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Pa triar cha li nė šei ma
Sun ku tiks liau nu sta ty ti, ka da mū sų kraš te at si ra do pa triar cha tas, 
bet tik riau siai jis su si jęs su ly di mi nės bei aria mo sios žem dir bys tės 
at si ra di mu ir pli ti mu, nes pa grin di nė dar bo jė ga tuo me tu bu vo vy
rai. Pa triar cha tas Lie tu vo je for ma vo si ypač spar čiai, plin tant aria
ma jai žem dir bys tei su trau kia mą ja gy vu lių jė ga, me ta li niams dar bo 
įran kiams, ge le ži niam no ra gui, dal giui, pjau tu vui, ir įsi ga lė jo žal va
rio am žiaus vi du ry je. Vy ras šei mo je šiuo me tu bu vo jau svar bes nis 
už mo te rį. Ta čiau ka dan gi mū sų kraš te svar biau sias ver slas bu vo 
žem dir bys tė, o gy vu li nin kys tė bu vo tik pa gal bi nis, mo ters dar bas 
bu vo ga na svar bus. Vy ras bu vo ne pa kei čia mas že mės dir bė jas, t. y. 
ly di mų ruo šė jas, ar to jas, akė to jas, taip pat kūlė jas, ta čiau mo te ris 
ne bu vo iš stum ta iš ūkio veik los. Ant jos pe čių gu lė sun kūs ra vė ji
mo ir der liaus nu ė mi mo dar bai, be to, jai te ko ir li nus bei ka na pes 
sė ti, au gin ti, rau ti, kul ti, ap dirb ti jų pluoš tą, pa ga liau verp ti ir aus ti. 
Mo te rims pri klau sė ir pri žiū rė ti gy vu lius, melž ti kar ves, praus ti ir 
kirp ti avis. Mo te ris bu vo ger bia ma kaip vai kų mo ti na, au gin to ja ir 
auk lė to ja, taip pat šven to na mų ži di nio ug nies pri žiū rė to ja.

Ne pai sant to, mo te ris bu vo lai ko ma men kes ne ir že mes ne už vy
rą. Tai ypač at si spin di tau to sa ko je. Pla čiai Lie tu vo je ži nomi prie žo
džiai ir pa tar lės, nu sa kan tys mo ters pro to ir dar bų men ka ver tiš ku
mą. Vie nas jų, sa kan tis, kad mo ters il gas plaukas, trum pas pro tas, 
tar si ro do mo ters pro ti nį men ka ver tiš ku mą pa ly gin ti su vy ro pro tu. 
Ki tais at ve jais pri pa žįs ta mas mo ters gebė ji mas ras ti iš ei tį iš keb lios 
pa dė ties. Ta da sa ky da vo, kad jei žmo gus, at seit vy ras, su gal vo ti ne
ga li, tai gal vel nias ga lįs, o jei ir vel nias ras ti iš ei ties ne ga lįs, tai bo ba 
ga lin ti. Tai gi ne no rom pri pa žįs ta ma mo ters pro to vir še ny bė. Yra ir 
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ki tų po sa kių. Sa koma: Ož ka ne gal vi jas, bo ba ne žmo gus. Ar ba – bo
ba ne žmo gus, o vel nias. Daž nai be si gin či jan tys vy rai sa ky da vo, kad 
to ar ano kal ba kaip bo bos, tai yra ne pro tin ga. To kių pa vyz džių ga
li ma ras ti ne ma žai. Vie no je iš mįs lių sa ko ma: „Ei na kaip žmo gus, 
kal ba kaip žmo gus, dir ba kaip žmo gus, o ne žmo gus“. At sa ky mas – 
bo ba. Ar ba: „Ką bo ba pa da rys, nei vel nias ne iš ar dys“1.

Daž nai vy ras be mo ters svar bes nių žy gių ne ga lė jo at lik ti, jis 
klaus da vo žmo nos. To dėl ne at si tik ti nai bu vo sa ko ma, kad vy ras – 
šei mos gal va, o mo te ris – kak las, ji pa su ka gal vą tei sin ga kryp ti mi. 
Pa sa ko se vy ras ne su ge ba iš spręs ti svar besnių gy ve ni mo rei ka lų be 
mo ters pa ta ri mo. Pa vyz džiui, pa sa ka apie ras tą pu pą vy ro, ku ris ne
ži no jo, ką su ja da ry ti. Pa ti – bo ba – pa ta ria pu pą pa so din ti po lo va. 
Pu pa už au ga iki lo vos. Vy ras – die das – vėl klau sia pa čią, ką da ry ti. 
Pa ti lie pia pra plėš ti lo vą. Kai pu pa už au ga iki lu bų, pats vėl ne ži no 
ką da ry ti, klau sia pa čią, ku ri lie pia pra plėš ti lu bas. Ši taip pu pa už
au ga iki dan gaus. Pats su pa čia už li pa į dan gų ir pa ma to, kas ten 
de da si. Pa na šių pa sa kų yra įvai rių va rian tų. Jo se aiš kiai at sispin di 
ne tik mo ters su ma nu mas, bet ir mat riar cha to re liktai2.

Di džio ji pa triar cha li nė šei ma su kles tė jo II tūks tant me ty je prieš 
Kris tų. Lie tu vių di dži ą ją šei mą ran da me mi ni mą Prū sų tei sy ne. Vė
liau Cas pa ras Hen nen ber ge ris (XVI a.) ra šė, kad kai kur Ma žo jo je 
Lie tu vo je žmo nės dar gy ve na di de lė mis šei mo mis, su si de dan čio
mis iš 20–40 na rių, ku rios mai ti no si ben drai. The odo ras Lep ne ris 
(XVII a.) nu ro do, jog Prū si jo je kai ku rie lie tu viai dar gy ven da vę di
de lė mis šei mo mis. Šiaur va ka ri nė je (Kur šo pa sie ny je) bei pie ti nė je 
Lie tu vos da ly je ir ki tur XIX šimt me čio vi du ry je dar kai kur bu vo 
ga li ma ap tik ti di džio sios šei mos tra di ci jų. Bet tai jau ne bu vo pir
mykš čio pa vi da lo di džio sios šei mos, o tik drau ge gy ve nan tys ke li 
vie nos kar tos ne iš si da li ję bro liai.

Ar cha ji nė di džio ji lie tu vių šei ma su si dė jo iš 2–3 kar tų dau ge lio 
mo no ga mi nių šei mų. To kios šei mos na riai dirb da vo drau ge. Dar bą 

1 E. Du lai tie nė (Glem žai tė), Ku piš kė nų se no vė, p. 355.
2 Iš au to rės už ra šų.
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da ly da vo si vy rai ir mo te rys, ne ly gu am žius ir jė ga. Vi si šei mos na riai 
gy ven da vo vie na me di de lia me na me, daž niau ke liuo se na me liuo se 
ar at ski ro se klė ty se, esan čiuo se vie na me kie me. Vi sas tur tas, mais to 
at sar gos, dra bu žiai, dar bo įran kiai bū da vo ben dri. Di džio sios šei
mos gal va bū da vo vy riau sia sis vy ras; jis tu rė jo la bai pla čias tei ses: 
val dė ūkį, tur tą ir tvar kė šei mą, bu vo at sa kin gas už šei mos na rių 
el ge sį. Svar bes niais rei ka lais šei mos gal va tar da vo si su nuo la ti ne vy
rų ta ry ba. Jei šei mos gal va tin ka mai ne at lik da vo sa vo pa rei gų, vy rų 
ta ry ba ga lė jo jį nu ša lin ti. Di džio jo je šei mo je svar bią vie tą už ėmė 
šei mos gal vos žmo na, pa pras tai va di na ma vy riau si ą ja mo ti na, ar ba 
mo ti nė le. Jos pa rei ga bu vo va do vau ti na mų ūkio dar bams, rū pin tis 
na mų tvar ka, mais to ga mi ni mu, dra bu žiais. Be to, ji tu rė jo pri žiū rė
ti na mų ži di nį, sau go ti re li gi nius ir ap skri tai tra di ci nius pa pro čius, 
at sa ky ti už ne do ro vin gą mo te rų el ge sį, žiū rė ti, kad jos, ypač mar
čios, gy ven tų tai kiai. Vi si pri va lė jo mo ti nė lės klau sy ti ir ją gerb ti.

Pa triar cha li nė je šei mo je vy rai tu rė jo dau giau tei sių ne gu mo te
rys. Jie pri va lė jo rū pin tis ma te ria li ne ir mo ra li ne ko lek ty vo ge ro ve, 
vi si ne lai mė je vie ni ki tiems pa dė ti.

Tar pu sa vio bei gi mi nys tės ry šiams pa va din ti lie tu viai turė jo 
gau sią ter mi no lo gi ją: še šu ras  – vy ro tė vas, any ta  – vy ro moti na, 
die ve ris – vy ro bro lis, vy ro se suo – mo ša, mar ti – sū naus žmo na, 
jau na mar tė – ne se niai ve du sio sū naus žmo na, žen tas – duk ters vy
ras, lai go nas – žmo nos bro lis, in tė, ar ba lai go nė, – žmo nos se suo, 
avy nas – dė dė iš mo ti nos pu sės, ava – te ta – mo ti nos se suo, gim
dy vė – še šau nin kė. Gi mi niuodavo si žmo nės iki penk tos kar tos. Tai 
gi mi nys tė, su sie ta krau jo ry šiais. Pa gal san tuo kas su si da ry da vo gen
tys tė, ar ba svai nys tė.

Di džio jo je šei mo je bu vo pa pro tys pri glaus ti ir glo bo ti ne tu rin
čius prie glau dos se nius. Se niai bu vo ger bia mi, mi ru sie ji lai do ja mi 
su rei kia mo mis apei go mis, nes ant raip per se kio sią gy vuo sius pa
li kuo nis.

Pa gal pa pro ti nę ne ra šy tą tei sę ir Lie tu vos Sta tu tą tė vui mi rus su 
mo ti na li ku siems vai kams gi mi nės skir da vo glo bė ją. Vai kai bū da vo 
ima mi glo bo ti ir ta da, kai mo ti na tu rė da vo blo gą var dą. Mo ti nai 
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an trą kar tą iš te kė jus, vai kų glo bė ju tap da vo ant ra sis vy ras – vai kų 
pa tė vis. Mi rus mo ti nai ir vai kų tė vui ve dus ki tą žmo ną – vai kams 
pa mo tę, ši pri va lė jo au gin ti ir pri žiū rė ti ne tik sa vo, bet ir vy ro vai
kus, ta čiau daž nai juos skriaus da vo. Tai at si spin di gau sio je tau to sa
ko je apie pa mo tę ra ga ną ir sun kią naš lai čių da lią.

Pa triar cha li nės vi suo me nės šei ma bu vo mo no ga mi nė. Ji tu rė jo 
ga ran tuo ti žmo nos iš ti ki my bę vy rui ir ne abe jo ti ną vai kų kil mę iš tė
vo. Tik tai to kie vai kai, ypač sū nūs, bu vo lai ko mi bū si mai siais na mų 
die vų gar bin to jais, pro tė vių pa pro čių sau go to jais. Ne tei sė tus vai kus 
ir jų mo ti nas pra dė ta smerk ti ir baus ti. Mer gi nos, pra ra du sios skais
ty bę, bu vo iš juo kia mos, že mi na mos šei mos ir ben druo me nės aky se. 
To kią mer gi ną bau dė ne tik tė vai, bet ir vi si pa žįs ta mi bei drau gai. 
Tė vai ba rė, mu šė rykš tė mis, jau ni mas nie ki no (va ka ruš ko se nie kas 
jos ne kvies da vo šok ti, te pė vei dą bei dra bu žius suo džiais, dė jo ant 
gal vos virkš čių vai ni ką, jos na mų du ris te pė de gu tu). Į vai ki no nu
si žen gi mą skais ty bei bu vo žiū ri ma at lai džiai.

Kaip bu vo bau džia mos skais ty bę pra ra du sios mer gi nos, dau
giau sia ži nių tei kia se no sios le gen dos bei ra šy ti niai šal ti niai. Pa vyz
džiui, se nų se no vė je vai di lu tė, pra ra du si skais ty bę, bu vo ar ba gy va 
su de gi na ma, ar ba gy va už ka sa ma į že mę, ar ba pa skan di na ma mai
še, įdė jus ak me nų, drau ge su ka ti nu, šu niu ir gy va te. Skan din ti vež
da vo ve ži me, pa kin ky ta me dviem juo do mis kar vė mis. Vė les niais 
lai kais do ro viš kai nu si žen gu siuo sius baus da vo teis mai. An tai 1687 
me tais Uk mer gės teis mas vie toj mir ties baus mės Ja nuš kie nei, mei
li ka vu siai su Al ber tu Brei me riu, pri tei sė sto vė ti tris die nas pri riš tai 
prie gė dos stul po ir ke tu ris šven ta die nius ke tu rio se baž ny čio se per 
pa mal das gu lė ti kry žiu mi. Al ber tui Brei me riui bu vo pri teis ta vie
šai mies to aikš tė je įkirs ti 100 rykš čių. Plun gė je dar apie 1880 me tus 
vals čiaus val džia do ro vei nu si žen gu sią mer gi ną iš ka lė ji mo į tur
gaus aikš tę įkirs ti rykš čių vež da vo tur gaus die ną nu mi rė liams vež ti 
skir tu ve ži mu, ly dė jo rau do nai ap si ren gęs bu de lis ir sau go jo du vy
rai, kad ši iš gė dos ne pa bėg tų.

Di džio sios šei mos iš ny ko, bet kai kur iš li ko pa pro tys gy ven ti 
ne iš si da li jus. Kaip to kios šei mos at ro dė XIX am žiu je, ži nių pa tei
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kė Jo nas Vi tor tas3. Pa sak au to riaus, ne iš si da li ju sios šei mos tra di ci jų 
XIX am žiaus pa bai go je bu vo iš li kę Šiau lių ir Pa ne vė žio ap skri ty se. 
Šei ma su si dė jo iš šei mos tė vo ir jo žmo nos, ve du sių ir ne ve du sių sū
nų, iš te kė ju sių ir ne te kė ju sių duk te rų, daž nai pri im tų gi mi nių. Vi sa 
šei ma gy ve no vie na me na me, ben drai dir bo, mai ti no si. Juos jun gė 
ben dras ūkis bei žmo nių so li da ru mas. Vi sas tur tas – že mė, tro bos, 
dar bo įran kiai, gy vu liai, ja vų ir mais to at sar gos, li nai, vil nos – bu
vo bendras. Kiek vie nas šei mos na rys tu rė jo as me ni nio tur to, pa ties 
lais vu lai ku už si dirb to, gau to do va nų ar ba ras to.

Šei mos vy riau sia sis tu rė jo pla čias tei ses tvar ky ti tur tą, ūkį ir ben
drus rei ka lus. Jis val dė ūkį nuo nie ko ne pri klau so mas: par duo da vo, 
pirk da vo, su da ry da vo su tar tis, sko lin da vo ir pa na šiai. Nie kas ne tu
rė jo tei sės kon tro liuo ti, nes vi si ži no jo, kad jis dir ba vi sų ge ro vei. 
Svar biems rei ka lams ap tar ti rink da vo si šei mos ta ry ba, bet ji tu rė jo 
tik pa ta ria mą jį bal są. Šei mos vy riau sia sis at sto va vo šei mai val džios 
rei ka luo se, kuo po se ir ki tur. Jis mo kė da vo val džiai mo kes čius, ati
duo da vo prie vo les, at sa ky da vo už šei mos na rių nu si žen gi mus, ta
čiau ne tu rė jo tei sės baus ti šei mos na rių, var žy ti tė vų ir su au gu sių jų 
lais vės. Jo val džia rė mė si dau giau pa gar ba, mei le, pasi ti kė ji mu. Šei
mos vy riau sia sis pri va lė jo rū pin tis žmo nių mo ra le, gar be, ge ro ve. 
Jei jis elg da vo si ne ge rai, skriaus da vo šei mos na rius, jie skųs da vo si 
kai mo kuo pos teis mui ar ba vals čiui, kur bū da vo pa ski ria mas ki tas 
šei mos vy riau sia sis.

Ki tas ne iš si da li ju sios šei mos as muo bu vo vy riau sio jo žmo na. Jos 
ži nio je bu vo mo te rų ūkis, tvar ka na muo se, mais to ruo ši mas, rū pi
ni ma sis dra bu žiais, dar žais. Ji skirs ty da vo na mų dar bus mo te rims. 
Vy riau sio ji šei mi nin kė tu rė jo at sa ky ti už mo ra li nį mo te rų ir mer
gi nų el ge sį, nors jų baus ti ne tu rė jo tei sės. Ji pri va lė jo rū pin tis, kad 
vai kai įgy tų re li gi jos pa grin dus ir mo kė tų lie tu viš kai skai ty ti. Šei mi
nin kės ži nio je bu vo pie no pro duk tai, na mi niai paukš čiai, gal vi jai, 
dar žo vės, vai siai, uo gos, as me ni nis mo te rų už dar bis. Ge ra šei mi
nin kė bu vo vi sų šei mos mo te rų ger bia ma.

3 J. Wi tort, Za ry sy pra wa zwyc za jo we go lu du li tew skie go, Lwów, 1898, s. 29.
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Ki tų šei mos na rių pa rei gos ir tei sės pri klau sė nuo am žiaus ir ly ties. 
Vy rai tu rė jo dau giau tei sių ne gu mo te rys. Ta čiau nė vie nas tei si niu at
žvil giu ne bu vo var žo mas. Vi si bu vo ly gūs, tu rė jo tei sę iš vyk ti, už si im ti 
ama tu, vers tis pre ky ba ir ki ta. Ve du sie ji ypa tin gų pri vi le gi jų ne tu rė jo. 
Li go niai bu vo glo bo ja mi. Vi si su au gę vy rai da ly vau da vo pa si ta ri
muo se, tu rė jo tei sę pa tar ti. Kiek vie nas pri va lė jo dirb ti pa gal iš ga les.

Mo te rų tei sės bu vo be veik to kios pat kaip ir vy rų, nors tur to tei
sės ap ri bo tos. Ta čiau krai tis bu vo vi siš ka jų nuo sa vy bė. Už vy rų iš
lei džia moms naš lėms bū da vo duo da ma lyg ir ko kia pa so ga na tū ra, 
pa vyz džiui, 5–10 pū rų ru gių, po ke lis pū rus mie žių, žir nių ir ki
ta. Šei mo je kiek vie na mo te ris tu rė jo sa vo dar že lį dar žo vėms, sa vo 
paukš čius, gal vi jus, ku riuos tvar kė pa gal sa vo no rą.

Ne iš si da li ju sios šei mos mo te rų pa rei ga bu vo pa dė ti vy riau sia jai 
šei mi nin kei, jos klau sy ti, gerb ti, rū pin tis na mų ūkiu, pa dė ti vy rams 
dirb ti lau ko dar bus. Mo te rų tar pu sa vio ne san tai ka, ypač mar čių su 
any to mis, daž nai šei mas ar dė. Ta čiau šei mos da li ji mui si tu rė jo pri
tar ti ki ti jos na riai.

Ne iš si da li ju sių šei mų XIX am žiaus ant ro jo je pu sė je Lie tu vo je 
bu vo re ta. Dau giau sia žmo nės gy ve no ma žo mis šei mo mis. Kar tais 
vi sas kai mas bū da vo gi mi nės, va di no si ta pačia pa var de. Nė ra abe jo
nės, kad toks kai mas ki lo iš iš si da li ju sių di de lių šei mų. To kių kai mų 
gy ven to jai gra žiai su gy ven da vo, bū da vo so li da rūs. Ta čiau iš li ko ir 
gi mi ni nio kerš to pa pro tys. Pa vyz džiui, Kal ti nė nų pa ra pi jo je, Tel šių 
pa vie te, kuo pų teis mas 1888 me tais tei sė su si mu šu sius tos pa čios 
pa var dės gi mi nai čius. Nu ga lė to jai su nai ki no nu ga lė tų jų tur tą „kaip 
vo kie čiai“. Jie su ka po jo lan gus, du ris, grin dis, bal dus, su grio vė kros
nis, iš var tė tvo ras, su dau žė in dus, iš kir to vais me džius, ag ras tų rykš
tė mis pri mu šė mo te ris ir vai kus, pa lei do sa vo kiau les į nu ga lė tų jų 
bul ves4. Ra gu vos kai me, Uk mer gės valsč., Ba raus kai 1890 me tais, 
nu ga lė ję už pul tus Ale liū nus, su nai ki no jų tur tą, su žei dė kiau les, iš
kir to 34 vais me džius5. To kių su sipy ki mų pa si tai ky da vo ir vė liau: net 

4 Kal ti nė nų vals tie čių teis mo kny gos 1888 m., nr. 118.
5 J. Wi tort, Za ry sy pra wa zwyc za jo we go…, s. 29.
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XX am žiu je. Apie 1935 me tus Mi liū nų kai me, Bres lau jos ap skri ty je, 
su si pe šė dve ji gi mi nės dėl san tuo kos prieš jau no jo tė vų va lią.

Lie tu vos kai muo se il gai gy va vo pa pro tys pri im ti naš lai čius į šei
mą; jie bu vo lai ko mi tik rai siais šei mos na riais, ta čiau be pa vel dė
ji mo tei sės. Taip pat il gai gy va vo pa protys ne pa jė gius vie ni šus se
ne lius pri im ti į šei mą, čia jie bu vo pri žiū ri mi ir mai ti na mi. Jiems 
bū da vo su tei kia ma va di na mo ji „ma lo nės duo na“. Su sir gus ar mi rus 
nau ja gi mio mo ti nai, kū di kį mai tin da vo ki tos mo te rys, tu rin čios 
mai ti na mus kū di kius. Už au gęs vai kas gerb da vo ir my lė da vo jį mai
ti nu sią mo te rį.

Nie kas ne drįs da vo iš va ry ti iš na mų ne dar bin gų žmo nių. Se no vės 
Lie tu vo je ne bu vo el ge tų, nes ne pa jė gūs dirb ti bū da vo pri glau džia mi 
šei mo se.

Pet ras Dus bur gie tis (XIV a.), ra šy da mas apie prū sų stab mel dys tę 
ir apei gas bei pa pro čius, pa žy mi, kad „jų kraš te nie kam ne lei džia ma 
el ge tau ti, pa var gė liai lais vai vaikš to nuo na mo prie na mo ir ne si dro
vė da mi val go ka da tin ka mi“6.

Ne iš si da li ju sių šei mų XX am žiaus pra džio je iš li ko eko no miš kai 
ir kul tū riš kai at si li ku sia me Vil niaus kraš te. Apie tai žinių, su kaup
tų 1925 me tais, pa tei kia Ce za rja Bau dou in de Cour te nayEh ren
kreut zo wa; ji nu ro do, kad sie ki mas ne skal dy ti šei mos rė mė si se na 
tra di ci ja, ku rios tiks las – ne skai dy ti žem dir bių dar bi nės ener gi jos. 
Žem dir bio pa sau lė žiū ra, bū din gas ti kė ji mas, kad tra di ci nę di dži ą ją 
šei mą sie jan tis gy vų jų žem dir bių ir to li mų bei ar ti mes nių mi ru sių 
pro se nių ry šys ne tu ri bū ti nu trauk tas. Tai gi ag ra ri nis kul tas šei mo se 
su si py nė su mi ru sių jų kul tu, ki lu siu iš ti kė ji mo, kad šei mos mi ru sie
ji nuo lat glo bo ja so dy bas ir lau kus. Tai tik ras ag ra ri nių ben druo me
nių mi to lo gi jos kū ri nys. Jis su si klos tė di džio sio se šei mo se, glau džiai 
su si ju sio se su tam tik ru dir ba mos že mės plo tu, pa vel di mu iš kar tos 
į kar tą. Že mė bu vo kon kre tus di džio sios šei mos sai tas, į ne per trau
kia mą gran di nę su sie jęs mi ru sių jų ir gy vų jų šei mas, tar tum aiš kus 
liu di nin kas ry šio tų žem dir bių, ku rie šią že mę dir bo pra ei ty je, su 

6 Pet ras Dus bur gie tis, Prū si jos že mės kro ni ka, pa ren gė R. Ba tū ra, Vil nius, 1985, p. 89.
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tais, ku rie ją dir ba šian die ną7. Žo džiu, že mė, so dy ba, šei ma vi sais 
am žiais pa lai kė lie tu vių šei mo se sak ra li nį pro se nių ir pa li kuo nių 
ry šį; tai at si spin di ne tik šei my ni nė se, bet ir ka len do ri nė se apei go se. 
Mi nė ti vaiz di niai pa dė jo di džių jų šei mų tra di ci joms iš lik ti il ges nį 
lai ką ne tik Lie tu vo je, bet ir ki tuo se žem dir bių kraš tuo se.

Vil niaus uni ver si te to et no gra fi nė eks pe di ci ja 1959 me tais di
džio sios šei mos pėd sa kų ap ti ko Die ve niš kių apy lin kė se. Nu sta ty
ta, kad kai ku rio se šei mo se bro liai ne si da ly da vo že mės ir ūkio, 
bet vi si, ve dę ir ne ve dę, su vai kais ir vai kai čiais gy venda vo drau ge 
su tė vais. Jie vi si tilp da vo vie na me dvie jų ga lų na me: vie nas ga las 
pri klau sy da vo vie nam bro liui, ki tas – kitam. Prie me nė ir ka ma ra 
bū da vo ben dros. Že mė, gy vu liai ir dar bo įran kiai taip pat bū da vo 
ben dri. Vy res ny sis bro lis tvar ky da vo vi so ūkio rei ka lus. Jo žmo na 
pri žiū rė jo mo te rų dar bus.

Apie XIX am žiaus pa bai gą kai ku rių di de lių šei mų re lik tų bu vo 
ir Ja ciū nų bei ne to li ma me Ri ma šių kai me. Su ve du sio jo, pa pras tai 
bro lio, šei ma gy ven da vo tė vai, ne ve dę bro liai ir ne te kė ju sios se se rys.

Jur gio Do vy dai čio nu ro dy mu, XIX am žiu je Ver by liš kių kaime 
(Jiez no apy lin kė se) Nau jo kų šei mo je gy ve no abu se ni tė vai ir ke
tu ri sū nūs su šei mo mis. Vie nas iš to kios šei mos tu rė jo ei ti bau džia
vą Jiez no dva re8. Šei mos gal va bu vo tė vas, ku riam mi rus jo vie tą 
už ėmė vy riau sia sis sū nus. Jis nuro dy da vo vi siems dar bus, spręs da
vo gin čus. Ne ve dę sū nūs ir po ve dy bų la bai su ta rė. Ne su ta rė tik jų 
žmo nos9. To kios šei mos mo te rys dirb da vo pa sa vai čiui: vie na vi są 
sa vai tę vir da vo mais tą, ki ta ruoš da vo si apie gy vu lius: šer da vo kiau
les, melž da vo kar ves. Va sa rą į ga nyk las kar vių melž ti ei da vo vi sos. 
Taip vi sa na mų apei ga vis pa sa vai čiui: vir ti, šluo ti, plau ti. Dra bu žius 
lo py da vo, skalb da vo kiek vie na sau10.

7 C. Bau dou in de Cour te nayEh renkreut zo wa, „Kil ka uwa g i wia do moś ci o et no gra fiji 
wo je wód ztwa Wi le ńs kie go“, Wil no i zie mia Wi le ńs ka, t. 1, Wil no, 1930, s. 174 ir kt.
8 J. Do vy dai tis, „Di džio sios šei mos ir ki to kie at si mi ni mai“, Kraš to ty ra, Vil nius, 1978, p. 94.
9 Ten pat, p. 95.
10 Ten pat, p. 96.


