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Kupiškėnų bendruomenė  
ir jos gyvenimas XX amžiuje 
Eglė Udraitė

Rašydama šį straipsnį remiuosi medžiaga, surinkta ekspedicijos metu 2012 
metais Kupiškyje. Daugiausia pateikėjų apklausta pačiame Kupiškyje, o kad susi-
darytų bendras vaizdas ir apie bendruomenės gyvenimą kaime, teko apsilankyti 
ir Puponių, Virbališkių kaimuose, Palėvenės miestelyje. Žinoma, apklausti žmonės 
pasakojo ir apie kitus gretimus kaimus, iš kurių jie kilę (pvz., Noriūnai, Kinderiai, 
Alizava). Nenuostabu, juk vyksta migracija. 

Pateikus anketą apklausta 18 žmonių, ir daugelio jų pasakojimus naudosiu 
straipsnyje. Pateikėjų amžius svyruoja nuo 84 iki 42 metų (vyriausia pateikėja 
Genė Inčiurienė, gim. 1928 m., o jauniausia Edita Žalnieriūnaitė-Kriaučiūnienė, 
gim. 1970 m.), didžioji pateikėjų dalis gimę 1930–1940 m. 

Pateikėjams buvo užduodami klausimai bendravimo tema. Iš pat pradžių 
klausiau labai abstrakčiai, kas yra bendravimas, po to pereidavau prie konkretesnių 
klausimų, teko klausytis išsamesnių pasakojimų bendravimo šeimoje, kaimynystėje, 
švenčių, talkos, turgaus temomis, apie kitataučius. Prieš vykstant į ekspediciją 
mano tikslas buvo apklausti žmones abstrakčiai, bendrai – kas yra bendravimas, 
bet pateikėjų pasakojimai, pagrįsti konkrečiais įvykiais, nukreipė mano tyrimą 
konkretesnėmis temomis. 

Straipsnyje atsiskleis XX a. Kupiškio bendruomenės gyvenimas. Nepavyks 
man apimti viso XX a., pateikėjų pasakojimai, atsiminimai nesiekia pirmųjų XX 
amžiaus dešimtmečių, kalbėti apie dabartinę laisvąją Lietuvą dar nesiryšiu, nes 
mažai laiko praėjo nuo tada, kai susikūrė nauja Lietuvos valstybė, kad galėčiau 
nešališkai įvertinti tradicijas, jų kaitą. Laikotarpis, kuris aprašomas straipsnyje, 
gausus pokyčių – amžininkams teko išgyventi du pasaulinius karus, ne kartą kei-
tėsi valdžios, joms keičiantis keitėsi ir visa santvarka, vyko reformos, prie kurių, 
žinoma, reikėjo taikytis. Pateikėja Nijolė Matulienė iš Palėvenės miestelio mums 
priminė seną žydų posakį: „Jei nori priešui bloga, palinkėk gyventi permainų laikais.“1 
Permainų laikai ir buvo visas XX a. Ir kiti pateikėjai pasakodami pabrėždavo 
skirtumus, pokyčius pereinant nuo vienos valdžios prie kitos, jie aiškiai išskyrė 
laikotarpius, įrėmintus didelių politinių įvykių (pasauliniai karai, komunizmo 
atėjimas, žlugimas, nepriklausomybės atgavimas).

Ko gero, skaitant istorines knygas, vadovėlius apie šį laikotarpį gali apimti 
niūroki jausmai. O kas vyko miesto ir apylinkių gyvenime? Keičiantis santvarkoms, 
šalia politinių permainų virė žmonių gyvenimas, kiekvieno su savais džiaugsmais 
ir savom negandom. Čia konstruosiu naratyvą, paremtą žmonių pasakojimais, 
pateiksiu pavyzdžių iš jų pasakojimų. Tai suteiks straipsniui vaizdingumo, gy-
vumo, konkretumo.

1 Nijolė Matulienė, gim. 1951 m. Palėvenės mstl., 
Kupiškio r.
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Aprašant bendruomenės santy-
kius, ko gero, reiktų pradėti nuo šeimos. 
Tai mažiausias mechanizmas bendruo-
menės aparate, bet vienas reikšmin-
giausių sraigtelių. Galiu pasakyti, kad 
pagal pateikėjų atsakymus bendravimas 
šeimoje buvo pagarbus, nesvarbu, ar pateikėjo šeima iš kaimo, ar iš miesto. 

Kreipimasis į tėvus Kupiškyje TU: „Mama TU, tetyte TU.“2 Ko gero, čia tai 
būdinga, paplitę Kupiškio apylinkėse, nes kalbinti pateikėjai, kilę iš kitur, teigė, 
kad į tėvus kreipdavosi JŪS. Kaip antai iš Radviliškio r. Būtkių kaimo kilęs pa-
teikėjas Algimantas Jasaitis: „Kreipdavausi JŪS. Nei aš, nei mano dukra tėvų nevadina 
TU.“3 Kita pateikėja Danutė Pamparienė, kilusi iš Vilkaviškio, teigia, kad į mamą 
kreipdavosi tiktai JŪS4. Kreipinys į tėvus Kupiškio krašte, dažniausiai į motiną, 
buvo MAMYTE, MAMA, į tėvą – TĖVELIUK, TĖTE, TĖTYTE, vyriškos lyties 
atstovai daugiausia sakydavo TĖVAS, MAMA.

Kiek teko girdėti iš pateikėjų, vaikai buvo paklusnūs: „Gerbė tėvus. Gerbėm – o ką 
darysi, reikia gerbti. Niekada nebuvom susiraukę ar surūgę, jei ką paprašydavo daryt ir dirbi.“5

Ko gero, vaikai buvo paklusnūs, 
niekas jų ir nemušdavo: 

„Ot mušt niekas manęs nemušdavo. Tik 
teta vieną kartą.“6 „Diržo? Neatsimenu, 
kad ten kas būtų labai lupęs. Jei kuris 
pradeda šaipytis, kai valgai, tėvas mediniu 
šaukštu kakton, valgyk, sako.“7 

Bendravimas šeimoje

2 Ksavera Dešrienė, gim. 1933 m., Alizava, Kupiškio r. 
dabar – Virbališkiai, Kupiškio r.

3 Algimantas Jasaitis, gim. 1936 m. Butkiai, Radvi-
liškio r., dabar – Kupiškis. 

4 Danutė Pamparienė, gim. 1960 m., Vilkaviškis, 
dabar – Virbališkiai, Kupiškio r. 

5 Elena Telyčėnienė, gim. 1938 m., Kupiškis. 
6 Ta pati.
7 Eduardas Starkus, gim. 1943 m., Puponys, Kupiškio r. 

Domicėlė Šlapelienė (dešinėje) Rakučių kaime 
rodo dukterims, kaip prižiūrėti darželį. Iš kairės: 
Ona, Julė, Marijona, Adelė. Pro langą žiūri 
sūnus Jurgis. Apie 1927–1928 m. Iš Vytenės 
Aleknaitės-Repšienės albumo. KEM
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Arba tai galėjo priklausyti ir nuo vaikų auklėjimo tradicijos, nebuvo tuo metu 
įprasta mušti vaikus, tik barti: „Tėvai bardavo, sugėdindavo. Nemušdavo. Tik vieną 
kartą sudavė mamytė. Specialių, didelių pamokymų nebūdavo.“8

Bendraujant su broliais, seserimis taip pat vyravo šilti santykiai, rūpestin-
gumas, parama. „Padėdavom vienas kitam su broliu. Va, jo namai buvo sudegę, tai 
puolėm, atstatėm namelius visi kartu. Nieko neskaičiavom, nėr net kalbos.“9 Apklausiau 
18 žmonių. Žinoma, negaliu teigti, jog tai gali atskleisti to meto bendravimo 
normas, bet tarp tų pateikėjų neteko išgirsti nė vieno, kad kuris skųstųsi blogais 
santykiais su broliais, seserimis: „Su broliais, seserim nesimušdavom. Pasistumdai ir 
viskas, ir gana.“10 Dažnai šventės ir laisvalaikis buvo leidžiami su šeima: 

„Atsimenu, kai pas seseris ir draugų ateidavo, dalyvaudavo ir mano tėveliai. Tai jų už-
siėmimai buvo: eilėraščius deklamuodavo, dainuodavo, kai kurie savo kūrybą skaitydavo. 
Tokie susiėjimai buvo ir vasaros metu, ir žiemą11“; „Mano brolis vyresnis buvo 15 metų, 
tai buvo eina su draugu kur žuvaut, pasiima mane mažutę ant pečių ir nešas kartu. Kai 
jau pabostu aš jiem ar erzinu, tai paveda kur arčiau prie namų ir paleidžia.“12 

Broliai eidavo su tėvais į darbą padėt: „10 metų jau pilnai dirbom su broliais. Ir 
miškų pjovėm, ir arėm.“13

Kaimynų bendravimas
Rašant kaimynystės tema sunku būtų neišskirti kaimo ir miesto. Kaimynų 

bendravimas mažiau ir labiau urbanizuotoje vietovėje, kas be ko, skiriasi. Taigi 
šiame skyriuje aptarsiu kaimynystės skirtumus kaime ir mieste ir kaip reaguojama 
į kitataučius kaimynus. 

Kupiškio miestas. Kalbinant kupiškėnus apie kaimynystės santykius išryškėjo 
daugmaž tokia kaimynystės sąvoka: kaimynas yra ne tik tas, kuris gyvena šalia, 
tai ir toje pačioje gatvėje, kartais ir kiek toliau gyvenantis žmogus, su kuriuo gana 
dažnai susitinkama pasikalbėti, pasilinksminti, padėti vienas kitam, susibėgama į 
vieną vietą dirbti savo darbų. 

Kad darbas lengviau eitųsi, ateidavo vienas pas kitą dirbti: 

„Mama veldavo veltinius, buvo darbščių rankų. Ir netoliese gyveno moteris tokia, Bu-
gailiškienė, irgi tokia buvo. Tai jos abi susieidavo vakarais, rudeniop, po darbų vailokų 
velt. Jei kas paprašo ar sau ir velia abi.“14

Iš kupiškėnų pasakojimų susida-
ro vaizdas, kad seniau buvęs didesnis 
pasitikėjimas kaimynais ir visais mieste 
gyvenančiais (galbūt ir apskritai dides-
nis pasitikėjimas žmonėmis), ir naktim 
„palikdavom butą neužrakintom durim, nei 
rūsys po apačia buvo rakinamas15“. Sovie-
tmečiu Kupiškyje tarp kaimynų sklido 
graži savitarpio pagalba: „Atneša kam 

8 Vanda Jokantienė, gim. 1932 m., Kupiškis.
9 Genė Inčiurienė, gim. 1928 m., Noriūnai, Kupiškio r., 
dabar – Kupiškis. 

10 Algis Žalnieriūnas, gim. 1945 m., Skvernai, Anykš-
čių r., dabar – Puponys, Kupiškio r.

11 Vanda Jokantienė.
12 Stefanija Serapinienė, gim. 1935 m., Kupiškis. 
13 Algis Žalnieriūnas.
14 Stefanija Serapinienė.
15 Vanda Jokantienė.
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ko paragaut, jeigu žmogus nedirba, negali, po ligos, o ne taip po-
niškai sėdi.“16 Paveikslą kaimynų bendravimo tema pagyvina 
ir Stefanijos Serapinienės pasakojimas apie tai, kaip vaikai 
būdami vieni kitiems padėdavo darbus atlikti: 

„Mes sodindavom daug burokų, laikėm karvę ir kiaulę. Buvau namuose, tai turėjau viską 
ir padėt. Mūsų gatvės vaikai, mokiniai padėdavo laistyt burokus. Iš Kupos visi kartu 
nešdavom vandenį laistyt tuos burokus. O tada eidavom visi žaist, ar tai mama leisdavo 
eit pasirinkt sau uogų visiem. Čia iškart po karo buvo. Kad ir vėliau nebe maži buvom, 
bet visi sueidavom ir vieni kitiem padėdavom.“ 

Apie solidarumą byloja ir tai, kad kaimynai tuomet „skolindavosi pinigų be banko, 
vieni iš kitų. Jei kokia nelaimė, mirtis, tai puldavo, padėdavo, suruošdavo17“. Panašių 
pavyzdžių pasitaiko ir dabar, ypač jei gyvenama nuosavuose namuose: 

„Va atėjo lietus, žinau, kaimynės nėra namie, matau, jos šienas kieme kupetėlėj neap-
dengtas, tai pasiėmiau plėvę ir nubėgau užmest18“, „viena moteris kaimynystėj gyvena, 
gauna 350 per mėnesį, tai kaip jai nepaskolinsi? Susitaupo, tada grąžina19“.

Augdami vaikai eidavo vienas kitam padėt, paskui kartu žaisdavo. 

„Baisiai daug vaikų prisirinkdavo. Pas mus kie -
me susirinkdavo, mes gyvenom bute, čia neto - 
liese policijos, iki 40 jaunimo. Įvairaus amžiaus.  
Ir žaidžiam žaidimus, kas kokiuos išmano. Vie - 
nam krašte kavotynių žaidžia, kitam krašte  
kvad  ratą. Kartais kavotynių iki 40 žaidžia.“ 

Balius pas Palileikas  
Vytauto gatvėje 
Kupiškyje tarpukario 
metais. KEM

16 Elena Telyčėnienė.
17 Vanda Jokantienė.
18 Genė Inčiurienė.
19 Fausta Papievienė, gim. 1935 m., Purvinų vienkiemis, 
Anykščių r., dabar – Kupiškis. 
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Būdavo, ir išdaigų vaikai pakrečia, bet, žinoma, nepiktybiškai: 

„Labai jau vardadienius švęsdavom, o su vardadieniu sveikint reikia vainiko. Jei dar 
daug gėlių nežydėjo, tai sėdim per naktį ir nematom tų gėlių, laukiam, kol prašvis, nes 
pinigų neturim, eidavom vogt gėlių į darželį. Peilių gerų neturėdavom, kol nupjauni, tai 
gėlės tos nebėra. O tada jau su plaktuku, vinim ir kaldavom prie durų tą vainiką.“20

Jaunimas eidavo į šokius: „Mes visi linksmai gyvendavom. Va, girdi, akordeonas 
sugrojo ir einam į kaimą.“21 Miesto jaunuomenė eidavo į pasilinksminimus kaime, nes 
„nebuvo mieste. Išeidavom kaiman. Prie ežerėlio ar prie ko, tai būdavo ratuko paeinam. 
Vyksta vakaruškos, taip kokie susiėjimai, tada buvo vadinami robaksai“22.

Jokio išskirtinumo nujautė kaimynai, jeigu kai kurie buvo kitos tautybės – 
žydai, rusai, čigonai... Iki Antrojo pasaulinio karo Kupiškyje buvo gausu žydų. 
Jie užsiimdavo pagrindine prekyba mieste, turėjo bendruomenės susirinkimo vietą, 
škalą (mokyklą), į kurią eidavo ir lietuvių vaikai. Kad žydai buvo geranoriški, 
rodo ir toks pavyzdys iš Vandos Jokantienės krikštynų: 

„Darė man krikštynas, kai mano krikšto tėvai atvažiavo iš Amerikos. Pakvietė Šmidtą į 
krikštynas. Žydas buvo patenkintas, kad pakviestas, ir neeliminavo krikštynas. Tai krikš-
tynos buvo šviesios.“ 

Aišku, pasitaikydavo ir linksmų paerzinimų: „Bernai užneša važį (gražias roges) iš 
vakaro ant stogo ir tada žydukas prašo nukelti, duosiu, sako, penketą litų, nukelkit roges. 
Bet nei vieni, nei kiti nepiktuoju.“23 Tiesa, čigonai gyveno kiek atokiau nuo miestelio 
centro, labiau už miestelio. Čigonai labai daug ir nebendraudavo su vietiniais, 
sakoma, kad visko pasitaikydavo su čigonais. „Ateina su skara apsigaubus, vištom 
trupinių patrupina ir čopt vieną po skara, po sijonu, jei pamatai, pasakai, tai paleidžia, 
jei ne, tai jau ir nebėr, pavogė.“24 Ir rusų buvo nemažai, ypač atėjus sovietų valdžiai. 
Buvo septynmetė rusų mokykla, mieste buvo karinis dalinys, bet „nebuvo tokio 
išskyrimo. Kas norėjo bendrauti, būti kartu, greičiau pramoksta lietuviškai ir draugaujam. 
Rusai – dūšios žmonės, jei kas blogai nutiks, tuoj puls padėt25“.

Kaimo vietovė. Kalbindama pateikėjus, kilusius iš kaimo vietovių, paste-
bėjau, kad jų KAIMYNO samprata kiek kitokia nei pateikėjų iš miesto. Jiems 
kaimynas dažniausiai tas, kuris gyvena čia pat, pašonėje. Kaimuose gretimai 
gyvenančių žmonių bendravimas dažniausiai yra aktyvesnis negu mieste. „Būdavo, 
va, seniau pasidarai silkinį, leki pas kaiminkų.“26 Puponyse teko kalbinti vienu metu 
kelias moteris, jos kaimynės. Tai kita 
ir antrina kaimynei apie susiėjimus, 
susitikimus: „Ar taip nėr ko veikt, nu 
einam svečiuos.“27 

Kaimynų savitarpio pagalba reiš-
kėsi ir kolūkyje, buvo nelengva verstis 
savo ūkyje, tuo pat metu dirbant ir 
kolektyviniame, kaime jautėsi vienybė: 
„Buvo mūsų kaimas vieningas, kas ką 

20 Elena Telyčėnienė.
21 Ta pati. 
22 Stefanija Serapinienė.
23 Ta pati.
24 Ta pati.
25 Elena Telyčėnienė.
26 Marija Žalnieriūnienė, gim. 1948 m., Duorpiai, 
Kupiškio r., dabar – Puponys, Kupiškio r. 

27 Palma Žalnieriūnienė, gim. 1945 m., Puponys, 
Kupiškio r. 
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pavogė, niekas nemato. Aš šiandien pavogiau, tu rytoj, niekas nemato. Vieningas kaimas 
buvo. Neišsiduodavo.“28 Jei kas kolūkyje dirbdavo vairuotojais, atsiveždavo ir sau, 
ir kaimynams: 

„Tai jeigu veždamas sau nieko neparsiveši, tai jau griekas, nebūsi gudrus. Dar ir kai-
mynam ko tai parveži. Pagalba va tokia ir visi tyli. Pasidalina.“29 „Jeigu pasėjo 10 ha, 
tai dar žinok 5 ha kažkur paslapty paslėpti. Tuos 10 nukūlė, o tuos penkis pasiliko ir 
visiems geras rezultatas.“30 

Tai, ko gero, kaimynai turėjo tikrai neblogai sueiti, jeigu tokių „gerų rezultatų“ 
neišduodavo valdžiai, nepavydėdavo kaimynui sėkmės.

Kaimynų pagalba ypač buvo reikalinga ištikus nelaimei, artimo mirčiai: 
„Mirė kas kur kokiam biednesniam, vienas, kitas ėjo, surinko, kiek kas turėjo užmetė, 
tai ar lentų davė.“31

Nerakintos durys rodo žmonių pasitikėjimą kaimynais, aplinkiniais: „Seniau 
kaime ir durų nerakindavo, paspyrė duris šluota, tai reiškia, kad jau šeimininkai kur 
kieme ar daržuos sukas.“32

Bendravimas su kitataučiais kaime buvo toks pats kaip ir mieste. Niekas jų 
neskyrė kaip kitokių iš savo tarpo. Dažniausiai kaimuose, kitaip nei miestuose, 
gyveno rusai, žydų buvo mažiau arba 
iš viso nebuvo, jie labiau lokalizavosi 
miestuose, nes ten prekyba: „Rusų tau-
tybės gyveno prie pat (vaikas kai buvau), 
prie pat vien rusai. Visi geri, sutardavom. 
Geri žmonės.“33 Tik, aišku, jeigu susi-
kirsdavo požiūriai, galėjo pasitaikyti ir 
ginčų, žinoma, nepiktybiškų: „Kaimynai 

Moterys iš Puponių kaimo susitiko pasikalbėti. Iš kairės:  
Laima Žilinskienė ir Stasė Černienė. XX a. 8 dešimtm.  
Iš Laimos Žilinskienės albumo

28 Bronislava Birutė Černiūtė, gim. 1928 m., Kinderiai, 
Kupiškio r., dabar – Kupiškis. 

29 Eduardas Starkus.
30 Edita Žalnieriūnaitė-Kriaučiūnienė, gim. 1970 m., 
Puponys, Kupiškio r. 

31 Marija Žalnieriūnienė.
32 Vanda Jokantienė.
33 Janina Starkienė, gim. 1928 m., Viešintų vlsč., 
Anykščių r., dabar – Puponys, Kupiškio r. 
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turėjo mergaitę, buvom draugės abi, bet viena už Staliną, kita už Smetoną kalba, tai 
susibardavom eidamos mokyklon.“34 Šis pavyzdys yra iš Anykščių rajono, Viešintų 
valsčiaus, nes pateikėja, kalbinta Puponyse, kilusi iš ten. Bet ir kiti pateikėjai 
pasakojo nepatyrę, kad kitos tautybės žmonės būtų laikomi prastesniais: „Mes 
gražiai bendraudavom su rusais, nebuvo jokio skirtumo.“35

Kadangi taip gražiai žmonės sutarė, nesvarbu, kokios tautybės ar socialinės 
padėties, jų pasilinksminimai buvo labai energingi. Šokius dažniausiai darydavo 
sekmadieniais, ko gero, dėl to, kad kitomis dienomis daug darbo buvo. 

„Kalnagaliuos buvo ruskelis, man jau nusiųsdavo, pakviesdavau pagrot. Ateidavo su armo-
nika, paskui dar toks su balalaiku. Ne kiek ten jie groja, kiek mes šokam. Kas sekmadienį. 
Šeštadienį tai niekas neruošdavo, nebuvo mados, sekmadienį buvo vakari šokiai. Vidury 
miestelio mes šokdavom, nereikdavo kviest, visi žino, kad bus šokiai.“36 

Kaip jau buvo minėta viename pateikėjos iš miesto pasakojime, vos tik armoniką 
išgirdę ir eidavo į kaimo šokius, nereikėjo kviesti, visi ir taip žinojo, kad vyks šokiai.

Talka
Apie talkas pateikėjai daugiau papasakoti galėjo tie, kurie buvo iš kaimo. 

Ten talkininkavimo tradicija labiau išvystyta. Visas procesas yra ne tik talka ar 
kvietimas į ją, jei toks būdavo, bet ir patalkiai, nuo sovietmečio tai daugiau va-
dinama balium, suneštinėm vaišėm arba tiesiog talkininkų vaišinimu. Tai daugiau 
aptarsiu šio skirsnio pabaigoje. Dažniausiai buvo minimos talkos – rugiapjūtė, 
bulviakasis, bulviasodis, šienapjūtė. 

Susirinkimas į talką buvo visai natūralus, dažnai ir kviesti nereikdavo. Kaip 
sako kalbintas pašnekovas Algimantas Jasaitis, „atvažiuoja kuliamoji pas vieną, ir 
visas kaimas eina padėt, kitą dieną visi pas kitą eina. Jokių kvietimų nebuvo“. 

Rodos, ne toks jau varginantis darbas buvo, jei žmonės dainuodavo be-
dirbdami. Na, arba šis pavyzdys gali pagrįsti dainingos lietuvių tautos įvaizdį: 

34 Janina Starkienė.
35 Ksavera Dešrienė, gim. 
1933 m., Alizava, Ku-
piškio r., dabar – Vir-
bališkiai, Kupiškio r.

36 Ta pati. 

Bulviakasis pas  
ūkininkus Lisus  
Svidenių kaime. 
XX a. 4 dešimtm. 
Balio Buračo nuotr. 
KEM
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„Eidavom vieni pas kitus talkon, tai šieno vežt, tai ravėt, o vyrai su dalgėm pjaudavo 
šieną, tai pradalges mes daužydavom. Per darbus atsistoji pailsėt ir užtrauki punktų:

Anoj pusėj ežerėlio pievelė žaliavo,
Grėbė pulkas mergužėlių ir gražiai dainavo.“37

Tokie prisiminimai daugiausia apie tarpukario talkas. Kaime ir vyravo toks 
talkos principas – tu man vieną kartą padedi, o aš tau kitą. Talkos tradicija kiek 
keičiasi sovietmečiu. Į talkas jau reikėdavo ir žodžiu pakviesti, už talką tekdavo 
kartais ir atsilyginti – pradėta samdyti pagalbininkus. „Kolūky tai jau samdyt reikėjo, 
bet kad aš pati stengdavaus visa ką apeit, viską mokėjau.“38 Bet daugiau teko girdėti 
pavyzdžių, kai ne pinigais atsilyginama, o pagalba talkinančiam žmogui arba 
„kaimynas, va, turi bičių, tai dirbant atneša medaus, visos pavalgom ir toliau grėbiam“39.

Ir tarpukariu, ir sovietmečiu po talkos buvo rengiami patalkiai. Šeimininkė, 
į kurios ūkį atėjo padėti žmonės, suruošdavo stalą. „Reikia pavaišint po talkos, reikia 
alaus. Moku ir alų padaryt. Galiu padaryt ir šiaip, ir stiprų galiu padaryt.“40 Nors Ku-
piškio kraštas garsus aludariais, būdavo taip, kad sovietmečiu ir čia pritrūkdavo 
alaus patalkiams, nebuvo leidžiama namie gaminti naminės ar alaus. „Po talkos 
baliukui Vabalninkan buteliuko važiuodavom nusipirkt, Utenon alaus.“41 Kaime baliai po 
talkos kolūkyje ar po derliaus nuėmimo buvo gana dideli, ne kaip užbaigtuvės 
ar patalkiai, kurias suruošia kaimynas. Jeigu kaimo bendruomenei netrūkdavo 
entuziazmo, būdavo galima derliaus užbaigtuves pasidaryti ir kaimo mokyklos 
salėje, kad visi sueitų, tilptų. 

„Buvo sudėtiniai baliai čia, mokykloj. Labai baliavodavom kolūkio laikais. Kolūkis duodavo 
kiaulį pasipjaut, baliavodavom per dvi dienas. Ir muzika būdavo, ir pasėdim, ir pavalgom. 
Čia kai ataskaitiniai buvo.“

Į talkas, bent taip jas tada vadindavo, surinkdavo iš miesto mokyklinio 
amžiaus vaikus ir suaugusiuosius ir veždavo į kolūkį: „Dirbančiuosius varydavo 
į kolūkius, paimdavo ir veždavo į talkas. Visus – ir mokinius, ir dirbančiuosius.“ Tai 
jau tokia „iš aukščiau“ organizuota pagalba, ne pačios bendruomenės iniciatyva, 
reikėjo dirbti ne konkretaus žmogaus žemę, bet kolektyvinę. 

Bendros pastabos aptartomis temomis
Savo straipsnyje trumpai aptariau, koks buvo bendravimas šeimoje. Pradė-

jau nuo šeimos, nes tai mažiausia bendruomenės dalelė, iš kurios viskas plinta 
ir į pačią bendruomenę, už šeimos, į bendravimą su kaimynais. Taigi stebint 
bendravimą šeimoje, su kaimynais, galima susidaryti bendrą vaizdą – kokia gi 
buvo ta bendruomenė, kaip jie bendravo tarpusavy, kokia savitarpio pagalba, 
pasilinksminimai.

Apibendrindama galiu pasakyti, 
kad šeimoje bendravimas daugiausia 
buvo pagarbus, pagarbūs santykiai su 
tėvais, tėvai auklėdami vaikus netaikė 

37 Genė Inčiurienė.
38 Bronė Birutė Černiūtė. 
39 Genė Inčiurienė.
40 Bronė Birutė Černiūtė. 
41 Eduardas Starkus.
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stiprių fizinių bausmių, nebent pasitaikydavo koks pavienis atvejis, kad būtų 
sudavę smarkiau. Tai, ko gero, ir lėmė, kad vaikai išaugo neagresyvūs, buvo 
pripratę sveikintis su vyresniais, matė, kaip tėvai bendrauja su kaimynais, taigi 
ir jie sekė tuo pavyzdžiu. 

Man klausantis pasakojimų apie bendravimą XX a. 4–8-ajame dešimtmetyje 
(išskyrus karo laikotarpį, trėmimus, kurie kai kuriems pateikėjams buvo labai 
negailestingi), susidarė įspūdis, kad žmonės gyveno tobuloje bendruomenėje, kur 
vyravo savitarpio pagalba, buvo rengiamos talkos, o paskui pasilinksminimai, 
vaišės. Kas be ko, buvo paminėta, kad ir dirbti reikėjo sunkiai, bet bendravimas 
su aplinkiniais buvo atsvara sunkiam darbui, psichologiškai palengvino jį. 

Ekspedicijoje kalbinau daugiau vyresnio amžiaus žmones, tik keli pateikėjai 
buvo apie 50 metų. Pašnekovai vis paminėdavo lūžius, bendravimo pokyčius 
XX a. pabaigoje, nesvarbu, ar pateikėjai iš kaimo vietovės, ar iš miesto. Minėjo, 
kad dabar mažiau bendraujama, o paklausus, kada įvyko tas lūžis, atsakydavo: 
„Negražu taip sakyt, bet su Nepriklausomybe. Ir dar su televizijos įsiveržimu.“42

Pateikėjų prisiminimai apie gyvenimą kaime daugiausia buvo ilgesingi. Gai-
lima apleistų trobų, kiemų. Neišvengta anų dienų jaunimo lyginimo su dabartiniu, 
dabartinis, atrodo, nelabai žino, kaip tinkamai elgtis ir linksmintis. Bet, ko gero, 
dabartinis jaunimas savo jaunas dienas mato daugiau pozityviai negu negatyviai. 
Juk dabar yra jų laikas, idealizmas, naujovės. Žmonės visada yra linkę labiau 
teigiamai matyti praeitį, ypač savo jaunas dienas.

Žalnieriūnų kieme Puponyse. Iš kairės: Edita Žalnieriūnaitė,  
Algis Žalnieriūnas, Vaiva Žalnieriūnaitė, Marija Žalnieriūnienė,  
Egidijus Osipovas ir Danguolė Osipovienė. Apie 1974 m.  
Iš Editos Žalnieriūnaitės-Kriaučiūnienės albumo 

42 Stefanija Serapinienė.
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