžiagos trobesiams statytis. Vieni naujakuriai tuo pasinaudojo ir 

pasistatė trobesius gautuose sklypuose, bet buvo ir tokių, kurie už tuos pinigus ir parduotą statybinę 

medžiagą smagiai pagyveno, paskum gautą žemę pardavė.  

 

 

DVARO DALIJIMAS 1940 METAIS 

       

      1940 m. rugpjūčio mėnesį prasidėjo žemės dalijimas, buvo sudaryta Merkinės valsčiaus žemės 

dalijimo komisija. Jos pirmininku buvo paskirtas makniūniškis Vincas Sakalauskas, pavaduotoju – šių 

eilučių autorius. Ši žemės reforma palietė visus, kas turėjo virš 30 ha žemės. Savininkui buvo 

paliekama 30 ha, o kas viršaus – paimama ir duodama kitam, mažai jos turinčiam arba neturinčiam.  

      Pagal nuostatus, dvarai, kuriuose buvusi baudžiava, visiškai nusavinami, savininkui nieko 

nepaliekant. Kadangi Makniūnų dvare buvusi baudžiava, tai jo savininkams nieko nepaliko. Tiesa, 

buvo dvaro centras su sodu ir pastatais, 30 ha ploto, paliktas kaip valstybinis sklypas. Likusi žemė, 

apie 125 ha, buvo išdalinta dvaro darbininkams.  
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       Toji žemės reforma vyko skubiai. Makniūnų dvaro naujakuriai gautuose sklypuose tais pačiais 

metais spėjo pasisėti rugius.  

       Prie žemės dalijimo dirbo du matininkai. Kapčių (ežiaženklių) netaisė, bet tik užkaldavo kuoliuką. 

Sklypus skirstė Žemės dalijimo komisija.  

       Naujakuriams rugių sėklą davė valstybė, šiaip, daugiau jokios paramos. Kas turėjo už ką, pirko 

seną pastatą ir 1941 m. pavasarį savo sklype pasistatė. Visi Makniūnų dvaro naujakuriai gyveno 

kumetynuose ir naudojosi dvaro ūkiniais pastatais.  

       Koks visų, gavusiųjų žemės, buvo džiaugsmas, kad ir jie turės savo nuosavybę ir bus lygūs su 

kitais smulkiais ūkininkais. Nevadins jų dvariokais, kaip iki šiol!         

 

 

ŽEMĖS GERINIMAS 

 

      Makniūnų dvaro, kaip ir aplinkinių sodžių, žemė buvo nelabai derlinga. Be to, ją buvo apleidę 

anksčiau valdžiusieji. Todėl, pradėjęs dvarą valdyti Karolis Muiželis ėmė gerinti žemę (maždaug apie 

1880 m.). Ėjo kalbos, jog Karolio tėvas Jonas Muiželis šiam savo sūnui užrašęs visą Makniūnų dvarą 

su visais jo palivarkais, o kitam sūnui Tadui – nieko. Tadą rado Makniūnų miške persišovusį iš 

medžioklinio šautuvo. Žmonės šnekėjo, kad netyčia persišovė, o kiti sakė, kad pats nusišovė, kai tėvas 

dvarą aprašė Karoliui.  

       Jono Muiželio buvo keturi vaikai: Karolis, Tadas, Julė ir Marytė, o tėvas visą dvarą užrašė vienam 

Karoliui. Jis buvo vyriausias, be to, Vokietijoje baigęs agronomijos mokslus. Gal dėl to jam ir teko 

šitas dvaras.  

       Tapęs dvaro šeimininku, K. Muiželis stvėrėsi pakelti žemės derlingumą. Ir ko jisai nemėgino! 

Pirmiausia pradėjo miške kirsti ėglius (kadagius). Juos smulkiai kirviais sukapodavo ir klodavo tvartus, 

kad daugiau būtų mėšlo. Bet šis būdas derlingumo nepakėlė, teko ėglių trąšos atsisakyti.  

       Vėliau buvo atsigręžta į durpes, kurių Makniūnų laukuose buvo daug. Buvo kasamos „kapanicos“ 

– tranšėjos. Durpėmis klojo tvartus ir šiaip nuo tranšėjų vežė į laukus, ten jas barstė ir aparė. Po kelių 

metų dirva pagerėdavo ir už triūsą atsilygindavo geresniu derliumi. Tos iškastos duobės – „kapanicos“ 

Makniūnų laukuose ilgai matėsi ir tiktai 1984 metų melioracija jas sulygino. Seni žmonės šnekėjo, kad 

durpės labai pakėlė laukų derlingumą.  

       Iki Pirmojo pasaulinio karo visi Makniūnų laukai buvo nusausinti atvirais grioviais. Visi Makniūnų 

laukai buvo nusėti pievomis, pievelėmis. Tai buvo laukai išraizgyti grioviais, kaip voratinkliais, kas 

mažino jų apdirbimo spartą. Bet išmirkimas sumažėjo, dirbamos žemės derlingumas padidėjo.  

       Jau apie 1929 metus dvaro centro laukai buvo pradėti sausinti uždaru drenažu. sumažėjo griovių 

tinklas. Pasidarė lengviau žemę dirbti, be to, padidėjo dirbamos žemės plotas.  
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       Drenažas buvo toks. Iškasamas reikalingo gylio griovys. Jo dugne klojama akmens atskala, ant jos 

iš abiejų pusių statomos akmenų plaušės. Viršuje jos susiremia pačios. Gaunasi akmenų tuneliukas. 

Ant jų užklojama eilė karklų ir užkasama žemėmis. Tokiu drenažu vanduo puikiausiai nutekėdavo, 

užsikišimų nebūdavo. Žinau tokių drenažų, išsilaikiusių ir po 50 metų.  

       Taip Makniūnų dvaro centro laukai 1930–1940 metais buvo pavyzdžiu, kaip tvarkyti dirbamą 

žemę. Dvaro pavyzdžiu sekė ir aplinkiniai ūkininkai;  

       Dvaras iš dirbamos žemės buvo išvežęs ir pakelėse sukrovęs visus akmenis. Be savininko žinios 

negalima buvo paimti nė vieno akmens.        

 

       

ŽEMĖS ŪKIO DARBAI MAKNIŪNUOSE 

 

      Makniūnų dvaro laukai ir iki jo išdalinimo buvo gerai dirbami. Tada visi žemės dirbimo darbai 

buvo atliekami arkliais. Žiemkenčiams pūdymas buvo ariamas du kartus. Kai tekdavo pereiti per išartą 

lauką, jame koja klimpdavo pusiau kelienių. Dirva buvo puri, minkšta, lyg iškilęs pyragas.  

       Pūdymą ardavo (kartodavo) prieš žiemkenčių sėją todėl, kad iki sėjos arimas pagulėtų dar dvi 

savaites. Tada arimas susiguli ir žiemkenčių šaknims geresnės sąlygos, kai dirva neslūgsta po sėjos. 

Žiemkenčių nesėdavo anksti, kaip dabar, o sėdavo apie rugsėjo pabaigą – spalio pradžią. Ir jie prieš 

užšalimą suželdavo, neperaugdavo ir gerai žiemodavo, nežiūrint, kokios būdavo žiemos.  

       Kviečius pavasarį dar ir kaupdavo. Buvo ant ratuko kauptukas su noragėliu. Juo vyras prieš save, 

pagal kviečių eiles, stumia kauptuką, supurendamas kiek dirvą ir sunaikindamas piktžoles. Dvarą 

išparceliavus, kviečių nesėdavo.  

       Nupjautus rugius statė į gubas – „sėdelius“, bet ne taip, kaip sodžių gaspadoriai po dešimt pėdų ir 

„sėdelius“ į vieną eilę, o po kiek papuolė pėdų ir kur susirinkdavo daugiau pėdų. Kaimų įmonės savo 

„sėdelius“ uždengdavo „kepure“ (rugių pėdu), o dvaras gubų nedengdavo.  

       Kai pėdai išdžiūdavo, rugių lauko plote kraudavo kūgius. Juos mokėdavo gerai sukrauti, taip, kad 

šiaudo iš kūgio neišpeši. Kūgiai buvo gražūs. Iš apačios jie buvo siauresni, toliau – storesni, o į viršų 

– užsmailinti. Tokiems kūgiams lietus nieko nekenkė, jie galėjo stovėti kažin kiek. Žiemą rugius iš 

kūgių veždavo į kluoną ir kuldavo.  

       Vasarojų (miežius, avižas) dvaras irgi sėdavo iki jo išdalinimo ir vėliau. Vasarojų pjaudavo 

dalgiais, o ne pjautuvais, kaip sodžiaus gaspadoriai. Tik ką nupjautą vasarojų grėbdavo rankiniu grėbliu 

ir rišdavo į „krūveles“. Tai nedidelis glėbelis miežių ar avižų, pastatytas ant šiaudų drūtgalių (kamblių) 

ir jų varpos jais pačiais surištos viršuje krūvelės. Taip sustatytam vasarojui mažiau pakenkdavo 

lietingas oras, jis greičiau išdžiūdavo, vežant, tas krūveles buvo patogu šakėmis paduoti į vežimą, 
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spartesnis būdavo darbas. Į krūveles taip pat statydavo ir nušienautas dobilus, tik, žinoma, kai jie kiek 

apdžiūdavo – suvysdavo.  

       Ir ankštinių javų dvaras sėdavo, kol buvo neišdalintas. Daugiausia sėdavo „bobikų“ – pašarinių 

rainų žirnių. Juos nupjautus džiovindavo pradalgėse ir čia pat grėbliais suversdavo į nedideles krūvas, 

kad būtų patogiau ir greičiau paimti šakėmis vežant į kluoną. Šieną kraudavo į seną dvaro kluoną, kuris 

stovėjo toje vietoje, kur dabar kolūkio lentpjūvė. Kluonas buvo aukštas, tai šienas iki jo kraigo pastogės 

buvo paduodamas per keturias rankas. Tenai šieną krauti teko ir man. Raitininkų mažažemiai, kol 

dvaras buvo neišparceliuotas, gaudavo pievų iš pusės pasišienauti. Dvaro šieno pusę reikėjo savo 

jėgomis suvežti ir sukrauti tame kluone. Veždavo susitarę visi, kurie gaudavo pievos. Taip buvo 

lengviau sukrauti – daugiau darbo rankų.  

       Po 1926 metų išdalinimo dvaras kitaip tvarkėsi. Jau nebuvo dedami kūgiai, nes viskas tilpo 

kluonuose. Ir vėliau, apie 1937 metus, Makniūnų dvare pradėta sėti veisliniai rugiai pirmo ir antro 

atsėlio, išvesti Dotnuvoje, juos, suvežtus į kluoną, kiek palaikydavo ir kuldavo. Iki rugių sėjos jie turėjo 

būti iškulti, išvalyti, supilti į maišus, o maišai užsiūti ir užplombuoti. Supilstant į maišus, juos užsiuvant 

ir sveriant dalyvavo valdžios agronomas, kuris ant kiekvieno maišo dėjo klombas. Veisliniai rugiai per 

„Lietūkį“ buvo parduodami ūkininkams. Taip buvo platinami naujų veislių rugiai.  

       Be organinių trąšų, dvaras naudojo ir mineralines. Rugiai, kaip mūras, buvo dideli, vienodai augo 

tiek klonėje, tiek ir kalvoje. O pas naujakurius taip neaugo. Jie neturėjo už ką pirkti trąšų. Maišas 

zuperio (100 kg) kainavo 18 litų, o 50 kg rugių – 7–10 litų. Todėl smulkūs ūkeliai iki 1938 metų 

mineralinių trąšų beveik nenaudojo – nepajėgė jų pirkti.  

       Bulvių irgi nemažai sodino, ypač, kol dvaras buvo neišdalintas. Jas veždavo į Alytų parduoti. 

Dvaras savais arkliais nepajėgdavo išvežti bulvių į Alytų, tai kvietė aplinkinius gyventojus, kas turi 

laiko, jas vežti. Raitininkų mažažemiai tuo naudojosi – vis uždarbis. Kas nori jas vežti, nueina į dvarą 

ir ponia Muiželienė parašo raštelį, kad šitam žmogui duotų vežti. Ir viskas! Atsveria ir sukrauna bulvių 

maišuose tiek, kiek paveža arklys, ir važiuok. Tais laikais, iki 1924 metų, keliai iš Makniūnų buvo 

labai blogi, rudenį vos išvažiuojami, ypač Šiškienės mišku (miškas tarp Lydekininkų ir Kampų kaimų). 

Kiti vežė pro Navasodus, bet ten rudenį irgi buvo ne kelias, o purvo klanas, kuriame ratai iki stebulių 

skendo. Tai ir vežė dvaro bulves tik tie, kurių buvo stiprūs arkliai ir ratai. Dvarą išparceliavus, jau 

neprašė ūkininkų vežioti bulvių, nes mažiau jų sodino.  

       Po 1926 metų dvaro sumažinimo, savininkas K. Muiželis tvarkė savo laukus. Visi stambūs 

akmenys iš laukų buvo išvežti ir sukrauti pakelėse, kad netrukdytų žemę dirbti. Iškarčiavoti visi 

medžiai iš pievų, jos nusausintos grioviais. Drenažu panaikinta beveik visi grioveliai iš pievelių ir daug 

jų paversta ariama žeme.  

       Apie 1935 metus Makniūnų dvare jau buvo ratinis traktorius. Juo visus laukų darbus dirbo K. 

Muiželio sūnus Vacekas. Tai buvo pagalba arkliams. Dalis dvaro trobesių nugriauta ir palikta tik tiek, 
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kiek jų reikėjo sumažintam dvarui. Dvaras turėjo ir garinį „paraviką“, kuriuo kuldavo javus, malė ir 

kitus darbus darė. Tasai „paravikas“ buvo malkomis kūrenamas.  

       Sumažinus dvarą, nereikėjo „akanamo“. Todėl po kelių metų ekonomas Černeckis su šeima iš 

Makniūnų išsikėlė kažkur. Tai tas pats Černeckis, kurį žiauriu vadino Juozas Jegelevičius iš Vabalių, 

rašydamas savo atsiminimus iš dvaro darbų. Buvęs kumetis Viktoras Stražnickas irgi sakė, kad 

Černeckis buvo piktas. Vėliau Muiželis ekonomų nelaikė, pats viską prižiūrėdavo ir tvarkė. Tiktai laikė 

vadinamus „pisorius“ – raštininkus. K. Muiželis pėsčias, šunų lydimas, mėgo apžiūrėti laukus, juose 

vykstančius darbus.  

       Makniūnų dvaras iki 1940 metų laikė apie 80 melžiamų karvių, 20 telyčių, apie 20 arklių ir 30 

kiaulių. Ūkiui, turinčiam dirbamos žemės su pievomis 125 ha, tai neblogi rodikliai.  

       Vienam šeimininkui viską sužiūrėti, apeiti buvo nelengva. Ne visi darbai buvo atliekami gerai, o 

ypač bulvių išrinkimas. Kasėjos, o jos kasė daugiau rankomis, negu kasamąja, jų daug palikdavo. Kartą 

senė Grinevičienė, gyvenusi dvare, iš bulvienų prisirinko septynis maišus bulvių ir nuėjo kas poną 

Muiželį prašyti arklių joms parsivežti. Muiželis paklausė, kam jai reikia arklių. Toji ir pasakė, kad nori 

bulves parsivežti. Ponas arklių nedavė, o bulves įsakė išpilti ant lauko. Neleido jomis pasinaudoti – 

„kad palikote, neišrinkote, tegu žūsta“. Be griežtumo, tvarkingumo, kur dirba svetimos rankos, 

neapsieisi. To laikėsi ir dvaro šeimininkas.  

       Aplinkiniai ūkininkai stebėdavo dvaro žemės dirbimą, derlius ir daug ką savo ūkiuose 

pritaikydavo. Makniūnų dvaras 1930–1940 m. laikotarpiu buvo pavyzdžiu aplinkiniams kaimams, kaip 

reikia žemę dirbti ir ką iš jos gauti. 

 

 

MAKNIŪNŲ PIENO PERDIRBIMO BENDROVĖ 

 

Apie 1928 metus pradėjo veikti Makniūnų pieninė. Tada, iš ūkininkų karvių surinktas pienas, buvo 

„superuojamas“ Makniūnų dvaro patalpose ir dvaro įrankiais. Dvarininkas Karolis Muiželis leido 

naudotis savo patalpomis ir pieninės inventorium. Net ir pieninės vedėjai davė kur gyventi. 

Dvaro pieninė buvo prie pastato, priešais mūrinį tvartą (ir dabar jame kiaulės); Tasai ilgas medinis 

gyvenamas namas savo šiauriniu šonu buvo prisiglaudęs prie mūrinio tvarto. Tenai visą laiką viename 

jo gale (į vakarus) gyveno dvaro ekonomas, o kitame gale buvo tvarkomas dvaro karvių pienas. Taigi, 

čia ir prisiglaudė Makniūnų pieno perdirbimo bendrovė, kol neturėjo savo patalpų. 

1929 metais Makniūnų pieno perdirbimo bendrovės valdyba pas K. Muiželį nupirko žemės sklypą 

tarp kelio ir dvaro sodo, kur dabar yra Stanulienės ir kolūkinio namo sodybos. Pieninės pamatai ir rūsys 

dar ir nūnai yra. Tai buvo nemažas medinis pastatas. Pieninės statyba rūpinosi jos valdyba ir 
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pienininkas. Statant Makniūnų pieninę, valdybos pirmininku buvo Piliakalnio kaimo ūkininkas Jonas 

Dabkevičius. 

Pieninės pastatas buvo pastatytas šonu link kelio. Kelio pusėje buvo pienininko gyvenamas 

kambarys ir raštinė. Čia gyveno pienininkai, čia buvo vedama pieninės buhalterija (pilna italų tipo 

buhalterija). Buhalteriją vedė patys pienininkai arba jiems padėdavo pagalbines knygas vesti kas nors 

paprašytas. Pati pieninę buvo šiaurinėje pastato pusėje. Privažiavimas prie jos ir durys, kur buvo 

priimamas pienas, – pastato gale, į vakarų pusę. 

Ilgą laiką Makniūnų pieninėje sviestas buvo mušamas rankomis sukant „muštokę“. Tai nelengvas 

darbas, ypač kol įsuki „muštokę“. Sviestas turėjo susimušti per 40 minučių ir, jokiu būdu, ne anksčiau. 

Tiek laiko ir reikėjo sukti „muštokę“. O jeigu matydavo, kad sviestas susimuš anksčiau, į „muštokę“ 

pildavo šaltą vandenį. Tokia tada buvo sviesto mušimo technologija. 

Sviestą dėdavo į medines statinaites, berods, po – 50 kilogramų. Tose statinaitėse arkliais jį 

veždavo į Alytų. Ilgiausia sviestą iš Makniunų į Alytų savo arkliais vežiojo ūkininkas Kareiva iš 

Piliakalnio. Vasarą sviestą veždavo labai anksti, kol buvo vėsu. 

Alytuje sviestą priduodavo į specialų sandėlį prie geležinkelio stoties. Iš ten traukiniu Pieno 

centras jį eksportuodavo į Vokietiją, vėliau – į Angliją, kai vokiečiai dėl Klaipėdos krašto užpyko ant 

Lietuvos ir atsisakė pirkti jos žemės ūkio produktus. Tada buvo ieškoma rinkos Anglijoj ir kitur. 

Dalį sviesto Makniunų pieninėje fasuodavo į specialų popierių, po pusę kilogramo. Buvo 

išspausdintas dailus viršelis, kuriame užrašyta, jog sviestas pagamintas Makniūnų pieninėje. Vasarą 

kai kuriomis dienomis čia pagamindavo virš pusės tonos sviesto. 

Ankstų rytą kiekvienas ūkininkas savo arkliu atveždavo pieną. Čia pat jį „superuodavo“ ir liesą 

grąžindavo savininkui, kuris, grįždamas iš pieninės, jį parsiveždavo. Su kitų ūkininkų pienu 

nemaišydavo, separavo kiekvieno atskirai. Pasukas pieninė pardavinėdavo po 1 centą už litrą. Kas 

norėjo, galėjo pirkti. Tai jau buvo pieninės bendrovės pinigai. Be to, dalį pasukų galėjo pasiimti 

pieninės darbininkai, tik, žinoma, už pinigus. 

Kartu su statoma pienine buvo ruoštasi ir šulinį kasti. Pieninė be vandens – ne pieninė. Čia gi jo 

daug reikia. Betono žiedus šuliniui 1929 metais darė čia pat vietoje alytiškiai. Jie tais metais ir iškasė 

šulinį, kuriuo vietos gyventojai ir šiandien naudojasi. Šulinys gilus, bet vanduo nekokybiškas. Dėl 

blogo šio šulinio vandens, vėliau negalėjo Makniūnų pieninės sviesto eksportuoti į Angliją. Vanduo 

kenkė sviesto kokybei ir, matyt, anglų lordai jį išbrokavo. 

Vokiečių okupacijos metais, berods, 1942–aisiais čia buvo gręžiamas artezinis šulinys. Žmonės 

gręžė rankomis, darbas ėjo lėtai. Šulinio gręžimui vadovavo atsiųstas specialistas. Per ilgesnį laiką 

gręžinys buvo baigtas, vanduo rastas geras. Iš šulinio vandenį siurbliu reikėjo pakelti 60 metrų. Tokiu 

būdu, Makniūnų pieninė buvo aprūpinta geru vandeniu, kuriuo naudojosi maždaug iki 1947 metų. Apie 

tuos metus pieninės pastatas buvo išardytas, nuvežtas Merkinėn ir ten pastatytas gyvenamas namas. 
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Taip liko artezinis šulinys apleistas, o Makniūnų apylinkė neteko geros pieninės. Artezinio šulinio 

gręžinys buvo apardytas ir išnyko. Nei valdžia, nei gyventojai to šulinio likimu nepasirūpino. Artezinio 

šulinio gręžinys buvo toje vietoje, kur dabar Stanulienės tvartas vakarų pusėje. Taip patys pareigūnai, 

per savo nesusipratimą, sunaikino tokią pieninę ir gerą šulinį. Daug kur pats žmogus kartais padaro tai, 

ko nereikėtų daryti. 

Makniūnų pieno perdirbimo bendrovė buvo sąvarankiška, niekam nepriklausanti organizacija, 

kaip ir visos kitos panašios pieninės. Pelnas ar nuostoliai buvo jos. Visas tokias pienines jungė Pieno 

Centras, kuris pieno produktus eksportuodavo į užsienį. 

Kiekvienas ūkininkas, statantis pieną, galėjo būti čios bendrovės nariu. Pieną galėjo statyti ir ne 

pieninės bendrovės nariai. Iš jų pieną irgi priimdavo, bet jie nenešė materialinės atsakomybės už 

pieninės nuostolius. 

Pieninės bendrovės nariai iš savo tarpo rinko bendrovės valdybą, berods, iš 5 narių. Valdyba iš 

savo tarpo išsirinkdavo pirmininką, kuris pasirašydavo dokumentus ir nešė už juos atsakomybę. 

Buhalteriją vedė pienininkai. Už tai jiems atlygindavo ir dar gaudavo pienininko algą. Pieninės 

bendrovės pirmininkas irgi gaudavo atlyginimą, rodos, kad 100 litų mėnesiui. 

Sviesto išeiga buvo pieninės vedėjo žinioje ir jis tai tvarkė, žinoma, ne be naudos sau. Neveltui 

gyventojai šnekėjo, kad pienininkai yra antieji klebonai. Jie turtėjo, kaip ir kunigai. Nors ir buvo 

pieninės valdyba, bet argi ji stovės prie „muštokės“ ir žiūrės kiek išeis sviesto iš surinktos grietinės. 

Lobo pienininkai, lobo ir Pieno Centro vadovai iš valstiečių prakaito. Bet pieną statantys ūkininkai 

buvo patenkinti pajamomis už pieną. 

Pirmieji pieninės bendrovės nariai buvo: Zigmas Verenius iš Savilionių, Viktoras Pilkionis iš 

Galintėnų, Jonas Dabkevičius iš Piliakalnio, Balys Drobnys iš Pilkaraiščio, Petras Drobnė, Mikas 

Pliauga iš Raitininkų ir daugelis kitų ūkininkų iš visų aplinkinių kaimų. 

Apie 1928 metus atsirado kontrolasistentai, kurie organizavo ūkininkus į ratelius karvių bandai 

gerinti, mokė jų tinkamo šėrimo ir priežiūros. Atlyginimą jiems mokėjo Žemės ūkio rūmai. Pirmasis 

kontrolasistentas čia buvo Baubonis. Po jo atvyko kontrolasistentas Antanas Subačius, dabartinis Trakų 

Vokės mokslinis bendradarbis, bulvių ir lubinų selekcininkas. Jis čia pabuvo tik vienus, 1930 metus. 

Šie specialistai tikrino karvių pieno riebumą, todėl sunkino pieninių vedėjams vogti riebumą. Tų 

ratelių nariai žinojo savo karvių pieno riebumą. Bet ne visi gaspadoriai priklausė kontrolasistentų 

kuopelėms. Šita ūkininkų organizacija buvo plati, ji apėmė visus Makniūnų apylinkės kaimus ir net 

Nedzingę siekė. Šiai organizacijai priklausė ir Makniūnų dvaro savininkas K. Muiželis, nors jis pieno 

šiai pieninei ir nestatė, nes turėjo savo pieninę. Taigi, šita organizacija ir šie specialistai buvo pažaboję 

pienininkų apetitus.  

Pieninei reikėjo ledų vasarą, karščių metu, arba bet kada, mušant sviestą atšaldyti grietinei. 

Ledams vežti pieninė skelbdavo varžytines. Laimėdavo tas, kuris už mažesnę pinigų sumą apsiimdavo 
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jų privežti. Ledus dažniausiai pjaudavo iš Makniūnkos ežero, rečiau – iš Gailinto. Ledą pjaudavo 

pjūklais ir iš karčių specialiai padarytais gaudytuvais jo gabalus ištraukdavo ant ežero ledo viršaus. Čia 

ledą sudaužydavo mažesniais gabalais ir kraudavo į roges. Ledus kraudavo į prie pieninės iškastą 

tranšėją. Joje su kaupu prikraudavo ledų, smulkesniais ledais užpildydavo tarpus ir uždengdavo 

šiaudais, spaliais ar kitomis medžiagomis. Taip ledai išsilaikydavo iki žiemos, o pieninė be šaldytuvų 

išsaugodavo produktus. Dvaras turėjo atskiras ledaunes, nes ir jam reikėdavo ledų. 

Buvo ir taip, kad valdybos pirmininku išrinkdavo beraštį žmogų. Juo buvo išrinktas ir Mikas 

Pliauga iš Raitininkų, nemokėjęs nei skaityti, nei rašyti. Pavardę išmoko pasirašyti, tai ir pasirašydavo 

jam pakištus dokumentus, nežinodamas ant ko. pasirašo. Pienininkas parodo kur reikia pasirašyti, tai 

M. Pliauga ir paišo savo parašą. Taip Mikui Pliaugai už šį garbingą postą teko sumokėti apie 3000 litų. 

Buvo tokion kilpon pakliuvęs ir stambus ūkininkas Vincas Prieskienis–Batulevičius iš Menciūniškės. 

Nors tasai ir mokėjo skaityti ir rašyti, bet argi susigaudysi popierių – dokumentų mariose. Tik šitas 

mažiau už M. Pliaugą sumokėjo. Makniūnų pieninėje buvo ir nesąžiningų vedėjų, kurie lobo, 

naudodamiesi žmonių mažaraštingumu.  

Vokiečių okupacijos metais, apie 1943 m. iš Makniūnų pieninės į Merkinę, pro Raitininkus, 

Samūniškes, Kačingę buvo pravesta telefono linija ant stulpų. Telefonas buvo įvestas dėl to, kad 

tarybiniai partizanai naktį ateidavo į pieninę, pasiimdavo sviestą ir palikdavo raštą – pakvitavimą, kad 

paėmė sviestą. Pienininko už tai nebausdavo. Įvedus telefoną, pienininkas pranešdavo Merkinėn, kad 

paimtas sviestas. Bet Merkinėje vokiečių buvo nedaug ir jie nedrįsdavo sekti partizanų. Nieko nepadėjo 

ir telefonas. 

1944 metų liepos 15 d šį kraštą išvadavus Raudonajai armijai, kažkas pradėjo nupjaudinėti telefono 

stulpus ir pasiimti vielą su stulpais. Taip buvo sunaikinta telefono linija Makniūnai–Merkinė. Pasirodo, 

kad kiekvienas ūkininkas ties savo žemės sklypu pjovė telefono stulpus. Iš vielos pasidarydavo vinių, 

nes tada nebuvo jų pirkti. 

Makniūnų pieninė čia veikė dar ir 1946 metais. Į Merkinę ji buvo perkelta todėl, kad apylinkės 

miškuose buvo daug nacionalistų, kurių bijojo pienininkai ir nėjo dirbti. 

Kaip jau minėjau, pirmoji Maknianų pieninės pienininkė buvo L. Mikėnaitė, o paskutinis – 

Masiulis. Iš viso per pieninės gyvavimo laikotarpį jų čia buvo apie dešimt. Vieni buvo ilgiau, kiti 

trumpiau. 

Vokiečių okupacijos metais buvo nurodyta, kiek kuris ūkininkas privalo duoti pieno. Už 

nevykdymą buvo griežtos bausmės. Vokiečiai už pieną pakaitalu ėmė ir lašinius. O apie 1943 metus 

surinktus pieninėje maisto produktus paimdavo tarybiniai partizanai. Ir taip iki išvejant vokiečius. 

Grįžus tarybinei santvarkai, irgi buvo nustatyta privalomas pieno kiekis nuo karvės. Buvo galima 

nešti pieną arba nustatytą kiekį sviesto. Kaip kam išėjo, taip ir darė. Bet pradėjus siausti nacionalistų 

bandai, pienininkas pabėgo Merkinėn ir Makniūnai neteko gerai įrengtos pieninės ir artezinio šulinio. 
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POGRINDINĖ VEIKLA MAKNIŪNUOSE 

 

            Apie 1918 metus Makniūnų dvaro darbininkai ir kumečiai išsikovojo sau neblogas sąlygas. 

Tada jie (kiekviena šeima) laikė po dvi melžiamas karves, avių, kiaulių, paukščių. Tada čia veikė 

socialdemokratų partija. Aktyviausi jos nariai buvo dvaro kalviai Albaičiai. Be to, buvo neramūs laikai. 

Raudonoji Armija buvo užėmusi Alytų, Merkinę... Todėl dvaras ir vykdė darbininkų bei kumečių 

reikalavimus.  

       Po 1926 m. fašistinio perversmo, valdant tautininkams, dvarų savininkai atsigavo. Taip buvo ir 

Makniūnų dvare. Jo savininkas K. Muiželis apkarpė dirbančiųjų teises, o to reikalavo ir vyriausybė. 

Iškrikus Albaičių šeimai, įvedus Lietuvoje griežtą diktatūrą, Makniūnų dvaro darbininkų veikla 

prigeso. Bet neilgam.  

       1935 metais Makniūnų dvare veikė komunistinės kuopelės. Tais metais Julius Kilmanas gaudavo 

pogrindinės literatūros ir jos atnešdavo Raitininkų pogrindžio kuopelei. Iš kur jos gaudavo, nežinau.  

       Prasidėjus 1935 metų Suvalkijos ir Dzūkijos valstiečių neramumams, pagyvėjo pogrindinė veikla 

ir Makniūnų dvare. Policija dažnai lankėsi Makniūnuose ir Raitininkuose. Įtariamus suiminėjo, tardė. 

Kai kada beveik visus jaunus dvaro vyrus suvarydavo Merkinės policijos būstinėn.  

       Nepaisant tų visų represijų, komunistinis pogrindis Makniūnuose ir Raitininkuose ruseno. 1936 

metais Raitininkuose jau veikė trys komunistinės kuopelės. Literatūrą gaudavo iš Alytaus, Merkinės, 

Varėnos. Sekretoriais buvo Juozas Barauskas, Juozas Gudukas ir Vaclas Kukauskas. Pogrindinę 

literatūrą gaudavo Merkinėje iš Dovydo Veldykano, Nedzingėje – iš Juozo Saulevičiaus, Puvočiuose 

– iš Jono Bilinsko ir kitų nepažįstamų asmenų. O kokiais keliais literatūrą gaudavo Makniūnų 

pogrindininkai, nežinau.  

       1935 metų gruodžio pabaigoje ąžuole, tarp Raitininkų ir Navasodų laukų, buvo iškelta raudona 

vėliava su šūkiais, skirtais 1926 m. gruodžio 27 d. sušaudytų komunistų atminimui. Šūkiai buvo 

išsiuvinėti baltais siūlais raudono šilko audekle. Vėliavą siuvinėjo Genė Susmaraitė iš Galintėnų 

kaimo.  

       1936 m. gegužės 1 d. Raitininkų kaimo kapinėse, aukštoje pušyje, buvo vėl iškelta raudona vėliava. 

Ją pušin įkėlė Viktoras Zeziulevičius, saugant broliui Izidoriui ir Juliui Barauskui. Ši vėliava dabar 

saugoma Revoliucijos muziejuje Vilniuje. Kiek vėliavų iškėlė Makniūnų pogrindininkai, tikslių žinių 

nėra. Kituose šiame darbe aprašomuose sodžiuose pogrindinės veiklos nebuvo, ji reiškėsi tiktai 

Makniūnuose ir Raitininkuose. Komunistinius atsišaukimus ir literatūrą klijuodavo prie medžių, 

barstydavo, įkišdavo į gyventojų trobesius. Ją platino Veismūnuose, Jaujakaimy, Makniūnuose, 

Savilionyse, Raitininkuose, Lydekininkuose, Kampuose, Meškasalyje, Ilgininkuose ir Navasoduose. O 

kur makniūniškiai platino, tiksliai nežinoma.  
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       1935–1936 metais tarp komunistinės pogrindžio literatūros buvo pridedama ir Suvalkijos 

valstiečių sukilimo lapelių, kuriuos vietos pogrindininkai irgi platino. Tada vietos pogrindininkai 

nesuprato, ko siekia valstiečių sukilimas, bet kad jie kovojo prieš tautininkų režimą, tai ir rėmė, 

platindami jų atsišaukimus. Jų į Raitininkus atnešdavo makniūniškis Julius Kilmanas, kuriuos 

pogrindininkai išplatindavo savo veiklos zonose.  

       Noriu priminti, kad kai kas nelabai, nori pripažinti kilnios Raitininkų ir Makniūnų pogrindinės 

komunistinės veiklos, sakydami, jog čia veikė kitos tuometinės organizacijos, kaip šaulių sąjunga, 

jaunimo sąjunga (jaunimiečiai). Šauliais yra buvę Julius Kilmanas, Juozas Barauskas ir daug kitų. 

Nemažai buvo ir jaunimiečių. Po tų organizacijų priedanga buvo lengviau veikti komunistiniame 

pogrindyje. To kai kas negali suprasti ir menkina šio Dzūkijos kampelio pogrindžio veiklą, kuri iki šiol 

nenušviesta ir nelabai pripažįstama. Daugumos tų pogrindininkų jau nebėra gyvų, o kurie pasisavino 

pogrindžio veiklą vien sau, nežino tikros veiklos. Dėl to ir vyko trintis tarp šios veiklos veikėjų. Tie, 

kurie miega kapuos, tikros tiesos pasakyti jau nebegali.  

       1935 metais, naktį, kai visi sumiega, eidamas platinti pogrindinės komunistinės literatūros, Juozas 

Barauskas pasiimdavo šautuvą su šoviniais apsaugai, jeigu užkluptų policija. Šautuvą jis buvo gavęs ir 

šaulių organizacijos, nes buvo jos narys. Gi Julius Kilmanas, šaulio uniformoje, dienos metu 

parnešdavo komunistinę literatūrą. Tai tik keli pavyzdžiai iš tų laikų veiklos. Visko buvo ir visaip veikė 

šios apylinkės pogrindininkai. Tais laikais pogrindžio veikėjams buvo galima priklausyti įvairioms 

politinėms organizacijoms, net ir karinei šaulių sąjungai. Šiose kitų ideologinių pakraipų partijose bei 

organizacijose užsimaskavus buvo lengviau veikti. Nūdienos komunistai to nesupranta, o gal nenori 

suprasti. Tai tikri faktai, kurių nenori pripažinti net ir esą gyvi komunistai pogrindininkai, savo 

biografijose tai nutylėdami. Kiekviena veiklos epocha diktuoja savas sąlygas ir visi prie jos prisitaiko. 

Gal taip ir reikia. Va, koks aš, o anas – šioks ir toks! Kova dėl pogrindžio veiklos nesvetima ir šiose 

apylinkėse, dėl to ji ir nėra pilnai nušviesta.        

 

 

1940–ŲJŲ VASARA (BIRŽELIS – LIEPA) 

 

      1940 metų birželio įvykius Makniūnų dvaro kumečiai sutiko džiaugsmingai. Merkinėje, šaulių 

salėje, apie birželio 20 d. vyko didelis mitingas. Žmonių buvo pilna salė. Netilpę joje, stovėjo lauke.  

       Buvo graži saulėta diena. Prasidėjus mitingui, tvarkinga eisena, nešdami raudoną vėliavą, 

atžygiavo Makniūnų dvaro gyventojai. Vėliavą nešė ir įnešė į sceną Antanas Kacvingelis. Ją 

susirinkusieji sutiko plojimais. Po mitingo priekyje nešdami raudoną vėliavą, vėl visi išžygiavo į 

Makniūnus. Tais laikais tai buvo neįprasta.  



100 
 

       Netrukus Makniūnų dvaro kumečiai po egle įrengė pakylą mitingams. Toji eglė ir šiandien auga. 

Po ja vyko pirmieji mitingai 1940 metų istorinėmis dienomis, po ja kalbėjusieji išreiškė džiaugsmą dėl 

naujos santvarkos ir liejo pyktį išnaudotojams. Čia buvo mitinguojama ir prieš liepos 14–15 dienų 

balsavimus, renkant atstovus į Liaudies seimą.  

       Vien kalbomis ir džiūgavimais sotus nebūsi. Tą suprato ir Makniūnų dvaro dirbantieji. Kad dvaro 

savininkas neišeikvotų dvaro gėrybių, Makniūnų dvaro darbininkai 1940 metų liepos 1 d. į savo 

komitetą išrinko kumečius Aleksą Sudničenką, Antaną Sakalauską, Petrą Kilmaną ir įpareigojo juos 

kontroliuoti dvaro ūkinę veiklą. Kadangi Makniūnuose nebuvo kam surašyti dvarininkui reikalavimą 

– nurodymą, jie pakvietė mane. Jiems diktuojant, jį ir parašiau. Vykdydamas darbininkų valią, 

komitetas įteikė K. Muiželiui reikalavimą:  

       „Mes, Makniūnų dvaro darbininkų išrinktas komitetas, š. m. liepos l d. posėdyje – susirinkime 

reikalaujame iš Tamstos:  

       1) Kad pienas nuo šios dienos nebūtų statomas Alytaus, bet būtų statomas Makniūnų pieno 

perdirbimo bendrovės pieninėn.  

       2) Dvaro administravimo, t. y. tvarkymo ir prižiūrėjimo be mūsų sutikimo nevykdyti.  

       3) Nei jokio pirkimo, nei pardavimo be mūsų, t. y. komiteto sutikimo nevykdyti.  

       4) Pievų be komiteto sutikimo nepardavinėti.  

       5) Gyvulių ir jokio inventoriaus nelikviduoti.  

       6) Viso judamo turto sąrašą pateikti – įduoti komitetui.  

       7) Visų gyvulių sąrašą taip pat įduoti komitetui.  

       Pastaba: prie gyvo ir negyvo inventoriaus sąrašų sudarymo kviesti komitetą“.  

 

       Šis istorinis dokumentas dabar yra saugomas Partijos istorijos instituto prie LKK CK archyve, f. 

1308 – ap. 1308 – 19, b. 16, l. 123. Jį, tarp kitų, yra paskelbęs Juozas Jarmalavičius straipsnyje 

„Lietuvos valstiečių politinės nuotaikos pirmaisiais Tarybų valdžios metais“.  

       Aleksas Sudničenka, diktuodamas minėtą raštą, dar nežinojo, kad dvarai greitu laiku bus pradėti 

nusavinti, jų gyvuliai ir žemė bus išdalinti kumečiams. Todėl dvaro turtas taip stropiai buvo paimtas 

apsaugon.  

       Makniūnų dvaro turtas nebuvo išparduotas, jis atiteko darbininkams. Tai dėka to dvaro komiteto, 

kuris tą turtą labai stropiai saugojo.  

       Iš komiteto narių gyvas likęs tiktai Antanas Sakalauskas, gyvenantis Makniūnuose. 
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DIDYSIS TĖVYNĖS KARAS 

 

     1941 metų birželio 22 dienos rytą Makniūnų apylinkės padangę jau raižė lėktuvai su juodais 

svastikos ženklais ir iš kulkosvaidžių sėjo karštą šviną. Bet čia niekas nežuvo. Po duslių sprogimų 

pakilo juodi dūmai virš Merkinės ir Alytaus. Žmonės suprato – karas.  

       Vakarop, pamiške iš vakarų pusės prie Makniūnkos ežero pasirodė vokiečių kariai. Čia jie 

apsistojo. Atėjo keli kareiviai prie B. Ulčinsko šulinio, pasėmė kibirą vandens, prisipylė katiliuką ir 

atkišo B. Ulčinskui gerti. Prieš pildamas vandenį į katiliuką, įkišo ranką kibiran, gerokai pamaišė ir tik 

tada prisipylė. B. Ulčinskas nesuprato, ką jis ten kalba vokiškai, bet suprato – liepė šulinio savininkui 

gerti vandenį. Mano tėvas B. Ulčinskas pagėrė vandens, tada ir vokiečiai gėrė. Tai buvo atsargumas 

svetimoje šalyje, o dar ir priešo žemėje. Bijojo, kad vanduo nebūtų užnuodytas.  

       Gal į antrą karą po vokiečių atėjimo, dar prieš patekant saulei, žiūri mano tėvas, kad vokietis iš 

mūsų tvarto išsiveda arklį. Taip tada iš makniūniškių buvo paimta nemažai arklių, nes vokiečių 

gurguolės, kuri buvo apsistojusi Makniūnų dvaro centre, arkliai nepaėjo. Tada vokiečiai juos pakeitė 

vietiniais arkliais, o tuos, išsekusius, paliko. Dauguma tų arklių pas gyventojus krito.  

       Pirmomis karo dienomis žuvo du Makniūnų kaimo gyventojai: Aleksas Sudničenka (sūnus) ir 

Mačius Petukauskas. Juos sušaudė prie Merkinės. Taip pat buvo sušaudyti makniūniškiai Julius ir 

Juozas Kilmanai, gyvenę Alytuje. Ėjo kalbos, kad abu Kilmanai iš Maršako malūno kulkosvaidžio 

ugnimi pasitiko nuo Seirijų pusės žygiavusią vokiečių koloną. Keršydami vokiečiai Alytuje sušaudė 

daug vyrų, tarp jų ir abu Kilmanus.  

       Makniūnų naujakurių sklypuose pradėjo žydėti jų pasėti rugiai, bet juos nupjovė ir sau paėmė ne 

jie, o naujasis dvaro savininkas Vacekas Muiželis. Visą savo gyvą ir negyvą turtą susigrąžino tasai 

Karolio Muiželio sūnus Vacekas, kuriam Merkinės žemės dalijimo komisija 1940 metų rudenį irgi 

buvo davusi žemės sklypą ir dar pasirinktinai. O tasai Vacekas tada gavo žemės sklypą todėl, kad buvo 

vedęs žemės dalijimo komisijos pirmininko Vinco Sakalausko dėdės dukterį. Vacekas Muiželis vedė 

atkūrus tarybinę santvarką. V. Sakalauskas jo pasigailėjo, o užėjus vokiečiams, tasai savas viską 

atsiėmė ir iš savo uošvio, ir iš švogerių. Šie kaip buvo, taip ir toliau liko dvaro darbininkais, laimė dar, 

kad V. Muiželis nebuvo kerštingas, neskundė vokiečiams (o jis kalbėjo vokiškai), todėl Makniūnuose 

nebuvo kraujo praliejimo. Dvaras vėl tapo dvaru, o gavusieji žemės – jo darbininkais.  

       Kai kurie naujakuriai jau buvo spėję ir vieną kitą trobesį pasistatyti gautame sklype. Tai Juozas 

Verbickas Rinkavoj, Antanas Sakalauskas Makniūnuose, Česius Kacvingelis Majoriškėj... Tuos 

trobesius jie turėjo nusikelti iš gauto sklypo. Taip žlugo visos viltys, įdėtos į gautą sklypą ir svajotą 

jame gyvenimą.  

       Tada atsiėmė savo valdas ne tik V. Muiželis, bet ir visi kiti, iš kurių buvo atimta žemė ar miškas. 

Be Rinkavos dvaro, tada apie Makniūnus buvo paimta žemė iš tų, kas turėjo virš 30 hektarų: 
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Majoriškėje – iš Marcalio, Pilkaraistyje – iš Drobnių, Menciūniškėje – iš V. Prėskienio, Raitininkuose 

– miškas iš Lapinskų. Tada vieni džiaugėsi, o kiti verkė, aimanavo, kaip toliau reikės gyventi, 

prasimaitinti...  

       Kiek prisimenu, pirmomis karo dienomis labai nerimavo Aleksandras Sudničenka, buvęs dvaro 

komisaru ir Merkinės valsčiaus žemės dalijimo komisijos nariu, bei kiti buvę aktyvūs dvaro 

nacionalizavimo dalyviai. Bet, kaip jau minėjau, tasai Vacekas Muiželis nebuvo kerštingas žmogus, jų 

neskundė ir viskas baigėsi gerai. A. Sudničenka ramiai išgyveno visą okupacijos metą Makniūnų dvare 

su savo likusia šeima. Ten taip tat gyveno ir A. Sakalauskas, K. Kilmanas. Niekas prie jų nekibo už jų 

veiklą 1940 metais.  

       Per visą vokiečių okupacijos laiką, tai yra, nuo 1941 m. birželio 22 d. iki 1944 m. liepos 14 d., 

Makniūnuose vokiečiai beveik nesilankė, neskaitant pirmos fronto bangos, kuri per čia persirito. Vėliau 

atsilankydavo vienas kitas vokietis, bet retai. O kai kada keli kariškiai iš Alytaus atvykdavo kas V. 

Muiželį pagerti, paūžti… Bet su gyventojais jie jokių reikalų neturėdavo.  

       Tarybiniams partizanams pradėjus paimdinėti iš Makniūnų pieninės gyventojų suneštus 

vokiečiams maisto produktus, buvo keletas „šukavimų“ – ieškojo partizanų. Bet vokiečiai juose beveik 

nedalyvavo. Partizanų ieškodavo savisaugos daliniai ir policija. Per vieną tokį ‚šukavimą“ buvo 

nukautas Gudukas iš Savilionių kaimo. Teko matyti, kaip tie vokiečių pakalikai būriuodavosi prie sodo, 

kur auga dvi senos liepos. O ant kapinyno ir šalia jo kitame pušynėlyje būdavo partizanai. Jie mūšio 

vengė, nenorėdami pakenkti vietos gyventojams, kurie juos glaudė. O sunaikinus tuos dalinius, 

vokiečiai būtų sunaikinę visus Makniūnų gyventojus. Todėl tie „šukuotojai“ čia laimingai praeidavo.  

       Merkinėje buvo žiaurus policininkas, Bombonešiu vadinamas. Tasai kartais ir vienas pasiekdavo 

Raitininkus ir Makniūnus. Jo visi bijojo. Kartą pas Roką Lekavičių Menciūniškėj jis rado gyvenantį 

tarybinį karo belaisvį ir čia pat jį nušovė.  

       Nežinau kodėl, bet Makniūnų dvare atsirado net kelios rusų šeimos ir šiaip pavienių žmonių. Buvo 

jie bėgliai iš Alytaus lagerio, kur buvo suvežta daug žmonių iš Rusijos. Jie čia rado prieglobstį pas 

dvaro kumečius ir ramiai praleido okupacijos laikotarpį. Išvadavus šį kraštą, 1944 metų rudenį tos 

šeimos grįžo į savo gyvenamas vietas. Tie pabėgėliai, kur galėjo – dirbo, kiti elgetavo ir taip liko gyvi, 

nemirė iš bado...  

       Nelengvas buvo visų gyvenimas: ir bėglių, ir vietinių gyventojų. Visokios pastotės, maisto 

produktų duoklės iščiulpė visas santaupas. Žmonės buvo patys nepavalgę, bet okupantų reikalavimus 

vykdė, nes buvo girdėję, kaip jie su gyventojais susidoroja už prievolių nevykdymą. Bet dzūko širdis 

minkšta. Nors ir patys buvo nepavalgę, bet bėgliams rusams neleido iš bado mirti. Ne vienas 

išvykstantis dėkojo vietos gyventojams už jų gerą širdį ir paramą. Ir kažin ar iš Vokietijos lagerių jie 

būtų galėję sugrįžti gyvi ir sveiki, tokie, kaip iš šio Lietuvos kampelio. Tikiu, kad buvę maži vaikai ir 

šiandien prisimena Makniūnus.  
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       1943 m. pabaigoje – 1944 m. pradžioje vietos partizanų būrys buvo jau nemažas. Jie jau nakvodavo 

ne miškuose, slėptuvėse, o pas gyventojus. Nakvojo ne tik Makniūnuose, bet visuose aplinkiniuose 

kaimuose po vieną naktį. Ateidavo sutemoms užslinkus ir išeidavo dar neprašvitus. Užimdavo dvi 

artimiausias trobas, nes vienoje visas būrys netilpdavo. Išstatydavo sargybą lauke su kulkosvaidžiu, 

kad, užklupus vokiečiams, būtų galima gintis ir trauktis, prisidengus kulkosvaidžio ugnimi. Čia 

nakvodavo ir Genrikas Zimanas. Jeigu užeidavo koks nors nepažįstamas žmogus, jo iš ten neišleisdavo, 

kol neišeidavo partizanai. Jeigu ateidavo vakare, tai laikydavo per naktį ir išleisdavo tik jiems išeinant. 

Taip darė dėl to, kad nežinojo atėjusio tikslų, ko jis ar ji čia atėjo. Kas mus kartą pakliuvo čigonas su 

čigoniuku ir vargšas turėjo per naktį išbūti. Čigonas labai bijojo.  

       Apsinakvojusius partizanus maitino toji šeima, kur jie nakvodavo. Tai irgi buvo nelengva tais 

laikais. Trūko ne tik maisto, bet ir drabužių, druskos, žibalo, geležies ir daugelio kitų reikalingų daiktų. 

Gi duoklės, įvairios prievolės, nuolatinė baimė lydėjo kiekvieną žmogų. Būdavo, praneša, kad į Reichą 

reikia iš valsčiaus tiek ir tiek žmonių, gaudo jaunus vyrus, moteris ir veža Vokietijon darbams. Vieni 

slėpėsi, kiti išvažiavo, bet makniūniškiai neskubėjo į tą Reichą. Geriau ėjo miškan ir glaudėsi partizanų 

būryje.  

       Ir kur nebijosi tų vokiečių! Alytuje, kareivinėse buvo laikomi karo belaisviai. Pro jas teko 

makniūniškiams ir kitų kaimų žmonėms pravažiuoti, matyti tas vos paeinančias jų kolonas. Žiūrėk, pro 

tvoros plyšį belaisvis ir prašo: „dajte chleba”. Kas turėjo, davė. O pastebėjęs vokietis vietoje nušaudavo 

belaisvį. Šitose kareivinėse vokiečiai badu marino belaisvius, norėjo, kad jų kuo daugiau išmirtų. Ne 

tik badas, bet ir šaltis juos čia kankino. Mirusius sveikesni belaisviai išrengdavo ir kareivinių rajone 

nuogus kraudavo į rietuves, kaip malkas. O iš tų rietuvių lavonus veždavo į pušyną, kur buvo iškasta 

tranšėja, ir tenai vėl juos kraudavo. Lavonams pervežti gaudydavo padvadas, važiuojančias pro 

kareivines. Lavonus pakraudavo ir iškraudavo belaisviai.  

       Kol žiema, šalčiai, taip toji duobė su lavonais ir buvo neužkasta. Tai buvo 1941–1942 metų žiemą. 

Dabar toje vietoje kapinynas.  

       Praėjus aro mus frontui, dar vis naktimis, net iki žiemos, kažkas į langus pabarbendavo ir, ūkanotą 

ar debesuotą naktį rusiškai paklausdavo Rytų krypties ar paprašydavo duonos. Tai užsilikę ar pabėgę 

iš nelaisvės Raudonosios armijos kariai. Jie klausdavo, ar dar toli Bielorusija. Ten jiems slėptis 

lengviau, kalba beveik ta pati, o čia tave iškart supras, kad ne vietinis, kad lietuviškai nemoki. Todėl ir 

stengėsi visi pasiekti tą kraštą, kur jų dėl kalbos neatpažins. O kai pabarbenę langan išgirsdavo rusiškai 

kalbant, drąsiau jausdavosi ir daugiau po nors paklausdavo.  

       Naktimis girdėjosi karo lėktuvų, skrendančių vakarų link, ūžimas. Po kiek laiko tos lėktuvų 

eskadrilės grįždavo rytų link. Jie nešdavo Vokietijon „bombų dovanas“. Artėjo frontas. Buvo 

bombarduota ir Merkinė – vokiečių karių judėjimo arterija. Sužeidė keletą žmonių, o Petro 

Jankevičiaus duktė nuo žaizdų mirė. Lėktuvai virš Merkinės kabindavo savo šviestuvus, nuo kurių 
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buvo šviesu ir viskas matyti žemėje. Taip buvo keletą kartų. Visi žinojo – frontas artėja. Žmonės 

juokėsi: „Vokiečiams kaput!“  

       Artėjo rugiapjūtė, artėjo ir frontas prie Makniūnų. Bombardavimo, artilerijos garsai darėsi vis 

aiškesni. Pagaliau nasigirdo ir kulkosvaidžių salvės. Vokiečių masės slinko pro Nemuno tiltus ties 

Alytumi ir Merkine, todėl Makniūnai liko besitraukiančių vokiečių nesutrypti. Liko nesunaikinti ir kiti 

aplinkiniai kaimai. Čia nepasirodė nė vienas vokietis, kai jie traukėsi už Nemuno.  

       Artėjant frontui, žmonės kasė ir ruošė slėptuves žemėje, kad, vykstant mūšiams, būtų kur 

pasislėpti. Apkasė žemėje geresnius daiktus, maistą, gyvulius slėpė miškuose. Bet be reikalo– 

Vermachtas šias vietoves aplenkė. Artėjant frontui, vieni nakvodavo slėptuvėse, kiti – kur išmanė.  

       Makniūnų dvaro žmonės irgi dvare nenakvodavo. Bijojo, kad vokiečiai jų nesunaikintų arba 

neišsivežtų su savimi. Jie nakvodavo kas A. Kučinską, B. Ulčinską ir pas kitus arčiau miško ir toliau 

nuo dvaro centro esančius gyventojus.  

       O naktį iš liepos 13–tos į 14–tą niekas nemiegojo, nes prie Alytaus ėjo smarkios kautynės, o čia 

viskas girdėjosi. Toji nežinia, kaip ilgai šiose vietose užsitęs frontas, visus kamavo. Nemunas čia pat 

ir vokiečiai tikėjosi čia pristabdyti frontą, kad Reichas liktų nesutryptas. Bet išėjo kitaip.   

 

 

PARTIZANINĖS VEIKLOS PRADŽIA 

 

       1942 metais Reicho Vermachtas atšipo savo dantis prie Leningrado ir Maskvos. Tarybinė armija 

ir didelis šaltis 1941–1942 m. žiemą parodė, kad ne taip lengva čia vesti karą, kaip Vakarų Europoje 

ar Afrikoje. Praretėjo tą žiemą vermachto eilės, o frontas platėjo. Reikėjo naujų jėgų.  

       Kai kurias fronto ir užfrontės spragas vokiečių karinė vadovybė sumanė užkaišioti Pabaltijo tautų 

jaunuomene. Buvo įsakyta kaimų seniūnams iš savo apylinkės duoti tam tikrą skaičių jaunuolių į 

Vermachtą.  

       Raitininkų seniūnijos seniūnas Jonas Dvareckas iš savo seniūnijos vermachto tarnybon užrakė 

Vincą Guduką iš Raitininkų ir Juozą Ulčinską iš Makniūnų kaimų. Abu buvo jauni, nevedę. Buvo jau 

1942 metų gegužis, šiltas, žaliuojantis. O iš fronto ėjo liūdnos ir baisios žinios, gandai ir tikrovė. Ką 

daryti? Kaip elgtis? Juozas Ulčinskas, mano brolis, o Vincas Gudukas – švogeris. Sudarėme planą, 

kaip jiems pabėgti. Kaip sykis, seniūnas išvaro Roką Zeziulevičių iš Raitininkų juos nuvežti į Alytų. 

Šis artimas giminė V. Gudukui ir J. Ulčinskui.  

       Pasiima maisto, atsisveikina namiškius, pažįstamus ir R. Zeziulevičius savo padvada juos veža 

Alytun. Privažiavus Margelių mišką, niekam nematant, V. Gudukas ir J. Ulčinskas sprunka miškan. R. 

Zeziulevičius nuvažiuoja Alytun, eina pas pažįstamus ir išsipasakoja, ko atvažiavęs: atvežęs naujokus 
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į vermachtą ir grįžta namo. O abu pabėgėliai pareina miškan tarp Makniūnų ir Lydekininkų ir sutartoje 

vietoje laukia manęs. Tą pačią naktį nunešiau jiems vakarienę ir aptarėme, kaip toliau slapstytis.  

       1942 m. pas mane užeidavo Juozas Barauskas, besislapstantis nuo vokiečių. Aptardavome 

vykstančio karo eigą, kaip jis turėtų klostytis toliau. Vermachto bėgliai V. Gudukas ir J. Ulčinskas 

jautėsi vis drąsiau ir dienos metu užeidavo į savo namus. Kad jie slapstosi, sužino ir Merkinės policija. 

Kartą J. Ulčinskas dienos metu užėjo į tėvų namus ir kitame kambaryje atsigulė. Niekas nepastebėjo, 

kaip troboje atsirado policininkas, vadinamas „Bombonešiu“. Nužvelgęs namiškius, puolė prie durų, 

už kurių buvo J. Ulčinskas. Bet durys užrakintos. Ieškome rakto, garsiai šnekame, o jis, išgirdęs, iššoko 

pro langą ir pabėgo. „Bombonešis“ nieko nelaimėjo. Tada J. Barauskas, pamatęs, kad šių jaunuolių 

vokiečių policija tikrai ieško, davė jiems šautuvus ir šovinių. Tų ginklų buvo užsilikę nuo fronto.  

       Pasidarė ankšta būti namuose ir J. Barauskui. Prie jo prisidėjo Antanas Kacvingelis iš Makniūnų 

ir jau abu slėpėsi miške. Tai ir buvo pirmoji Dzūkijoje partizanų užuomazga, vėliau išaugusi į 

„Dainavos partizano“ ir „Šarūno“ būrius. Kol buvo tik dviese, J. Barauskas ir A. Kacvingelis ateidavo 

netoli mano sodybos miškan ir po ąžuolais, kurie ir dabar auga, pakviesdavo mane, kur aptardavome 

karo eigą ir kokia bus jo baigtis. Tikėjome ir matėme, jog vokiečiai Rusijos platybėse bus nugalėti.  

       Tokia tai buvo vietos partizaninio judėjimo užuomazga. Tokie pokalbiai sutvirtindavo tikėjimą, 

jog Hitleris karo nelaimės, kad verta slapstytis, laukti ir kovoti. Vis daugiau žmonių jungėsi į 

partizaninę veiklą ir, braškant Rytų frontui, išaugo į du nemažus būrius.   

 

 

VOKIEČIUS IŠVIJUS 

 

      Buvo tylus 1944 metų liepos 14 dienos rytas. Saulėta, tyli diena. O ką žada tyla po neramios 

nakties? Ilgai laukti nereikėjo. Į mūsų kiemą nuo rytų pusės atėjo trys tarybiniai kariai: du vaikinai ir 

mergina. Tai žvalgai. Prie šulinio jie atsigėrė vandens, kiek pakalbėjo ir nuėjo tiesiai per laukus vakarų 

link – pro Grinkevičių, Miškinį, Antanevičių – link Savilionių miško. Ir vėl tyla.  

       Apie pusiaudienį prasiveržė sunkvežimių kolonos nuo Raitininkų kaimo pro B. Ulčinsko sodybą. 

Jų pravažiavo gana daug. Dalis sunkvežimiuose buvusių kareivių liko Makniūnų dvare. Sode išsikasė 

vieną – kitą apkasą. Kiti apsistojo Savilionių miške. Raudonosios Armijos jėgos artėjo Prie Nemuno, 

tvirtinosi, ruošėsi jį forsuoti. O kairėje Nemuno pusėje įsitvirtino vokiečiai. Turėjo įvykti kautynės. Ir, 

atslinkus sutemoms, jos prasidėjo. Per Nemuną kėlėsi tarybiniai kariai. Ypač sunkios kovos vyko ties 

Krikštonimis. Vokiečiai buvo užėmę geras pozicijas ir gerai įsitvirtinę dešinėje Nemuno pusėje, o 

tarybiniai kariai Krikštonių – Nemunaičio ruože bandė persikelti į kitą Nemuno pusę. Kai tik ateina 

vakaras, ir užverda kova, kuri tęsdavosi bemaž iki ryto. Taip čia kautynės vyko daugiau kaip savaitę.  
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       Padėjo tarybiniams kariams ir aviacija. Dienos metu matėsi, kaip lėktuvai kovėsi ore. Žiūrėk, jau 

dega vokiečių lėktuvas, sminga žemyn su ilga juodų dūmų uodega. Galima buvo atpažinti, kur fašistų, 

kur tarybinis lėktuvas, nes buvo giedrios liepos dienos. Daug tokių kautynių vyko virš šio Nemuno 

ruožo.  

       Tarybiniai kariai per Nemuną kėlėsi valtimis, kurias ten rado, vėliau – ant plaustų. Tai nepatogios 

priemonės persikėlimui. Dėl to, kol buvo pristatytos specialios valtys persikėlimui, daug tarybinių 

karių žuvo šiame ruože. Lavonų kvapas pasiekė net Makniūnus. Ypač jis jautėsi naktį, prie vandens 

telkinių. Ir maišėsi lavonų kvapas su bombų ir sviedinių dujomis, slinko parodydamas, ką duoda karas. 

Gaisrų pašvaistės švietė anoje Nemuno pusėje, pranašaudamos žmonėms vargą, kančias, badą... Vienas 

– kitas artilerijos sviedinys pasiekė ir Makniūnų laukus (vokiečių paleistas), o Pieriškiams ir nemažai 

jų buvo pasiųsta. Prie Nemuno virė kautynės, o javų laukuose sviro sunkios rugių varpos, prašėsi 

nuimamos. Ir kirto žmonės rugius sviediniams sprogstant, lėktuvų kulkosvaidžių kulkoms švilpiant...  

       Vieną dieną išgirdome keistus garsus, sklindančius nuo Alytaus pusės. Lyg tai būtų artilerijos 

šūviai, bet kitokie, mums dar negirdėti. Staiga vokiečiai pabėgo iš savo įtvirtinimų; Tai „katiušos“ 

užmaurojo. Frontas pasitraukė už Nemuno ir nuo Makniūnų nutolo. Dar ilgai girdėjosi artilerijos 

dundesys, duslūs, žemę drebinantys bombų sprogimai.  

       Po trejus metus ir dvidešimt dvi dienas trukusios okupacijos į Makniunus vėl sugrįžo tarybinė 

santvarka. Žemė vėl grįžo tiems, kas ją gavo 1940 metais. Atsiėmė naujakuriai ir jiems duotus arklius. 

Džiaugėsi visi atgavę savo sklypus. Bet statyti trobesių juose neskubėjo. Vis dar nerimavo. Juk žemė 

dar drebėjo nuo bombų sprogimų. Dargi ir karas buvo nepasibaigęs, nors ir slinko tolyn į vakarus.  

       Daug kas iš makniūniškių išėjo į tarybinę armiją. O buvęs 1940 metų naujakurys Vaclas 

Januškauskas užsikalė ežiaženklius ant savo gauto sklypo ir išskubėjo į frontą pabaigti vokiečių 

kariaunos. Sugrįžo iš fronto jis sužalotu veidu, bet liko gyvas. Bet gautame sklype V. Januškauskui 

taip ir neteko nė vieno derliaus nuimti, nes apie Makniūnus miškuose pradėjo atsirasti ginkluotų 

žmonių, kurie žudė naujakurius. V. Januškauskas apsigyveno Alytuje. O kiti liko gyventi vietoje ir 

daugelis jų žuvo.  

       Makniūniškis Aleksandras Sudničenka vėl grįžo Merkinės žemės dalijimo komisijon. Ten jisai 

dirbo 1944–1945 metais. Vaikščiojo iš namų – iš Makniūnų, kur gyveno jo šeima. Jam teko grąžinti 

žemę tiems, kurie ją buvo gavę 1940 metais. Iš buvusios Merkinės žemės dalijimo komisijos jam 

vienam ir teko sugrįžti į ją. Kiti jos buvę nariai, kaip Juozas Saulevičius, žuvo nuo vokiečių pakalikų 

pirmomis karo dienomis, kiti nuėjo kitur dirbti.  

       Ir A. Sudničenkai neilgai teko gyventi. Nors ir slėpėsi nuo banditų, jį surado dvaro trobesiuose ir 

nusivarė miškan, iš kur jau nebesugrįžo. Žuvo ir kitas buvęs dvaro komiteto 1940 metais narys – Petras 

Kilmanas. Išliko gyvas tik Antanas Sakalauskas.  
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       1944 metų gruodžio 25 ar 26 dieną atėję ginkluoti vyrai į Majoriškių vienkiemį pas Marcalį, 

nužudė du jo sūnus. Tada ir prasidėjo neramios dienos ir naktys apie Makniūnus. Tai buvo kraujo 

praliejimo pradžia šiame kampelyje. Ir prasidėjo beprasmis žmonių žudymas. Žudė kas norėjo ir ką 

norėjo, jei norėjo ką pašalinti sau iš po kojų. Taip žuvo Povilo Mizaros šeima Jaujakaimyje.  

       Ko karo Makniūnų dvaro centre buvo ir savisaugos būrys, todėl čia nuo nacionalistų niekas 

nežuvo. Nacionalistai, būdavo, ateina pritemus ir prie kapinyno, kur antroje kelio pusėje buvo 

žvyrduobė. Iš čia ir pasipildavo kulkosvaidžių salvės link Makniūnų dvaro centro, kur dvaro 

trobesiuose gyveno buvę kumečiai, o dabar naujakuriai. Tie iš dvaro vėl atsakydavo ugnimi. Taip ir 

kalendavo kulkosvaidžiai iš abiejų pusių kokį pusvalandį, o kartais ir valandą, švilpdavo į abi puses 

kulkos. Bet tokių susišaudymų metu nebuvo nei užmuštų, nei sužeistų.  

       Vėliau vyriausybė iš makniūniškių atsiėmė ginklus, neaišku dėl kokios priežasties. Kai 

makniūniškius nuginklavo, daug jų žuvo. Tada banditai nužudė K. Kilmaną, V. Peškį, A. Grinevičių ir 

daug kitų. Paskutinis nužudytas makniūniškis buvo mokytojas Vincas Raklinevičius. 1947 metais 

liepos mėnesį jį nužudė. Po to žudynės šiose apylinkėse nurimo ir tiktai 1950 metais buvo nužudyti 

Raitininkų kolūkio aktyvistai Petras Gudukas ir Rokas Zeziulevičius.  

       Sunkios pokario metais dienos buvo Makniūnų naujakuriams: nei sėklos, nei traukiamosios jėgos. 

Gyveno jie dvaro kumetynuose, gyvulius (kas kokius turėjo) laikė dvaro tvartuose, javus ir šieną krovė 

dvaro kluone. Beveik pusė buvusių naujakurių dėl nacionalistų siautimo pabėgo: vieni į Merkinę, kiti 

į Alytų. Jų sklypai dirvonavo. Makniūnų dvaro centras ištuštėjo.  

       Dvare dar neblogų sandėlių buvo. O praėjus karo audrai, kelių tiltai suiro, reikėjo juos atstatyti. 

Kur imti medžiagą tiltams? Įsakymas – nugriauti naujutėlį sandėlį ir iš jo medžiagos pakloti tris tiltelius 

Makniūnų keliuose. Klausėme įsakymų, juos vykdėme ir griovėme gerą sandėlį. O aplink ošė miškai... 

Ir kam taip reikėjo daryti? Patys griovėme savo ūkį. Tie trobesiai ir šiandien dar būtų buvę naudingi 

kolūkiui; Tiltams būdavo paimama tik dalis tos medžiagos, kita lieka ir vėliau dingsta.  

       Taip buvo išardyti ir dvaro „pakajai”. Juos ardė kas tik norėjo, jau seniai karui pasibaigus. Buvę 

dvaro kumečiai, dabar naujakuriai, iš jų darė malkas, vežė Alytun ir ten pardavinėjo miestiečiams. Tada 

vietos valdžia į tokį darbą nekreipė dėmesio, nes ten sėdėjo žmonės iš to pačio dvaro. Bet taip elgtis su 

trobesiais galėjo uždrausti ir aukštesnė valdžia. O kai prisiėjo Makniūnuose kolūkiui kontoros, tai 

netoli buvusių dvaro „pakajų“ turėjo pasistatyti žmogaus paliktą trobą. Ir daug kas panašiai taip buvo 

padaryta. O tokį puikų pastatą, kur buvo įrengta žiemos žemės ūkio mokykla (buvusią dvaro 

„pekornią“), kaip jau minėjau, banditai sudegino, kad Makniūnuose neapsistotų garnizonas.  

       Taigi, „pakajai“ ir „pekornia“ turėjo vietinę savo istoriją, jie būtų priminę praeitį kaip XVII 

šimtmečio statiniai. Bet žmogus daug kur klysta ir kartais daro tai, ko nederėtų daryti. 
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NERAMŪS 1944–1951 METAI 

 

      Baigiantis 1944 metų gruodžiui, Makniūnuose dar girdėjosi fronto garsai. Bet Tarybinės Armijos 

jėgos jau įžengė Vokietijos teritorijon. Atrodė, kad čia prasidės ramesnis gyvenimas. Bet kur tau! 

Prasidėjo baisūs laikai, kurie tęsėsi beveik iki 1952 metų.  

       Kūčių dieną (gruodžio 24 d.) nuo dūmų aptemo giedras dangus – nuo Klepočių iki Vabalių 

liepsnojo sodiečių sodybos. Čia aprašomų vietovių toji banga nepalietė, tik šiek tiek Piliakalnį.  

       Kalėdų, berods, antrą dieną (gruodžio 26 d.) vakare, vos sutemus, nuo Majoriškių pusės pasigirdo 

vyrų neaiškus riksmas. Šiems garsams nutilus, pasigirdo šūviai ir tyla, tyla... Taip prasidėjo šioje 

apylinkėje nereikalingas kraujo praliejimas, savos tautos, savų žmonių naikinimas. Buvo nušauti 

Marcaliai Jurgis ir Julius. O jų tėvas nužudytas, kai iš Merkinės atėjo pažiūrėti savo ūkio ir tik pavasarį, 

sniegui ir ledams ištirpus, rastas upely, netoli namų. Iš Jaujakaimio Kilmaną, kurį mano tėvas nuo 

„Bombonešio“ snaiperio apgynė, frontui tik ką nutolus Vakarų link, patys makniūniškiai nušovė. 

Pasikinkė tėvai savo arkliuką ir tylėdami iš dvaro vežė namo nušautą sūnų. Tyliai byrėjo jųjų abiejų – 

motinos ir tėvo – ašaros, kai sustojo ties mūsų namu ir kvietė pažiūrėti sūnaus lavono. Kilmanas gulėjo 

vežime sustingęs ir kraujas nebetekėjo iš kulka pervertos krūtinės. Pagalvojau, ak, kiek tu neilgai 

gyvenai, likęs nuo „Bombonešio“ taikinio, o žuvai nuo savų. Kilmanas buvo „Dainavos partizanų“ 

būrio partizanas.  

       1945 metais Makniūnų dvaro centre įsikūrė savisaugos būrys, gavo ginklus. Ir „miškiniai“ bijojo 

įžengti į dvarą. Būdavo, iš kažkur susirenka didesnis būrys banditų, priartėja prie dvaro ir tarškia 

kulkosvaidžiai, švilpia kulkos... Makniūniškiai – irgi už ginklų ir pila į šūvių pusę. „Miškiniai“ taip 

apšaudydavo dvarą dažnai iš buvusios žvyrduobės prie kelio, šalia kapinyno.  

       Berods, tais pačiais metais valdžia atsiėmė iš Makniūnų savigynos būrio ginklus. O tai buvo didelė 

nelaimė dvaro gyventojams – savigynos dalyviams. Kurie nepasitraukė į Alytų ar Merkinę, žuvo. 

Beginklius juos šaudydavo namuose, šeimos akivaizdoje. Taip žuvo daug makniūniškių. Jie nesitikėjo, 

jog taip brangiai reiks mokėti už dalyvavimą savisaugoje.  

       Žuvo žmonės, liepsnojo gaisrai. Tų, kurie pasitraukė į miestus, tuoj pat gaisrai sunaikindavo 

sodybas. Jaujakaimyje išžudė Povilo Mizaros šeimą, o vėliau sudegino ir trobesius. Menciūniškėje 

nužudė Roko Lekavičiaus šeimą ir, išvežę turtą, trobesius kartu su lavonais padegė. Tai buvo 1948 

metais. Mizarų šeima žuvo vasario 8 d., o Lekavičių – gruodžio 8 d. Tie, kurie laidojo Lekavičių šeimą, 

pasakojo, kad Rokas Lekavičius sudegė dar gyvas, nes jo šliaužta į kitą vietą.  

       Makniūnuose buvo nužudyta Kacvingelių šeima (vyras su žmona), partizano Antano Kacvingelio 

tėvai. Trobesiai sudeginti. Sudegė ir Roko Vasario sodyba, kai šeima pasitraukė į Alovę. Meškasalio 

kaime vienoje šeimoje nuo banditų slėpėsi ant namo aukšto tų namų šeimininkė. Naktį atėjo banditai 
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jos žudyti. Jos nėra. Ir privertė vyrą pasakyti, kur slepiasi žmona. Tasai parodė. Automatų kulkos 

praskrodė trobos lubas ir šiltas motinos kraujas lašėjo ant lovoje gulinčių jos vaikų.  

       Tai tik keli vaizdeliai iš šios apylinkės didelės dramos. O štai Raitininkų kaime gyvena Rokas 

Kužulis. Jisai buvo sumuštas ir įmestas Roko Lekavičiaus šulinin. Laimei, šulinyje buvo nedaug 

vandens. Kužulis neprigėrė, atsigavo ir išlipo iš betono žiedų šulinio. Nekokia liko sveikata, bet gyvena 

ir dabar. Tai buvo apie 1950 metus.  

       Paskutinėmis aukomis šiose apylinkėse tapo Raitininkų kaimo gyventojai Rokas Zeziulevičius ir 

Petras Gudukas, nužudyti 1951 metais. 

 

 

APIE MAKNIŪNUS IR APYLINKĘ RAŠOMA SPAUDOJE 

 

 

       J. Kerzonas 1885 m. savo „Slovnik geograficzny“ apie Makniūnus taip rašo:  

       „Makniūnai falv. prie ežer. Trakų akskr., Merkinės valsčiuje, Račėnų seniūnijos, apie 70 v. nuo 

Trakų, 55 gyv., tame skaičiuje: l pravoslavas, 51 katalikas ir 3 evangelikai. Į gerybes M., turinčius 3496 

deš. ploto, priklauso kaimai: Lydekininkai (17 asm.), Savilionys (37 asm.), Raitininkai (47 asm.) ir 

Veismūnai (45 asm.). Makniūnų apylinkė randasi Trakų vaivadijoje ir apskrityje. Pagal iždo aprašymus 

iš 1766 m., susidėjo iš Makniūnų plotų ir iš 2 – jų seniūnijų: Smarliūnų ir Šadžiūnų, kuriuos valdė 

Karolis Žaltovskis, o sekančiai Baryčauskas, mokant už juos kvartos 566 zlotus, 22 grašius, o hybernos 

193 zlotus“.  

       Hiberna – pinigai, renkami valstybei.  

O ką vadino Račėnais – neišsiaiškinta.  

 

*** 

 

       1968 metų „Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija” rašė:  

       „Makniūnai – kaimas Alytaus rj., Raitininkų apyl., 11 km į. ŠV nuo Merkinės, 4 km į V nuo Alytus 

– Druskininkai plento, kolūkio ir Raitininkų apylinkės centras. 196 gyv. (1959). Iš P prie kaimo prieina 

Makniūnų ež., iš Š – Makniūnų miškas. Lentpjūvė, parduotuvė, Raitininkų aštuonmetė mokykla 

(1928–1953 pradinė, 1953–62 septynmetė), kultūros namai (nuo 1955), biblioteka. Buržuazijos 

valdymo metais Makniūnuose veikė LKK pogrindinė kuopelė (jos sekretorius 1935 nubuvo V. 

Sakalauskas). D. Tėvynės karo metais M. miške buvo viena pagrindinių „Dainavos partizano“ būrio 

stovyklų. Burž. nacionalistai 1945 m. Makniūnuose nužudė 5 žmones“.  



110 
 

       1. Neaišku, kas Makniūnkos ežerėlį pavadino Makniūnų ežr. Toks šio ežero pavadinimas jau 

kartojamas, o jo vardas Makniūnka, o ne joks Makniūnų ežeras.  

       2. Nuo 1921 m. ki 1938 m. Makniūnuose nebuvo pradinės mokyklos; 1922 m. ji buvo iškelta į 

Vabalių kaimą.  

       3. 1945 m. nužudyta ne 5, o 10 žmonių.  

       Iš viso Makniūnų kaime 1945–1951 metų laikotarpyje nužudyta 15 žmonių.   

 

*** 

 

 

Apie kalvą, kur ilsisi Rojus Mizara 

 

       Prof. Č. Kudaba savo knygoje „Kur Nemunas teka“ apie Juodžio kalvą taip rašo:  

       „Jaukūs šie šilai ir visas Nemuno dešinysis kraštas – iš pietų ir vakarų upės atitvertas kalnynas. 

Čia, Savilionių sodžiuje, gimė žymus Amerikos išeivių rašytojas Rojus Mizara. Vienoje aukščiausioje, 

šviesiausioje šio Dzūkijos kalvyno viršūnėje ir palaidotas šis buvęs plunksnos darbininkas“.  

 

 

Nuo kalno, kur ilsisi Rojus Mizara 

 

V. Ulčinskas 

 „Šviesa” (JAV)  

1974 Nr.1  

     

Gražių vietų yra Dzūkijoje. O apie Merkinę ją dar vadina Dainava. Vienas iš nuostabiai gražių jos 

kampelių yra kalnas, kur ilsisi mūsų rašytojo Rojaus Mizaros pelenai, dabar pradėtas vadinti Juodžio 

kalnu. Užkopus į šį kalną, atsiveria nuostabūs vaizdai į tolumas.  

       Nuleidus žvilgsnį į Juodžio ežero krantus, skardžius, pamatai dzūkų Šveicariją! O kai akys 

nuklysta į tolimas Sudavijos lygumas užu Nemuno arba į miškingąją Merkinę, tai ir kvapą užgniaužia 

didingas reginys. To grožio žodžiais negali išsakyti – jį pajusi tik pats pamatęs. Kas lankosi Lietuvoje, 

būtinai turėtų ant jo užlipti, nes jo nematęs, nepajusi savojo krašto pilno grožio. Pasiekti jį lengva, nes 

asfaltuoti keliai, čia atves iki pat sostinės Vilniaus. Būnant ant šio didingo kalno, besigrožint gamtos 

sukurtais vaizdais, nuklysti į tolimą praeitį, artimą ir dabartį. Va tolumoje už Nemuno vagos, už 

padūmavusios lyg miškų juostos, tolimi siluetai Seirijų, kurie mums davė dailininką A. Žmuidzinavičių 

ir poetą Vanagėlį, drobėse ir eilėmis išreiškusius mūsų krašto grožį savo meile jam, o rytuose, miškų 
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miškuose Subartonys – rašytojo Vinco Krėvės tėviškė. Taigi, ir Rojus Mizara, ir Vincas Krėvė 

mindžiojo šią žemę, šį kalną, grožėjosi ežerų blizgesiu ir šlovino ją savo raštuose. Kaip Krėvė ėjo 

jauniman Savilionyse, taip Mizara Subartonyse. Tą aš girdėjau iš tų, kurie su jais kartu šoko. Į šiaurę 

nuo Juodžio kalno, už Noškūnų miškų – Galintėnai – rašytojo Juliaus Būtėno tėviškė. O iš šio kalno 

papėdės, Pieriškių sodžiaus, yra kilusi dainininkės Marijos Aleškevičiūtės motina. Taigi, ši vietovė yra 

derlinga ne vien grybais, bet ir menininkais.  

       Ne vien menininkų davusi ši apylinkė, bet ir šiaip mokslo žmonių, kaip iš Galintėnų istoriką Roką 

Varakauską, iš Raitininkų net du medicinos mokslų daktarus Vincą Lapinską ir kitą Vincą Lapinską ir 

kt. O jaunesnioji karta yra itin išsimokslinusi ir jų visų nesuskaičiuosi ir neišvardinsi.  

       Turtinga ir savo praeitimi ši vietovė. Čia, matomose nuo kalno tolumose, kovėsi su caro kazokais 

1863 metų sukilėliai, jų slėptuvės likučiai ir po šiai dienai yra Makniūnų miške, o kapų likučiai 

Živulčiškėse ir prie Seirijų. 1905 metais iš Savilionių kaimo J. Jurgaitis su J. Lepeška iš Samūniškių 

kaimo Merkinės uriadnikui nulupo antpečius, išvijo iš valsčiaus būstinės ir savo revoliucinę valdžią 

pastatė. Makniūnuose veikė slapta mokykla, kurioje nemokamai mokėsi aplinkinių valstiečių vaikai, 

jų tarpe ir Rojus Mizara. O Makniūnų dvaro sode – darže R. Mizara daug dirbo prieš išvykdamas į 

pasaulį. Yra ir dabar tas rūsio langelis, pro kurį R. Mizara, įsikalęs vinį į lazdos galą, baksnojo obuolius 

ir valgė. Tą langelį jisai pats rodė, kaip pirmą kartą lankėsi čia. Buržuazijos valdymo metais šioje 

apylinkėje buvo stiprus komunistinis pogrindis. O per antrąjį Pasaulinį karą vietos partizanų būriai 

kovėsi su hitlerininkais. Gaji čia ir tautosaka, liaudies menas, ypač audiniai, kuriuos dar ir nūnai dzūkės 

audžia. Dabar drobių ir šaračkų niekas neaudžia, nes pramoniniai audiniai pigūs, o audžia meniškas 

staltieses, lovatieses ir kt. iš medvilnės ir šilkų. Tai labai gražūs audiniai. Nebedūzgia vakarais rateliai 

ir nebesigirdi rudenį mintuvų terškėjimų – linų savo namų darbui niekas neaugina, nėra reikalo juos 

auginti ir apdirbti. Moterys nuo to varginančio darbo pasiliuosavo. Daug prietarų išrauna sparčiai 

plintanti šviesa. Jeigu R. Mizaros jaunystės laikais veikė viena slapta mokykla, tai nūnai čia, 

Ryliškiuose, veikia vidurinė mokykla ir Makniūnuose aštuonmetė. Makniūnuose moderni mokykla, su 

sporto sale, dušais, valgykla, kur vaikai ne tik mokosi, bet ir pavalgo, sportuoja, nusiprausia. Jeigu dar 

1935 metais dalijomės iš Povilo Mizaros gautą, Rojaus prisiųstą knygą, tai šiandien čia veikia du 

knygynai: Makniūnuose ir Ryliškiuose su tūkstančiais knygų, kurias kas nori skaito nemokamai.  

       Išnyko ir vaidinimai kluonuose, kur ir man pačiam teko daug kartų vaidinti. Nūnai Makniūnuose 

ir Ryliškiuose puikūs kultūros namai su didelėmis salėmis ir scenomis, kur atvykę ir iš Vilniaus artistai 

gali pasirodyti. Dažnai atvažiuoja artistai profesionalai, stato veikalus, koncertus. O jeigu suskaudo 

dantį, čia pat Ryliškiuose dantistas nemokamai išgydys, pataisys ar ištrauks. Ir pėsčiam nereikia eiti, 

nes iki Alytaus bei Druskininkų pro Makniūnus ir Ryliškius eina aštuonis kartus į ten ir atgal autobusas. 

Per toli nuklydau į šalį, ale dovanos gerbiami skaitytojai, nes stovint prie rašytojo Rojaus Mizaros kapo 

ir žvelgiant į tolius, slenka mintyse tolima ir artima praeitis ir dabartis.  
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       Užkopęs į šį kalną, atsistojęs šalia R. Mizaros kapo – paminklo, pradedi suprasti, dėl po tiek daug 

velionis sielojosi, jį mylėjo, dėl jo gražesnės ateities paaukojo savo visą gyvenimą, savo sugebėjimus 

ir pagaliau pats čia atsigulė – netoli, kur ir gimė.  

       Tylus kalne kapas, tylios stovi pušelės, lyg sargybiniai jo – laukia tų, kurie myli savo kraštą, jo 

grožį ir tuos, kurie kovojo dėl jo.  

       Nepamirškite užkopti į šį gražių vaizdų kalną.  

 

        

Kur snaudžia senasis piliakalnis 

 

V. Ulčinskas 

„Komunistinis rytojus“  

1972 m. gruodžio 2 d. 

 

      Stovi jis, tas Piliakalnio piliakalnis, vienišas tarp kalvų kalvelių, tarp dviejų ežerų – Gailinto ir 

Lydekinkos. Ir ant kelio, kuriuo kryžiuočiai traukdavo į Trakus, plėšdami apylinkės kaimus; jų 

kronikose jau minimi Kampų, Ilgininkų kaimai, kur daug turto galima rasti. Nuo jo dzūkai dūmais ir 

liepsna pranešdavo Merkinės ir Poteronių piliakalniams apie priešo pasirodymą. Niekas iki šiol jo 

netyrinėjo, neapdainavo, juo nesidomėjo. O nuo piliakalnio, jeigu nedengtų miškai, matyti dar du ežerai 

– Vabalių ir Ilgio, netoli ir Makniūnų balos, kurių dar neįveikė melioratoriai, Junaraistis su 

spanguolynais ir tolumų vaizdai.  

       Jeigu apie piliakalnį neteko surasti pasakojimų, tai ežerai – jo kaimynai – turtingesni. Va, Gailintas. 

Jame yra užkeikta skrynia su auksu, kuri guli pačiame ežero viduryje, pačioje jo giliausioje vietoje. Tik 

kartą per metus, vasarą, šv. Jono naktį, ji išlaukia į paviršių, atsivožia jos dangtis ir žėri, blizga auksas 

mėnesienoje, raibuliuoja su ežero vilnimis – laukia, kad kas atsiirtų, užkeikimo žodį tartų ir tuos turtus 

pasiimtų. Skrynia, savo laiką išbuvusi ežero paviršiuje, užsivožia ir vėl nugarma į savo vietą, ir laukia 

kitos šv. Jono nakties, kad vėl iškiltų.  

       Tai atsitiko labai seniai, kai mūsų proseneliai dar nebuvo pražilę. Atsirado Galintėnuose vienas 

drąsuolis, toks Šadžius. Užsigeidė Šadžius tų turtų. O daug kas apie juos ilgais rudens ir žiemos 

vakarais klegėjo, jų troško, bet drąsos trūko. O dar šnekėjo, kad kas paims tuos užburtus pinigus, tai ir 

labai graži mergina iš ten iškilsianti ir ištekėsianti už turtų paveldėtojo. Ar Šadžius norėjo tos merginos 

– sunku pasakyti, bet kad troško tų skrynios pinigų, tai tikrai. Tą šv. Jono naktį ošė tamsus eglynas 

aplink ežerą, ir mėnuo lindo pro jo šakas, o Šadžius sėdi valtyje viduryje ežero... Suvilnijo ramus ežero 

paviršius, susiūbavo valtis ir iškilo skrynia. Atsivėrė dangtis – žėri auksas... Šadžius skuba prie 
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skrynios, kišą irklą į ją. Tačiau dangtis tik klankt, atkirto irklo galą ir garma į gilumą... Kad kilo bangos, 

vos valties neapvertė! Ir pats Šadžius vos nenugarmėjo į ežero dugną. Liko jam tik irklas be galo.  

       Kai maudotės pietiniame Gailinto ežero krante, jo gražioje atobraidoje, ir žiūrite į aukštus medžius, 

žinokite, jog pagal senų žmonių kalbas, čia irgi yra paslėpta turtų. Lyg tai rusų kariuomenės, kai su 

švedais kariavo. Jie paslėpti netoli ežero miške.  

       Šitame ežero krašte baudžiavos laikais mėgo maudytis piktas Makniūnų dvaro ponas. Kartą, jam 

besimaudant ir matant, baudžiauninkas paėmė jo rūbus ir ponas nuogas turėjo pareiti į namus. 

Baudžiauninkams buvo gardaus juoko iš pono, dienos šviesoje pliko beeinančio. Vargšai 

baudžiauninkai nors taip iš pono pasityčiojo.  

       O už piliakalnio, į pietus, yra mažas ežerėlis, Lydekinka vadinamas. Tai be krantų ežeras. Yra jame 

ir lydekų, ir kitų žuvų, o dabar ir bebrų. Krūmais apžėlęs, „Tarybinio artojo“ kolūkio, kaip ir Gailintas, 

laukų apsuptas.  

       Tai va, apie Lydekinką yra toks pasakojimas. Čia buvęs dvaras, ant jo aukštų krantų (o gal 

piliakalnio papėdėje), gyveno turtinga gražuolė mergelė, kaip ežerų balta lelijėlė. Ar ji nusivylė 

gyvenimu, ar jai nepasisekė meilėje, o gal jos jaunas bernužėlis raitužėlis iš karo negrįžo, tik įsakė 

tarnams kinkyti į stiklo karietą pačius eikliausius žirgus, apsirengė gražiausiais rūbais, brangiausiais 

papuošalais pasipkuošė, sėdo į stiklo karietą ir vijo arklius kuo greičiausiai nuo stačiausių krantų. 

Nesusilaikė žirgai ir nuskendo giliam ežere su stiklo karieta ir jauna mergele. Nuskendo ir jos didis 

skausmas...  

       Seni žmonės porino, jog jie tikrai yra matę ežero vandenyje tos karietos „dišlių”.  

       Gal ir Lydekinka, ir Gailintas turi ką bendra su tuo atokiau stovinčiu piliakalniu, ir tie pavadinimai 

yra jo praeities atgarsiai. Vėliau, iškirtus miškus, prie šio piliakalnio susikūrė nedidelė gyvenvietė – 

Piliakalnis, Makniūnų dvaro palivarkas. Be reikalo „Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija“ yra 

parašiusi, kad šis piliakalnis dabar dažniau vadinamas Raitininkų piliakalniu. Taip jo nei seniau, nei 

dabar vietiniai gyventojai nevadina. Anie 1925 metus šis Piliakalnio palivarkas buvo išparceliuotas ir 

taip atsirado Piliakalnio kaimas. Kol buvo palivarkas, niekas šito piliakalnio nearė, o kai išparceliavo, 

piliakalnis nebuvo išskirtas iš bendro sklypo ploto, savininkas pradėjo jį arti – griauti, kad iš jo būtų 

naudos.  

       Snaudžia senas piliakalnis sužalotais šonais, sapnuoja tolimą praeitį ir stebi, kaip jo papėdėje 

mauroja traktoriai, kombainai, kaip bręsta brandžios varpos laukuose, ganosi galvijų bandos ir bėga 

elektros stulpai pro jį. Ir visa tai – ne ponams, kaip anksčiau, o žemės artojėliui, tam buvusiam 

vargdienėliui. Kolūkiečiai pamiršo Gailinto aukso skrynią – ir be jos šiandien gyventi gera.  
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Ar laimingas ežeras? 

 

V. Ulčinskas 

„Komunistinis rytojus”  

1976 m. vasario 10 d. 

 

      Toks mažutis, apskritutis tasai Makniūnkos ežerėlis, atrodo, tarsi kai jį kas trenkė iš viršaus į šitą 

vietą, net ir žemė įdubo. Nedidelis jis, gal apie pora hektarų, tiksliai neišmatuotas, pasislėpęs tarp miško 

ir „Tarybinio artojo” kolūkio laukų. Iš rytų ir pietų ežerą suka miškas, o iš vakarų ir šiaurės – laukai 

bei pievos.  

       Ypač įdomūs ežero krantai – atodangos, kur šlaitai apaugę senais įsikerojusiais ąžuolais ar 

lieknomis epušėmis – drebulėmis, beržais, blindėmis, eglaičių pomiškiu. Aplink ežerėlį gražiai bujoja 

lazdynai. Rečiau sutiksi uosį ar guobą. Pavasarį ievos svaigina savo kvapu, rudenį žėri raudoniu 

šermukšnių uogos.  

       Netrūksta Makniūnkos pakrantėse augančiame miške ir žvėrelių. Dažnai sutiksi šerną – 

smaguriautoją gilėmis, striksinčią gražuolę stirną. Girių karalius – briedis irgi dažnas čia svečias.  

       O bebrai? Jie per savo dvidešimtmetį gerokai pašeimininkavo ežero pakrantėse. Net gražuolių ievų 

nepasigailėjo – gerokai jų iškirto.  

       Gausus ir įvairus sparnuočių pasaulis. šiaurinėje ežero pusėje, raiste – pievoje peri pempės, 

perkūno oželiai, bet pastarųjų vis mažėja. Medžiuose burkuoja ir peri laukiniai karveliai, dar naktimis 

galima užgirsti gūdų pelėdos ūbavimą... O nuo pavasario skamba lakštingalų, volungių ir kitų 

giesmininkų tikras koncertas!  

       Prieš keliolika metų Makniūnka garsėjo plačiažnypliais vėžiais. Jie buvo nuostabiai dideli.  

       Bebrai ir ondatros sunaikina daug vertingų augalų rūšių, bet čia dar tebežydi baltosios vandens 

lelijos. Šis ežerėlis įdomus dar ir tuo, kad čia maždaug pries 40 metų buvo gyvas agaras – ežerų riešutas, 

o vietos gyventojų vadinamas vandens riešutu. Šį augalą mokslininkai spėjo Lietuvoje išnykus prieš 

gerą šimtą metų, o pasirodo, jis dar gyvas buvo Makniūnkoje neseniai.  

       Nuo neatmenamų laikų Makniūnkoje niekas nenuskendo. Jį seni žmonės laikė laimingu ežeru – 

nereikalaujančiu aukų. Makniūnkos ežerėlis mena ir krašto istoriją. Jo pakrantėse vaikščiojo ir gyveno 

1863 metų sukilėliai ir Didžiojo Tėvynės karo metų partizanai. Makniūnkos krantuose gimė ir 

„Šarūno“, ir „Dainavos partizano“ būriai. Daug ką mena šie šimtamečiai ąžuolai...  

       Gal prieš dešimtį ar daugiau metų pradėjo Makniūnkoje plauti vietos ūkio techniką, net nuodingų 

chemikalų purškimo įrengimus. Ežero gyvūnija ir augmenija pradėjo merdėti. O pliažas, buvęs toks 

gyvas ir linksmas, baigia užaugti ajerais ir dumblu – niekas nedrįsta iki šiol jame maudytis, nors jau 

technika čia neplaunama. Žmogus savo rankomis sužalojo gamtos grožį ir niekas nebegalėjo atgaivinti.  
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Makniūnų sodas 

 

V. Ulčinskas 

„Komunistinis rytojus”  

1972 m. vasario 29 d. 

 

      Buvusio Makniūnų dvaro sodas – parkas, užimantis apie 10 ha plotą, nūnai „Tarybinio artojo” 

kolūkio centras. Šiame sode buvo trys liepų alėjos. Iš jų tik viena liko natūrali, žmonių nesugadinta. 

Sode vyraujantieji medžiai – liepos, uosiai, eglės. Yra vienas gražus senas kaštonas, o taip pat 

Amerikos klevų, jovarų, daug alyvų. Iš vaisinių medžių beveik vienos obelys.  

       Senose liepose daug drevių, uoksų. Jas labai mėgsta bitės ir paukščiai. Daug vargo būna, kol iš 

liepų spiečių išimi. O kokia paukščių įvairovė! Eikite ankstyvą pavasario rytą per sodą ir nustebsite – 

čia išgirsite įvairesnių paukščių balsų, negu Makniūnų miške. Pavyzdžiui, pelėdos verkavimo 

Makniūnų miškuose nebesigirdi, o sode dar užgirsite. Išsiskiria karvelių burkavimas, pelėdų ūbavimas, 

net kiškių ūkavimas... Sode peri didieji balandžiai, didžioji pelėda, geniai, ir skeltalūpis atveda 

mažylius, dar yra ežių, žebenkščių, skamba gegučių, lakštingalų, volungių balsai. Aplink gyventojai 

su elektra, radiju, televizoriais, visa kolūkio pagrindinė technika, ir čia pat – senoji mūsų gamta!  

       Nykstantis Makniūnų sodas ne vien gyvąja gamta garsus. Čia ir istorinė vietovė. Viduryje sodo, 

kur dabar kolūkio technikos dalių sandėlys, baudžiavos laikais buvo užplaktas ne vienas 

baudžiauninkas. Tolėliau, kur dabar kuro sandėliai, buvo laikomi sugaudyti rekrutai. Pro dvi senas 

liepas, augančias sodo pietų pusėje, ėjo takas į Makniūnų ežerėlio pusę, kur buvo 1863 metų sukilėlių 

stovykla. Čia veikė slapta mokykla, kurioje rašto mokėsi rašytojas Rojus Mizara. R. Mizara daug dirbo 

šiame sode. Buržuazijos valdymo metais sodo medžiai puošėsi komunistiniais atsišaukimais ir 

raudonomis vėliavomis. 1940 m. po vieniša egle, augančia netoli kuro bazės, vyko pirmieji mitingai.  

       O čia senų liepų alėjos... Jos mena daug ką. Daug kraujo ir ašarų čia pralieta. Ir kentėta. Eitas 

sunkus ir ilgas kelias iki šių dienų. Tegu nors kuklūs užrašai primena, kas yra buvę Makniūnų sode.  

 

 

Rekrūtų rūsys 

 

V. Ulčinskas 

„Komunistinis rytojus“  

1973 m. lapkričio 13 d. 
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      Kartais mes praeiname pro įdomias vietas ir jų nepastebime, nes nieko apie jas nežinome. Taip yra 

ir su rekrūtų rūsiu, esančiu Raitininkų apylinkėje, Makniūnų kaime.  

       O jame paskutiniai rekrūtai dar apie 1853 metus buvo laikomi. Juos gaudė vietos ponai caro 

kariuomenei 25 metų karo tarnybai. Gaudė iš savo baudžiauninkų tarpo. Sugautiems uždėdavo ant 

kojos specialiai tam paruoštą medžio „kaladę“, kad negalėtų pabėgti. Jie čia laukė, kada prigaudys 

reikiamą skaičių rekrūtų pristatyti valdžiai. Kol vyrai čia buvo, maistą jiems nešti turėjo namiškiai. 

Tais metais čia buvo laikomi ir mano senelio trys broliai, kurių nė vienas negrįžo iš karo tarnybos.  

       Tas rūsys yra apie 20 metrų ilgio, 6 metrų pločio, aukštas. Viršus apvalus, kaip duonkepės krosnies. 

Mūrytas iš akmenų ir molio degtų plytų su kalkių skiediniu. Sienos storos, iš gana didelių akmenų. 

Turi tris nedidelius langelius ir vieną išėjimą. Tai mūsų prosenelių baudžiauninkų statytas, jų prakaitu 

ir krauju laistytas, šiame buvusiame dvare vienintelis išlikęs statinys.  

       Kada rūsys mūrytas, tikslių žinių nėra. Bet vietinių žmonių atmintis siekia virš 200 metų, ir dar 

neprisimena, kada statytas. Rūsys dabar žemėmis užverstas. „Tarybinio artojo“ kolūkis laiko jame 

šakniavaisius. Virš jo išaugo nemaži krūmai. O rūsys stovi, negriūna. Pro jį eina žmonės ir nepagalvoja, 

kiek čia žmonių kentėta, vargta, pagalbos šaukta ir neprisišaukta. Juk šios rūsio sienos sugėrė rekrūtų 

ašaras, paliekant tėvus, žmonas, gimtąjį kraštą.  

 

*** 

        

Štai ką rašė Bernasiaus Vladas 1930 m. „Lietuvos ūkininke“ apie Raitininkus:  

 

       „Ką Raitininkai skaito? Merkinė.“ 

 

       Raitininkų kaime yra 43 ūkininkai. Šių metų pirmą pusmetį mūsų kaimas gavo 64 egz. laikraščių: 

„Lietuvos ūkininko“ 11 egz., „Trimito“ 10 egz., „Mūsų rytojaus“ 11 egz., „Ūkininko patarėjo“ 8 egz., 

„Žvaigždės“ 3 egz., „Mūsų laikraščio“ 2 egz., „Jaunųjų pasaulio“ 2 egz., '„Jaunimo“ 1 egz., 

„Socialdemokrato“, „Sargybos“, „Lietuvos žinių“, „Lietuvos A., „Kultūros“, „Vairo“, „Jaunosios 

kartos“, „Jaunosios“ Lietuvos“, „Kario“, „Sekmadienio“, „Dienos“, „Naujo žodžio“, „Vienybės“, 

„Žiburėlio“, „Saulutės“ ir „Medžiotojo“ po 1 egz. Be to, dar iš Amerikos pareina „Tėvynės“ 1 egz. ir 

„Santaros“ 1 egz.  

       Nors ir daug laikraščių pareina į mūsų kaimą, bet dar daug yra tokių šeimų, kurios jokio laikraščio 

neima. Todėl mes turime stengtis, kad nuo šių metų visi pradėtų skaityti ir stengtis, kad šis skaitytojų 

skaičius nemažėtų, bet dar vis augtų.  

       Raitininkų sodžiaus gyventojai daugiausia prenumeravo spaudos iš visos šios apylinkės. O 

Makniūnų dvaras ir kaimas tarp jį sukančių sodžių mažiausiai prenumeravo spaudos, beveik nieko 
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neskaitė. Savilionys ir Veismūnai skaitė, bet mažiau už raitininkiškius. Piliakalnis, Jaujakaimis ir 

Lydekininkai dar šiek tiek gaudavo laikraščių. Ne be reikalo Savilionių gyventojai Mizaros sakydavo, 

jog Raitininkai yra Dzūkijos Danija. Čia buvo gerai išvystyta gyvulininkystė ir žemės ūkis, ko nebuvo 

gretimuose kaimuose. Pav., Vincas Giedra savo 10 ha ūkyje laikė 10 karvių ir pardavė 20 bekonų, be 

prieauglio. Karves žiemą vasarą laikė tvarte, neganė. Dirbo jų šeimos trys asmenys ir samdė berną ir 

mergą.  

       Iš visų aplinkinių kaimų Raitininkuose buvo ne tik aukšta žemės ūkio, bet ir jaunimo kultūra. Jie 

ruošė vakarus su vaidinimais, gegužines. Čia veikė daug organizacijų. Makniūnuose ir kituose 

kaimuose tokios organizacinės ir kultūrinės veiklos nebuvo. Aplinkiniai veiklesni jaunuoliai jungėsi 

prie raitininkiškių.  

       Nūnai Makniūnai nebe tie, kokie buvo apie 1930 metus. Sunku įsivaizduoti, koks buvo naujakurių 

gyvenimas, o kad jį suprastum, reiktų pačiam pamatyti ir tose sąlygose pagyventi. Tie, kurie iš tų laikų 

dar yra išlikę, yra kantrūs, daug ko matę ir pakėlę, eidami audringais dvidešimtojo amžiaus metais.  

 

*** 

        

Aplinkiniai Makniūnų gyventojai gyveno ne kokiose trobose. Tie, kurie karo metų suirutės 

laikotarpiu, 1918–1919 metais, turėjo stiprias šeimas ir gerus arklius, prisivežė statybinės medžiagos 

iš miškų ir pasistatė gražias trobas. O tie, kurie neturėjo jėgos pasiruošti statybinės miško medžiagos, 

gyveno senuose namuose. Miškų pirkliai išpirkdavo statybinę miško medžiagą per savo agentus – 

valstiečius, kurie už miškų pirklių pinigus pirko ir įvaržydavo aukštas kainas, kokių valstietis negalėjo 

mokėti. Čia pateikiama iš senos spaudos apie tai dvi korespondencijos.  

       Štai viena, spausdinta „Mūsų rytojuje“ 1928 metais: „Merkinės Alytaus apskr. Subartonių miške 

du Navasodų kaimo piliečiai nupirko iš viešo pardavimo daug eglių ir pušų, bet ne sau, tik miškų 

pirkliams. Medžius dabar veža stačiai Merkinėn, prie Nemuno kranto. Žmonės labai nepatenkinti, kad 

tokiu apgaulingu būdu pirkliai paveržia ūkininkams skirtą mišką“.  

       „Miško Samana“ 

 

*** 

 

       1940 m. kovo 15 d. „Tiesa“ Nr. 3 rašė: Alytaus apskrities girininkijoje už mišką įvaržo tris ir 

daugiau kartų brangiau negu nustatyta kaina. Dėl tokio aukšto miško įvaržymo daugelis biednuomenės 

visai negali nusipirkti kuro. O fašistinė vyriausybė mišką parduoda visai mažais kiekiais, kad daugiau 

įvaržytų“.         
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KOVOTOJŲ IR RAŠYTOJŲ TAKAIS 

 

       Pavilioja žmogų miškas, pavilioja savo tankmėse vienišą paklaidžioti, medžių ošimo pasiklausyti. 

Vieną pavakarį pasileidau po Makniūnų mišką. Ruduo nuvilko medžių papuošalus – lapus ir dabar jie 

geltoni šnarėjo po kojomis,  

       Apie kilometrą nuo Makniūnų autobuso sustojimo vietos, nuo kelio Nemunaitis–Merkinė pasuku 

į mišką. Čia labai daug ąžuolų, drebulių, beržų... Ir tuoj, prie pat palaukės, šlaitai, grioviai apžėlę 

krūmais, medžiais. Neužsikabindamas už krūmų nenusileisi – tokie statūs. Paskutiniojo ledynmečio 

žymės dar žmogaus neliestos. Tik barsukų paknaisiotos. Ar buvo čia nors vienas geografas, geologas? 

Abejoju...  

       Paskutinysis ledynas galėjo čia sustoti. Skardžiais nusileidžiu ir čia pat Makniūnkos ežerėlis. 

Nedidutis, apvalus. Įvairių žuvų daug. Ir bebrų, daug medžių iškirtusių, ežerėlį šakomis užteršusių.  

       Vasarą malonu Makniūnkoje nusimaudyti. Senelių seneliai neatmena ką nors ežerėlyje prigėrus, 

nors maudėsi jame daug kas. Anot jų, tai švarus ežeras, nereikalaujantis aukų. Baudžiavos laikais ir 

vėliau Makniūnų miškas priklausė dvarininkams Muiželiams. O Makniūnkos ežerėlyje Muiželiui 

maudytis ir lieptas buvo įrengtas. Atskirai, kitame ežero krante. Čia jisai apie šį ežerėlį knygą parašė. 

Ją skaitė mano pažįstamas Aleksas Sudničenka, sakęs, kad tai tik Muiželio fantazijos kūrinys. Knyga 

parašyta lenkų kalba.  

 

      Partizanų takais. Šitame miško kampely vokiečių okupacijos metais Juozas Barauskas su Antanu 

Kacvingeliu „sulipdė“ partizanų būrį. Vėliau jis išaugo į „Šarūno“ ir „Dainavos partizano“ būrius. Einu 

tais pačiais partizanų takais, o mintys skrenda dar toliau. Čia 1863 metais sukilėliai vaikščiojo. Vieną 

jų, Zigmą Dzekunską, pažinojau, kalbėjausi su juo.  

       Prie ežerėlio šimtamečiai ąžuolai. Du iš jų perkūno suskaldyti. Grioviu – upelio vaga – einu toliau. 

Ant šio upelio krantų buvo degama anglis, prie jo buvo 1863 metų sukilėlių slėptuvė, čia buvo ir 

tarybinių partizanų žeminė. Nedidelė pakrantė su didele praeitimi! Ne vien paukšteliai čiulbėjo, bet ir 

žmonių širdys drebėjo gal iš baimės, o gal iš pagiežos...  

       Seneliai dar atsiminė, kad sukilėlių slėptuvėje valkiojosi rąstai, kulbės. Sukilėlių likučiai, 

pralaimėjus mūšį su caro kazokais ties Živulčiškėmis, čia slapstėsi. Tais laikais miškas siekė net iki 

dabartinio „Tarybinio artojo“ kolūkio centro – sodo. Saugi buvo vieta. Sukilėlių likučius šelpė 

Makniūnų dvaro savininkai. Šiam būriui vadovavo jų giminaitis. Ties Einoriais tasai karininkas patsai 

būtų pakliuvęs kazokams, bet nušoko nuo arklio ir smuko po tiltu, rankomis įsikibo į siją ir taip 

iškabojo, kol kazokai ieškojo. O tie nesuprato kur jis. Gyvas liko, nors trūkį gavo bekabodamas. 

Aprimus, sukilėlių likučiai išsiskirstė po namus.  
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       Gražioji Aklaežerio apylinkė. Keletas žingsnių siauru takučiu ir apvali pieva – Aklažeris. Kaip 

gražu! Miško apjuosta lygumėlė. Čia mėgsta kurapka perėti, gandras pabraidyti ir stirnos pasižvalgyti. 

O ąžuolų, ąžuolų! Tai jų mėgiamos vietos. Kiek jų iškirto suiručių laikais! Pieva teka upelis. Bevardis, 

net iš Gailinto ežero išteka. Gailintų ežerai netoli Kastriškių sodžiaus, nuo jų iki Nemuno pro 

Nemunaitį vos pora kilometrų. Prie Netiesų įteka į Nemuną. Eilę ežerėlių jis jungia. Potvynių metu 

žuvys migruoja iš Nemuno į ežerus, todėl juose yra įvairių žuvų veislių. Net didžiulis ungurys Apsingės 

ežere buvo sugautas.  

       Noriu pastebėti, kad nuo Makniūnkos į rytus, už dviejų šimtų metrų, vandenį renka Gelovinės 

ežeras ir upokšniais perduoda Straujos upei.  

       Taigi, einu per Aklaežerį pagal šį upelį, o jame tik kur–ne–kur vandens klanelis – sausas ruduo. Ir 

va, statūs statūs krantai! Čia anais metais įgriuvo – nuslinko vienas krantas net su šimtamečiu ąžuolu. 

Ant šių krantų 1863 metais buvo liejamos grankulkės sukilėlių šautuvams.  

       Išlendu lyg iš tunelio ir prieš akis sublizga vanduo – Apsingės ežeras. Pievoje prieš ežerą tarybiniai 

partizanai rengdavo savo susitikimus. Šiame miške buvo jų slėptuvės, iš čia G. Zimanas vadovavo 

partizanų judėjimui prieš hitlerininkus. Ežeras pailgas. Vakarinį jo krantą siekia Veismūnų kaimo 

laukai (dabar „Tarybinio artojo“ kolūkis), o rytinį supa miškas. Čia vėl statumas krantų! Rodos, porina, 

kokia čia vyko ledyno kova norint pasiekti Merkinę.  

       Retėja eglės, daugiau pušų matosi. Keliuką perkerta Raitininkų–Veismūnų kelias. Baigėsi ir 

pietinis Apsingės ežero krantas. Mano senelis pasakojo, kad prie šito kelio, už Apsingės ežero, verčiant 

vieną akmenį buvo rastas puodas auksinių monetų. Tai buvo dar baudžiavos laikais. Miško keliukas ir 

toliau eina pietų link.  

 

       O tų akmenų sėte prisėta. Bet kas čia? Pagal keliuką krūsnys akmenų. Žmogaus sukrautos. Juk 

čia suaugęs ir net senas miškas. Įdomu, kad Veismūnų laukuose akmenys nerinkti, nors laukai dar visai 

neseniai buvo dirbami. Veismūnų laukuose akmenų sėte nusėta, ypatingai pietvakariuose. Gi jau už 

kelių šimtų metrų į pietvakarius akmenų nėra – ten lygūs smėlynai. Miško akmenų krūsnys apaugusios 

samanomis ir juodžemio sluoksniu. Jas jau apardė. Vežė plentams ir savo statyboms. Senų seniai, sako, 

čia žmonių gyventa, bet niekas nepamena. Vėliau, po marų gal kokių, čia miškai užaugę, leidžiantis į 

Kuzamko ežerėlio daubą, ant kalniuko, tų akmenų krūvelių daug. Ar čia kartais ne kapinyno būta? 

Kirto šį mišką, traktoriais vežiojo, teko ir toms krosnelėms nukentėti. Gal čia paprastos akmenų krūvos, 

o gal kuo įdomios būtų? Stoviu, žiūriu į jas ir mąstau: čia galėjo senų senovėje žmonės gyventi. Tarp 

ežerų, sausa vieta, o šio bevardžio upelio senovėje gal plataus būta ir patogu buvo nuo Merkio krantų 

Nemunu, šiuo upeliu iki čia atsikelti. Į pietus ošė šilai, o į žiemius kerojo ąžuolai, lazdynai... Netoli 

nuo čia, Raitininkų kaime, rastas ne vienas akmeninis kirvukas. Seni žmonės šnekėjo, kad tai Perkūno 

kulkos. Kai trenkia griaustinis, tai su tokia kulka.  
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       Pereinu tilteliu iš Kuzamko ištekantį upelį. Pušynas su vešliais kadugynais. Lygumos, smėlio 

lygumos. Jos eina pro Apsingės, Netiesų kaimus ir iki Nemuno, pietų link, o rytų pusėn pro Rudnios, 

Samaniškių ir Maksimonių kaimus iki Merkinės ir toliau. Gal čia antrojo ledynmečio laikais bangavo 

marios ir Makniūnų miško vietoje jų bangos daužė ledyną? Gal būt. Bent taip sako žemės reljefas.  

Kuzamko ežeras mirštantis. Apsuptas liūnais, neprieinamas. Žuvų yra, nors kas žiemą jos dūsta. 

Dabar yra ir karpių. Rudenį apsistoja praskrisdamos įvairių rūšių antys. Smagu joms čia. Nuo krašto 

šūvis nepasieks. Miške viržiai iki kelių, vietomis – metriniai. Išsitiesę guli pataisų virkščios. Daug jų.  

       Suku į rytus ir pasiekiu kitą ežerėlį – Kuzamkėlį. Jo pietiniame krašte vasarą galima nusimaudyti. 

smėlėtas pliažukas, gera atobrida, aplink šilas, toli žmonės... Atsisėdu ant kelmo ir atsidūstu. Atsidūstu 

prisiminęs, koks čia buvo gražus miškas! O jo nėra. Žinoma, ir dabar skaitomas mišku, bet juk tai 

jaunuolynas, kirtimai. Tarpais dar ošia senos pušys, bet ar tai jau tas senas, ūksmingas miškas!  

 

       Buvusi vilkų gyvenvietė. Einu atgal į šiaurę. O viržiai! Iki juostos. Ši miško vieta Šaltakloniu 

vadinama. O Šaltaklonis – buvusi vilkų gyvenvietė. Nuo seno čia tetervinai gyvena. Vilkų dabar 

nebėra. Tik stirnų guolių pilna. Vietomis šerno miško samana pakelta. Dar ne taip seniai aš pats šioje 

miško vietoje aptikdavau vilkų guolius. Ten būdavo aibės kaulų, avių, šunų, kiškių kaukolių. Vienam 

ir be ginklo prie tokios vietos atėjus nejauku darydavosi. Antro pasaulinio karo metu čia atsibastė vilkų 

gaujos ir rudens vakarais jie užtraukdavo savo koncertą. Už trijų kilometrų girdėdavosi staugimas. Ir 

atokiau būnant, užgirdus, per pečius šalti šiurpuliai nueidavo. Dabar čia vilkas retas svečias.  

       Va, aš vėl prie Merkinės–Nemunaičio vieškelio. Čia vasarą dar galima žydintį arnyką užtikti. Jų 

jau reta. O prieš dvidešimt metų nuo jų net miškas geltonuodavo.  

 

       Vieškelio istorija. Vieškelis tiesus. Juo einant tikrai gali pailsėti. Arčiau Raitininkų kaimo, kur iš 

Raitininkų įeina keliukas, šio vieškelio tokia istorija. Baudžiavos laikais Makniūnų dvarui priklausė 

Raitininkų, Lydekininkų, Savilionių ir Veismūnų kaimai. Samūniškių sodžiaus valstietis Baltrus 

Lepeška susidabojo su Bloznelyte iš Veismūnų. Ši baudžiauninkė ir be pono leidimo negali iš jo žinios 

dingti. Visi minėtų kaimų žmonės buvo dvarininko Muiželio žinioje ir nuosavybėje. Galėjo jis juos 

parduoti kam norėjo, arba užmušti ką panorėjo. Taigi, Baltrus Lepeška ir nueina pas Henriką Muiželį 

prašyti Bloznelytės rankos. Muiželis sako: supilk tiek ir tiek vieškelio per tiek ir tiek laiko ir tik savo 

rankomis, tai leisiu. Nurodo, kurioje vietoje. Tada šis miškas priklausė ponui Muiželiui. Dvarininkas 

nenorėjo Bloznelytės išleisti į laisvą kaimą ir todėl uždavė tokį darbą atlikti, tikėdamasis, kad Lepeška 

jo jokiu būdu per tiek laiko nepadarys. O Baltraus stipraus būta ir darbštaus.  

       Jis nepatingėjo ir naktimis dirbti. Darbo buvo – reikėjo medžius iškirsti, kelmus išrauti, smėlį 

sukasti, sulyginti. Kelias buvo laiku padarytas ir ponas pralaimėjo, o Bloznelytė ištekėjo už Lepeškos. 
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Tai buvo dviejų šimtų metrų ilgio vieškelis vieno Lepeškos nutiestas. Vėliau, apie 1935 metus, per šį 

mišką vedė vieškelį ir Lepeškos vieškelis įsijungė į jį.  

       Dar paeinu šiuo vieškeliu ir dešinėje jo pusėje vadinama Kapinyno klonė. Kodėl toks šios vietos 

pavadinimas? Juk čia nepastebėta jokio kapinyno. Matyt, senovėje jo čia būta. Ar nevertėtų paieškoti? 

Nuo Kapinyno klonės apie gerą kilometrą, Raitininkų kaime yra pilkapis. Bet gal ne šis davęs tokį 

vardą. Net seniausi žmonės nežino, kodėl taip vadinama ši vietovė. Nuo Kapinyno klonės į šiaurę yra 

aukštuma. Jeigu ne miškai, aplink būtų mėtomas gražus tolumų vaizdas. Šita Kapinyno klone eina 

akmenų tiltas iš vakarų į rytus. Ir Subartonių miško pakraštyje jau nerasi nė vieno akmens. Daug jų iš 

čia išvežė, bet dar jų ir yra. Reikia priminti, kad vokiečių okupacijos metais čia, Kapinyno klonėje, 

vietos tarybiniai partizanai gaudavo paramą iš Tarybų Sąjungos: lėktuvai numesdavo ginklus, literatūrą 

ir kt. Taigi, kiekvienam žingsny praeitis, – nuo akmens amžiaus žmogaus pėdsakų iki naujausių laikų. 

Maloniau veikia gamtos grožis, kai eini tokiais takais, žinai, kad šitais akmenimis, kalvomis, keliukais 

grožėjosi Vincas Krėvė, Rojus Mizara... O jų čia vaikščiota irgi. Ir daug kartų.   

 

 

SKRUZDĖ, KŪRUSI ŠIANDIENĄ 

 

     Ošia senos Makniūnų sodo liepos. Ošia. Ir tarsi girdisi jų ošime pasakojimas apie praeitį, kovingą 

praeitį... Jos gi mena, kaip iš netolimo vienkiemio Balyno Zigmas, Dzekunskas ir daug kitų 1863 metais 

stojo kovon prieš ponų priespaudą. Jie pralaimėjo... Pralaimėjo jėga, o dvasia sukilėlių, dvasia kovotojų 

buvo gyva ir gyvybinga po šiomis liepomis iki laimėjimo – 1940 metų.  

       Liepos tarsi kužda, jog po jų sakų šlamesiu jų šaknys gėrė tą prakaitą – tų, kurie dirbo, atoduriu 

slopino, ir liepų šlamesys pritardavo svajonėms Marijos Muiželytės–Ordilauskienės, būsimo veikėjo ir 

rašytojo Rojaus Mizaros, kuris čia nemažai po jomis prakaito liejo, kai jaunas dirbo… O tos dvaro 

panaitės Marijos šios liepos ne vieną sūrią ašarą sugėrė... Tak ir ošia vėjams pučiant senos sodo liepos, 

rodos, porina naujoms kartoms apie tai, ką jos regėjo...  

       Marija Muiželytė–Ordilauskienė buvo marksistinių pažiūrų, nors ir dvarininkų kilmės buvo. Apie 

XIX amžiaus pabaigą, pasimokiusi Liepojoje, ji grįžo į Makniūnų dvarą ir ištekėjo už medicinos 

gydytojo Ordilausko. Ji gyventojų tarpe skleidė socialistines mintis, neapkentė darbo žmonių 

išnaudojimo. Stengėsi, kiek galėjo, darbo žmonėms padėti, kuo tik išgalėjo. Prikalbino brolį ir seserį 

įsteigti Makniūnuose (dvare) didelį knygyną, kur buvo įvairiomis kalbomis daug ir gerų knygų. Tai 

darė, kad liaudis skaitytų, šviestųsi ir sąmonėtų. 1907 metais įsteigė dvare mokyklą, kur apylinkių 

vaikus nemokamai pati ir mokino lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. Tai buvo pavyzdinga mokykla ir tik 

jos brolio Karolio Muiželio išlaikoma. Mokykla gyveno ir ją daug vaikų iš šios apylinkės lankė, jų 

tarpe ir Rojus Mizara. 1908 m. sausio mėnesį Merkinės policijos uriadnikas ją surado ir uždarė, kartu 
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iškeldamas mokyklos mokytojai ir mokyklos laikytojui bylą. Kol buvo Ordilauskienė Makniūnų dvare, 

apylinkės gyventojams teikė nemokamą medicininę pagalbą, nes jos vyras buvo gydytojas.  

       Iš Raitininkų kaimo Motiejus Gudukas ilgus metus Makniūnų dvare tarnavo vežiku – kurmonu. 

Tai jam teko būti ilgose kelionėse su Marija Muiželyte–Ordilauskiene. Arkliais (ketvertu arklių) karieta 

tekdavo gan toli važiuoti. M. Gudukas man pasakojo, kad, pavažiavus kiek, Marija ir pradeda pasakoti 

apie žmonių nelygybes. Tos kalbos M. Gudukui buvo negirdėtos, neregėtos ir kartu labai įdomios.  

       Suglaustai vežikas M. Gudukas Marijos Ordilauskienės mintis taip apipasakodavo. Visi žmonės 

ateina į šį pasaulį vienodai nuogi, tai kodėl vieni viskuo pertekę, o kiti ir duonos kąsnio neturi. Mes 

turime dvarą – sakydavo ji – daug žemės, miškų... Kiti – nieko. Argi mes šituos turtus sukrovėme? Ne! 

Tai darbo žmonės sukūrė. Žemę ne mūsų tėvai padarė – ji buvo ir bus. Tai kam mums tiek daug jos, o 

kitiems, kurie ją patys dirba, mažai, arba visai nėra? Argi tai teisinga? Vasarą, per rugiapjūtį, karštyje 

moterys mums javus pjautuvais pjauna, o mes, panaitės, vaikštome su lietsargiais liepų alėjoje 

pavėsyje. Kur čia teisingumas! Aš, apie tai pagalvojusi, negaliu nuryti kąsnio, – sakydavo Marijona.  

       Šitas kalbas, kaip prisiminė Motiejus Gudukas, visada ji pasakodavo su ašaromis, verkdama. Ji 

liepdavo savo šeimai (o jie buvo našlaičiai) žemę atiduoti žmonėms. Tais laikais, XIX amžiaus 

pabaigoje ir XX pradžioje, šitokios kalbos valstiečiui buvo naujiena. Matyt, kad Liepojos gimnazijoje 

Marija Muiželytė–Ordilauskienė buvo susipažinusi su Markso veikalais ir tas idėjas norėjo paversti 

realybe nors savo dvare. Dėl to čia gal 1905 metais nelegali revoliucinė literatūra buvo platinama, net 

ir „Iskra“. Dėl to čia šėlo caro žandarai, jos ieškodami. Ši skruzdė kūrė tais laikais jau šiandieną, kuri 

buvo tęsiama pažangių žmonių ir anapus vandenyno, kaip visuomenininko ir rašytojo Rojaus Mizaros 

ir kitų, iš čia po pasaulį pakrikusių.  

       Nebėra jau jų. Yra tik jų darbų, kovų ir kančių vaisiaus nūdienis gražus gyvenimas. Apie tai ir ošia 

senos liepos.  

 

 

MANO SUSITIKIMAS SU R. MIZARA 

 

       Kai 1959 metais rašytojas Rojus Mizara važiavo aplankyti savo tėviškės – Savilionių, jisai 

pirmiausia sustojo Makniūnuose. Ir nieko nuostabaus: čia jis lankė mokyklą, dirbo dvaro sode.  

       Radau R. Mizarą kolūkio kontoroje apsuptą kolūkiečių. Girdėjau, kaip jis kreipėsi į tuometinį 

„Tarybinio artojo“ kolūkio pirmininką V. Čebatorių:  

       – Labai skubu. Norėčiau apžiūrėti sodą, po jį pasivaikščioti.  

       Tuomet dirbau kolūkio sodininku. Be to, kaip vietinis gyventojas, gerai žinojau sodą ir su juo 

susijusius įvykius. O čia R. Mizara pridūrė:  

       – Kas gerai sodą žinote?  
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       Taip trise – R. Mizara, V. Čebatorius ir aš – išėjome į sodą, kuris supo kontorą. Dar paklausiau, 

nuo ko pradėti. Juk Makniūnų dvaro sodas turėjo 10 hektarų plotą. Čia ne vien vaisiniai medžiai, bet ir 

liepų alėjos, keletas tvenkinėlių. Tai buvo sodas – parkas. Kadaise jį augino, puoselėjo ir Rojaus 

Mizaros rankos. Ėjome pro buvusių dvaro ponų namų likučius:  

       – Čia buvo „pakajai“. Jau 46 metai, kai čia buvau. Pradėkime nuo „valackų“ riešutų.  

       Nustebau, kad po tiek metų jisai taip gerai atmena pavadinimus vietos žmonių šneka. Paaiškinau, 

kad „valacki“ riešutai šaltą 1928–1929 m. žiemą iššalo, jų nebėra. O jis parodė ranka:  

       – Jie va čia augo. Buvo dideli medžiai.  

       Taip, tai buvo dideli, gražūs itališki saldieji kaštonai. Ir aš prisimenu juos, valgiau riešutus nuo jų. 

Ir R. Mizara juos valgė. Apsukome tvenkinėlį ir artėjome prie liepų alėjos. Mačiau, kaip R. Mizara 

jaudinasi. Ištraukia papirosą, užsirūko. Nesistebiu – po tiek metų kiekvienam taip būtų. Išpūstytas 

dūmas sklaidosi tarp obels lapųų ir nokstančių obuolių. Susitvardo.  

       – Šita alėja, būdavo, ponai vaikšto, – pasakoja jis. – O aš ją prižiūrėdavau, nušluodavau, smėliu 

išbarstydavau... Gražu čia buvo.  

       Kalba jau vėl plaukia energingai, bet papirosas po papiroso smilksta panosėje. Dar susijaudinimas 

nepraėjo. Žengiame į vakarinį sodo pakraštį. Kolūkio pirmininkas V. Čebatorius tyli. Mažai ir aš kalbu. 

Užtat daugiausia kalba R. Mizara.  

       Man įdomu – Rojaus Mizaros nebuvau matęs, bet iš nuotraukų, laiškų ir raštų pažinojau nuo senų 

laikų, gerai sugyvenau su jo broliais, o ypač Povilu, kuris Jaujakaimyje gyveno. Povilas Mizara 

gaudavo visus jo raštus, „Laisvę”. Todėl dar „anais senais laikais“ buvau ne tik jo raštus, bet ir laiškus, 

broliui rašytus, skaitęs (laiškai būdavo mašinėle spausdinti). Atsimenu, kaip jo brolis Povilas 

pergyveno, kai Rojaus buržuazinė Lietuvos valdžia neįsileido Lietuvon. Povilas labai norėjo jį 

pamatyti, bet nepavyko… Tąsyk Rojus grįžo iš Tarybų sąjungos pro Vilniaus kraštą. O 1948 metais 

Povilą su visa šeima nužudė banditai. Ir dabar man Rojus labai priminė savo brolį Povilą. Ir kalba tokia 

pati – mizariška.  

       Štai ir sodo pakraštys su aukštomis eglėmis, kurios, lygiomis eilėmis sustojusios, savo viršūnėmis 

dangų remia.  

       – Už to miško Savilionys? – pakėlęs aukščiau smakrą, tarsi norėdamas juos pamatyti, užklausia R. 

Mizara.  

       Rodos, jutau, kaip jisai norėjo apglėbti ir gimtuosius Savilionis, kurių dar nematęs, ir tą mišką, 

skiriantį jį nuo gimtinės. Pragiedrėjo jo veidas. Sustojome sodo pakrašty. O jisai ir pradėjo porinti apie 

savo jaunas dienas.  

       Už sodo sklypas žemės, įsirėmęs į kelią. Rojus Mizara parodo ranka lauką ir sako:  

       – Jame prieš pasaulinį karą kukurūzus Muiželiui auginau. Ravėjau, kaupiau. Geri užaugo...  

       Stebiuosi jo gera atmintimi. O jisai toliau kalba:  
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       – Rudenį, kai ant medžių obuolių nebelieka, dirbi ir užsimanai obuolio. Prisiartini prie rūsio, 

obuolių kvapas taip traukia, vilioja... Langai atdari, obuoliai ant lentynų išdėlioti... Paimk, kad 

nepasieki! Tai aš sugalvojau – vinį lazdos galan įsikalu, bakst, ir yra obuolys. Tą suvalgau, užsimanau 

ir vėl einu. Va, per šitą langelį obuolius baksnojau.  

       Mes vėl ant buvusios dvaro klombos. Jisai prisimena, kaip čia lankė mokyklą, kaip jam tuomet 

buvo gražu prie dvaro „pakajų“. Priėjome kolūkio kultūros namus. Prisirinko daugiau žmonių. 

Užeiname. Prie mūsų prieina bibliotekos vedėja J. Čebatorienė, sako, kad jo raštai labai žmonių 

skaitomi. R. Mizara tylėdamas pabučiuoja ją. Kolūkio pirmininkas kviečia rašytoją pasilikti pietų. R. 

Mizara atsisako, labai skubąs pas gimines. Sėda mašinon ir lekia į Savilionis. Dulkės ir senos liepos 

palydi jį.  

       ... Kitą dieną mačiau, kaip lengva mašina lėtai važiavo atgal vieškeliu pro Makniūnų sodą, o R. 

Mizara, beveik iškišęs galvą, žiūrėjo į sodą, liepų alėjas.   

 

 

APSINGĖ 

 

V. Ulčinskas 

„Komunistinis rytojus“  

1979 m. lapkričio 27 d. 

       

Nuo Makniūnų autobusų sustojimo pietų kryptimi, maždaug už dviejų kilometrų, tyvuliuoja 

Apsingės ežeras. Enciklopedijoje minima, kad ežero plotas 12,5 ha, didžiausias gylis 12 m, ilgis 880 

m, plačiausia vieta – 210 metrų.  

       Apsingę iš šiaurės rytų ir pietų supa miškas, o vakarinę pusę „Dzūkijos“ kolūkio laukai. Ežeras 

visu savo ilgiu apsitvėręs stačiais krantais, tik galuose lėkštas – čia įteka ir išteka upeliai. Iš rytų – 

Apsingės upeliukas, kuris miškais ir pievomis pro Apsingės, Netiesų kaimus neša vandenis Nemunan 

ne tik Galintėnų, Lydekinkos ir Makniūnkos ežerėlių. Dar vienas bevardis upokšnis įteka iš vakarų 

pusės. Jis surenka atliekamus vandenis iš pievų ir Gailinto ežero pakrančių, iš melioruotų Savilionių 

laukų plotų.  

       Iki šiol Apsingės ežero vanduo buvo švarus, neužterštas. Upelis, tekantis pro „Dzūkijos“ kolūkio 

kiaulių fermas, nors kartais ir buvo užteršiamas srutomis, vandenį pravalydavo Aklaežerio pievoje. 

Ežeras turėjo savo apsauginę zoną. Numelioruoti laukai dabar gausiai tręšiami ir nuodingos medžiagos 

patenka į vandenį.  

       Užsiteršus Makniūnkos ežero vandeniui, maudytis visi ėjo į Apsingę. Čia per vasarą daug 

poilsiautojų. O puikumėlis jo skardžių! Ypač iš vakarų pusės, kur šimtamečiai ąžuolai keroja, kur 
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skarotos eglės dangų remia, lieknos pušys savo grakštumą rodo... Čia dar yra šimtamečio miško. 

Praūžusios prieš kelias vasaras audros medžius kiek praretino, tačiau daugel dar liko. Ant krantų 

prisirpsta avietės, užauga vienas kitas grybas. Samanų taku galima pabandyti nusileisti nuo skardžio 

prie ežero. O krantų aukštis arti šimto metrų bus!  

Pietiniame ežero gale, Daube vadinamame, seniau apylinkių jaunimas gegužines švęsdavo. Dabar 

ši pieva apsemta vandeniu. Kai Veismūnų laukuose ruošė laistomas ganyklas, čia, prie Jaujakaimio–

Veismūnų kelio buvo padaryta užtvanka – vienu metru pakeltas Apsingės ežero vanduo. Už užtvankos 

prasideda įspūdingi upelio krantai, akmenuota vaga. Toliau paėję, rasite Tartoko sodybą, seną eigulių 

„dinastijos“ lopšį. Na, ir grybų rudeniop.  

       Užtvanka uždarė žuvims kelią į Apsingės ir Makniūnkos ežerus. Anksčiau, potvyniui užėjus, net 

Gailinto ežerą pasiekdavo Nemuno žuvys. Atkeliaudavo ir ungurių.  

Grįžkime vakariniu Apsingės pakraščiu atgal į šiaurę. Čia auga jaunos pušaitės – ežero krantai 

apsodinti. Štai Veismūnų kaimo laukų pakrašty driekiasi akmenynai nuo pat Taručionių kaimo, o už 

puskilometrio į pietus visai jų nėra. Tiltais čia auga karklai.  

       Ant ežero kranto stovi sena nykstanti sodyba. Dabar čia gyvena Juozo Jankevičiaus, buvusio 

tarybinių partizanų ryšininko, vaikai. Šioje sodyboje, sukamoje senų ąžuolų, buvo artimų rašytojo 

Rojaus Mizaros giminių gyvenama.  

       Šiauriniame Apsingės ežero gale suvažiuodavo buvę „Šarūno“ ir „Dainavos partizano“ būrių 

kovotojai, ryšininkai, apylinkės gyventojai, prisimindavo savo kovas. Čia, ant upelio krantų, miško 

tankmėje, buvo pastatyta atminimo lenta su užrašu, kad vietos partizanai šioje vietoje susirišo su 

pietiniais partizanų būriais. Deja, atminimo lenta nubluko, neįskaitoma, buvę suoliukai suiro, takas, 

vedęs į čia, užaugo medžiais.  

       Ošia medžiai, raibuliuoja Apsingės bangelės, lengvo vėjelio šiaušiamos, porina ką girdėję ir regėję. 

Gal medžiai čia ošia apie 1863 metų sukilėlius, gal apie 1941–1944 metų partizanų kovas. O gal ežero 

bangos mena seną legendą, kai čia dar nebuvo šių vandenų, tik merga pievoje ganė jaučius. Ir atūžė, 

atšniokštė padange ežeras. Merga išsigando ir sušuko ant nerimstančio jaučio:  

       – Stok, Apsingė!  

       Atspėjo merga ežero vardą ir čia pat išsiliejo vanduo.  

       Raibuliuoja tarp medžių Apsingė. Vilioja jaunus ir senus prie savo vandenų, gražių krantų.  

 

 

KUZAMKO EŽERAS 

 

Jaujakaimio kaimo pietuose yra toks ežerėlis, Kuzamku vadinamas. Ežero šiaurinė pusė ribojasi 

su „Dzūkijos“ kolūkio laukais, o kitas jo puses supa miškai, liūnai. Ežeras seklus, todėl čia kas žiemą 
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dūsta žuvys. Anksčiau buvo daug lydekų, bet dėl dažno dusimo jų žymiai sumažėjo. Mažėja visos 

baltosios žuvys. Užtat sidabrinių karosų pakanka. Yra ir lynų.  

Seniau ežero būta nemažo. Šio šimtmečio pradžioje tuometinis Makniūnų dvaro savininkas įsakė 

jį nusausinti – iškasė griovį, ir ežerą nuleido į Apsiries upelį, žemiau Apsingės ežero. Tuo grioviu ir 

šiandien vanduo nubėga į Nerauną, o ežeras, negaudamas didesnio vandens papildymo, miršta. 

Nuo Kuzamko ežero į rytus, apsuptas gražaus šilo, yra jo brolis – Kuzamkėlis. Manoma, jog 

praeityje jų būta vieno ežero, tai liudija juos jungiantis slėnis. Dabar šie „broliai“ – ežerėliai liūdnai 

atrodo. Jeigu tą griovį užtvenkus, gal kiek atsigaivintų abu ežerai, iš to nuostolių mažai pajustų ir 

miškas, ir ūkis, o nauda būtų didelė: žuvims, paukščiams ir žvėrims. 

Prieš keliolika metų šį ežerą labai mėgo keliaujančios antys. Čia jos apsistodavo prieš kelionę į 

pietus. Kiekviena ančių rūšis laikėsi atskirais būriais. Tada mačiau didžiąsias antis, krykles ir 

kuoduotąsias. Jų buvo daug. Dabar tiek jų nepraskrenda, matyt, Žuvintas labiau paviliojo. O didžiosios 

antys čia peri. 

Pamėgo Kuzamko pakrantes briedžiai, stirnos – vieni guoliai pietiniame ežero krante! Šernai irgi 

ateina nusiprausti į „purvo vonias“, aplinkinių gyventojų išknaisioję bulves. Čia apsigyveno ir bebrai, 

kerta sau mišką, o gal užginsi jiems! 

Verda įdomus žvėrių gyvenimas. Jiems čia ir pasisukti yra kur – tokie miįškų plotai! 

Įdomus pietinis ežero miškas. Šilas, samanos, viržiai! Puošnūs ėgliai – kadagiai – siūlo savo juodas 

uogas ir skleidžia tokį skanų, sveiką aromatą. Po kojomis raitosi šarkakojai ir mėlynių uogienojai... Čia 

dar auga vaistažolės. Gali pasportuoti, belaipiodamas Romiais krantais, o vienas iš pietų pusės krantas 

– kaip tikras piliakalnis! Užlipai, ir nebėra jo, – lyguma tęsiasi link ežero. Dabar čia tylu, ramu. O 

vasarą pilna uogautojų ir grybautojų. Čia pulkų pulkais voveruškos auga. 

1975 m. 

 

 

VĖTRŲ RŪSTYBĖ 

 

O kaip ramu, tylu dabar miškei. Visi paukščių alasai dingo, rodos, ir visai nebūta jų čia. Tik 

kėkštas, pamatęs tave ar kokį žvėrelį, paleidžia savo džeržgiantį balsą ir tuo lyg plėšo miško ramybę. 

Dar visi medžiai su vasariniu apdaru, nors spalvos keičiasi, žemėje pilna pageltusių lapų – tai vėtrų 

nuplėšyti lapai, nes dar lapų kritimo nėra. Tik po kojomis lapai, o viršūnėmis medžių švokščia vėjas, 

kai savo gūsiuose sustiprėja. Viršūnės linguoja, o apačioje jokio vėjelio, ir jokio paukščių balselio... 

Keista, bet tai ir yra rudens miško įdomumas. Verta pereiti, pasižiūrėti, pasiklausyti. 

Ir šį rudenį mane paviliojo miškas. Nueinu į jį, lyg į šventovę kokią. Stebiu šimtamečių ąžuolų 

galybę, jų didingumą. Kokia jiems ši, 1975 metų, vasara nelaiminga! Kelios dešimtys šimtamečių 
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ąžuolų su nusūkytomis viršūnėmis! Nuo Apsingės ežero iki rytinio miško krašto. Ko užsirūstino vėtra 

ant ąžuolų, kad jų karūnas taip negailestingai ištaškė? Kodėl galėjo augti šimtus metų ir tokių žiaurių 

vėtrų nepatyrė? O tik praeitos vasaros tokia pikta vėtra – audra buvo. Ąžuolai – galiūnai: jie kaip 

drebulė nelinko, bet lūžo pusiau liemenį. Prieš kelis metus per šitą mišką irgi praūžė uraganas, bet 

ąžuolų tada mažai nukentėjo, o šį kartą daugiausia jiems teko. 

Vaisių – gilių – ąžuolai šitam miške beveik neužaugino. Todėl gal ir kėkštas toks piktas, taip rėkia; 

kad nėra gilių – kuo jis maitinsis? Šernai pabado pabado savo šnipais žemės paviršių, lapus – irgi nėra 

gilių. Stirnos pasižiūri į ąžuolo šakas ir ant žemės – irgi nėra skanėsto! Voveraitė striksi linksma – ji 

riešutų, džiovintų grybų atsargas turi, o dar ir eglės kankorėžių yra. Bepigu jai striksėti! Ji net ir 

sulaužytų ąžuolų nesigaili – apseis ir be jų. O kėkštas jau alasu verkia, stirna ir šernas ašarėles braukia, 

kai pagalvoja apie žiemą, na, ir didžioji antis dūsauja, nerasdama gilių. 

Ne visi, žinoma, čia ąžuolai išlaužyti. Ateis gera derėjimo vasara, ir bus žvėrims gilių, o ši žiema 

bus sunkesnė miško gyventojams, daugiau reikės žmogaus globos. Dar čionai yra badaujančių vargšų, 

tai bebrai. Tik pažiūrėkite, kiek kelio ir kokiu statumu į krantą jie turi eiti ieškoti sau maisto – medžių 

kirsti. Vargas jiems. O juk trūks plyš žiemai turi pasiruošti! Kitaip badas ir mirtis. Tai palei Apsingės 

ežerą, Makniūnkoje irgi panaši padėtis. Čia jie ruošia žiemai alksnius, beržus, bet ar tai jiems maistas! 

Kitokių nėra kur rasti. 

Tai va, vieniems gal vėtros maistą sumažino, kiti patys per daugelį metų jį sunaikino. Bet valgyti 

– ėsti visi nori. Taigi eini per mišką, jo ramybę, tylą,grožiesi ja, bet kartu matai ir neramybės jame – 

kažkas reikės daryti, kad šie miško gyventojai galėtų gyvuoti. 

1975 m. 

 

 

RUDENĖJANČIAME MIŠKE 

 

Nutilo paukščių alasas miške, siautęs nuo pavasario iki vidurvasario. Įžengęs į mišką, pajunti jo 

šventą ramybę, kažkokį paslaptingumą... Rodos, viskas kokio burtininko paliepimu nurimo, išsislapstė 

ir tyko tave iš po tankmių, medžių... 

Miške, miške! koka tu visada gražus! Ar kai pradedi rudenį auksu žvilgėti, ar kai žiemą šerkšnu 

prisidengęs sidabru žėrį, ar kai žaliuoju apdaru apsivelki – visad savas, mielas. Ir skubame mes pas 

tave – miške ramintojau; tu mūsų sveikata, gėrybių tiekėjas. Juo dažniau tavyje, miške, lankaisi, tuo tu 

įdomesnis, labiau trauki, ir toji trauka tokia miela, brangi. 

Jau atėjo ruduo, ir miškas pradeda auksu žvilgėti. Pamažu, palaipsniui, kaip ir žmogaus galva į 

senatvę žyla, taip miškas auksuojasi. Miško sparnuočiai patraukė į pietus. Bet girioje ir dabar yra 

gyvybė. Rėkauja kėkštas, šokinėdamas po ąžuolo šakas ir sėdamas giles, liuoksi voveraitė po apgeltusį 
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lazdyną – riešutauja: ji žino, kad ateis žiema, šalčiai, ir ruošia maisto atsargas. Krankteli kranklys virš 

miško skrisdamas ir, rodos, nuo to garso pradeda virpėti drebulės ruduojantys lapai. Suklyksi miško 

sanitaras genys, nuo vieno ligonio medžio skrisdamas prie kito. Ir vėl tyla, rudenio tyla. 

Nenoriai medžiai keičia savo lapų spalvas, palengva. Lazdynas, drebulės, beržai jau pasidavė, o 

ąžuolas – žalias ir gana. Barsto giles po truputį, jos bupsi kaip retas lietus. Deja, jų šiemet ne per 

daugiausiai. O riešutų tai buvo! Kaip reta kada. Voverės bus sočios. 

Atslenkant prietemoms, prie ąžuolų ateina stirnos – juk žolė paseno, o gilės skanios, sočios, todėl 

ir atskuba jų pasmaguriauti. Šernai irgi zuja apie ąžuolus, mažiau lenda prie bulvių, dirvonų. Ir laukinės 

antys nevengia gilių. Taigi ąžuolai „svečių“ nestokoja ir beria, bubsi giles ant žvėrių ir paukščių puotos 

stalo. Na ir į sveikatą jiems! 

Prie skardžių, pakrančių vinguriuoja barsukų takai, kuriais jie velka į išvalytus urvus minkštas 

samanas – kloja patalėlį ilgam žiemos miegui. Samanas renka geras, švarias, minkštas, bet kokių neima. 

Jeigu barsukas velka samanas į olą, o bebras medžius į vandenį – žinok, artėja šalčiai. 

Eini rudenėjančiu mišku ir matai, jog gamtoje vyksta darbas: gyvūnija ruošiasi šalčiams, medžiai 

pradeda nusimesti rūbus. Kiekvienam savo pareiga, savas darbas. Ana, ir kazlėkas, rudmėse ar žaliuokė 

kiek padeda pastangų, kol pakelia skujų paklotę... Dabar šie grybai skuba augti. Viskam savas laikas, 

savo grožis ir pabaiga. 

Šventa rudenio miško ramybė, viliojanti, graudi, didinga, savotiškai veikianti žmogų Tad eikime į 

mišką parsinešti jo gėrybių ir dvasios ramybės... 

1974 m. 

 

 

MIŠKAS NUSIVILKO RŪBĄ 

 

Sakykit, ko šį rudenį taip skubiai ąžuolas nusivilko savo rūbą? Ko ąžuolas išsigando, juk beržas 

dar žėruoja savo spalvomis – gi beržo pareiga rudenį pirmam nusinuogintio Niekas šito neįspės. 

Miškas jau visai nusivilko savo įvairiaspalvį rūbą. Įeinu, o ten taip erdvu, didinga! Stovi medžių 

kamienai ant geltonuojančio kilimo, stovi... Sustoji ir tu, sužavėtas šio nepaprasto miško reginio, stovi 

ramybėje ir girdi, kaip paskutinis medžio lapelis plazda, leidžiasi į bendrą patalą... Girdisi jo šnaresys, 

ir vėl tyku tyku... Bet neilgam. Kėkštas kažko sunerimo, ir jo balso pilnas miškas. Bet jie ilgai rėkti 

pritingi – parėkia parėkia ir nustoja. O ten kažkur aukštai vėl stuk stuk, tai vikruolis genys gydo medį. 

Kėkštas šiemet piktas – neranda gilių. Vėlyvas pavasaris, šalnos jiems pakenkė. Vargas bus ne tik 

kėkštui, bet ir stirnai bei šernui – nėra jų mėgstamų skanėstų. Gal medžiotojai tuo pasirūpins? 

Tarp nusinuoginusių lapuočių spygliuočiai, atrodo, apsivilko kailiniais. Laukdami žiemos jie dar 

labiau patamsėjo, lajose slepiasi visi maži sparnuočiai. Voverys prisirenka kankorėžių ir lukštena juos 
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– riešutų atsargos tegu būna žiemai, kada šaltukas spigins. Nebėra šiemet ir šermukšnių raudonų kekių, 

tad parskrendančiam svečiui paukščiui maisto nebėra. Šermukšnis pereitą vasarą patingėjo užauginti 

uogų. Argi barsi jį už tai? Užtat putinai gerai derėjo. Miškas, šiemet tiek daug davęs gėrybių, dabar lyg 

ir ilgisi lankytojų, prie kurių priprato vasarą. Dar jo valdose gausiai dera žaliuokės, rudmėsės, užklysta 

dar ir koks grybautojas. Iki vėlyvo rudens miškas mums vis dovanoja savo gėrybes.  

Kai nukrito lapuočių medžių įvairiaspalviai lapai, geriau ir greičiau pamatysite skeltalūpį, grakščią 

stirną ir didingą briedį. Jų gausu mūsų apylinkės miškuose. O va, miško kilimas vietomis praardytas –  

tai šerno darbas. Kvas jam tas miško kilimas, kad reikia maisto ieškoti! 

Eini, sustoji lyg tas medis, ir stebiesi gamta – menininke. Gamta sukūrė stebuklingą miško gyvą 

paveikslą, tik reikia mokėti juo grožėtis. Stovi medžių kamienai ant savotiško puraus lapų pakloto ir 

tyliai kviečia ateiti, pasižiūrėti ir susimastyti, kodėl, sakykit, ąžuolas pirmiau nusivilko už beržą? 

Valandėlę sustokime, pastovėkime, pamąstykime... 

1977 m. 

 

 

IŠ GAMTOS PRAEITIES 

 

VANDENINIAI RIEŠUTAI 

 

Seni vietos gyventojai ir mano tėvas pasakojo, kad jie rasdavo ežeruose „vandeninių riešutų“. Jie 

tų ežerų riešutų – agarų – rasdavo ir juos valgė devyniolikto amžiaus pabaigoj. Mano tėvui teko ganyti 

apie Rūžį, Juodžio, Kuzamko, Kuzamkėlio ežerus. Ir jie rasdavo tų „vandeninių riešutų“. Išeitų, kad 

devyniolikto amžiaus pabaigoje, o gal ir dvidešimto pradžioje Dzūkijos ežeruose dar buvo gyvas 

agaras. O tuo tarpu mokslininkai mano, kad agaras – vandeninis riešutas – yra daug anksčiau išnykęs. 

Tai netiesa, jų ežeruose tarp Nemunaičio ir Merkinės buvo gausu šių šimtmečių sandūroje. 

O va 1943 metais mano brolis Juozas ir Makniūnkos ežere rado agaro – vandeninio riešuto riešutą. 

Mums jis buvo neregėtas, o mano tėvas patvirtino, jog tai vandeninis riešutas, kuriuos jisai savo 

jaunystėje rasdavo vietos ežeruose ir. juos valgė. 

 

 

IR GINTARO GALIMA RASTI 

 

Raitininkų kaime, netoli Angeringio raisto, buvusioje Petro Gavelio sodyboje, jo sūnūs kasė šulinį. 

Tai buvo apie 1934 metus. Dviejų metrų gylyje, kietame molyje, jie rado gintaro gabalą bemaž degtukų 

dėžutės dydžio. Gintaras buvo natūralus, neapdirbtas. Man tokius gabalėlius teko pačiam rasti Baltijos 



130 
 

jūroje, prie Klaipėdos, dar prieš šio gintaro radimą, todėl pažinau, kad čia yra tikras gintaras. Antras 

gintaro gabalėlis mažesnis už pirmąjį, buvo rastas 1939 metais mūsų žemės sklype prie Makniūnkos 

ežero, vakarinėje jo pusėje, beariant lauką. Gintaras irgi buvo natūralus, neapdirbtas.  

 

  

IR GELEŽINIŲ VARLIŲ BUVO 

 

Keršucio raiste–pievoje nuo senų laikų veisėsi vėžliai, vietos gyventojai juos vadino „geležinėmis 

varlėmis“. Tai buvo tikra vėžlių gyvenvietė! Keršucis 1934 metais buvo nusausintas. Nuo tada 

geležinės varlės apleido šią savo seną gyvenvietę. Reikia manyti, kad jos persikėlė į Angeringio liūną 

ar kitur. 

Nors čia geležinių varlių buvo daug, bet gyvą vėžlį man teko matyti tik vieną – 1922 metų vasarą. 

Buvo ankstyvas rytas. Saulė vos tekėjo. Giniau gyvulius. Regiu – anksčiau išginęs Izidorius 

Zeziulevičius kažko keistai šokinėja. Prieinu. Ogi jis su geležine varle kariauja! 

Tokio vėžlio neteko matyti. Jie visur daug mažesni. O šito nugaros šarvas turėjo apie 35 

centimetrus skersmens. Ant jo užšokdavo augalotas dvylikametis berniokas, pamindydavo, o tam – 

niekur nieko! Aprimęs vėžlys iškišdavo savo galvą, uodegą ir bandydavo eiti. Palietus – viską 

paslėpdavo savo šarve. Vėžlys buvo per porą šimtų metrų nuo Keršucio ir per aukštumą norėjo, matyt, 

pereiti į Angeringio raistą. 

Bet nepavyko. Daug baisių istorijų buvome prisiklausę apie geležines varles, tad kaip ją paleisi! 

Žinojau tuos pasakojimus, bet man pagailo šito gyvūno, o Izidorius dar labiau siuto ir dviejų kumščių 

didumo akmeniu daužė jį. Toks akmuo geležinės varlės šarvo nepramušė.  

Tik kai Izidorius paėmė bemaž vėžlio didumo akmenį ir juo užtvojo, tai iš pradžių akmuo dar 

nuslydo nuo raino gelsvai žalsvo šarvo, o paskui, nuo antro smūgio, ištiško. Tokia buvo seno didelio 

vėžlio mirtis. Jis žuvo dėl žmonių tamsumo. 

O kiek jų tokio didumo ir dar vėliau nusikamavo laužų ugnyje! Berniokai prie Keršucio tyčiomis 

jų ieškodavo. Suradę vėžlius visaip kamuodavo ir paskui sudegindavo. Kalčiausi tie senių pasakojimai, 

varę baimę ir suaugusiems. Kai kuriuos vėžlius senos moterys išvirdavo ir jais šerdavo kiaules – tada 

kiaulės, atseit, nebijodavusios jokių ligų ir gerai augdavusios. Sako, kiaulės labai noriai juos ėsdavo. 

Įvairaus didumo geležinių varlių Raitininkų kaime teko pas kelis gyventojus matyti. Juose moterys 

laikydavo įvairius smulkius daiktus dar apie 1920 metus. 

Nors geležinių varlių šiose apylinkėse ir daug buvo, bet jas pamatyti būdavo nelengva, o 

pamatytosios – gyvos nelikdavo. Buvo užmuštos, sudegintos arba puode išvirtos. Kodėl vietos 

gyventojai apie vėžlius taip blogai galvojo! Ir dargi mūsų amžiaus pirmam ketvirty! 
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Tai buvo dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Raitininkų kaimo gyventojas Videika parsinešė pagavęs 

didžiulę geležinę varlę. Ją priemenėje įdėjo į kubilą ir užpylė verdančiu vandeniu. Ir visi išsigando – 

vėžlio viršutinė šarvo dalis atsiskyrė ir, išlėkusi į orą, atsitrenkė į priemenės lubas! O kitas to kaimo 

gyventojas Puliukas irgi parsinešė tokią geležinę varlę ir įmetė į gerai prikūrentą krosnį. Toji iškepė 

nešovusi. 

Taip mūsų seneliai „brangino“ retus gyvūnus. 

 

 

IR APIE GYVATES, ŽALČIUS... 

  

Apie 1860 metus pievoje prie Makniūnkos ežero tais laikais buvo daug gyvačių. Kad šieno 

kiekviename plake būdavo gyvatė. Kartą mano senelis su Puliuku vežė iš čia šieną. Eidami čia šieno 

grėbti ar vežti, stipriai pasirišdavo rankoves, drūtai užsisegdavo apykakles, o rankas išsitepdavo 

skysčiu (sosu) iš pypkės kandiklio. Kartą mano senelis Simonas nuvažiavo parvežti šieno su kaimynu 

Puliuku. Tasai pagavo gyvatę, su įskelta lazda ją prispaudė prie žemės. Išvarvino iš pypkės kandiklio 

„soso“ ir užlašino piktukei ant nosies. Gyvatė akimirksniu susprogo į tris gabalus. 

Senė čigonė Pauliuvienė, o ji buvo čigonų taboro karaliaus – viršininko Pauliaus žmona, man 

papasakojo, jog jos jaunystėje, tai būtų apie 1880 metus, ponas leisdavo čigonų taborui apsistoti prie 

Makniūnkos ežero. Čigonė Pauliuvienė pasakojo, kad daug kur jie šiose apylinkėse apsistodavo, bet 

niekur tiek žalčių nebuvo kaip prie Makniūnkos. Žalčiai, pakėlę galvas, plaukdavo per ežerą. 

O apie 1925 metus gausybė žalčių buvo Jaujakaimyje prie jo šiaurinio ir vakarinio miško. Vėliau 

jie dingo. O dabar galima vėl jų pamatyti. Ir net matyti, kaip žaltys per Apsingės ežerą perplaukia! 

Apie Makniūnką dabar žalčių nėra. 

Mainos rūbai margo svieto! 

 

 

IR APIE VILKUS... 

 

Buvo laikai, kai čia, aprašomose vietose, buvo daug vilkų. Kartą mano senelis Simonas Ulčinskas, 

naktį grįžo važiuotas iš Merkinės į Raitininkus, kur gyveno.  

Pravažiavus Samūniškių laukus ir įvažiavus į Makniūnų mišką, jam per kelią ėjo vilkų ruja.  

Lyg šaltu vandeniu perliejo senelį, išsigando – nepabėgsi ir neatsiginsi. O arklys prunkščia, neina. 

Senelis iššoko iš rogių, paėmė arklį už apinasrio ir vedasi pro sustojusius vilkus, tik pagarbino Dievą, 

kaip tada buvo įprasta daryti, susitikus žmogų, ir galvoja, sudraskys mane ir arklį, kas jiems. Bet vilkai 

pažiūrėjo į senelį ir nuėjo toliau, nieko blogo nei jam, nei arkliui nepadarę. 
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Kitas Raitininkų kaimo gyventojas Kalanta apie 1880 metus ėjo pėsčias iš Merkinės. Sutemo. 

Žiema. Ir einant į Subartonis palei sodžiaus kapines, klonyje, regi – artėja vilkų ruja. Kalanta buvo 

apsivilkęs ilgais kailiniais ir, nenorėdamas matyti kaip vilkai jį puls plėšyti, įsisuko galvą į kailinius ir 

atsigulė ant kelio. Bet nieko blogo neatsitiko. Visi vilkai apšlapino kailinius ir pasitraukė, o Kalanta 

gyvas, nors ir šlapias, parėjo namo. 

Dar ir 1944 metais buvo daug vilkų apie Makniūnus. Jų koncertai – staugimas kėlė šiurpą, kai nuo 

Kuzamkėlio garsas siekė visą apylinkę. Ir nebailūs jie buvo. Nuo trobesių nuvyti negalėjai – nueina 

tolėliau, atsitupia ir savo akių šviesas nusuka į mūsų namą. Pavykėjai, jie pasitraukia kiek ir vėl 

sugrįžta. Vilkų buvo daug, o šernų visai nebuvo, stirnų irgi mažai. O kiškių ir voverių pulkai! 
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