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GYVIEJI ARCHYVAI
Ûkinis
kraðto gyvenimas
Nors Respublikoje ir buvo
ûkinis pagyvëjimas, bet tvarkos vis maþëjo ir maþëjo. 1795
m. valstybës neliko. Ûkinë
sankloda kurá laikà buvo nelieèiama, tad iðliko ir Kaniavos girininkija su dvaru. XIX
a. vid. jam priklausë 19 gyvenvieèiø arba jø daliø: Paàþuolë
(apytikris kiemø skaièius 8),
Drucminai (9), Kaziukonys
(5), Darþininkai (4), Rudnia
(22), Kalviai (5), Mieþonys
(12), Krokðlys (9), Liulenèiai
(14), Zervynos (3), Stoniûnai
(8), Noðkûnai (16), Lyneþeris
(11), Dainava (1), Ûta (3),
Babrauninkai (6), Gribaða (6),
Kaðëtos (12), Bûdos (2).39
Dainavos kaimas – vienas ið
didesniø – 19 kiemø, bet dauguma þmoniø priklausë Varënos valstybiniam dvarui, o girininkijai – tik viena Kaziukoniø ðeima.
Rusijos imperijoje buvo
vykdomi prievoliniø gyventojø suraðymai – revizijos. Pagal
1850 m. revizijà Kaniavos girininkijos dvaras dar yra kaip
atskiras ûkinis vienetas. Panaðu, kad tais metais buvo ávykdyta reforma, ir 3 kraðto ûkiniai vienetai (Kaniavos valstybinis dvaras, Kaniavos girininkijos dvaras, Dubièiø dvaras)
sujungti á vienà Kaniavos valstybiná iþdo dvarà. Á naujàjá vienetà átraukti Dubièiø, Noèios,
Papiðkiø, Vydeniø ir Kalëdoniø kaimai.
Kaniavos valstybinio iþdo
dvaro 1850 m. inventorius nurodo, kad „valstieèiai verèiasi
þemdirbyste, be to, padeda
dþiovintø grybø, kurie Kaniavos miðkuose auga labai gausiai, pardavimas“. Èinèo mokestis buvo labai didelis. Trys
Ûtos kiemai mokëjo 28,68 rb.
per metus, o 11 Lyneþerio kiemø – 90,06.40 Normuota, todël
sunkiai ávykdoma, baudþiaunininko darbo diena buvo vertinama 10 kapeikø. Ðiais laikais tai atitiktø ne maþiau kaip
25 Lt (prieð euro ávedimà red.). Tad ûkelis vidutiniðkai
sumokëdavo per 2000 Lt metiná mokestá. Betgi Ûlos kraðte þemë buvo prasta, o ir tos
nedaug. Beveik po 7 rb. èinèo
mokesèio vidutiniðkai mokëdavo ir Rudnios bei Paàþuolës kiemai, nors þemës èia labai blogos.
Þmonës mokesèius susimokëdavo ir beveik antra tiek palikdavo smuklëse. Buvo geriama gal ne maþiau nei ðiais laikais. Tik 7 maþiausieji girininkijos kaimeliai neturëjo savo
smuklës, o ðiaip jau vidutiniðkai viena tokia „kultûros ástaiga“ tenka 12-15 kiemø. Smarkiai gërë Noðkûnai, Paàþuolë,
Mieþonys, maþiau – Kaðëtos
ar Dainava. Grynas pelnas ið
girininkijos dvaro smukliø sudarë 330 rb. per metus. Degtinës fabrikëlis buvo dvare.
Rudnios geleþies liejykla.
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Ko dar neþinome apie Ûlos kraðtà
Daþnas Panoèiø ar Jasauskø
gyventojas yra matæs balose
plaukiojanèias ávairiaspalves
dëmes. Jos ne nuo iðpilto tepalo ar kuro. Dëmës liudija,
kad ta vieta – geleþinga, t. y.
dirvoje ir vandenyje esama geleþies rûdos. Ne vienas kaimietis su rûdinga þeme susidûrë ir kasdamas duobæ medþiui ar stulpui. Iðkasama „surûdijusi“ þemë, kurià vietiniai
þmonës dzindra vadina.
Senieji kraðto gyventojai
perprato ir geleþies paslaptis,
iðmoko pagaminti geleþá. Deðinysis Noèios upelio krantas
tapo savotiðkomis rûdos kasyklomis. Ties dabartiniais Jasauskais buvo kasama balø þemë, dþiovinama ir veþama á
Rudnià. Kitø „kasyklø“ bûta
Pajurkiø pievose (tarp Rudnios ir Stoniûnø).41
Kai kurie autoriai (Arnoldas Endzinas, Vincas Babilius) teigia, kad geleþis Rudnioje buvo iðgaunama nuo XV
amþiaus vidurio, o nuo XVI
amþiaus tam reikalui buvo
naudojama patvenktos Ûlos
jëga. Pasak jø, XVII amþiaus
karai sunaikino liejyklà, ir ji
buvo atstatyta 1720 metais.
Panaðu, kad ði nuomonë nëra
pakankamai argumentuota.
Rudnios geleþies liejykla priklausë Kaniavos girininkijos
dvarui, taèiau 1640 metø ordinacija nemini jokios geleþies
apdirbimo ámonës. Uþtat minima Kalviø smuklë. Kaip tikrintojai galëjo nepastebëti tokio svarbaus objekto kaip liejykla? Tame dokumente neuþsimenama netgi apie Rudnios
kaimà, kad ir kitu pavadinimu.
Dalis kaimo buvo vadinama
Venglone – anglininkø kampu, nes ðie uþsiimdavo medþio
anglies paruoðimu.42 Ði buvo
iðgaunama deginant medienà
su deguonies trûkumu ir buvo gerokai kaitresnë uþ malkas. Apibendrinant tai, kas pasakyta, galima teigti, kad liejykla tikrai dirbo XVIII amþiuje, o ankstesnis jos buvimas
kelia rimtø abejoniø.
Senoji Rudnios geleþies liejykla buvo prie pat dabartinio
tilto, kairiajame upës krante.
Statinys buvo 4 sieksniø ploèio ir 7,5 sieksniø ilgio (8,5x16
m).43 Jo viduje buvo árengtos
dvi krosnys – viena rûdai lydyti, kita geleþiai kaitinti. Vanduo suko tris didþiulius ratus.
Vienas jø pûtë orà á lydomosios krosnies pakurà, kitas –
kaitinamosios krosnies dumples, o treèias kilojo keliø pûdø masës kûjus, kuriais buvo
kalama geleþis. Kitame upës
krante buvo pastatytas malûnas ir milo vëlykla. Jø mechanizmus suko dar du vandens
ratai. Taigi vieta palei dabartiná tiltà pasidarë savotiðku gamybiniu kompleksu, kuriame
dirbo keliasdeðimt þmoniø.

Vietinës rûdos koncentracija siekë 26-30 proc. geleþies.
Rûda ir medþio anglys á krosná buvo kraunami eilëmis: anglis, rûda, anglis, rûda. Ir taip
kelis kartus. Tokiu miðiniu pakrovus pilnà krosná, ið apaèios
bûdavo padegama. Po keliø
valandø á latakus pradëdavo
rinktis iðtirpusi geleþis.
Ðvieþiai gautoji geleþis buvo neðvari, todël kaitinamojoje krosnyje ji vël bûdavo kaitinama, iðëmus – kalama, kol iðsiskirdavo priemaiðos. Norint
gauti labai gerà geleþá, bûdavo kaitinama ir kalama kelis
kartus. Ið pusantro – dviejø
pûdø geleþies rûdos buvo gaunama apie 0,5 pûdo (8 kg) geleþies. Ne taip ir maþai.44
Geleþies liejykloje, be vietiniø þmoniø, dirbo ir ið toli
(Polesjës) atkelti savo amato
þinovai. XVIII amþiaus pirmoje pusëje ámonëje dirbo net
42 þmonës, o parengiamiesiems darbams buvo pasitel-

kiami karaliðkieji Rudnios
valstieèiai.45 Ir ne tik jie, bet ir
kitø kaimø þmonës. Mat rûda
daþnai bûdavo veþama apie 8
kilometrus, o rudniðkiai turëjo tik 5 arklius ir 16 jauèiø.
Ðiais gyvuliais buvo ne tik veþiojama þaliava (rûda, anglys),
bet ir dirbama þemë.
XVIII a. antroje pusëje liejyklos produkcijai vis didesnæ
konkurencijà sudarë didþiøjø
liejyklø geleþis. Gamybos apimèiai sumaþëjus, þemiau liejyklos buvo árengta lentpjûvë
su dviem pjûklais lentoms ir
skiedroms pjauti. Amþiaus pabaigoje liejykloje dirbo 5 laisvieji þmonës, vadinti bojare
fabrikance. Dirbo ne tik ðeimø galvos, bet ir jø ðeimos nariai. Tai broliai Sabaliauskai
(Antanas ir Jonas), Povilas
Senkevièius, Matas Sabaliauskas ir Tadas Stachelèikas. Ávairiuose dokumentuose pastaroji pavardë raðoma skirtingai
– Stachelèiukas, Stachevièius,

Stachelèikas. Ðios giminës
þmonës tikriausia ir bus vieni
ið tø, kuriuos atkëlë ið Polesjës.
Nors produkcija ir sumaþëjo, geleþies liejykla buvo svarbus Kaniavos girininkijos ûkinis vienetas. 1798 metais ið jos
buvo gaunama 360 zlotø mokesèiø (ið visos girininkijos –
6600).46
XIX a. pradþioje liejykloje
jau dirbo kiti þmonës. Tai Kazys Akulavièius ir Antanas
Narkauskas. Vietoje laþo jie
kiekvienais metais privalëjo
pagaminti po 15 porø noragø.
Konkurencija augo, nedidelë Rudnios liejykla neturëjo
galimybiø iðsilaikyti. Prasidëjo ámonës merdëjimo laikotarpis.
1841 metais Ûla pralauþë
uþtvankà ir taip „revoliucingai“ iðsprendë liejyklos klausimà. Nemaþai metø dar buvo brandinami jos atkûrimo
projektai, taèiau në vienas re-

alizuotas nebuvo. Tiesa, po
baudþiavos panaikinimo uþtvanka buvo atstatyta, taèiau
liejyklos vietoje buvo átaisytos
antros girnos. Prie vëlyklos buvo árengta daþykla, ruoðtasi
átaisyti ir karðyklà.
Prieð ketvirtá amþiaus buvusios liejyklos ir malûno klausimas iðkilo vël. Bûta ávairiø
projektø, netgi restauruoti
malûnà ir paversti já poilsio namais. Á Arnoldo Endzino
straipsná „Iðsaugokime technikos istorijos paminklà Rudnioje“ buvo atsakyta, kad „minimo malûno likimu Lietuvos
TSR Kultûros ministerija susirûpino tuoj pat ðá objektà paskelbus paminklu“. „Susirûpinimu“ viskas ir pasibaigë.
Kaip tame posakyje: „teoriðkai arklys, praktiðkai – neatsikelia“. O dabar jau ir kelti nebëra ko.
Tæsinys. Pradþia Nr. 93, 94, 95,
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