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GYVIEJI ARCHYVAI
Ûkinis
kraðto gyvenimas
Beje, Ûlos kraðto kaimai
kûrësi keliomis bangomis.
Seniausios gyvenvietës – Dubièiai, Kaniava, Barèiai (Drevininkai), Noèia – minimi dar
XIV-XV amþiaus dokumentuose. Naujø kaimø kûrimàsi skatino valakø reforma. Ordinacija jau mini ir Panoèiø,
Stoniûnø, Noðkûnø, Kalviø,
Drucminø kaimus. Liulenèiai, Mieþonys, Babrauninkai
irgi minimi tame paèiame ðaltinyje, tik jie dabar priklauso
Gudijos respublikai. 1672
metø inventoriuje apraðytas
Mikalèiûnø, Krûkliø, Kaniûkø likimas. Visas ðias gyvenvietes tenka priskirti prie senø, nors ne paèiø seniausiø
kategorijai. Prieð rusiðkàjà
okupacijà jau buvo prasidëjusi ir didþioji girios kolonizacija. Pirmasis jos vaisius –
Marcinkonys, ákurti paèioje
didgirës ðirdyje. Jie irgi minimi ordinacijoje. Kaimà tikriausiai bus ákûræ ateiviai ið
rytø (nuo Kaniavos ir Dubièiø), todël Marcinkonys ir
priklausë Rodûnios parapijos
Dubièiø filijai.8
Vos kraðtas kiek apgydë rusiðkos okupacijos þaizdas, atëjo nauja nelaimë – Ðiaurës
karas. Tarp 1700 ir 1721 metø Lietuvà teriojo rusai ir ðvedai (po kelis kartus). Karui
pasibaigus, prasidëjo sàlyginës ramybës laikmetis. Pamaþu atsigavo ûkis, vël pradëjo
didëti gyventojø skaièius.
Þmonëms darësi ankðta senuosiuose kaimuose. Nemaþi giriø plotai buvo iðkirsti ir
ten ásikûrë naujosios gyvenvietës. Mano turimomis þiniomis, pirmasis po didþiøjø
nelaimiø susikûræs kaimas
buvo Rudnia. 1777 metø inventoriuose ji minima kaip
kirtavietëse ásikûræs kaimas.
Bet ji jau minima ir 1744 metø Vilniaus vyskupijos sinodo
sàraðuose, kai apie kitus kirtavieèiø kaimus nieko nekalbama.9 Ið to galima padaryti
iðvadà, kad gyvenvietës pradþia – XVIII a. 3 ar 4 deðimtmetis. Ðis teiginys prieðtarauja daugelio autoriø ir enciklopedijø tvirtinimams, kad
Rudnios bûta bent jau XVI
a. Ir buvæs tame amþiuje
Rudnios valsèius, ir buvusi
pastatyta baþnyèia. Deja, neradau në vieno patvirtinimo;
kà ten, jokios uþuominos, kuri leistø manyti buvus Rudnià
iki XVIII amþiaus. Panaðu,
kad visose enciklopedijose
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Ko dar neþinome apie Ûlos kraðtà
raðoma ne apie mûsø Rudnià.
Vien Lietuvoje jø keliolika.
Tas pats ir Gudijoje. Yra
Rudnia ir Varenavo, ir Gardino rajonuose.
Taigi Rudnia pradëjo treèiàjà kraðto kaimø kûrimosi
bangà. O tarp 1744 ir 1777
metø ásikûrë Zervynos, Lyneþeris, Paàþuolë, Kaziukonys,
Krokðlys.10 Kai kuriuose ðaltiniuose nurodoma vien tik
Rudnia, kai kuriose – Rudnia
ir kitoje upës pusëje – Venglovë, t. y. Anglininkø kaimas.11
1798 metø Kaniavos ir Kaniavos girininkijos inventoriai nurodo ðiuos kaimus ir
þemës kieká:
Noðkûnai – 5,1/6 valako;
Ûta – 2,5 valako;
Darþininkai – 2,2/3 valako;
Stoniûnai – 3,3/40 valako;
Kaniavëlë, kitaip Gribaða –
1,75 valako;
Mieþonys – 4 valakai;
Kalviai – 6,25 valako;
Zervynos – 3,75 valako;
Kaðëtos – þemë neiðmatuota;
Kaziukonys – þemë neiðmatuota;
Drucminai – 4,75 valako;
Paàþuolë – 3 valakai;
Bûdos – 1 valakas;
Krokðlys – 3 valakai;
Lyneþeris – 7 valakai;
Dainava – 1,25 valako.
Ðie kaimai su þemëmis priklausë Kaniavos girininkijos
dvarui. Kaniavos seniûnijai
priklausë ðie kaimai:
Kaniava (iki 1690 m. laikyta miesteliu) – 40,1/6 valako;
Krûkliai – 25,25 valako;
Kaniûkai – 13,1/3 valako;
Panoèiai – 9 valakai;
Mikalèiûnai – 13 valakø;
Senkonys – 7 valakai;
Noðkûnai – 3 valakai.
18 Dainavos kaimo valakø
priklausë Varënos seniûnijai.
Visi ðie kaimai (kaip girininkijos, taip ir seniûnijos) laþo nëjo, o mokëjo èinèà. Kaniavos kaimas – 705 zlotus,
Krûkliai – 298 zlotus, Kaniûkai – 433, Panoèiai – 338, Mikalèiûnai – 463, Senkonys –
232, Noðkûnai – 49 zlotus.12
Tais laikais mokesèiai buvo mokami ne tik nuo dirbamos þemës, bet ir nuo kiekvieno dûmo (sodybos). Padûmës mokestis buvo 10 zlotø.
Atskirais momentais valstieèiai privalëjo mokëti dar ir
pagalvës mokestá – po 2 zlotus nuo kiekvieno þmogaus

Synodus diocesana Vilnensis. V., 1744. P. 64-65.
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19
Vilenskaja gubernija... Koniavskaja volostj. C. 198.
20
LVIA. F. 515. Ap. 7. B. 45.
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(galvos).13
Inventoriai neatspindi privaèiø dvarø bûklës ir baudþiaunininkø padëties. Vargu
ar Narbutø, Ðukevièiø, Kaminskø, Jundzilø valstieèiø
padëtis tuo metu skyrësi nuo
laþininkø kitose Lietuvos vietose. Po kelias laþininkø ðeimas turëjo Noèios ir Dubièiø
baþnyèiø ûkiai. Noèioje tai
buvo Karankevièiø, Ðlaviniø,
Klimaðauskø ir Þemaitëliø
ðeimynos (inventoriuje nurodoma Êemoytel inaczej
Êemoyciuk).14 Dubièiø kaime baþnyèios ûkiui priklausë
Aviþiniø, Raginio, Puzo (Puzuko) ir Karpavièiaus ðeimos.
Netolimame Mantotø kaime
laþà baþnyèiai atlikinëjo Banevièiai, Smelevièiai, Puzai,
Èepankos.15
Prijungimas prie Rusijos
imperijos 1795 m. buvo skaudus smûgis bajorijai. Valstieèiø gyvenime niekas nepasikeitë, jø likimø tvarkytojai,
kaip ir anksèiau, buvo seniûnas, girininkas, dvarininkas ir
kunigas. Tiesa, prisidëjo viena labai nemaloni rekrûtø
prievolë, o visa kita liko po
senovei.
1850 metais buvo atlikta
neseniai sudaryto Kaniavos
valstybinio iþdo dvaro inventorizacija. Dvarà sudarë 30
kaimø: Kaniûkai, Darþininkai, Kaziukonys, Drucminai,
Paàþuolë, Krûkliai, Kaniava,
Panoèiai, Mikalèiûnai, Senkonys, Dainava, Stoniûnai,
Noðkûnai, Ûta, Rudnia, Lyneþeris, Kriokðlys, Kaðëtos,
Zervynos, Gribaða, Dubièiai,
Mantotai, Kalviai, Mieþonys, Noèia, Papiðkës, Liulenèiai, Babrauninkai, Vydeniai, Kalëdonys. Bûta 9 privaèiø dvarø, dviejø palivarkø – Kaniavos ir Kaniavos girininkijos, trijø uþusieniø
(zastenkø) – Molinës, Ðiliniø
ir Bûdø. Inventorius pamini
ir kitus gamybinius ir „aptarnavimo sferos“ objektus.
Yra trys þuvingi eþerai (Dubo, Pelesos ir Matarø), kurie duoda 360 rubliø metiná
pelnà. Buvo net 21 karèiama,
kurios atneðdavo laikytojams toká pelnà: Kaniûkø –
15 rubliø, Kaniavos – 35 rublius, Mikalèiûnø – 15 rubliø,
Darþininkø – 12 rubliø,
Drucminø – 18 rubliø, Paàþuolës – 36 rublius, Krûkliø
– 15 rubliø, Dainavos – 10
rubliø, Noðkûnø – 35 rublius,
Rudnios – 54 rublius, Lyneþerio – 30 rubliø, Krokðlio –
13 rubliø, Kaðëtø – 26 rublius, Dubièiø – 105 rublius,
Kalviø – 14 rubliø, Mieþoniø
– 50 rubliø, Noèios – 32 rublius, Papiðkiø – 30 rubliø,
Liulenèiø – 14 rubliø, Babrauninkø – 30 rubliø, Vydeniø – 30 rubliø. Tais metais
dvaro teritorijoje veikë vienintelis malûnas (Kalviuose), kuris duodavo 25 rubliø
metiná pelnà, o degtinës varykla buvusio girininkijos
dvaro palivarke – 30 rubliø.
Kad geriau ásivaizduotume

pelno dydþius, pasakysiu,
kad karvë tais laikais kainavo apie 20 rubliø, arklys apie
50 rubliø, o baudþiaunininko darbo diena geriausiu atveju bûdavo vertinama 10
kapeikø.
O ðtai kaip atrodë atskiri
kaimai ir jø mokami mokesèiai:
Kaniûkuose buvo 15 kiemø, 73 gyventojai, mokëjo ið
viso 119,6 rublio valstybiniø
mokesèiø;
Darþininkuose buvo 4 sodybos, 21 gyventojas, mokëjo 35,66 rublio;
Kaziukonys – 5 kiemai, 32
gyventojai, 37,9 rublio;
Drucminai – 6 kiemai, 50
gyventojø, 66,17 rublio;
Paàþuolë – 8 kiemai, 51 gyventojas, 54,76 rublio;
Molinës uþusienis – 1 kiemas, 9 gyventojai, 10,9 rublio;
Krûkliai – 14 kiemø, 79 gyventojai, 103,73 rublio;
Kaniava – 27 kiemai, 134
gyventojai, 180,42 rublio;
Panoèiai – 9 kiemai, 56 gyventojai, 82,08 rublio;
Mikalèiûnai – 16 kiemø, 66
gyventojai, 117,69 rublio;
Senkonys – 7 kiemai, 60 gyventojø, 54,93 rublio;
Dainava – 19 kiemø, 95 gyventojai, 151,17 rublio;
Stoniûnai – 8 kiemai, 31 gyventojas, 59,2 rublio;
Noðkûnai – 16 kiemø, 83
gyventojai, 112,89 rublio;
Ûta – 3 kiemai, 30 gyventojø, 28,68 rublio;
Rudnia – 22 kiemai, 116 gyventojø, 150,08 rublio;
Lyneþeris – 11 kiemø, 84
gyventojai, 96,06 rublio;
Krokðlys – 9 kiemai, 47 gyventojai, 54,74 rublio;
Kaðëtos – 12 kiemø, 89 gyventojai, 80,61 rublio;
Zervynos (Didþioji (deðiniakrantë) Zervynø dalis priklausë Varënos dvarui) - 3
kiemai, 34 gyventojai, 27,66
rublio;
Gribaða – 6 kiemai, 25 gyventojai, 40,66 rublio;
Dubièiai – 24 kiemai, 148
gyventojai, 144,81 rublio;
Mantotai – 6 kiemai, 23 gyventojai, 35,19 rublio;
Ðiliniø uþusienis – 2 kiemai,
10 gyventojø, 9,83 rublio;
Kalviai – 5 kiemai; 53 gyventojai, 48,66 rublio;
Bûdø uþusienis – 2 kiemai,
17 gyventojø, 13,17 rublio;
Mieþonys – 12 kiemø, 62
gyventojai, 113,23 rublio;
Noèia – 8 kiemai, 32 gyventojai, 48,9 rublio;
Liulenèiai – 14 kiemø, 70
gyventojø, 109,44 rublio;
Babrauninkai – 6 kiemai,
46 gyventojai, 47,64 rublio;
Vydeniai – 18 kiemø, 116
gyventojø, 142,25 rublio;
Kalëdonys – 4 kiemai, 18
gyventojø, 38,08 rublio;
Papiðkës – 16 kiemø, 92 gyventojai, 131,34 rublio;
Bendras Kaniavos valstybinio dvaro pelnas buvo
3716,20 rublio. Ðiandien
(prieð ávedant eurà - red.)tai

bûtø apie 200000 litø.
Kaimø gyventojai maþai
laikë gyvuliø. Inventorius nurodo, kad dvaro þmonës turëjo 326 arklius, 672 jauèius,
492 stambius gyvulius, 1967
smulkius ir 181 avilá bièiø.
Iðëjo uþburtas ratas – þemë
menka, derliai prasti, maþai
laiko gyvuliø, menkai træðia
laukus, derliai prasti ir t. t. Tas
pats inventorius nurodo, kad
papildomø pajamø þmonës
turi ið dþiovintø grybø pardavimo.16
Daugiausia þmonës sëjo
rugius, aviþas ir grikius. Nemaþai sodino bulviø. Kvieèiø
ir mieþiø beveik nesëjo.
Sprendþiant ið ávairiø inventoriø, galima susidaryti
vaizdà, kad daugumas ûkiø
XVIII ir XIX amþiuose buvo valakiniai ar bent jau pusvalakiniai. Apie ketvirtadalis
þmoniø priklausë skurdesniam sluoksniui – buvo kampininkai arba darþininkai.
Ðtai 1798 metais Lyneþeryje
bûta 7 èinèiniø dûmø, smuklininko þydo ðeimos ir 3 kampininkø ðeimø.17 XIX a. viduryje Dubièiuose buvo trys labai vargingos Jono Dzekevièiaus, Antano Verbicko ir
Miko Jonio ðeimos. Ðitie
þmonës buvo vadinami babiliais ir turëjo tik darþus. Mokesèiø mokëjo po vienà rublá
nuo kiekvieno darbingo þmogaus per metus.18
Palyginus XVII amþiaus
vidurá ir XIX amþiaus vidurá
ryðkesniø permainø nesimato. Tas pats ekstensyvus, maþai produktyvus ûkis. Tik po
baudþiavos panaikinimo þemës ûkis pasuka paþangos,
tiesa, labai lëtos keliu. Paskutiniame amþiaus ketvirtyje susikuria keli kaimai. Tai
ketvirtoji, paskutinë kaimø
kûrimosi banga. Tuo metu
labai sparèiai didëjo gyventojø skaièius – per 50 metø
iðaugo daugiau kaip 2 kartus,
o Kaniavos kaime – daugiau
kaip 3 kartus.19 Kaniavos palivarko þemëse ásikûrë Bagoèiø ir Sluèajaus kaimai, Kaniavos girininkijos palivarko
þemëse atsirado Praudos
kaimelis.20 Prieð pat valstieèiø reformà 1860 metais atokesnëse Kaniavos palivarko
þemëse buvo sukurtas ûkinis
padalinys – Krûkliø ferma.21
Panaðu, kad ið eksperimento nieko gero neiðëjo, po reformos ferma greitai sunyko,
o jos þemës 1881 metais buvo iðdalintos uþ iðpirkà aplinkiniams valstieèiams, susikûrë nauja gyvenvietë, gavusi
Dalinos pavadinimà. Bagoèiai ir Prauda savo pradþià irgi gali skaièiuoti nuo 1881
metø. O kokia buvo þemës
kaina Ûlos kraðte prieð gerà
100 metø? Vienoje ið bylø tokiø þiniø esama. Deðimtinë
(1,09 ha) Kaniavos valsèiuje
1884 metais kainavo 40-50
rubliø.22 Uþ tokià sumà buvo galima nupirkti nelabai
gerà arklá arba pusantros
karvës.

Ðá puslapá remia Spaudos, radijo ir televizijos rëmimo fondas

1881 metais ákûrus Bagoèiø kaimà, dar liko laisvø plotø. Juose jau kitais metais buvo ákurdinti varëniai, ateiviai
nuo Glûko eþero pakranèiø.
Mat rusø valdþia ðiauriau Senosios Varënos ákûrë didþiulá artilerijos poligonà, todël
keliolika ðeimø prisiëjo iðkeldinti. Apie pusë „perkeltøjø
asmenø“ buvo apgyvendinti
Kaniavos þemëse. Ðitas kaimelis buvo vadinamas Sluèajaus vardu. Kad jis rusiðkas,
pastebëdavo kiekvienas. Kad
tokie pat rusiðki yra Bagoèiø
(buvo raðoma Bogataja),
Praudos ir Dalinos pavadinimai, dëmesá atkreipdavo jau
retas. Krikðtatëviu tikriausia
buvo koks nors „èinovnykas“
(rus. valdininkas - red.).
Tokie ar labai panaðûs ûkiniai reiðkiniai vyko visoje Lietuvoje. Taèiau Ûlos kraðtas
turëjo du gana specifinius
ûkinius vienetus, kurie aptariami atskirai. Tai Kaniavos
karaliðkoji girininkija ir Rudnios geleþies liejykla.
Karaliðkoji Kaniavos girininkija. Duomenø apie
miðkø tvarkymà ir administravimà XVI amþiuje yra nedaug. Ir Dubièius, ir Kaniavà to amþiaus viduryje valdë garsus miðkininkystës
specialistas Grigalius Valavièius. Tai jis karaliaus Þygimanto Augusto pavedimu
atliko ðalies giriø patikrinimà, kurio duomenys buvo
atspausdinti 1559 metais. Jis
turëjo tikrai nemaþai pavaldiniø, kurie tiesiogiai rûpinosi miðkø apsauga. Sprendþiant pagal 1561 metø ásakymà G. Valavièiui, jau tuo
metu buvusi tokia pati sistema kaip ir po 80 metø, kai
iðspausdinta ordinacija. Priminsiu, jog tame ásakyme
nurodoma nustatytà dienà á
Valkininkus atvesti 100
þmoniø ið Eiðiðkiø, Kaniavos, Kvinto ir Dubièiø.23 Á
medþioklæ paprastai buvo
imami tik su miðkø tarnyba
susijæ þmonës. Þemiausia jø
grandis buvo osoènikai, mûsiðkai – medsargiai arba
þvalgai. Pagal vëliau galiojusià taisyklæ á medþioklæ
galëjo iðvykti maþdaug keturi penktadaliai osoènikø,
kiti privalëjo likti ir saugoti
girias.24
Kaniavos ir Dubièiø giriø
patikrinimas vyko 1640 metø
sausá. Kaip seniai ákurta girininkija, tiksliai pasakyti sunku. Galima manyti – keliasdeðimt ar bent keliolika metø iki patikrinimo. Girininkijos centru ávardinta Kaniava.
Ji (treèioji Kaniava) buvusi
dabartinio Praudos kaimelio
vietoje. Plotai driekësi nuo
Noèios upelio rytuose iki Stegalës balø (tarp Marcinkoniø
ir Zervynø) vakaruose. Pietinë riba ëjo Zabolotjës upeliu
ir ðiauriniu Èepkeliø raisto
pakraðèiu. Ðiaurinë riba buvo Uosupio aukðtupys.25
Tæsinys. Pradþia Nr. 93, 94, 95,
97, 98, 1, 2
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