and Kukutėliai.) The unique stack settlement of Senoji Katinautiškė, with 11 holdings crowded in the
vicinity, also used to be nearby.

LIETUVOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI

The pre-war land reform did not have as much of an impact on the small picturesque villages such as
II Salos, Strazdai, and Šiaudiniškis, in the hilly and forested surroundings of Tauragnai and Ignalina.
Parts of completely different type of settlements have been preserved in the region of Klaipėda in
Lithuania Minor. The delta of the Nemunas River, which was regularly covered with water, was the
residence of the pievininkai (inhabitants of regularly flooded areas), who basically did not cultivate
land but pastured animals and mowed the wet grassland. There are still two such settlements, Sausgaliai and Petreliai, which are located on the higher spots of the wetland. Drained marshes became
sites for the settlements of the pelkininkai (inhabitants of peat bogs), who grew potatoes and vegetables. There are parts of the settlement of Žalgiriai (Bismarck’s colony of peat bogs inhabitants) preserved between the towns of Šilutė and Rusnė. Fishermen founded settlements on river banks; parts
of their settlements can still be seen on Rusnė Island (the settlements of Skirvytėlė and Šyškrantė).
Parts of seaside fishermen’s settlements have been preserved in Karklė (Karklininkai). The holdings
of the fishermen of the Curonian Lagoon have survived at Dreverna and the settlements of the Curonian Spit.

Dargužių kaimo gatvė, Varėnos r.
Street in the settlement of Dargužiai, Varėna District

Lietuvoje – tradiciniame agrariniame krašte – per šimtmečius susiklostė saviti kaimai. Šiandien dar
pastebimą senųjų kaimų įvairovę nulėmė Lietuvos etnokultūrinių regionų gamtos ir istorinės raidos
skirtumai.

LIETUVOS ETNOGRAFINIAI KAIMAI
ETHNOGRAPHIC SETTLEMENTS OF LITHUANIA

Per daugelį tūkstantmečių senovės medžiotojų stovyklavietes pakeitė pastovesni žemdirbių kaimai,
kurti derlingesniuose ir anuomečiais darbo įrankiais įveikiamuose plotuose. Našiose lygumose kūrėsi
didesni kaimai, jų gyventojai įstengdavo įdirbti nemažus žemių plotus. Kalvynai ir smiltynai galėdavo išmaitinti mažiau žmonių, ten kurdavosi nedideli kaimeliai, kurių gyventojai pelnydavosi ir iš
papildomų verslų. Neramumų amžiais žemdirbių gyvenvietės turėjo spiestis prie piliakalnių ar kitų
įtvirtintų priebėgų. Žuvingos Kuršių marios, ežerai ir upės nuo seno traukė pakrantėse kurtis žvejų
kaimus.
Senųjų baltiškųjų kaimų raida Didžiojoje ir Mažojoje Lietuvoje nuo XIV a. vis labiau skyrėsi.
XVI a. viduryje Didžiojoje Lietuvoje buvo pradėta vykdyti Valakų reforma, valstiečiai iš senovinių gyvenviečių buvo suvaryti į naujus gatvinius-rėžinius kaimus. Tie kaimai kurti palei vieškelius ir mažesnius
keliukus, kiekvienai sodybai (valako, t. y. apie 20–24 ha, savininkei) buvo skirtas maždaug 50 m pločio
sodybinis rėžis skersai gatvės, jame turėjo sutilpti ūkiui reikalingi pastatai. Panašiai buvo išdalyti ir dirbami laukai bei kiti plotai kaimo valdose, kiekvienas valstietis naudojo bent po tris rėžius žemės skirtingose vietose. Vėliau senieji valakai dar smulkinti, šeimai neretai buvo paliekama tik po pusę, trečdalį
ar ketvirtadalį valako žemės, atitinkamai kaimavietėje tokios sodybos pastatai buvo sutalpinami 24 ar
vos 12 m pločio siaurame rėželyje tarp kitų kaimo sodybų. Taip klostėsi senieji „sodžiai“ – tankiai užstatyti gatviniai-rėžiniai kaimai su pakelėse glaudžiai susispietusiais pastatais (beveik visada šalia gatvės
statyti gyvenamieji namai ir svirnai, atokiau – tvartai, o sodybinių rėžių gilumoje – kluonai, daržinės
ir pirtys).

Different ethno-cultural regions of Lithuania have to this day preserved small villages located in the
midst of forests (which are reminiscent of ancient Baltic settlements) and the large street plot settlements, the heritage of the times of serfdom. This country, which was developing at a slower pace,
compared to e.g. Western Europe, has preserved quite a few ethnographic settlements and parts of
such settlements, the relicts of the traditional lifestyle.

Written by Dr. Martynas Purvinas
Photos Sigitas Gaudėža

Taigi Didžiojoje Lietuvoje įsivyravo gatviniai-rėžiniai kaimai (atskirose vietovėse jie kiek skyrėsi, skirtingiems matininkams savaip suplanavus naujųjų kaimų valdas, įvairiai taikantis prie vietos sąlygų),
tik savarankiškesnėje Žemaitijoje, žemdirbystei nepatogiuose užkaboriuose ar tarp didžiųjų gatvinių-rėžinių kaimų valdų kai kur likusiuose „užusieniuose“ dar buvo senovės baltams būdingesnių
padrikesnės struktūros kaimelių ir viensėdžių.
Mažojoje Lietuvoje tokių visuotinių kaimų reformų nebuvo – čia iki XX a. vidurio buvo išlikę daugiau
senovinės struktūros kaimų. 1807 m. ten panaikinus baudžiavą, senuosius kaimus dar papildė gausybė naujakurių vienkiemių ir gyvenviečių.
Zervynų kaimas, Varėnos r.
Settlement of Zervynos, Varėna District

Tuomet Prūsijai priklausiusioje Užnemunėje (Sūduvoje-Suvalkijoje) baudžiava taip pat buvo panaikinta 1807 m.; iš naujoviškesnei žemdirbystei nebepatogių gatvinių-rėžinių kaimų valstiečiai kėlėsi
į atskiras sodybas. Jau XIX a. viduryje tame regione įsivyravo suvalkietiški vienkiemiai – tvarkingos
sodybos su nemažais pastatais.
Likusioje Didžiosios Lietuvos dalyje baudžiava buvo panaikinta tik 1861 m. (kaip ir kitose carinės Rusijos valdose, vėliausiai Europoje). Tik XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje tuometinė valdžia ėmė skatinti kaimiečius iš senovinių gatvinių-rėžinių kaimų keltis į vienkiemius. Tą kėlimąsi itin paspartino
1919–1922 m. Lietuvos Respublikoje pradėta žemės reforma, dėl kurios buvo įkurta per 150 tūkst.
naujų vienkiemių, daugelyje senųjų kaimaviečių teliko pavienės sodybos, žymėjusios buvusių didžiųjų gatvinių kaimų vietas. Tik kai kur mažiau pakeistų senovinių kaimų dėl įvairių priežasčių (dažniau nesutariant dėl žemių valdų perdalijimo) išliko iki pat 1944 m.

Šyškrantės kaimo sodyba, Šilutės r.
Holding in the settlement of Šyškrantė, Šilutė District
KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS

Didžiausia išimtis buvo po Pirmojo pasaulinio karo Lenkijos užimtas Vilniaus kraštas, kur ryškesnė kaimų
reforma beveik nevyko ir iki 1944 m. išliko šimtai gatvinių-rėžinių kaimų su senovinėmis sodybomis.

Prieškarinė žemės reforma mažiau paveikė kalvotas ir miškingas Tauragnų ir Ignalinos apylinkes, kur
būta vaizdingų mažų kaimelių (II Salos, Strazdai, Šiaudiniškis ir kt.).

ETHNOGRAPHIC SETTLEMENTS OF LITHUANIA

Sovietinė 1940 m. okupacija, Antrojo pasaulinio karo įvykiai neaplenkė ir senųjų Lietuvos kaimų bei
nesenų vienkiemių. 1948 m. pradėjus brutalią tradicinio Lietuvos kaimo sovietizaciją – masinę kolektyvizaciją, per kelis sovietinės okupacijos dešimtmečius senieji kaimai patyrė didžiules permainas. Pasiturintys ūkininkai buvo represuoti, jų sodybos neretai sunaikintos. Išlikusieji buvo verčiami keltis į suplanuotas ūkių gyvenvietes, prieškario vienkiemius (kaip netinkamus sovietinio žemės ūkio modeliui)
imta masiškai naikinti. Ypač nukentėjo senųjų gyventojų netekusi Mažoji Lietuva – čia buvo sunaikinta
daugelis senųjų kaimų ir sodybų.

Mažojoje Lietuvoje, Klaipėdos krašte, yra išlikę visai kitokių kaimų fragmentų. Potvynių užliejamoje
Nemuno deltoje gyveno pievininkai, beveik nedirbę žemės, o tik ganę gyvulius ir šienavę drėgnas pievas. Šilutės apylinkėse tebėra Sausgalių ir Petrelių pievininkų kaimai, įsikūrę pakilumėlėse tarp šlapių plotų. Sausintose pelkėse buvo įkurdinti pelkininkai, durpynuose auginę bulves ir daržoves. Tarp
Šilutės ir Rusnės tebesama Žalgirių kaimo (Bismarcko pelkininkų kolonijos) fragmentų. Paupiuose
kurdavosi žvejai – jų kaimų dalių dar yra išlikę Rusnės saloje (Skirvytėlės, Šyškrantės kaimai). Pajūrio
žvejų kaimo fragmentų išliko Karklėje (Karklininkuose). Kuršių marių žvejų – žuvininkų – sodybų yra
išlikę Drevernoje ir Kuršių nerijos gyvenvietėse.

Over the centuries, Lithuania—a traditionally agrarian country—witnessed the emergence of a
number of unique settlements. The variety of the old settlements that has been preserved to this
day is a result of the diversity of nature and differences in the historical development of separate
Lithuanian ethno-cultural regions.

Šių dienų sulaukė nedaugelis tradicinių Lietuvos kaimų, kuriuose atsispindi viso krašto ir savo regiono etnokultūrinės ypatybės. Įdomus senųjų kaimų ruožas yra Pietų ir Rytų Lietuvoje – buvusiame Vilniaus krašte.
Pietiniame Lietuvos pakraštyje, Gudų girioje („miškinių“ dzūkų krašte), tebestovi Musteika, kur būta
75 sodybų, Lynežeris, prie Ūlos upės įsikūrusios Zervynos ir kiti kaimai. Čia praeityje ne vien verstasi
žemdirbyste, bet ir rinktos miško gėrybės; kaimai buvo kuriami girios laukymėse, sodybos išdėstomos ne pagal matininkų planus, o taip, kaip gyventojams patogiau.
Valkininkų apylinkėse nuo seno gyveno žemdirbiai dzūkai, palikę keliolika tradicinių gatvinių-rėžinių kaimų (Čižiūnai, Dargužiai su 80 sodybų, Tiltai su 72 sodybomis, Klepočiai, Vaikšteniai).

Tad šiandien įvairiuose etnokultūriniuose Lietuvos regionuose galima pamatyti ir mažus kaimelius
tarp miškų (primenančius senovės baltų gyvenvietes), ir didžiuosius gatvinius-rėžinius kaimus –
baudžiavos laikų palikimą. Lėčiau nei, pvz., Vakarų Europa, besivysčiusiame krašte yra išlikę nemaža
etnografinių kaimų ir jų fragmentų – tradicinės gyvensenos liekanų.

Teksto autorius Dr. Martynas Purvinas
Fotografas Sigitas Gaudėža

Starting in the 14th century, the development of the Baltic settlements in mainland Lithuania and
Lithuania Minor was becoming increasingly different.
The “Valakas” land reform started in mainland Lithuania in the middle of the 16th century, forcing
peasants to leave their old villages for the new “street plot settlements”. Such villages were founded
at major roads and smaller paths. Every family (each of which owned 1 valakas [about 20–24 hectares] of land) was allocated a strip of land, which had to accommodate all the necessary household
buildings. This strip of land was about 50-metres wide – crosswise the street. The cultivated land
and other plots in the village were distributed in a similar way: every peasant was using at least
three strips of cultivated land in different locations. The old valakas were later further subdivided
into even smaller plots of land, often leaving a family with only one-half, one-third or one-quarter of
the valakas; accordingly, on the village site, buildings of such a holding would be cramped into a 24metre- or even a 12-metre-wide strip of land between other holdings of the settlement. This led to
the formation of the ancient type of village (Lith. sodžius)—a street plot settlement densely covered
with buildings crammed alongside the road (nearly always the positioning of buildings would be the
following: the dwelling and the granary would be constructed right next to the road, the cattle shed
would stand a bit further away from the main road, and the barn, the mow and the bathhouse would
be built the farthest away.)

Nuošaliame Dieveniškių„pusiasalyje“ yra išlikę būdingi gatviniairėžiniai kaimai – didieji Žižmai
(čia būta 56 sodybų), Rimašiai,
Poškonys ir mažesni tarpumiškių
kaimeliai. Čia, kaip ir prie Valkininkų, kaimų išdėstymas tebėra
senasis – šiose vietose jie stovi
jau po kelis šimtmečius.
Banguotose Švenčionių apylinkėse – senųjų žemdirbių krašte
driekiasi vaizdingi gatviniai
kaimai: Mėžionys (praeityje čia
buvo beveik 100 sodybų), Modžiūnai, Vidutinė, Didžiasalis,
kur tebesama įdomių senųjų
gyvenviečių fragmentų.
Tradicinių gatvinių-rėžinių kaimų
ruožas su įdomiais senaisiais trobesiais ir būdingomis sodybomis
buvo išlikęs Adutiškio ir Tverečiaus
apylinkėse (paminėtini Mėčionių
ir Kukutėlių kaimai). Ten buvo ir
savitesnis kupetinis senosios Katinautiškės kaimas, kur nuošalėje
spietėsi 11 sodybų.

Over the course of thousands of years, ancient encampments of hunters were replaced with less impermanent settlements of farmers established on richer land that could be cultivated with the agricultural
tools of the time. Major settlements were founded on fertile flatlands, and their inhabitants cultivated
quite large areas of land. Hilly and sandy areas did not allow enough food for large communities to be
grown, and these areas therefore became the site of minor settlements, the inhabitants of which generated additional profits from some other types of business. In times of unrest, farming settlements clustered around mounds and other fortified shelters. The abundance of fish in the Curonian Lagoon, lakes,
and rivers led to the formation of fishermen’s settlements on the coast of these bodies of water.

Thus street plot settlements came to dominate in mainland Lithuania. (Street plot settlements slightly differed in various locations since different land surveyors would plan limits of new settlements
with reference to varying local conditions.) Individual farm villages and old villages with a more chaotic structure, which is more characteristic of the old Baltic settlements, have been preserved only in
areas in which the land was not conducive to farming or between the limits of major street plot settlements in Samogitia (Lith. Žemaitija), which had more autonomy than other regions.

Žižmų kaimo gatvė, Šalčininkų r.
Street in the settlement of Žižmai, Šalčininkai District

ments that were no longer conducive for the more advanced agricultural activities to individual farm
villages. As early as the middle of the 19th century, farmsteads typical of this region only—nicely
organised holding with rather large buildings—became dominant in this part of Lithuania.
Serfdom was abolished in the rest of mainland Lithuania (as well as in other regions ruled by Tsarist
Russia) only in 1861—the latest in Europe. Only at the end of the 19th century through the beginning of the 20th century did the then government start encouraging villagers to move from the old
street plot settlements to farmsteads. The land reform that started in Lithuania in 1919–1922 and
led to the foundation of 150,000 new farmsteads accelerated these changes, and a few solitary holdings marking the location of former major street settlements were all that was left of the majority
of village sites. Due to a number of various reasons (often disagreements over the redistribution of
land) a few more intact old settlements were preserved in some areas up to 1944.
The Vilnius region, which was occupied by Poland after World War I and basically did not go through
any major settlement reforms, thus preserving hundreds of street plot settlements with old estates
up until 1944, was the greatest exception in Lithuania.
The Soviet occupation of June 1940, as well as events of World War II, had an impact on the old
Lithuanian settlements and the newly established farmsteads, too. Due to the brutal sovietization,
the mass collectivization of the Lithuanian traditional village that started in 1948, the old settlements went through a number of major changes in the course of several decades. Rich farmers were
repressed, and their farmsteads were demolished. Other farmers were forced to move into planned
farming settlements, and the pre-war farmsteads (considered to be inappropriate for the soviet agricultural model) were destroyed. Particularly large damage was caused in Lithuania Minor; the majority of old villages and estates were destroyed there.
Very few traditional Lithuanian settlements reflecting the ethno-cultural characteristics of the entire country and individual regions have survived to this day. A unique strip of old settlements has
been preserved in the southern and eastern parts of Lithuania—in the former region of Vilnius.
The settlement of Musteika, which used to have 75 estates in Gudu Forest (the residence of the “forest
inhabitants” of the region of Dzūkija); Lynežeris; Zervynos, which is located on the Ūla River; and a number
of other villages in the southern part of Lithuania still exist. In the past, the local people of this region would
not only farm but also collect forest goods. Settlements were founded in forest clearings, and the holdings
were arranged to meet the interests of the residents rather than the plans of surveyors.
The farmers of Dzūkija who have resided in the environs of Valkininkai since long ago have founded
quite a few traditional street plot settlements that have survived to this day: Čižiūnai; Dargužiai,
with its 80 holdings; Tiltai, with its 72 holdings; Klepočiai; and Vaikšteniai.
The distant “peninsula” of Dieveniškės has preserved the typical street plot settlements of Didieji Žižmai
(which used to have 56 holdings), Rimašiai, Poškonys, and some other minor villages established between forests. Just like the settlements outside Valkininkai, these villages have preserved the old pattern of arrangement; the settlements have been standing on the same location for several centuries.

Lithuania Minor did not go through any of such general settlement reforms and preserved a larger
number of settlements of the old structure until the middle of the 20th century. When the serfdom
was abolished in Lithuania Minor in 1807, its ancient villages expanded with a large number of farmsteads and settlements of the newcomers.

The hilly environs of Švenčionys, the land of old farmers, have preserved a number of picturesque
street villages: Mėžionys (with nearly 100 holdings in the past), Modžiūnai, Vidutinė, and Didžiasalis
all preserve unique parts of old settlements to this day.

In 1807 serfdom was also abolished in Užnemunė (Sudovia, Lith. Sudūva or Suvalkija), which was
under the rule of Prussia at the time. At that time, peasants began moving from street plot settle-

Strips of street plot villages with a number of distinctive old cottages and typical holdings have survived to this day in areas outside Adutiškis and Tverečius (in particular the settlements of Mėčionys

