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Bagotoji, 1954-70 m.

„Darbas, nors b t ir ne visai vyk s,
daug vertingesnis,
sulyginus su blogybe - nieko neveikti...“

Skaitytojau!
Nedaug teturime savo krašto vietovi , kuri praeitis mums b t galima
gerai pažinti. Daugelio m s vietovi žinios patalpintos tik enciklopedijose o ir tai
surankiotos tik svetimtau i , kada jie savo leidiniams žinias m tik apgraibomis,
skubotai. Seniau, kai buvo laikas, nesiskubinta rašyti kas sava; kai dabar griebiamasi
rašyti, jau po laiko, nes archyvai ištušt j , senesnioji karta pasitraukusi, o su ja
žodin s žinios, etnografija dingusi. Kaimas per m visai kit gyvenimo b d ,
sodybos sunyko, o seneliai, anot Maironio, nepasakos iš senov s laik , neprabils iš
šalt j kap ...
Taip m s kraštotyros muziejai lieka ne tik be vietos išsami istorij bet
dargi be pa ios kraštotyros. Nor damas nešti Bagotosios kraštotyros fond vien
eksponat , miausi parašyti jos monografij , nors ir iš labai neturting šaltini .
M s turimos monografijos apsiriboja moksliniais reikalavimais - kas
rašoma, rašoma nurodant šaltinius, tarsi tiek ir tebuvo praeityje.Tai daro m s
monografijas, lyg matematines formules. Nesant pakankamai šaltini , miausi
etnografijos ir pasakojim , kurie yra b dingesni ne tik siaurai vietovei, bet ir
platesnei apylinkei.
Šaltiniai: Vietinis archyvas. Suvalk gubernijos 1871 met metraštis.
Vilniaus Moksl Akademijos bibliotekos rankraš i skyrius lie iantis Pilviškius,
Antanav ir taipgi Vilniaus Centrinis Archyvas. Slownik Geograficny, vairios
enciklopedijos, S duvos istorija, vyki dalyvi pasakojimai.
Lazdijai, 1970.XII.I. Strimaitis.

Žvilgsnis

gili j

senov

Dažnas, net ir artojas, rymodamas ant arklo, mintyse klausia. kas ši
lauk buvo šeimininku, kas prieš šimtmet , kas prieš t kstantmet ... Jo ilgesys žinoti
praeit yra gana teis tas. Argi lietuvis neturi teis s pažinti savo praeit ?
Užklaustas senelis apie Bagotosios senov pasakys, kaip jis atsimena, tai
sm lis vis toks pat, tik medžiai ir kiai visai pasikeit . Taip, jei jau jo prisiminime
taip viskas pasikeit , tai k bekalb ti apie t kstantme ius. Kiekvienas savo krašto
myl tojas turi teis žinoti ir apie žilesn senov , negi jis turi tik tiek težinoti, kokis
vardas, kalvio pas kur taiso žagr ir kur auga karnos reikalingos jo vyž
nusipynimui.
klausim , kas buvo prieš Bagot ja, tenka pasteb ti, kad vienu burnos
atv rimu neišpasakosi, nes buvo laikai, kada ia buvo j ros dugnas, buvo laikai, kada
ia atslinko iš šiaur s ledynai, kada Nemunas tek jo priešingai ir buvo vadinamas ne
Nemunu, bet Chrononu. Ir šiuos atsakymus yra gana lengva duoti, nes juos galima
paimti iš žem s klod , tarsi iš tiksliausios knygos puslapi . Bet atsakymo kada ir
kokie žmon s ia gyveno ir kaip jie gyveno, jau daug sunkiau, nes rašytos medžiagos
neliko o rasti p dsak sunkiau sekasi ia d lei sm l tos žem s, nes sm lis ir ugnis
labai greitai naikina p dsakus. Taigi Bagotosios istorij susekti yra sunkiau, kaip kit
vietovi ir ji tegalima tik nuo tada, kai randama apie j šis tas raštuose, o raštuose
randama nedaug ir tai jau labai pav luotai ir šykš iai.
Pirmosios žinios apie Baltijos krant gyventojus, apie kuriuos dar
gin ijamasi, ar iš ties jie buv m s prot viais, gaunama iš graik ir rom n
rašytoj - istorik , bei apsukri j rinink finikie i . Jei ne lietuviškas gintaras, vargu
ar ir toki žini .- trupini tur tume.M s paj rio gyventojai, buvo vadinami ais iais
/iš to Aistmar s/. Ar ais i laikais kas nors ia ar apylink se buvo k l s koj nežinia.
Kai penkto šimtme io viduryje užpl do Europ g nai su savo vadu Atila
ir trauk pietin Rusij link Vengrijos, Romos, taip vyko taut s myšis ir
kilnojimasis. Ar nuo g n atb go kas nors ia sl ptis irgi nežinia, bet padavim b t
ir jei ne kitoki ,tai bent apie Palemon , kuris kadaise atb g s iš Romos. Apie t , laik
jau buvo susiskirs iusios lietuviškos gentys, kuri irimas jau buvo prasid j s daug
anks iau. Esant tokiam Europos sukr timui, kaip Atilos žygis, sunku tik ti, kad tai
neb t atsiliep lietuvi gen i ram gyvenim , nors pats lietuvi vardas tik
prad tas min ti X šimtmetyje.
Ar Bagotojoj kas gyveno lietuvi gen i susiskirstymo laikais , kada ir
kur gyveno - sunku pasakyti. Apie X šimtmet tur jo gyventi bent apylink se. nes
netoliese esantieji Pli n , Popiliakalnio, Gaisr piliakalniai tai liudija. Prie
Bagotosios esantis Kucišk s - Gerulišk s sm lkalnis tur jo b ti piliakalniu, ar kokia
sargybini vieta, nes rastas akmeninis kirvukas ir kit senien žymi /rado
veterinaras Žemaitis/. Akmenini kirvuk rasta ir Gaisri piliakalnyje - kaimo
kapinyne, kurio žymi dalis nugrimzdusi Šešup , o likusi dalis naudojama kaimo
kapinynui.

Ir v l girios visk

užošia

Su kryžiuo i sik rimu.Marienburge prasid jo nenutr kstamas karas
lietuviams. Tuo pa iu nuo 1230 m. sustingo S duvos apgyvendinimas, o prasid jo
nykimas, nes nuolatiniai žygiai, pl šimai, žudymai, deginimai nedav gyventojams
s lyg gyventi. Kai paskutiniai S duvos gyn jai Jadetas ir Sk rdas su 3000
paskutini gyventoj buvo išvaryti i nelaisv , S duva ištušt jo, liku iai išsik l per
Nemun Žemaitij ir Vilnij . Šiek tiek besislapstan i likosi Dz kijoj ir gal apie
Žuvint - Palias, bet jie jau nesudar krašto atstovaujamos genties. S duv užgoš
girios ir j savinosi kryžiuo iai, kaipo užkariaut krašt . Lietuva jiems to nepripažino,
nes j karai buvo grobiamieji ar tiksliau žmogžudiškieji. Jei žmogžudys apipl šia
keleiv , nereiškia, kad keleivio turtas žmogžudžiui priklauso teis tai. Tad d l S duvos
prasid jo gin ai.
Kai buvo sudaryta Salyno sutartis 1398m. /saloje šiandien nežinomoje
vietoje, tada esan ioje ties Dubysa ar Nev žiu/, tai S duva buvo pasidalyta su
kryžiuo iais ir rubežius jo nuo tos salos tiesiog per girias iki Šešup s pos kio
vakarus /ties Gavaltuva - Nendriniais/ ir toliau pietus Šešupe. Kadangi su
kryžiuo iais tikros taikos negal jo b ti, tad Žalgirio m šis išpl t S duv
kryžiuo iams iš nag ir gr žino Lietuvai. Nuo tada v l gal jo iš naujo prad ti kurtis
S duvoj lietuviai.

P d s a k a i i k i D i d ž i o j o m a r o /1708-09/
Reikia manyti, kad po Žalgirio m šio bent geroka šimtmet ia ir
apylink se niekas ne sik r , nes apgyvendinimas /kolonizacija/ prasid jo nuo
Papr s s, kadangi taip Vytautui, taip kitiems r p jo rubeži apsaugoti nuo iš Pr sijos
atvykstan i nenaud li : medžiotoj , bi i smilautoj , medži grobik , sienautoj ...
Kaip greit ia sik r pirmas gyventojas - nežinia, bet tikra, kad apie 1630
m. b ta žmoni . Kermušio - Gerulišk s sm lkalnyje Siaurys, kasdamas sm l rado
tris sidabro monetas. Nors nieko apie jas neišman ir jas pamet , vienok išskait
"Sigis...". Aišku, kad tai Žygimanto monetos, tik klausimas kurio: Žygimanto
Senojo, Žygimanto Augusto, ar Žygimanto III. Kadangi an dviej Žygimant
monet labai reta, tai tur jo b ti Žygimanto III Vazos.D l to, jo viešpatavimo laiku
sik r Bagotosios apylink se žmoni . / Pilviškiai tada jau buvo kiek žymesnis
miestelis/.Pilviški atsiradimo laiku tur jo susikurti ir Bartinink kaimas ir jis yra
seniausias apylink je. Kadangi turi savo keturkamp form ir Juodbarišk buvo
matuota kaimo valakus kaip Bartinink ganyklos ir br zgynai, tai jis tur jo b ti
mantuotas gana. seniai ir ne v liau kaip Nendriniai ar Gaisriai.
Bartinink pirmieji gyventojai buvo giri bitininkai, sik r J r s
pakraš iais. Patsai vardas "bartininkas" tur jo t pat verslo reikšm , kaip Dz kijoj
"bar ius" - bitininkas. Taip Bartininkai, taip Bar iai reišk kadaise vietov , kur
gyventojai užsimin jo bi i kiu ir med tiek didžiajam kunigaikš iui. Kai j žem s
buvo matinink apiformintos valakais, patys gyventojai sukilnoti sodžius, gavosi
kaimas, kaip ir visi kiti naujai kuriami ir valakais išmatuojami kaimai.
P a s k u t i n y s i s š v e d m e t i s /1701 m./
i r d i d y s i s m a r a s /1708-10 m./.
1701 m. prasid jo vadinamasis šiaur s karas tarp Šved Karolio XII ir
Rus Petro I bei Že pospolitos karaliaus sakso Fridricho Augusto II. Kur ir kaip
pasireišk šio karo padariniai, šiandien sunku atsakyti be Lietuvos Metrikos, o j ;
Katr II /Jekaterina II/ sak išvežti iš Vilniaus Peterburg . /J vež žiem
sudarydami keleto kilometr karavan . Pakeliui vežikai dokumentais vir si arbatos ir
taip j dalis buvo suk ryta /. Tiek yra tikra, kad laike šio karo prad jo nykti
apylink s, sunyko Antanavo dvaras, sugriuvo ant J r s vandens mal nas, Pilviškiai
sumaž jo iki I6-os šeim , .Bartininkai sumaž jo iki dviej gyventoj - Muraška ir
Andriušaitis. Karo metu ia gal jo padid ti gyventoj d lei patogi slapstymuisi
vietovi : Šešup , Pilv , J r , Višakis, Noreikupis.
Ko nepriveik karo padariniai, t priveik karo padarinys - Didysis maras
1708-09 m. at j s iš Dancigo per Pr sij . D l karo, nederli ir šaltos žiemos žmon s
nusilpo ir maras siaut jo be jokio pasipriešinimo. Apie jo padarinius smulkesni žini
vietose bemaž neliko. Tik v liau, kai prad ta atsipeik ti ir daryta pranešimai bei

kin s mokes io išrinkimo knygos imta vesti, tai iš j rezultat gauta pasibais tini
dalykai: kai kur išnyk kaimai, kai kur lik po vien kit šeim , laukai beapaug
miškais; Vilkaviškio seni nijoj išmir iki keturi penktadali gyventoj . Pilviški
seni nijoj, tokios kines kovos, išlikusios Vilniaus Centriniame Archyve Nr.5774,
parodo, kad 1737. VI. 14 buvo tik 47 seni gyventojai /tie gyventojai gal jo b ti tik
kiek seniau atvyk bet nereiškia, kad jie išlik laike karo ir maro/, kad Antanavo
dvaras dar tik atstatomas, kad Bagotosios artimesn se apylink se n ra gyventoj ,
/išskiriant Bartininkus/, giriose daugyb degutini - smalos varymo punkt :
Bagotojoj, Girnupiuos, Griešiuos, Kazluos /kaime prie J r s/, Gulionišk j, Mockuos,
Liudoviznoj /vietov s gavo vard nuo degutin s šeimininko/.
Bagotoji administracin j priklausomyb j
Kai Vytautas atsi m vis S duv po Žalgirio m šio nenustat iškart
griežt rubeži , o tik bendros krypties. Rubežius buvo aiškus tarp Pr sijos ir Lietuvos
tik ten, kur buvo pamin ta Višty io ežeras, Šešup , Širvinta. Sausumos rubeži
galutinai nustat tik specialiai skirta komisija ir tai po dideli gin 1537 m. Dabar
S duva, buvusi medžiokl s vieta, gal jo prad ti virsti jau ir kio šalimi, nes
parubežyje buvo jau ir kaim /Vištytis, Totorkaimis/ girioje buvo eiguli . Kad
prad jus S duv eksploatuoti, pirmiausiai teko paskirstyti administraciniais vienetais.
Kadangi buvo vientisin giria, tai pirmas jos suskirstymas ir buvo padalinimas
S duvos girininkijoms. Bet kaip suskirstyti, kad nebuvo nei keli , nei gyvenvie i
bent jos viduryje, tad nebuvo nei kaip steigti girininkij centrus. Administraciniai
centrai - dvarai ir pilys buvo Nemuno dešin je, tad jiems ir prijung po siaur , bet
ilg S duvos giri ruož , siekian i nuo Nemuno iki Pr sijos. Anoj pus j Nemuno
buvo: Perloja, Merkin , Alytus /Nemunaitis/, Punia, Birštonas, Dars niškis, Kaunas
/Rumšišk s/ Vilkija, Veliuona..., tai ia radosi tokiais vardais ir girininkijos. Kauno
girininkija buvo sisprendusi tarp Dars niškio ir Vilkijos girininkij ir siek
Pilviškius gana smailiu kyliu, tad Bagotoji pakliuvo Kauno girininkijon ir išbuvo
tokioj administracijoj apie šimtmet
Šiame girininkijos laikotarpyje buvo eiguli ir gal kiek miško
pramoninink bei bitinink /.Bartininkai/.
Kai buvo išvestas kelio traktas „Virbalis – Pilviškiai - Kaunas",
Bagotosios apylink buvo laikoma arti trakto Kaun ir priklaus Kauno parapijai
Kai caras Aleksiejus, už m s Vilni 1655 m. išžud ten 30.000
gyventoj , Trakuose 10.000, Ukmerg j 8.000, tai Kaunas pab go sl ptis šias girias
ir Bagotosios apylink se gal jo apsistoti kaunie i ir sukurti sodyb . Esama kalb ,
kad proseniai atb g iš Kaunijos, kad ia jiems patik , išsikirt girias ir apsigyven ...

Bagotoji Pilviški

seni nijos sud tyje

Kai. prigijo valkin žem s reforma / statymas išleistas 1557. IV . I./, tai
girininkijos prad jo atgyventi savo amži ir užleisti vieta naudingesnei sistemai žem s eksploatavimo sistemai /valakinei sistemai./.Tada girininkijos užleido viet
seni nijoms . Seni nij rubežiai nesutapo su girininkij rubežiais, nes seni nij buvo
steigiama vis kas kart nauj ir smulkinta senesn s didžiul s seni nijos
Pilviški seni nija steigta iš dalies Dars niškio girininkijos - Gavaltuva
Nendriniai, Gaisriai... ir buvusios Kauno girininkijos pietin s dalies, nuo Skriaudži /
Gyvi /, giriomis iki Višakio ties R da /Judr s /
Jos atsiradimo priežastimi buvo tas pat caras Aleksiejus. 1655 m. kai jis
už m Smolensk , tai iš ten pab go Lietuvos pareig nai, tur j apie Smolensk
dvar . ia jie tapo tarsi pab g liai - elgetos. Pagal j rang teko jais atatinkamai
pasir pinti ir duoti vald . Vienu tokiu pab g liu buvo Jonas - Antanas Chrapovickis
/mir s 1686 m./, j s tada žymias pareigas. Jam pragyventi kaip tik ir duota Pilviškiai
su girios plotu iki Gyvi . Tokiam plotui valdyti buvo reikalingas dvaras, kurio ia
nebuvo. Pašešupyje buvo Klev Pieva. Senuose žem lapiuose /gal dar nuo vokie i
laik / j šnip pažym ta, kad ten buvo ir tiltas per Šešup . Prie Klev Pievos /j
atpl š potvynis išraus s naujoj vietoj vag apie 1890 m./ Chrapovickis pastat dvar
ir savo vardui amžinti pavadino Antanavu. Antanavas tapo Pilviški seni nijos
administraciniu centru. Bagotoji pakliuvo Chrapovicki valdžion.
Chrapovicki viešpatavim pribaig pr sai, užgrob Suvalkij 1794 m.
Jie pareikalavo nuosavyb s dokument iš vis , kurie gaudavo valdas iš Lietuvos
Didžiojo Kunigaikš io. Chrapovickiai gaudavo Antanav valdyti tik iki gyvos galvos,
tad nuosavyb s dokument netur jo ir pr sai Antanav at m Pr sijos karaliaus
naudai.
Pr sai panaikino visai Lietuvos ir S duvos vard ir pavadino sta iai
Rytpr siais su priedu Naujieji, partrauk husar Sutero pulk , j išskirst b reliais po
miestus ir prad jo valdyti kariškai. Dvarus jie paskirst dvi grupes - karo ir
valdiškus /domenus/. Bagotoji buvo priskirta Lomžos departamentui, Marijampol s
apskri iai, Antanavo vals iui.
Napoleonas nugal j s pr sus 1807 m. at m mus iš Pr s ir priskyr
Didžiajai Varšuvos Kunigaikštijai. Kai ir ši žlugo, l815 m. buvo sutverta Lenkijos
Karalija /caras - jos karaliumi/. Caro vietininkas 1816 m. administracinius
padalinimus kiek pertvark , bet Bagotosios neliet . Buvo steigta d l trij vals i
teismin apylink žuol B doje. Bagotosios reikalai tenai buvo sprendžiami. Tokis
padalinimas buvo iki pirmojo pasaulinio karo. Po karo Antanavo vals ius buvo
panaikintas ir steigtas Pilviški vals ius. Pilviški vals ius buvo atskirtai nuo
Marijampol s ir priskirtas Vilkaviškiui, Bagotoji atsid r tenai. Po Antrojo pasaulinio
karo, 1950. VII. I. buvo steigtos sritys ir rajonai. Bagotoji atsid r Kazl R dos
rajone su savo vardo apylinke. Kai 1961 m. birželio m n. buvo panaikintas Kazl
R dos rajonas, Bagotoji prijungta Marijampolei /Kapsukui/. Kai buvo stambinamos

apylink s 1965 m. Bagotosios apylinkei prijungta dalis Užuogan /Antanavas/. Taigi
buvo laikas, kada Antanavas vald Bagot j , at jo laikas, kada Bagotoji valdo
Antanav .
BAGOTOJI
Virš min tos žinios tiesioginiai Bagotosios nelie ia, nes n ra apie j
prieinam žini . Jos tik padeda suprasti tas s lygas kaip k r si S duvoj pirmieji
gyventojai ir, žinoma, Bagotojoj, jei kada ir kas band kurtis.
Bagotosios tikrovin pradžia yra po paskutiniojo Švedme io ir Didžiojo
maro /1708 - 09 m./ Ir dar vis t s si iki 1715 m. kai 1737 m. Pilviški seni nija dar
visuotin kio s raš inventori mokes i , apskaitos, reikal , tai apie Bagot j
pasakyta, kad ia yra degutin /smaliny ia/, Bago io /Bogata smolnica/, kad jo n ra,
o dirba prie degutin s trys darbininkai: Simonas Žvirblis, Mykolas Grigaitis moka
metin mokest po 6 timpas ir Tomas Zuikis moka 4 timpas, pasakyta, kad jie visi
ateiviai, kad Žvirblis turi Step n j /Stepkišk j/ pievos ir b d ir už tai dar primoka 2
timpas, kad. Grigaitis Step n j turi tik pievos ir už tai primoka 25 grašius ir vien
seliong . Iš šios trumpos žinios apie Bagot j , ar šie ateiviai naujai prad jo darbuotis
Bago io degutin j, ar jie tik atnaujino kadaise veikusi Bago io mon , o gal buvo tik
giri sargu ir buvo gyvenviet s liekanos, kur ateiviai panaudojo degutin s monei.
Pagamint smal , degut , terpentin pristatydavo Kirsnakovizn / e etus/ prie
Pilv s.
Administraciniai ši Bagotosios, kaip ir visos kitos degutin s priklaus
Kirsakoviznai, tada dar vadinamai Kirsakoviznos kr mynais, kas reišk , kad ten dar
nebuvo žemdirbyst s, o tik giri verslai.
Prad jus veikti Bago io degutinei, jo spartokas giri nykimas, nes kas
kartas vis daugiau žmoni užklysdavo, besikuriantieji giriose kaimai gavo vardus
daug kur primenan ius girios vietov ar sik rimo b d : Iždaga Didžioji, Iždaga
Mažoji, Degu iai, Eglincišk , Eglupis, Karkliniai, Guobinišk , Trakišk ,
Kvietkapušis, Šakmušis.
Pagal padavim Kucišk s kaimas buvo iškirstas dviej žmoni
akmeniniais kirviais vadinamais kuciais. Tokiais rankiais nedaug tegal jo išsikirsti ir
pats kaimas liko vienas mažiausi apylink je vadinamas Kuciške.
Bendrai ia kaimai k r si gana v lokai ir kaimai gavo vardus nuo liaudies
tarm s "-išk ": Audiejišk , Eglincišk , Gerulišk , Guobinišk ,
Juodbarišk ,Kirsnokišk , M rinišk , Patašišk , Karklinišk , Skindelišk , Stepkišk ,
Skucisk , Šiaudinišk , Timincišk , Trakišk ,Vitkišk ....
Bagotosios kaimas
Bagotosios kaimas išsirutuliojo iš Bago io buvusios degutin s, kai miško
pramonei buvo gerokai išnaikinta girios. Tada tarp Šakmušio lauk Višakio plotas

buvo išmatuotas valakais, suskirstytas trilauke sistema ir pavadinta degutin s
priprastu vardu „Bogata", o liaudies tariamu Bagotoji / vardžiuotu b dvardžiu/.
Sodžiaus vietov parinkta buvusios degutin s aplinka. Apgyvendinimas sodie iais
vyko tarp 1737 ir 1775 met , nes 1775 m. inventoriuje gyvena Bagotojoj 6 kininkai
ir laikomi senais gyventojais. Kaimo žem taisyklingos geometrin s formos netur jo.
Vakarin dalis kiek smailoka, o rytin , lyg priedas, sudar vadinamas Viganes. ia
buvo šilas ir sm lynai tarp Karkliniški ir Šakmušio ganykl .
Prieš Lenkmet Bagotoji išskirstyta viens dijomis. Kaimo gyvenviet je
likosi Povilaitis, sodyb medžiai ir pr dai, nedovanai jam teko sodybos. Metini
mokes i sunešimo dien Povilaitis tur davo pavaišinti kaim , par pindamas por
gor i degtin s ir keturis kibirus alaus. Mokes ius mok davo rudenyje, kai jau lauko
darbai baigti. Gerokai g r , išsigalvodavo pramog . Tvirtas buvo Kubilius, bet
nemenku jaut si ir Virbickas. Kubilius atsiklaup s viduj aslos šaukdavo imtyni , o
Virbickui to ir tereikia. Susikib du tvirtuoliai rimavojasi asloje kai du buliai, o
mok tojam jau ir vietos šeimyntrob j n ra: kas lipa ant suolo, kas ant duonkepio, kas
išsli kin s priemen per duris kiš s galv spokso imtyniautojus. Iškart Virbickas
laužia kl pant Kubili , toliau Virbickas tik skuba laikytis, galop Kubilius parsitiesia
Virbick ir atsis da ant pilvo pails ti, o Virbicko pilvas tik kilnojasi, kai senos kalvio
dumtuv s. Virbickas, išsikapst s iš po Kubiliaus, muš tris kart kepure asl ir
išsinešdino iš mokestin s sueigos. Nustojo Povilaitis pirk s Šv. Martino dien alaus ir
degtin s kaimui, kaip kyš už j sodybas, nustojo imtyn s...Išstov jusi kaimaviet
šimtmet valdoma Povilai i , buvo išnaikinta: medžiai traktoriais išrauti, pr dai
užversti...
B a g o t o s i o s m i e s t e l i s /B a g o t š i l i s/
Bagotosios kaimo vidurys ir vakarin pus tur jo geresnes žemes, tad jos
ir buvo pirmiausiai paverstos dirvomis, o rytin pus liko šilu. Kadangi ten buvo
ganyklos bendros ir bendra valda, tai imta t vietov vadinti Bagotšiliu. Tuo vardu
imta vadinti ir net kaimas, nes lenkiškai rašomas vardas "Bogata" žmon se neprigijo.
Bagotšilis nuo paties kaimo buvo atskirtas pla iu keliu, vadinamu Varyklomis. J
vienas galas buvo atsir m s Višak , kitas.- J r . Kadangi Šakmušio, Bagotšilio ir
Karkliniški ganyklos buvo viena šalia kitos, tai šie kaimai jomis ir naudodavosi. Kai
varomi girdyti ar genami namo neiškrypt iš Varykl gyvuliai, kelio šalyse badavo
tvoros, reikiamose vietose, tarp tvor , padarydavo savotiškus vartus, vadinamus
spragomis. Tai buvo dvi kartys tarp kuol lengvai atstumiamos ir v l užstumiamos
tvoros vietoje. Kiekvienas pravažiav s sprag , tur davo kartais atsistumti,
pravažiav s v l užstumti. Šitokio nerašyto statymo uol s sargai b davo piemenys.
Žydai b davo nerang s sprag v l užskl sti. Piemenims to ir tereik davo, pasipildavo
Šakmušio, Bagotšilio ir Karkliniški piemen visas pulkas vytis žyd , kad paliko
sprag atvir , nes jiems genant gyvulius sueis per sprag javus ir šeiminink grasys,
kad negaus žad to s rio ar šeimininkas grasys išlaikymu algos gale met .

Bagotšilio ganyklos nul m vietov b simo Bagotosios miestelio, ar
sta iai Bagotosios, nes anie imta vadinti Bagotosios kininkais, ar kaimu. Tai atsitiko
d l paprast dviej smulkesni kinink liu godumo. Nepritilp smulkesni
kinink liai Virbickas su Grigai iu prie sodžiaus, gyveno prie Bagotšilio ganykl . Jie
susigund neleisti kaimo gyvuli Bagotšil ., es , jei mes ia gyvename, tai mums ir
vieniems ganyklos priklauso. Kai kaimas gindavo vis gyvulius, tai Virbickas su
Grigai iu susigudravojo išardyti varykl tvoras ir gyvuliai braidžiodavo po javus
karaliaudami. Kaimas m si Grigai iui su Virbicku atkeršyti bent tuo, kad primesti
už Bagotšilio mokes ius ir rudenin j mokes i sueigoj kaimas mokes i už ganyklas
jau nemok jo, es , jei jiedu gano, aniedu tegu ir mokes ius moka. Šiedu nemok jo,
es visas kaimas turi mok ti. Dviem besipešantiem, tre ias pasinaudojo caro valdžia
Bagotšil su ganyklom pasi m sau.
At jo Bagotšiliui sunkios dienos. Caras Povilas I reikalaudavo karo
tarnybos 25 met . Gr ž s po tiek met žmogus b davo susen s, kartais be sveikatos,
gimin s išmir , t višk s pasikeitusios. Caras bandydavo tok neapleisti, apr pinti
žeme. Caro vardu tai tur davo padaryti apskrities ponai. Šie, kad daug nesukus
galvos, kibdavo Bagotšilio žemes, mat jau caro žem , nes už tok sm lžem jau ir
kaimui nelabai apsimok jo nauda už mokes ius, nebent dar kiek giria, kuri ir taip
tada nelabai buvo branginama. Na ir duodavo šio Bagotšilio sm lio gabal nuo
pusantro iki dviej marg dydžio ir jei buvo tas sm lio gabalas apaug s bent pušimis
jau senas kareivis pasikasydavo pakauš ., ar verta prad ti kurtis. Jei. kli davo caro
dovana apaugusi kr mokšliais, senas kareivis unkšdavo: „- Ir k aš su tokiu
„opastku“ darysiu?“ /mat, t caro dovan vadindavo „opastku“/. Tok „opastk “ ia
pat parduodavo ir eidavo iš kur at j s. Pagal pirkin buvo ir kainos: vienas gaudavo
tris rublius, kitas - pusantro, o vienas iš kito opatkininko nupirko caro dovan už 25i met tarnyb už skiland . Taip Jaras nupirko dvylika „opastk “ ir pasidar
Bagotšilio karaliumi. Senos pušys griuvo nuo jaun šeiminink kirvi ir greitai
beliko tik šeši marg pušynas, kur buvo Bagotosios kaimo kapinynas.
Be sen kareivi , radosi ir kit sklypinink . Kai caro vietininkas Lenkijai
1816 m. nustat Augustavo gubernijos rubežius ir padalino j apskritimis,
Marijampol s apskritys siek Sudarg . To krašto gyventojai savo centr vykdavo
žiem per Bagotšil , nes d l šaltžemi ia visada b davo geresnis rogiakelis. Bagotoji
radosi ant šiokio tokio trakto.
Kai kareivi nebuvo norin i ia imti sklypus, radosi kitoki m g j :
puodžiui, kar emai, mokyklai, kap sargui, kalviui. Šiems išskirta sklypai pakel je.
Kas nor jo, gal jo pirktis kiek norimas. Žodžiu, sm lio sklyp nesigail ta. Taip
išdygo vargan bak ž li gana greitu laiku iki trisdešimties.
Naujieji sklypininkai išniokojo šil , ir jo likosi tik gojus apie kapinyn .
Šilo sklypeliai skurdžiai maitino naujakurius ir jie buvo panaš s elgetas. Išniokotas
šilas irgi atrod varganas, tad netiko nei Bagotšilio vardas ir juokdariai m vadinti
Ubagšiliu, nes Bagotosios ponai nesuduria duonos su duona, o tik su sula, nes, kai
pavasaryje pradeda b gti sula, Bagotšilio pon duona jau b na pasibaigusi.

Tikrumoje Ubagšiliu buvo vadinamas Kucišk s - Šakmušio ganykl
gojus. Vard gavo nuo ano laiko ubag . Šv. Baltramiejaus atlaidai B doje b davo
šven iami pripuolam dien , o Pilviškiuose kit sekmadien . Iš Višakio R dos
elgetos traukdavo Pilviškius. Tada elgetos važin davo vienkinkiais arkliukais, kaip
kad jie apdainuojami:
Turiu krepš , ir arkliuk
Ir dar maž vežimiuk .
Kad nenoriu vaikštin ti,
Galiu važiuotas važin ti.
Kas duos duonos - sutrupysiu,
Kas duos lašini - pašlovysiu...
Toki elget - profesional karavanas apsistodavo pakeliui Pilviškius
Kucišk s - Šakmušio gojuje ir kartais arti savait s iškylaudavo, o j iškilos b davo
triukšmingos: armonikas virkdindavo, šokdavo, girtuokliaudavo ir kitokias
prajovystes išsigalvodavo, kartais žmon s pasteb davo, kaip atlaiduose kokis
apyjaunis elgeta si buoja ant kastili sutrauktomis kojomis, ar iškreiptomis rankomis,
o ia t pat matydavo sveik ir išdarin jant triukus, tad ir pat šilel m vadinti
Ubagšiliu.
Tokiu pat b du atsirado ir Guobinišk s kaimelis. Ten buvo vadinamas
Griškab džio ur dijos centras./Griškab džio ur dijos vardas bene bus lik sis dar
pr s valdymo laik /. Ur dija tur jo pora šimt marg žem s, nors dalis jos buvo tik
br zgynai ir ganyklos, ur das Maikauskas naudojo žem , bet mokes i nemok jo.
Valdžia, vadinam Maikausko dvarel pasi m savo žinion, palikdami prie ur dijos
tik pasod . Kai buvo dalinamas Bagotšilis, imta seniem kareiviam dalinti ir
Guobinišk s ur dijos dvarelis, tik žem s duota kiek daugiau, tad Guobinišk j
susik r 12 sen kareivi sodyb li . Nekaip sek si: kitokiose žem se aug ,
nemok j , gyventi Guobinišk s vandeninguose šaltžemiuose. Caro dovanas
Pardavin jo ir iš jo sau. Supirkin tojai susik r kius. Ilgiausiai išsilaik kareivis
Ilg nas. Be žem s, jam buvo skirta dar ir pensijos 75 rubliai. Senatv suriet kupr
ir sen , atkakl kareiv Ilg n .Pasived Ilg nas erniausko globai. erniauskas ne
taip jau but m g jas glamon ti sen kareiv lindus i sen raukšl t odin maišel ,
bet dedant po penkrubl , vis tik 15 aukso gabal li ... Auks bankas išmoka tik pa iam
Ilg nui. Ne kur erniausk li dingsi. Važiuojant rubli , reikia vežtis ir Ilg n .
Susiž r s rublines kišen , erniauskas, ir kar emoje kauš s, pradeda: „- Kiti tai
tuos malk kubilus veža veža per metus t miest , o aš savo kubil sivert s
vežim l , tik kart metuose atsivežu ir turiu 75 rublius“.

Pirmoji Koplyt l

ir kapinynas

Kur pirmieji Bagotosios gyventojai palaidoti nežinia. Ar tik nebus nuvežti
Bartinink kaimo kapines, kur buvo ir kaimo koplyt le. Laikui b gant prad ta
laidoti Bagotšilyje, kur buvo vadinamos vigan s. ia laidojo ir aplinkiniai nauji
kaimai, nes sav kapini nei vienas naujai steigtas kaimas netur jo visoje apylink je,
išskiriant Kriaunišk . Kai buvo ia atvežti ir palaidoti pranc zai žuv Degu iuose,
kapai vietiniams pasidar svetimi, nes pranc zus ži r jo kaip blogus žmones ir
kapai nustojo šventumo pagarbos. Kai užsimuš Misevi iaus bernas ir j ia
palaidojo, o po jo malding senut , v l prad ta laidoti.
Kapinyno rim iai sigeista pastatyti koply ia. Tai padaryta 1835 m.
Guobinišk s ur das Maikauskas dav medži , Kriaunišk s Oleka vadovavo, o
aplinkiniai gyventojai pastat pailgo keturkampio formos koplyt l galin i talpinti
iki 300 žmoni . Piet pus je - zakristija, vienas altorius, vargonams galerija, vienas
bokštas, apkalta lentomis buvo visai graži koply ia, šalia stov jo nedidel varpin .
Altorius papuoštas Šv. Antano didžiuliu ir Šv. Martino paveikslais. ia b davo
pamaldos ši švent j dienose ir antr dien Velyk bei Sekmini . Vasar vienas
Pilviški vikar kelet dien katekizuodavo vaikus.
Apie kapinyn likosi puš gojus šeši marg dydžio. B t ir jis buv s
iškirstas, jei Pilviški klebonas Oleka neb t juo pasir pin s. Ubagnavienos
Stankevi ius buvo jo švogeris. Stankevi ius pasisteng sigyti užsilikus goj
nuosavyb n. Goj pardav Olekai už 250 rubli , bet pinig Oleka nemok jo.
Stankevi ius Olek padav
žuol B dos teism . Šalys teisme susitaik ir gojus su
kapinynu per jo Olekos nuosavyb n, o Oleka perved goj Pilviški parapijai. Taip
likosi neišnaikintas paskutinis Bagotšilio medis.

Bagotosios parapijin

žem

Kai buvo dalinama pakel sklypais, koplyt l s sargui buvo duota gabalas
sm lio. ia pastatyta namas. Jo viename gale gyveno zakristijonas Jaras, kitame
apsistodavo kunigai, tai dav mint kurtis savaimingai parapijai. Bet pirmiausiai
reik jo tur ti žem s. Jos nupirkta Kalvos kaime iš Urbanavi iaus už 500 rubli . Kaip
padaryti, kad, parapijos dar n ra, o žem jau yra? Bartinink Barzdaitis pirkin ,
apsiraš savo vardu ir susitv rus parapijai, testamentu jai palikta. Kaimo kryžkel je
buvo kadaise kar ema. Smuklei išnykus, sklyp vald Marijampol s finans
inspekcija. 1908 m. j nupirko b sian ios parapijos steig jai
Parapijos steigimas
Po rus - japon karo, carizmo varžtai kiek atsl go: gauta spauda,
kunigams nereik jo leidimo vykti pas kaimyn atlaiduosna, lengviau gauta leidimai
bažny i remontam. Bagotoji sulauk tokios malon s, kad Varšuvos
generalgubernatorius 1907. IX. 10. Nr.4337 dav vienam Pilviški vikarui vesti prie
Bagotosios koply ios metrik knygas. Bagotiškiam buvo geras koziris stengtis statyti
nam d l metrikines staigos. Netrukus susitv r statybos komitetas ir 1909 m. gavo
leidim statyti d l kunigo gyvenam nam iš Suvalk gubernatoriaus.
Statybai reik jo medži . Jos buvo užsilikusios kap šešmargyje, bet jo
šeimininku buvo Pilviški parapija. Kad medžius panaudojus Bagotosios reikalams,
reik jo gauti visus Pilviški parapijos sutikimus. Vaitas Šuopys praved susirinkim
ir 427 balsais prieš 7 buvo nutarta leisti kap medžius naudoti Bagotosios klebonijos
statybai.
I910. I. 13. Marijampol s Plioplys sutiko pastatyti už 700 rubli klebonij
ir kl t .
1911. V. 2. vysk. Karosas vizitavo naujakur parapij , suteik
sutvirtinimo sakrament 308 asmenim. Vizitacijos akte paraš , kad klebonija nauja,
kiti trobesiai baigiami ir yra tvirtas noras imtis bažny ios statybos,vietoj mažos
koplyt l s.

Bagotosios bažny ia
1912. 11.15. klebonas kreip si vysk. Karos , prašydamas leidimo prad ti
bažny ios statyb ir patvirtinti parapijos atsiskyrim nuo Pilviški : "Aš žemiau
pasiraš s klebonas ir mano parapijie iai norime Bagotosios kaime statyti medžio
bažny i , kadangi j turima pakankamai nuosavoje bažnytin je teritorijoje.

Šiuo kreipiam s J s Ekscelencij , kad mums teiktum t s leist
1. Pašventinti kertin akmen , man, ar J s galiotam.
2. Patvirtinti bažny ios glob ju šv. Antan iš Paduvos.
3. Nugriovus koplyt l šv. mišias laikyti varpin je.
4. Leisti atlaidus Marijos Angeliškos sekmadienyje po 2-os dienos VIII.
5. Dal šilelio pašventinti kapinynui.
6. keisti dal bažnytin s žem s kit patogesn .
7. Sutikti, kad Bagotosios filija tur t parapijos teises.
8. Leisti iš Pilviški parapijos prisid ti prie Bagotosios sekantiems kaimams:
Armališkiai, B dvietis, Berštupis, Eglupis, Gerulišk , Griešiai, Kirsnokišk , R dupis,
Slabada, Šiaudinišk Ši dad š , Vitkišk , Ubagnaviena.
Nuolankus tarnas Garmus".
Vyskupas ant to pat prašymo užd jo rezoliucij : "Pagal prašym
suteikiame. 17. II. 1912. Vysk. Antanas".
Ši data parapijos steigimo diena. Jau nuo 1910 m. buvo pareišk nor
sudaryti parapij 26 kaimai, tad susidar parapija iš 40-ies kaim ir vietovi
/prisid jus 1922 m. Linksmakalniui ir 1943 m. daliai Degu i ir Dovydams,susidar
jauki parapija/.
Statybos komiteto vardu Jonas Andriušis iš M rinišk s sudar su rangovu
Pravdzinsku sutart iš Kauno, kad iki 1913.XI.I. rangovas savo darbininkais ir
smulkesne medžiaga, kaip vinys, stiklas, geležis, užraktai, bokšt kryžiai, kalk s,
dažai pastatys bažny i atbaigt , o parapija tur s duoti pagalbin j g , pastotes ir
statybin stambesn medžiag , bei iškasti pamatams griovius ir išrauti kelmus.
Plan sugalvojo klebonas su rangovu ir nedav tvirtinti valdžiai. Kad
išvengus trukdym , parašyta apskrities viršininko leidimas paremontuoti esam
koply ia. Leidimas gauta.

Kad sklandžiau darbas vykt , visko imtasi kartu: koplyt l s šiaurin je
pus je dirbdinta pamatai, šalia kapinyno trijose vietose sukirsta sienos ir viskas
greitai sustatyta savas vietas taip, kad žmon se pasklido gandas bažny ia buvus
pastatyta viena nak ia.
Birželio pradžioj klebonas kreip si vysk. Karos , prašydamas leidimo
pašventinti bažny i , kuri greitu laiku bus užbaigta statyti.1012. VIII 4 d. bažny ia
pašventinta ir pirm kart , dalyvaujant didžiulei miniai, šv sta Marijos Angeliškos
atlaidai ir bažny ios šventinimo iškilm s. Senoji koplyt l likosi stov ti šalia pietinio
bokšto. Kai reng si atvykti Marijampol s apskrities viršininkas paži r ti
atremontuotos koplyt l s, ji staiga nugriauta, nunešta už kap , parduota Zaveckui
Moz rus už 300 rubli . Jis pastat iš jos kl t .. Ji sudeg per pirm j Pasaulin kar , ir
neliko jokio ženklo pirmojo Bagotosios maldos pastato, išskiriant bokštelio kryži ,
kalt Kazl kaimo r dos gamykloje.
Tai padaryti buvo galima tik turint ger r m j . Tokiu buvo
Marijampol s apskrities viršininko pad j jas R klaitis. Jis slaptai r m statyb ir
ragino kuo skubiausiai dirbti. Parapijie iai uoliai klaus ir viskas sek si.
Kai bažny ia buvo baigta, pranešta viršininkui, kad atvykt priimti
atremontuotos koply ios. Atvyko. j s vidun patrauk pe iais ir sušvogžd : „-Plati,
plati koplyt l “.
Užved byl d l nelegaliai pastatytos bažny ios.Kalt prisi m M rinišk s Andriušis,
kaipo komiteto pirmininkas. Es jis nesudar s l š meistram, tad pats m sis meistro
darbo, nes jis statydav s kiškus pastatus.
Nesugeb jo gerai atlikti remonto koply ios ir iš jusi bažny ia. Andriušiui
gr s pora met kal jimo, bet tardymas užsit s , užstojo Pirmasis pasaulinis karas ir
nušlav ne tik tardym su tardytojais, bet ir pat viršinink .
Bagotosios parapijos steigimas ir bažny ios statyba yra parapijie i organizuotumo ir
susiklausymo pavyzdys bendrame reikale, visoje vyskupijoje. Laike dviej met
pastatyta puiki medin bažny ia, geri parapijiniai pastatai, sigyta pakankamai
parapijin s žem s.
Parapijie iai sud jo reikiamas l šas trimis terminais: pirmu kart nuo
margo po 30, antru kart po 10 ir tre iu kart po 50 kapeik nuo margo. Kurie kaimai
prisid jo bestatant, tie mok jo nuo margo po rubl . Statybai auk b du surinkta 1502
rubliai. Parapijie iai: S nelaitis, Byla, Juodviršis ir Bal i naitis už 470 r.
P stelninkuose /ties Varšuva/, ernevi iaus liejykloje išliedino varpus. /Mažesnysis
buvo 1944 m. hitlerinink išvežtas. Jurbarke iš laivo buvo pavogtas ir užkastas
šventoriuje, bet nerastas/.
Pilnam bažny ios rengimui betr ko altori . Jie buvo sutarti padirbdinti
Suvalkuose A. Karaliaus dirbtuv je už 740 rubli . Karas visk sutrikd ir už 5000
rubli 1919 m. tegauta tik du šoniniai. Didysis padirbdinta ižausko dirbtuv je
Šiauliuose, jau už mus litams post .
Pasta ius bažny i , greitai m augti ir miestelis, kuris ,jau buvo sp j s
sunykti, kai buvo opatkinink trobel s atgyvenusios savo amži . Buvo lik tik
koplyt l s sargui namas Sokolkos - pyrag kop jo l šnel , kar iamnyko žydo

Faifk s smukl , vokie io Neiso
puod
dirbtuv .
Vargonininkas Jurgelevi ius
atidar špitol je krautuv it
taip susidar lyg didmiestis,
nes buvo visoki tautybi ,
išskiriant lenkus. Prie ši
atsirado ir keletas moter li ,
užsiiman i verpimu, atvyko
siuv jas, batsiuvys nebylys
Virbickas. Didysis karas jau
rado vietoj Bagotšilio gojaus,
jau miestel su apie 40- ia
gyvenvie i .

kalv na ir Dielininkai io, vadinamo Moliumi,

Bagotoji Didžiojo karo metu
Parapijie i dži gavimas d l savo gražios ir greitai pastatytos bažny ios
greitai gavo baim s krikšt , nes akimirkomis gal jo virsti iliuzija. 1913 m. vasar
griaustinis si btel jo bokštel . Ten buvo žvirbliai susisuk lizd , ir j padeg . Buvo
dienos metas, tad laiku pasteb ta gaisras ir likviduota, bažny ia išgelb ta.
Kai gr žo antru kart frontas, žlugus rusams po Moz r ežerais 1915 m.
vasario pirmomis dienomis ir vokie iai apsistojo Šešup s fronte iki Antanavo, toliau
jo tarp Višakišk s ir Šliurpkišk s pro Gerulišk – B dviet – Berštup – Stenkišk iki
Višakio, atseit vakariniu parapijos rubežiumi. Tas vietoves nuniokojo ir vietomis
išdegino. Pilviškiai buvo vokie i , Bagotoji - rus d mesio centre.
Bagotosios klebonijoj stov jo kazok . Girnupi Urbanavi ius pusantražmogis
sigeid kazokams pasitarnauti ir nak ia nuved kazokus iki Barzd , kur buvojo
vokie i kavalerist ir, užriš duris, padeg trobesius. Dalis vokie i sudeg , dal
nušov beb gan ius iš ugnies, dalis be kelni pab go. Arkliai ir šarvuot sudeg .
Vokie iai sužinojo klast .
Bagotosios kaime buvo kininkas Kriauna - vietinis vokietys. Jis atved
vokie i žvalg . Šis pri jo iki pat miestelio ir vaidindamas driski , tiksliai visk
išžvalg . Kai atkreip rus d mes , kad ia koks tai žmogus rioglin ja ir rusai m j
steb ti, šis m grabin tis apie kelnes ir rengtis ne domiai proced rai ir dar pasilyp jo
ant kap iaus miestelio panos je. Rusai numojo ranka ir pasiguod , kad tai savas.
Priekvaiša nurioglino...

Po poros valand rusai su jo klebonijos kin virykl piet . At jo ir
Mockevi ien išsikeisti kruop degtin . Kai rusai jau ties katiliukus vir jui, staiga
sukauk sviedinys ir per lubas krit s sprogo viduj kazok . Vienuolika j ištašk , o
Mockevi ienei nuneš kiauš ir ji liko pakibusi ant aruodo briaunos, nes s m si
kruop . Po šio pasipyl sviedini visur kapinyn , šventori , miestel , pagir .
Bažny i daugelyje viet kliud poroj viet iškreip sienas, padar jose skyli ,
sužalojo lubas, grindis, stogo skard . Sviediniai uždeg klebonijos kluon , tvart ,
kl t , pamišk j kinink .
Rusai pasidar atsargesni. Atšilus, gyventojai buvo išvaryti iš Bagotosios
giri . Miestelis apsistojo Brazi kyn j. Klebonui parengta palapin , o pamaldoms
koplyt l . Birželio m nesyje vokie iai pasist m jo iki Klampupio, pro Lopetus per
giri Kazl kaim . Laike devintini pamald jo vokietys koply i , liep tuoj
gr žti namo. Žmon s išskub jo, netrukus vokie iai padar girios košim ir nerangius
parsivar kartu su rus belaisviais,uždar spygli vielomis aptvertame garde. Valgyti
neskub jo duoti, bet užtat skub jo mušti kuomi pakliuvo: kumštin m, lazdom,
šautuv buož m, žodžiu pirmai pažin iai šioki vaiši nesigail jo. Kai Janulaitis
band pasprukti namo, j pagav pakor už rank valandai po vyšnia. Kurios moterys
nor jo iš gardo išpirkti vyrus ar s nus, gal jo tai padaryti pristatydamos po tuzin
v ži pagaut J r je.
Pas Staliorait sik r vokietys. Susid jo savo provizijas spinton.
Stalioraitukui dav paskanauti marmelado.Vaikui patiko vokiška koš . Vokietys
iš jo. Sužadintas apetitas neduoda vaikiš iui ramyb s. iupo šaukšt ir m vašuoti
pr so koš . Gr žo vokietys - ogi vaikištys tri sia apie marmelad . Grieb vokietys
ka erg - ta per ilga, grieb mazgote - ta per lengva, grieb šluot ir m vanoti per
sprand smaližiui. Šis per duris, vokietys paskui grasydamas kumštimi ir r kdamas
„ferfliucht!“.
Nuo Kazl linijos greitai frontas pasist m jo Skriaudži - Plutiški
linijon ir reng si pulti Kaun - pirmaklas tvirtov .
Parapijiniai trobesiai tuoj buvo atstatyti, bet bažny ia tik 1921 m. buvo
suremontuota, nes esant karui visko tr ko. Suremontavo statytojo s nus Pravdzinskis
pagal sutart : "apsiimu pataisyti Bagotosios bažny i : sutaisyti sienas išvartytas iš
savo viet , užtaisyti skyles padarytas granat sienose ir grindyse. Kur pasirodys
medis pritreš s, pakeisiu nauju. Nupl šti suardytas lentas iš lauko ir apkalti naujom.
Mažus plyšius užtaisyti, sutaisyti suardytas lubose lentas, sutaisyti lubas zakristijose,
stogo apa ias, ytus , langus..."
Kryžiaus keli paveikslams r mus par pino Micka - elgeta. Jis buvo gana
keistokas: nevalgydavo ne tik m sos, bet ir pieno, net ir žiem pusbadis vaikš iodavo.
Tur jo storok lazd su kuria nesiskirdavo net ir guldamas. Prieš mirt atskleid
lazdos sekret , kad tai jo kilnojamas seifas, pasl ptos aukso monetos.

S i m o n a s G a r m u s – P i r m a s i s B a g o t o s i o s k l e b o n a s /1910-34/
Esant koplyt lei, ia atvažiuodavo dažnai kunigai vasarotojai kil iš
artimesn s apylink s, kaip Stalgys iš Bartinink , Kr veli Di pinigai iai, Eglupio
Kolyta ir Simonaitis iš Puodzišk s, Punsko klebonas ir Suvalk dekanas. Kai buvo
statoma klebonija, atvyk s Simonaitis darbininkam sak : "-Statykit statykit, vyrai, o
kai reik s kunigo, jums duosiu". Pažad išpild - rekomendavo savo vikar kunig
Simon Garm , Šis atvyko 1910 m. pradžioj advent , vikarav s pas Simonait
aštuonis metus. Gim s Patrak lio kaime, Pagermonio vals iuje 1870. XIl.23. šv stas
Vysk. R škio kunigu 1894 Varšuvoj. Vikaravo moz rijos Kolne, Vištytyje, Tikocine,
Liubave, Punske. Vysk. Karosas XII. 3. paskyr pirmuoju naujakur s parapijos
klebonu... / ia vyko visiškas saul s užtemimas/!
Jis gim Patrak lio kaime, tada Pagermonio vals iuje 1870 m. Baigus
Sein seminarij , vysk. R škys Varšuvoje švent kunigu.
Atvyk s Bagotojon, visa jaunyst s j ga m si organizuoti parapij . Žmon s buvo
geri, klusn s, nuošird s, parapijiniuose reikaluose paslaug s, klaus klebono balso,
kaip t vo, tad ir parapijinis darbas gerai sek si, kaip ir turi b ti darnioj šeimoj. Nors
statyb darbai kunigui yra patys ned kingiausi, bet jis kantriai visk ved . Tur jo
praktišk prot ir estetin skon , o be to, nesigriebdavo ko nors skubotai, Jau vien tik
bažny ios suprojektavimas, be inžinieriaus, su rangovu Pravdzinskiu, parodo jo ger
nuovok apie architekt r . Ir visur, k nuveik - nuveik skoningai. Ant Bagotšilio
sm lio jo išaugdyta medin bažny ia yra viena gražiausi medini bažny i
vyskupijoje, išskiriant Griškab džio klasikin medin šedevr .
Tarp kit sunkenybi prisid jo dar ir toji, kad su pasauliniu karu prasid jo
pinigin s valiutos nepastovumas. Nuo pirm j karo dien nujausta rublio karštlig s
ženkl : aukso monetos dingo iš apyvartos, o vietoj j kaskart m rodytis apyvartoje
naujut li banknot , nes ia koncentravosi karo teatro zona ir karo kasa j gausiai

skleid . Žmon s v l nežinojo, ar taip malonius banknotus taupyti, ar švaistyti darant
atsargas. Kai rusai žlugo antru kart po Moz r ežerais 1915 m., vasario pradžioje ir
at jo vokie iai, atsineš ir savas markes. J kursas buvo mažesnis už rus pusrublius,
bet karin s vadovyb s sakyta prilygti pusrubliui, atseit rublis lygus dviem mark m.
Kai vyko kaizerin s okupacijos sigal jimas, 1916 m. vokie iai išleido vadinamas
ostmarkes ir jos kursavo šalia kaizerini marki . Rus rubli staigos prad jo neimti.
Jie dar kursavo tarp žmoni . V liau ir mark s m smukti. Kai buvo vesta lit
valiuta 1922 m rudenyje, mark s tiek nukrito, kad jau piemenys tapo milijonieriais.
Tokiose apystovose remontuoti granat sužalot bažny ia bei kitus trobesius buvo
itin sunku, bet jis ir tai nuveik .
Asmeniniai sau buvo maž reikalavim : nem g jas sve iuotis, tenkinosi
prastu drabužiu ir valgiu. Nei iškalbos meno, nei giedojimo žavumo netur jo.
Nepratusiam buvo sunku suvaikyti jo kalba, taip kad kart šeiminink skubomis
papjov parš ir pareng pietus sve iui na elnykui, kai jis tuo tarpu buvo min j s,
kad pietums reik s „ ainyko".
Laike karo buvo gana sunkoka su šviesa, tad žibindavo kuomi, kas
išman : barsuko taukais, jei rudenyje kur kas sumedžiojo, aliejumi, lajumi.,
balanomis na ir žibalu, jei kas iš vokie io kur iškaulino bonk už auks ar lašinius,
kuri visiems tr ko. Garmus sigijo karbitin lemp . Vakarais švie ia klebono langai
visai Bagotajai. Žmon s ryja seil , ži r dami klebonij . Tuoj karbitas pakenk
klebono akims ir tur jo nešioti m lynus akinius, vengti skaitymo.
Kaip lietuvis , myl jo lietuvišk veikl . Kai Seinuose buvo steigiama
lietuviškoji spaustuv , jis paaukojo 150 rubli , Punske steig bendrov ,,Dz kas",
r m Marijampol s kooperatyvo „Žagr " steigim .
Po Pirmojo pasaulinio karo labai keit si žmoni b das ir papro iai.
Ankstesni papro iai, kaip pagarba senesniem, s žiningumas pareigose, religingumas,
pagarba vyresniesiems, prad jo užleisti viet lengvab diškumui, lepiam gyvenimui,
tinginiavimui, pašlijimo autoriteto, nesusiklausymui. Tuom pa iu nyko senovinis
lietuvio taurus b das: vietoj vieningumo, atsirado skaidymasis partijom,
organizacijom ir vieningumas nyko savaime. Garmui, kaip ramiam žmogui, tokie
laikai dar si sunk s ir svetimi. Jis neprisiderino prie laiko, o laikas prie jo. Vysk.
koadiutorius Reinys, vizituodamas Bagot j 1931 m. gyr klebono uolum bažny ios
reikaluose, bet pasteb jo, kad „Pavasario" organizacija blogai gyvuoja. Tokia pastaba
jo jautriai sielai buvo skaudžiu priekaištu. Kai sveikata vis nyko, 1934. VII. 1.
atsisak klebono pareig ir likosi rezidentu. Laike hitlerinio karo, dundant Papr s je
patrankoms, mir 1944. m . Palaidotas šventoriuje, gale bažny ios, netoli dviej
broli kunig Antanavi i . Testamente praš nedažyto karsto, kuklaus laidojimo, bet
karšt mald . Savo menk inventori paskyr išmok jimui skol , paminklui ir po
rankšluost marintojom bei laike laidojimo prie mišk patarnaujantiems vaikams.
Jei kada dangus pareikalaut iš Bagotiški tarpo šventojo, parapijie iams
neb t kito kandidato kaip Garmus, tad ir jiems neliko nieko kito kaip j sekti.

K u n. J o n a s D a m i j o n a i t i s - a n t r a s i s k l e b o n a s /1934-47/
Gim 1901 m. Katili kaime, Griškab džio parapijoj, baig s „Žiburio"
gimnazijos keturias klases, stojo karo mokyklon, dalyvavo 1923 m. Klaip dos
atvadavime, stojo dvasin n seminarijon ižuose ir 1939.Vl.l6. švestas kunigu.
Trumpai vikaravo Višakio R doje, Igliaukoje, Naumiestyje, Kaimelyje ir
Gelgaudiškyje ir per m iš Garmaus klebono pareigas. Nors Garmaus buvo viskas
sutvarkyta, bet šiam liko užbaigti, kas ano nesusp ta: išdažyti vidus, par pinti
vargonus. 1947 m. susikeit su Sintaut klebonu kun. Vebeli nu. Tenai neilgai jam
buvo lemta gyventi: buvo paimtas lagerin ir 1951. III. 9. mir .
Buvo žmogus pašlijusios sveikatos nuo to laiko, kai dalyvavo Klaip dos
sukilime ir tris dienas gul j s ant sniego. Atšalo šon ir gavo inkst lig , kuri vis
gyvenim j persekiojo.
Buvo tvirtokos kompleksijos, bet nejudrus, su kimiu balsu. M go
pagyrimus. K nuveik s, tuoj klausdavo nieko neišmanan ios bobel s, kiek
trukteldamas pet : „-Na, kaip manai? Ar ia gerai padaryta? Ar gražu?“ Pats buv s
kari nu, kov sis už Klaip dos atvadavim .
Besimokindamas Šakiuose ir tarnaudamas kal jimo raštin je, gerai prato
vesti raštvedyst , tad ir parapijos raštvedyst ved puikiai.
Kai 1940 m. buvo atleisti iš pareig visi gimnazij kapelionai, uždaryta
Vilkaviškio seminarija. ia atkelta seminarijas profesorius Manelis vikaru. Taip
susidar Bagotojoj trij kunig gula.

K u n. A n t a n a s V e b e l i n a s /1947 - 53/
Alvitietis, Š kli kaimo, gim s 1892 m. Vebeli nas buvo pirmas stoj s
naujai atidaryt Vilkaviškio gimnazij . Baig s ia keturias klases, stojo dvasin n
seminarijon Seinuose. Kai antru kart vokie iai už jo, seminarija pakriko. Dalis
atsid r Mohilevan, iš ten Petrapilin, kur 1916 m. šv stas kunigu.Po karo, gr ž s
Lietuvon, buvo vikaru Plokš iuose, K.Naumiestyje, Miroslave, klebonu Veiveriuose,
Šakiuose bei Pajevonyje kur buvo ir dekanu. Sintautuose praleido karo audras ir
susikeit su Damijonai iu darboviet mis.
Atvyko Bagot j gana neramiu pokariniu laiku, kai vyko visokie
kaitaliojimaisi bei žudyn s. 1948 m. buvo žem ir parapijiniai pastatai paimti
valstyb s žinion, sutverti vieton buvusi parapijini komitet vadinami religini
bendruomeni vykdomieji organai. Parapijoj liko virš 60 tuš i sodyb , žmon s vieni
kitiems liko tar s, nepasitikinti. Apie šimtin vyko parapijoj žudyni ir žuvim .
Vebeli nas buvo išgyvendintas iš klebonijos, ir apsigyveno Garmaus
pastatytame namelyje. 1949 - 50 met laikotarpyje bažny ia buvo be vieš pamald .
Vebeli nas sekmadieniais važin davo Nemirus pamald .
Bendrai Vebeli nas priklaus prie senesniosios inteligentijos kadr .
Pasisekimuose nerodydavo džiaugsmo, o nepasisekimuose nusiminimo. Gyvendamas
slogioj aplinkoj, laik leido savo staliaus dirbtuv j, dirbdamas visokius reikmenis ne
tik sau, bet ir kitiems. Ne be reikalo jo išsik lim apgailestavo luoš sen
Stošk nien , es gaila, kad Vebeli n lis išvažiavo, o b t padirb s ir jai naujus
ramentus, nes ši jau galai nudilo.

B a g o t o s i o s b u i t i s, e t n o g r a f i j a, p a d a v i m a i

Bagotosios geležinkelis
Bagotosios geležinkelis buvo suprojektuotas, kaip atšaka Petrapilio Varšuvos geležinkelio 1858 m. Jo ilgis Vilnius - Kybartai buvo 160 rusišk varst .
Geležinkelio statyba jo kartu su Varšuvos linija. Prieš pat Lenkmet statyba buvo
baigta. Pradžioje keleiviams buvo tik Mauru i ir Pilviški stotys. Kazl Rudos
stotis buvo iškart tik geležinkelio reikalams ir tur jo iškab „Kazlien s R dos“ stotis
/Kozlova R da/, nes Kazl kaime buvo Kazlos smalos ir deguto varymo mon . Kai
Kazla mir ir jo našl m tirpinti r d ir lydinti gelež dar prieš 1738 metus, tai imta
vadinti dokumentuose vietov Kazlien s r da, o žmon s vietov vadino Kazlais. Kai
pastat giriose stot , tai jai vard ir dav "Kazlien s R da, kas nieko bendro netur jo
su stotimi, išaugusia girioje po geroko šimtme io mirus našlei Kazlienei.
Bartinink stotis gavo vard nuo Bartinink kaimo, nes geležinkelis buvo
vestas per bal ,esan i pa iame pakraštyje Bartinink lauk . Stotis padaryta tik po
pirmojo pasaulinio karo ir pavadinta Bagotosios vardu, nes kartais Bartininkai buvo
maišomi su Bartinink bažnytkaimiu.
Kad caras nepadar d l Bagotosios stoties, tai Antanas Bliuvas padar
girioje carui stot . Višakio R dos apylink se bastydavosi priekvaiša Bliuvas.Per
kaimus vykdavo tais laikais siuv jai ir, apsistodav pas kininkus, aptarnaudavo
siuvimo menu visus šeimos narius ir vykdavo pas kit belaukiant toki amatinink .
Viena toki keliaujan i arteli buvo trys merginos. Pas tokius keliaujan ius,
amatininkus netr kdavo žini , tad ir šios sužinojo, kad geležinkeliu važiuos caras.
Pasimaiš siuv j kilnojamoje artel je ir Bliuvas. Jos ir užklaus :

-Antanai, ar nor tumei matyti car ?
-Ogi labai nor iau. D caro niekad nema iau-Na, tai turi pasirodyti generolu.
-Na, kad aš nemoku. Par dykit.
Siuv jos pa m raudon šali , atkirpo jo galus su kutais ir padav antpe ius. Likus
gabal perkirpo pusiau ir padar lampasus prie kelni šon iš egl s žievi padirbdino
dirž ir balt ja pus atkreipusios viršun, aptemp Bliuvo suplyšusius triny ius.
Rankon bruko raudon v liav l ir mok , kad pris lint prie geležinkelio sargybos
nepasteb tas ir, kai atidund s traukinys, staiga šokt iš kr m ir prieš traukin iškelt
v liav l . Bliuvas kantriai t nojo kr muos ir, atidund jus traukiniui, staiga pro
sargybinius išdygo prieš traukinio nos Bliuvas su iškelta raudona v liav le.
Traukinys sustojo. Šoko kas gyvas prie Bliuvo ir sik l vagon
nusigabeno Kazlus. Kol garvežys s m si vandens, prasid jo Bliuvo tardymas ir
gabenimas pas car . Šis, iškiš s galv , pasirod vagono lange ir, pamat s atgabenam
pas j fantom - traukinio sustabdytoj , pamojo pora kart ranka, kad grei iau
paleist priekvaiš .
Lenkmetis
Lenkai, nor dami išsivaduoti iš caro jungo, 1863 m. suruoš sukilim ,
vadinam Lenkme iu, lenkiškai Sti niovy, nes prad ta sausio m nesyje. Kaip
pasiruošimui sukilti, buvo Lenkijoj jau iš seniau organizuojama slapt draugij ,
kurios tur jo remti sukil lius. Viena toki draugij buvo Geradari draugija.
Atpažin s jos tikslus, Muravjovas j uždraud , turt konfiskavo. Karštesnioji
jaunuomen pasivadino raudonaisiais ir ruoš demonstracij . Kad juos apvaldžius,
gaudyta ir išsi sta rekr t eiles. Šioki m slapstytis ir buriuotis giriose. Lenkijos
Taryb jie privert pasiskelbti Laikin ja Lenkijos Vyriausybe ir paskelbti visuotin
ginkluot sukilim .
Lietuvos miestuose buvo daug šl ktos, o šalyje daug dvar , per juos ir
Lietuva buvo traukta sukilim . Iš kart sukilimam buvo kvie iami, v liau gaudomi ir
varomi sukil li eiles. tartieji nepalankumu sukilimui buvo dažnai baudžiami
mirtimi pakariant. Vengiantieji sukilimo slapstydavosi, namuose nenakvodavo,
laukdavo ramyb s.
Dabar linksmos gaspadin s
Sulauks vyrus ant nakvyn s.
Sukil li b rys kartais atrodydavo gana keistokai: vienas uniformuotas, kitas tik
kepur -konfederatk užsimaukšlin s ant aki , vien mundyruos paprastos sagos, kit
sagose - vienoj pus j lenk erelis, kitoj Vytis, vieni batuoti, kiti vyžiuoti, vieni turi
šautuvus ar pistoletus, kiti prie ilgoko kuolgalio prisitvirtin dalgius ir mažus kablius,

es su kriukeliu užkabin s nutrauksi s nuo arklio kazok , o su dalgiu papjausi s...
Bendrai kursavo sitikinimas, kad gausi tuoj paramos iš pranc z , iš angl ginkl .
- Tai buvo durna vaina. - pasakojo atsimenantieji.- Jei neini, plaka lenkai,
jei eini, plaka maskoliai, kam eini...
Kol buvo sniego, sukil liai kartais apsiaudavo atbulomis vyžomis, kad
suklaidinus p d sekliams jimo krypt .
Rusai grieb si užgniaužti sukilim kariuomen s pagelba. Marijampol s ir
Kalvarijos apskri i šiaurin ms /dabartiniai Vilkaviškio Ir Šaki raj,/ sritims malšinti,
neseniai nutiestu geležinkeliu, atvež Kazlus tris rotas Izmailo ir Pavlogrado pulk ,
vadovaujam majoro Dubelto. Prie ši - prikomandiruota dar šimtin kazok . Su šiais
prisijung dar šimtin Dono pulko, atvykusio per Trakus. Šie ia ir buvo slopintojai
sukilimo.
Katilius
Vienas žinomesni Bagotosios apylink je vad tarpe buvo Simonas
Katilius iš Kazliški . Brolis Ievos Mauru ien s, atvykusios i mar ias Bartininkus.
Buvo tai gudrus vyras. Kadaise band mokytis Sein seminarijoj. Kart j b relis jo
maudytis ir sutiko poni jau gr žtan i iš maudykl s. Katiliukui paniež jo liežuvis ir
pasiunt kompliment , lenkiškai poniutei: „-Gaila, kad ponia jau išsimaud .“ Lenk
pas rektori su skundu ant litvino. Skundas pad jo nepasiekti Katiliukui dvasiško
stono. Kur glausiesi, jei ne prie sukil li . B damas anuo laiku jau mokytu vyru, nes
buvo baig s an laik Marijampol s keturklas , sukilime dalyvavo, kaip vadovas.
Dainoje jis vadinamas generolu, organizatoriumi:
Katilius ir Bazilius mandri generolai.
Jie per nakt nemiegojo, stulpus nukapojo...
Tu, Katilius, prakeiktini,
M s brolius suviliojai.
M s brolius suviliojai.
Ir girias išvadžiojai.
Dovanojai pištaliet ,
Pažad jai po muškiet ...
Jo veikla buvo gana žymi. Kai kitiems buvo amnestij , Katiliui nebuvo
taikoma jokios amnestijos ir jis buvo priverstas gyventi Austrijoj, kur ir mir 1912m.
Be Katiliaus vardo, apylink je yra išlikusi ir kit vard , bet kaipo li dnos atminties
vard , kurie nemok jo dirbti savo žmoni naudai.
Apie š laikmet parašyta:
jo kožnas kininkas,

jo prastas darbininkas,
Piemenait ir tarnait
Ir ta vargdien mergait .
Kai dvar tik at jo,
Ponai kumštis pažad jo
Ir su kan iumi kotavojo,
Vos prie darbo šie pristojo
Dirbo žmon s per dienel ,
Grauždami duonos plutel .
Kas meluot gerai mok jo,
Tam ir ponas patik jo.
Prie dirban i kotus stat
Ir su kan iumi juos plak .
Laukus ar , kiek gal jo,
Karšt prakait jie liejo.
Ant šun jie main žmones
Ir kapojo be malon s.
M s pon toks baisumas,
D l j dar s neramumas.
Suvažiavo visi ponai,
Ur dai ir akamonai,
Liesnykas ir ur dnykas,
Rusas smarkus vajaunykas.
Vieni m po muškiet ,
Kirv , šak , pištaliet .
Katrie ginklo netur jo,
Tie su ka ergomis iš jo.
Sak : šausim, mušim, smeigsim
Ir maskolius mes veiksim.
Ponai tarp sav s kalb jo,
Kol kareivi nereg jo.
Kai kareivius jie pamat ,
Keli net kinkas pakrat .
Dieve, mylist mums, duoki
Ir nuo maskoli vaduoki.
bažny i kai su jo,
R k net sienos dreb jo.
Dieve, lenkai žmon s tavo,
Duoki nors malon s savo.
Jau netekom lietuvinink ,
T geriausi darbinink .
Kas mums ars, kas ak s,
M s laukus kas aps s.

Sibyr jie mus reng
Ir iš m s juokus reng .
Dieve, losk savo duoki
Ir iš pon išvaduoki.
Lenkus rugiuose surado
Ir alksnynuose išbad .
Lenkai liko apgal ti,
Nežinojo, k prad ti...
Palaukit, broliai, mes sustokim
Ir nors kart pagalvokim,
Kaip darbai pon yr bais s
Ir kaip šitie žodžiai teis s.
Užrašyta iš smuikininko, aklo dainiaus Sutkaus
1959 m. Bagotojoj.

Badmetis
Senesnieji, pasakojo savo t v kalbas:
- Nenor kit, vaikai, sulaukti badme io, kokis buvo po Lenkme io. Tai buvo 1867 - 68
m. Kai viename mete lijo ir lijo viskas supuvo. Nei gyvuliam, nei žmon m. Antrame
mete žmon s vieni kitiem patarin jo sodinti bulves aukštesn se vietose, es , jei žemai
prigers, tai nors aukštesn se liks. Bulves sodino aukštesn se vietose. Tai kai už jo
sausros, taip nieko ir neliko. Ir v l nei žmon m, nei gyvuliam. Išdži vo šuliniai
pr dai. Gyvuliai, jei neišpjov , tai patys nyko. Laimingas, jei paj g išlaikyti karvut ,
tai nors vaikeliai paragavo lašel pieno. Bulv , jai buvo kaštono dydžio, tai buvo labai
gera. Skusti jau nebuvo kas, tai lovutyje susmulkindavo su lupyna, prid davo žoli ir
virdavo vadinam kapotin . Ir jos nebuvo so iai pavalgyti. Kas paj gdavo nusipirkti
ba kel rugi , maišydavo su visokiomis šaknimis, prid davo žiev s, kad tik b t
skalsesn . Pavarg liai, gav šaukšt milt , susipildavo burnon, užgerdavo vandeniu ir
eidavo toliau, kur v l k gaus. Tolimesni apylinki žmon s, nugird , kad prie
geležinkelio galima kiek uždirbti ir pramist. B riais traukdavo Bartininkus, visi
suvarg , nuo bado ištin . Daug j ia mir .

Balanos gadyn
Esant didžiul m giriom, žmon s jose rasdavo daug ko, kas j bui iai buvo
reikalinga. Tarp kit girios dovan , giria teikdavo ir švies ilgiems žiemos vakarams.
Kas sugeb jo, var si terpentino ir juo žibino, kas mok jo medžioti barsukus, rudeniop
rasdavo pas barsuk , aps iai tauk ir juos naudojo šviesai, kas ko kito nesugrieb ,
žibindavo balanomis.
Nukirst puš . supjaustydavo gabalais, vadinamais sponais. Juos
merkdavo vandenin, kad geriau skilt balanos. J ryšulius v l merkdavo vandenin,
kad išmirkt sakai ir mažiau r kt . Rudenyje traukdavo iš vandens džiovindavo ir
žiemai tur davo šviesos. Balan kišdavo kartais sienos plyš ir ji, kiek pasvirusi
žemyn, plieksnodavo. Tai buvo kiek nepatogu, nes tik iš vienos pus s šviesa sklido.
Daug geriau buvo tur ti kilnojam prietais , kad gal jus švies pastatyti kur norima.
T greitai sigydavo: kulb tvirtindavo mietgal , jo viršuje pritvirtindavo skers
pagal , jo galuose prakrienydavo por plokš i skyli ir instrumentas, vadinamas
diedu, buvo rakand rikiuot je. J gal jai kilnoti kur norima ir, jei vienos balanos
šviesos buvo maža., gal jai žibinti ir antr .
Atsiradus žibalui, jo mažai kas naudodavo, nes žibino iš molinio indelio,
ar bonkut s. Atsiradus žibalin m lempom, sen s priekaištaudavo, kad jaunikl s prie
geros šviesos mažai nuveikian ios vakarais, kad jos seniau prie balanos, o kiek
suverpdavusios. Merginas, menkai ar visai nemokan ias verpti, statydavo prie diedo
balanos degimui priži r ti ir nuod guliams nukrapštin ti. Jei kurios verpimas b davo
prastokas, peikdami jos darb , j krapšte vadindavo.
Kai Bagotosios žmon s eidavo Pilviškius rarot , nešdavosi pundelius
balan ir jomis keli nusišviesdavo, o ypa jos b davo reikalingos per Vart kaim ,
kai dar tenai giria buvo.
Pirmoji Bagotosios geležin

žagr

Sm lingose ir lengvai dirbamose Bagotšilio žem se medin žagr ilgiau,
kaip kitur, laik si ir neužleido posto geležinei žagrei. Esanti medin žagr buvo
lengva pasigaminti. Patys artojai jas ir gamindavosi, pagal patarl : „- Koks artojas,
tokia žagr “. kininkai, samdantieji bern , klausdavo, ar mok s pasidirbdinti žagr .
Mok s pasidaryti, buvo laikomas geresniu bernu ir jo alga b davo didesn .
Eidami dirv artojai gabendavosi dažnai ir kirv su kulbe, nes geležinis
noragas dažnai išsikabindavo ir tekdavo kyliais nuolat tvirtinti. Žagr s gamyba mažai
kainuodavo vien geležinis noragas, o visa kita pa i gamyba. Miške kirsdavosi su
šaknimis tinkam eglait . Dvi jos šaknis perdirbdavo zambrius jos vairavimui.
Laibgalyje pritvirtindavo jung , kelmo apa ioje tvirtindavo šli ž šarvuot noragu ir
puikiausias žem s rankis. Gerai nustatyta žagr mažai reikalaudavo iš artojo
vairavimo, nes ji pati laikydavosi vagoje. Kiek daugiau j gos reik davo gale vagos,
nes apsisukant tekdavo artojui nešti ant rank , ar užsimesti ant peties žambrius, kol

v l vag remia. Turtingesnieji ardavo jau iais, nes j išlaikymas mažiau
kainuodavo ir be to, susenus jaut parduodavo m sai. Jau iai irgi parodydavo savo
gudrum . Dirsteldavo, kad menkas artojas ir kr sdavo triuk : šlaunimi stukteldavo
žagr s kakl ir ta šokdavo iš vagos. Jau iai eina laisvai. Jei artojo skaudi ranka ir
botagas /arimnykas/ geras, dži kštelia jau iui per šon . Tas uodeg pasuka ir liaujasi
gudravoj s, nes rumb iššoka ant šono. Tada jautis griebiasi kit b d palengvinti
savo dal : gri v vag ir nekelia, nors ant jo ir ugn k renki, ar išgird s giedrioj
dienoj d zgiant vapsv , užrie ia uodeg ir šuoliuoja per laukus namo. Artojas,
nesp j s smeigti žagr s dirvon, užsimeta žambrius ant pe i ir b ga paskui žagr kur
jau iai veda. Kaimynai, ar piemens, turi skanaus juoko, kad artojas nemoka suvaldyti
jau i .
Nugirdo Bagotiškiai, kad kitur jau esama geležini žagri . Atsirado ir ia
norin i tur ti ši naujanyb . Nugirdo, kad geležines žagres dirba ties Vilkaviškiu
Zamšin s kalvis. Pirmieji m g jai iš ten sigijo an naujanyb . Su nauja žagre sigijo
ir naujo klapato važiuoti Zamšin n norag smailyti, nes vietiniais nepasitik jo, juk
gali vis žagr paversti niekais.
Ilgai kentus vokiet lis kalvis Reisas m si darbo, ar neišeis ir jam žagr .
Žagr padirbta, bet pirk j n ra, nes ne Zamšin j kalta. Ilgai Reiso žagr stov jo
kalv s kampe, kol atsirado klientas Kvietkapušio Kriau eli nas ir žagr nupirko.
Parduodamas žagr , Reisas laik akis nuleid s, nes ir jis nepasitik jo savo darbu. Kai
kart Reisas užklaus Kriau eli n , na ir kaip žagr , išgird s, kad gerai arianti,
nušvitusiu veidu ir pypk išsi m s iš dant tar : „- Na, je dabar ir dirbsiu žagres. Taip
ir buvo: Reisas dirbo žagres o bagotšiliniam nereik jo važiuoti Zamšin n norag
smailinti.
Pranc

z m e t i s /1812m./

Pranc zme io vardas pas mus kaskart vis re iau girdimas ir suprantamas,
o jis pas mus paliko gili p dsak . Šiandien pranc zmetis darosi ne tik tina pasaka,
nes liekasi ne sivaizdinama, kaip gal j atslinkti iš Paryžiaus pranc zai p sti, pereiti
Lietuv , nuslinkti Maskv , ten pabuvoti šešet savai i ir v l praslinkti išbad j , per
purv , šalt siekus iki 35 laipsni ir d spaudžiami trij armij rus ir puolam
kazok , bei Seslavino didžiuli band partizan ... 0 vis tik taip buvo...Kiek gili
p dsak tada paliko, parodo tai, kad pra jus pusantro šimto met po ano vykio, dar
liaudyje lik padavim , kartais teising nupasakojim , išlaikyta suvenyr .
Bendrai, Bagotajai pranc z antpl dis buvo visiškai netik tas, lygiai, kaip
ir visai Lietuvai, išskyrus agentus, bet ir tie nežinojo visos tiesos. Jie žinojo tik tai,
kad rus - pranc z blogi santykiai, kad jiem reikia vykdyti skirti slapti uždaviniai, o
vis rytojaus diena buvo paslaptimi, kaip ir pa iam Napoleonui, nes ir jis, išvykdamas
iš Paryžiaus nebuvo tikras, kad jam teks žygiuoti per Lietuv sustoti Vilkaviškyje,
žygiuoti per Pilviškius, kur jo šyvis išsipurvino iki šon , pravažiuoti karietoje netoli
Bagotosios, per Kazl girias, atsidurti Aleksote gydytojo namelyje, išžvalgius

Šan ius ir nak ia žengti per Nemun , kur jo lauks praž ties pradžia. Pats Napoleonas
sužinojo, kad jam teks kariauti tik Drezdene, kai jis iškylavo ir gr žo jo pasiuntinys iš
Peterburgo nuo caro dur , kur jis Aleksandro buvo net nepriimtas. Tik dabar
Napoleonas suprato kad jau reikia kariauti ir n ra kelio atgal. Tad šis antpl dis buvo
staigus. Kai Bagotosios apylink se sukin josi pranc zai, vadovaujami maršalo Udino
/Oudinot/, prie Vilkaviškio, išrikiuotos armijos gretoms Pustap dži Kaimo laukuose
buvo paskelbta karo sakymas. Tai buvo birželio 23 - oisios rytas. Kai buvo
skelbiamas karo paskelbimas, antrasis korpusas ten nedalyvavo, nes jis stovyklavo
Pilviškiuose ir jo pavieni kariai sukin josi po Bagot j kuri tada dar buvo tarpgiryje.
Žmon s greitai vieni nuo kit sužinojo, kad pranc zai gaudo vyrus ir uždeda jiem ant
kupr pan š ti daiktus, kad gaudo gyvulius, ima maist , kad javus nugano, kad
merguž l s turi sl ptis, mat yra visoki smili ... jo kalbos, kad vyrus, nešusius
krovin , ir pailsusius, kartais pranc zai nušauna, kartais vien paleistus, pasigaun
kiti ir v l užkraun žygin s mantos ir toliau var .
Bagotojoj tada buvo dar tik šeši gyventojai. Es kelis kartus užsuk
pranc zai pasigauti vyr nešti kroviniams, bet šie buvo išsilakst ir nieko nepeš ,
dav ramyb . Kai nužygiavo armija, tikros ramyb s nebuvo, nes Pilviškiai Skriaudžiai buvo ant jud jimo trakto karo reikalams, o rudenyje dar jo papildomas
korpusas, vadovaujamas Saint - Cyro. Bagotiškiai tur jo eiti kelio taisyt, duoti
pasto i , pašaro.
Kai pranc zai gr žo, Bagotojon jie neužsuko, nes vieni jo pro Antanav ,
kiti Degu i vieškeliu. Paskutiniai iš jo iš Kauno. J buvo 1400 ir patrauk per
Višakio R d . Degu iuose buvo kiek pras iau ir vyram, ir pranc zam. Kai j jo
didesn s j gos, jie vert vyrus nešti j mant , bet, kai jo paskutin s j gos,vyrai
pasidar dr sesni ir puldin jo pranc zus, atimin jo grob . Kai užpuol kazokai
paskutin lygiavus b r , vyko kautyn s. B rys buvo sunaikintas. Negyv liai buvo
sniegu apmesti, nes niekas nelaidojo d l stipriai šalusios žem s. Gana ilgai išbuv po
sniegu, buvo parvežti Bagotosios kapus ir užkasti duob je, kuri tada buvo apie 30
žingsni nuo šiandieninio bažny ios šono pietus, duob buvo pripuolamai atkasta
vienai senutei palaidoti, bet d l kaul ir kaukoli duob v l užlyginta.
Zaveckuose praš si trys raiteliai nakvyn s, šeimininkas pri m , bet tik
avinink , o arklius pastato kluon , šeimininkas apsiži r jo, kad ant arkli kakl yra
terbos. Patikrino ogi pinig . Jas nukabino ir pasl p Višakio pakrant je. Pranc zai
ryte grasino ir padegsi ir nušausi , bet išskub jo savais keliais. Nenor damas, kad
sužinot kiti j apipl šus pranc zus, sl p pinigus Višakyje. Ten dal užneš
pavasario srov ir j nerado. Likusieji irgi nenu jo naudon, o žmon s kalb jo, kad
kruvini pinigai neša nelaim .
Brazi kuose b r suvargusi pranc z iškapojo kazokai. Ilgokai
gul jusius lavonus d l žem s šalimo, sukišo po ledu raist ir t pelk m vadinti
Pranc rais iu. V liau piemenys aptiko klaiki vietov ir išsigalvojo išdaig :
kaukoles susimaustydavo ant kuolgali ir g sdindavo uogautojas.
Vladiškiuose /Mardukuose/ ats lino trys nedr sus suvarg pranc zai
apsinakvojo pas Marduko žent . Tur jo ir šiokio tokio nešamo turto. Pranc zai -

reikia juos apvogti, kai sumigs. Išvarg pranc z liai kietai migo. Kas gi daugiau bus
j mundul liuose, jei ne pinigai ar brangenyb s prisipl štos Maskvoje. Tai bus šiokis
tokis atpildas už pl šimus, darytus pranc z einant Maskv . Susirinko bernai ir
s lina prie miegan i kareivi . Ogi apsiži r jo, kad po mundurais papras iausios
moteriškait s skaniai knarkia. Pagailo vyram moteriškai i ir paliko ramyb je. Kai
rytojaus dien jos reng si slinkti vakarus tolyn, prikalb jo jas pasilikt, parod
netoliese nudurt pranc z ir paaiškin , kad jis buvo užtiktas kazoko netoli esan ioj
pirkait j, išvarytas laukan, liepta atsisegti kr tin ir ietimi j perd rus, kazokas nujojo
sau. Moteriškait s likosi. Jas ved aplinkiniai vyrai ir buvo neblogos šeiminink s, tik
valgius gamindavo kitokius ir kitaip gry ias tvarkydavo. D l to j šeimas vadindavo
pranc zais. Ilgai buvo minima j toksai pavadinimas ir klausiamas, iš kur parein s, ar
kur rengiesi, atsakydavo: „- Pas Pranc zus.“
Bagotoji po Pranc

zme io

Kai buvo nugal tas Napoleonas ir per Nemun atslinko rusai, jie ia
jaut si svetimame krašte, nes jie ir patys nežinojo, ar Suvalkija jiems teks, kadangi
ia buvo Didžioji Varšuvos Kunigaikštija nuo 1807 m., o prieš tai, nuo I795 m., buvo
valdovai pr sai, o dar prieš tai - patys lietuviai. Kai Žemaitij ir Aukštaitij v l
užpl do rusai, tai daugelis bijojo caro, kad jis keršys už tai, kam jie prisid jo prie
Napoleono už pažad laisv s ir atstatym Lietuvos. Toki skub jo sprukti per
Nemun , kad ia saugiau jaust si.
Bagotosios kaimas tada tur jo daug žemi , o maža gyventoj vos 6
kininkus, tad iš anapus Nemuno atb go Kubilius, Gav naitis, Misevi ius ir trys
Kiškiai rado prieglobst . Kaimas staiga padid jo. Misevi iaus pavard s ilgai
aplinkiniai nesupais , nes j vadindavo Duolieba. Gav nai i vienas nusik l pas
Sasnav , kitas Talkiškes ir prisi m Gav no pavardes. Kai kaimas skirst si
viens dijomis, visi gavo po 66 margus, skaitant ganyklas.
Ilgai ateiviai giminiavosi su likusiais anapus Nemuno ir žiemomis
važiuodavo per Nemun ties Seredžiumi ir vieš davo po kelet dien . Jiems b davo
nuostabu, kai vakarais išgirsdavo už lango: “- Rytoj su šluota lapuote, spragilu,
gr bliu, šake ateiti k liman. Tai buvo Šauklio balsas, skelbi s baudžiauninkam
rytojaus dienos darbo program . Sve iams b davo nuostabu d l to, kad ia baudžiava
buvo panaikinta Napoleono ir pakeista mokes iu / inšu/, tad nei negird davo tokios
muzyk s už lango. Ilgiausiai giminyst su anapus Nemuno palaik Kubilius,
susirašin damas bent nors laiškais iki 1914m. karo.
Tokiu keliu atvyko ir Linksmakalnio Vyšniauskas, išlaik s padavim per
septynias kartas.Vyšniauskui pasidar Žemaitijoj ankšta, tad jis gavo b gti per
Nemun , vos sp j s pasiimti karv , gaid , o žmona patalus. Buvo gird j s, kad už
giri yra žmoni , kad yra Pilviškiai, Virbalis, tad ir trauk per girias iki ras kur
prisiglausti. Apsinakvojo girioje. Nubudo ryte gerai išmiegoj s, o nuotaik dar
padidino gražiai tekanti saul , paukš i iulbesys ir gied s gaidys, užsil k s ant egl s

šakos. Nakvyn s vieta Vyšniauskui patiko, nutar toliau neiti ir sikurt viet
pavadino Linksmakalniu.

Mokykla
Iš seniausi laik buvo sakymas vyskup , kad prie bažny ios b t
parapijin s mokyklos. Jas priži r davo vikarai ir d l to buvo vadinami kapelionais.
Bagotiškiai gal davo pasinaudoti savo parapijine mokykla nes ji buvo Pilviškiuose.
Kai tik buvo steigta Didžioji Varšuvos kunigaikštija, 1807 metais, tai tuoj
pasir pinta steigti privalomas mokslas ir 1808.I.I2, išleista statutas iš 35 punkt ,
apim s smulk mokykl steigimo ir išlaikymo plan . Jo 1 paragrafe pasakyta, kad
„Jokis miestas, miestelis ir kaimas negali likti be reikalingos sau mokyklos. 5
paragrafe, kad jokis vaikas neprivalo b ti paliktas be mokyklos. Kreipti d mes , kad
visur b t samdomas kerdžius ir vaikai negaišt laiko beganydami gyvulius, 200 ki
daro mokyklin apylink “.
Taigi, ir Bagotoji tur jo tur ti savo mokykl , bet ji vargu, ar susp ta
steigti. Teko naudotis Pilviški mokyklin s apylink s mokykla.
Kai ir tai pairo, teko kaimams, ar tikriau patiems t vams pasir pinti vaik
mokslinimu. Susitar keli t vai samdydavosi kiek pramokus žmogel žiemai mokyti
vaik . Tokio mokytojo cenzas b davo nesud tingas. Pakakdavo, kad pats mok t
skaityti iš maldaknyg s ir elementoriaus ir mok t parašyti skaitmenis bent iki
dešimties. Tok mokslinink , jei buvo senas, vadindavo "d duku". Jei jis mok jo ir
lenkiškai, vadindavo '"ponuliu", mat, toki duona jau lengvesn , kaip darbininkobaudžiauninko.

At jus žiemai, t vai leisdavo vaikus tokio daraktoriaus akademija,
dažniausiai gav nios metu, nes jau dienos ilgesn s, javai iškulti, o be to, mažiau
reikia šviesos.
Pati mokykla b davo kilnojama nuo kininko pas kinink tiek savai i
kiek kurio vaik eidavo mokytis. Toj savait j kininkas duodavo mokytojui maist ir
skalbdavo baltinius. Vaikai,aps d kininko stal , garsiai skaitydavo ar rašydavo ant
stalo raides bei skaitmenis. Surašin t stalo kamp paspjaud nutrindavo rankove ir
v l iš naujo rašydavo. At jus vidurdieniui, šeiminink komandindavo:
- Vaikai, eikite apie pe i , o ponuli, eikite su vyrais piet .
Šie paspjaud paspjaud stal , nutryn rankove, eidavo pas duonkep valgyti savo
piet , išsitrauk duonos iš kišen s. Kartais šeiminink ir jiems pila l kštel aliejaus
duonai pasiskanyti. Sut p vaikai dažo duon aliejuje ir giria t savait , kad tur jo
ger mokykl .
Kai po Lenkme io buvo uždrausta spauda ir vesta rusiškos mokyklos,
daraktori akademijos pasidar priešiškos draudimui ir buvo persekiojamos, kaip
nelegali staiga. Jaugdami toki mokykl zemskiai stengdavosi su iupti, o šie
apsisaugoti. Pamat vaikai kieme zemsk , smukdavo sl ptis užpe kin ar pe kon, o
ponulis imdavosi klump drožti ar pant sukti.
Paskutin Bagotojoj daraktorka buvo šluba Venckevi i t Karklini ,o
B dvie iuose Palukaitis jau visas pražil s.
Pirmoji valdiška mokykla buvo užsimota tur ti dar prieš Lenkmet ir,
dalinant Bagotšilio sm lynus r žiais, išskirta sklypas ir mokyklai, bet ji vis likosi
ne steigta. Atgavus spaud , sukrusta atidaryti ia mokykl , kurios atidarymu seniau,
kaip grynai rusiškos, ne taip jau ir pageidauta.
Pirmasis mokytojas Radži nas prad jo darb 1909 m. kininko
Steponi io troboje. Nuobodu dar si pirmam mokytojui Bagotojoj, tad jis, paleid s
vaikus, praleisdavo likus laik su knyga rankoje Steponai io pušyne. Reikiamai
pasireng s, stojo dvasin n seminarijon. Nors tokioje mokykloje buvo ir lietuvi
kalbos pamok . bet viskas buvo d stoma rusiškai. Lietuvi kalba buvo labai kukli
savo pozicijoj. Pradžiamokslis vaikas buvo mokomas lietuviškai iš elementoriaus
apie por m nesi , o toliau lietuviškas jo atostog , o j pavadavo rusiškas
elementorius, vadinamas „azbuka“. Kitais metais lietuvi kalbos vadov lis buvo
,,Vaik žvaigždut ". Jo ir pakakdavo visiems metams po vien pamok dienai, nes
visa kita rusiškai, o pagaliau ir toje lietuvi kalbos pamokoje gird davosi priprast
termin : ystapisanija, er enija, kalimorius, ru ka, alunka, prapitka, gripelis,
toply ia, kajietas...
Radži no post už m trumpai sas. J pakeit Grybauskas iš Veiveri .
Šis galutinai sulikvidavo daraktorius, reikalaudamas išduoti tokius, kur ir kas žino.
Sužinojusi toki atak valdiško mokytojo, uždar savo akademij paskutin
daraktorka luoš Venckevi i t . Grybauskas užsimojo statyti mokykl ir jau buvo
išrov s sklype pušeles, bet j pašauk karan. Taip ir dingo jo p dsakai, tik 1915 m.
Guobinišk j užkalbino paž stam , atvaryt apkas riausti . Kai jis nepažinojo, kas
tokis lindi pridengtas rusiška miline, kareivis užklaus : „- Na, ar dabar nepaž sti

Bagotosios mokytojo?“ Išsikalb j s prid r : „- Kai per pirm atstuplenij traukiausi
iš Pr s pro Stalup nus, tai ties Stalup nais, šalia plento už 20 žingsni , ties storu
alksniu, užkasiau karo kas . Jei ž siu, tai paieškokite skarbo“.
Nuo1915 met v loko rudens prad jo mokytojauti Bagdanavi ius, baig s
toj vasaroj trij m nesi mokytojams kursus vadinamus, „Rimkaus kursais“ nes juos
organizavo tilžietis Rimkus - kaizerinis karys. Jis buvo vadinamas Bagdanavi iuku,
nes jo t vas tur jo kel , prie vieškelio Pilviškius. T vo troboj buvo ir mokykla, o jis
pats buvo eiguliu.
Bagdanavi i pakeit Zigmas Paltanavi ius, gr ž s iš Rusijos, kilme iš
B dos. Šis mokytojavo špitol s sal j. Išsik lus Zigmui, už m post Kreiv nas. Šis
pasisteng pastatydinti 1925 m. mokykl šešiem skyriam vaik , ved jui but ir sargui
kampel . Statybos rangovu buvo Karali Kuraitis, jis dirbo iki 1941 birželio 16 d.
Mir Sibire.
S o c i a l i s t m e t i s /C i c i l i k m e t i s 1 9 0 4 - 5 m.
Bagotiškiai socialistmet mažai jaut d l savo ramaus b do ir nem gino
m tytis kraštutinumus. Pilviškiai kur kas daugiau knibžd jo socijalistais. Ko
socijalistai siek - ne visi net žinojo. Daug buvo toki , kad ia kažkas nauja, kad ia
neapken iama caro. Že kalni ir Geruli kaimus sudar gana stamb s kininkai.
Tenai ir socijalist buvo daugiausia, nes jie sudar stipri grupuot po Abrakadabros
slapyvardžiu. Že kalniniai nešiojo gana ilgus plaukus. Tai buvo tarpusavio
atpažinimo ženklai. Geruli švilpukai nešiojo visai ilgus kar ius, kaip ženkl , kad jie
jau visai susiprat kov nai ir labiausiai neken ia caro. Kad juos ištr m Rusijon, tuoj
pasidar myl tojais ano krašto, daugiau ia negr žo, mat ir jiem pasidar ten t vyn .
Ilgakar iu vadino bagotiškiai ir Kasakait Aukštosios netoli Sasnavos. Jis
ia dažnai sukin josi. Kart buvojus pas Kaili /Širvait / Girnupiuos, išbaid rusai.
Liko lazda. Pagalys maskoliam nereikalingas. gudragalv Baltrušai i boba vart
vart lazd ir ištrauk iš jos peil Ilgakar io šalt ginkl . At jo kit kart Kasakaitis
pasiimti savo lazdos ir v l Ilgakar iui nelaim - pro šal joja kazok . Kasakaitis kuit
girion. Netrukus Kailiaus bernukas atved arklius girdyti šaltin lin, ogi ži ri kažkas
dungso vandenyje. Bernukas išmeškeriojo skenduol - Kasakai io brauningas. V l
Kasakaitis at jo ginklo ieškoti ir taip pra jo cicilikmetis, o Kazakaitis nei karto d r ,
nei šov .
Kart at jo pas t pat Kaili Žaliabl ki Kuraitis, Bebrinyk Kasakaitis ir
vienas iš Žemaitijos ir pasakojo, kad ein Bagot ja vykdyti mirties sprendimo
Veli kai. Baltrušai i boba tuoj suprato, kad skundimas žydo Faifk s ir apkalb jo
keleivius žygio iki tikslo. Tada jie dar nauj sprendim - kr sti žydui ir Veli kai,
suktel jo pas žyda. Kaip ims žydelka kukuoti, kad faifk s n ra namie, kad
PiIviškiuos. Šie iš jo, patik j žydelka, pilni apmaudo, kad pradžia sprendimo nekaip
nusisek , tad band atsigriebti bent ant antrojo. Veli kai kr t kiek tilpo, o tas
gul damas ant pilvo, tik nagais žem drapakavo ir r k , kad net Bagotoji skamb jo.

Pilviški vals iaus raštin drask 8. Xll., - pasibaigus pamaldoms.
Išdraskytos knygos ir dokumentai, kai ž sys, baltavo už tilto. Rus b ta Jurk
gatv je. Tuoj atskub jo gelb ti raštin s ir caro portreto, bet jau v lu - draskytojai
išsislapst . Kur rasti? Žmon s, pamat raitelius, smuko bažny ion. Raitelis paskui.
Vos arklys kyštel jo galv per duris, Justinas Kudirka taip ir si btel jo arkliui per
makaul v liavos kotu, arklys susverd jo, atbulas nuslinko nuo dur . Kitas raitelis
band kirsti smunkanti bažny i , bet anas sp jo nerti bažny ion ir kardu tik kirto
dur stakt ir kardo kirtis likosi kol sudeg bažny ia. Kiti du raiteliai band ži r ti,
kas dedasi varpin j. Tenai buvo patys ermyderio gudragalviai - Rimša su Gaisri
Kriau i nu. Kaip ims Kriau i nas šaukti ant rus , kam jie trukd ia ramiem
žmon m melstis. Jus kanceliarijas drasko jauni, katrie nepoteriauja. Rusas net
persižegnoj s atsitrauk nuo varpin s. Už tilto rado jaun vaik z žiopsotoj . Kaip
m talžyti rateliai vaik zam skudurus biz nais, kam jie išdrask kanceliarij , o
žmonos kar emoje tik šaip si, kad šie bent gerai atsimins cicilikmet .
Sužinojo Skindelišk s ir Girnupi socijalistai, kad Višakio R dos žydukas
išvažiavo Pilviškius parsivežti kar emai degtin s. Caro pajam šaltiniui reikia
suduoti mirtin sm g - ištalžyti degtin . Nu jo Toliejus ir laukia. Partempia žydelio
kuinas piln vežim buteli g ryb s, Apstojo vyrai ratu vežim , sumuš kelet bonk
ir reng si likusias padegti su visu vežimu. Žydukas zurza, prašosi nors pasigail ti jo
vežim lio. Gailestingumo parodyta: gor in s bonkos pad ta šalin, mažesn s sumušta,
žydukui sakyta važiuoti n neatsigr žiant. Gor in s nuneš pasl p Višakyje ir nu jo
prie kit kov . Tuo tarpu at jo žuvautojai ir, aptik gor in s, išmeškeriojo ir
nusineš , kaip visai vykus žuvavim . Rytojaus dien at jo socijalistai pasiimti
vakarykš io grobio.Graib šen, graib ten n užkeiktos gor in s. Ki tino pilni
apmaudo: kas su caro pajamomis kariavo, o kam nauda.
Po keturiasdešimt met rus tankai vijo vokie ius ir pataik sustoti ant tos
vietos, kur socijalistai kariavo su caro pajamomis, sugurgžd jus stiklams po tank
vikšrais, šoko kareiviai ieškoti pasl pt turt ir kastuvais išmaiš paskutin istorin
cicilikme io vietov , kur socijalistai didvyriškai kovojo su caro pajamomis.

Karklini

Baltrušaitis

Nežinia, ar Kalva gavo vard d l to, kad ia gyveno Kalvaitis, ar d l to,
kad Luišaitis, gyven s prie pagirio kalvel je, buvo vadinamas Kalviniu, vienok iki
Lenkme io juodu ia tik ir gyveno. Kalvinio laukas baig si Plynaite ties mokykliniu
sklypu. „Aušros" laikais Plynait dar tik piemenys žinojo, nes j suvar gyvulius,
išliedavo ant neklaužad savo pykt , pliekdami botagais, Plynait je nuklimpusius.
Tiktai vienas Girnupi Brundzos kuilys nebijo nei piemen nei Plynait s ir

maudydavosi kada tik nori ir kiek tik nori. Ir ko jis bijos, jei buvo jau šešiametis ir
pakakdavo tik kaukštelti iltimis, o piemenys tuoj dairydavosi, kur medis, kad gal jus
sliuogti, jei dar pakalent iltimis.
Rodos nedaug laiko praslinko ir jau niekas nemini nei Kalvinio, nei
Plynait s vardo.
Kalviniui gi reik jo darbinink , nes bemaž vis Kalvos kaim vald .
Baltrušaitis buvo ne tik apk nus, bet ir tvirtas, kai meškinas, vyras. Tokio Kalviniui ir
reik jo. Dirba Baltrušaitis per dien Kalvinio darbus, o perpiet mis tempia ant pe i
iš girios medžius. Kad eigulys j nerast , sl p kluone. Tenai susikirto Baltrušaitis ir
pirkait . Kai reik jo Kalviniui vežti rugiai, Baltrušaitis suneš pirkait ant mokyklos
sklypo ir nak ia sustat . Bagotoji praturt jo viena bak že. Netrukus Baltrušaitis
užsigyveno du sklypus prie Pilviški vieškelio. Ten persineš savo bak ž .
Mokyklinis sklypas liko tuš ias, bet išdygo antra bak ž prie Pilviški vieškelio.
Karklini Še kuvien tur jo 24 margus neblogos žem s, bet žem tur jo
blog šeiminink : trobesiai sukryp , stogai v jo sutaršyti, pro palanges band šunes
landžioti duonos Še kuvien netur jo, bet užtat laukuose usni ir r škyni netr ko.
Baltrušaitis pasi l mainytis vietomis, Še kuvienei patiko dvi bak ž s Bagotojoj prie
Pilviški vieškelio ir susimain . Še kuvien persivež mant viename vežime, o
Baltrušaitis keliais. Še kuvienei dar si apmaudu, ži rint prikrautus Baltrušai io
vežimus, ir niurn jo: „- Jis tiek užsigyventi negal jo. Jam arba aitvarai prineš , arba
prisivog “.
Naujasis Karklini gyventojas ir ia nesnaud - kas griovius, kirto
br zgynus, tais trobesius. Kai at jo lietingi 1867 metai. Grioviai labai pravert : kai
kitur iš vien tyvuliavo balos, pas Baltrušait p psojo dirvos; kai kita buvo labai sausa,
pas Baltrušait šiek tiek užaugo mat, ankstokai gavo sekti, o Karklini laukai
vandeningi. Kai 1870 metai buvo derlingi, pas Baltrušait užaugo dvigubai. Giria
netoli. Baltrušaitis ir ia nesnaud - pirko biržes. Kai 1872 m. uraganas išlauž 10
marg girios ties Guobiniške, Baltrušaitis vis plot vienas nupirko. Zanavykijos
vadinami laukininkai ne visi žinojo Bagotaj , bet visi gerai prad jo žinot Karklini
Baltrušait .
Jo s nus buvo amerikonu. Kai gr žo, buvo vienas uoliausi organizatori
Bagotosios parapijos, mokyklos ir bažny ios statytoj . Jo s nus buvo daugeliui vaik
k mu toje bažny ioje ir d l to buvo vadinamas Podžiumi. Baltrušai io pavard
Karkliniuose v l prad jo daug kas min ti.
Bagotosios žydai
Jeigu jau visur žydai iš seniai verž si kaimus nuomuoti dvar smukli ,
tai nuo 1773 - 75 met ypa , nes tada, vadinamas luom šeimas daug kur at m
miest teis s ir mies ionys prilygo baudžiauninkams, tad ir žydams daug privilegij
susiaur jo ir jie dar labiau m si smukli nuomos verslo kaimuose. Na, ir pridygo
kaimuose smukli . Bagotojoj buvo Pilviški kryžkel je, Bartininkuose ties

Brazauskyne, Kirsnokišk j vadinamoj Buizin j, Skindelišk j ties Krienkalniu
/Ži monuose/, buvo Višakišk j, Kazl kaime... O Pilviškiuose 1799 m. buvo tik 399
žmon s, skaitant ir 16 žyd , buvo 3 kar iamos ir 6 degtin s gamyklos.
Kai prieš cicilikmet buvo sakyta žydams išsikraustyti iš kaim ,
Bagotojoj vienok pasiliko du žydai - Faifk kimo kalvio darže, o Proik ant kampo
Pilviškius, nes nuo kar eminio sklypo tur jo pasišalinti ir sklypas likosi
Marijampol s finans žinioj. Proik buvo ne tik privatus kar emnykas, bet ir
pusrabinis ir pas j rinkdavosi dar vis užsilik žydai - Faifk , Skindelišk s Jaumelis milo darytojas ir Ginupi Abromas. Negalint eiti Abromui, eidavo Abromien ,
pasi musi sieksnin ka erg . Kai Baltrušai io boba užklaus Abromien , kam ji
kabarkštuoja su tokia ilga ka erga Bagot j , atsak : „- Oi, Paukštis - vienas šuva,
Samuolis /Baltrušaitis/ du šuva, tai ka erg l mano nodiej l .
Išsinešdinus Girnupi Abromui, at jo eil Žišmon Jauneliui. Jei jau
Abromien neišbaid Paukš io ir Samuolio šunes, tai Jaunel - Dovyd bernai, mat,
jis tur jo nešpetn žydelkait . Nuobodu jaunai žydaitei Ži moni Krienkalnyje.
Neišken ia nežvilg iojusi smalin mis akimis iš anapus Višakio at jusiu Dovyd
Lab nuk ir Toliej Teleišiuk . Šie negi mediniai, kad už gražios žydait s žvilgsn
neatrevanšuot lietuvišk aki d kingumu. Jauneliai jau ir kraustosi Pilviškius.
„ - Kod l išeinate Pilviškius? ia gerai ir ramiai gyvenate?“ - užklaus Palukaitien .
„-Oi, kokia ia spakainastis, kad dukt graži. Tik vakaruškais Lab nukas švilpt
vienam krašte, tik Teleišiukai švilpt kitam krašte ir eina bernai per laukus, kai su
karabinais, o tu tik Jauneli, Jauneli, sp k atidarin ti duris.
Kai kryžkel s Proik išsik l Pilviškius, jo g žt per jo iš Raisyn s
Faifk ir ilgiausiai ištv r Bagotojoj. Gal b t sulauk s ir Hitlerio, jei jo dukter
Cipk neb t pavilioj s Lazauskutis. Kart Faifk t vui varvaliuoja:
„ - Oi, kap tu, Lazauske, suvaldyk savo s n . Jis prie mano dukters lenda“.
„ - Tai nieko, kad jauni pasišneka“ - atsako Lazauskas, nesuprasdamas žydo sielvarto.
„ -Oi, kaip nieko, kad an syk radau juos po kop iom priemen j mylavojant s“.
Kad Lazausku io meil atšaldžius, Faifk išsiunt savo Cipk Pilviškius. Ten jauna
žydait t nojo lyg naminiame arešte. Bet kur tau jaunos žydait s meil pežebosi, kad
iš viso meil moka matyti be aki ir susikalb ti be žodži . Tokia kalba juodu ir
susišnek jo. Kai Lazauskutis išvažiavo ilgavežimiu laukus pervežti paskutinio rugi
vežimo ir paskutin s rik s, vadinamos boba, atsid r Pilviškiuos. Vieton paskutin s
rik s - bobos, Lazauskutis parsivrž Faifki t , mat Cipk , nujautusi ilgavežim ,
pasisi l eisianti uždarin ti langini , žydam nei galv neat jo mintis, kad su tokia
priemone gali kas k sintis meil vežioti. Cipk , uždariusi langines - vežiman ir dingo
iš Pilviški . Kai žydai apsiži r jo, buvo jau vežimo ir p dsakai ding .
Pirmasis Bagotosios vargonininkas

Kadaise buvo garsi Jurgelevi i šeima Pilviškiuose. Laike Lenkme io Jurgelevi ius
pad j s klebonui Dabrilai išsikapstyti iš kartuvi . Už tai klebonas garantavo ne tik
Jurgelevi iui, bet ir visai jo dinastijai tarnyb prie bažny ios.
Jurgelevi i Juozas pramoko vargonininkauti. simyl jo Rudai i
Petron l nuo Barzd . Ir kaip Barzd zanavykas - kininkas leis savo dukter už
Pilviški pliko mies ioniuko. T vai pasipriešino j meilei. Jurgelevi ius sugudravojo:
iš jo Amerikon, išsikviet Petron l ir su jo por .
Turto ir vaiku i juodu tur jo aps iai, bet ir turtas nyko ir vaiku iai mir . Kai mir
dešimtasis, Jurgelevi ius netv r apmaudu ir gr žo Lietuvon. ia tur jo užimti
Pilviški vargonininko post , bet Liutkevi ius tvirtai laik si. Apsigyveno amerikonas
miestelyje ir l kuriuoja. Atvyksta pas amerikon pora nepažystam ir pasisako es
kviesliai Bagotosios naujakur s parapijos ir prašo j eiti vargonininkauti.
- Na, kažin, Petronait , ar eitume?
- Ogi galime eiti.
- Na, tai eikime.
- Eikime, - patvirtino Petronait .
Parapijos atstovai - Bartinink Brazauskas su Barzdai iu parsivež juodu
Bagot j . ia juodu užsigyveno vienuolikt s nel . bauginti Amerikoje giltin s
dabar nežinojo, kaip džiaugtis, bet nežinojo nei kaip bijoti, džiaugdavosi
Jurgelevi ius s neliu, nešiodamas j sivynioj s švarko skvern .
Miestelyje buvo geroka tingin Jekelien . Jos vaikai - kai agurkai: veidai
raudoni, putn s, net išsisk t .
-Na, kuomi, tu, šeri savo vaiku ius, kad taip tarpsta? - pasiteiravo
Jurgelevi ius Jekelien .
-Ogi ko turiu, tuomi ir šeriu. Pasielgetauja duonut s, tai daugiausia
mutiniu.
Jurgelevi ius pasikviet Jekelien vaiko auginti. Aukl steng si.
Kart Jekelien porina:
-Vaikas menk ja užvakar gerai valg mutin , vakar nelabai, o šiandien
visai nevalgo.
Tuoj baig si Jekelien s auklyba - vaikas mir eidamas penkt m nes .
Jurgelevi ius užsigyveno dvylikt - dukrel . Apkrikštino mamos vardu - Petron le. Ir
v l Jurgelevi ius nežinojo galo džiaugsmo, bet ir baim s. Baim kiek apmiršo, nes
dukrel prad jo eiti antrus metukus, bet, kai juos baig m ir numir . Palaidoj s
dukrel , Jurgelevi ius skundžiasi, guodžiasi:
- Nežinau nei kas man darosi. Ei iau per laukus, kur kojos neša, bet kad,
tave, Petronaite, labai myliu.- Taip ir nusiramino abu Jurgelevi iai: vienas, kad myli,
kaip myl j s, o ji , kad mylima po senovei.
Kad nuraminus Jurgelevi ius mažu žmogumi, Bagotosios pienininkas pargabeno
jiem savo giminait - šeši met Onut nuo Šiauli . Tokia jau ir be mutinio gerai
augo. Gražiai papuošta, plauku iai garbanoti, veidelis gražus. Visi g r josi:
vagoninink Onut
Onut užaugo bet prie darbo buvo gana rambi, nebent knibin jo

rankdarbius, o ir tai iš nuobodumo. Šiaip ji praleisdavo laik Jurgelevi iaus
krautuv je rodydama dantukus Bagotosios bernams, pardavin davo al ir pati
pad davo j išgerti.
Jurgelevi iai nuseno. J Onut vis kas kart labiau puoš si, skurdino
senukus. Jau ir Jurgelevi iam daugiau neliko nieko, kaip mutinys. Nuo mutinio mir
vaikas, neilgai gyveno mutiniu ir t vas - mir Velyk pirmadien , par j s iš
bažny ios po mišpar , dirb s ia 40 met .
Likosi Petronait našle su augintinuke Onute. Augintinei pinig vis
reik jo, o j jau nebuvo. R syje, po virtuve, susipyl Petronait rudens derli bulvi . Kaip senai bažny ios pareig nei, padovanojo dar vienas kitas po ragaž
rudens g rybi - vis didesn apsauga nuo bado.
-Mama, gird jau, kad m s karvut žada pavogti, reikia saugoti. Eikit j s,
aš bijau. Petronait saugoja.
-Gird jau, kad karvut s jau nevogs. - nuramino Onut Petronait . Ši
nesaugoja. Kai lipo Petronait r s pasisemti bulvi , rado r s tuš i . Buvo dar lik s
Jurgelevi iaus vežim lis.
-Mama, gird jau, kad m s vežim l žada pavogti. Reikia pad ti pas
Dielininkait . Sen pad jo. Po keli dien v l Onut praneša naujien :
-Mama, ši nakt iš Dielininkai io kluono pavog m s vežim l . Tik
užpakalin s durys atdaros, o vežim lio n r.
Po poros met , kai jau nei mutinio nebuvo, mir ir Petronait .
Bagotosios žmoni

apr dalas

Žmon s, jei nesigraibsto beždžioniavimo, visada sukuria savo kraštui
b ding apsir dym ,sulig sav ištekli . Šiaip ir bagotiškiai reng si, nors ir ne
prabangiškai, bet puošniai.
Moterys puošdavosi savo rank darbo gamintais drabužiais. Išeiginiai
marškiniai b davo skirtingi nuo kasdienini . Šie buvo lininiai ar pakuliniai, ilgomis
rankov mis, nuo juosmens kartais pridurti dar prastesnio audimo medžiaga, nes
vadinamoje sterbl je tekdavo vasaromis nešti bulves, kiaul m lapai, kuras. Jis b davo
vadinamas „padurku“ ir d l to neklaužadas vaikus greitai apramindavo:,,- Ša, ba
gausi padurk ". Išeigini marškini viršutin dalis b davo drob s, aptavota
apykakle, susagstomi pa i pasigamintomis iš si l sagut mis, margintais
rankogaliais, apvestais galuose siaura, megzta juostele. Šie irgi tur davo pridurk ,
kur skalbiant atardydavo, kad kartu skalbiant nenukent t pagražintieji rankogaliai
bei apykakl . Ant marškini užsivilkdavo kiklik . Kad padurkas b davo prastoko
audeklo, tai užsisegdavo balt sijon l , vadinam bal iuku ar apstinuku. Ant šio
užsimaudavo ilg , vilnon sijon . Priešakyje prisisegdavo prijuost .Ši stengdavosi
išsiausti gana puošnia, vadinam audimu kaišytinio rašto, kas ir buvo išrinkimas
matmen taip, kad išeit norimas pagražinimas: r ta, egl s šakel , paukš iukas,
g l ...

Nei sijonas, nei prijuost kišen s netur jo o kilnojamo balasto vis tik
susidarydavo ir, jei ne kitokio, tai bent raktas nuo lašini kamino, ar skrynios.
Šiokiom brangenyb m nešiotis, šeiminink s, vadinamos d dien mis, pasisi davo
krepšel , vadinam taše arba blauzdinuke ir pasirišusios po prijuoste nešiodavosi.
Vykdamos iškylon, kartais d dien s taš n sid davo s r , dešros ar kitokio užkandžio
ar net ir trejonkin s bonkel . Merginoms toksai kilnojamas seifas b davo
nereikalingas, tad atsikratydavo nem giam bern glamon jim sakydavo:
„-Nekibink, s rio neturiu“.
Žiem , kad rankoms b t šil iau, ant marškini rankogali užsitraukdavo
arosini verpal /pirkti, šveln s si lai/ megztas rankalkas. M gstan ios puošnum ,
rankalkas nusagstydavo mažais baltais karoliukais.
Merginos plaukus supindavo kasas ir jas sud stydavo virš kaktos, apsagstydamos
r tomis, taip, kad atrodydavo taip tarsi nešioja, šios r t vainik . Kuri kasos b davo
ilgos ir gražios, nešiodavo kasas palaidas ir pasididžiuodamos kas grožiu,
dainuodavo:
Oi, tu kasele, šilk saujele,
Neilgai drybsosi per liemen li.
Išpins kasel , barstys rutel ,
Išskirs mane jaun iš seser li ...
Kad sijonai b davo ilgi, juos vasaromis pasikaišydavo - negi kr si sijono
padelkomis rasas. Eidamos bažny ion, sijon sud stin davo klost mis apie liemen ir
persijuosdavo juosta, taip, kad moteris atrodydavo tikra maldinyk : galva apsiausta
skarine, marškiniai aptavoti, liemen išryškinusi pe ius ir kr tin , sijonas pakaišytas
ir perjuostas margarašte juosta su makrais galuose, bal iukas iki p d , kojos basos,
rankoje ryšul lis, kuriame vynioti batai ir maldaknyg , kitoj - g li puokšt .
Kojas itin stengdavosi baltai numazgoti; ir muilo negail davo ir šarmu
plaudavo ir vandeniu puškuodavo, nes daug kas jas mesdavo žvilgsn . Antai,
Juoz nišk s Šergali Katriut d l koj prarado savo jaunik . Ji myl jo Arcikausk
Kaz , o jis irgi nemažiau. Eidavo abu Pilviškius žiem , jo ir vasar . Katriut tur jo
daug rytmetinio tri so ir nesp jo koj nusimazgoti. Eina abu. Kazys žvilg ioja
kojas. Gr žo Katriut viena, nes nesulauk Kazio... Kazys draugams ir porina: „-Einu
su ja Piviškius, ži riu jos kojas ir mislinu: jei jau dabar tingi nusimazgoti kojas, tai
kas bus, kai apsiženysime. Taip ir par jau užuolankomis nuo Katri t s“.
Eina Že kalni Barbut Višakio R dos atlaidus. Rytas lietingas ne tik
rasos, bet ir lašeliai rieduliuoja nuo rugi , žoli . Kad kartais nenukent t
maldaknyg , j Barbut pasl p po pažas ia. Kad nesušlapus sijono, priešakyje
užkišo jo padelkas už juosmens, nes bal iukas deng kojas. Užpakalin sijono pus
užsitemp ant galvos, apsideng drobule ir eina vis saugodamasi pasvirusi rugi ,
kad mažiau sušalt . Bet ji, užsiversdama užpakalin sijono pus ant galvos,
neju iomis užsitemp ir bal iuk ir abu apk n s veidai likosi be uždangos. Iš paskos
vieškel suko ir siuv jas Vaišnora. Matydamas tok aitvar , siuv jas neturi kur aki
d ti: ir laiko nuleid s, ir šalis dairosi, ir spjaud , ir galop neiškent :

- Nugi, tu Barbute, kaip tu ia dabar eini?- Ogi kriau eli, jau dvidešimt met , kaip sižad jau, tai ten ir einu. paaiškino Barbut siuv jui jimo paslapt .
Kad sijonai buvo ilgi ir nesimatydavo bat , tai ,j puošnumu ne taip jau
daug kas r pindavosi. Daugiausiai av davo vadinamais kamašiais - vientisin s odos
batais, šonuose su gumos audinio siuvomis ar šonuose segamais mažomis apvaliomis
skardin mis sagut mis.
Kol Karklin Samuoli t s d v jo kamašiais, nešiojo ilgais sijonais. Kai
juodviem parsiunt iš Amerikos po batelius, užsigeid pademonstruoti amerikoniškas
dovan les. Bet kaip tai padaryti, kad mama neleidžia pakirpti sijono? Juodvi rado
išeit : musios pant , apvyniojo ant jo sijon viršutines pus s ir taip sijonai
patrump jo per liemen per plaštak . Iš po sijon mat si puikiai amerikoniška
dovana. Dovana, kaip dovana, bet patrump j sijonai patiko draug ms ir jos m
pakirpin ti savus sijonus iki kauleli . Tai pasteb jo Pilviški davatkos ir nu jusios
apskund klebonui Motiejui Olekui. Šio b ta pažangaus žmogaus ir r styb s taur
išpyl ne ant bagotiški , bet ant pa i skund j galv :
- J s su ilgais sijonais bene geresn s. J s tik dulkes sukeliate
bažny ioje su savo padelkomis be i žuodamos po bažny i .
Vyr apr das b davo mažiau puošnus, kaip iš viso vyr gyvenimas turi
mažiau kapryz . Vienas vyr puošnumo pažymys buvo drobiniai marškiniai ir tokios
pat keln s - negi karšt dien ant balt , dar užsitempsi ir milines eidamas bažny ion
ar pas kaimyn . Vienas seniukas tvirtino, kad Šumsk bažny i prieš Lenkmet
ateidav tik du pliki ir du juodai pasir d . Šiedu buvo Domeik Žilinskas ir Gudeli
Akelaitis.
Ant marškini užsivilgdavo liemen . Marškinius, per liemen , apjuosdavo
juosta. Juo juosta platesn - juo laikomas vyras puošnesniu. Kelni galus
apvyniodavo siauromis austin mis juostel mis, vadinamomis padvenskomis. Jomis
kartu apvyniodavo ir autkojus. Kojas apaudavo nagin mis, o visai neturtingi vyžomis,
nusipintomis iš liep karn arba lunk . Nagines nusimegzdavo iš plon virveli ,
padus ištepdavo lydytais sakais, degutu, smala. J amži pribaigdavo artojai, nes
buvo lengvas ir patogus apavas. Turtingesnieji stengdavosi sigyti aulinius batus.
Vasaromis eidami bažny ion, batus nešdavosi persimet per pet ir užtat
batai ilgai skelsdavo. Ne be reikalo Pietaris raš , kad Paršeli Draugeliui auliniai
batai tarnavo 25 metus ir but tarnav dar tiek, jei pel neb t prasigraužusi skyl .
Kad auliniai batai buvo didel j pagarboj, dažnai t vas, skirdamas k pareigodavo
kitiems vaikams pasi dinti ebatus, skrand , serm g .
Kaitriomis vasaros dienomis d v davo šiaud nusipint skryb l rudens
laike - kepur su lakeruotu snapu, o žiem dažnas d v davo žydo Jaunelio nuvelt
skryb l ar kepur su nuleidžiamu graižu ant aus . Tai buvo Ži mon , darbo žiemin
kepur . Ant kaklo, d l šilumos, užsisukdavo skarel ar šali ,o turtingesnieji šilkin
skarel . Kaklaryši nenešiojo, nes tai pon reikalas, kurie nešiodavo manžetus, bei
užsid davo stipriai krakmolyt kr tin .

Viršutinis žiemos drabužis buvo pilka serm ga su juodo raištelio
apvadomis apie kišenes, apykakl ir rankovi galus. Turtingesnieji vietoj serm gos,
d v davo juodo milo vatin . Juodas paltas su aksomo apykakle buvo poneli
apr dalas, pridedant dar skryb l ir rankoj lietsarg , nors ir giedriausi dien .
Moterys žiem d v davo avikaili skrand , dažniausiai raudonos spalvos,
vadinam d bine, nes kaili išdirbimui vartodavo egli žieves, vadinamas d bais.
Skranda buvo moter dažnai ne tik kasdieniu, bet ir išeiginiu drabužiu. Jei bat
netur jo ar juos taup , dažnai moterys eidavo viešnag n su šliur mis. Kojin mis ne
taip jau kas d v davo, nes pakakdavo apsivynioti švariais auteliais. Ne be reikalo
pam gdžiotojai bob lepinim si ir vengim darbo, juokauja: „- Eime, bobut, pup
kult“. Boba bubt, bubt ir dusdama meta spragil : „- Negaliu, sylel s neturiu. Kai
pasako: „- Einam, bobut bali , tai ji kumštimi dundydama stal šaukia: „- Vaikai
ledokai! Kur šliur s, kur kadokai?“
Kai mir Bartinink Bružo aštuoniolikmet mergait raupl mis, j
apvilko marškiniais ir kojas apvyniojo auteliais. Kai kaime mirdavo kokis elgeta ar
benamis, kaimas sud davo lent karstui, moterys aprengimui, visai gera dovana
mirusiam buvo, jei kuri moteris aukodavo autelius ir austas spalvotas juosteles
/padvenskas/.
Audiejai
- Šita stalties labai sena. Ji turi daugiau šimt met . Ji dar audiej
išausta, - taip kalb jo teikdama dovan senut . Apie audiejus ji pasakojo:
- Senov je moterys neausdavo, nes buvo jom sunkus darbas. Jos
su,pjautuvais rugius pjaudavo,o vyrai ausdavo, mat reikdavo patiems ir stakl s ir
krijeliai ir vytuškos pasidirbti, o ar tai moter darbas? Kai mil ausdavo, tai ir vyram
prakaitas per kakt varv davo. Ir marškas ausdavo viena pakoja. Reik davo mok ti ir
nytis nusimesti, ir visokius raštus susiverti, o kai reikia austi su šešiolika pakoj , tai ir
galva susisuka. Ir tikrai, geras audiejus ir buvo mažas audimo fabrik lis ir už tai lik s
vardas Audiejišk s kaimo. Kur reik davo austi paprastesni audimai, audiejai eidavo
iš nam . namus. Kur reik davo sud tingesni rakand , audiejai ausdavo savose
pirkiose.
Paskutinis Bagotosios apylinki audiejus buvo Jouozas Kamarauskas
iš.Grieši . Jis audimo men puikiai žinojo ir pabr ždavo savo asmenyb , kad nebe
kokis audiejus, bet menininkas, našiodamas ilgus, ant pe i nudribusius plaukus,
švark balt , kelnes iki keli , o toliau aptemta balta kojine.Vakar kepur nešdavosi
rankoje. Taip Grieži audiej visi tuj atskirdavo.
At jo 1941 metai, at ž hitleininkai. Griešiuose susišaud su
besitraukian iais rusais. Visi sl p si, kur kas gal jo. Kamarauskas lindo sl ptuv n.
Šautuv pošk jimams kiek aptilus, Kamarauskas panoro sužinoti, kas dedasi
aplinkui ir atsargiai iškišo plaukuot galv . Vokietys pamat ne tai baidykl , ne tai
žmogyst ir vietoj nušov paskutin audiej .

Paskutinis mal nininkas
Kiekvienas gyventojas tur davo savo rankines girnas, paprastai kamaroje
laikomas. Gaidyste k l s, eidavo malti, kad iki pusry i gal t susimalti vakar
duonkepyje padžiautus gr dus. Šeiminink v l kuria duonkep , v l džiauna nauj
jav porcij kitai dienai ir taip primaldavo ne tik žiemos apyvartai, bet ir vasarai, nes
džiovinti miltai negesdavo ir vadindavosi s maliniu. Jei s malinio netur davo
vasarai, buvo prastas šeimininkas.
Apsukresni kininkai pasistengdavo atpalaiduoti nuo malimo katorgos
tarnaites ar bernus kinkydami v j . Rankines girnas taisydavo mažame mal n lyje
ir jau buvo didel pagelba kiui. Smulkoki mal nai buvo sukin jami prieš v j su
visu mal no pastatu. Antrieji, stamb s mal nai buvo vadinami olenderiais /olandiški/
ir buvo sukin jama tik jo viršus su sparnais.
Skindelišk s Palukai io Jurgis sigeid mal no. Iš kur gauti, jei t vas
nepaliko, jis pats net beraštis, pinig n ra. Jurgis ne iš t , katruos b dos veikia – jis
b das veikia, tad ir m si mal no statybos pats. Iš kart visi šaip si, kaip Jurgis
tetur damas kelet gabal vertingesn s medžiagos, kelete stambesni kuol , o
griebiasi mal no ir net olenderio. Per žiem šnypštuliavo, tašin jo, matavo ir

pavasaryje buvo baigti didžiuliai mediniai ratai. Vasar išdygo mal no griau iai. Kai
rudenyje baig apdengti mal no kepur ir dengikas atrodydavo lyg vaiduoklis, visi
m vadinti Jurg Apuoku. Žiem nugrieb pora subrendusi puš , ištaš sparnam
skersinius, bruštikiais vadinamus ir temp mal no kepur , pritvirtino sparnus ir jau
pašaip nai aprimo, nes jau mato, kad netrukus toks
kepur nusi mus prašyti Jurgio malon s ir jau ne Apuoku vadinant, bet ponas
Palukaiti.
Ir tikrai, vos sumal keliolika maiš , kaip pasteb jo, kad Jurgio mal ne
malt rupi duona daug skanesn mat, jis neperkaitina milt geru reguliavimu ir jo
klientai gamyb vadino „Jurgelis minkštai sumala“.
Iš Zanavykijos moter lei prireik milt . Jai rekomendavo Palukai io
mal n ir mok , kad ji nuobodžiai prašyt , nes jis užverstas darbu. Atvež . Vyrai
suk l maišus mal n . Nulipo žemyn Palukaitis ir kaip ims prašyt, maldauti vargš
moter l : „-Apuok li, sumalk ir man“. Palukaitis užraudo. Moter l dar kyriau: „Jurgeli, Apuok li, tik nors man s našl s pasigail ki“. Jurgis nusigr ž . Klient
užb go už aki ir v l t pat vos neverkšlendama. Jurgis išmet maišus iš mal no ir
išst m klient , o žiopsotojai vos nesprogsta juoku.
Kai susitv r žem s artel s, Jurgio mal n pa m kol kin. Jurgis liko
kol kio mal nininku. Kol buvo Jurgio par pinta reikmen malimui - viskas jo kuo
puikiausiai, labai pravert kol kiui. Kai supuvo sparn audeklai, dar Jurgis užties
sen maiš ž gles; kai išl žin jo rat medini krumpli , jau kiek blogiau - kol kis
neturi dr tmedžio krumpliams; kai sudilo girnos - visai blogi reikalai - mal nas gavo
atostog , o ia reikia fermoms milt . Kol sutvark girnas, nupuvo vienas sparn
skersinis. Skersiniui pušies niekas nepar pino. Jurgis dar mal dviem sparnais, kai ir
tie nul žo, montavo motor ,ir Jurgis mal toliau, tik, kai p sdavo vienodas, stiprus
v jas, Jurgis d saudamas ir galva link iodamas pridurdavo: „-Kiek j gos eina v jais,
o ia už t velnio išmisl reikia su v jais pinigo paleisti“.
Neilgai d savo. Motoro tuksenimas ir svetim šeimininkavimas ant jo
kruvinu prakaitu pasistatyto, mal no j erzino, gavo v ž ir mir 1965 m. birželio
m nesyje, kada labiausiai aprim v jai.

Bagotiški

vestuv s

Vestuv s - vienas žmogaus gyvenimo slenks io peržengimas, tai žmogaus
gyvenimo vienas tragikomedijos akt , kur - laidojama jo jaunyst , kur iki tol buv s
savo asmens pats šeimininku, dabar tampa kuklios bendrov s tik akcininku, kur tur s
vis kapital skirti šeimos fondui, o pats tenkintis tik procentais. š . tragikomedijos
akt sud jo lietuvis vis savo lietuviškos taurios dvasios lob su kaupu, o lietuviui
dvasios turt likimas nepagail jo.

Senesni j kart jaunuomen žinojo, kas yra meil , bet nežinojo, kas yra
meilikavimasis, tad jie buvo pareigingi pasiruošimui gyvenim per klusnum
t vams ir darbštum . Tik toki ir buvo reikalingi an laik tautai b ti pamatais, ant
kuri ateities lietuviškas r mas bus
At jus laikui vedyb , piršliui tarpininkaujant, buvo tariamasi vestuv ms.
Užklydus jaunajam pas mergel be piršlio buvo sutiktas su daina:
Išeik, išeik iš darželio,
Palaikyki man žirgel ,
O aš jaunas bernelis,
Padarysiu mustrel .
Nei aš eisiu š darželio,
Nei laikysiu tau žirgelio,
Tu ne mano bernelis,
Aš ne tavo mergel .
Atjos pas mane gražesnis,
Du kart tiek ir bagotesnis,
Ir su savo žirgeliu,
Risavotu balneliu.
Tu, berneli, stovi stovi,
Man s labai nori nori,
O aš tav s nelabai,
Kad tu pypkel r kai.
Tu, berneli, geltonplauki
Ar iš girios ar iš lauko,
Ar turting t v vaiks,

Iš mandrumo bisk paiks.
Man s paiku nevadinki,
Man unaro negadinki,
Aš turting t veli ,
Iš dideli nameli .
Turiu žirg obuoliuot ,
Tymo baln risavot ,
Žeria ugn patkavomis,
Rodo keli kamanomis.
Atvykus su piršliu, laikoma rimtimi ir kalbamasi apie vedybas. Kartais
kukli mergina, pašaukta mamos.pasirodyt jaunikiui, nedr siai stovi pas duris ir tik
.jaunikio ar piršlio klausiama, ar nepasidabojanti, kad nekalbanti, ištaria "pasidaboju"
ir, jei kitoki nesutarim nesiranda, laikoma vedybin s piršlybos vykusios ir einama
pasitariman, kada vykti pas klebon užsak .
Užsak metu jaunoji, jei b na bažny ioj, tai d vi ant galvos r t vainik
ir stovi tarp dviej draugi irgi kiek pasidabinusi g l mis. Draug s vadinamos
dr komis. Dr kos rengia jaun j ir santuokai. Baigusis tre i jam užsakui, jaunasis
atvažiuoja aplankyti savo b simosios ir užtikrinimui vyksian io fakto, atveža žied ir
dovan . Jungtuv s b davo paprastai antradienyje, tad pirmadienio vakaras buvo
vadinamas vakarynomis arba vainiko pynimas. ia dalyvaudavo tik artimiausi
gimin s, jei arti gyvena, ir draug s. Dainos traukiamos apie greit užbaigim
jaunyst s, išsiskyrim , iš sav j , draugi .
Paskutin vakar l
Aš pas savo motin l
Už stalo s d jau...
Arba
Oi, tu kasele, šilk saujele
Neilgai drybsosi per liemen l
Išpins kasel , barstys r tel ,
Išskirs tave jaun iš seser li ...
Antradienio rytas - pasiruošimas sutikti jaun j ir piršl bei jaunojo
palydovus, vadinamus broliais ir pabroliais. ia prasideda vestuvin s dainos, bet gana
rimtokos, nes ruošiamasi religin ms apeigoms. Jei religin s apeigos numatyta ryte, tai
nei laiko neb na dainoms. Jei popie iu, tada daug laiko ir dainom. Kartais
apdainuojama gražiai praleistos dienos, kaip pasididžiavimas:

Augau aš nameliuos, prie savo t veli ,
Bet ne prasta buvau iš maž dieneli .
O kai paaugau razum tur jau,
Tada . draugyst joki aš nesusid jau.
Jokia mergina prie manys netiko,
Katra prad jo sekti - tuoj ir atsiliko.
Jokia mergina negal man prilygti,
Nes neturi kuomi, kaip aš pasir dyti.
Turiu aš skepet ir visos jos gražios,
Bo visos šilkin s, didel s ir mažos.
Turiu aš daug jeki , puiki kriau i si t ,
Ir nenoriu,kad bet kas man al pirkt .
B t man per prasta, tarp bet koki s d ti,
Pama ius mamyt , imt mane barti.
Sakyt per prasta tau su tokiais gerti,
Sakyt per prasta tarp snargli s d ti
Belaukian iai nuotakai ir besidairan iai per lang padainuoja:
Motule, mano, sve iai atvažiuoja ( 2 kartus)
Tyl k dukrele, gal važiuos pro šal ( 2 kartus)
Motule mano, kelel suka ( 2 kartus)
Tyl k dukrele, gal paklausti kelio ( 2 kartus)
Motule mano, sekly i eina ( 2 kartus)
Tyl k dukrele, eiki su jais drauge ( 2 kartus)
Motule mano, už stalelio s da ( 2 kartus)
Tyl k dukrele, s sk ir su jais drauge ( 2 kartus)
Motule mano, žali ; vyn geria ( 2 kartus)
Gerki dukrele, gerki su jais drauge ( 2 kartus)
Motule mano, margas skrynias veža ( 2 kartus)
Dukrele mano, važiuok su jais drauge ( 2 kartus)

Kai eina jaunasis, parodant j laukim , dainuoja:
V lybi sveteliai, v lybi, o kas jus sveteliai v lino? ( 2 kartus)
Ži yti žirgeliai v lino, ži yti žirgeliai v lino.
V lybi sveteliai, v lybi, o kas jus sveteliai v lino? ( 2 kartus)
Ži yti bri kel /ar rogel s/ v lino ...
V lybi sveteliai, v lybi, o kas jus sveteliai v lino? ( 2 kartus)
Ži yti bateliai v lino, ži yti bateliai v lino.
Ateina valanda vykimui šli ban. Pagal šeimos aplinkybes, vyksta kuo
vairiausias ceretnonijalas ir dainos, privedan ios iki ašar , o ypa jei buvo našlait
arba vis m giama, kad jau nebebus j tarpe, kad jau nebebus ia t velio ir mo iutes
dukrele.
Šumsk Brazausk Ona buvo vis m giama. Augo pusnašlait . Žentuosna
atvyko honoravas vyras Ramanausk Antanas. Saul t rudens dien veda iš
sekly ios Onut šli ban. Dainos sugraudino Onut , Onut s ašaros užkr t seseris,
šios drauges ir visi prapliupo ašaromis. Tarp vis šm gš ioja kaiminka, garsi
daininink Giraitien Ieva Pan eki . Apie j sakydavo, kad, kai Giraitien išgeria
nors vien šnaps , tai ne tik Giraitien , bet net ant jos ir sk ra o šneka. Pama iusi
Giraitien verkiant Ramanausk , tuoj suramino: „- Šurum burum jau ruduo, cit,
Antanai, gausi tuoj". Nesp j nusišluostyti ašar , visi prapliupo juokais.
Gr žtant iš bažny ios, eina pasisveikinimo ceremonijalas, kuris n ra
šablonas, bet kuo vairiausias, ži rint s lyg namuose,daininink inicijatyvos, piršlio
apsukrumo... Arkli m g jai kartais išdresuoja arklius, kad jie prie dur stoja piestu,
vaikai klykia, muzika traukia marš , bailesnieji traukiasi nuošalumo, t vai eina
pasitikti su duona, ir druska ir apkaišyta degtin s taurele jaun j , kurie jau dabar
žengia per slenkst , kaip labai laukiami sve iai.
Oi laukiam laukiam, oi seniai laukiam sveteli parvažiuojant.
Jau žiba žiboruž , jau dega liktoruž , /gal buvo specialus žibintas/
Oi laukiam laukiam...
Oi prašom, prašom miel sveteli s stis užu stalelio...
Sus dus už stalo, prasideda neišsiamamos vestuvi dainos.
Ceremonijalin mis dainomis laikomos tos, kurios surištos su dovanomis, svo ios
apdainavimu, jaun j prik limu, piršlio korimu.
Pirmiausiai dainomis prašoma lauktuvi :
Oi eisim, eisim sesut les sveteli paži r t,

Ar graž s sveteliai, ar pasir d .
Gird jom jaunieji bravore buvot...
/Jaunieji deda dainininkam ant stalo degtin s bonk /
Oi eisim, eisim mielos sesel s, sveteli paži r t
Ar graži svo iut , ar pasir džius.
Gird jom svo iute pikliuj buvus,
Gird jom svo iute pyrag lius kepus.
/Svo ia duoda pyrag ir virintin s degtin s/.
Tai graži svo iut , tai pasir džius,
Tai graž s pyragai ir degtin l .
Jei ilgai neduoda ir nesirengia:
-Reik reik neit svo ias
Kad prasti meteliai, kad maži turteliai.
Oi eisim eisim mielos sesel s, sveteli paži r t
Ar gražus piršlelis, ar pasir d s.
Gird jom piršteli pas žyd buvus,
Gird jom piršleli gor in pirkus.
/Piršlys duoda degtin s kartais keistesniame inde/
Tai gražus piršlelis, tai bagotas.
Tai gera degtin , tai štukorka.
Oi eisim, eisim mielos sesel s, broleli paži r t,
Ar graž s broleliai, ar pasir d .
Gird jom broleliai miestely buvot,
Gird jom broleliai lauktuvi pirkot.
/Apdalina pabroliai saldainiais/
Oi eisim, eisim,sesu i paži r t,
Ar gražios sesel s,r t vainik liai.
Gird jom seseles pyrag lius kepus
Gird jom seseles sviesteliu tepus.

/Deda pamerg s pyrag li /.
Svo ia kelet kart vaišina, tad daug kart ji ir apdainuojama
Eisim broleliai svo iut s ži r t,
Ar graži svo iut , ar pasir džius.
Tai graži svo iut , tai pasir džius,
M lynos akel s, kai žybuokl l s
Raudoni veideliai, kai obuol liai.
Susipraski ponia svo ia, ko mums jauniems reikia
Prie jaun dieneli , prie graži daineli :
Alaus, midaus, arielk l s, kvie i pyrag li .
Kai vis nieko negauna, kei ia ir dain :
Tu svo iute, purpsai, purpsai, nieko neišmanai
Tu svo iute, o savo - n nosel ne tavo,
Iš ka iuk s ži ijai, tu ka iukei kloniojais.
Tu svo iute, o savo - n akut s ne tavo
Iš zuiku io ži ijai, tu zuiku iui kloniojais.
Ant svo iut s galvos, krov lizd varnos,
Tu svo iute, neišmanai, kad varneli nevarai
Po svo iut s nosia, voras mus kor .
Tu svo iute, neišmanai, kad vorelio nevarai.
Ant svo iut s keli ,kal vaikus ved ,
Tu svo iute, neišmanai, kad kalyt s nevarai.
Už šiderstvišik dain , gudri svo ia šiderstviškai atsilygina. Jankauskien
gražiai atpjov pyrago bandos virš ir v l prismaigst degtukais. Kai jau apdainavo
svo iut s ger razum l , graž pyrag l ir m iš svo ios rank pyrag - pašmukšt ir
išsin r pyragas iš plutos likusios dainininko rankose, o svo ia tik dainuoja, kad
netikusiam berneliui, nemokan iam darbeli , vietoj samtelio, gal s semti su plutele.
Be vestuvini sve i , ateina ir neprašyt sve i , kaip pramogautoj . Jiems badavo
nekreipiama d mesio pagal patarl : neprašytam - suolas netašytas. Toki m gdavo
savivaliauti: organizuoti peštynes, kupletines dainas, pavogti vaiši valgi .
D min je pirkioje svo ia susid jo pyragus ant aukšto. Nekviestieji užuod . Viduj
aslos b davo židinys, vadinamas kudmentu.Virš kudmento b davo lubose skyl ,
uždaroma keturkamp mis durimis, vadinamomis aukštiniu /velniui uždaryk duris, tai

per aukštin eis/. Nekviestieji užlaipino s br ant aukšto. Pyrag kr va, o n ra k
d ti. S brai suaktyvino šokius ir dainas apie kudment . Vagilius signalizuoja, kad
s brai apr pint j maišu, šie duoda patarim daina:
Tas pats maišas ir marškiniai,
Užrišk gal , d k pyrag ...
Apdainavus svo i kiek gana, ateina eil piršl vanoti.
Atvažiavo piršlys leliumai, su ilgu botagu bus gerai.
Tas ilgas botagas leliumai, šunim atsiginti bus gerai.
Atvažiavo piršlys leliumai, su didele nosia bus gerai.
Ta didel nosis leliumai, svo iutei pastog bus gerai.
Atvažiavo piršlys leliumai, su didel m klump m bus gerai.
Tos didel s klump s leliumai, s šlavom išnešti bus gerai.
Atvažiavo piršlys leliumai, su ilgu liežuviu bus gerai.
L kšt ms iššluostyt bus gerai... Ilgi sai bus gerai voratinkliam išgraibyti,
ilga serm ga bus gerai svo iutei užkloti...
Kai piršlys nieko neduoda, j palygina su svo iute:
Gera m s svo iut pyrag l pad ,
O m s piršlelis tik macniai užbezd ...
Prieš rengiantis jaunajai išvažiuoti, kei iamos dainos li dnesn mis:
Tu t veli, tu senasis, pasigesi man s,
Tu nueisi kalnel , kur griebiau gelsvas kvietelius, ten nerasi man s.
Tu senoji motin le, pasigesi man s,
Tu nueisi sekly i , kur aš audžiau aštuonny ius, ten nerasi man s.
Tu berneli, tu jaunasis, pasig si man s,
Tu nueisi lankel , kur gan m b rus žirgelius, ten nerasi man s.
Seser le, tu mieloji, pasigesi man s,
Tu nueisi daržel , kur laist m žalias r teles, ten nerasi man s.
Atsisveikinimo dainos visus priveda prie ašar ir po atsisveikinim išvyksta jaunoji
mar iosna.
Jaun j palydi svo ia, piršlys, bent du pabroliai ir dvi pamerg s. Jaunim
vadina pasek jais. Jei pasek jai gražus, s moningi, geri dainininkai, laikoma, kad
jaunoji iš šviesaus krašto; jei koki apkiaut liai - marti iš tamsaus krašto.

Mar ios sutikimo ceremonijalas ir dainos gana vair s, ži rint kokia aplinka ir koki
dainininkai bei sve iai. Jei daug apkiaut li tai be valgio ir g rimo, daugiau niekas
nieko ir nemato ir toki vestuv vadina v daro prikimšimu.
Marti apdalina dovanomis pirmoje eil je namius, toliau vestuvi dalyvius
iš savo pasiruošt krai i : stuomenimis, rankšluos iais, juostomis, juostel mis,
pirštin mis... Gausios dovanos - ženklas, kad marti buvo darbšti ir naginga.
Svo ia naujoj vietoj kloja jauniesiems lov iš atvežt mar ios krai i . Svo ia laikoma
jaun j glob ja. Jaunieji laikomi bendro gyvenimo šeima. Daina raginama
pasibu iuoti, kaip neišskiriamos draugyst s ženklu: jaunoji, b dama kukli, visiems
matant, vengia bu kio, o dainininkai traukia:
Jaunasis nor bu iuot, o jaunoji nesiduot.
Mokyk, mokyk, svo iute mokyk
Imk šniur , duok sk r ,
Kad pamest t nat r ...
kaimynus.

Jaunuosius nulydi miegoti ir senesnieji taipgi eina miegoti kur nors pas

Ryte eina prik limo dainos. Jei svo ia miegojo pas kaimynus, jai parengia
vežim parvežti, žinoma, ir piršliui tokios ceremonijos tenka. Dažnai prik l jai
apsir do kokiais nors keistais drabužiais, sikinko geld , ar roges, prie rogi prisiriša
abaz l , prie šio šiaud k l ir traukia pas svo i .

Piršliui:

Oi labas rytas, m s svo iutei.
Tai gerai miegojo, kojeles kilnojo.
Oi labas rytas, m s piršleliui.
Tai prastai miegojo, svo iut s nevoliojo.

Pargaben svo i su piršliu kelia ant duonkepio susišilti, mat sušalo.
Jaunajai rodoma rimtis ir pagarba. Kartais ji pavagiama, kur nors paslepiama ir
jaunasis apdainuojamas, pragan s žmonel . Ir turi statyti žad ti rytmetin s, kad
sugr žint žmon ir s dasi pusry i .
Piet s vadinami mar pie iais, duodami iš atsivežt mar ios ar
atlyd jusios svo ios užkandži . Jei b na numatytos vestuves t sti ilgokai, kai kad
kvieslio sakyta „ne ant vienos dienos, bet ant visos ned lios", tai išsigalvojama
visoki išdaig : meškininkai, igonai, sugaut vagi teismai, monologai, jaunesn s
sesers išk limas iš po ragaž s mat, kol vyresn neištek jusi, apie jaunesn sakoma,
kad ji dar po ragaže ir ji neturi b ti vedybose konkurente vyresniajai.
Vestuvinis nuovargis visus pradeda veikti kaip kad sakoma apie
einan ius vestuv n klausim , kur ein s: „- vestuv , traukis, ba peršoksiu“. Kai
gr žta: „-Iš vestuv s, traukis, paimk t šiaud nuo kelio, ba parpulsiu“.

Užbaigos dainos b na d kojimas už vaišes, link jimai s km s
jauniesiems, priminimas darb , apgailestavimas gražios jaunyst s t v ir draug
tarpe...
Jau ba kut skamba, šeiminink bamba,
O sveteliai trypu trypu nenor išvažiuoti
Bamb k nebamb k, reiks alu io duoti,
Mes alu io neišg r namo nevažiuosim /2 kartus/
Oi oi oi, kaimyn liai, kas kamaroj daros,
Ba kel uzbon l parsivertus baras.
Uzbon li mažas, uzbone negeras,
Išviliojai tu iš man s paskutin laš ./ 2 kartus/
Pirmas rytas mar iose apdainuojamas, kaip ilgesys vainik lio Atsik lus anksti ryt , seredos rytel ,
Oi oi oi, Dievul liau, neturiu vainiko /2 kartus/
Kalbin vadin bernuž lis r t daržel .
Aš nuskinsiu, tu nupinsi r t vainik l /2 kartus/
Stovi, žiuri anyt l per stiklo langel ,
Eik še lauk, martelaite, nelaužyk rateli /2 kartus/
Stovi, žiuri anyt l per stiklo langel
Gana skint, gana pint, gana svietas juokint /2 kartus/
Kalbin mane anyt l kop st daržel ,
Reikia s t, nurav t žali kop st liai /2 kartus/
Blogai išaukl tam bernui.
Menkas vyras, kai katinas
padelkas jau kabinas
D nei kiauli neatgan
Apie mergas jau išmano
Kai sutemsta, tai išeina.
Kai prašvinta, tai pareina
Kai sekmadienio tik sulaukia
Tekins Pilviškius traukia

Ant zomato atsis d s
Gr šias ir obuolius da
Gr ši kanda, sai kreta
Graužtus ant mergin meta
Jie tiek kanda, kiek apžioja
Merginas akim vedžioja
Toki neži ri gražum lio
Akim vedžioja liemen l
Ant ebat kaliošai
Užkabinti lyg maišai
Dziegor lis ant kratin s
Kelniuk s nuobrukin s...
Ironija Lenkme io laik .
Kad žmon s žmon s šlov s netur jo,
Kad žydai bajorus lojot prad jo,
Sakydami, kad mes turime rekr tus,
O dabar po drauge ir juos pa ius skuta.
Prapuol j ploš iai ir sejiedai brang s
Ir dabar jau patys tarp mužik randas.
Prapuol arbata ir p tny ios riebios,
O dabar ir ned lioj už plutos griebias,
Jie nepais , kai bažny ioj mišios,
O dabar apieros prašo rankas atkiš .
Dar neseniai jie kar emoj skambino stikleliais,
O dabar jau klauso, kai skambina virpeliais
Bagotosios cicilist daina:
Vargsta kožnas žmogus silpnas, j valdonas spaudžia,
O varguoli kerpa vilnas, o varguoliai snaudžia.
Kelkis, broli, paži r ki, kas su tavim dedas
Savo b v pritur ki, nes užpuol badas
Eik lauk , arki žem , šauk darb žmones
Nes jie svaiguliu aptem , budinki artojus.
Proto pan ius paliusuoki, laisvesnis tapsi k nu,
Vilnos kirpti nesiduoki, nes esi gali nas.
Užved jie kar bais , kaip su gyvulinis laukiniais
Ir uzved gyvenim , kiap piemens paskutiniai.
Kaip nedori at j nai valdyt Lietuva m ,
Tada ir m s broliai ginklo nusitver .
O, tu care, tu beg di, kiek kal jime m s broli s di.
Ar tau sostan reikia s sti, kad m s šal . baigtum sti

Grybautoj daina:
Eina garsas per giruž ,
Grybam reiks traukti i karuž ,
Kad reiks stoti eiles,
Kad kariauti už girias.
Atsiliep kazal kas,
Vis gryb pašlem kas,
Neisiu aš kariaut,
Iš karabino šaut.
Atsiliep m dait ,
Dar aš esu jauna mergait
Neisiu aš kariaut,
Iš karabino šaut.
Lepš plemp ,
Tankiai treps
Neinu aš kariaut,
Iš karabino šaut.
Atsiliep baravykas
Vis gryb pulkaunykas,
Eisiu aš kariaut, iš karabino šaut...
Rugiapj t
Vis vasaros darb rugiapj t buvo didžiausioje pagarboje. Tai buvo darbas didelio
d mesio, nes blogi orai. gal jo visk apversti galva žemyn. Iki rugiapj t s pakakdavo
keltis saul tekiu, o per rugiapj t jau keltis prieš saul tek , o kai pirmas p das
kluon , tai br kštant.
Kai dar buvo pjautuv laikai, rugius pjaudavo moterys. P dai b davo
dideli, mat, po sauj d davo kr v , tad p dus darydavo didesnius, kad mažiau reikt
gaišti laiko su p d raišiojimais. Toki p d rikes vadindavo gubomis, nes reik davo
supjauti p d kiekis ir dydis. Toki p d kapa išduodavo iki vadinam j dviej
varšausk ./Guba ir buvo baudžiavinio darbo vienetas/. Pradalg nugriebdavo paskui
kirtik mergina, tvarkydama p d ir nešdamosi j rankomis prie kratin s spausdama,
tad p dai b davo mažesni. P d išdži vimui, sustatydavo juos po dvidešimt rikes.
M gst pagyr niškum , rikes ir p dus darydavo mažesnius, kad b t daugiau lauke
riki .
Kuriai griebikei tenka surišti paskutinis p das, toji pina rugi varp
vainik ir užsid jusi j ant galvos, tarp kit dviej griebiki , par jusi namo, nusilenkia
ir teikia pasitinkan iai kirtikus šeimininkei. Vyrai nuima dalgius nuo kot , pakabina
ant šiaudo, bude stuksi dalgio pent /sprand /, griebik tarp deln laiko dalgio drob
/plokšt / ir ritmingai ploja delnais katu i ir susidaro dalgi muzika, skelbianti
pabaigtuves. Tyliam vakare toli aidi tokia muzika.

Namo visi grista su daina:
Oi, tu rugeli, tu žiemkent li,
Nebijojai tu žiemos, nei šaltelio didžio.
Tik pabijojai plieno dalgelio
Ir pasvirai ant lygaus laukelio.
Pri j namus dainuoja:
Oi auga auga jovars prie vart ,
O jo šakel s tarp antr vart .
Oi laukia laukia m s mo iut ,
Talkel s parkeliaujant.
Parein talkel nuilsus,
Kalne rugelius nukirtus.
Išeik mo iute ant dvaro,
Priimk talkele nuo lauko
Tavo talkel nuilso,
Kalne rudelius nukirto...
Šeiminink pasitinka su degtin s bonka ir s riu. Su puodeliu si btelia
vandens ant gr žtan i j , kad duona gerai brinkt . Šeiminink neša vainik sekly i ,
o kirtikai ir griebik s eina praustis ir ima laistytis Kuris labai saugojasi, kad neb t
aplietas, t kartais pagav pertraukia per pr d , ar aplieja kuris nors silip s med .
Baig laistymosi prajovystes, s dasi už stalo.
Lilnamyn s
Be rugiapj t s, b davo antra gana svarbi talka - linamyn , nes irgi vienu
užsimojimu reik davo išminti visi linai, tad reik davo dienai išminti apie 65 k liai po
kap . Tai nuveikti reik davo 7-8 minik ir padav jo iš pirties saus , dar šilt lin
šiaudeli . Dainai vietos neb davo, nes dulk s ir mintuv klegesys visk
nuslopindavo, nebent ir mintuvus nuslopindavo aštrialiežuvi s mojus, bet ir tai
šeimininkas kartais siterpdavo su darbo recenzija: „- Kieno liežuvis gerai kliba, to
mintuvai prastai dirba“. Išminti stengdavosi „pirt " iki v lybo popie io, nes pavakare
atveždavo jau kitas sudžiauti rytojaus dienai darbo porcij ir taip eidavo per vis
žiem . Be pir i , mindavo ir „ant duob s". Tai b davo gana nesud tingas fabrikas,
nes pakakdavo iškasti kur nors pakrant je žmogaus gio aukš io duob , užmesti
viršuj ketvert kuolgali , atgabenti mintuv ir mon parengta. Vadinamas k rikas
apa ioj duob s kursto ugn , o ant kar i uždeda pora k li lin ir džiovina. Kol vien
k l išima, sp ja išdžiovinti kit ir taip per dien išmina numatyt porcij , kaip ir
pirtyje. Ant duob s minti linai b na švaresni, nes neb na gav tiek d m ir šlapgario,
kaip pirtyje.

Minikam valgyti šeimininkai atgabena iš nam , kartais net kelet
kilometr , parištus puodus virvele ir pakabintus ant kartel s, o jei tinkamos
nesugriebia šeiminink , tai suneria ant duonkepin s ka ergos. Bagotosios
Misevi ien taip tranavo minikams pietus, bobelkos paslydo, kop stai su taukine ir
kruopos išsiliejo ir minikams pristat tik po gabal lašini , išgraibiusios iš kop st ir
kruop mišinio.
Jei linai atsikloj , o tai pareikalauja šeši savai i laiko, tai stengiasi
išminti dar spalio m nes , kad anks iau išbrukus, iškukavus ir suverpus ir per žiem
išaudus, kad sodams žydint, gal t išbaltinti, nes tada es geriausiai bala, nep sta
audeklas. Iš ties , norin ios labai išbaltinti audeklus, neišmanan ios balinimo meno,
atimdavo daug audeklui sveikatos ir toki audekl r žydavo stuomenimis ir dalindavo
kaip vestuvines dovanas. Tik vienas kadaise Gav nai i senukas žinojo tikr audekl
baltinimo recept , neatimant audeklui sveikatos. Jin linines tolkas ir audeklus
pasiimdavo savo žinion ir laukdavo kovo m nesio šaln ir saul t dien . Kai tik
br kšdavo saul ta vasario - kovo šalta diena, senukas ir tranuoja iš skrynios audeklus
ant sniego ir laisto vandeniu. Linas taip ir išb la, gav s dubeltav saul s spinduli ir
nei kiek nepripuv s. Kaiminkos steb davosi Gav nai io audeklo tvirtumu ir
sakydavo: „- Dr tas, kaip Gav nios audeklas“, bet pa ios audekl balinim
nustumdavo vasarai, kad ne tik išbalt , bet ir apip t .
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