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 KARAS UKRAINOJE. 
P O Z I C I J A

POPIEŽIUS PRANCIŠKUS

„Manėme, kad kitų šalių invazijos, brutalūs gatvių mūšiai 
ir branduolinė grėsmė yra tamsūs tolimos praeities prisimini-
mai. Tačiau šaltas karo vėjas, nešantis tik mirtį, griovimus ir 
neapykantą, įžūliai užgriuvo daugelio gyvenimus ir dienas.“

Kiekvienas karas yra blogis, kylantis iš neteisybės. Popiežius priminė, kad 
po Antrojo pasaulinio karo visi buvo pasiryžę siekti taikos, visi kartojo: „Nie-
kados daugiau karo!“ Praėjo septyni dešimtmečiai, ir žmonija visa tai pamir-
šo. Pasak Pranciškaus, dabar atrodo, kad „esame įsimylėję karus, Kaino dva-
sią.“ Neatsitiktinai ši problema keliama Biblijos pradžioje, kur kalbama apie 
Kainą – žudymo, o ne taikos dvasią. Tai verčia susimąstyti. „Man liūdna. Mes 
nesimokome, – sakė Pranciškus. – Tegul Viešpats būna mums gailestingas!“ 

ALGIRDAS KUMŽA
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto signataras, Lietuvos ambasadorius 
Ukrainoje (2006–2008).  

Didelė graži šalis, žmonės patyrę daugybę skriaudų istorijos tėkmėje, to-
dėl užgrūdinti dvasia… Mes esame tikri europiečiai – mūsų mentalitetas re-
miasi protu, racionalumu, o ukrainiečiai vadovaujasi širdimi. Jiems emocija, 
jausmas yra svarbiau. Mes sakome, kad laisvė yra protu suvokiama ir įstaty-
mais nustatyta, o jiems laisvė yra tai, ką sako širdis. Jos niekas negali apri-
boti net ir įstatymais, kuriuos dažniausiai atnešdavo svetimi. Jų mentalitetui 
ypač svarbi žemė. Jie nesigviešia kitų žemių, o sako: „Mes turime gražiausią 
pasaulyje žemę ir turime ją ginti.“ Žemės fenomenas jų sąmonėje prilygsta 
motinai, žmonai, dukrai.

Iš knygos „Oranžinis romanas. Ambasadoriaus užrašai“, Vilnius, 2022
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Ukrainą pirmą 
kartą tiesiogiai pa-
žinau 1968 metais. 
Tada mes, du antro 
kurso studentai, aš 
ir mano buvęs ben-
draklasis Tautvydas 
Galinis, rugsėjo mė-
nesį autostopu (t. y. 

pakeleivingais automobiliais), Vilniaus turistų klube 
„išsirašę kelialapį“, per Kijevą nuvažiavome iki Ode-
sos, o grįžome atgal per Moldovą. Miegodavome pa-
lapinėje, bet kelias naktis nakvojome ir ukrainiečių 
namuose. Malonu po tiek metų prisiminti šią šalį, 
kur ne tik apnakvindindavo, bet ir sočiai pavaišin-
davo vakariene ir pusryčiais. Beje, anksti ryte šeimi-
ninkai iškeliavę dirbti, palikdavo mums karšto maisto 
ant plytos, o raktą nuo namo paprašė palikti po kili-
mėliu – toks buvo žmonių pasitikėjimas. Tada pirmą 
kartą išbandėme nepakartojamą ukrainietiškų barščių 
skonį... 

Ir vėliau likimas mane vėl suvedė su Ukraina. 1980 
metais Kijevo autokelių institute (dabar – Ukrainos 
transporto universitetas) apgyniau daktaro diserta-
ciją. Kolegos ukrainiečiai mane dalykiškai, maloniai 
priėmė. Nuo tada su jais užsimezgė mano draugystė, 
kuri tęsiasi iki dabar.

Reikia pabrėžti, kad disertacijos gynimo reika-
lavimai buvo profesionalūs ir griežti. Mane kura-
vo prorektorius, tarybos pirmininkas habil. dr. prof. 
J. V. Chomiak. Jau tada institute gyvavo ukrainietiška 
dvasia – profesorius paskaitas skaitė apsivilkęs nacio-
nalinius marškinius, o ant mano disertacijos autorefe-

JONAS BUTKEVIČIUS
Dailininkas, profesorius, technikos mokslų daktaras  

rato leidimą spausdinti užrašė ukrainietiškai: „Dozvo-
lieno do druku“.

Tarp Kijevo autokelių instituto ir maniškio, Vil-
niaus inžinerinio instituto (dabar  – Vilniaus Gedi-
mino technikos universitetas), transporto specialistų 
užsimezgė mokslinis, o kartu ir žmogiškasis bendra-
darbiavimas. Prie to daug prisidėjo mano mokslinis 
vadovas, Miestų statybos katedros vedėjas habil. dr. 
prof. V. V. Šeštokas. Su kolegomis ukrainiečiais ren-
gėme bendras mokslines konferencijas tiek Vilniuje, 
tiek ir Kijeve, keitėmės moksline informacija ir  t. t. 
Ne vieną barščių lėkštę, užgerdami taurele „horilkos“, 
suvalgėme draugų namuose Kijeve, dažni svečiai jie 
buvo ir mūsų namuose Vilniuje, ne vieną dainą esame 
sudainavę kartu.

Aš nuo disertacijos gynimo ypač susidraugavau su 
technikos mokslų daktaru Nikolajumi Gukovu – jis 
dažnai atvažiuodavo į Vilnių, nes čia gyvena jo sesuo, 
ištekėjusi už vilniečio. Jis pakvietė mane kartu padir-
bėti Altajaus krašte kelininkų ekspedicijoje, kur ren-
gėme kelių pasportizacijos projektus. 2014 m., prasi-
dėjus Maidanui, N. Gukovas, būdamas jau 63 metų, 
vienerius metus su ginklu rankose gynė Ukrainos ne-
priklausomybę. Dabar putlerio pradėtame kare prieš 
Ukrainą jis su žmona Kijeve aktyviai dalyvauja ginant 
Kijevą. Sutarėme atšvęsti Ukrainos pergalę ir pas jį 
namuose Kijeve, ir mano sodyboje Dumsiškiuose (čia 
jis lankėsi ne kartą)!

Puikiai pažindamas ukrainiečius, žinodamas jų ne-
palaužiamą dvasią, įgimtą laisvės troškimą, meilę savo 
Tėvynei, neabejoju jų pergale! SLAVA UKRAINI!
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Jau kelis mėne-
sius mums gyvenant 
Ukrainoje vykstan-
čio karo ir grėsmių 
Lietuvos saugumui 
akivaizdoje, viešoji 
erdvė tapo kupina 
įvairiausių svarsty-
mų apie tai, kuo šis 
laikas skiriasi nuo 
buvimo taikos sąly-

gomis. Pasakyta daug į tiesos statusą pretenduojančių 
frazių, tačiau daugelis jų reikalauja platesnio paaiški-
nimo ir suvokimo, ką gi iš tiesų reiškia vienas ar kitas 
skambus sakinys ir šūkis.

Beveik visi palaikantieji Ukrainos kovą už laisvę 
sutinka su teiginiu, kad smulkių, buitinių, asmeni-
nių istorijų svarba šiomis dienomis yra antraeilė – vi-
sa galybe dabar, rodosi, veikia pati Istorija. Toks pa-
reiškimas yra tarsi savaime suprantamas, bet, geriau 
pagalvojus, juo norima pasakyti, jog vieno žmogaus 
sprendimai ir pasiryžimas tuo pat metu yra ir labai 
svarbūs, ir kartu labai nereikšmingi. Taikiu metu bu-
vome įpratę manyti, kad asmeniniai tikslai, ambicijos, 
hipertrofuota savimeilė, savųjų interesų paisymas yra 
svarbiausi. Priešingai  – kai prabyla Istorija, žmones 
suvienija vienas troškimas, dėmesys šalia esančiajam 
ir pagarba žmogiškumui, kurį žūtbūt reikia išsaugoti.

Didžiosios Istorijos laikais beveik nebelieka gali-
mybių ko nors klausti ir pačių klausimų – žmonių in-
dividualaus ir kolektyvinio socialinio buvimo gelmėse 
yra tik pats svarbiausias, klaustuku besibaigiantis sa-
kinys: gyventi ar mirti? Viena vertus, daugiau ar ma-
žiau visi esame pagalvoję apie tą laiką, kai mūsų šiame 
pasaulyje nebebus. Tokie svarstymai ramiomis aplin-
kybėmis yra labiau teoriniai ir egzistencinių traumų 
nesukeliantys. Kita vertus, bandyti atsakyti į minėtą 
klausimą mirties grėsmės pavojuje yra visai kas kita. 
Tiesiogiai kovojantieji Ukrainos fronto linijoje šią di-
lemą turbūt yra išsprendę ir pasiryžę paaukoti savo 

BUVIMO KARO METU PUNKTYRAI
Rašytojas dr. Ramūnas ČIČELIS

gyvybę dėl laisvos tėvynės. Taip žmonės įveikia baimę 
ir nuolatinę nežinią dėl savo ir artimųjų likimo.

Vardan ko šiandien yra kovojama Ukrainoje? Vėlgi 
atsakymų versijas kelis mėnesius įkyriai piršo televi-
zija, radijas, spauda, internetas, socialiniai tinklai ir 
net kaimynai neįpareigojančio pokalbio namų kieme 
metu. Ir vėl akivaizdybė – dėl laisvės, tačiau, paklau-
sus, kaip ją suprantame, nuomonės netruktų išsiskir-
ti. Lietuvos filosofijos tradicijoje pati ryškiausia laisvę 
svarsčiusių mąstytojų mintis priklauso Arvydui Šlio-
geriui. Pasak jo, laisvė yra sąmoningas savęs apribo-
jimas. Ne prievartaujant kam nors kitam, o savaran-
kiškai ir atsakingai. Kai taip laisvę apsibrėžia keturios 
dešimtys milijonų ukrainiečių, tai tampa laisvos vals-
tybės su savo pačių apribotomis sienomis pavyzdžiu. 
A. Šliogerio ir kitų egzistencinės tradicijos mąstyto-
jų šaknys – ten, kur ir demokratijos pradžia, senovės 
Graikijoje. Tuo tarpu rytietiška laisvė jau daug amžių 
reiškia ne sąmoningumo veiksmą, o beribį siautėji-
mą, kuris dažniausiai vyksta tada, kai pajuntama, kad 
dabar niekas nebevaržo. Rytietiška laisvė yra nuolati-
nis tikrovės eksperimentas, kurio metu tikrinamos ir 
nuolat peržengiamos tikrovės ribos, vakariečiui įkū-
nijančios civilizaciją, kultūrą, pagarbą kitam ir besą-
lygišką gyvybės branginimą.

Šio karo specifika, lyginant jį su ankstesniais isto-
riniais karais, ryškiausia yra tada, kai imame galvoti 
apie informacinių technologijų suklestėjimą tūkstan-
tmečių sandūroje. Juk nuoširdžiai mąstant, jei ne so-
cialiniai tinklai, apie daugelį Ukrainos įvykių pasta-
raisiais mėnesiais žinotume gerokai mažiau. Laikais, 
kai kiekvienas yra savojo socialinio tinklo profilio re-
daktorius, nuslėpti karo nusikaltimus tampa beveik 
neįmanoma. Vladimiro Putino Rusijoje pagrindinis 
propagandinis ginklas buvo ir tebėra televizoriaus 
ekranas. Feisbuko, „YouTube“ kanalų kontroliuoti 
šiandien nepajėgia niekas, gal tik Kinijos diktatūra. 
Šiandienos visuomenės į Vakarus nuo Rusijos gauna, 
vartoja informaciją ir sprendimus priima vadovauda-
mosi naujausiais technologiniais išradimais. Stebėtina 
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yra tai, kad toks išmaniojo telefono įsigalėjimas, kiek 
rodo karas Ukrainoje, nesukelia taip ilgai prognozuo-
to nužmogėjimo. Panašu, kad Vakarų valstybėse tech-
nika puikiai atlieka tą vaidmenį, kuriam ir buvo su-
kurta – tarnauti žmogui. 

Savo įrenginių ekranuose prieš kelis mėnesius ga-
lėjome matyti rusų įvykdytų karo nusikaltimų Bučoje 
ir kituose Ukrainos miestuose nuotraukas. Šios patir-
tys yra baisios. Kai esame klausiami, ar išties supran-
tame tai, kas vyksta netoli nuo mūsų, daugeliu atvejų 
turime pripažinti, kad tai – protu nesuvokiama. Vei-
kia fenomenologinis dėsnis: tai, ko nėra mūsų vaiz-
duotėje, mąstymui yra neprieinama. Kai stebėjome 
minėtas nuotraukas, suvokimo slenksčiai stipriai pri-
artėjo. Pažymėtinas ir dar vienas svarbus faktas: kai 
prieš du dešimtmečius į Niujorko Pasaulio prekybos 
centro pastatus rėžėsi lėktuvas, šie kadrai planetos te-
levizijose buvo pakartoti milijardus kartų ir taip pra-
rado skausmingą pobūdį, nes, kai tą patį matai tūks-
tančius kartų, vaizdai ima nebejaudinti. Ukrainoje 

Rusų piliečių pozicija – stručio efektas,  
arba slėpti galvą smėlyje. 

Skulptūra – Europos Parlamento kieme, Briuselyje.

vykdytų karo nusikaltimų įkalčiai ir įrodymai byloja, 
kad žiaurumas tiek viršija vaizduotės ribas, kad tai 
kartoti eteryje būtų nežmogiška. Tai – dar viena civi-
lizacinė slinktis, rodanti, kad kentėdamos Vakarų vi-
suomenės mokosi, net tada, kai tų pamokų kaina yra 
sunkiai pakeliama.

Daug kas pastaruosius mėnesius, kalbėdami apie 
Vakarų šalių reakcijas ir pagalbą Ukrainai, pastebėjo, 
kad Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose įvyko 
geopolitinių pozicijų revoliucija. Tai, kas kultūrą šim-
tmečius kultivavusiam, išsilavinusiam žmogui atrodė 
kaip siaubo filmų scenarijai, šiandien virto šiurkščia ir 
žeidžiančia tikrove. Ši visu aštrumu kelia ir formuluo-
ja klausimą: ar menas, mokslas ir religija vis dar yra 
tai, kas žmogų išvaduoja nuo barbarybės? Taigi, karas 
Ukrainoje vyksta ne vien dėl gyvybės ir mirties dile-
mos, bet ir dėl to, kaip žmonija gyvens toliau – rytie-
tiškai ar vakarietiškai: kaip kultūringi žmonės ar kaip 
baisiausi dvikojai gyvuliai?
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Kad suprastume, kas yra buvimas diktatoriškos val-
džios priespaudoje, regis, nebereikia jokių vadovėlių – 
pusė Lietuvos šias patirtis dar prisimena asmeniškai. 
Dabar didžioji Lietuvos dalis gyventojų kalendoriaus lapų 
versti bent keturis dešim- tmečius atgal tikrai nenori. 
Vis dėlto, stebint ir skaitant komentarus apie karą Ukrai-
noje, ramybės neduoda vie- nas paprastas klausimas: ar 
siųsdami rusų karinį laivą, kur vėžiai žiemoja, tuo pat 
metu ten pat nesiunčiame ir savęs? Šis klausimas – ne 
apie mūsų mandagumą ar chamiškumą (apie tai jau 
buvo plačiai diskutuota), o apie tai, kas dabar yra lie-
tuvis,  – labiau vakarietis ar rytietis? Dilema daugeliui 
atrodytų labai paprasta ir nedvejodami atsakytume, 
jog šiandien jau esame va- kariečiai. Tačiau užtektų gal 
dieną, gal savaitę paanali- zuoti mūsų viešąjį elgesį, 
santykį su valdžia, požiūrį į save ir kitus, ir netruktume 
pastebėti, kiek daug ir stip- riai mums vis dar aktuali 
kai kurių dabar prakeikto- ji rusų literatūros klasika, 
pastarąją suprantant ne kaip mokymosi ir elgsenos sche-
mų perėmimo šaltinį, o taip, kaip katalikas prieš išpažintį 
skaito knygelę „Sąžinės sąskaita“ ir joje ieško galimų nuodėmių sąrašo. Rusų rašytojai tikrai yra gyvai pavaiz-
davę ne vieną siužetą, kuris primintų, deja, ir šiandienos Lietuvą. Tokio mąstančio skaitytojo esminė pareiga ir 
tikslas būtų visomis išgalėmis nustoti kartoti tai, ko mus mokė carinė ir sovietinė okupacijos.

Laikotarpiu, kai beveik niekas nėra tikras dėl tėvynės, artimojo ir savo ateities, tebelieka galioti švietėjiška 
Voltero išmintis: svarbiausia – dirbti savajame sode ir jo neapleisti, nes tik dėl vientiso pasaulėvaizdžio ir atka-
klios pareigos išlieka ir ukrainiečiai, ir mes, lietuviai, jonaviečiai.
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Dar kartą atsi-
verčiu Valentino Se - 
rovo paveikslą „Eu-
ropos pagrobimas“. 
Tai įspūdingas anti- 
kinių siužetų epizo- 
das: erotiškasis Olim- 
po dievas Dzeusas, 
pasivertęs baltu jau-
čiu, grobia Vidurže-
mio jūros pakrante 
vaikštinėjančią mer-
gaitę Europą ir neša-

si ją į bekraščius tolius, kad paverstų dar viena savo 
meiluže, jau šeštąja, ir niekad nepaleistų iš savo ego-
centriškosios orbitos.

Kas tas klastingasis graikų Dzeusas (romėnų mi-
tologijoje Jupiteris) ir kas toji neatsargioji Europa? 
Jis – tai galingiausias audrų ir visokių stichijų dievas, 
patikėjęs savo vardą 
vienai iš Saulės siste-
mos planetų, ji  – tai 
Mėnulio dydžio šios 
planetos palydovė, tu-
rinti storą ledo plutą, 
po kuria galėtų slypėti 
vandens masyvai, ga-
lintys pagirdyti ne tik 
pirmines gyvybės for-
mas, bet ir ateities su-
peržmonių padermes. 
O gal tas Dzeusas ar 
Jupiteris  – visai ne 
dievas, tik žmogumi 
pasivertęs antžmogis, 
žemiškosios civilizaci-
jos vertybes paminantis imperatorius, svajojantis apie 
Čingischano ar Aleksandro Makedoniečio žygius? 
Apsimetėliška net jo pavardė: tik paklausykite, kone 
lietuviška, iš visa gydančių vaiskrūmių šeimos, neretai 
maišoma su šermukšniu, tad galima būtų nutuokti, 

OLIMPO DIEVAS DZEUSAS GROBIA GRAŽUOLĘ EUROPĄ
Marius GLINSKAS, žurnalistas

kad jis – visai ne antikinių laikų herojus, o, tarkime, 
rusas, tikrų tikriausias rusas, geidžiantis į savo valdas 
pasigrobti dar vieną gražuolę.

Ar gali ištirpti Europos širdis, plakanti, tarkime, 
kur nors Briuselyje, ar gali pagrobtoji pagimdyti 
klastingam barzdočiui dar tris vaikus  – Miną, Ra-
damantą ir Sarpedoną? Kodėl gi ne? Šiais laikais tai 
būtų Ukraina, Moldova, Sakartvelas. Sakysite, ne, tai 
jau ne mitologija, o kažkokia kraupi mistika, būri-
mas kavos tirščiais. Bet juk ir Serovas, ir Rubensas, 
ir Rembrantas, besidomėję šiais siužetais, buvo ta-
lentingi menininkai, o šie visada turi aiškiaregystės 
dovaną, tad gali meninėmis priemonėmis įžvelgti 
ateities įvykius. Istorija, anot istorikų, visada siejasi 
su priešistorija, tad ir dievai kartais pasiverčia žmo-
nėmis, o šie, praradę žmogišką garbę ir orumą, tiek 
susireikšmina, kad pradeda manyti, jog jų genties 
ištakos  – kur nors Krymo vynuogynuose ar palei 
Dnieprą nusidriekusiose avių ganyklose. Žavi isto-

rinė parabolė. Juk ne 
tik karingoji Jekate-
rina II kadaise buvo 
nusigavusi į pietų ste-
pes mušti totorių, bet 
ir mūsų kunigaikščiai 
girdė žirgus Juodojo-
je jūroje. Pamėginki-
me nūnai tuos žirgus 
prikelti iš legendomis 
apipintų kapaviečių...

„Ar nori rusai ka-
ro?“,  – klausiama po-
puliarioje dainoje. Tei- 
singo atsakymo siun-
čiama paklausti gar-

baus senolio, jis, girdi, tikrai žino. „Ne, nenori“, – pa-
sigirsta atsakymas. Tačiau, pasirodo, rusai turi tiek 
daug pabūklų, tankų, lėktuvų, keliskart už garsą grei-
tesnių raketų, tūkstančius kareivių, kuriuos galima 
pasiųsti į Vakarų frontus, pagaliau tūkstančius aikš-
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čių, skverų, piliakalnių, ant kurių galima statyti savo 
žuvusiems monumentus ir savo vadų sugalvotomis 
maldomis melstis. Tai jų valioje tvirtinti, kad Rusi-
ja kadaise prasidėjo nuo Kijevo, tad dabar metas šį 
kraštą denacionalizuoti, išvaduoti iš kažkokių kraujo 
broliais apsimetančių išdavikų, įrodyti, kad pajūriu 
vaikštinėjanti Europa – tai viso labo savo jausmuose 
ir vizijose nesigaudanti storašlaunė panelė, nukabinta 
nuo Rubenso drobės.

O gal vertėtų prieš tą plėšikaujančių ordų vadą iš-
rikiuoti kur nors „ant rubežiaus“ medinę šachmatų 

PADĖKA 
Emilija MARKUCEVIČIENĖ,
Vaiko ir šeimos gerovės centro direktorė

Į Lietuvą atvyksta vis daugiau nuo karo Ukraino-
je bėgančių žmonių. Remiantis statistikos departa-
mento duomenimis, įvairiuose Lietuvos miestuose jų 
užregistruota daugiau kaip 47 tūkst., tačiau skaičiai 
kinta kasdien. Ukrainiečiai prieglobsčio ieško ne tik 
didžiuosiuose, bet ir mažesniuose Lietuvos miestuo-
se ar miesteliuose, todėl Jonava – ne išimtis. Jonavos 

armiją ir pasiūlyti su Zelenskiu sužaisti lemiamą par-
tiją? Anot pasakojimų, šitaip XIX a. Rusijos ir Turki-
jos kare pasielgė rusų generolas majoras S. Urusovas, 
ketindamas nuo kulkų ir durtuvų išgelbėti tūkstan-
čius gyvybių. Gaila, turkų karvedžiai, matyt, nugirdę 
apie ruso gebėjimus, šio originalaus pasiūlymo nepri-
ėmė. Tada abi pusės patyrė didžiulių nuostolių, nors 
galutinai taip ir neišsiaiškino, kam priklauso Juodo-
sios jūros sąsiauriai. Gal šie tolimi senolių prisimini-
mai ir įkvėpė sveiko proto ir brolybės jausmų nepra-
radusius kompozitorius sukurti dainą su klausimu, ar 
nori rusai karo.

vaiko ir šeimos gerovės centre sėkmingai įsikūrė ne 
viena ukrainiečių šeima, bendras centre apgyvendintų 
žmonių skaičius siekia 41. Didžioji dalis apsistojusių 
ukrainiečių – moterys su vaikais, atvykusios iš Kyjivo, 
Zaporižės, Vinicos, Rovensko, Dnepropetrovsko ar 
Luhansko apskričių, Slavutičiaus, Rovno, Marganeco 
ir kitų miestų. 
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Klausydamiesi prieglobsčio ieškančių moterų pa-
sakojimų apie tai, kas vyksta Ukrainoje ir ką joms te-
ko išgyventi atvykstant į Lietuvą, galime tik įsivaiz-
duoti, kokios sunkios, sukrečiančios ir gyvenimą 
aukštyn kojomis apverčiančios yra jų patirtys. Jonavos 
vaiko ir šeimos gerovės centre prieglobsčio ieškantys 
ukrainiečiai gali nors trumpam atsikvėpti (tiek, kiek 
tokioje situacijoje yra įmanoma). Centro darbuotojai, 
bendraudami ir bendradarbiaudami su kitomis įstai-
gomis, teikė informaciją apie tai, kur galima kreiptis 
pagalbos, organizavo paramos ukrainiečiams perda-
vimą iš Jonavoje gyvenančių žmonių, vyriausybinių 
ir nevyriausybinių organizacijų, rėmėjų. Centro dar-
buotojai, atsižvelgdami į kiekvienos šeimos situaciją 
ir poreikius, teikė pagalbą socialinės infrastruktūros 
klausimais: padėjo kreiptis į sveikatos priežiūros spe-
cialistus, registruoti vaikus į darželius ir mokyklas, 
ieškoti darbo, vykti į banką ir kt. Nors kai kurie at-
vykę vaikai mokslus tęsia nuotoliniu būdu Ukrainos 
mokyklose, dalis jų pradėjo lankyti ir Jonavoje esan-
čias mokyklas. Jau šiandien vaikai sėkmingai inte-

SPRENDIMAS

Jonavos savivaldybės taryba savo sprendimu vie-
našališkai nutraukė draugystę su miestais, kurie ne-
išreiškė pilietinės pozicijos, nepasmerkė nusikaltimo 
žmogiškumui. Tai reiškia, kad nebuvo tikros draugys-
tės, bendrų tikslų, o tik šventiniai vizitai vieni pas ki-
tus. Buvusių draugų problemos daug gilesnės, nei ma-
nėme, ir ateityje jų tik gausės. Išreikšta savivaldybės 
tarybos pozicija – visų mūsų nuostata: negerbti kitos 
tautos – reiškia pažeminti savo tautą.

gruojami į Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos, 
Raimundo Samulevičiaus progimnazijos ir kitų mo-
kyklų klases, vyresni tęsia galimybę įgyti profesiją Jo-
navos politechnikos mokykloje. Centro darbuotojai 
aktyviai padeda vykdyti ir darbų paiešką – ukrainie-
tės sėkmingai įsidarbino Jonavoje: kepykloje „Baltasis 
pyragas“, bare „Pavėsis“ ir kt.

Ukrainietės yra dėkingos už palaikymą ir gerano-
riškumą, jaučiasi gaunančios visą reikiamą pagalbą. 
Todėl vertiname ir jaučiamės dėkingi už bendradar-
biavimą siekiant bendro tikslo Jonavos savivaldybei, 
Socialinių paslaugų centrui, Pirminės sveikatos prie-
žiūros centrui, mokykloms, ukrainietes įdarbinan-
čioms įstaigoms ir, žinoma, Jonavos gyventojams už 
geranorišką pagalbą, paramą ir paaukotus daiktus. 
Tikimės ir siekiame, kad visų pagalba iš Ukrainos at-
vykusioms ir dar atvyksiančioms šeimoms palengvins 
integraciją ir neabejojame, kad sulig kiekviena diena 
jiems pavyks susigrąžinti prarastą psichologinę pu-
siausvyrą ir stabilumą. 
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 
vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 
2 dalies 42 punktu ir 20 straipsnio 2 dalies 
12 punktu, atsižvelgdama į Lietuvos Respu-
blikos Seimo 2022 m. vasario 24 d. rezoliu-
ciją Nr. XIV-930 „Dėl Rusijos ir Baltarusijos 
agresijos prieš Ukrainą“, Jonavos rajono savi-
valdybės taryba nusprendžia:

Vienašališkai nutraukti Jonavos rajono 
savivaldybės ir Polocko miesto bendradar-
biavimo sutartį, pasirašytą 2008 m. birželio 
23 d.

 Jonava, 2022 m. kovo 3 d. 1TS-37

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 
vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 
2 dalies 42 punktu ir 20 straipsnio 2 dalies 
12 punktu, atsižvelgdama į Lietuvos Respu-
blikos Seimo 2022 m. vasario 24 d. rezoliu-
ciją Nr. XIV-930 „Dėl Rusijos ir Baltarusijos 
agresijos prieš Ukrainą“, Jonavos rajono savi-
valdybės taryba nusprendžia:

Vienašališkai nutraukti Jonavos rajono 
savivaldybės ir Bagrationovsko miesto ben-
dradarbiavimo sutartį, pasirašytą 2009 m. 
rugsėjo 5 d.

  Jonava, 2022 m. kovo 3 d. Nr. 1TS-36
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Šiais metais minime Jonavos parapijos ir 
miesto bažnyčios, skirtos „visagalio Dievo ir 
jo garbingiausios Mergelės Marijos Aplan-
kymo, taip pat šventųjų Jurgio, Mikalojaus, 
Martyno ir Onos garbei“, steigimo akto 500 
metų jubiliejų. Ant pergamento lotynų kalba 
parašytą aktą neseniai transkribavo ir išver-
tė Vilniaus universiteto docentas Mindaugas 
Strockis. Šis dokumentas  – tai Vilniaus vys-
kupo raštas, įsteigiantis Liepininkų (pradinis 
Skarulių gyvenvietės pavadinimas) bažnyčią 
(Vilnius, 1522 m. birželio 4 d.). Po įžangos 
jame pacituoti du kiti dokumentai: pačių ba-
jorų fundacijos raštas (Kaunas, 1522 m. kovo 
7 d.) ir valdovo Žygimanto Senojo patvirtini-
mas (Vilnius, 1522 m. gegužės 15 d.). Tolesnis 
tekstas yra įžangos tęsinys, kuriame Vilniaus 
vyskupas įsteigia bažnyčią. Pabaigoje pridė-
tas Vilniaus vyskupo notaro patvirtinimas.

Tai seniausias lig šiol archyvuose rastas  per-
gamentas, susijęs su Jonavos kraštu. 

Kita reikšminga jubiliejinė data – 400 metų, 
kai 1622 m. pradėjo veikti Šv. Onos parapijos 
bažnyčia. Mums ši data svarbi, nes tai seniau-
sias išlikęs Jonavos architektūrinis kultūros 
paveldo statinys, turintis ypatingą aurą.

Taip pat skaitytojams pateikiame Kauno arki-
vyskupijos kurijos archyve esančio seniausio 
(1634 m.) Skarulių bažnyčios inventorizacijos 
akto vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas atlik-
tas mūsų metraščio skaitytojams suprantama, 
redakcijos pataisyta kalba, tačiau siekiama 
palikti vertimą, o ne atpasakojimą. Vertėjo 
prielaidos nurodytos skliausteliuose arba iš-
našose kartu su liturginių (bažnytinių) termi-
nų ir inventoriaus priklausinių paaiškinimais. 
Vertėjas prof. Andriejus Edvardas Ancuta, 
nuolatinis „Taurostos“ pagalbininkas ana-
lizuojant istorinę krašto praeitį ir verčiant į 
lietuvių kalbą ne vieną leidinį, šį aktą vertina 
kaip šiandieninės Skarulių Šv. Onos bažnyčios 
seniausio laikmečio dokumentinį liudijimą. 

                                                                                                          
Redaktorius 

400

SKARULIŲ ŠV.ONOS BAŽNYČIOS JUBILIEJAI



I. Datos ir žmonės

13

TRANSKRIPCIJA

Skaitytojo patogumui originalo eilutės paliktos kaip 
atskiros pastraipos (kur reikia, pažymėti žodžio kėli-
mo į kitą eilutę brūkšneliai).

Valdovo Žygimanto Senojo patvirtinimo tekstas pati-
krintas pagal Vilniaus universiteto bibliotekos (VUB) 
Rankraščių skyriuje esantį nuorašą.

Tekstas perrašytas įprasta lotyniška rašyba, išsklei-
džiant originalo santrumpas. Tikriniai vardai perrašy-
ti raidė raidėn.

Skylės pergamente ir nublukusios vietos užpildytos 
pagal kontekstą arba VUB nuorašą, pažymėtos [lauž-
tiniais skliaustais]. 

Liepininkų (Skarulių) Šv. Onos bažnyčios fundacijos aktas, 1522 m. Pergamentas.
 Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1671, ap. 4, b. 438, l. 192.

LIEPININKŲ (SKARULIŲ) BAŽNYČIOS 
ĮSTEIGIMO AKTAS, 1522 M.

Transkripcija ir vertimas.  
Aut. doc. M. Strockio
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Smulkūs originalo netikslumai pataisyti {riestiniuose skliaustuose}.

Didžiosios raidės originale vartojamos ne visai taip, kaip dabar. Transkripcijoje didžiosios raidės skaitytojo 
patogumui surašytos, kaip dabar įprasta.

Originale beveik nėra skyrybos ženklų, išskyrus vieną porą skliaustų dokumento pabaigoje. Cituojamų doku-
mentų pradžios originale parašytos didesnėmis raidėmis. Transkripcijoje skyrybos ženklai sudėti skaitytojo 
patogumui.

---------------------------- *** ----------------------------

Joannes ex ducibus Lithuaniae, Dei gratia electus confirmatus Vilnensis, universis et singulis tam praesentibus quam 
futuris quorum interest, intererit aut interesse poterit, quoslibet in futurum quosque praesens tangit negotium, salutem in 
Domino. Cum inter humanae condicionis actiones et opera nihil tam salu-

bre tamque efficax esse censeatur, quam ad ea meditando intendere, pro quo cultus divinus augeatur, sana hac 
consideratione dilecti nobis in Christo nobilis Magdalena vidua nec non Venceslaus et Georgius {Gregorius} Andrzeÿoviczii 
germani atque Matthias Pÿotraskovicz et Stanislaus Bogdanovicz de districtu Cawnensi

nostrae dioecesis, zelo piae devotionis accensi, cupientes cultum divinum adaugere et metere in futurum, quod in presenti 
vita seminarent, pro sua suorumque parentum, praedecessorum et successorum salute, curiam Lipnÿki nuncupatam in 
districtu Cawnensi sitam, pro ecclesia parochiali in dicta curia seu bonis Lipnÿki

in honorem omnipotentis Dei et eius genitricis gloriosissimae virginis Mariae visitationis et sanctorum Georgii, Nicolai, 
Martini et Annae noviter erigenda, certis literis infra insertis de consensu speciali sacrae Regiae Maiestatis donarunt 
realiter et cum effectu assignarunt, petentes debita cum instantia bona ipsa immu-

nitati ecclesiasticae ascribi dictamque ecclesiam parochialem perpetuam cum curia de novo erigi eidemque ecclesiae 
et eius Rectori pro tempore exsistenti bona et possessiones infrascriptas applicari et appropriari, nec non coemeterium, 
fontem baptismalem, campanile, campanas et alia iura et insignia, parochialem

ecclesiam demonstrantia, aedificari admitti. Quarum quidem literarum, de quibus supra facta est mentio, tenor sequitur et 
est talis: „In nomine Domini. Amen. Quia ea quae ad perpetuitatem decernuntur, nisi literarum apicibus et testimonio fide 
dignorum solidentur, ob labilem hominum memoriam de facili edaci

vetustate temporum e memoria pereunt, igitur universis et singulis reverendissimis, illustrissimis, magnificis, generosis, 
validis, serenis proceribus, nobilibus, episcopis, principibus, palatinis, castellanis, capitaneis, burgrabiis, tenutariis et aliis 
cuiuscumque status et eminentiae exsistentibus, quocumque

titulo schematis insignitis aut culmine honoris evectis ceterisque, quibus expedit aut expedire quandolibet dinoscitur, 
juris pontificii et imperialis judicibus eorumque vices gerentibus, praesentibus et futuris, harum notitiam habituris, visuris, 
lecturis aut audituris nos, nobiles districtus Cawnensis Venceslaus

et Gregorius Andrzeyoviczii, fratres germani, et Mathias Pÿotraskovicz, necnon Stanislaus Bogdanovicz recognoscimus 
harum serie literarum publice profitentes et in palam deducentes, quod prout iam dudum parentes nostri suprafati curiolam 
in Lipnÿki cum terris et agris suis cultis et colendis una cum kmethonibus et omnibus servis obnoxiis seu fa-

milia illibera necnon cum pratis et pascuis, silvis, nemoribus, gaiis et rubetis, simul cum servitiis et provectibus suis nobili 
domino divae recordationis Nicolao Stankovicz patruo nostro et suae legitimae uxori Magdalenae pro certis pecuniis 
vendiderant, ita longe late circumferentialiterque prout soli habuerunt et haereditarie possi-

debant, praefato nobili domino Nicolao et eius consorti dominae Magdalenae etiam ita tenendum et possidendum 
haereditarie pacifice et aeviterne prout literae venditionis talis curiolae ac terrae clarius sonant, et ipse dominus Nicolaus 
Stankovicz patruus noster cum sua praefata domina easdem terras, cum praefatis kmethonibus

et obnoxiis et omnibus aliis attinentiis eiusdem curiolae in Lipnÿkÿ superius expressis, tenuit et possidebat quiete et 
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pacifice. Tandem motus divino potius instinctu quam humano, una cum sua consorte domina Magdalena pro salute 
animae suae et suorum praedecessorum et futurorum sibi attinentium propinquorum

easdem terras cum omnibus superius expressis praefatae terrae in Lipnÿkÿ attinentiis pro ecclesia et presbyterio eiusdem 
ecclesiae in Lipnÿkÿ noviter erigendae et construendae ad laudem Dei et beatae virginis eius verbigenae et omnium 
sanctorum sub titulo tamen et vocabulo in speciali Visitationis Mariae,

sancti Georgii, Martini, Nicolai, Annae in aeternum ecclesiae liberaliter dedit, donavit, dotavit et inscripsit tenendas, 
possidendas praefato curato ecclesiae, perpetue et in aevum legitime praesentando et investigando, et tandem aliis 
successoribus curatis praedictae ecclesiae in Lipnÿkÿ successive per eos vel eas qui ius pa-

tronatus, collationis suprarecensitae ecclesiae in Lipnÿkÿ principale ac praecipuum praesentandi etc. habuerint; sed quia 
saepefatus dominus Nicolaus Stankovicz patruus noster non relicta prole ex hac luce migravit, extunc nos suprarecensiti 
heredes parentum nostrorum defunctorum Venceslaus, Gregorius, Mathias

et Stanislaus praefatam curiolam Lipnÿkÿ cum singulis terris, kmethonibus, obnoxiis, pratis, silvis et ceteris omnibus 
attinentiis eiusdem terrae, patruo nostro domino Nicolao Stankovicz absque haerede ullaque prole relicta defuncto, iure 
repetere ab ipsa domina Magdalena contorali eius patrui nostra voluimus

ipsamque donationem p[raemissam] huiusmodi ecclesiae in Lipnÿkÿ per patruum nostrum etc., ut praefertur, factam 
praepedire machinabamur, quoniam ad nos sicut ad propinquiores talis curiola cum singulis terris et attinentiis eiusdem 
devolvi concernebatur, extunc praefata domina Magdalena patrui nostri praefati coniux

legitima, dolens ne tam bonum Domino Deo et divae virgini et sanctis eius, ut pertractatum est, pro salute communi et 
ceterorum propinquorum et omnium christianorum inchoatum, disrumperetur [neque] ad finem non peractum annihilaretur, 
nos petiit ut a tali repetitione hereditatis supersederemus dimitteremusque huiusmodi actionem

et litem, sed ut recordantes parentum nostrorum salutem necnon nostram et patrui nostri, et ceterorum praedecessorum 
et futurorum, illud, quod patruus noster ex instinctu Dei fecit, ut non frangeremus, et sic nos inclinati ad iustam petitionem 
et consonam, cupientes ibidem salutem nostram et omnium superius expressorum et sin-

gulorum christianorum, consensimus petitioni consortis nostri patrui dominae Magdalenae et donationi divae recordationis 
domini Nicolai patrui nostri ecclesiae in Lipnÿkÿ factae cum praefatis terris, kmethonibus, obnoxiis, pratis, pascuis, silvis 
et cum aliis omnibus attinentiis praedictae curiolae in Lipnÿkÿ, prout parentes nostri

domino Nicolao patruo nostro vendiderant, approbamus, roboramus, ratificamus praesentibus literis nostris, eodem curato 
ecclesiae in Lipnÿkÿ singula ista cum curiola et terris etc. tenendum, possidendum pacifice et in aevum; insuper et illas 
partes hereditatis, quas nobis patruus noster dominus Nicolaus Stankovicz, superstes

exsistens, post mortem suam tenendas et possidendas assignavit et inscripsit, curato eiusdem ecclesiae in Lipnÿkÿ 
ex speciali nostra gratia addimus, donamus et inscribimus eidem ecclesiae etc. his scriptis perpetue habendum et 
possidendum, recedimusque et abrenuntiamus et resignamus ab omni iure pro-

pinquitatis, quod habuimus ad praefatam curiolam, terras, kmethones, obnoxios etc. in Lipnÿkÿ, publice per praesentes 
recognoscentes, quod ullum ius propinquitatis ad possidendum et repetendum praefatas terras cum omnibus attinentiis 
praedictae curiolae in Lipnÿkÿ nobis aut nostris successoribus, legitimis coheredibus relinquimus,

sed omnia ista, prout praefatus patruus noster plebano praefatae ecclesiae dedit, donavit et inscripsit, sic et nos omnia 
cum toto aeviterne recedentes ab omni propinquitate, ullumque ius propinquitatis repetendi aut succedendi nobis aut 
nostris liberis et ceteris propinquis relinquentes; ita tum quod nos suprafati nobiles Venceslaus, Gregorius,

Mathias et Stanislaus hoc sibi excupimus et reformamus, quod post obitum dominae Magdalenae coniugis patrui nostri 
collatores eiusdem ecclesiae in Lipnÿkÿ nos praefati nobiles debemus fore principales aut post nostram migrationem ex 
hac luce nostri successores legitimi unatim cum istis nobilibus aliis in

Lipnÿkÿ, qui etiam sua bona hereditaria etc. curato ecclesiae praefatae in ibidem donaverunt, quorum nomina in fundatione 
praefatae ecclesiae recensentur. Illud etiam recognoscimus nos saepefati nobiles Venceslaus, Gregorius, Mathias et 
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Stanislaus, quod domina Magdalena suprafata patrui nostri coniux pro praefato consensu nostro et

ratificatione donationis patrui nostri praedictae curiolae, terrarum, bonorum etc. cum omnibus attinentiis eiusdem superius 
expressis et pro nostra additione et donatione speciali curato praefatae ecclesiae nos reconciliavit viginti sexagenis 
grossorum monetae Lithuanicalis, quas ipsa nobis iam ex integro reddidit et plene

persolvit, et propter hoc recessimus et abrenuntiamus ius propinquitatis nostrae ad suprafatam curiolam, terras etc. cum 
omnibus attinentiis eiusdem, nullum ius de cetero in perpetuum nobis aut nostris heredibus vel successoribus ad praefata 
bona succedendi et repetendi relinquimus, ex nunc sicut ex tunc et ex tunc sicut ex nunc, eumque

consensum nostrum et talem abrenuntiationem hereditatis, propinquitatis et iuris ad praefata bona et singula superius 
expressa et donationem talem patrui nostri domini Nicolai Stankovicz praefatae ecclesiae et nostram additionem 
donationemque volumus et promittimus per praesentes observare irrefringibiliter, perpetue et in aevum per nos et nostros 
coheredes sub poena

conservationis salutis animarum nostrarum et formidinis incursionis aeternae damnationis statum, quod et saepefata 
domina Magdalena praefatas terras curiolae iam dictae ecclesiae in Lipnÿkÿ per maritum suum patruum nostrum cum 
omnibus attinentiis eidem datas, donatas et inscriptas ullo pacto a praefata ecclesia alienare aut diminuere

debet sub conservatione suae salutis. Poterit tum interim quod superstes erit aliqua bona pro necessitate su[a re]servare, 
tandem decedens e vita annua curato praefatae ecclesiae aeviterne inscribere. Datum et actum Cawnae, feria tertia 
proxima post dominicam Laetare, Anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo secundo, praesentibus

honorabilibus, honorandis ac nobilibus testibus fide dignis ad hoc specialiter vocatis dominis: domino Bartholomaeo 
c[apella]no Sanctae Crucis, etiam Martino de Vassÿlÿskÿ commendario pro tunc ecclesiae parochialis sancti Petri, domino 
Andre{a} Koriczkÿ, Paulo Hircino artium baccalario, necnon Gregorio Lovÿecz rectore scholae Cawnensis, nota-

riis publicis clericis Vilnensis dioecesis et nobilibus Nicolao Gÿneÿthovicz, Bogdano Paczovicz, Paczo Kudreno, Tho[.. 
....]oÿschovicz, Thauthko Gabrielis, Georgio Bernathowicz, terrigenis districtus Cawnensis, et proinde Jacobo Dargovicz 
scabino civitatis. In cuius rei testimonium nos Venceslaus et Gregorius fratres germani

suum proprium sigillum praesentibus subimpressimus. Nos vero Mathias Pÿotraschovicz et Stanislaus Bogdanovi[cz, quia 
pr]opria sigilla sua pro tunc non habemus, extunc petivimus providum dominum Jacobum Dargovicz iuratum Cawnensem, 
ut nobis duobus proprium sigillum suum accomodaret et de parte nostra has literas

nobis confirmaret sigillo suo, qui annuens votis nostris fecit; quod sigillum promittimus pro rato et grato [tamquam] si suis 
propriis sigillis applicaremus. Insuper nos nobiles suprarecensiti Venceslaus, Gregorius, Mathias, Stanislaus pro uberiori 
testimonio et solidiori fide petivimus dominum Bartholomaeum

capellanum Sanctae Crucis, etiam publicum notarium et dominum Martinum commendarium Cawnensem, ut et ipsi sua 
pr[opria sig]illa praesentibus literis applicarent, qui consonis petitionibus deferentes applicaverunt in ratitudinem firmiorem 
testimonii. Datum et actum anno, die, mense, loco, praesentibus, prout supra.“ „In nomine

Domini. Amen. Ad perpetuam rei memoriam. Ea, quae ad perpetuitatem conceduntur, praesertim in l[audem Dei] ecclesiis 
dedicantur, ne a memoria humana excidant, ut literis mandentur necesse est. Proinde nos Sigismundus Dei gratia rex 
Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Samogithiaeque etc.

dominus et heres, significamus tenore praesentium, quibus expedit universis, praesentibus et futuris ha[rum notitia]m 
habituris, quomodo pro praedictae nobilis Magdalenae relictae olim nobilis Nicolai Stankovicz, per magnificum Georgium 
Hylÿncz marschalkum curiae nostrae ac Brestensem et Cawnensem capitaneum

aliosque consiliarios nostros supplicatum est nobis, quatinus curiam Lipnÿkÿ in districtu Cawnensi sit[am et per i]psos 
coniuges olim Nicolaum et Magdalenam a parentibus nobilium Venceslai et Gregorii Andrzeoviczii germanorum atque 
Mathiae Pÿotraskovicz et Stanislai Bogdanovÿcz emptam, ecclesiae

parochiali in Lipnÿkÿ ibidem in honorem omnipotentis Dei atque visitationis gloriosissimae virginis Mar[iae et sanctor]um 
Georgii, Nicolai, Martini et Annae, denuo erigendae seu erectae ac eius rectori pro tempore exsistenti perpetuo ascribi et 
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incorporari admitteremus et consentiremus, prout ipsamet Magda-

lena una cum praefatis nobilibus Venceslao, Gregorio, Mathia et Stanislao, propinquitatem et ius succeden[di ad dicta] 
bona Lipnÿkÿ habentibus, tam specialibus literis suis quam praesentibus nostris inscribit, dat et donat inscribuntque et 
donant perpetuo eidem ecclesiae et rectori eius in Lipnÿkÿ, iure patronatus tamen pro se

et successoribus suis principaliter ac simul pro his nobilibus, qui etiam nonnihil bonorum suorum hered[itariorum di]ctae 
ecclesiae donarunt, reservato; nos itaque Sigismundus Rex praefatus, attendentes petitionem eiusmodi ad nos porrectam 
esse piam et iustam, de singulari gratia atque clementia nostra suprascriptam

curiolam Lipnÿkÿ et cum huius terris, quas praedictus Nicolaus olim patruus ipsis Venceslao, Gre[gorio, Mathiae] et 
Stanislao nepotibus suis post mortem suam per ipsos tenendas inscripserat et assignaverat, de quibus et successione ac 
propinquitate eorum ipsi nepotes, acceptis viginti sexagenis ab

dicta Magdalena vidua in vim redemptionis, cesserunt, resignaverunt eisque abrenuntiarunt, cedunt, res[ignant, et  
a]brenuntiant, perpetuo in favorem dictae ecclesiae ac plebani eius ibidem in Lipnÿkÿ, omniaque alia et singula bona 
hereditaria seu terrestria praefatae ecclesiae et rectori eius sic, ut praemittitur, per quascumque perso-

nas donata et inscripta, approbandum, ratificandum et confirmanda duximus atque inscriptiones desuper per eosdem 
[fundatores] factas in omnibus articulis, clausulis, condicionibus et punctis ac in toto earum tenore approbamus, ratificamus 
et confirmamus, decernentes praedictam curiolam Lipnÿkÿ atque alia bona praefatae ecclesiae

inscripta per rectorem seu plebanum eius pro tempore exsistentem cum omnibus hominibus, liberis et obno[xiis, terris, 
a]gris, campis, cultis et incultis seu desertis, pratis, {h}ortis, horreis, borris et gaiis, mericis, piscinis, fluviis, gurgitibus, 
stagnis, rivis, piscibus, aucupiis, venationibus quarumcumque ferarum

et avium, laboribus,1 datiis pecuniariis et mellis, alveariis, apibus et melle exinde proveniente et generaliter ac sin[gulariter 
cum] omnibus proventibus, redditibus et obventionibus, quomodolibet ad dicta bona coniunctim vel singillatim pertinentibus, 
quibuscumque nominibus nuncupatis, cum omni iure, dominio et proprietate, nihil penitus excipiendo, tenen-

dum, habendum, pacifice possidendum, utifruendum ac cum meliori condicione atque consilio et consensu suprascriptorum 
patronorum [et fundatorum] commutandum tenore praesentium mediante in perpetuum, et propterea nos eiusmodi 
universa et singula bona immobilia praefatae ecclesiae et plebano ascripta, data et donata, immunitati ecclesiasticae 
libertatis ascribendum, uniendum et in-

corporandum auctoritate ecclesiastica ac ordinaria admittimus atque consentimus, et quantum in nobis est, ipsi etiam 
ascribimus, uni[mus, incorpor]amus et invisceramus, tenore praesentium mediante in perpetuum. In cuius rei testimonium 
sigillum nostrum praesentibus est subappensum. Actum et datum Vilnae, feria quinta sanctae Zophiae, anno Domini 
millesimo quingentesimo vigesimo secundo,

praesentibus magnificis ac generosis Alberto Martini Gaschtold palatino Vilnensi, Stanislao Joannis castel[lano Vilne]nsi 
et capitaneo Samogitiensi, Joanne Zabrzezÿnskÿ magno ducatus nostri marschalko et Novogrodensi, Petro Stanislai de 
Czÿachonovÿecz2 Polocensi palatinis, et capitaneo Drohiciensi, atque Georgio

Hilÿncz3 curiae nostrae marschalko et Brzastensi ac Cawnensi capitaneo et aliis quam plurimis consiliariis et [curiali]bus 
nostris, testibus ad praemissa, sincere et fidelibus dilectis. Sigismundus Rex subscripsit.“ Ad relationem praefati magnifici 
Alberti Gastold palatini Vilnensis, nos vero Joannes episcopus praefatus, etsi nostri ad id

libenter favoris impertimus plenissimum, potissime cum temporum requirit necessitas, causae persuadent rationabiles 
[atque di]vini cultus augmentum id exposcit, ne non advertenter per indicium facere videamur in praemissis praecipitare 
volentes, literas cridae in vim citationis pro certo et peremptorio termino contra omnes et singu-

1     VUB nuoraše po laboribus dar pridurta honoribus, bet pergamente šio žodžio nėra.
2     VUB nuoraše rašoma Ciechonowiec.
3     VUB nuoraše šioje vietoje rašoma Hlinicz.
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los sua communiter vel divisim interesse credentes, ne imposterum aliquam ignorantiam praetendere valeant au[t quomo]-
dolibet allegare possint praemittendam, duximus prout et praemisimus. Quo quidem termino adveniente, iterum pro parte 
eorumque nobilium crida reproducta fuit nobis, supplicantium, quatinus dictam ecclesiam parochia-

lem in Lipnÿkÿ de novo erigere, bona supra specificata immunitati ecclesiasticae ascribere in contum[aciam] sua 
interesse putantium citatorum non comparentium dignaremur. Ad quorum namque petitionem nos (qui ex creditae nobis 
dispensationis officio id zelo ferventiori summoque ac vigili studio curamus,

ut saluti animarum, {ob} quas unigenitus Patris {Filius} per ineffabilem misericordiam suam in suo sanguine im[molat]
us est, ante omnia provideamus, quid tunc nos fecisse arbitramur, si, ubi necesse est, legum latores populo donum et 
omnibus Jesu Christi pastor{ibus}, qui pabulo verbi Dei et sacrament{orum} dispensatione in vitam

aeternam aedificent, constituimus), cupientes motum divinum in hac nova christianitate adaugere animarumque saluti 
dictorum nobilium et ceterorum inibi habitatorum, ex debito, ut tenemur officii nostri pastoralis, consulere, humilibus etiam 
ac devotis supplicationibus praefatorum nobilium inclinati, cita-

tos legitime non comparentes contumaces reputamus et pronuntiamus, et in eorum contumaciam nemine contradicente, 
ecclesiam parochialem in praefatis bonis Lipnÿkÿ ad honorem omnipotentis Dei et eius gloriosissimae virginis Mariae 
visitationis necnon sanctorum Georgii, Nicolai, Martini et Annae ereximus, funda-

vimus, praesentibusque erigimus, fundamus, Christi nomine invocato decernentes, ut ex nunc perpetuo in ecclesia 
ibidem aedificata seu aedificanda ecclesiastica administrentur et dispensentur sacramenta, fons baptismalis, campanile, 
campanae, coemeterium et alia iura et insignia, parochialem ecclesiam repraesentantia,

erigantur et aedificentur, praedictaque omnia bona donata, largita, data et appropriata ipsi ecclesiae in Lipnÿkÿ et eius 
rectoribus pro tempore exsistentibus auctoritate nostra ordinaria confirmamus, ratificamus et approbamus, ipsa in 
libertatem ecclesiasticam suscipiendo ac ecclesiastica fore decernendo; quodque pro repetitione ipsorum, quo-

tiescunque opportunum fuerit, ad forum spiritualis iudicis deinceps habeatur recursus, ius patronatus vero et praesentandi 
praedictae ecclesiae, quoties ipsum quovismodo vacare contigerit, memoratis nobilibus et eorum successoribus legitimis 
perpetuo reservamus. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium praemissorum praesentes

nostras literas per notarium publicum factique huiusmodi coram nobis scribam infrascriptum scribi, subscribi, publicari 
mandavimus, sigillique nostri appensione legitima iussimus et fecimus communiri. Actum et datum Vilnae, die Mercurii 
quarta mensis Junii, anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo secundo,

indictione decima, pontificis sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Adriani divina providentia sede vacante 
in summum pontificem electi anno suae electionis primo, praesentibus venerabilibus viris dominis Jacobo Staschkowskÿ 
canonico Cracoviensi, sacrae regiae maiestatis secretario, Joanne Albino decretorum

doctore canonico Vilnensi, Stanislao Sczarlÿnskÿ cancellario nostro, Laurentio de Gnezna, Joanne de Cracovia, Andrea 
Mÿerynskÿ notariis publicis ad praemissa vocatis atque rogatis.

Ego, Mathias Bertrandus de Borkowo, cleri[cus dioec]esis Plocensis, notarius sacra auctoritate apostolica publicus et 
coram memorato in principio reverendissimo in Christo patre et domino, domino Joanne

Ex Ducibus Lituaniae, Dei gratia episcopo Wilnensi, [causarum huiusmo]di scriba, quia praesentium literarum fundatus 
consensus Regiae Maiestatis, praesentationi, erectioni, confirm[ationi a]liisque omnibus et singulis praemissis,

dum sic ut praemittitur agerentur et fierent, una cum praenominatis testibus praesens interfui eaque sic fieri vidi et audivi, 
ideo hoc praesens publicum instrumentum seu erectionis literas manu

alterius fideliter scriptas exinde confirmavi, sigilloque et nomine nostris solitis et consuetis una cum praenominati 
reverendissimi in Christo patris domini Joannis episcopi Vilnensis sigilli legitima appensione communivi

et consignavi in fidem et testimonium praemissorum rogatus et requisitus.

---------------------------- *** ----------------------------
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PAAIŠKINIMAI

Šis dokumentas yra Vilniaus vyskupo raštas, įsteigiantis 
Liepininkų bažnyčią (Vilnius, 1522 m. birželio 4 d.); po įžangos 
jame pacituoti du kiti dokumentai: pačių bajorų fundacijos 
raštas (Kaunas, 1522 m. kovo 7 d.) ir valdovo Žygimanto Senojo 
patvirtinimas (Vilnius, 1522 m. gegužės 15 d.; šio patvirtinimo 
nuorašas yra Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių 
skyriuje). Tolesnis tekstas yra įžangos tęsinys, kuriame Vilniaus 
vyskupas paskelbia apie bažnyčios steigimą. Pabaigoje pridėtas 
Vilniaus vyskupo notaro patvirtinimas.

Apie vardus. Kai kurie vardai dokumente rašomi lotyniškomis, 
o kiti lenkiškomis formomis. XVI amžiaus pradžios lenkų kalbos 
rašyba buvo ne visai tokia pat, kaip dabartinė. Svarbesni 
skirtumai yra šie:

priebalsis [v] rašomas ne tik raide w, kaip dabar, bet ir v;

raidės cz gali reikšti ne tik cz [č], bet ir c;

vietoje dabartinės rašybos raidžių i arba j dažnai rašoma ÿ (tai 
būtų galima traktuoti ir kaip raides ij; rankraštyje tai atrodo 
vienodai ir rašančiojo požiūriu tai yra tas pats);

priebalsis [š] rašomas sch, o ne sz, kaip dabar.

Liepininkai. Liepininkų kaimo pavadinimas dokumente rašomas 
Lipnÿki arba Lipnÿkÿ; šiuolaikine lenkiška rašyba tai būtų Lipniki. 
Akivaizdu, kad tai yra lietuviško pavadinimo Liepininkai vertimas 
į lenkų kalbą. Taip pat XVI amžiuje yra paliudytas šio kaimo 
pavadinimas rusėnų (dar vadinama LDK kanceliarine) kalba, 
kirilica „Лепиники“ [Lepiniki]; jis irgi rodo lietuvišką formą 
buvus Liepininkai, kuri čia yra net ne išversta į rusėnų kalbą, o 
tik paviršutiniškai suslavinta. Palyginimui, pačioje Lenkijoje yra 
kaimas vardu Lipniki, kurį ten gyvenę vokiečiai vadino Lindenau 
(Linde vokiškai reiškia „liepa“).

Andriejaičiai. Dokumente rašoma Andrzeÿoviczii arba 
Andrzeoviczii (-ii čia yra lotyniška daugiskaitos galūnė, beje, 
rankraštyje užrašyta tokiu pat ženklu ÿ=ij). Ar tai reiškia, 
kad brolių pavardė buvusi „Andžejovičiai“? Ne, tai yra ne 
pavardė, o tėvavardis, t. y. Andriaus (Andriejaus) sūnūs. Iš ko 
tai matome? Jei tai būtų pavardė, tai brolių Andriejaičių dėdė 
iš tėvo pusės, Mikalojus, turėtų turėti tokią pat pavardę, bet 
jis dokumente vadinamas Stankovicz. Akivaizdu, kad tai yra ne 
pavardė „Stankovičius“, o suslavintas tėvavardis, t. y. Stankaus 
(Stanislovo) sūnus, taigi Stankaitis (galbūt Stankūnas). Iš to 
matyti, kad dokumente vardu nepaminėtas brolių Andriejaičių 
tėvas (Mikalojaus Stankaičio brolis) turėjo vadintis Andriejus 
(Andrius) Stankaitis.

XVI amžiaus pradžioje daugelis žmonių, net ir bajorų, dar 
neturėjo pavardžių. Tie, kurie jas turėjo, dažnai būna minimi ir 
pavarde, ir tėvavardžiu, pavyzdžiui, Vilniaus vaivada Albertas 
Goštautas dokumente vadinamas Albertus Martini Gaschtold 
(„Albertas Martyno [sūnus] Goštautas“). Beje, netgi pats 
dokumente minimas tuometinis popiežius Adrianas VI, kaip 
rašoma literatūroje, gimdamas neturėjo pavardės.

Tais atvejais, kai neįmanoma nustatyti, ar asmenvardis yra 
pavardė, ar tėvavardis, vertime jis pateikiamas, kaip parašytas, 
pavyzdžiui, Motiejus Petraškevičius (rašoma Pÿotraskovicz arba 
Pÿotraschovicz) ir Stanislovas Bagdonavičius (Bogdanovicz). Vis 
dėlto galimas dalykas, kad ir pastarasis turėjo ne Bagdonavičiaus 
pavardę, o buvo Bagdono (tais laikais toks vardas nebuvo 
neįprastas) sūnus, t. y. Bagdonaitis.

Kodėl Petraškevičius ir Bagdonavičius dokumente minimi taip, 
tarsi jie būtų Andriejaičių broliai? Tikriausiai jie buvo jų svainiai, 
vedę jų seseris.

Vienas dokumente minimas notaras turėjo vardą Tautkus; 
iš užrašymo nepanašu, kad tai būtų buvusi pavardė (rašoma 
„Tautkus Gabrieliaus [sūnus]“).

Vienas dokumente minimas asmuo turėjo lotynišką pavardę 
Hircinus; tai aptarta išnašoje atitinkamoje vietoje.

Hilinčius. Dokumente rašoma Hilÿncz arba Hylÿncz; Vilniaus 
universiteto bibliotekos nuoraše rašoma Hilincz ir Hlinicz; tai 
panašu į lenkišką pavardę, bet iš XVI amžiaus rašybos sunku 
nustatyti tikslią jos formą (teoriškai tai galėtų būti nors ir 
Chylińc), todėl vertime jis vadinamas, kaip parašyta.

Įprasti krikšto vardai dokumente rašomi įprastomis lotyniškomis 
formomis (Joannes = Jonas, Nicolaus = Mikalojus ir t. t.).

Kai kurie kiti vardai dar aptarti išnašose.

Skylės pergamente. Daugelį jų pavyko užpildyti iš konteksto; 
valdovo Žygimanto Senojo patvirtinimo tekste spragos užpildytos 
pagal Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje esantį 
nuorašą. Kitose spragose nieko svarbaus nepražuvo, išskyrus 
vieno notaro vardą (aptarta išnašoje atitinkamoje vietoje).

Originalo stilius. Jei sakiniai atrodo ilgi ir sunkiai aprėpiami, tai 
tokie jie buvo originale. Žinoma, būtų galima juos sutrumpinti, 
bet tai jau būtų ne vertimas, o atpasakojimas.

Vertime pridėti žodžiai rašomi [laužtiniuose skliaustuose].
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LIEPININKŲ (SKARULIŲ) BAŽNYČIOS 
ĮSTEIGIMO AKTAS, 1522 M.  
Vertimas

Jonas iš Lietuvos Kunigaikščių,4 Dievo malone išrinktas, 
patvirtintas Vilniaus [vyskupas],5 visus ir kiekvieną, ir esa-
mus, ir būsimus, kuriems tai yra svarbu, bus svarbu ar ga-
lės būti svarbu, visus, kurie ateityje ir kurie dabar yra susiję 
su šiuo reikalu, sveikina Viešpatyje. Kadangi tarp žmogiš-
kosios būklės veiksmų ir darbų joks kitas nelaikomas tokiu 
išganingu ir tokiu veiksmingu, kaip apmąstymais siekti to, 
dėl ko išaugtų Dievo garbinimas, su šiuo išmintingu keti-
nimu mūsų mylimi Kristuje bajorė Magdalena, našlė, taip 
pat broliai Vaclovas ir Jurgis6 Andriejaičiai, taip pat Motiejus 
Petraškevičius ir Stanislovas Bagdonavičius iš mūsų vysku-
pijos Kauno apskrities,7 užsidegę pamaldaus pasišventimo 
uolumu, trokšdami padidinti Dievo garbinimą ir pjauti atei-
tyje, ką pasėję šiame gyvenime, dėl savo ir savo tėvų, pro-
tėvių ir palikuonių išganymo tikrai dovanojo ir veiksmingai 
paskyrė dvarą, vadinamą Liepininkais, esantį Kauno apskri-
tyje, parapijos bažnyčiai minėtame Liepininkų dvare, arba 
nuosavybėje, naujai pastatyti visagalio Dievo ir jo garbin-
giausiosios Motinos Mergelės Marijos Aplankymo, taip pat 
šventųjų Jurgio, Mikalojaus, Martyno ir Onos garbei, kartu 
su tam tikru raštu, įterptu žemiau, apie ypatingą Šventosios 
Karališkosios Didenybės pritarimą, su deramu atkaklumu 
prašydami šią nuosavybę priskirti Bažnyčios neliečiamy-
bėn8 ir leisti naujai pastatyti minėtą nuolatinę parapinę baž-
nyčią su klebonija, ir minėtai bažnyčiai bei atitinkamu metu 
veikiančiam jos rektoriui suteikti ir priskirti žemiau aprašytą 
turtą ir nuosavybę, taip pat įrengti kapines, krikštyklą, var-
pinę, varpus ir kitas teises bei puošmenas, derančias para-
pinei bažnyčiai. Rašto, apie kurį buvo paminėta aukščiau, 
turinys čia pateikiamas ir yra toks:

4      Žodžiai  „iš  Lietuvos  Kunigaikščių“  yra  tuometinio 
Vilniaus  vyskupo  pavardė:  jis  buvo  nesantuokinis  valdovo 
Žygimanto Senojo sūnus.

5      Žodžio  „vyskupas“  šioje  originalo  vietoje  nėra.  Šio 
dokumento  rašymo metu  Jonas  iš  Lietuvos Kunigaikščių  jau 
buvo išrinktas ir patvirtintas vyskupu, bet vyskupo konsekracija 
dar nebuvo įvykusi.

6     Tikriausiai raštininko klaida. Toliau visame tekste šis 
asmuo vadinamas Grigaliumi.

7     Apskritis: lotyniškai districtus, o lenkiškai powiat; dėl 
to kai kurie istorikai sakytų „pavietas“. 

8     T.y. Bažnyčios turtui, atleistam nuo mokesčių.

„Viešpaties vardu. Amen. Kadangi tai, kas nusprendžiama 
amžinybei, jei nebus sutvirtinta rašto ženklais ir pasitikėji-
mo vertųjų liudijimu, dėl netvirtos žmonių atminties naiki-
nančiam laikui  bėgant gali lengvai pranykti iš atminimo, 
taigi visiems ir kiekvienam garbingiausiems, žymiausiems, 
didingiesiems, kilmingiesiems, galingiesiems, šviesiesiems 
didikams, bajorams, vyskupams, kunigaikščiams, vaiva-
doms, kaštelionams, seniūnams, pilininkams, dvarinin-
kams ir kitiems, kad ir kokios padėties ir kilmingumo jie 
būtų ir kokiu kilnumo titulu pasižymintys ar garbės laipsniu 
išaukštinti, ir kitiems, kurie su tuo susiję arba kada nors 
galintys būti pripažįstami susiję, popiežiškosios ir imperato-
riškosios teisės teisėjams ir jų pavaduotojams, esamiems ir 
būsimiems, su šiuo raštu susipažinsiantiems, jį matysian-
tiems, skaitysiantiems arba klausysiantiems, mes, Kauno 
apskrities bajorai broliai Vaclovas ir Grigalius Andriejaičiai ir 
Motiejus Petraškevičius, taip pat Stanislovas Bagdonavi-
čius, pripažįstame šiuo raštu, viešai skelbdami ir iškeldami 
į šviesą, kad mūsų anksčiau minėti tėvai jau seniai už tam 
tikrus pinigus buvo pardavę dvarelį Liepininkuose su jo že-
mėmis ir laukais, įdirbtais ir įdirbsimais, kartu su kumečiais 
ir visais priklausomais baudžiauninkais arba nelaisvąja šei-
myna, taip pat su pievomis ir ganyklomis, miškais, giraitė-
mis, šilais ir brūzgynais, kartu ir su lažo prievolėmis, ir pa-
jamomis bajorui, šviesios atminties ponui Mikalojui Stan-
kaičiui, mūsų dėdei [iš tėvo pusės]9 ir jo tesėtai žmonai 
Magdalenai, taip ilgai, plačiai ir aplink, kaip patys turėjo ir 
paveldimai valdė, minėtam bajorui ponui Mikalojui ir jo 
žmonai poniai Magdalenai taip pat turėti ir valdyti, paveldi-
mai, nevaržomai ir amžinai, kaip išsamiau sako šio dvarelio 
ir žemės pardavimo raštas, ir pats ponas Mikalojus Stan-
kaitis, mūsų dėdė, su savo minėta ponia tas žemes su mi-
nėtais kumečiais ir baudžiauninkais, ir visais kitais aukš-
čiau surašytais to dvarelio Liepininkuose priklausiniais, ra-
miai ir nevaržomai turėjo ir valdė. Pagaliau, pastūmėtas 
labiau dieviško nei žmogiško įkvėpimo, kartu su savo žmo-
na ponia Magdalena savo ir savo protėvių, ir būsimųjų su 
juo susijusių artimųjų sielų išganymui tas žemes su visais 
aukščiau aprašytais minėtos žemės Liepininkuose priklau-
siniais bažnyčiai ir tos bažnyčios klebonijai Liepininkuose 
naujai įrengti ir pastatyti Dievo ir jo Žodį pagimdžiusios pa-
laimintosios Mergelės ir visų šventųjų, tačiau su ypatingu 
Marijos Aplankymo, šventųjų Jurgio, Martyno ir Onos pava-
dinimu ir pašventimu, dosniai visam laikui bažnyčiai davė, 

9      Pavartotas  lotyniškas  žodis  patruus  reiškia  dėdę  iš 
tėvo (ne iš motinos) pusės.
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padovanojo, priskyrė ir užrašė turėti ir valdyti minėtam baž-
nyčios klebonui, amžinai ir visam laikui teisėtai siūlytinam ir 
ieškotinam10, ir ateityje kitiems būsimiems minėtos bažny-
čios Liepininkuose klebonams, atitinkamai [siūlomiems] tų 
asmenų, kurie turės aukščiau minėtos bažnyčios Liepinin-
kuose bendrąją globos ir atgavimo teisę11 ir atskirą siūlymo 
teisę12; bet, kadangi dažnai minėtas ponas Mikalojus Stan-
kaitis, mūsų dėdė, pasitraukė iš šios žemės nepalikęs pali-
kuonių, dėl to mes, aukščiau minėti mūsų mirusių tėvų pa-
veldėtojai Vaclovas, Grigalius, Motiejus ir Stanislovas mi-
nėtą Liepininkų dvarelį su visomis žemėmis, kumečiais, 
baudžiauninkais, pievomis, miškais ir visais kitais tos že-
mės priklausiniais, mūsų dėdei ponui Mikalojui Stankaičiui 
mirus be paveldėtojo ir be jokių palikuonių, panorome tei-
siškai atgauti iš ponios Magdalenos, to mūsų dėdės žmo-
nos, ir patį minėtą mūsų dėdės padarytą tos rūšies dovano-
jimą bažnyčiai Liepininkuose ir t. t., kaip minėta, mėginome 
sukliudyti, kadangi mums, kaip artimiesiems, tas dvarelis 
su visomis žemėmis ir savo priklausiniais atrodė turįs ati-
tekti. Tada minėta ponia Magdalena, mūsų minėto dėdės 
teisėta žmona, liūdėdama, kad toks gėris Viešpačiui Dievui 
ir švenčiausiajai Mergelei, ir jo šventiesiems, kaip buvo nu-
matyta, pradėtas bendram ir kitų artimųjų, ir visų krikščionių 
išganymui, nebūtų sužlugdytas ir iki galo neatlikus nebūtų 
sunaikintas, mūsų paprašė, kad nuo tokio palikimo atgavi-
mo susilaikytume ir nutrauktume šios rūšies veikimą ir bylą, 
ir kad, prisimindami mūsų tėvų ir mūsų pačių, ir mūsų dė-
dės, taip pat kitų protėvių ir palikuonių išganymą, negriau-
tume to, ką padarė mūsų dėdė, vedamas dieviško įkvėpi-
mo. Taigi mes, išklausę teisėtą ir deramą prašymą, trokš-
dami ten pat ir mūsų, ir visų, ir kiekvieno aukščiau aprašytų 
krikščionių išganymo, pritarėme mūsų dėdės žmonos po-
nios Magdalenos prašymui ir šviesios atminties pono Mika-
lojaus, mūsų dėdės, padarytam minėto dvarelio Liepinin-
kuose su minėtomis žemėmis, kumečiais, baudžiauninkais, 
pievomis, ganyklomis, miškais ir visais kitais priklausiniais, 
kaip mūsų tėvai ponui Mikalojui, mūsų dėdei, buvo parda-
vę, padovanojimui bažnyčiai Liepininkuose pritariame, jį 
sutvirtiname, patvirtiname šiuo mūsų raštu minėtam bažny-

10     Turima  galvoje  bažnyčios  fundatoriaus  teisė  siūlyti 
vyskupui  kandidatą  į  funduotos  bažnyčios  klebono  vietą  (ius 
praesentandi).

11     Bažnyčios  fundatoriaus  teisės  funduotos  bažnyčios 
atžvilgiu  (ius patronatus);  fundatoriaus  teisė atgauti paaukotą 
turtą (ius collationis), jei valdytojas jį naudoja kitam tikslui nei 
fundatoriaus numatyta.

12    Minėta teisė siūlyti kleboną (ius praesentandi).

čios Liepininkuose klebonui visa tai su dvareliu, žemėmis ir 
t. t. nevaržomai ir amžinai turėti ir valdyti; be to, ir tas pali-
kimo dalis, kurias mūsų dėdė ponas Mikalojus Stankaitis 
dar gyvas būdamas mums patiems buvo paskyręs ir užra-
šęs po savo mirties turėti ir valdyti, tos pačios bažnyčios 
Liepininkuose klebonui iš ypatingos mūsų malonės šiuo 
raštu pridedame, dovanojame ir užrašome minėtai bažny-
čiai ir t. t. amžinai turėti ir valdyti, ir atsitraukiame, ir atsisa-
kome, ir išsižadame nuo bet kokios paveldėjimo teisės, 
kurią turėjome į minėtą dvarelį Liepininkuose, jo žemes, 
kumečius, baudžiauninkus ir t. t., viešai šiuo raštu pripažin-
dami, kad jokios paveldėjimo teisės į minėtų dvarelio Liepi-
ninkuose žemių su visais priklausiniais valdymą ir atgavimą 
mums patiems arba mūsų palikuonims, teisėtiems pavel-
dėtojams nepaliekame, bet visa tai, kaip minėtas mūsų 
dėdė davė, dovanojo ir užrašė minėtos bažnyčios klebonui, 
taip [atiduodame] ir mes viską su viskuo, amžinai atsitrauk-
dami nuo bet kokio paveldėjimo ir atsisakydami bet kokios 
paveldėjimo atgavimo ar perėmimo teisės mums arba 
mūsų vaikams ir kitiems artimiesiems. Taip pat mes, minėti 
bajorai Vaclovas, Grigalius, Motiejus ir Stanislovas pagei-
daujame ir apsisprendžiame, kad po ponios Magdalenos, 
mūsų dėdės žmonos, mirties minėtos bažnyčios Liepinin-
kuose pagrindiniai globėjai13 turime būti mes, minėti bajo-
rai, arba po mūsų iškeliavimo iš šio pasaulio mūsų teisėti 
paveldėtojai kartu su tais kitais bajorais Liepininkuose, ku-
rie taip pat yra dovanoję savo paveldimus turtus ir t. t. mi-
nėtos bažnyčios ten pat klebonui ir kurių vardai surašyti 
minėtos bažnyčios fundacijoje. Taip pat mes, dažnai minėti 
bajorai Vaclovas, Grigalius, Motiejus ir Stanislovas, patvirti-
name, kad aukščiau minėta ponia Magdalena, mūsų dėdės 
žmona, pagal minėtą mūsų sutarimą ir mūsų dėdės minėto 
dvarelio, žemių, turtų ir t. t. su visais aukščiau minėtais jo 
priklausiniais dovanojimo patvirtinimą, ir pagal mūsų priedą 
ir atskirą dovanojimą minėtos bažnyčios klebonui mums 
atlygino dvidešimčia kapų14 grašių Lietuvos monetomis, ku-
rias ji mums jau visiškai sumokėjo ir viską atidavė, ir dėl to 
mes atsitraukiame ir atsisakome mūsų paveldėjimo teisės į 
minėtą dvarelį, žemes ir t. t. su visais jo priklausiniais, ir 
amžiams atsisakome bet kokios teisės mums arba mūsų 
paveldėtojams ar palikuonims paveldėti ir atgauti minėtus 
turtus nuo dabar, kaip ir nuo tada, ir nuo tada, kaip ir nuo 

13    Originale collatores, t. y. minėtos fundatoriaus teisės 
(ius collationis) turėtojai.

14    Kapà (lot. sexagena) reiškia 60 vienetų, taigi 20 kapų 
grašių = 1200 grašių.
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dabar,15 ir šį mūsų pritarimą ir tokį paveldėjimo, įpėdinystės 
ir teisės į minėtus turtus ir į kiekvieną aukščiau aprašytą 
dalyką atskirai atsisakymą, ir tokį mūsų dėdės pono Mika-
lojaus Stankaičio dovanojimą minėtai bažnyčiai, ir mūsų 
priedą bei dovanojimą norime ir šiuo raštu pažadame sau-
goti nepažeidžiamai, visada ir per amžius, mes patys ir 
mūsų paveldėtojai, su grėsme mūsų sielų išganymo išsau-
gojimui ir baimei užsitraukti amžino pasmerkimo būklę; be 
to [nutarėme], kad ir dažnai minėta ponia Magdalena minė-
tų jau aptarto dvarelio Liepininkuose žemių, savo vyro, 
mūsų dėdės su visais priklausiniais bažnyčiai duotų, dova-
notų ir užrašytų jokiomis aplinkybėmis negali iš minėtos 
bažnyčios atimti ar sumažinti, gresiant savo išganymo pra-
radimui. Vis dėlto kartais galės, kol bus gyva, kai kuriuos 
turtus pagal būtinybę pasilaikyti sau, o pasitraukdama iš 
laikinojo gyvenimo turės amžinai užrašyti minėtos bažny-
čios klebonui. Duota ir atlikta Kaune, artimiausią antradienį 
po ketvirtojo Gavėnios sekmadienio16, tūkstantis penki šim-
tai dvidešimt antraisiais Viešpaties metais, dalyvaujant gar-
bingiesiems, gerbiamiems ir kilniesiems, vertiems pasitikė-
jimo liudininkams, ypatingai tam tikslui pakviestiems po-
nams: ponui Baltramiejui, Šv. Kryžiaus kapelionui, taip pat 
Martynui iš Vasiliškių, tuo metu Šv. Petro parapijos bažny-
čios komendarijui,17 ponui Andriui Korickiui, menų bakalau-
rui Pauliui Hircìnui,18 taip pat Grigaliui Lovecui,19 Kauno 
mokyklos rektoriui, notarams, Vilniaus vyskupijos kunigams 
ir bajorams Mikalojui Gineitaičiui, Bagdonui Pocevičiui, 
Pacui20 Kudrėnui, To[… …]aišaičiui21, Tautkui Gabrieliaus 

15    Ex nunc sicut ex tunc et ex tunc sicut ex nunc: teisinis 
posakis, reiškiantis, kad sprendimas galioja ne tik nuo dabar (ex 
nunc), bet ir į praeitį (ex tunc).

16    IV Gavėnios sekmadienis (Dominica Laetare) katalikų 
kalendoriuje yra ketvirtasis sekmadienis prieš Velykas; kadangi 
Velykos  1522  metais  buvo  kovo  26  dieną,  tai  artimiausias 
antradienis po IV Gavėnios sekmadienio tais metais buvo kovo 
7 dieną.

17    Laikinas bažnyčios administratorius, neturintis kunigo 
šventimų.

18    Tais laikais buvo visai įprasta, kad universitetus baigę 
žmonės  išsiversdavo  savo  pavardes  į  lotynų  kalbą. Hircinus 
lotyniškai  reiškia  „ožio,  ožiškas“. Taigi  galimas  dalykas,  kad 
menų  bakalauro  Hircìno  lietuviška  pavardė  buvusi  Ožkinis, 
Oželis ar pan.

19     Rašoma  Lovÿecz;  iš  tokios  rašybos  sunku  nustatyti 
tikslią pavardės formą (galbūt lenkiška pavardė Łowiec).

20    Tuo metu tikrai egzistavo vardas Pacas; tai yra vardo 
Hipatijus forma (tikriausiai atėjusi per lenkišką formą Hipacy).

21     Skylė  pergamente;  išlikusios  tik  raidės  „Tho…….
oÿschovicz“.  Tai  galėjo  būti,  pavyzdžiui,  Tomas  (Tamošius, 
kaip tada buvo sakoma) Norvaišaitis, Tolvaišaitis ar panašiai.

[sūnui], Jurgiui Bernotavičiui, gimusiems Kauno apskrityje, 
taip pat miesto tarėjui Jokūbui Dargavičiui. Šio dalyko liudi-
jimui mes, broliai Vaclovas ir Grigalius, prie šio rašto pridė-
jome savo nuosavą antspaudą, o mes, Motiejus Petraške-
vičius ir Stanislovas Bagdonavičius, kadangi savo nuosavų 
antspaudų dabar neturime, dėl to paprašėme apdairųjį 
poną Kauno tarėją Jokūbą Dargavičių, kad už mus abu už-
dėtų savo nuosavą antspaudą ir mūsų vardu šį raštą mums 
patvirtintų, kuris, įvykdydamas mūsų prašymą, tai padarė; 
šį antspaudą pažadame galiojant taip, tarsi būtume uždėję 
savo pačių antspaudus. Be to, mes, aukščiau minėti bajorai 
Vaclovas, Grigalius, Motiejus, Stanislovas patikimesniam 
liudijimui ir tvirtesniam pasitikėjimui paprašėme pono Bal-
tramiejaus, Šv. Kryžiaus kapeliono, taip pat notaro pono 
Martyno, Kauno komendarijaus, kad ir jie pridėtų prie šio 
rašto savo nuosavus antspaudus; šie, pritardami pagrįstam 
prašymui, juos pridėjo didesniam liudijimo patikimumui. 
Duota ir atlikta metais, dieną, mėnesį ir dalyvaujant, kaip 
aukščiau.“

„Viešpaties vardu. Amen. Amžinam dalyko atminimui. Tai, 
kas patikima amžinybei, ypač Dievo garbei paskiriama baž-
nyčioms, kad nedingtų iš žmonių atminties, būtina patikėti 
raštui. Dėl to mes, Žygimantas,22 Dievo malone Lenkijos 
karalius, Lietuvos didysis kunigaikštis, Rusijos, Prūsijos, 
Žemaitijos ir t. t. valdovas ir paveldėtojas, skelbiame šio 
rašto turiniu visiems, esamiems ir būsimiems, kuriems tai 
svarbu, susipažinsiantiems su šiuo raštu, kad minėtos ba-
jorės Magdalenos, šviesaus atminimo bajoro Mikalojaus 
Stankaičio našlės, vardu buvome paprašyti kilniojo Jurgio 
Hilinčiaus, mūsų rūmų maršalkos ir Bresto bei Kauno se-
niūno, taip pat kitų mūsų patarėjų, kad Liepininkų dvarą, 
esantį Kauno apskrityje ir pačių sutuoktinių šviesaus atmi-
nimo Mikalojaus ir Magdalenos nupirktą iš bajorų brolių Va-
clovo ir Grigaliaus Andriejaičių ir Motiejaus Petraškevičiaus 
bei Stanislovo Bagdonavičiaus tėvų, naujai pastatytai arba 
pastatysimai parapijos bažnyčiai ten pat Liepininkuose vi-
sagalio Dievo ir šlovingiausios Mergelės Marijos, taip pat 
šventųjų Jurgio, Mikalojaus, Martyno ir Onos garbei ir tuo 
metu veikiančiam jos rektoriui leistume ir pritartume amži-
nai užrašyti ir inkorporuoti, kaip pati Magdalena kartu su 
minėtais bajorais Vaclovu, Grigaliumi, Motiejumi ir Stanis-
lovu, turinčiais įpėdinystės ir paveldėjimo teises į minėtą 
Liepininkų turtą, ir atskiru savo raštu, ir šiuo mūsų raštu 
užrašo, duoda ir dovanoja, ir jie užrašo, duoda ir dovanoja 

22    Žygimantas Senasis.
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amžiams tai bažnyčiai ir jos rektoriui Liepininkuose, tačiau 
išsaugodami globos teisę23 pirmiausia sau ir savo įpėdi-
niams, ir taip pat tiems bajorams, kurie irgi yra paaukoję 
kai ką iš savo paveldimų turtų minėtai bažnyčiai; taigi mes, 
minėtas karalius Žygimantas, pritardami mums pateiktą tos 
rūšies prašymą esant dorą ir teisėtą, iš ypatingos mūsų 
malonės ir palankumo aukščiau minėtą Liepininkų dvarelį 
ir jo žemes, kurias minėtas šviesaus atminimo dėdė Mi-
kalojus patiems Vaclovui, Grigaliui, Motiejui ir Stanislovui, 
savo sūnėnams, buvo užrašęs ir paskyręs po savo mirties 
turėti, ir kurių paveldėjimo ir įpėdinystės patys sūnėnai, 
gavę dvidešimt kapų [grašių] iš minėtos Magdalenos kaip 
atpildą, perleido, atsisakė ir atsižadėjo, perleidžia, atsisa-
ko ir atsižada amžiams minėtos bažnyčios ir jos klebono 
ten pat Liepininkuose naudai, ir visus kitus kartu ir atskirai 
paveldimus arba žemiškus turtus, tam tikrų asmenų dova-
notus ir užrašytus minėtai bažnyčiai ir jos rektoriui taip, kaip 
aukščiau nurodyta, nusprendėme patvirtinti, sutvirtinti ir pri-
tarti, ir užrašymus, tuo tikslu padarytus minėtų fundatorių, 
su visais straipsniais, klauzulėmis, sąlygomis ir punktais ir 
su visu jų turiniu patvirtiname, sutvirtiname ir pritariame, 
paskirdami minėtą Liepininkų dvarelį ir kitus turtus, užrašy-
tus minėtai bažnyčiai ir jos tuo metu veikiančiam rektoriui 
arba klebonui su visais žmonėmis, laisvais ir nelaisvais, 
žemėmis, laukais, sklypais, dirbamais ir nedirbamais, arba 
dykvietėmis, pievomis, daržais, svirnais, šilais ir giraitėmis, 
ąžuolynais, tvenkiniais, upėmis, vandenimis, pelkėmis, 
upeliais, žuvimis, paukščių gaudymu, bet kokių žvėrių ir 
paukščių medžiokle, darbais, pinigų ir medaus duoklėmis, 
aviliais, bitėmis ir iš ten atsirandančiu medumi, ir bendrai, ir 
atskirai su visomis pajamomis, įplaukomis ir papildomomis 
pajamomis, bet kokiu būdu kartu arba atskirai susijusiomis 
su minėtu turtu ir vadinamomis bet kokiais vardais, su visa 
teise, valdymu ir nuosavybe ir be jokios išimties laikyti, turė-
ti, taikiai valdyti, naudotis ir su žemiau pasirašiusių globėjų 
ir fundatorių geru sutarimu ir sutikimu mainyti, šio rašto tu-
riniu visam laikui, ir dėl to mes visus ir kiekvieną šios rūšies 
nekilnojamus turtus, užrašytus, duotus ir dovanotus minė-
tai bažnyčiai ir klebonui, Bažnyčios laisvės neliečiamybėn24 
užrašyti, prijungti ir inkorporuoti bažnytine ir ordinarine ga-
lia leidžiame ir pritariame ir, kiek tai nuo mūsų priklauso, 
taip pat ir patys užrašome, prijungiame, inkorporuojame ir 
suliejame šio rašto turiniu visam laikui. Šio dalyko liudijimui 

23    Minėta ius patronatus.
24     Turima  galvoje  minėta  Bažnyčios  turtų  laisvė  nuo 

mokesčių.

prie šio rašto yra pridėtas mūsų antspaudas. Atlikta ir duota 
Vilniuje, ketvirtadienį, šv. Sofijos dieną,25 tūkstantis penki 
šimtai dvidešimt antraisiais Viešpaties metais, dalyvau-
jant garbingiesiems ir kilniesiems Albertui Martyno [sūnui] 
Goštautui, Vilniaus vaivadai, Stanislovui Jono [sūnui], Vil-
niaus kaštelionui ir Žemaičių seniūnui, Jonui Zabžezinskiui, 
mūsų Didžiosios kunigaikštystės maršalkai ir Naugarduko 
vaivadai, Petrui Stanislovo [sūnui] iš Cechanoveco, Poloc-
ko vaivadai ir Drohičino seniūnui, taip pat Jurgiui Hilinčiui, 
mūsų rūmų maršalkai ir Brastos bei Kauno seniūnui, taip 
pat kitiems gausiems mūsų patarėjams ir dvariškiams, pa-
tikimiems šio reikalo liudininkams, [mūsų] nuoširdžiai myli-
miems. Pasirašė karalius Žygimantas.“

Pagal minėto garbingojo Alberto Goštauto, Vilniaus vaiva-
dos, pranešimą mes, minėtasis vyskupas Jonas, nors ir 
noriai suteikiame šiam prašymui mūsų pritarimo pilnatvę, 
ypač kai reikalauja aplinkybės ir verčia pagrįstos priežas-
tys, ir Dievo garbinimo didinimas to prašo, vis dėlto, kad 
neatrodytume dėl šio pranešimo veikiantys neapdairiai ir 
skubotai, nustatėme ir išsiuntėme raginimo raštą, turintį 
privalomo šaukimo galią su tam tikru galutiniu terminu, vi-
siems ir kiekvienam, manantiems, kad jie visi bendrai arba 
atskirai yra šiuo reikalu suinteresuoti, kad vėliau negalėtų 
kaip nors apsimesti nežinoję arba kokiu nors būdu remtis 
nežinojimu. Tam terminui suėjus, raginimo raštas tų bajorų 
vardu mums buvo grąžintas su prašymu, kad teiktumėmės 
naujai pastatyti minėtą parapijos bažnyčią Liepininkuose 
ir užrašyti aukščiau nurodytus turtus Bažnyčios neliečia-
mybėn, nedalyvaujant neatvykusiems pakviestiesiems, 
laikantiems save suinteresuota šalimi. Į jų prašymą mes 
(kurie iš mums patikėtos valdymo pareigos kuo karštesniu 
uolumu ir didžiausia bei budria pastanga stengiamės visų 
pirma pasirūpinti sielų išganymu, už kurias vienatinis Tėvo 
Sūnus iš neapsakomo savo gailestingumo buvo paaukotas 
savo kraujyje, o tai mes tada manysime atlikę, kai, kur tai 
būtina, kaip įstatymų leidėjai nustatysime dovaną ir žmo-
nėms, ir visiems Jėzaus Kristaus ganytojams, kurie Dievo 
žodžio penu ir sakramentų dalijimu rengia amžinajam gy-
venimui), trokšdami padidinti dieviškąjį įkvėpimą šių naujų 
krikščionių tarpe ir pagal pareigas, kaip esame įpareigoti 
mūsų ganytojiškos padėties, pasirūpinti minėtų bajorų bei 
kitų ten gyvenančiųjų sielų išganymu, būdami palankūs 
minėtų bajorų nužemintiems ir atsidavusiems prašymams, 
teisėtai pašauktuosius neatvykusius įskaitome ir paskel-

25    Gegužės 15 d.
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biame, kad, dėl jų nedalyvavimo niekam neprieštaraujant, 
nustatėme bei įsteigėme ir šiuo raštu nustatome bei įstei-
giame parapijos bažnyčią minėtoje Liepininkų nuosavybėje 
visagalio Dievo ir jo garbingiausiosios Mergelės Marijos 
Aplankymo, taip pat šventųjų Jurgio, Mikalojaus, Martyno 
ir Onos garbei, Kristaus vardu nuspręsdami, kad nuo dabar 
per amžius ten pastatytoje arba pastatysimoje bažnyčioje 
bus atliekamos bažnytinės apeigos ir dalijami sakramen-
tai, ir turi būti pastatytos ir įrengtos krikštykla, varpinė, 
varpai, kapinės ir kitos teisės bei puošmenos, derančios 
parapijos bažnyčiai, ir visus minėtus turtus, dovanotus, 
suteiktus, duotus ir parūpintus tai bažnyčiai Liepininkuose 
ir jos tuo metu veikiantiems rektoriams, mūsų ordinarine 
galia patvirtiname, ratifikuojame ir aprobuojame, priimdami 
juos Bažnyčios neliečiamybėn ir nuspręsdami juos priklau-
sant Bažnyčiai. Dėl jų atgavimo, jei to kada nors prireiktų, 
nuo šiol turėtų būti kreipiamasi į bažnytinio teisėjo teismą, 
o minėtos bažnyčios globos ir siūlymo teisę26, kada tik ta 
vieta pasitaikytų neužimta27, amžinai paliekame minėtiems 
bajorams ir jų teisėtiems įpėdiniams. Visų šių ir kiekvieno 
veiksmų atminimui ir liudijimui pasirūpinome ir liepėme že-
miau minimam notarui ir mūsų šios rūšies veiksmų raštinin-
kui šį mūsų raštą surašyti, pasirašyti, paskelbti ir sutvirtinti 
teisėtai pridedant mūsų antspaudą. Atlikta ir duota Vilniu-
je, trečiadienį, birželio mėnesio ketvirtą dieną, tūkstantis 
penki šimtai dvidešimt antraisiais Viešpaties, dešimtaisiais 
indikto28, pirmaisiais pontifiko, švenčiausiojo Kristuje tėvo 
ir mūsų valdovo pono Adriano, Dievo apvaizda po tarpu-
valdžio išrinkto aukščiausiuoju pontifiku,29 išrinkimo metais, 
dalyvaujant garbingiesiems vyrams – ponams Jokūbui 
Staškovskiui, Krokuvos kanauninkui, Šventosios Karališ-
kosios Didenybės sekretoriui, Jonui Albinui, kanonų teisės 
daktarui, Vilniaus kanauninkui, Stanislovui Ščarlinskiui30, 
mūsų kancleriui, notarams Laurynui iš Gniezno, Jonui iš 
Krokuvos, Andriui Mierinskiui, šiam tikslui pakviestiems ir 
paprašytiems.

26     Turimos  galvoje  minėtos  ius patronatus,  ius 
praesentandi.

27     Fundatoriaus  teisė  siūlyti  kandidatą  į  klebono  vietą 
(ius praesentandi) galioja tada, kai ta vieta yra neužimta.

28    Romėniško  kalendoriaus  15 metų  ciklas,  tradiciškai 
kai kada minimas datose.

29    Popiežius Adrianas VI buvo  išrinktas  tų pačių 1522 
metų  pradžioje.  Tarpuvaldis:  originale  pavartotas  lotyniškas 
terminas  sede vacante,  pažodžiui  „[popiežiaus]  sostui 
neužimtam esant“.

30   Ši pavardė rankraštyje sunkiai įskaitoma.

Aš, Motiejus Betrandas iš Borkovo,31 Plocko vyskupystės 
kunigas, šventąja apaštališkąja galia notaras ir pradžioje 
minėto garbingiausiojo Kristuje tėvo ir pono, pono Jono iš 
Lietuvos Kunigaikščių, Dievo malone Vilniaus vyskupo, šios 
rūšies veiksmų raštininkas, [patvirtinu,] kad su šiuo raštu 
gautas karališkosios didenybės pritarimas siūlymui, pasta-
tymui, patvirtinimui ir visiems kitiems kartu ir atskirai veiks-
mams, kad, kai tai buvo veikiama ir vykdoma kaip išdėstyta, 
pats kartu su minėtais liudininkais buvau ir tai mačiau, ir 
girdėjau taip vykstant, dėl to šį viešą dokumentą arba pa-
statymo raštą, patikimai surašytą kito [raštininko] ranka, pa-
tvirtinau ir savo antspaudu bei įprastu ir žinomu savo vardu, 
kartu su minėto garbingiausiojo Kristuje tėvo pono Jono, 
Vilniaus vyskupo, antspaudo teisėtu pridėjimu, sutvirtinau ir 
pasirašiau atliktų veiksmų patikimumui ir liudijimui pakvies-
tas ir paprašytas.

31     Žodžiai  „Motiejus  Bertrandas“  yra  jo  vardai,  o  „iš 
Borkovo“  yra  jo  pavardė. Dabartine  lenkų  kalba  toks  asmuo 
būtų vadinamas Maciej Bertrand Borkowski.
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SKARULIŲ BAŽNYČIOS  
INVENTORIUS, 1634 M.

Vertimas į lietuvių kalbą.  
Aut. prof. A. Ancuta

Dokumento fotokopija. Kauno Arkivyskupijos kurijos archyvas, b.74, l.1
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AŠ, KUNIGAS JONAS MACKEVIČIUS, PRIENŲ 
KLEBONAS IR DEKANAS, JM (JO MALONYBĖS) 
DIEVO PALAIMINTOJO VILNIAUS VYSKUPO 
SIUNČIAMAS, ATVYKĘS Į SKARULIUS PAS SKA-
RULIŲ KLEBONĄ JM MAR(CELIJŲ) ANTANAVI-
ČIŲ MAČIAU BAŽNYČIOJE PIRMIAUSIA (ŠIUOS 
DAIKTUS): 

TAURĖ SIDABRINĖ IR PATENA1

PACIFIKALAS2, SIDABRINIS, AUKSUOTAS

KOMUNINĖ3 ŠVČ. SAKRAMENTUI LAIKYTI

AMPULĖS4, ALAVINĖS, ŠEŠIOS

ŽVAKIDĖS, DIDELĖS, ALAVINĖS, DVI

LEVATORIUS5, ALAVINIS, ALTORIUI 

DRUSKINĖ, ALAVINĖ 

1   Patena (lot. patina – negilus dubenėlis) – katalikų li-
turgijoje kartu su taure svarbiausias šv. Mišių indas: plokščia 
apskrita vyskupo konsekruota lėkštelė, ant kurios prieš kunigo 
komuniją dedama konsekruota Ostija (Švč. Sakramentas), taip 
pat ja pridengiama taurė. Pagal katalikų reikalavimus gaminama 
naudojant tauriuosius metalus. Iš viršaus būtinai paauksuota [1, 
p. 874].

2   Pacifikalas (lot. pacificus – darantis taiką, taikinantis) – 
nedidelis katalikų liturginis reikmuo: relikvijoriaus, kryžiaus ar 
monstracijos pavidalo. Juo laiminami tikintieji, jis duodamas 
jiems bučiuoti. Kai pamaldose dalyvauja vyskupas, kunigas siun-
čia jam per pacifikalą ramybės pabučiavimą. Iš to kilęs pavadini-
mas [1, p. 874].

3   Komuninė (lot. pyxis) – katalikų liturginis auksuotas ar 
sidabruotas indas, kur laikomi konsekruoti (pašventinti) komu-
nikantai (paplotėliai), kurie katalikams dalijami per Komuniją – 
vieną iš 7 sakramentų, kuriuo duonos ir vyno pavidalu priima-
mas Kristaus kūnas ir kraujas. Komuninė, skirta nešti komunijai 
pas ligonius, vadinama viatikine [1, p. 872-1]. 

4   Ampulė – liturginis indas siauru kakleliu, storu, apva-
liu, cilindriniu arba briaunuotu pilveliu, viena ar dviem ąselėmis, 
neretai su dangteliu. Per šv. Mišias vartojamos dvi: viena vynui, 
kita vandeniui. Daromos iš metalo, stiklo, krištolo; metalinės 
paprastai ženklinamos raidėmis: vyno ampulė – V (lot. vinum), 
vandens – A (lot. aqua). [1, p. 868].

5   Levatorius altoriui lenk. tekste rašomas mažybiniu 
daiktavardžiu, kas leidžia manyti, kad tai nedidelis indas vande-
niui laikyti (vert. prielaida).

PRIZMĖ(?)6, ALAVINĖ 

KATILIUKAS (NEĮSKAITOMAS ŽODIS), VARINIS 

KATILIUKAS, ANTRAS (ŠV. VANDENIUI) 
ŠLAKSTYTI 

SMILKYTUVAS, MISINGINIS

VARPELIAI PRIE ALTORIAUS, DU

SIGNORIUS7 ANT SIJOS(?) (PAKABINTAS), 
VIENAS

VARPAI VARPINĖJE, DU 

ARNOTAS8, RAUDONAS, KANAVARINIS9, 
SU ŽALIA KOLONA (IR) SU VISAIS 
PRIKLAUSINIAIS

ARNOTAS, ŽALIAS, KANAVARINIS, 
SU RAUDONA KOLONA, SU VISAIS 
PRIKLAUSINIAIS

ARNOTAS, BALTAS, BUROKINIS10 

ARNOTAS, JUODAS, IŠ AKSOMO11, SU BALTA 
KOLONA IR VISAIS PRIKLAUSINIAIS

6   Sunkiai įskaitomos pirmosios raidės neleidžia atlik-
ti tikslaus vertimo ir nustatyti reikmens paskirtį, juolab kad 
šiuolaikinėje katalikų bažnyčioje pamaldos žymiai skiriasi nuo 
XVII–XVIII a. apeigų (vert. pastaba).

7   Signorius (lot. signum – ženklas) – mažiausias iš baž-
nyčios varpų, kuriuo skambinant pranešama apie prasidedančias 
pamaldas [1, p. 875]. 

8   Arnotas (lot. ornatus – papuoštas, dailus) – puošniau-
sias katalikų dvasininkų liturginis drabužis, simbolizuojantis Jė-
zaus Kristaus meilę, užvelkamas virš kitų liturginių rūbų; stačia-
kampio pavidalo apsiaustas be rankovių nesusiūtais šonais, vien 
su prakirpe per vidurį galvai įkišti, nugaroje kolona – puošnus 
kryžiaus ženklo ornamentas, siekia žemiau kelių; kilęs iš senovės 
romėnų penulos – puošnaus kelioninio drabužio [1, p. 868; 3, p. 
285]. 

9   Kanavarinis (lenk. kanawarowy) – galbūt nuo žodžio 
„kanaus“: tankus storas Rytuose audžiamas šilkinis audeklas [7, 
p. 442] (vert. prielaida).

10   Burokinis – vertimas iš lenk. Burarkowy [8, p. 68].
11   Aksomas, veliūras – lygus vienspalvis arba įvairiaspal-

vis audinys labai tankiais trumpais (2–3 mm) stačiais pūkeliais 
padengta gerąja puse ir lygia atvirkščiąja; audžiamas iš įvairių 
siūlų, bet pūkas dažniausiai būna šilkinis [5, p. 26]. 
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ARNOTAS, AUKSO SPALVOS, IŠ ATLASO12, SU SIDABRO SPALVOS KOLONA, PRIE JO TIK STULA13 

ARNOTAS, JUODAS IŠ PERPETUANOS14

ARNOTAS, RAUDONAS, IŠ BARATO15

KAPOS (UŽTIESALAI), MEDVILNINĖS, DVI, VIENOJE – ŠILKINIS KUTAS

GELUMBĖS, JUODOS, GEDULO ŽENKLO, TRYS

DROBĖS, JUODOS, ALTORIAMS PASNINKUI PRIDENGTI, TRYS

ANTEPENDIUMAS16, IŠ DAMASTO17 

ANTEPENDIUMAS GEGUŽINĖMS PAMALDOMS, TRUMPOKAS

ŽVAKIDĖ, IŠMANAUS DARBO (MEDINĖ?) 

12   Atlasas (arab. atlas – lygus, glotnus) – šilkinis arba pusšilkinis (ataustas medvilniniais arba lininiais siūlais) audinys, austas 
atlasiniu pynimu; geroji pusė blizgi, išvirkščioji – matinė [3, p. 285].

13   Stula (lot. stola – ilgas dukslus romėniškas kilniojo luomo moteriškas drabužis) – katalikų liturginių drabužių dalis: ilga 
juosta, kurios praplatintuose galuose, kartais ir pačiame viduryje, išsiuvinėta ar išausta po kryžių ar po Kristaus monogramą tokios 
pat spalvos kaip arnotas; nešiojama ant kaklo [1, p. 875].

14 Perpetuana – audinys su pusšilkiniais metmenimis ir vilnoniais ataudais [8, p. 68].
15 Baratas – XVII a. Ciuriche gamintas audinys [8, p. 68].
16 Antependiumas (lot. ante – prieš, pedes – kojos) – puošnus, pastovus arba keičiamas audeklas ar skydas, kabantis vertika-

liai nuo altoriaus mensos (stalo – svarbiausios altoriaus dalies) iki grindų ir dengiantis altoriaus apatinės dalies priešakį [1, p. 868; 
p. 873].

17 Damastas (arab. damask) – šilkinis, rečiau pusšilkinis audinys, dažniausiai vienspalvis arba dvispalvis, margintas augaliniais, 
žvėrių, įvairių figūrų ornamentais. Paviršius galėjo būti blizgantis, kartais papildomai papuošiamas šilkinių arba metalinių siūlų 
ataudais. XVIII a. austas LDK Ružanų ir Kraslavos (Latgala) manufaktūrose. Pavadinimas kilęs iš Damasko miesto (Sirija); naudotas 
prabangiems pasaulietiniams drabužiams, XVII–XVIII a. taip pat sienų ir baldų apmušalams, arnotams, bažnyčių vėliavoms, užuo-
laidoms; buvo geltonos, raudonos, žalios spalvos [1, p. 877–878].

Skarulių Šv. Onos bažnyčios monstrancija. Lietuvos 
sakralinės dailės katalogas IV t. 2 knyga, Nr. I–III 52, 

Nacionalinis muziejus. Foto Antanas Lukšėnas.   
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Dokumento fotokopija. Kauno arkivyskupijos kurijos archyvas (KAKA), b. 74, l. 2.



I. Datos ir žmonės

29

ANTEPENDIUMAS, IŠ PUSATLASIO, LAZŪRIŠ- 
KAS18 

ANTEPENDIUMAS, JUODAS, IŠ MUSLINO19

ANTEPENDIUMAS, TRIJŲ SKILČIŲ 

JUOSTOS20, DVI

TOVALNIOS21 SU ABRŪSAIS22, ĮVAIRAUS 
DARBO, (SKIRTOS) ALTORIUI, PENKIOLIKA 

KAMŽOS23, DIDELĖS, DVI

KAMŽELĖS, MAŽOS, DVI, IR TOS PRASTOS 

ALBOS24, ĮVAIRAUS AUDINIO, PENKIOS

HUMEROLAI25 (IŠBRAUKTAS KIEKIS)  

SKAROS, ARBA SUBKORPORALAI26, NAMŲ(?) 

18 Lazūriškas (viduramž. lot.) – melsvas, dangiškai mėly-
nas, žydras [7, p. 553].

19 Muslinas (pranc. mousseline) – šilkinis arba medvilni-
nis audinys, lengvas, labai plonas, retintas, paprastai vienspalvis, 
būdavo ir marginamas smulkiomis gėlytėmis ir kt. raštais, siuvi-
nėjamas. Austas ir ruoželiais, langeliais. XVII a. austas Gardino 
lininių audinių manufaktūroje. Naudotas lengvoms suknelėms, 
palaidinukėms, užuolaidoms, uždangalams. Naudotas altorių už-
tiesalams, alboms, kamžoms [1, p. 880].

20 Juosta – katalikų dvasininkų liturginių drabužių dalis: 
siaura balto audinio virvelė, skirta per strėnas sujuosti, tokio il-
gio, kad apsijuosti galima du kartus. Skaistybės simbolis, prime-
na virves, kuriomis Jėzus buvo surištas Alyvų sode, pririštas prie 
stulpo plakimo metu ir vedamas nukryžiuoti [1, p. 870].

21 Tovalnia –  puošnus, išsiuvinėtas didelis medžiagos ga-
balas, rankšluostis, laikomas prieš einančius šv. Komunijos [6, 
p. 282].

22 Abrūsas  – skepetos formos (keturkampis) užtiesalas, 
rankšluostis [6, p. 282].

23 Kamža (lot. camisia – marškiniai) – katalikų dvasininkų 
liturginis drabužis, baltas, laisvas, siekiantis tik kelius (iki XV a. 
siekė žemę), rankovės ilgos, plačios, apačia ir rankovės apsiūtos 
nėriniais. Kamžos atmaina yra rochetas [1, p. 871].

24 Alba (lot. albus – baltas) – katalikų dvasininkų apati-
nis liturginis drabužis, kilęs iš romėnų tunikos: ilgas (iki žemės), 
platus, baltas lygios medžiagos drabužis, dėvimas po arnotu [1, 
p. 867].

25 Humerolas – antpetė, liturginis rūbas, kuriuo iki XX a. 
7-ojo dešimtmečio katalikų dvasininkai apsisiausdavo pečius ir 
kaklą [3, p. 18].  

26 Subkorporalas (lot. sub-  – kitų žodžių pradžioje reiš-
kia susiejimą su pavadinimu žemesnėmis pareigomis ir kt. [7, p. 
953] – žiūr. korporalas.

GAMYBOS, AŠTUONIOS 

UŽKLOTAS MONSTRACIJAI27, RAUDONOS 
MEDVILNĖS, VIENAS 

KORPORALAI28, SEPTYNI 

BURSOS29, ĮVAIRIOS, ŠEŠIOS

TINKLELIS ANT KOMUNINĖS, JUODAS, 
ŠILKINIS

DĖKLAS ŠVČ. SAKRAMENTUI, LIGONIUI NEŠTI 

VELIUMAI30, ĮVAIRŪS, SKIRTINGO DARBO, 
TAURĖMS UŽDENGTI, TRYLIKA

 PRIJUOSTĖ NUKRYŽIUOTAJAM (KRUCIFIKSUI), 
SU PINTINIO MEZGIMO NĖRINIAIS

PRIJUOSTĖS, MAŽOS, NUKRYŽIUOTAJAM 
(KRUCIFIKSUI), DVI 

RANKŠLUOSČIAI, PRIE ALTORIAUS, RANKOMS 
ŠLUOSTYTI, DU 

PALĖS31, ĮVAIRIOS, PENKIOS 

27 Monstracija (lot. monstratia – rodymas) – vienas bran-
giausių ir meniškiausių katalikų liturginių reikmenų; jo laikiklyje 
(melchizedeke) įdedama Ostija – Švč. Sakramentas, kai jis rodo-
mas ir garbinamas per adoracijos pamaldas ir procesijas. Var-
tojama nuo XIV a. Gaminama iš aukso, sidabro ar sidabruoto 
vario [1, p. 873].

28 Korporalas (lot. corpus – kūnas, corporalis – medžiagi-
nis) – katalikų liturginis reikmuo: lininio audeklo kvadratinis ar-
ba stačiakampis patiesalas, ant kurio per Mišias ir ne Mišių me-
tu padedama patena su Ostija ir taurė. Korporalas simbolizuoja 
drobulę, į kurią buvo  įvyniotas nuimtas nuo kryžiaus Kristaus 
kūnas [1, p. 872].

29 Bursa (lot. bursa – piniginė) – dėklas sulankstytam kor-
poralui: kvadratinis, apie 22 cm aukščio plokščias, iš dviejų stan-
grios arnoto medžiagos ir spalvos gabalų. Vartotas per mišias 
korporalui nešti iš zakristijos ant altoriaus ir atgal, taip pat ku-
nigui vykstant pas ligonį suteikti jam Komuniją. Tradicinė bursa 
ilgainiui virto dėklu su šilkiniu pamušalu, į tą dėklą dedamas 
ligoniui nešamas komunikantas [1, p. 869].

30 Veliumas (lot. velum – skraistė; burė) –  baltos šilkinės 
medžiagos gabalas, kuriuo kunigas paima į rankas monstraciją, 
laimindamas tikinčiuosius; juo apsiaučiamas ir Švč. Sakramen-
tas, nešamas pas ligonį [1, p. 876].

31 Palė – šilkinės medžiagos arnoto spalvos keturkampis 
apdangalas, kuria taurė su patena dengiama iš visų šonų [1, p. 
876].
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(NEĮSKAITOMA) SEPTYNI

PORTATILIAI32, DU 

MIŠIOLAS33, NAUJAS, TVARKINGAS, VIENAS 

AGENDA34, SENA, DAR TINKAMA (NAUDOTI)

GRADUALAS35, VIENAS 

ANTIFONARAS36, VIENAS

PSALMININKAS37, VIENAS 

MIŠIOLAI, SENO LEIDIMO, DU(?) 

VISI ŠIE DAIKTAI VISIŠKAI TINKAMI NAUDOTI 
NUO SENO (NUO BAŽNYČIOS ĮKŪRIMO?) 

KUNIGO MACKEVIČIAUS BUVIMO PAS KUNI-
GĄ ANTANAVIČIŲ LAIKOTARPIU (INVENTO-
RIAUS) PADAUGĖJO, PIRMIAUSIA ŠIŲ DAIKTŲ:

TAURĖ (KIELIKAS), AUKSO SPALVOS, SU 
PATENA, BURSA IR VELIUMU

32 Portatilis (lot. portatile iš portare – nešti, vežti) – kata-
likų bažnyčiose altoriaus akmuo: keturšonis, paprasto akmens, 
marmuro ir kt. luitas, plyta su įduba (lot. sepulchrum) relikvi-
joms raudonuose maišeliuose. Vyskupo konsekruojamas: įduba 
užmūrijama ir antspauduojama konsekruojančio vyskupo ants-
paudu. Yra dvejopi: stacionariniai, įleidžiami į akmeninę alto-
riaus mensą taip, kad neišsikištų virš mensos, ir kilnojamieji, 
statomi ant mensos; jei ji yra medinė, tada dedamas medinis ar 
mūrinis pagrindas [1, p. 874].

33 Mišiolas (lot. missale) – svarbiausioji katalikų liturginė 
knyga, kurioje surašyti šv. Mišių formulių ir maldų tekstai kie-
kvienai bažnytinių metų dienai ir mišių aukojimo taisyklės. Mi-
šių metu mišiolas laikomas padėtas ant mažo pulpitro kunigo 
kairėje ar dešinėje pusėje ant altoriaus [1, p. 873].

34 Agenda (lot. agendum – tai, kur turi būti padaryta) – 
katalikų liturginė knyga, nustatanti sakramentų ir sakramenta-
lijų teikimo bei procesijų rengimo tvarką ir maldų formules [1, 
p. 867].

35 Gradualas (lot. gradus  – laiptas)  – katalikų liturginė 
knyga: rinkinys giesmių su gaidomis ir žodžiais, giedamų per šv. 
Mišias. Pavadinimas kilęs iš to, kad atliepimo psalmę su Aleliuja 
giedotojai giedodavo sustoję ant sakyklos laiptų [1, p. 870].

36 Antifonaras  (viduramžių lot. antiphonarium)  – kny-
ga chorui, kaip seka iš vėlesnio Skarulių bažnyčios inventoriaus 
aprašo (vert. pastaba).

37 Psalmininkas (gr.) – psalmių rinkinys; psalmė: lyrinis 
tikybinio turinio kūrinys, kur reiškiamas skausmingas skundas 
arba padėkos malda [7, p. 823].

ABRŪSAS, SU MEZGINIAIS, IŠ NAMŲ DARBO 
AUDEKLO

APDANGALAS, KRIKŠTUI

VARPELIS PRIE ALTORIAUS

1634 M. SPALIO MĖN. 17 D.,

JONAS MACKEVIČIUS, PRIENŲ KLEBONAS IR 
DEKANAS.

PASTABA – ŽODŽIAI SKLIAUSTELIUOSE SUMAŽIN-
TU ŠRIFTU YRA VERTĖJO ĮRAŠYTI.
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IŠNYKUSIO KAIMO ISTORIJĄ SAUGO 
ŠV. ONOS BAŽNYČIA

Mažylis ir Monstras. V. Kalpoko nuotr.

Vos per kelis kilometrus nuo Jonavos centro 
nutolę antrieji Jonavos miesto maldos namai – 
Šv. Onos bažnyčia. Buvęs Skarulių kaimas šian-
dien negali džiaugtis gyventojų skaitlingumu, 
kadangi po 1980 m. dėl azotinių trąšų gamy-
klos buvo sunaikintas. Unikalus traukos objek-
tas – Šv. Onos bažnyčia, Skarulių smėlyje pa-
statyta prieš 400 metų. Tai rodo, kad šie maldos 
namai savo amžiumi gerokai pralenkia Jonavos 
gyvavimo laikotarpį, tesiekiantį 272 metus. 

ĮKVĖPĖ JERUZALĖS VAIZDAI

Kaip teigia rašytiniai šaltiniai, mūrinės bažnyčios 
statybą bus nulėmęs įvykis, susijęs su Skarulių dvaro 
savininko Andriejaus Skarulskio piligrimine kelione į 
Palestiną. Pasakojama, kad 1583 m. būsimasis Kauno 
maršalka lydėjo kunigaikštį Mikalojų Kristupą Radvi-
lą Našlaitėlį į Šventąją žemę aplankyti Kristaus kapo. 
Vėliau jie abu buvo įšventinti į Šventojo Kapo riterius. 
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Pasakojama, kad viešnagės metu A. Skarulskį su-
žavėjo Jeruzalėje pamatyta bažnyčia, palikusi nepa-
mirštamą įspūdį ir tapusi architektūrine vizija maldos 
namų statybai Skaruliuose. 

Bažnyčia iškilo maždaug 800 m nuo Neries, cen-
trinėje kaimo vietoje, prie erdvios trikampio formos 
aikštės, kurią kadaise supo gyvenamieji namai. Vietą 
maldos namų statybai, matyt, lėmė patogi geografinė 
padėtis ir kelių tinklas. Mat pro čia vedė kelias iš Kau-
no į Kernavę, Vilnių, Veprius, Vilkmergę. 

UNIKALUS ARCHITEKTŪROS 
PAMINKLAS

1620–1622 m. pradėjusi veikti bažnyčia, pavadinta 
Šv. Onos vardu, pasižymi unikalia gotikos, Renesan-
so ir baroko darna. Stengtasi, kad iš plytų sumūrytas 
statinys atitiktų Jeruzalės bažnyčią, todėl virš jo nėra 
bokšto ir portiko. Manoma, kad naujoji šventovė, kaip 
padėkos ženklas Dievui, įamžino sėkmingą dvejus 
metus trukusią piligrimystę. Priekiniame bažnyčios 
fasade, virš durų, taip pat didžiajame altoriuje įkom-
ponuotas vadinamasis Jeruzalės kryžius – Šv. Kapo ri-
terio ženklas.

Kelis kartus bažnyčią niokojo gaisrai. Maldos na-
mai smarkiai nukentėjo per Šiaurės karą, vykusį tarp 
Švedijos ir Rusijos 1700–1721 m. Bažnyčią nusiaubė 
ir Prancūzijos–Rusijos karas, prasidėjęs 1812 m. Dar-
syk statinys nuo gaisro nukentėjo 1906 m.

Skarulių bažnyčia, savo istorijoje patyrusi daug ne-
gandų, iki šiandien išliko be didesnių pakitimų, todėl 
yra unikali. Ypač vertingas vienas seniausių Lietuvo-
je drožybinis didysis altorius su šv. Onos paveikslu ir 
šventųjų skulptūromis. Pirmykštį pavidalą išlaikė ir 
kairysis Išganytojo altorius. 

Bažnyčios patrauklumą stiprina barokinės skulp-
tūros – 12 apaštalų sienų nišose ir grupė „Nukryžia-
vimas“, kurioje sukoncentruoti šio ansamblio plas-
tinės kalbos ypatumai. Grupėje didžiausias dėme-
sys skiriamas nukryžiuoto Kristaus figūrai, o Dievo 
Motinos ir šv. Jono skulptūros sukomponuotos ant 
atskirų postamentų abipus kryžiaus. Sakralinį inter-
jerą puošia daug įvairių paveikslų, tokių kaip „Nu-

kryžiuotasis su vynmedžiu“, „Marija su kūdikiu“, 
„Šv. Ona ir Jokimas“ ir kt. 

Medinės varpinės vietoje sumūryta neogotikinio 
stiliaus varpinė, kurioje yra du skirtingo dydžio var-
pai. Į šv. Mišias tikinčiuosius kviečia J. Delamarso nu-
lieto didžiojo varpo skambesys. Mažojo varpo auto-
rius buvo XIX a. meistras – Saksonijos vokietis Jonas 
Samuelis Veneris. 

Skarulių Šv. Onos bažnyčia – unikalus gotikos ir 
Renesanso epochų sandūros architektūros paminklas, 
laikomas autentiškiausiais maldos namais Lietuvoje.

Šios bažnyčios istoriją 1941-aisiais paženklino ku-
nigų kankinystė. Tų metų birželio 25 d. traukdamiesi 
raudonarmiečiai nužudė Skarulių parapijos kleboną 
kun. Pranciškų Vitkevičių, Veprių kleboną kun. Bo-
leslovą Vėgėlę ir Vilniaus krašto kunigą Zigmantą 
Stankevičių. Jie palaidoti bažnyčios šventoriuje. Šie 
kunigai, kaip XX a. tikėjimo liudytojai, minint Didįjį 
krikščionybės jubiliejų buvo įtraukti į XX a. Bažny-
čios kankinių sąrašą.

Karo pabaigoje žuvo ir Skarulių parapijos klebo-
nas kun. Pranciškus Mirskis. 1944 m. liepos 16-ąją, 
sekmadienį, jis buvo nuvykęs į Upninkų Šv. Myko-
lo bažnyčią laikyti mišių. Per pačią Sumą tarp rusų 
ir vokiečių kariuomenių prasidėjo intensyvus su-
sišaudymas. Dar nesibaigus mišioms žmonės iš-
silakstė. Kun. P. Mirskis nepaklausė vietinių kai-
miečių slėptis kalno šlaite ir nubėgo į bažnyčią, ta-
čiau ji buvo užrakinta, tad pasuko link kelio į keltą. 
Po šaudynių kaimiečiai sužeistą kunigą rado ant kelio. 
Skubiai nuvežtas į Bagaslaviškio karo ligoninę neišgy-
veno. Mirė liepos 19 d., palaidotas Bagaslaviškio baž-
nyčios šventoriuje.

POŽEMIŲ PASLAPTYS

Bažnyčios rūsiai apgaubti paslaptingumo skrais-
te. Istoriniuose bažnyčios inventoriaus aprašuose nuo 
18 a. pradžios randama dvejopų faktų. Pirmieji rodo, 
kad yra vienas rūsys po visa bažnyčia, kiti liudija apie 
du rūsius. Vienas jų, didysis, yra po centriniu alto-
riumi, o mažasis – šalia, ties Šv. Marijos altoriumi, su 
langu nuo kapinių pusės pietryčiuose.
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Pogrindžio rūsys. V. Venckūno nuotrauka.

Mažojo rūsio niša su karstu (vaizdas pro langą). A. Reipos nuotraukos.
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Tikėtina, kad tikra antroji versija. 1716 m. Skaru-
lių bažnyčios inventoriuje rašoma, kad esama dviejų 
rūsių. Į didįjį galima patekti lengvai, tačiau antrasis 
yra užmūrytas ar netgi užpiltas žemių. Gali būti, kad 
įėjimas į rūsį yra ties Šv. Marijos altoriumi, po medi-
nėmis grindimis, kurios įrengtos jau XX a. pradžioje. 
Vizitacijos aktuose po 1920 m. minima, kad rūsys bu-
vo užmūrytas.

Vienintelė galimybė įsitikinti, ar rūsio esama ir jo 
nišos yra prieinamos, – rūsio langas.

Šį pavasarį atlikta nišos vidinė apžiūra parodė, kad 
pusė rūsio lango užmūryta, karstas, esantis nišoje, pa-
stumtas į kairę, nišos anga, leidžianti patekti į rūsio 
patalpą, užmūryti. 

Rūsio matmenys, nišų skaičius jame, vadinamaja-
me Skorulskių laidojimo rūsyje, šiandien nežinomas. 
Bet tai tik laiko ir noro pažinti praeitį klausimas. 

PROFESIONALIOSIOS 
MUZIKOS FESTIVALIAI

Skarulių Šv. Onos bažnyčia patraukė ir menininkų 
dėmesį – nuo 2017-ųjų kasmet šioje šventovėje vyks-
ta Tarptautinis Skarulių muzikos festivalis, kurį orga-
nizuoja VšĮ „Liudo Mikalausko koncertai“. Projekto 
vadovė Sigita Mikalauskienė džiaugiasi, kad koncertai 
sulaukia labai daug profesionaliosios muzikos gerbėjų 
ne tik iš Jonavos, bet ir iš aplinkinių rajonų. 

Festivalio meno vadovas Liudas Mikalauskas kon-
certus po bažnyčios skliautais vadina „neeiliniu įvy-
kiu Jonavos krašte, kviečiančiu aplankyti ir pamilti šį 
Neries užu tekį“. 

„Skarulių Šv. Onos bažnyčia jau 400 metų žavi sa-
vo išskirtiniu gotikos stiliaus didingumu ir kiekvieną, 
kuris važiuoja Jonavos aplinkkeliu, kviečia bent trum-
pam prilėtinti greitį ir pasigrožėti ja. Mes, meninin-
kai, susivilioję jos ramybe, taip pat neliekame abe-
jingi. Kviečiame visą Lietuvą bent trumpam užmiršti 
kasdienius rūpesčius ir pasinerti į Skarulių bažnyčios 
šv. Mišių ir muzikos paslaptis. Tegul koncertai, kurių 
gali pavydėti didžiausi šalies festivaliai, šiam neeili-
niam architektūros paminklui padės vėl nušvisti nau-
ju veidu“, – dalijosi mintimis L. Mikalauskas.

Per šį laikotarpį publika žavėjosi Vaidos Genytės, 
Rafailo Karpio, Onos Kolobovaitės, charizmatiškojo 
operos solisto Egidijaus Bavikino, operos solistės Ni-
dos Grigalavičiūtės iš JAV dainomis, klausėsi Jokūbo 
Bareikio giedamų bažnytinių giesmių. Nedos Malū-
navičiūtės ir Olego Ditkovskio programa „Atšventink 
Meile mano namus“ klausytojus užbūrė paslaptingu-
mu ir filosofiniu gilumu. Nepamirštamų įspūdžių pa-
liko svečių iš Suomijos – fleitininko Milko Vesalaine-
no, operos primadonos Angelikos Klas bei orkestro 
„Saimaa Simfonietta“, kitų atlikėjų koncertai. 

Kiekvienais metais festivalis organizuojamas vasa-
rą, tad sutampa su Šv. Onos atlaidais, į kuriuos su-
sirenka labai daug žmonių iš visos Lietuvos. Tądien 
Skarulių laukais vėl nuskamba iš šio kaimo kilusios 
operos primadonos Genovaitės Bigenytės balsas, kitų 
festivalio dalyvių dainos, pasitinka visada nuotaikin-
go dirigento Vytauto Lukočiaus šypsena.

Tarptautinio Skarulių muzikos festivalio, rengiamo 
kultūros paveldo objekte, tikslas – atkreipti visuome-
nės dėmesį į unikalią XVII a. šventovę, sukurti gyvą 
festivalio bendruomenę, pasauliui parodyti, kad me-
nas ir malda visada turi būti šalia. 

STIPRUS BENDRUOMENIŠKUMO 
JAUSMAS

Ketverius metus Jonavos parapijoje tarnaujan-
tis dekanas kun. Virginijus Birjotas prisipažįsta, kad 
iki paskyrimo į šį kraštą Šv. Onos bažnyčioje nete-
kę apsilankyti, tačiau ne kartą girdėjęs apie Tarptau-
tinį Skarulių muzikos festivalį, didžiuosius Šv. Onos 
atlaidus. 

„Dar pirmaisiais darbo metais mane maloniai 
nustebino į pamaldas susirinkusių žmonių skaičius. 
Kaime gyventojų jau nebėra, bet suvažiuoja žmonės, 
kuriems brangūs Skaruliai, tai rodo stiprų bendruo-
meniškumo jausmą. Bendruomenė yra organizuota, 
rūpinasi bažnyčia, tęsia susiformavusias tradicijas, 
tokias kaip procesijų organizavimas, aplinkos tvarky-
mas ir kitas. Tai rodo, kad atvykstantiesiems šventovė 
ir jos aplinka labai svarbi. Džiaugiuosi visais jais“, – 
nuomone pasidalijo dekanas V. Birjotas.

Anot kunigo, Liudo Mikalausko organizuojamas 
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Tarptautinis Skarulių muzikos festivalis garsina Jona-
vos kraštą profesionaliosios muzikos atlikėjais, sulau-
kia įvairaus amžiaus dalyvių, tarp kurių matyti nema-
žai jaunimo. „Tai rodo, kad bažnyčia yra gyva ir reika-
linga. Tradiciniai koncertai džiugina visus, smagu ir 
man, klebonui“, – prisipažino sielų ganytojas.

INVESTICIJŲ PAIEŠKOS

Šiemet Šv. Onos bažnyčia mini 400 metų sukaktį 
nuo pirmųjų pamaldų, vykusių šiame architektūrinia-
me pastate. Šuoliuojantis laikas dovanoja gražų jubi-
liejų, tačiau tuo pačiu primena, kad ilgaamžį statinį 
būtina prižiūrėti, juo rūpintis, nuolat remontuoti ir 
atnaujinti. Suprantama, vien tik geros valios ir norų 
nepakanka, nes net ir menkiausi pokyčiai reikalauja 
investicijų. Norint gauti lėšų, reikia rašyti projektus, 
kuriuos gali teikti tik juridiniai asmenys.

„Ieškodami išeities, skaruliečiai susibūrė į asociaci-
ją „Skarulių bendruomenė“. Ateityje šis juridinis vie-
netas, tikimės, palengvins kelią į investicijų paieškas. 
Iki bažnyčios jubiliejaus, matyt, nelabai ką bepasiek-
sime, didesniems darbams lėšų ieškoti reikėjo daug 
anksčiau, prieš kokius aštuonerius metus. Esame dė-
kingi rajono savivaldybei, kurios vadovai ir adminis-
tracija supranta situaciją ir pagal galimybes paremia 
biudžeto lėšomis. Taip buvo ir remontuojant Šv. Jokū-
bo bažnyčios fasadą, ir atliekant smulkesnius darbus 
Skarulių maldos namuose. Ačiū savivaldybei už skir-
tus 15 tūkst. eurų – suremontuoti suolai, atnaujintos 
grindys Šv. Onos bažnyčioje“, – sakė kun. V. Birjotas.

Savo lėšomis bei darbais prisideda ir buvę Skarulių 
kaimo gyventojai, tvarkantys ir prižiūrintys trijų ku-
nigų kapus šventoriuje, puoselėjantys bažnyčios pri-
eigas ir jos interjerą. Praeityje, koncerno „Achemos 
grupė“ prezidento Bronislovo Lubio laikais, nema-
žai investicijų Skarulių bažnyčiai skirdavo bendrovė 
„Achema“, bet pastaruoju metu pačius geradarius už-
klupo ekonominiai sunkumai. 

NESIBAIGIANTYS REMONTAI

2010 m. Šv. Onos atlaidais garsėjančios Skarulių 
Šv. Onos bažnyčios statinių kompleksas Lietuvos Res-

publikos kultūros ministro įsakymu paskelbtas saugo-
mu valstybės. 

Daugelis sumanytų darbų, anot kun. V. Birjoto, 
atsimuša į paveldosaugos statusą. Valstybė bažnyčią 
saugo, tačiau padėti jai neskuba. Reikalavimai yra 
aukšti – kiekvienam veiksmui, numatytam pokyčiui 
ar atnaujinimui reikalaujama projekto. Dokumentų 
pildymas, planų išdėstymas atima nemažai laiko. Nuo 
šiol dedamos viltys į susikūrusią asociaciją „Skarulių 
bendruomenė“. 

„Šv. Onos bažnyčioje labai reikia pakeisti langus, 
nes jie pavargę nuo metų naštos. Langų daug ir visi jie 
dideli, būtinos nemažos lėšos. Išorė atrodo neblogai, 
stogas geros būklės, tačiau reikia dėmesį skirti vidaus 
remontui, atnaujinimo prašo įėjimo vartai, tvora. Ki-
taip tariant, rūpesčių nestinga. Negalima pamiršti, jog 
rajone yra ir daugiau šventovių, kurias taip pat reikia 
gražinti, naujinti, remontuoti – ir kiekvienai būtinos 
lėšos. Reikia tvarkyti Šv. Jokūbo bažnyčios vidų, bet 
gyvename sunkmečiu – dar neatsigavus nuo korona-
viruso pandemijos, prasidėjo karas Ukrainoje, auga 
mokesčiai, kyla elektros, dujų, maisto produktų kai-
nos. Negalima prognozuoti, kas bus rytoj, kiek aukų 
surinksime, kiek rasime investicijų. Laimei, dar su-
spėjome suremontuoti Šv. Jokūbo bažnyčios išorę“, – 
dalijosi patirtimi klebonas V. Birjotas.

Už sakralinių vertybių išsaugojimą ir puoselėjimą, 
atnaujinant pagrindinę miesto bažnyčią bei jonavie-
čių telkimą tikėjimo bendrystei maldoje už Jonavą ir 
jos gyventojus, 2021-ųjų gruodžio mėnesį vykusiame 
rajono savivaldybės mero Padėkos vakare Jonavos de-
kanui, Šv. apaštalo Jokūbo parapijos klebonui kun. V. 
Birjotui įteikta „Šviesos bokšto“ nominacija. 

JUBILIEJAUS RENGINIAI

Renginiai, skirti Skarulių Šv. Onos bažnyčios 400 
metų sukakčiai paminėti, bus organizuojami iki 2022-
ųjų pabaigos. Klebonas V. Birjotas siekia, kad juose 
aktyviai dalyvautų visuomenė, tariasi su vietos valdžia 
ir ieško naujų minėjimo formų. 

„Kartu su savivaldybės mero pavaduotoja Biru-
te Gailiene aptarėme 400 metų bažnyčios jubiliejinių 
metų renginius. Maloniai nuteikė, kad savivaldybė 
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siūlo savo idėjų, ragina mokyklas, kitas įstaigas rengti 
parodas, konferencijas, susitikimus šventovės sukak-
čiai paminėti, – pasakojo klebonas kun. V. Birjotas. – 
Su Jonavos kultūros centro Krašto muziejaus skyriaus 
kolektyvu ieškome būdų, sudarančių galimybes turis-
tams ir vietos gyventojams suteikti kuo daugiau žinių 
apie Skarulių Šv. Onos bažnyčią. Sutarėme, kad šešta-
dieniais atversime bažnyčios duris ir lauksime atvyks-
tančių žmonių, o Krašto muziejaus gidė supažindins 
ne tik su šventovės, bet ir su Skarulių kaimo istorija. 
Turime įvairių iniciatyvų kuo didesniam skaičiui lan-
kytojų pristatyti šį unikalų architektūros paminklą.“

SUSITIKIMŲ VIETA

Į šv. Mišias Skarulių Šv. Onos bažnyčioje, auko-
jamas kartą per mėnesį, suvažiuoja kelios dešimtys 
žmonių. Atsižvelgiant į tai, kad Skarulių parapijos ne-
bėra, klebono nuomone, tai esąs nemažas skaičius.

„Pagrindinį branduolį sudaro tie asmenys, kurie 
čia gimė, augo, kuriems brangus Skarulių kraštas. Be 
to, šalia bažnyčios yra kapinės, kur ilsisi Anapilin iš-
ėję artimieji. Tad žmonės, gyvenantys toliau nuo šios 
vietovės, tą dieną ir šv. Mišiose dalyvauja, ir kapus su-
tvarko, ir Mišias už mirusįjį užsako. Atšilus orams, ti-
kėtina, sulauksime ir daugiau tikinčiųjų, nes iš tikrųjų 
malonu susitikti su buvusiais vaikystės ar jaunystės 
draugais, pasipasakoti, kaip sekasi, prisiminti Išėju-
siuosius, pasidalyti rūpesčiais ir džiaugsmais. Šv. Mi-
šios Skaruliuose – tai bene vienintelė proga susitikti 
su buvusiais kaimynais ir pažįstamais žmonėmis“, – 
samprotavo dekanas, kun. V. Birjotas.

Kleboną stebina tai, kad jonaviečiai nelinkę užre-
gistruoti santuokos Skarulių bažnyčioje. Anot jo, per 
ketverių metų tarnystę Jonavoje Šv. Onos bažnyčioje 
susituokė tik kelios poros – ant vienos rankos pirštų 
jas galima suskaičiuoti.

„Čia juk antroji Jonavos bažnyčia, priklausanti tai 
pačiai Jonavos parapijai. Jokių leidimų ar papildomų 
dokumentų nereikia – ar eina į Jonavos, ar į Skarulių 
maldos namus. Įdomu, kodėl tokia išskirtinė ir graži 
Šv. Onos bažnyčia nėra patraukli jaunavedžiams? Gal 
jaunus žmones gąsdina čia esančios kapinės?“ – reto-
riškai klausė kun. V. Birjotas. 

Varpo skambesys, nuaidintis Neries pakrantėmis, 
žadina sielą ir kviečia pabūti išnykusiame kaime, ku-
rio istoriją saugo ir primena 400 metų skaičiuojanti 
Šv. Onos bažnyčia. 

SKARULIETĖS PRISIMINIMAI

Operos primadona Genovaitė Bigenytė, praėju-
sio šimtmečio antroje pusėje gimusi ir augusi Ska-
ruliuose, daug metų atidavusi darbui Čikagos lietu-
vių operoje, neretai koncertuoja Lietuvoje, aplan-
ko tėviškės kampelį anapus Neries ir mielai dalijasi 
prisiminimais. 

Esu labai dėkinga likimui, kad gimiau ir augau kai-
me, kur buvo daug erdvės ir medžių – Skaruliuose tu-
rėjau kur lakstyti ir siausti. Manau, kad šis periodas 
ir bus manyje išugdęs dvasinio ieškojimo polėkį. Jei 
šiandien dainuoju, tai tik to laikotarpio dėka. Abejo-
ju, ar ant grindinio gali užaugti žmogus, kuris kitus 
šildytų dvasine šiluma. Kiekvieną dieną girdėjau dai-
nas, giesmes, kurias bažnyčios chore giedojo Bigeniai, 
Stankevičiai, Utyros, kitos skaruliečių šeimos. Galima 
sakyti, gimiau ir užaugau bažnyčioje, kurią ir dabar 
tebevadinu „mano motinėle“. Šventos Onos maldos 
namai, matyt, ir bus įskiepiję meilę dainai, juolab kad 
turėjau gerą balsą. Jonava pasakiškai keičiasi. Važiuoju 
pro Ruklą, pamatau Skarulių bažnyčią – širdį užplūsta 
šiluma: čia mano namai. Jaučiuosi pakylėta. Jonavos 
nėra ką lyginti nei su Vilniumi, nei su Laikinąja sosti-
ne – jiems neprilygsta. Daug vaikštau – kiekviena pie-
velė nušienauta. Skarulių gyvenvietės nebėra – bažny-
čia liko. Nesu praleidusi nė vienų Šventos Onos atlai-
dų, kuriuose susitinku daug bendraamžių, – regis, nie-
kur nė išvažiavusi nebuvau. Visiems pasakiau: kai ateis 
Išėjimo valanda, palaidokite mane Skarulių kapinėse. 
Tik ten ir niekur kitur, – sako skarulietė G. Bigenytė. 
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Marius GLINSKAS,
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NUO UŽUSALIŲ IKI ŠĖTOS –  
BERIBĖS FANTAZIJOS

DAILININKUI, SKULPTORIUI, FOTO MEISTRUI VLADIMIRUI NIKONOVUI – 60

Kas prisimena kadaise Kultūros centre su-
manytus, gero šėlsmo lydimus „Homo ludens“ 
renginius, be abejo, įsidėmėjo ir ramų, kuklų 
menininką, kurio neįprasti darbai ir kiek glu-
mino, ir kiek šokiravo prie tradicinių dailės 
žanrų pripratusius jonaviečius. Tas žmogus – 
tapytojo, fotografo, skulptoriaus svajonę savyje 
auginęs kūrėjas Vladimiras Nikonovas, kuris, 

kaip dabar pats teigia, tuose „žaidžiančio žmo-
gaus“ renginiuose bene sparčiausiai ir ūgtelė-
jęs, net įsitikinęs, kad jo fantastiniai metaliniai 
paukščiai gali plačiai išskleisti sparnus.

Prabėgę keli dešimtmečiai nuomonės nepa-
keitė: šių metų pradžioje Kultūros centre pa-
rengta ekspozicija „Žaidžiančio žmogaus žai-
dimai“ yra to žmogaus, kuris dalyvavo visose 
septyniose „Homo ludens“ atrakcijose. Jo su-
kurtas metalinis žmogutis, įsikoręs ant metali-
nio rato, netoli šviesoforo, ir dabar laiko foru-
mo vėliavėlę su užrašu „Meno galerija“, o kiti 
kūriniai puošia kone legendinę pievelę ir visą 
Jonavos miestą. 

KŪRYBĄ PAKURSTĖ IR 
KLAJOJANTIS RUBLIOVAS

Vladimiras – šiek tiek žemaitis, nes prieš šešis de-
šimtmečius gimė Plungėje, gerai pažįsta šį kraštą, ka-
daise skersai išilgai išlakstė garsųjį Oginskių parką su 
bene pirmąsias meno pamokas bylojančiomis skulp-
tūromis, vėliau drožinėjo medinius kareivėlius, o se-
nam tvenkiniui net patikėjo savo išskaptuotą laivelį. 
Tačiau nei meno teorijos, nei tapybos nebuvo kada 
studijuoti, į tai įsigilino daug vėliau, tarnaudamas ar-
mijoje Ukrainoje, vėliau Čekoslovakijoje, susižavėjo 
albumuose atrastų siurrealistų, dadaistų, ypač Salva-
doro Dali išmonėmis.
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Baigęs to meto 44-ąją profesinę technikos mokyklą 
ir atlikęs karinę prievolę, nudanginusią jį tai į Ukrai-
ną, tai į Čekoslovakiją, vaikinas įsidarbino azotinių 
trąšų gamykloje. Tačiau viduje kirbėjo ne vien darbi-
ninko pašaukimas. Jau tada Vladimiras suprato, kad 
stichija, į kurios gelmes trokštų pasinerti, yra dailė. 
Pirmieji Vladimiro darbai – iš 1985–1987 metų, kada 
gilindamasis į savo senelių, gyvenusių netoli Užusalių, 
Penktų Būdų kaime, šaknis, pajuto, kad būtų gražu ir 
prasminga vaizdais įamžinti sentikių šventuosius, jų 
tikėjimo kanonus, galbūt net apeigas. Sekdamas se-
naisiais meistrais, pabandė tapyti ant medžio kala-
dėlių, lentelių. Stipriu įspūdžiu jonavietį „persekiojo“ 
ir XIV–XV a. klajojantis cerkvių tapytojas Andrejus 
Rubliovas. Tai jo freska „Trejybė“ Vladimirą įkvėpė 
sukurti ir „Arkangelą Gabrielių“, ir „Angelą“, kitus bi-
blinius personažus. Jau tada kūrėjui buvo svarbu, kad 
tos lentos, stalai ar durys turėtų kuo daugiau rievių ir 
dėmių, kad nebūtų nupoliruotos, nes medienos faktū-
ra neretai padiktuoja ir piešinį, mesteli idėją, nurodo 
sumanymo kontūrus.

Nieko keista, kad V. Nikonovo kūryboje iš pra-
džių dominavo šiltos, pastelinės spalvos, vandeniniai 
atspindžiai. Vėliau šiuos pakeitė aliejus, akrilas, mat 
kūrėjas ieškojo naujų raiškos formų, ėmė naudoti ne-
tradicines medžiagas. Ieškojimai nuvedė prie netikėtų 

sprendimų: skulptūros, instaliacijos, tapybos bei ko-
liažo sintezės, stumtelėjo į dar prieš gerą šimtmetį Va-
karuose pramintą dadaistų taką. Pasirausęs sendaik-
čių palėpėse ar išmestų baldų, buities rakandų „loby-
nuose“, Vladimiras ten aptinka ne vieną daiktą, kuris 
kadaise tarnavo gal valstietiškai, gal bajoriškai aplin-
kai, o dabar gali atgimti naujomis prasmėmis.

ŽAIDIMAI SU NETRADICINĖMIS 
MEDŽIAGOMIS

1997-aisiais jonavietis su savo darbais nukeliavo 
į Čikagą, įsiterpė į ten garsią M. K. Čiurlionio gale-
riją. Ryžosi pasiekti ir Varšuvą, Stokholmą, Italijos, 
Vokietijos galerijas. Jau tada užsienio menotyrininkų 
buvo įvardytas kaip trijų dimensijų koliažo – asam-
bliažo kūrėjas. Štai kur jonaviečiui pravertė kadaise 
užmegzta „pažintis“ su Dali, Raušenbergu, Diušanu, 
kitais eksperimentuotojais, kurie formas bandė mode-
liuoti ne iš tradicinės medžiagos, o surinkti iš nemeni-
nių objektų – senų surūdijusių buitinių prietaisų, me-
chanizmų, jų lūženų, duženų, atraižų, nors... viename 
savo darbe kūrėjas neseniai įmontavo ir kompiuterio 
detalę. Žaidimai su netradicinėmis medžiagomis pa-
naikina ribą tarp fantazijos ir tikrovės, pabrėžia gam-

Teneišsenka tavo žemiškos gėrybės. 
Malda. Metalų asambliažas, 101x51.

Forumui ,,Homo Ludens“ sukurtas simbolis patrauklus ir šiandien.
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Laiko žuvis. Metalų asambliažas. Trojos arklys. Metalo ir medžio asambliažas. 

Jautis. Metalų asambliažas.

Žuvis-taikinys. Metalas.
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tos ir civilizacijos samplaiką, sužadina žiūrovo nuosta-
bą. Tai pripažino ir Italijoje, Desio mieste, šniukštinėję 
meno gurmanai bei kritikai, kur 2011-aisiais jonavie-
tis eksponavo savo darbus modernaus meno parodoje.

„Kur benukeliaučiau, mieliausias vis tik savas kraš-
tas, – sako Vladimiras. – Teko savo darbus iškabinti 
ne tik protėvių išvaikščiotuose Užusaliuose, bet ir Jo-
navos krašto muziejuje, Kultūros centre, pagaliau Kė-
dainiuose, Janinos Monkutės-Marks galerijoje, kur, 
kiek žinau, ne kiekvienas kūrėjas gali „įsikomponuo-
ti“. Gal patraukia mano žanro specifika, gal ir tai, kad 
esu jau Kėdainių krašto žmogus“, – sako Vladimiras, 
atgaivinęs vieną seną sodybą Šėtoje ir ketinantis su jo 
sumanymams pritariančia žmona Aušrine, sūnumi 
Tumantu įsikurti ten visam laikui.

PABAIGOS METAFORA – 
PRADŽIOS UŽUOMINA

Pasidairėme po sausį ir vasarį Meno galerijoje iš-
dėstytą ekspoziciją. Nuo durų pirmas darbas „Kome-
dija baigta“ – savotiška dviejų scenos žmonių akistata, 
užuomina, kad kiekviena pabaiga gali būti naujų ho-

rizontų pradžia. Tolėliau tupi paukštis, tarsi prikeltas 
iš seno valstietiško norago, „Apvilti lūkesčiai“  – du 
liūdni veidai, kuriuos skiria ne tik dvasios praraja, bet 
ir plonytė linija, vos įžvelgiama, bet realiai egzistuo-
janti lentelių atskirtis. Dar tolėliau – „Saulutės“, kaip 
tautodailės interpretacija, sudėliota iš šaukštų, šaku-
čių, lėkštučių. O štai ir paslaptingasis Trojos arklys, 
ant kurio vieno šono pritvirtinta surūdijusi spyna, 
sauganti Antikos legendą, rodos, tuoj sulūš, ir iš vi-
daus pabirs šimtai ietimis bei lankais ginkluotų grai-
kų, naikinančių priešo gretas. Su tikru archajišku 
pjautuvu kampe kukliai stoviniuoja „Šienautojas“, čia 
pat maldai sudėti metaliniai delnai, rodos, prašantys 
Viešpaties niekada neatimti ir žemiškųjų gėrybių.

Čia daug žingsnių, daug posūkių, už kurių, žiūrėk, 
slepiasi spąstai auksinėms mintims ar žuvis-torpeda, 
raguota chimera, lendanti iš lygintuvo. Autorius tris 
savo talentus  – tapybą, skulptūrą ir fotografiją, su-
jungia į vieną „Lapas XXL“, nors patrauklumu šiam 
nenusileidžia ir pelėda ant laikrodžio („Kuka ant Ku-
co“), ir ant ilgos laikrodžio svirtelės it cirko artistas 
užsikoręs paukštukas. O kur dar žiogas, sergstintis it 
koks žibinčius tikrą žvakę, kur egzistencinės fantazi-
jos „Ten, kur mūsų nėra“, įvairūs dangaus kūnų bei 
jūros gelmių pavidalai.

Su žmona Aušrine Kauno mariose prieš septynerius metus.
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Šėtoje apsigyvenęs menininkas da-
bar randa daugiau laiko pasivaikščioti 
tarp senų, jau išretėjusių ąžuolų, įsi-
žiūrėti į veržlumą jau praradusią, bet 
dar gyvą Obelies upelę, akimirkai kitai 
pats tapti šio krašto dalimi. Kas žino, 
gal kada netikėtai po kojomis pastebės 
ne šiugždantį varinį, o auksinį lapą. Ir 
staiga toptelės: reikia naujo koliažo... 

Rudenėlis 2005. Drobė, aliejus, 90x70. Šienpjovys 3. Instaliacija. Paukštis 2. Metalų asambliažas.

Lapas XXL. Fotografijos ir metalo asambliažas.
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KIEKVIENAS GYVENIMO PUSLAPIS 
NUŠVINTA KITOMIS SPALVOMIS

KAPELMEISTERIUI, LIAUDIES MUZIKANTUI, IŠRADĖJUI ANTANUI KIRVELEVIČIUI – 80

Savo 80-mečio išvakarėse Jonavoje gyvenan-
tis Antanas Kirvelevičius prisipažino esąs dė-
kingas likimui už margą ir labai įdomų gyveni-
mą. „Prasmingiausi man buvo bene trys pasta-
rieji dešimtmečiai, kai stačia galva pasinėriau 
į muzikos pasaulį, įgijau žmogaus-orkestro ti-
tulą, kelis kartus tapau rekordininku „Factum“ 
agentūroje. Esu patenkintas, bet čia nededu 
taško  – einu į priekį, ieškodamas naujų, dar 
nepatirtų dalykų“, – sako žvalus, energingas ir 
komunikabilus senjoras.

PASKUI KARVIŲ BANDĄ

Žmogus yra panašus į knygą – verti lapą po lapo ir 
surandi naujų, netikėtų posūkių, gyvenimą papildan-
čių naujais faktais. Kitąsyk nustemba net pats Anta-
nas: kelias, kuriuo einama, pripildytas visokių spalvų 
pėdų, kurios tarsi veidrodis sukelia ir liūdnesnių, ir 
smagesnių prisiminimų. „Bet tai mano keliai, kuriais 
vaikščiojau, mano dienos ir su pelyno kartumu, ir su 
medaus skoniu. Kartais net pats stebiuosi, kad paka-
ko jėgų pasiekti tai, ką šiandien turiu“,  – šypteli A. 
Kirvelevičius, mintimis sugrįždamas į tėviškę Lazdijų 
rajone.

Antanas gimė Antrojo pasaulinio karo metais, iš-
gyveno neramų pokario laikotarpį, nuo mažens paty-
rė darbo kolūkiuose skonį ir maisto nepriteklių.

Gyvenimas Lazdijų rajone, devynis vaikus augi-
nančioje šeimoje, nelepino nei pliušiniais žaislais, nei 
šilkais, nei kvapniomis karamelėmis. Džiaugdavosi, 
jei į mokyklinį krepšį mama įdėdavo iš vakaro išvir-
tą bulvę, kuri „sueidavo“ kaip didžiausias skanėstas. 
Keturių kilometrų atstumas iki mokyklos išvarginda-
vo, o tuščias pilvas grodavo maršus. Tačiau vaikas su-
prato – reikia susitaikyti su šiomis aplinkybėmis. Tad, 
baigęs septynias klases, ne į aukštesnius mokslus pa-
traukė, o nuėjo ganyti kolūkio karvių.

„Banda buvo didelė, apie 70 galvijų. Kartą bulius 
vos neperskrodė didžiuliais ragais, nedaug trūko, kad 
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Juozo ir Onos Kirvelevičių šeima Taigerių kaime (Lazdijų r). Centre 
sėdi močiutė Marijona Kirvelevičienė, priekyje – pagrandukas sūnus 

Jonas (g. 1953 m.) ir duktė Vida (g. 1949 m.), kairėje stovi sūnūs 
Antanas (g. 1942 m.) ir Sigitas (g. 1938 m.), 1957 m. 

Papečių kaimo (Lazdijų r.) pradinės mokyklos klasė.  
Antanas ir Sigitas Kirvelevičiai stovi dešinėje, ketvirtoje eilėje, 1949 m.

Kirvelevičių šeima. Iš kairės (sėdi): Juozas Kirvelevičius, 
sūnus Jonas, Ona Kirvelevičienė (Maksimavičiūtė), iš 

kairės (stovi): sūnūs Sigitas, Romas, Antanas, centre stovi 
duktė Vida, apie 1960 m. 



TAUROSTA

pasiųstų anapilin, laimei, netoliese buvusios melžėjos 
per stebuklą atgynė. Taigi savaitę pasivartęs lovoje, vėl 
ėjau piemens pareigas. Kiekvieną gautą kapeiką me-
čiau į dėžutę, nes labai norėjau nusipirkti laikrodį. Bet 
išėjo taip, kad įsigijau armoniką“, – prisiminimais da-
lijosi pašnekovas.

Sulaukęs 14-os metų, gavo du kolūkio arklius, ku-
rie buvo per pusę vyresni už jį patį. Būdamas nagin-
gas, savo rankomis pasidarė „drobynas“, kurios pasi-
tarnavo ir vežant šieną ar šiaudus, ir pristatant namą 
statančiam tėvui žvyro, akmenų, kitokių statybinių 
medžiagų. Kiek vėliau, kai kolūkis įsigijo sunkvežimį, 
Antanas dirbo kroviku. 

„Važiuodavome į Šeštokus parvežti pašarų ūkio 
gyvuliams. Atsimenu tokį darbininką, kuris griebda-
vo po maišą į rankas ir kaip kokius pūkus nunešdavo 
į sunkvežimį. Mes su draugu dviese vos pakeldavome 
vieną maišą. Iš pradžių stebėjome tą galiūną išpūtę 
akis, bet paskui patys įpratome“, – smagiai pasakojo 
Antanas.

LAIMĖS PAIEŠKOS

Materialiniai nepritekliai meilei buvo ne kliūtis – 
pamilo merginą ir dar prieš kariuomenę sukūrė šei-

Sovietinės kariuomenės eilinis Antanas 
Kirvelevičius Maskvoje, 1962 m.

Gyvenimas išmokė visokio amato.  
Statybininkas – visą gyvenimą.

mą. Šiandien tokį savo poelgį pašnekovas vadina vė-
javaikišku. Tarnauti teko Maskvoje, kuri jam pasiro-
dė kaip stebuklų pasaulis. Juk iki tol nieko, išskyrus 
kolūkio laukus, galvijus ir sunkvežimį, nebuvo matęs. 
„Ir čia ieškojau būdų, kaip užsidirbti pinigų – radau 
bendrą kalbą su vadovybe, tai išleisdavo mane į mies-
tą, kur statydavau rūsius, garažus, namus. Užtat iš 
Maskvos iki Lazdijų parvažiavau savo motociklu „IŽ-
Jupiter“, – prisiminė jonavietis.

Sugrįžęs į šeimą, dirbti kolūkyje nebenorėjo, tai 
patraukė į pasaulį, kaip sakoma, laimės ieškoti. Tre-
ji metai, praėję valdant traktorių Krasnojarsko srities 
miškuose, leido suvokti, ką reiškia gyventi 50 laipsnių 
šaltyje. Bet jis, užsispyręs ir darbštus žmogus, nebijan-
tis jokių sunkumų, tolimame krašte plušo vardan savo 
artimųjų, laukiančių jo Lietuvoje. 

Grįžęs į tėviškę, neskirstė darbų į sunkius ir len-
gvus, dirbo statybininku įvairiuose rajonuose, lais-
valaikį skirdamas papildomam uždarbiui – statydavo 
gyvenamuosius namus. Pašnekovas sako neskaičiavęs, 
bet tikriausiai  savo rankomis sumūrijo gerokai per 
šimtą pastatų. 

1977-aisiais atsikraustė į Jonavą ir čia įsikūrė visam 
laikui. Ir tada, kai kasdienybė prisipildė gėrybių, kai 
praeityje liko finansiniai sunkumai, kai, atrodė, lieka 
tik džiaugtis gyvenimu, pradėjo girgždėti šeimos pa-
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matai  –  23 metus trukusi santuoka subyrėjo.

Šilta ir šalta matęs žmogus nepalūžo – mieste prie 
Neries pasistatė išskirtinės architektūros namą, kieme 
paklojo grindinį, likimą susiejo su nuoširdžia ir my-
linčia moterimi – sukūrė antrą šeimą. Prasidėjo kitas 
gyvenimo etapas. 

„Žinau duonos kainą, žinau, kas yra prakaitas ant 
kaktos, žinau, kaip skauda nuo darbo rankos. Bet pats 
savo triūsu sukūriau tai, ką šiandien turiu, ir džiau-

giuosi išsipildžiusiomis svajonėmis turėti jaukią pas-
togę, kasdien jausti mylinčios moters buvimą šalia ir 
gyventi muzikos pasaulyje“, – mintijo Antanas.

Į MUZIKOS GELMES

Išėjęs į pensiją, A. Kirvelevičius atsidavė muzikai. 
Prieš akis vėl iškilo vaikystės reginiai, kai lakstydamas 
paskui galvijus įvairias melodijas grojo lūpine armo-

Mamos 70-mečio šventė tėviškėje, Taigerių kaime, 1988 m.  
Iš šeimos vaikų liko dviese – pagrandukas Jonas ir Antanas.

Su sūnumi Rolandu (56 m.), gyvenančiu Vokietijoje.
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„Lankesa“ – daugelį metų geriausia Jonavos krašto kapela.

Jonavos armonikieriai: V. Biliūnas, V. Posach, A. Kirvelevičius, 
J. Urbonas, V. Anuprevičius, B. Kaminskas  

Lietuvos TV studijoje, 2017 m.

 „Duokim garo!“ vedėjai L. Songailienė ir  
S. Kavaliauskas kalbina A. Kirvelevičių –  

dažną populiarios TV laidos dalyvį.

nikėle. O vėliau už varganus grašius nusipirko, pašne-
kovo žodžiais tariant, „rusišką, žviegiančią, nudėvėtą 
armoniką“.  Antanas prisipažįsta – labai norėjęs groti, 
nes muzikos garsai leisdavo užsimiršti, o monotoniš-
ką kasdienybę pripildydavo džiaugsmo. O kai kaimy-
nas, pastebėjęs berniuko aistrą muzikai, atidavė nedi-
delę armonikiūkštę, trylikametis vaikis pasijuto esąs 
tikras muzikantas  – trenkė polkas ir valsus kaimo 
vakaruškose. 

Antanas sako, kad meilę muzikai jis paveldėjo iš 
mamos ir tėčio, kurie buvę labai dainingi žmonės – 
dainuodavo vestuvėse, įvairiuose pobūviuose, juos 
kviesdavo giedoti laidotuvėse. „Abu mėgo šmaikštau-
ti, tėtis dažnai buvo kviečiamas piršliauti. Nė vienas 
negrojo jokiais muzikos instrumentais, užtat namuo-
se skambėdavo abiejų dainos, jie mėgdavo sakyti, kad 
taip ir vargas mažesnis, ir gyvenimas smagesnis. Tad 
išėjęs į pensiją aš tiesiog pasinėriau į muzikos pasau-
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lį“, – prisiminimais dalijosi muzikantas.

Kai dirbo statybininku, Antanas buvo dažnai 
kviečiamas pagroti įvairiuose jubiliejuose, vestuvėse, 
krikštynose ir kitomis progomis. O senjoro statusas 
atvėrė galimybes platesnei veiklai. Susibūrus „Bočių“ 
kolektyvui, jis greitai papildė muzikantų būrį. Vėliau 
dalyvavo Šveicarijos kultūros centro kapeloje „Varpe-
na“, Nijolės Smolinos vadovaujamoje „Rasakiloje“, Jo-
navos neįgaliųjų grupėje  „Jonavėlė“, jo valdomos ar-
monikos garsai įsiliejo į Upninkų kapelą. 

„Bendraudamas su minėtų kolektyvų vadovais, 
daug ko išmokau  tiek muzikavimo, tiek sceninės kul-
tūros srityse. Pajutau, kad galbūt ir pats jau galėčiau 

turėti savo muzikantų komandą. Netrukus ši mano 
idėja virto kūnu – veiklą pradėjo kolektyvas, kuriam 
davėme Lankesos upeliuko pavadinimą“, – pasakojo 
entuziastas.

„LANKESOS“ KAPELOS ĮKŪRĖJAS 

2007-aisiais, kai kapela žengė pirmuosius žings-
nius, ją sudarė tik trys dalyviai – Onutė Galeckienė, 
Dalia Kubiliūnienė ir jis pats, Antanas. Vėliau kolek-
tyvą papildė daugiau jonaviečių: Valė Visockienė, Al-
vydas Kurkuzinskas, Bronius Kaminskas. Gastrolių 
metu kapela patraukė Kaune gyvenančio muzikanto 
Vinco Vytauto Bieliūno dėmesį. Jis ne tik pats tapo 
šio kolektyvo nariu, bet ir įkalbėjo prisijungti savo bi-
čiulius  – Vaclovą Anuprevičių, grojantį kontrabosu, 
armonika, gitara, ir akordeonistą Albertą Balsį. „Lan-
kesos“ muzikai neatsispyrė Valerij Posahk ir Vytautas 
Aleksandravičius.

Energingo A. Kirvelevičiaus sutelktas kolektyvas 
koncertavo beveik visuose Lietuvos rajonuose, jo mu-
zika ir dainos skambėjo Lenkijoje, Latvijoje, Baltaru-
sijoje, kelis kartus televizijos laidoje „Duokim garo“. 
Tekdavo sukti galvą, kaip tokiam skaičiui muzikantų 
pasiekti vieną ar kitą kampelį? Tačiau problemą iš-
sprendė pats vadovas: iš savo santaupų nupirko auto-
busiuką, kuriuo ir dardėdavo koncertuoti. 

Be atlygio visuomeniniais pagrindais dirbantys 
muzikantai niekada nesiskundė nuovargiu: „Mums 
malonu, kad galime žmonėms padovanoti geros nuo-
taikos, šypsenų, tai geriausia mūsų, Jonavos krašto 
muzikantų, dovana visiems, mėgstantiems muziką“, – 
grįžę iš koncertų sakydavo kapelos nariai.  

Per daugiau nei dešimtmetį „Lankesa“ koncertavo 
kelis šimtus kartų, kol sėkmingą kapelos veiklą su-
stabdė COVID-19. 

„Koronavirusas išblaškė kapelą  – moterys bijojo 
susirgti ir užkrėsti artimuosius, užsidarė namuose. 
Buvome likę keli drąsūs vyrai, o grupę kurį laiką va-
dinome „Antano armonikieriais“. Paskui prie mūsų 
prisijungė kelios kaunietės – ir vėl atgijo „Lankesos“ 
kapela. Grojame ir dainuojame, visi esame linksmi, 
norime, kad mūsų dainos padėtų užmiršti kasdienius 
rūpesčius ir negandas“, – teigė kolektyvo įkūrėjas.

Mano gyvenimo nuotrauka, 2015 m.
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Muzikos garsai užburia – ir kitaip gyventi negali.

48  2022 NR. 1 (15)



II. Jubiliejai

49

TURTINGA INSTRUMENTŲ KOLEKCIJA

A.Kirvelevičius groja įvairiais instrumentais. Jo 
rankų miklumui pasiduoda rusiška, vokiška diato-
ninė ir Peterburgo armonikos, bajanas, akordeonas, 
bandonija, koncertina (konstantinka), cimbolai, me-
lodijas paįvairina lūpinė armonikėlė, kontrabosas, 
žvangučiai, pritvirtinti prie batų, koja mušami būgnai 
su lėkštėmis. Unikalūs talentai lėmė, kad 2011-aisiais 
Šiaulių rajone vykusioje tarptautinėje šventėje „Ant 
rubežiaus“ (prodiuseris Pranciškus Trijonis) A. Kir-

velevičiui iš Jonavos suteiktas „Muzikantų muzikanto“ 
titulas.

Pastaraisiais metais Antanas, sekdamas a. a. D. Ja-
siulevičiaus, kitų meistrų pavyzdžiu, išmoko pra-
virkdyti net pjūklą. Vienu metu jis sugeba groti net 
11 instrumentų. Dėl to A. Kirvelevičius vadinamas 
žmogumi-orkestru. 

Jo namuose sukauptoje per 100 įvairių instru-
mentų kolekcijoje puikuojasi dešimtys armonikų, 
akordeo nų, bajanų, kitokių klavišinių instrumentų. 

„Išmokyti“ daiktus groti – A. Kirvelevičiaus hobis.
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„Jaučiu jiems silpnybę. Štai ši keturių tonacijų su 24 
bosais diatoninė armonika atkeliavo iš Lazdijų, šioji 
„atvyko“ iš Amerikos, bajanai iš Vilniaus, Vokietijos, 
kitų kraštų. Vienus dovanojo, kitus pirkau, pavyz-
džiui, dvibalsę Peterburgo armoniką įsigijau Kaune, 
muzikos instrumentų parduotuvėje“, – gausią kolek-
ciją pristatė jos šeimininkas.

Anot jo, Lietuvoje būtų sunku rasti muzikantą, 
gebantį groti Peterburgo armonika. O tas, kuris mo-
ka valdyti akordeoną, gali puikiausiai groti bajanu, 
ir priešingai. Kolekcininko teigimu, šiame muziejuje 
sukaupta apie 50 dumplinių, 15 lūpinių armonikėlių, 
trys smuikai, tiek pat cimbolų, balalaika, citra, gitaros, 
koncertina, padovanota sūnaus, gyvenančio Vokieti-
joje, ir kt. Beveik visi klavišiniai instrumentai deko-
ruoti Antano sumanytais ornamentais – taip atrodo 
puošniau ir didingiau. 

„Jie čia stovi ne tik akiai paganyti  – visi yra ko-
kybiški ir grojantys. Jei instrumento nejudin-
si 20 metų,  jis „supyks“ ir nebeprabils“,  – patikino 
A. Kirvelevičius. 

Tačiau tai anaiptol dar ne viskas. Muzikos instru-
mentus papildo daugiau nei pusšimčio laikrodžių ko-
lekcija. Tai tarsi tekančio laiko simboliai, skaičiuojan-
tys ne tik valandas, bet ir asmens istorija pavirstan-
čius metus. 

„Atrodo, nė nemačiau, kaip aštuoni dešimtme-
čiai pralėkė. Džiaugiuosi, kad jie leido pažinti dau-
gybę žmonių, įtraukė mane į muzikos stebuklus, 
kurie skatina kurti, ieškoti ir rasti“,  – samprotavo 
A. Kirvelevičius.          

KELISKART REKORDININKAS

 Gražų asmeninį jubiliejų minintis vyras prisipa-
žįsta, kad muzika jį pakerėjo taip, jog, žavėdamasis 
instrumentais, pabandė pats juos gaminti. Taip gimė 
dideli metaliniai, o vėliau ir iš klevo padaryti skraba-
lai bei stiklo arfa, o visus juos sujungus į visumą, atsi-
rado vienas trijų dalių derinys. 

2018-aisiais jau turėjo sukaupęs devynių muzikos 
instrumentų orkestrą, o vienu metu jais grodamas 
penkias minutes, pirmą kartą pateko į Lietuvos rekor-
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Naujiena – paties pasigaminti netradiciniai skrabalai. Tai stiklo, vario, medžio garsų dermės visuma.  
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dų knygą. Toks laimėjimas kūrybingam muzikantui, 
vadinamam žmogumi-orkestru, tapo paskata tobulin-
ti ir pildyti turimą kolekciją, o šį rezultatą  užfiksavo 
agentūra „Factum“.

Netrukus agentūroje įregistruotą orkestrą patobu-
lino, papildydamas dešimtu instrumentu – ir vėl re-
kordas! O paskui, kai primeistravo vienuoliktą priedą, 
„Factum“ patvirtino dar vieną jo sėkmę.     

Ketvirtą kartą rekordininko titulą atnešė muzikan-
to sukurtas naujas instrumentas, įgavęs skambų stiklo 
arfos pavadinimą. 14 grojančių stiklo taurių – bene 
vienas unikaliausių jo sumanymų. Kartą, važiuoda-
mas koncertuoti į Baltarusiją, išradingas muzikantas 
nusivežė vieną stiklo taurę ir pademonstravo, kaip 
traukiant per ją  stryku galima išgauti melodiją. 

„Tada pats sumečiau: jei groja viena taurė, tai gal 
galima ir visą jų komplektą  surinkti? Nuėjau į par-
duotuvę, su specialiu aparatu išmėginau skambesį, iš-
sirinkau keliolika stiklinių taurių, iš jų suklijavau vie-
ną oktavą, paskui – kitą. Iš viso sudėliojau 14  taurių. 
Pristačiau agentūrai „Factum“  ir buvau pripažintas 
naujo rekordo laimėtoju“, – nusijuokė pašnekovas.

Šių metų kovą rekordininku jonavietis paskelbtas 
penktą kartą, tai patvirtinta diplomas, kuriame rašo-
ma: Lietuvos rekordas. Didžiausi metaliniai skraba-
lai – 1,65 m aukščio, 1,25 m pločio, padaryti Antano 
Kirvelevičiaus. Sertifikatą pasirašė ir įteikė agentūros 
„Factum“ prie Lietuvos kultūros fondo direktorius 
Vytautas Navaitis. Šis unikalus rekordas buvo prista-
tytas Šiluvoje (Raseinių r.) vykusioje šventėje „Kovo 
11-oji su armonika“. 

Bet ties tokiu rezultatu Antanas nelinkęs susto-
ti, nes  jau turi sumanymą – metalinius skrabalus ir 
iš klevo padarytus skrabalus bei stiklo arfą sujungti 
į vieną trijų dalių derinį ir jį pateikti agentūrai. Visai 
tikėtina, kad naujas jonaviečio sukurtas instrumentas 
autoriui atneš dar vieną pergalę.

O kas bus po to, savamokslis muzikantas pasaky-
ti dar negali. Tačiau žino viena – pagamins skrabalus 
iš skroblo medienos. „Jau turiu pasiruošęs medžiagos, 
reikiamus stovus, reikės išgręžti, nušlifuoti, suderinti ir 
viską sudėlioti. Suderinti nebus sudėtinga, nes patirties 
jau turiu. Ir grojame! Lietuvoje tai bus pirmieji skroblo 
skrabalai“, – sumanymą dėstė  žmogus-orkestras.  

Stebina jonaviečio užsispyrimas ir ieškojimai. Jo-
navoje nerasime nė vieno asmens, kuris kelis kartus 
būtų įregistruotas Lietuvos rekordų knygoje.

IŠLIEKAMOJI VERTĖ

Muzikantas norėtų, kad jo sukaupta muzikos ins-
trumentų kolekcija būtų naudinga krašto bendruo-
menei. Tam reikalinga patalpa, kurioje jie būtų eks-
ponuojami, o užrašai suteiktų informacijos apie kiek-
vieną eksponatą. 

„Kartais pagalvoju, kas bus su mano sukaupta mu-
zikos instrumentų kolekcija, kitais eksponatais, kai aš 
išeisiu į Anapilį? Keliems muziejams esu padovanojęs 
po keletą jų. Jei sutiktų kuris nors Lietuvos muziejus 
priimti visus sukauptus muzikos instrumentus, foto-
albumus, DVD kasetes su koncertų įrašais, komplek-
tus su laikraščių iškarpomis, padėkų raštus ar kitokias 
smulkmenas, atskleidžiančias mano aktyvų gyveni-
mą, nedvejodamas padovanočiau. Tegul eksponuoja. 
Kartais prisimenu posakį: „Svarbiausias tikslas, ku-
riam gali tarnauti menas, yra padėti žmonėms geriau 
suprasti ir mylėti gyvenimą.“ O muzika – tai ir me-
nas, ir atgaiva sielai“, – samprotavo žmogus-orkestras. 

A. Kirvelevičius, kaip kūrybinga asmenybė, ne kar-
tą buvo rodomas ir per televiziją. Jis sudomino „Ryto 
suktinio“ vedėją Zitą Kelmickaitę, energingą senjorą 
laidoje „Amžius ne riba“ pristatė aktorė Larisa Kalpo-
kaitė, su kapela ar individualiai jis grojo laidoje „Duo-
kim garo!“, dalyvavo „Lietuvos talentuose“, o iš nesu-
skaičiuojamos daugybės varžytuvių ir įvairių švenčių 
grįždavo su apdovanojimais.

Instrumentai, laikrodžiai, suvenyrai, padėkos, 
įvairaus dydžio briedžio ragai, kiti daiktai, sukaupti 
A.  Kirvelevičiaus namuose, liudija aktyvų bei pras-
mingą žmogaus gyvenimą ir turi išliekamąją vertę.  

Visus juos galėtų saugoti muziejus, pasakojantis 
ateities kartoms apie savamokslio muzikanto veiklą, 
kūrybą, sumanumą, darbštumą ir meno puoselėjimą. 
O kasmet gražėjanti Jonava, turėdama netradicinių 
eksponatų erdvę, taptų dar patrauklesnė ir sulauktų 
daugiau krašto kultūra besidominčių  vietos gyvento-
jų bei svečių. 
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Kalbėjosi žurnalistė 
Irena NAGULEVIČIENĖ 

Nuotraukos iš šeimos albumo.

GYVENIMAS – NE PASAKA,  
O REALYBĖ

POLITIKUI RIMANTUI SINKEVIČIUI – 70

Šių metų balandį gražią 70-mečio sukaktį 
paminėjęs aukštaitis iš Anykščių krašto Riman-
tas Sinkevičius sako galįs pasidžiaugti „pasise-
kusiais ir gražiais metais“. Keturias kadencijas 
jis atstovavo Jonavos rajonui Lietuvos Respubli-
kos Seime, buvo paskirtas vadovauti Susisieki-
mo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijoms. 
R. Sinkevičius išmano valstybės valdymo klau-
simus, todėl su juo įdomu diskutuoti ir ieško-
ti racionalių sprendimų įvairiomis gyvenimo 
temomis. 

– TRUMPAI PAPASAKOKITE APIE ŠEIMĄ.

– Metų skaičius auga, bet mintys ir savijauta nepa-
siduoda senatvei. Tiesa, gal kiek sulėtėjo apsisukimai, 
gal atsargesnė tapo reakcija. Bet argi tai bėda? Džiau-
giuosi, kad su žmona Ligita, taip pat chemike, nugy-
venome įdomų ir spalvingą gyvenimą, išauginome 
sūnų Mindaugą ir dukrą Rūtą, sukūrusius savo šei-
mas. Mindaugas, ko gero, bus pasekęs mano pėdomis 
ir pasirinkęs politiko kelią – jau trečią kadenciją eina 
Jonavos mero pareigas, neblogai tvarkosi, kaip aš sa-
kau, rajono ūkyje. Rūta, įgijusi teisininkės specialybę, 
dirba vienoje geriausių Baltijos šalyse advokatų kon-
toroje. Savaitgaliais visi susirenka mūsų sodyboje Vil-
niuje, tad, kaip ir priklauso, didžiausio mūsų, senelių, 
dėmesio sulaukia trys anūkai – trejų metukų Jonas, 
antruosius einanti Ana ir penkiametė Ditė. 

Kol buvau jaunas, dažnai sukdavau galvą, ką aš, 
tėvas, paliksiu vaikams po savęs – namą, sodą, miš-
ką? Tačiau supratau, kad geriausia investuoti į jų išsi-
lavinimą, savarankiškumo ugdymą, gebėjimą mąstyti 
ir reikiamu momentu rasti tinkamiausią sprendimą. 
Mano, kaip tėvo, vienas pagrindinių uždavinių  – 
stengtis pačiam galvoti ir kitus skatinti mąstyti. Šian-
dien žinau – tai buvo teisingas pasirinkimas, atnešęs 
puikių rezultatų.
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– AUGOTE KAIME, VAIKYSTĖS IR PAAUGLYS-
TĖS METAIS PATYRĖTE ĮVAIRIŲ SUNKUMŲ, 
TAČIAU TAS KOLŪKIO BERNIŪKŠTIS SUGEBĖ-
JO TAPTI ŽINOMU POLITIKU IR NET MINIS-
TRU. KAIP MANOTE, AR TIE SODŽIAUS PO-
TYRIAI TURĖJO ĮTAKOS JŪSŲ CHARAKTERIO 
FORMAVIMUISI? 

– Kavarsko mokyklą nuo Jūsiškių kaimo, esančio 
Anykščių rajone, kur gyveno tėvai, skyrė apie 12 ki-
lometrų. Šiltuoju metų sezonu iki miestelio numin-
davau dviračiu, o atėjus žiemai kartu su kitais įvairaus 
amžiaus vaikais gyvendavau bendrabutyje. Tuo metu 
kaimai nebuvo elektrifikuoti, tad ruošti namų darbus 
tekdavo prie žybsinčios žibalinės lempos, o drabužius 
lyginti – su žarijomis įkaitintu ketaus lygintuvu. Pri-
simenu, kai tėvai nupirko radiją su elementais, buvo 
tikras stebuklas.

Kaime darbų niekada nestigo, nes reikėdavo ne tik 
savo ūkį apeiti, bet ir vykdyti kolūkio užduotis, pa-
vyzdžiui, grėbti dobilus su arklio tempiama grėbiamą-
ja. Manau, kad kaimo laikotarpis mane užgrūdino ir 
išmokė darbą derinti su mokslu.

– KAS NULĖMĖ CHEMIJOS MOKSLO PASIRIN-
KIMĄ?

– Man labai patiko mokytis. Itin gerai sekėsi che-
mijos mokslas, tai pastebėję pedagogai mane, vyres-
niųjų klasių moksleivį, paskyrė laboratorijos vadovu, 
patikėdavo taisyti mokinių parašytus chemijos kon-
trolinius darbus ir net juos įvertinti pažymiais. Baig-
damas vidurinę, turėjau nuspręsti, kur pasukti toliau: 
tapti chemiku ir išmėginti karjerą šioje srityje, ar vis 
dėlto nenutolti nuo kaimo ir pasirinkti agronomo 
specialybę. Apsvarstęs abiejų profesijų privalumus, 

Rimantas ir jo moterys – duktė Rūta,  
žmona Ligita su anūke Dite.

Trijų kartų susitikimas Sinkevičių namuose.
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pasirinkau Kauno politechnikos institutą, dabar vadi-
namą Kauno technologijos universitetu. 

Tačiau tada susidūriau su netikėta problema – pa-
aiškėjo, kad norint tapti šios aukštosios mokyklos 
studentu, reikia turėti kolūkio valdybos sutikimą, jog 
asmuo išleidžiamas iš kolūkio narių. Tuo metu buvo 
tokia tvarka. Galėjai stoti į žemės ūkio ar veterinari-
jos specialistus ruošiančią aukštąją – būtų priėmę iš-
skėstomis rankomis, o į apie politechnikos institutą 
negalėjo būti nė kalbos. Laimei, tėvas, eidamas vargo 
kelius, reikiamą pažymą iš ūkio valdybos išprašė. Ne-
trukus įstojau į Kauno politechnikos instituto chemi-
nės technologijos fakultetą.

– TEKO GIRDĖTI, KAD, STUDIJUODAMAS 
AUKŠTOJOJE MOKYKLOJE, BUVOTE GERIAU-
SIAS STUDENTAS GRUPĖJE, JŪSŲ DIPLOMINIS 
DARBAS PRILYGO MOKSLINIAM, PASIŽYMĖ-
JOTE LYDERIO SAVYBĖMIS – JUS IŠRINKO FA-
KULTETO KOMJAUNIMO SEKRETORIUMI, O 
PO STUDIJŲ NET PAKVIETĖ DIRBTI KAUNO 
MIESTO KOMJAUNIMO KOMITETE. PASIDALY-
KITE PRISIMINIMAIS APIE ŠĮ JAUNYSTĖS LAI-
KOTARPĮ.

– Tai buvo įdomus metas, palikęs ir malonių prisi-
minimų, ir akibrokštų. Iš tikrųjų studijos labai puikiai 
sekėsi. Instituto vadovybė siūlė dirbti mokslininku ir 
likti vienoje iš katedrų. Tačiau tuo laiku galiojo viena 
sąlyga – dvejus metus atidirbti. Per šį laikotarpį tu-
rėjau išlaikyti kandidatinį minimumą – tris egzami-
nus. Tokios sąlygos man, diplomuotam neorganinių 
medžiagų ir trąšų cheminės technologijos inžinieriui 
technologui, patiko, tad nusprendžiau tolesnį gyveni-
mą susieti su mokslu. Maniau, atidirbsiu tuos dvejus 
metus, sugrįšiu į institutą, apsiginsiu disertaciją. Juo-
lab kad Kauno miesto komjaunimo komitete man bu-
vo garantuota darbo vieta. Net buvau įrašytas į vado-
vaujančių kadrų rezervą. 

Tačiau mano planai sugriuvo – likus laisvai pirmo-
jo partijos sekretoriaus vietai, ją turėjau užimti aš. Ką 
daryti? Juk po kelių mėnesių turėjau grįžti į institutą, 
nes laukė disertacija. Niekas nenorėjo manęs klausyti, 
tad ir prasitariau apie mamos seserį ir du tėčio bro-
lius, dalyvavusius rezistencinėje kovoje, po karo kovo-
jusius už laisvą Lietuvą. Maskvos archyvų dokumentai 
patvirtino mano žodžius. Išvada aiški – netinkamas 
eiti ne tik partijos sekretoriaus, bet ir instituto dėsty-

tojo pareigų. To meto leksika, toks „antivalstybinis“ 
asmuo negali auklėti jaunosios kartos. Mokslininko 
karjerą pakeitė kelialapis į kariuomenę. Prasidėjo ki-
tas gyvenimo etapas.

– KAIP SEKĖSI PO KARIUOMENĖS GRĮŽUS Į 
LIETUVĄ?

– Po tarnybos Lietuvoje pyragai nelaukė – kur tik 
prašiau darbo, visur išgirsdavau tą patį: nepatikimas. 
Keturis mėnesius negalėjau sau vietos rasti, vaikščio-
jau tarsi be galvos. Vėliau suėmiau save į rankas ir su-
maniau laimę išmėginti „Azoto“ gamykloje, kur kar-
jeros laiptais sėkmingai kopė du mano bendrakursiai. 
Išgirdęs teigiamą atsakymą, pajutau palengvėjimą. 
Tai buvo 1980-ųjų sausis. Buvau reiklus ir griežtas, 
laikiausi nuostatos – jokio alkoholio, jokio betikslio 
šlaistymosi darbo metu. Darbuotojai, pripratę prie 
laisvesnių reikalavimų, buvo nepatenkinti, bet vėliau 
džiaugėsi. Tapome soclenktynių nugalėtojais, o visoj 
Sovietų Sąjungoje užėmėme trečią vietą, mus lydėjo 
paskatinimai, piniginės premijos.

Tuomečiai vadovai, įvertinę gerus darbo rodiklius, 
mane paskyrė nitrofoskos cecho viršininko pavaduo-
toju, paskui nukreipė į azoto rūgšties gamybą, viena 
paskui kitą sekė komandiruotės į kursus Maskvoje, 
Severodonecke. Patirtys, dirbant pamainos viršinin-
ku, cecho ir laboratorijos vadovu, Naujovių ir pažan-
gos centro direktoriaus pavaduotoju, einant komerci-
jos direktoriaus ar koncerno „Achemos grupė“ vysty-
mo direktoriaus pareigas, plėtė žinių bagažą ir buvo 
prasmingos.

– NUO 2002-ŲJŲ KETURIAS KADENCIJAS SU 
KET VERIŲ METŲ PERTRAUKA BUVOTE IŠ-
RINKTAS Į SEIMĄ JONAVOS VIENMANDATĖJE 
APYGARDOJE. KOKS TURĖTŲ BŪTI SEIMO NA-
RYS? 

– Į parlamentą išrinktas politikas, norintis ką nors 
nuveikti, pirmiausia turi išsikovoti savo poziciją. Jei 
būsi tik pasyvus dalyvis, niekam nerūpės tavo nuo-
monė ir niekas tavęs neklausys. Aš tai supratau dar 
per pirmąją kadenciją. Pastebėjau, kad viską „diriguo-
ja“ tie, kurie jaučiasi esą protingesni ir galingesni už 
naujokus. Jie nurodinėja, kam pritarti, kam ne, ką kur 
komandiruoti, ir panašiai. O naujai „iškepti“ vien-
mandatininkai iš Rokiškio, Pakruojo, Jonavos, kitų 
rajonų lieka pastumti į šoną – niekas mūsų nei klau-
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sia, nei dėmesio kreipia, negirdi net tada, kai ką nors 
sakome. Ieškojome būdų tapti visateisiais parlamenta-
rais. Ir radome. Kai savo poziciją išsakėme tiems „di-
rigentams“, padėtis pasikeitė – tapome įtakingi. Todėl 
ir sakau: norint, kad tave išgirstų, reikia išsikovoti po-
ziciją. Antraip netapsi nei komiteto pirmininku, nei 
ministru, nei frakcijos seniūnu.

Apmaudu, kad kasmet Seimo kvalifikacija prastėja 
tiek dalykine, tiek praktine, tiek intelektine prasme. 
Kodėl? Vyrauja opinija, kad visuomenei nesvarbu, ką 
nuveikei, bet svarbiausia, kaip ir kiek pasirodai viešu-
moje. Tai yra didžiausia klaida. Kiti jauni žmonės, iš-
rinkti į Seimą, neretai nė nesigilina į svarstomus klau-
simus, nesupranta jų esmės, bet socialiniuose tinkluo-
se kaunasi tik dėl savo įvaizdžio, nors darbo rezultatai 
lygūs nuliui. Bet gyvenimas – ne pasaka, o realybė. 
Savireklama turėtų būti paskutinėje vietoje. 

– VISUS KETVERIUS METUS DIRBOTE SUSI-
SIEKIMO MINISTRU, Į ŠIAS PAREIGAS BUVOTE 
PASKIRTAS IR EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MI-
NISTERIJOJE. KOKIE ŠIO DARBO YPATUMAI?

– Prasmingiausiu laikotarpiu laikyčiau 2012–2016 
metus, kai ėjau susisiekimo ministro pareigas. Šios 
institucijos funkcijos yra labai plačios, o spręstinų rei-
kalų neįmanoma suskaičiuoti. Tai ir geležinkelio ruo-
žų elektrifikavimas, magistralinių kelių reikalai, grei-
taeigis ir šviesolaidinis internetas, paštas ir t. t. Susi-
siekimo ministerijos ypatumas – per kadenciją vienus 
darbus padarai, o kitus tik pradedi. 

Mano kadencijos metu buvo elektrifikuotas vie-
nintelis per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį 
29 kilometrų ruožas nuo Kenos iki Vilniaus, pradė-
ta tiesti geležinkelio vėžė nuo Kauno į Europą. Nuo 
Trakiškių iki Kauno traukiniai jau rieda, į europinius 

Trys medžiotojai – Z. Balčytis, A. Sabonis, R. Sinkevičius. Maloniausios akimirkos – susitikimai su sūnaus Mindaugo ir 
dukros Rūtos šeimomis.
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vagonus kroviniai perkraunami Šeštokuose. Įvykio 
svarbą liudija tai, kad, paleidžiant pirmą traukinį šia 
istorine vėže, atvyko pati Europos Komisijos komisa-
rė Violeta Bulc. Daug žinių ir susitelkimo pareikalavo 
suskystintųjų dujų terminalo „Independence“ įrengi-
mas. Tai labai sudėtingas neeilinis projektas, nes dar-
bai vyko ne sausumoje, o jūroje. 

Niekada nepamiršau savo apygardos, Jonavos rajo-
no, daug dėmesio skyriau rinkėjams. Kiekvieno poli-
tiko galimybės yra ribotos – niekada negalima „per-
spausti“, peržengti leistinų normų. Gal kitam atrodys, 
kad reikėjo išasfaltuoti vos ne kiekvieną takelį? Dir-
bau, susitikinėjau su gyventojais, žinojau jų problemas 
ir stengiausi padėti. 

Ministro atsakomybę pavadinčiau milžiniška. Kai 
žinai, kad vadovas, turintis nepalyginti mažiau rūpes-
čių, gauna keliskart didesnį atlyginimą, pajunti ap-
maudą. Būdamas Seimo nariu, turėjau ambicijų tapti 
ministru, bet patyręs tos duonos skonį, ketvirtaisiais 
vadovavimo metais ėmiau laukti kadencijos pabaigos.

Nueito kelio prisiminimams užplūdus. Su žmona Ligita.

– TAI KOKIA ŠIANDIENINĖ SENJORO KASDIE-
NYBĖ?

– Kuo daugiau laiko skirti šeimai – ir dideliems, 
ir mažiems. Žinoma, domiuosi įvykiais, Seimo ir Vy-
riausybės sprendimais, nemažai laiko skiriu socia-
liniams tinklams. Kaip ir daugelį Lietuvos piliečių, 
jaudina sveikatos apsaugos reforma, kuri, mano gal-
va, krypsta ne į pertvarką, bet į griovimo pusę – šiuo 
klausimu reikia gilesnės analizės. Kartais pažįstami 
asmenys prašo patarimų, konsultuojasi valstybės val-
dymo reikalais. Vadinasi, dar esu reikalingas. Nerimą 
kelia Rusijos sukeltas karas su Ukraina. Visada galvo-
jau, kad mano amžiuje neteks kalbėti apie karą, bet 
dabar niekas nežino, ko galima sulaukti rytoj. Kasdie-
nybę paįvairina medžioklė, kurią laikau kultūros da-
limi, nes medžiotojui suteikta teisė ir globoti, ir me-
džioti. Esu senjoras – laiko atgal pasukti neįmanoma. 
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Vaclovas SLIVINSKAS,
inžinierius

MANO VAIKYSTĖ MIMAINIUOSE

KRAŠTOTYRININKUI VACLOVUI SLIVINSKUI – 80 

Šiuolaikinis jaunimas, pamatęs pokario lai-
kraščiuose laimingus, besišypsančius kolūkiečių 
veidus, pagalvotų, koks buvo laimingas ir ge-
ras gyvenimas. O iš tikrųjų viskas buvo kitaip, 
nei skelbė spaudoje. Noriu papasakoti apie ti-
krą tuometinį gyvenimą. Tai asmeniniai mano 
prisiminimai arba pateikti tėvų, kaimynų. Tai-
gi šis pasakojimas autentiškas, paremtas tikrais 
faktais. 

TĖVIŠKĖ ISTORIJOS SŪKURIUOSE 

Taip jau istorija lėmė, kad XX a. Lietuva patyrė ne 
mažiau kaip septynis valdžių virsmus. XIX–XX a. teko 
išgyventi tamsų carinės Rusijos priespaudos laikotar-
pį. Tuo metu buvo uždrausta lietuvių kalba bei raš-
tas lotyniškomis raidėmis. Teigta, kad lietuvių kalba 

yra prasčiokų, negraži ir niekam nereikalinga. Buvo 
ribotas kultūrinis gyvenimas, neveikė lietuviškos mo-
kyklos. Visi susirašinėjimai vyko rusų kirilica. Kaime 
šiek tiek raštingas buvo vienas kitas žmogus. Valdžios 
įstaigose vyravo rusų kalba. Dvaruose kalbėjo lenkiš-
kai. Per Pirmąjį pasaulinį karą padėtis mažai pasikeitė, 
vokiečiams rūpėjo karo reikalai, o ne žmonių gerovė.

Tačiau daug teigiamų pokyčių įvyko Lietuvai pa-
skelbus nepriklausomybę 1918 m. vasario 16 d. Bu-
vo imtasi kardinalių pertvarkų švietimo srityje. Nuo 
1920 m. visuose didesniuose kaimuose įsteigtos pra-
džios mokyklos. Mano gerai žinomose Bukonių apy-
linkėse veikė Bukonių, Gaižūnų, Šapuvos, Reniūnų, 
Milagainių, Petrašiūnų, Kačėnų pradžios mokyklos, 
kurias lankė visi kaimo vaikai. Mokytojai tapo kaimo 
šviesuoliais, organizavo gyventojams šviečiamuosius 
kursus. Labai populiarūs buvo šeimininkių, namų 
ruošos, siuvimo mokymai, jaunuolius mokė ūkinin-

Tėviškė prie Mimainių ežero, 1970 m.
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kauti, žemdirbystės, gyvulininkystės. Mokyklos tapo 
ir jaunimo susiėjimo, pasilinksminimų vieta. Veikė 
saviveiklos būreliai, jaunimas jungėsi į gausias tauti-
nes Jaunalietuvių, Šaulių sąjungos organizacijas, kurių 
vadovais taip pat buvo mokytojai. 

1924 m. įvykusi Lietuvos žemės ūkio reforma pa-
naikino rėžinę žemės sistemą. Kaimų gyventojai ma-
siškai pradėjo kurti savo ūkius. Valstybė visokeriopai 
naujakurius rėmė. Per kelerius metus Lietuvos kaimas 
pasikeitė neatpažįstamai. Visur kilo erdvūs, sodais 
apsodinti gyvenamieji ir ūkiniai statiniai. Žmonės 
dirbo sunkiai ir daug, bet visi žinojo, kad nuo dar-
bo priklauso jų pačių gerovė. Per Lietu vos nepriklau-
somybės dešimtmetį kaimuose neliko beraščių. Buvo 
leidžiama daugybė ūkininkams skirtų laikraščių ir 
žurnalų. Šviečiamąjį darbą atliko ir Bažnyčia, kunigai 
skelbė tautinio ir patriotinio auklėjimo idėjas, buvo 
paskelbę, kad netuoks jaunųjų, kurie nemokės pasira-
šyti. Beraščiam jaunimui tai buvo didžiausia gėda. Di-
delį auklėjamąjį darbą atliko ir Lietuvos kariuomenė. 
Grįžę iš karinės tarnybos jaunuoliai būdavo fiziškai 
sutvirtėję, kultūringi, mandagūs, visada išsiskirdavo iš 
kitų. Pasilinksminimo vakarėliuose panelės su netar-
navusiais kariuomenėje vaikinais nenorėdavo šokti. 
Ėmė klestėti stambūs ūkininkai, kai kurie turėjo kūli-
mo mašinas, gerą žemės apdirbimo inventorių, buvo 
pasistatę puikių ūkinių statinių. 

Vėlgi viskas pasikeitė 1940 m. sovietams okupavus 
Lietuvą. Apie tuos įvykius pasakojo mama. Per Mi-
mainių kaimą ėjo ilgiausios rusų kareivių kolonos. 
Iš smalsumo buvo nuėjusi pažiūrėti iš arčiau. Vėliau 
dažnai pasakodavo apie matytą vaizdą. Kareiviai bu-
vo tokie nuskurę, purvini, apiplyšę ir nuvargę, kad 
nieko panašaus nebuvo mačiusi. Jie aiškino, kad jau 
tris paras be poilsio ir maisto nežinia kur eina ir prašė 
nors gabaliuko duonos. Eiti namo nebuvo kada, nes 
kareiviai nužygiuos tolyn, tad mama iš kaimynės pa-
siskolino puskepalį duonos ir atidavė kareiviams. Tie 
kaip didžiausią skanėstą suvalgė. Užėjus sovietams, 
visos lietuviškos įstaigos buvo uždarytos, valdinin-
kais paskirti rusai. Buvo uždraustos visos tautinės 
organizacijos. Mokytojai, kariškiai, valstybės tarnau-
tojai apšaukti liaudies priešais ir suimti. Prasidėjo 
trėmimai į Sibirą. Ištremti stambūs tvarkingi ūkinin-
kai ir visuomenininkai. Dvarų žemėse buvo pradėti 
kolūkinių gyvenviečių projektavimo darbai, ruoštasi 
kolektyvizacijai.

1941 m. birželio 22 d. prasidėjęs karas nutraukė 
sovietų piktadarybes. Vokiečiai buvo sutikti kaip iš-
vaduotojai, nors karo metais kaimuose vokiečių ma-
žai kas matė. Pasraučiuose buvo vienas komendan-
tas ir keli kareiviai. Ūkininkams buvo skirtos maisto 
produktų prievolės, bet tai sunkumų nesudarė. Mano 
tėvai dažnai pasakodavo apie šį laikotarpį. Į Mimai-
nių ežerą dažnai eidavę maudytis vokiečių kareiviai 
užsukdavo ir pas mus. Mama labai bailiai žiūrėjo į ne-
suprantama kalba kalbančius karius. Tie padrąsina-
mai mamai patapšnodavo per petį ir rodydavo savo 
šeimos ir vaikų nuotraukas. Mama visada vokiečius 
pavaišindavo uogomis, vaisiais, šviežiu pienu. Tie 
mandagiai padėkodavo. Ilgainiui įtampa atslūgo. Tė-
tis turėjo labai gražų veislinį eržilą, vokiečiai juo labai 
gėrėjosi ir gyrė šeimininką. Aš buvau mažas vaikas, 
bet pamenu, kaip vokiečiai su manimi žaidė, nešio-
jo. Apie konfliktus su vokiečiais mūsų krašte neteko 
girdėti. 

1944 m. liepą sugrįžo rusai. Iš karto prasidėjo jau-
nų vyrų gaudynės į frontą. Niekas nenorėjo eiti ka-
riauti, visi padėjo slapstytis. Sugautieji buvo išsiųs-
ti į karą, dauguma dingo be žinios. Grįžo tik suluo-
šinti invalidai. Besislapstantieji pradėjo ginkluotis ir 
telktis į būrius. Prasidėjo organizuotas partizaninis 
pasipriešinimas. 

Apie vieną jaunuolių gaudymo operaciją ilgai kal-
bėjo visas kaimas. 1944 m. rudenį Mimainiuose vyko 
kūlimo darbai. Dirbti kuliamąja mašina reikėjo daug 
darbininkų. Į talką susirinkdavo visas kaimas. Nukūlę 
grūdus pas vieną ūkininką, pereidavo pas kitą ir taip 
kartu talkininkaudami visi sudorodavo derlių. Tuo 
metu kūlė pas ūkininką Joną Čičinską. Talkoje dirbo 
ir du jo besislapstantys sūnūs Kazys bei Stasys. Staiga 
į kiemą įvažiavo rusų mašina su kareiviais. Jaunuo-
liai pabėgti nespėjo ir pasislėpė šieno prėsle. Kai vy-
resnysis tėvą pradėjo klausinėti, kur sūnūs, tas ramiu 
balsu pasakė, jog nežinantis. Rusai pagrasino, kad jei 
vaikinus suras, juos nušaus, o tėvas vėl ramiai atsakė: 
„Ieškokit.“ Tada rusas atsivedė šunį ir davė komandą 
ieškoti. Šuo puolė ant prėslo, kur buvo katė su kačiu-
kais. Išsigandusi katė užšoko jam ant nugaros ir pra-
dėjo draskyti nosį. Tas kaukdamas išbėgo lauk ir antrą 
kartą jo įvaryti į klojimą nepavyko. Tada vyresnysis 
pasakė, jog padegs klojimą, bet tėvas ir vėl ramiai 
atsakė: „Deginkit.“ Laimei, talkoje dalyvavę žmonės 
spėjo besiplečiančią liepsną užgesinti. Galbūt paveikti 
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Tėvai Jadvyga ir Juozas Slivinskai, apie 1972 m. Su tėvu, 1953 m.

Su pusbroliais Jonu Autuku (viduryje) ir Jurgiu Keruliu (dešinėje) Gudžionių 
kaime, pas tetą Antaniną Kerulienę, apie 1951 m.

Jau septintokas, 1956 m. 

tokio tėvo ramumo kareiviai daugiau neieškojo ir iš-
važiavo. Vėliau Kazys išmoko staliaus amato, o Stasys, 
baigęs Veterinarijos akademiją, dirbo Kelmės rajone 
veterinarijos gydytoju. 

KOLŪKIETIŠKAS GYVENIMAS 

Tuoj po karo sovietų valdžia įvedė savo tvarką. Bu-
vo uždrausta tautinė vėliava, himnas, visur iškabinti 

Stalino, Lenino paveikslai, o rusakalbiai politiniai va-
dovai aiškino, kad lietuviai labai atsilikę ir blogai gy-
venantys, nes nemokantys nieko dirbti, todėl jiems 
reikia mokytis iš didžios rusų tautos. Tokios kalbos 
kėlė dar didesnę neapykantą okupantams. Norėdama 
įsiteikti vietiniams, 1945 m. valdžia buvusių dvarų že-
mę po 2 ha išdalijo ūkininkams. Žmonės įžvelgė klas-
tą, žemės nedirbo, naudojo kaip ganyklas. 1948 m. po 
kaimus ėmė vaikščioti visokie agitatoriai, lydimi stri-
bų būrio, nes bijojo partizanų, ir aiškino, kad reikia 
tverti kolūkius. Įrodinėjo, kad Rusijoje klesti kolūkiai, 
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pasakojo, kokie laimingi ir turtingi ten žmonės. Apie 
kolchozinį „rojų“ (žmonės taip vadino kolūkius) dau-
gelis buvo girdėjęs tiesą ir iš agitatorių juokėsi. Kal-
bos greitai baigėsi, prasidėjo priverstinis surašymas į 
kolūkius. Į namus įsiverždavo būrys ginkluotų stribų, 
kurie terorizuodami ir gąsdindami ginklais šeimos 
narius versdavo pasirašyti. Gąsdindavo, kad atsisakius 
ištrems į Sibirą arba sušaudys. Silpnesnių nervų žmo-
nės po kelių tokių vizitų palūždavo ir pasirašydavo, 
tačiau pirmaisiais metais tokių buvo nedaug. Kitais, 
1949 m., besikratančius kolūkių jungo baudė dideliais 
mokesčiais, bet žmonės iš paskutinių lėšų stengėsi su-
simokėti. Prievarta nesibaigė, nuolatos ateidavo būrys 
stribų, kurie ne tik liepdavo stoti į kolūkį, bet ir rei-
kalaudavo valgyti, išgerti. Pamenu, tėtį buvo išvarę į 
valsčių Panoteriuose, ten kelias paras laikė, kankino, 
bet vis tiek nepalaužė. Vėliau tėtis naudojo tokią tak-
tiką: pamatęs, kad ateina stribai, išgerdavo degtinės 
ir vaidindavo, kad yra labai girtas. Stribai nusikeikę 
išeidavo. Taip išvengdavome represijų ir grasinimų, 
kad ištrems į Sibirą. Tačiau mama jau buvo pridžio-
vinusi maišą džiūvėsių ir supakavusi šiltus rūbus. Lai-
mei, neprireikė. 1950 m. nestojusiems į kolūkį uždė-
jo tokius mokesčius, kad viską pardavęs nesurinktum 
nė pusės sumos. Priminė, kad nesumokėję mokesčių 
būsime išvežti į Sibirą. Tėvai nutarė, kad geriau ba-
dauti savo tėviškėje, negu sušalti Sibiro platybėse. Ge-
rai prisimenu, kaip vieną pavasario pavakarę, tėčiui iš 
kažkur vežimu grįžus namo ir dar nespėjus iškinkyti 
arklio, girtų stribų būrys įvirto į namus. Vyresnysis, 

nelietuviškos išvaizdos rusakalbis, liepė rašyti prašy-
mą priimti į kolūkį, bet tėtis atsisakė. Tada padavė jau 
parašytą pareiškimą, kad pats neva nesugeba savaran-
kiškai ūkininkauti ir prašo priimamas į kolūkį. Kitos 
išeities nebuvo, ir tėtis ašarodamas pasirašė. Išėję iš 
trobos stribai suvirto į vežimą ir kapodami arklį bo-
tagu išvažiavo. Tėtis kambaryje kniūbsčias krito į lovą 
ir ilgai raudojo, nes žinojo netekęs turto. Tas vaizdas 
mano atmintyje liko visam gyvenimui. Įstojus į kolūkį 
buvo nacionalizuojami arkliai, vežimai, žemės dirbi-
mo padargai, klojimai ir visa žemė. Šeimai palikdavo 
tik 60 arų kiemui, statiniams ir daržui, buvo leidžia-
ma laikyti po vieną karvę, kiaulę, avį, dešimt vištų. 
Pirmaisiais kolūkio metais žmonės, patikėję propa-
ganda, dirbo sąžiningai, vylėsi, kad visas derlius ati-
teks jiems. Derlius buvo neblogas, bet atvažiavo maši-
na ir pirmininkas liepė visą derlių sukrauti, nes reikia 
pristatyti valstybei. Žmonės, dirbę visus metus, liko 
be nieko. Pradžioje kiekvienas kaimas buvo atskiras 
kolūkis. Vėliau sujungė aplinkinius kaimus ir pavadi-
no juos Lenino, Černiachovskio, Stalino, Vorošilovo, 
komjaunuolio, Marytės Melnikaitės, Malenkovo ir ki-
tais bolševikiniais vardais. 

Už darbą brigadininkas žymėdavo darbadienius. 
Vyrai per metus išdirbdavo apie 300 darbadienių. 
Pamenu, vienais metais už darbadienį buvo duoda-
ma 120 gramų kažkokių grūdų. Tėtis už visų metų 
darbą parsinešė 30 kilogramų apipuvusių grūdų. Ta-
da, numetęs pusmaišį, pasakė pranašiškus žodžius: 

Kūlimo darbai kolūkyje, Gaižiūnų kaime, apie 1957 m.
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„Tokią valdžią, kuri laikosi ant žmonių ašarų, vargo, 
skurdo ir melo, nutrenks perkūnas ir ji niekada ne-
išsilaikys.“ Kitais metais grūdų mokėti už darbadie-
nius nebebuvo, todėl mokėjo po 8 kapeikas (tuo me-
tu degtukų dėžutė kainavo 10 kapeikų). Už visų metų 
darbą žmonės gaudavo 15–20 rublių, už kuriuos ga-
lėjo nusipirkti tris keturias žuvies konservų dėžutes. 
Negaudami padoraus atlygio, žmonės dirbo atsainiai, 
nieko netaupydami ir nesaugodami. Visas iš žmonių 
surinktas inventorius greitai sulūžo, supuvo. Dar dau-
giau kentėjo gyvuliai. Arkliai buvo suvaryti į vieną 
klojimą, karvės – į buvusio dvaro tvartą. Prasidėjus 
žiemai, baigdavosi pašarai ir išbadėję gyvuliai kasdien 
krisdavo. Iš Rusijos atsiųstas agronomas aiškino, kad 
karves reikia šerti eglišakiais, mat jie turi daug vita-
minų, todėl galvijai greitai atsigaus ir duos rekordiškai 
daug pieno. Jau kitą dieną kolūkiečiai buvo išvaryti į 
mišką parvežti eglišakių. Tokios kalbos žmonėms kėlė 
juoką, o karvės, nors ir badaudamos, į eglišakius net 
nežiūrėjo. 

Po kelerių metų atsirado pirmieji traktoriai su 
dantytais metaliniais ratais, bet iš jų buvo maža nau-
da – stovėjo sugedę arba užklimpę laukuose. Vienais 
metais kolūkis sugalvojo didelį lauką užsodinti ko-
pūstais. Nors susodintų daigų niekas nelaistė, dalis jų 
prigijo. Bet vasarą užpuolė nauja bėda – drugių vikš-
rai masiškai naikino kopūstus. Buvo atvežti keli mai-
šai nuodų DDT, liaudyje vadinamų dustu. Kaimo mo-
terims buvo liepta atsinešti dubenis, į kuriuos supiltą 
dustą nuogomis rankomis barstė ant kopūstų. Apie 
rankų plovimąsi nebuvo nė kalbos. Pamačiusios, kad 
dustas gerai veikia, visos jo parsinešė namo. Vienos 
nuodijo vikšrus savo darže, kitos – muses namuose. 
Kambaryje ant grindų pribarstydavo dusto, kambarį 
uždarydavo, o po kurio laiko sušluodavo nugaišusias 
muses. Kad tai uždraustas baisiausias nuodas, žmonės 
sužinojo po keliolikos metų. 

Už darbą niekas nieko negaudavo, todėl visi sten-
gėsi ką nors parsinešti namo. Vasarą kiekvienai šeimai 
skirdavo prižiūrėti didelius plotus cukrinių runkelių, 
už tai duodavo karvei ganyti ganyklos ir pievos pasi-
šienauti. Visas pragyvenimo šaltinis – mažas daržas 
prie namų ir karvės duodamas pienas.

Visiškai nusigyvenus ir bankrutavus kolūkiams, 
jie buvo pakeisti į tarybinius ūkius (sovchozus), ku-
rie gaudavo dotacijas. Atsirado traktorių, kombainų, 

žemės ūkio mechanizacijos. Prasidėjo gyvulininkys-
tės kompleksų statyba. Žmonės pradėjo gauti šiokias 
tokias algas. Darbas buvo nenašus ir neproduktyvus, 
vyravo masinis alkoholizmas. Siekiant pritraukti dar-
bo jėgos, prasidėjo gyvenviečių statyba. Prievartinė, 
komandinė, bešeimininkė sistema subyrėjo į šipulius. 
Dabar vienas ūkininkas be jokio vargo apdirba daug 
didesnius plotus negu anksčiau kolūkis ir kelios de-
šimtys visokių valdininkų, prižiūrėtojų, mechaniza-
torių, darbininkų. Dabartinį darbo našumą, darbo 
kultūrą, darbo rezultatus net neįmanoma palyginti su 
sovietmečiu.

VIZITAS PAS GYDYTOJUS

Prieš karą metalas buvo labai vertinamas ir bran-
gus. Suradę kokią metalo atplaišą, visi nešdavosi na-
mo. Iš metalo nagingas kaimo kalvis nukaldavo kokį 
įrankį ar panaudodavo žemės ūkio padargų ar vežimo 
remontui. Pamenu, pas mus prie klojimo buvo metalo 
laužo krūva. Aš su metalo laužo gabalais mėgdavau 
žaisti, kalti, lankstyti ir pagal vaikišką supratimą ką 
nors konstruoti. Kartą, kai buvau devynerių metų, be-
kalant metalą kažkas įkrito į akį. Galvojau, kad greitai 
praeis, bet perštėjimas ir skausmas vis didėjo. Mūsų 
kaimynė Sinkevičienė turėjo ilgą ir smailų liežuvį, ku-
riuo iš akies išlaižydavo įkritusį krislą. Kaime ją va-
dino akių daktarka. Ji man ne kartą buvo išvaliusi 
akį, todėl drąsiai nuėjau pas ją pagalbos. Kaimynė su 
pirštais pakėlusi akies voką ilgai stengėsi išvalyti akį, 
bet nesėkmingai, tik paguodė, kad gal per naktį pra-
eis. Visą naktį akį skaudėjo, ji paraudo. Tėvai suprato, 
kad tai rimta, nes prie vyzdžio matėsi juodas taškas. 
Reikėjo kreiptis į gydytoją, bet artimiausias buvo Šė-
toje, už 10 kilometrų. Arklys ir vežimas buvo kolū-
kio atimti, todėl mama nuėjo pas brigadininką prašyti 
arklio, kad galėtų nuvažiuoti į Šėtą. Brigadininkas ją 
išbarė, liepė eiti į darbą, o ne vaiką vežioti pas dakta-
rus. Mama susinervinusi grįžo namo ir nutarė pėsčio-
mis eiti į Šėtą. Tą dieną nuo ryto smarkiai lijo. Skėčio 
ar lietpalčio neturėjome, tad geriausia apsauga buvo 
drobinis maišas, iš kurio pasidarytus gobtuvus užsi-
dėjome ant galvos, kad vanduo nubėgtų ir galva bei 
nugara liktų sausa. Lijo visą kelią, šokinėdami per ba-
las po dviejų valandų pasiekėm Šėtą. Apžiūrėjusi gy-
dytoja perspėjo, kad padėtis labai rimta, nes metalo 
atplaiša įstrigo į akį. Prasidėjo uždegiminis procesas, 
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Su vaikystės draugais. Dešinėje – Vladas Koncevičius ir 
Romas Jankūnas, 1954 m.

Bukonių septynmetės mokyklos 7-os klasės mokiniai. Klasės vadovas – Vytautas 
Baravykas. V. Slivinskas – pirmoje eilėje pirmas iš dešinės, 1956 m.

Bukonių septynmetės mokyklos 2–4 klasių mokiniai 
su laiškininku Stankevičiumi, 1953 m.
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kurio pasekmė – galimas akies netekimas, todėl reikia 
kuo skubiau vykti į Kauno klinikas. Bet kaip nuvykti, 
jei tuo metu jokie autobusai nekursavo, pravažiuojan-
čių mašinų nebuvo, o iš žmonių arkliai atimti, todėl 
vežimo negausi? Nuėjome pas Šėtoje gyvenusį dėdę 
Petrą, kuris, nors ir apėjo visą miestelį, pagalbos ne-
rado. Šėtoje tuo metu buvo du lengvieji automobiliai, 
bet sugedę, o arkliai su vežimais išvaryti į laukus dirb-
ti. Kauną pasiekti buvo galima tik traukiniu iš Kėdai-
nių ar Žeimių, bet kaip ten patekti lyjant lietui? Jokios 
mašinos dėl pažliugusio kelio nevažiavo. Vienintelė 
viltis – vakare iš Žeimių į Šėtos pieninę atvažiuojan-
tis sunkvežimis su pieno bidonais. Mama pasiskolino 
pinigų, nes buvo mažai pasiėmusi, o Petro paprašė, 
kad nueitų pranešti tėčiui, jog mus išsiuntė į Kauną. Į 
pieninę po kiek laiko atvažiavo sunkvežimis su bido-
nais (kaip vėliau sužinojau, tai buvo „polutarka“). Ma-
ma pradėjo vairuotojo prašyti, kad pavežtų į Žeimius. 
Rusakalbis vairuotojas atkirto, kad neveš. Mama verk-
dama maldavo pagelbėti, o kartu atvykusi pieninin-
kė taip pat įkalbinėjo vairuotoją. Pagaliau jis sutiko. 
Mama, įlipusi į kėbulą, atsisėdo ant bidonų, sustaty-
tų dviem eilėmis, o mane pienininkė kabinoje pasi-
sodino ant kelių. Kelias buvo neapsakomai duobėtas 
ir provėžuotas. Lijo be pertraukos, važiuodamas per 
duobes sunkvežimis siūbavo tai į vieną, tai į kitą pusę, 
man atrodė, tuoj apvirs ir mama iškris. Sunkvežimio 
kabina buvo pilna išmetamųjų dujų, o vairuotojas, 

Šeštoje klasėje visi buvome pionieriais. Tačiau berniukai – su šalikais, nes gėdijosi vadinami „kalakutais“.

kurio rūbai buvo permirkę tepalais, rankos ir veidas 
pajuodę nuo purvo, visą laiką keikėsi ir nuolat rūkė. 
Nuo dūmų labai perštėjo akį. Galiausiai sunkvežimis 
baisiausiai ūždamas ir krypuodamas, taškydamas ba-
las laimingai pasiekė Žeimius. Paėję kelis kilometrus, 
pasiekėme geležinkelio stotį. Bet čia nauja bėda – ar-
timiausias traukinys bus tik kitos dienos ryte. Mama 
prisiminė, kad Ručiūnuose gyvena jaunystės laikų 
pažįstama. Surasta ji maloniai mus priėmė, išdžiovi-
no rūbus, pamaitino, švariai paklojo klėtyje, kurios 
sienos buvo iš molio. Vėliau, važiuodamas keliu per 
Ručiūnus pro šalia kelio stovinčią molio klėtį, visa-
da prisimindavau tą ilgą kelionę. Kėlėmės dar saulei 
nepatekėjus, papusryčiavę pažįstamosios lydimi išė-
jome į Žeimių geležinkelio stotį. Rytas buvo saulėtas 
ir giedras, visur telkšojo balos, tad nusiavę sandalus 
bridome per vandenį. Saulės spinduliai, atsispindėję 
nuo vandens, labai dirgino skaudamą akį. Pagaliau 
pasiekėme Žeimių geležinkelio stotį ir po kiek laiko 
riedėjome į Kauną. Traukinyje greitai užmigau, pra-
budau, kai kažkoks šalia sėdintis dėdulė aiškino, kad 
tuoj bus Kaunas ir traukinys važiuos pro tunelį, kuris 
gali užgriūti. Girdint tokias kalbas mane ėmė baimė, 
bet šalia sėdintys žmonės liko ramūs, todėl aprimau ir 
aš. Pravažiavę tunelį, išlipome Kauno geležinkelio sto-
tyje. Pirmą kartą patekau į didmiestį. Buvo daugybė 
žmonių: vieni su lagaminais kažkur skubėjo, kiti sėdė-
dami snaudė, dar kiti garsiai ginčijosi ar barėsi. Išėję 
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iš stoties, pamatėme aikštėje minią, laukusią autobu-
so. Atvykus autobusui, vežančiam į klinikas, visi prie 
jo supuolė, bet įlipo tik stipresnieji. Netrukus ligoninę 
pasiekėme kitu plerpiančiu, vos važiuojančiu autobu-
su. Užsiregistravus toliau viskas vyko greitai. Skubiai 
buvau nuvestas į operacinę, kur mane paguldę, pririšę 
rankas ir kojas, gydytojai į akį įlašino vaistų ir ilgokai 
ją krapštė, po to užklijavo ir išvedė iš operacinės. Gy-
dytoja mamai pasakė, kad operacija pavyko gerai, bet 
reikės tris dienas atvykti perrišti. Teko eiti pas mamos 
gimines Darbininkų gatvėje ir prašyti prieglobsčio. 
Ten maloniai priėmė, pamaitino. Kitą dieną gydyto-
ja pasakė, kad viskas eina į gerą pusę, dar po dienos 
jaučiausi visai gerai, nors akis dar buvo užklijuota. 
Pradėjau bendrauti su miesto vaikais, jie man atrodė 
kažkokie keisti, nutukę. Iš pradžių draugystė sunkiai 
sekėsi, jie mane Kaimiuku vadino, bet vėliau susi-
draugavome. Pamenu, mėto akmenis į gretimą namą 
ir nė vienas negali permesti. Aš paėmęs akmenioką 
savo liesa ranka švystelėjau: akmuo praskriejo aukš-
tai virš stogo ir... pasigirdo dūžtančio stiklo garsas bei 
moters šauksmas. Supratau, kad patekau į bėdą. Grį-
žęs į kambarį, susigūžęs tupėjau kampe. Netrukus ta 
moteris atbėgo ir pradėjo reikalauti sumokėti už iš-
daužtą langą. Žinojau, kad mama pinigų neturi, to-
dėl pradėjau aiškinti, jog tai padarė vietiniai. Mama 
paantrino, jog kaimo vaikas po akies operacijos taip 
padaryti negalėtų. Ta moteris šūkaudama išėjo. Kitos 

dienos rytą nuėjome į klinikas, kur nuėmė tvarstį ir 
leido važiuoti namo. Nuvykę į geležinkelio stotį, trau-
kiniu vakare pasiekėme Jonavą. Vakare 24 kilometrų 
iki namų eiti nesiryžome, nuėjome pas gerąją tetą An-
taniną, tėčio seserį, gyvenusią Gudžionių kaime. Ten 
svečiavosi pusbrolis iš Kėdainių ir kažkoks fotografas, 
kuris mus nufotografavo. Akis dar nebuvo visai pa-
sveikusi, negalėjau žiūrėti į šviesą. Kitą dieną po sa-
vaitės kelionių pasiekėme namus.

Jeigu perskaitėte šį pasakojimą, turėtumėte supras-
ti, kaip atrodė gyvenimas pokaryje, kai nebuvo jokio 
transporto, o apie ryšio sistemas, televiziją niekas net 
nesvajojo ir tokių neįsivaizdavo. Greitosios medici-
ninės pagalbos nebuvo, o siekis patekti pas gydytoją 
tapdavo tikru iššūkiu. Tiesa, prieš karą kai kas kai-
me turėjo radiją, bet atėjus rusams radijo aparatai bu-
vo atimti, atseit kad neklausytų užsienio. Tėtis turė-
jo radijo imtuvą, kurį 1944 m. užėję rusai sudaužė, 
sutrypė...

Gimtojo kaimo vaizdai ir balsai, anuomet sutilpę 
vaiko atmintyje, iškyla po daugelio metų kaip praras-
toji idilija. Deja, bet išnyra ir skausmas dėl sugriau-
tų gyvenimų, tuščių ar sunaikintų sodybų, prarastų 
vaikystės draugų, kurių ankstyvą kelionės baigtį šia-
me pasaulyje lydėjo alkoholis, žalojantys ir sekinantys 
darbai. Mintimis juos vis aplankau ir lenkiuosi...

Tėviškė šiandien.
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Rimantė TARASEVIČIENĖ,
Viešosios bibliotekos informacijos ir kraštotyros skyriaus vyriausioji bibliografė

IZIDORIAUS IGNATAVIČIAUS

P A L I K I M A S

Kraštietis, rašytojas ir dramaturgas Izidorius Igna-
tavičius, nesulaukęs savojo 90-mečio, iškeliavo į 
Amžinybę. Mirė Vilniuje, o amžinojo poilsio atgulė 
Ukmergės senosiose kapinėse, prie tėvų, kuriuos visą 
savo gyvenimą vertino, nuolat prisimindavo ir akcen-
tuodavo šiltą tarpusavio ryšį. 

Norisi prisiminti mielą kraštietį, kuriam labai svar-
bi buvo Mama, Šeima, Lietuva ir jos istorija. Apie šias 
gyvenimo vertybes nuolat kalbėdavo ir senatvėje. 
Kaip sakoma, „lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis“. 

1951 m. Ignatavičių šeima buvo ištremta į Nary-
mo gyvenvietę Parabelio rajone, Tomsko srityje. I. 
Ignatavičiaus pasisakymuose, rašytiniuose šaltiniuo-
se ar poezijoje nugulė gilūs, tikri ir skaudūs tremties 
išgyvenimai: 

Pilietis, o be teisių
Žmogus, o be namų.
Nežino, ar jį teisė:
Paženklino – žymiu.
Ištiest kupros neduoda –
Tik pilvui pluša jis.
Vienintelė paguoda –
Negęstanti Viltis

Pats jau būdamas garbaus amžiaus, savo mamą 
dažniausiai vadindavo mamyte. Ji prieš mirtį sūnui 
sakė: „Tu turi grįžti į Lietuvą ir turi mokytis, mokytis 
tai, ką tu nori. Tėtis norėjo, kad būtum artojas. Arto-
jo nebereikia, tau reikia mokytis.“ Izidoriaus mama 

miršta tremtyje. „Mamytės mirtis buvo labai didelis 
smūgis, nes mamytė man buvo viskas – dvasios ugdy-
toja, mano palaikytoja ir rėmėja“, – prisiminė kraštie-
tis. Skaudžiai išgyvenęs šią netektį, rašė:

Visuminis ryšys many staiga nutrūko –
Pasijutau vienas nuogutėlis Visatoj.
Lig šiol Mama it placentos rūbas dengė,
O staiga – net mintys matos.
Girdis mąstymas, širdies plakimas –
Ko gi visa tai manyje imas?
Slėpčiaus – kur nerastų niekas,
Bet kurgi nuo savęs pabėgsi?
Po egle skarota? Tuščias niekis –
Iš vienatvės greitai rėksiu...

Grįžęs į Lietuvą, I. Ignatavičius studijavo fiziką, bet 
jos nemėgo. Prisiminimuose rašė: „Na, gausiu fiziko 
diplomą, bet ne sau, lyg kažkam kitam. O kai jį gau-
nu, atsisakau fiziko disertacijos pačiam Jurui Poželai 
ir nueinu inžinieriauti į „Sigmą“, nes jame stiprus li-
teratų būrelis. Parašiau daug pjesių. Trumpą pjesę 
„Triušių sala“ Petras Bielskis pastato Vilniaus studen-
tų teatre. Ją pamato enciklopedininkas Antanas Račis. 
Pjesė turi pasisekimą, ją P. Bielskis perstato Klaipėdos 
teatre, o V. Sruoga dar kartą su Vilniaus studentais – 
spektaklis eina ir eina... Antanas rekomenduoja mane 
komplektuojamai Enciklopedijų redakcijai, ir mane 
ten priima. Su bendradarbiais sudarau ir 1999 m. iš-
leidžiu enciklopedinį žinyną „Lietuvos naikinimas ir 
tautos kova 1940–1998 m.“. Dirbu ten apie 20 metų, 
iki pensijos. Rašau knygas apie Lietuvos įvykius.“
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Izidorius Ignatavičius, kuriam tėvai buvo labai 
brangūs ir svarbūs, po tėvelio mirties vis dažniau pri-
simindavo paskutinius mamos žodžius, pasakytus 
Narymo ligoninėje: „Žmones trėmė neteisingai. Nie-
kas negali įrodyti mūsų kaltumo. Jei galėsi, parvežk 
kaulelius į Tėvynę.“ Kraštiečio galvoje vis dažniau 
kartojosi epitafija, įrašyta ant mamos kapo kryžiaus 
Sibire: 

Ilsėkis ramybėj, Mamyte,
Gyvybei išsekus pirm laiko,
Iš savo namų išvaryta
Per meilę ir darbą be saiko.
Neamžinas kapas šioj vietoj
Taigoj begalinėj Narymo,
Nuplaus ir žodžius blankūs lietūs –
Tiktai nenuplaus Atminimo.

„Todėl 1976 m. vasarą Naryme (Tomsko sr.) iška-
siau ir užlitavęs dėžutėje parvežiau į Ukmergę mamos 
palaikus, išbuvusius Sibiro žemėje 23 metus“, – pasa-
kojo I. Ignatavičius. Tai buvo didžiulis žygdarbis. Juk 
galėjo palaikyti antitarybiniu, grėsė netekti darbo, rei-
kėjo drąsos, ryžto ir pinigų. Giminės atkalbinėjo nuo 
šio žingsnio – juk ne viena ji ten, toje Sibiro žemėje, 
bet Izidorius neatsisakė savo sumanymo ir, ištvėręs 
visus pavojus, sunkumus, įtampą, nerimą ir nuovargį, 
įveikęs šimtus kliūčių, parsivežė mamos kaulelius, pa-
laidojo juos šalia tėčio Ukmergės kapinėse. I. Ignata-
vičius sakydavo, kad su mamyte buvo vienas pasaulis 
ir jo gyvenimas – tai mamos dvasinio gyvenimo tąsa. 
2003 m. išleistoje dokumentinėje apysakoje „Pomirti-
nis krovinys“ jis aprašė tai, ką tada, sovietmečiu, atro-
do, buvo neįmanoma padaryti.

Prie Motinos palaikų

Kasuosi prie Motinos įsčių.
Žemelė – sausi pelenai.
Kažin, ar iš kapo šio grįšiu,
Ar liksiu jame kaip Jinai.
Širdis kala kūju Hefaisto –
Ir išmuša Hado duris...
Ar akys tikrovės nepaiso?
Ar kaukolė turi akis?
Oda turi spalvą ir šypso 
Kauleliai tuo mielu šypsniu –
Kad žodį tesėjau – sugrįšiu.
Kai paliečiu – nėr sąnarių –
Tik dalys tos amžinos lingės,
Kuri išlingavo mane.
Mirtis Jos ėjimą sustingdė –
Širdis Jos ištirpo skausme.
Kai dubenį Jos atnašauju
Taip sklidiną žemės kančių,
Tai Viešpats atgniaužia mums saują –
Nuprausia šiltu lietučiu. 

Izidorius nuo jaunystės svajojo būti rašytoju, ir ta 
svajonė išsipildė. Jis vis prisimindavo mamytės palin-
kėjimus: „Nesvarbu, kas būsi, noriu, kad būtum do-
ras, geras žmogus.“ Tremtis, priverstinis darbas, ma-
mos netektis paskatino rašyti. Aprašinėjo prievartą ir 
netektį, kūrė eilėraščius, pjeses ir prozą. 

I. Ignatavičiaus nebėra – mirė 2021 m. gruodžio 6 
d. Tačiau jo atminimas liks gyvas – jis daugelio knygų 
autorius. Iš jo galime pasimokyti, kaip gerbti, mylėti 
ir branginti savo tėvus, stiprinti ryšį su jais, kaip bran-
ginti Tėvynės laisvę ir puoselėti meilę Lietuvai. 
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Kraštietis parašė istorinę dramą „Riba, arba Vytautas“ (1991 
m.). Apysakoje „Šėtono paūksmėje“ (2003 m.) rašytojas pasakoja 
apie buvusio partizano sunkią gyvenimo mokyklą, Sibiro trem-
ties vargus, nepalūžimą ir ištikimybę Tėvynei, Tėvams ir savo 
Tautai. Apysaka „Vyrą pagarbinki, mūza...“ (2004 m.) buvo skir-
ta Homero vertėjui Jeronimui Raliui atminti, o apysakoje „Pakilk 
iš pasmerkimo“ (2005 m.) pasakojama apie Sąjūdį ir jo laikus. I. 
Ignatavičius – taip pat istorinių romanų autorius. Romanas „Ka-
rališkoji sopė“ (2006 m.) skirtas Lietuvos didiesiems kunigaikš-
čiams Vytautui ir Jogailai atminti. „Sakmė apie Senobę“ (2012 m.) 
atskleidžia Lietuvos istoriją nuo seniausių laikų, o paskutiniame 
kraštiečio istoriniame romane „Drama, kuri nesibaigia: mano lai-
kas“ (2014 m.) gausu autobiografijos detalių. 

I. Ignatavičius savo eilėraščius publikavo almanache „Poezijos 
pavasaris“, tremtinių poezijos antologijoje „Tremtinio Lietuva“, pe-
riodikoje, parašė monologą radijui „Tunelis“. I. Ignatavičius buvo 
ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių biuletenių „Vidurnak-
tį nežuvę“ sudarytojas, redaktorius ir vienas autorių (1960–1997 
m.). 1992–1998 m. jis atliko didelį darbą – sudarė ir parengė nau-
jausios istorijos enciklopedinę knygą „Lietuvos naikinimas ir tau-
tos kova (1940–1998)“ (1999 m.). Žinynas rengtas septynerius 
metus, buvo remiamasi sovietinio genocido tyrimais ir spaudos 
žiniomis. I. Ignatavičius žinomas ir kaip straipsnių periodinėje 
spaudoje autorius. 

Meilė ir pagarba mamai išugdė dorą, kruopštų, stropų enciklo-
pedijų redaktorių, rašytoją, savo kūryba paliečiantį skaudžias Lie-
tuvos istorijos temas – okupaciją, tremtį ir šviesesnio gyvenimo 
troškimą, laisvėjimą Atgimimo laikais.

Teišliks Jo atminimas. Kaip sakė Jonavos rajono garbės pilie-
tis Gediminas Ilgūnas, „ištikus biologinei mirčiai, tenemiršta vi-
suomeniškai“ – tegul bus nepamirštas ilgus metus, teišliks mūsų, 
kurie Jį pažinome, atmintyje. O netekusiems asmeniškai pažinti I. 
Ignatavičiaus, tepavyksta iš Jo knygų pasisemti gyvenimiškų tiesų, 
skatinančių tobulėti, siekti gėrio, branginti tėvynę, Lietuvą bei šei-
mą – valstybės ir visuomenės pagrindą. 
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Mečislovas SANGAVIČIUS

PO SAVO GIMINĖS MEDŽIU…

Savo šeimos istorija pradėjau domėtis dar 
vaikystėje. Buvo nepaprastai įdomu klausytis 
mamos ir tėčio pasakojimų apie giminės liki-
mą. Galiausiai visa tai peraugo į didelį pomėgį, 
užimantį nemažą mano gyvenimo dalį. Pame-
nu, kaip sunku pradžioje buvo skaityti ranka 
rašytus istorinius dokumentus rusų, lenkų, lo-
tynų kalbomis, tačiau pažinimo džiaugsmas 
buvo toks didelis, kad viską perpratau per labai 
trumpą laiką. Noriu pasidalinti bent menkute 
dalimi to, ką man pavyko sužinoti apie giminės 
praeitį.

Dokumentuose mano iki šiol atrasta ir žinoma 
Sangavičių (Sangowicz) giminės istorijos pradžia sie-
kia XIV a. Istorinis giminės pradininkas – LDK val-

dovo Vytauto dvariškis Jurgis Sangavas, per 1414 m. 
Horodlės uniją priimtas į Ogončik (lenk. Ogonczyk) 
herbo giminę.

1414 m. Horodlėje įvyko pirmoji grupinė bajorų 
adaptacija. 47 LDK bajorų šeimoms, daugiausia Vy-
tauto dvariškiams, aukščiausiems valstybės dignito-
riams bei paprastiems bajorams, suteikė lenkų bajorų 
herbus su teise juos paveldėti. Ogončik herbo giminės 
reprezentacijai Vaitiekus iš Kosciolo ir Bresto kašte-
lionas Mikalojus iš Ačiovo į savo herbo giminę priė-
mė Jurgį Sangavą – Sangavičių giminės protėvį. 

Yra tokia legenda apie Ogončik herbo kilmę. IX a. 
sukurta Didžioji Moravija (dabartinės Čekijos Respu-
blikos teritorija) buvo sugriauta vengrų. Kai 1252 m. 
dar kartą priešai užpuolė Čekijos karalystę, daugelį 
žmonių išsivedė į nelaisvę. Į nelaisvę buvo paimta ir 
Odrohonžų giminės mergina, kuri buvo labai skriau-
džiama. Vienas lenkų riteris, Petras iš Radzikovo, pa-
matė besikankinančią nelaisvėje merginą, kuri ištiesu-
si į jį rankas, prašėsi pagalbos. Riteris jos pasigailėjo, 
skriaudiką, kuris buvo pagonis, nužudė, o merginą iš-
laisvino. Mergina, norėdama atsidėkoti, perlaužė ant 
piršto mūvėtą žiedą ir padovanojo riteriui. Tėvai vė-
liau atidavė šią merginą į žmonas. Kad pagerbtų kil-
nų riterio poelgį, jam buvo suteiktas herbas su rau-
doname skyde pavaizduotu perlaužtu žiedu ir viršum 
jo įtaisyta strėle, o ir virš herbo pavaizduotos į viršų 
ištiestos rankos. Nustatyta, kad šis herbas yra atkelia-
vęs į Lenkiją iš Čekijos žemių.
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Ogončik (Ogonzcyk) herbas, pieštas ranka. Dokumentas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve, f. 391, ap. 1, b. 1690. 

GIMINĖS KERTINIAI 
VEIKĖJAI IR ŠALTINIAI

1514 m. Lietuvos metrikoje minimas bajoras Mo-
tiekus Sangavičius (Matejko Sangowicz), kuris bylinė-
josi dėl žemių su bajoru Stanko Sirdovgbu.1 

1528 m. Lietuvos metrikoje Sangavičiai (Sango-
wicz) minimi LDK kariuomenės iš Vilkmergės pa-
vieto surašyme: Petras Sangavičius (Petry Sangowicz) 
su arkliu, Laurynas Sangavičius (Lawryn Sangowicz) 

1 Lietuvos metrika, I t., 67 knyga

su arkliu, Grigalijus Sangavičius (Grygor Sangowicz) 
su arkliu ir Jurgis Sangavičius (Jerzy Sangowicz) su 8 
arkliais.2 

1621 m. Melchioro Sangavičiaus (Melchior Sango-
wicz) žmona Regina Serafinavičiūtė (Regina Serafi-
nowicz) iš tėvų paveldėtą dvarą Kurėnuose (Kurany), 
Vilkmergės paviete, padovanojo savo vyrui Melchio-
rui Sangavičiui.3 

2 LDK metrika. LDK kariuomenės  surašymas, 
1528 m.

3 Rusijos valstybės  istorijos archyvas,  f. 1343, 
ap. 29, b. 2001.
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Sangavičių (Sangow
icz) šeim

os genealogijos lentelė.
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1600–1700 m. Pangai-Sangavičiai iš Juchnevičių 
(Juchnewicz) giminės nuo seno gyveno Lietuvoje ir 
valdė dvarus Vilkmergės paviete, taip pat Eidrigonių 
(Eidrygance), Mažeikonių (Morzeykance) ir Ševelio-
nių (Šovelių) (Szaweliance) dvarus Traupio parapijoje, 
Vilkmergės paviete.4

1633 m. Lietuvos metrikoje paminėtas bajoras 
Sangavičius (Sangowicz) minimas ir bajoro Stanis-
lovo Jakovičiaus (Stanislaw Jakowicz) laiške, skirtam 
kunigaikščiui Radvilai (Radzwillo). Bajoras Stanislo-
vas Jakovičius laiške skundžiasi, kad pastarąjį užpuolė 
bajoras Čapskis (Czapsky) jaunesnysis. Šis sudraskė jo 
rūbus bei padarė kelias žaizdas. Tai įvyko pas bajorą 
Kristupą Petkevičių (Krzysztow Pietkiewicz). Laiške 
dėkojama bajorui Sangavičiui (kunigaikščio Radvilos 
dvariškiui), kad pastarasis aplankė sužeistąjį.5 

1768 m. Vilniaus generalinė konfederacija paskel-
bė manifestą LDK bajorų privilegijoms apginti ir pa-
tvirtinti, kurį pasirašė ir deputatas Kristupas Sangavi-
čius (Krzysztow Sangowicz).6 

1774 m. Baro konfederacijoje dalyvavo Jokūbas 
Sangavičius (Jakub Sangowicz). Baro konfederacija – 
Abiejų Tautų Respublikos bajorų (daugiausia katalikų 
ir šiek tiek unitų) sąjunga – sudaryta 1768 m. vasario 
29 d. Baro mieste (Vinicos sritis, Ukraina). Šios kon-
federacijos tikslas – kovoti su Radomo konfederacija 
prieš carinės Rusijos įtaką ir jos statytinį karalių Sta-
nislavą Augustą Poniatovskį.7 

1831 m. vienas mano prosenelių Juozas Kapuscins-
kas (Juzef Kapuscinski) buvo vienas iš sukilimo orga-
nizacijos vadovų. Atstovavo Jasudų bajorkaimiui.8 

1832 m. Juozapas Sangavičius (Juzef Sangowicz) 
išsinuomojo Balninkų dvare iš bajoro Sokolovskio 

4 Lietuvos valstybės  istorijos archyvas,  f. 708, 
ap. 2, b. 5, l. 126–128.

5 LDK metrika. XVII t., 65 knyga
6 Volumina Legum. XVIII  t. Teisė  ir  konstitu-

cinės privilegijos Lenkijos karalystės bei LDK kara-
liškajame seime.

7 Žurnalas „Swiat“, Nr. 1, 1774 m.  Išleistas len-
kų kalba Prancūzijoje.

8 Juozo Daugirdo dokumentų kolekcija.

(Sokolowski) dalį dvaro žemių 1844 m.9 Kartu su juo 
apsigyveno sūnėnas Laurynas Antanas Sangavičius 
(Lawryn Antoni Sangowicz) ir jo sūnus Stanislovas 
Sangavičius (Stanislaw Sangowicz). Stanislovas yra 
mano proproprosenelis. Juozapo Sangavičiaus (Juzef 
Sangowicz) sūnus Mykolas (Michal) 1823 m. baigė 
Traupio bajorų mokyklą, vėliau tapusią gimnazija. 
Dirbo tarnaudamas Vilniaus gubernijos sekretoriumi. 

1840 m. Juozapas Sangavičius (Juzef Sangowicz) 
Balninkų parapijoje, Vilkmergės paviete, įsigijo žemių 
Papiškių (Papiszki) kaime, o iš savo uošvio paveldėjo 
Petronopolio dvarą, kuris buvo šalia Papiškių kaimo. 

1880 m. Juozapo Sangavičiaus sūnus Tadas Sanga-
vičius (Tadeusz Sangowicz) valdė Petranapolio dvarą 
bei jo žemes – 80 dešimtinių ir 160 dešimtinių žemę 
Janydžiuose (Janydze).10 

Vėliau (XX a. pradžioje) Petronopolio dvarą valdė 
Tado sūnus Antanas Sangavičius. Jis buvo vedęs Ele-
ną Kozelaitę (Helena Kozello-Poklewski) iš garsios 
Kozello-Poklewski giminės, kuri valdė kelis dvarus 
Lietuvoje. Iš šios giminės kilę keli aukšto rango ka-
rininkai, vyskupai, kardinolas bei Šventoji Uršulė Le-
duchovska. Antano žmona Elena mirė būdama jau-
na 1918 m., ispaniškojo gripo epidemijos metu. An-
tano sūnus Jurgis (Jerzy) gyveno Petranapolio dvare 
iki 1944 m. II pasaulinio karo metu, vokiečiams pa-
sitraukus iš Lietuvos teritorijos ir ją užėmus rusams, 
Sangavičiams teko pasitraukti į Lenkiją. Tuometinėje 
komunistinėje Lenkijoje, bijodami represijų, Sangavi-
čių pavardę pasikeitė į Sangovskių. Jurgio sesuo Ka-
zimiera ištekėjo už lenkų pramonininko Tarčinskio. 
Tarčinskio tėvas gamino žemės ūkio mašinas ir jomis 
prekiavo visoje Lenkijoje bei Vilniuje. Taip jie Vilniu-
je ir susipažino. Kazimieros šeima gyveno netoli Auš-
ros vartų, buvusioje Šv. Nikodemo gatvėje (dabartinė 
Lapų gatvė). Per II pasaulinį karą namas buvo subom-
barduotas. Kazimieros šeimą priglaudė greta esančio 
šokolado fabriko „Floralja“ savininkas, kuris buvo žy-
dų kilmės. Jis kartu su savo šeima gyveno buvusios 

9 Lietuvos valstybės  istorijos archyvas,  f. 708, 
ap. 2, b. 404, l. 263–264.

10 Alfabetinis  žemvaldžių  sąrašas.  Kauno  gu-
bernija, 1878 m., l. 429. Saugoma Kauno regioninia-
me valstybės archyve.
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Pivna gatvės 3-iame name (dabartinė M. Daukšos g. 
3). Kazimieros ir šokolado fabriko savininko vaikai 
dažnai kartu žaisdavo kieme. Deja, karo metais žydų 
šeima buvo sušaudyta. Kazimiera kartu su savo šeima 
bei broliu Jurgiu pasitraukė į Lenkiją. Jos duktė Irena 
vėliau ne kartą lankėsi Lietuvoje, labai norėjo pama-
tyti savo vaikystės namus, tačiau jų nerado, tik buvu-
sio šokolado fabriko savininko namą. Ją pradžiugino 
Vilniaus praeivė, parodžiusi kitoje gatvės pusėje iš jos 
šeimos namo plytų pastatytą mokyklą.

Jurgio ir Kazimieros sesuo Bronislava buvo gabi 
dailininkė, nutapė nemažai paveikslų, tačiau anks-
ti mirė. Paveikslų likimas nėra žinomas. Jurgis, Ka-
zimiera ir Bronislava turėjo dar vieną seserį Heleną, 
kuri ištekėjo už Laičių (Utenos r.) dvaro savininko 
Šmatovičiaus. Jų palikuonys liko gyventi Lietuvoje. 

Man teko pabendrauti su Balninkų miestelio bei jo 
apylinkių senoliais. Jie labai gražiai atsiliepė apie dva-
rininkus Sangavičius. Senoliai papasakojo, kad Sanga-
vičiai padėjo ne vienai varguolių šeimai, keliems ma-
žažemiams valstiečiams padovanojo žemių, o vienai 

varguolei pastatė namelį. 

Sangavičiai, valdę Petranapolio dvarą, gyveno gana 
pasiturinčiai. Turėjo didelį keliolikos kambarių namą, 
net elektros jėgainę. Atsiveždavo baldų iš užsienio. 
Didžiajame kambaryje stovėjo fortepijonas, o grindys 
buvo iš ąžuolinio parketo. Šalia namo turėjo iškastą 
didelį tvenkinį. Pokario metais kolūkio pirmininkas, 
tikėdamasis surasti Sangavičių paliktą lobį, tvenkinį 
liepė nuleisti12. 

Po 1863 m. sukilimo dalis Sangavičių giminės ne-
teko žemių, dvarų ir kito turto, nes buvo prisidėję 
prie maištautojų. 

Mano senelis Petras Sangavičius, bijodamas carinės 
Rusijos valdžios represijų, nuosavos žemės nepirko, o 
ją kartu su pastatais nuomavo iš atskirų dvarininkų. 
Ūkinė veikla jam sekėsi neblogai, archyviniuose do-
kumentuose rašoma, kad jis tvarkingai ūkininkavo. 

Mano proprosenelio Lauryno Antano Sangavičiaus 
pusbrolis Sigizmundas Sangavičius 1883 m. apsigy-

Petronopolio dvaro schema iki 1950 m. Lietuvos valsčiai (Balninkai). Versmė, Vilnius 2020 m. 
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veno Latvijoje, Daugpilio mieste. Dalis jo palikuo-
nių liko Latvijoje, gyveno Rezeknės apskrityje. Buvę 
mokytojai, gydytojai sovietų metais buvo represuoti 
ir ištremti į Sibirą. Vienas iš Sigizmundo sūnų, Henri-
kas Sangavičius, prieš 1917 m. revoliuciją apsigyveno 
Rusijoje. Dirbo Maskvoje inžinieriumi. 1924 m. buvo 
Maskvos inžinierių asociacijos narys. 1924–1936 m. 
dirbo Maskvos elektrinių direkcijos pirmininko pava-
duotoju. 1926 m. Karo pramonės centrinės valdybos 
elektromechaninio biuro inžinieriumi ir vadovavo 
šiam biurui. Tais pačiais metais atstovavo visasąjun-
ginei inžinierių asociacijai. 1927 m. dirbo Maskvos 
gubernijos metalistų inžinierių biure. 1936–1938 m. 
Rusijoje buvo vykdomas didysis partijos valymas, dar 
vadintas Didžiuoju teroru. Teroro metu nukentėjo 
daugiau nei 1,5 mln. kariuomenės, mokslo, technikos, 
medicinos ir kt. specialistų bei partijos darbuotojų. 
Henrikas Sangavičius taip pat pateko į represuojamų-
jų sąrašą ir 1937 m. buvo sušaudytas. 

Henriko Sangavičiaus žmona buvo baigusi to meto 
prestižinį Rusijos imperatoriškąjį Ksenijos universite-
tą (1921 m.). Jie savo vaikų neturėjo, tad įsivaikino 
mergaitę, vardu Jadvyga. Jadvygos tėvai 1916 m. atvy-
ko į Sankt Peterburgą iš Lenkijos. Tėvas dirbo inžinie-
riumi karinėje pramonėje. Kitais metais šeimai per-
sikėlus į Maskvą, jis peršalo ir mirė. Jadvygos mama 
Maskvoje įsidarbino ištaigingame Maskvos pramonės 
darbuotojų name. Jame gyveno ir Henriko Sangavi-
čiaus šeima. Kol mama dirbo namo bufete, mažoji 
Jadvyga stebindavo jo gyventojus savo neeiliniais ga-
bumais. Ji gražiai šokdavo, deklamuodavo eiles ir dai-
nuodavo. Henriko šeimai labai patiko ši mergaitė ir 
jie ją įsivaikino, turėdami galimybių jai suteikti meni-
nį išsilavinimą. Nuo vaikystės Jadvyga pradėjo moky-
tis baleto mokykloje. Sulaukusi 18 metų ėmė šokti Di-
džiajame Maskvos operos ir baleto teatre. Nuo 1936 
iki 1964 m. buvo šio teatro solistė – viena garsiausių 
Rusijos baleto šokėjų, tokia kaip Maja Pliseckaja ir 
Galina Ulanova. Baigusi baleto šokėjos karjerą, ilgą 
laiką dirbo pedagoginį darbą. Jadvygos Sangowicz 
repertuare buvo „Gulbių ežeras“, „Raimonda“, „Pele-
nė“, „Bachčisarajaus fontanas“, operos „Ivanas Susa-
ninas“, „Dekabristai“, „Don Kichotas“, „Kunigaikštis 
Igoris“. Taip pat ekranizuoti kūriniai „Paryžiaus lieps-
na“, „Grafas Nulinas“, komedija „Pavasaris“. Daugelis 
stebėjosi jos neišsenkama energija. Daugelyje šaltinių 
Jadvyga minima kaip mėgstamiausia Stalino balerina. 
Vieno interviu metu paklausta, ar buvo susitikusi su 

Stalinu, atsakė neigiamai. Ji mirė 2015 m., palaidota 
Maskvos Novodičės kapinėse. Prieš mirtį žurnalistai 
į ją kreipėsi dėl interviu. Klausė, kodėl pabaigusi ba-
lerinos karjerą niekada nesifilmavo ir nesifotografa-
vo. Ji atsakė, kad elgiasi kaip Marlen Dytrich: „No-
rėčiau savo žiūrovų atmintyje pasilikti visuomet jau-
na.“ 1953 m. buvo sukurtas unikalus filmas-spektaklis 
„Rusijos baleto meistrai“, kuriame vaidino ir Jadvyga 
Sangowicz.

Mano tolimas giminaitis Aleksandras Sangovičius, 
Felikso, savo karjerą pradėjo nuo laivyno leitenanto. 
Tapęs kapitonu, vadovavo Rusijos imperatoriškajai 
jachtai „Carievna“ („Carienė“). Karjerą baigė būda-
mas generolu, mirė 1924 m. Jo sūnus Sergejus I pa-
saulinio karo metu apdovanotas Georgijaus kryžiumi, 
bet po revoliucijos buvo sušaudytas. Likusi generolo 
šeima – žmona ir dukterys – buvo ištremta į Sibirą. 

Jadvygos Sangowicz antkapis Novodevičės kapinėse Maskvoje
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PLAČIAU APIE MANO TĖVO GIMINĘ

SENELIS PETRAS IR JO SŪNŪS

Senelis Petras Sangavičius Bukonių parapijoje 1889 
m. vedė dvarininkę Malviną Jankauskaitę. Jankauskų 
šeima valdė tris dvarelius Bukonių parapijoje: Rukui-
žių, Biržulių, Mimainių. Santuokoje jie susilaukė 5 sū-
nų: Stanislovo, Antano, Jono, Roberto ir mano tėčio 
Vaclovo.

STANISLOVAS 

Vyriausias sūnus Stanislovas gimė Bukonių para-
pijoje, Serapiniškių dvare. Būdamas jaunas išvyko į 
JAV. Ten prasigyveno, nusipirko restoraną, sukūrė šei-
mą. Sykį lipdamas laiptais paslydo ir mirė apie 1930 
metus.

JONAS

Sūnus Jonas gimė Siesikų parapijoje, Belazariškių 
dvare. Būdamas 16 metų 1919 m. įstojo į ką tik susi-

kūrusią Lietuvos kariuomenę savanoriu. Tapo puska-
rininkiu, vėliau tarnybą pratęsė kaip liktinis – tarnavo 
du kartus po metus laiko. Vėliau įstojo į Lietuvos šau-
lių sąjungą. Dirbo Siesikų policijos nuovadoje. Tarpu-
kariu gavo 18 hektarų žemės Siesikų valsčiuje, Micha-
luvkos kaime. Ten pasistatė namus, kartu apsigyveno 
ir tėvai. Karo pradžioje Ukmergėje mokė savisaugos 
būrio jaunuolius karinio pasirengimo. Kadangį turėjo 
karinį išsilavinimą, vokiečių valdžios buvo paskirtas 
į pagalbinę policiją, saugojo buvusius rusų lėktuvus, 
vėliau grūdų sandėlį. II pasauliniam karui baigiantis, 
buvo pašauktas į generolo Plechavičiaus Lietuvos vie-
tinę rinktinę. Grįžus okupantams, 1944 m. suimtas ir 
įkalintas Ukmergės kalėjime. Joną įskundė du jo kai-
mynai, kurių pavardės man yra žinomos, tačiau eti-
kos sumetimais jų neminėsiu. Pusę metų Jonas buvo 
tardomas KGB ir kankinamas. Jo žmona atvykdavo 
į kalėjimą, atveždavo maisto ir pakaitinių rūbų, nes 
grąžinami rūbai būdavo visuomet kruvini. Ilgą laiką 
KGB jį tardė ir kankino, bandydama pritaikyti įvai-
rius nusikaltimus, reikalavo išduoti šaulių pavardes. 
Taip pat reikalavo prisipažinti, kad saugojo žydų da-
boklę,  nors  to  nebuvo.  Ilgai  kankinamas  Jonas  ne-
išdavė nė vieno  šaulio pavardės  ir nepripažino  jam 

Imperatoriškosios jachtos kapitonas Aleksandras Sangovičius (centre) su komanda ir svečiais, 1891 m.
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klaidingai metamų kaltinimų, tačiau vis tiek 1945 m. 
buvo ištremtas  į Sibirą,  į Vorkutos anglies kasyklas 
kaip politinis kalinys. Šeima liko be maitintojo. Nau-
jasis kolūkio pirmininkas puolė grobti  Jono šeimos 
turtą. Jie turėjo gražų kinkomą vežimą (bričką). Jo-
no žmona bričką paslėpė po šienu klėtyje ir kartu su 
mažametėmis dukrelėmis surinko seną, sulaužytą ve-
žimą. Atėjus pirmininkui dar sykį, paaiškino, kad jo-
kio naujo vežimo neturi, tik šį seną sukiužusį. Pirmi-
ninkas labai įsiuto. Naujoji valdžia paskleidė gandą, 
kad Jonas yra žydšaudys, o jo dukros yra žydšaudžio 
dukros.

Pokario metais į Jono šeimos namus užėjo du žy-
dų prekeiviai, kurie kaimuose supirkinėdavo gyvulius. 
Vienas jų paklausė dukters Algiminos: „Ar tu esi Jo-
no Sangavičiaus duktė?“ Pastaroji nustebusi atsakė: 
„Taip.“ Prekeivis apsikabino Algiminą ir pradėjo rau-
doti. Jis papasakojo, kad karo metais, kai kelios žydų 
šeimos buvo uždarytos Siesikų areštinės rūsyje, Jonas 
vieną naktį numušė rūsio spyną ir išlaisvino kelias žy-
dų šeimas, liepė bėgti, nes kitaip bus sušaudytos. Vie-
nas iš tų prekeivių, vardu Rufkė, pokario metais Sie-
sikuose buvo komunistų partijos aktyvistu. Švenčiu 
metu jis kalbėdavo iš Siesikų aikštės tribūnos. 

Po Stalino mirties Jonas buvo reabilituotas. Pirmą 
sykį į Lietuvą sugrįžo maždaug 1958 m. Mano tėtis 
Vaclovas dirbo Jonavos baldų fabrike. Administraci-
jos darbuotojai jį pakvietė ir pasakė, kad prie vartų 
laukia brolis. Susitikę broliai apsikabino ir ilgai verkė. 
Mano tėčiui tai buvo netikėta staigmena. Dėdė Jonas 
tėtį pasitiko mūvėdamas ant rankos piršto žiedą su 
Trispalve. Tremties pradžioje Vorkutoje Jonas, nors 
anksčiau buvęs tvirto sudėjimo vyras, svėrė tik 48 kg. 
Jam teko kalėti ir su kriminaliniais nusikaltėliais, ta-
čiau dėdė Jonas nepalūžo, nepasidavė jų spaudimui. 
Vėliau tarp politinių kalinių įgijo autoritetą. Iki pat 
mirties Jonas išliko ištikimas Lietuvos patriotas, nors 
iš Sibiro visam negrįžo, mirė Vorkutoje 1967 m. O 
kur jis galėjo grįžti? Į okupuotą Lietuvą? Pasirinko 
tremties iki amžiaus pabaigos kelią. 

ANTANAS

Sūnus Antanas tarpukaryje išvyko į Latviją, apsi-
gyveno Rygos mieste, Tukums gatvėje (Tukums iela). 
Paskutiniai laiškai iš Antano Sangavičiaus buvo gauti 
prieš II pasaulinį karą, daugiau apie jį žinių nebuvo. 

Tėtis bijojo ieškoti savo brolio, nes Antanas, kaip ir 
Jonas, buvo Šaulių sąjungos narys bei dalyvavo tar-
pukario Lietuvos politiniame gyvenime. Prieš kelerius 
metus susiradau Antano sūnų Joną Sangavičių. Pasi-
rodo, Antanas 1943 m. vokiečių okupacinės valdžios 
buvo suimtas ir sušaudytas. Priežastys neaiškios. An-
tano žmona Janina ir du jų vaikai, Jonas ir Regina, 
iš Latvijos sugrįžo į Lietuvą, apsigyveno pas gimines 
Linkuvoje. Antano žmona buvo ištremta į Sibirą, Vor-
kutą. Vaikai liko našlaičiai, gyveno pas senelius. An-
tano žmona po tremties grįžo į Lietuvą, apsigyveno 
Linkuvos miestelyje. Vietiniai gyventojai ją vadino 
pravarde Vorkuta. 

Jono Sangavičiaus apdovanojimo Lietuvos kariuomenės kūrėjo 
savanorio medaliu liudijimas, 1933 m.
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ROBERTAS

Tėčio brolis Robertas Sangavičius gimė Siesikų pa-
rapijoje. 1908 m. atliko tarnybą tarpukario Lietuvos 
kariuomenėje. Grįžęs iš kariuomenės, baigė eigulio 
kursus ir pradėjo dirbti eiguliu Lėno girininkijoje, 
šalia prezidento Antano Smetonos rezidencijos. Ten 
susipažino su prezidento A. Smetonos giminaite Vale-
rija Kartanaite. Prezidento A. Smetonos mama Karta-
naitė ir Valerijos Kartanaitės tėvelis buvo pusbrolis ir 
pusseserė. 1935 m. Robertas vedė Valeriją Kartanaitę, 
susituokė Šilų parapijos bažnyčioje. 

Įdomi istorija: prezidento Antano Smetonos mar-
ti Birutė Nasvytytė-Smetonienė susilaukė kūdikio tuo 
pačiu laiku, kai buvo pagimdžiusi ir Roberto žmona. 
A. Smetonos marti negalėjo žindyti savo kūdikio, tad 
prezidento žmona paprašė Roberto žmonos Valerijos 
pagalbos, kadangi jie gyveno netoli Smetonų reziden-
cijos. A. Smetonos vairuotojas nežinojo, kad Valeri-
ja yra prezidento giminaitė, tad veždamas ją žindyti 
kūdikio lėkdavo duobėtu keliu kaip akis išdegęs. Ki-
tą sykį Valerija pasiskundė prezidento A. Smetonos 
žmonai. Vairuotojas buvo sudrausmintas ir vėlesnius 
kartus važiavo labai atsargiai. 

II pasaulinio karo metais Roberto šeima persikė-
lė į Pageležių girininkiją. Netoli Roberto namų buvo 
įsikūrusios vokiečių kareivinės, o šalia Samanynės – 
rusų belaisvių stovykla, kuri po karo virto vokiečių 
belaisvių stovykla. Vokiečių karininkai būdavo labai 
mandagūs. Ateidavo Robertą pasveikinti jo vardo die-
nos proga. Tarp Roberto namų ir belaisvių stovyklos, 
pusiaukelėje, buvo šulinys. Prie šulinio ateidavo tiek 
Roberto šeima, tiek rusų belaisviai, kurie būdavo ma-
rinami badu. Dalis vokiečių kareivių maisto likučius 
atiduodavo rusams, kita dalis  – vietos gyventojams 
gyvuliams šerti. Roberto žmona Valerija, pagailėjusi 
rusų belaisvių, atnešdavo jiems maisto ir paslėpdavo 
šalia šulinio po sniegu. Tačiau kartą tai pamatė vo-
kiečių sargybinis ir pagrasino Valerijai, kad kitą sykį 
už tokį elgesį ji bus nušauta. Roberto žmona Valerija 
anksti mirė. Robertas išvyko gyventi pas seseris į Tul-
piakiemio kaimą. Roberto Sangavičiaus anūkė Eurika 
Masytė atgimimo laikotarpiu išgarsėjo atliekama pa-
triotine daina „Laisvė“.

VACLOVAS

Mano tėtis Vaclovas Sangavičius gimė 1911 m. Sie-
sikų parapijoje, Petronių kaime. Tarpukario Lietuvo-
je kaip ir kiti broliai tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 
Vieną kartą tarnybos metu jam teko susitikti su savo 
broliais Antanu, Robertu ir Jonu. Tarnaudamas ka-
riuomenėje, pasižymėjo geru kariniu pasirengimu: 
neblogai šaudė, bėgo ilgas distancijas, buvo ištvermin-
gas. Buvo apdovanotas vardiniu laikrodžiu. Po tarny-
bos kariuomenėje dalyvavo savanoriškoje gaisrininkų 
organizacijoje. Siesikų miestelyje vaidino vietiniame 
teatre. Ilgą laiką dirbo Jonavos baldų fabrike. 

Roberto Sangavičiaus eigulių kurso pažymėjimas, 1937 m.
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Vaclovas Sangavičius.

Kariuomenėje su draugais. Sėdi viduryje.

Siesikų miestelio teatre vaidino gydytoją  
(vilki baltą chalatą).

 Karo tarnybos metu su broliu Antanu 
(pirmas iš dešinės pirmoje eilėje).  

Vaclovas – pirmas iš dešinės antroje eilėje. 

Tarpukario Lietuvos savanoriškoje ugniagesių draugijoje. 
V. Sangavičius – pirmas iš kairės pirmoje eilėje.
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SENELIO BROLIS MYKOLAS IR VAIKAI

Mano senelio Petro Sangavičiaus brolis Mykolas 
gimė 1864 m. Kavarsko parapijoje, Ševelionių dvare. 
1890 m. persikėlė gyventi į Vilnių. Ten sukūrė šeimą. 
Prieš pat I pasaulinį karą, 1914 m., mirė jo žmona, 
tad Mykolas su savo šeima (trimis sūnumis ir dukra) 
atvyko į Siesikų parapiją ir apsigyveno pas mano se-
nelį Petrą. 

VACLOVAS

Mykolo sūnus Vaclovas Sangavičius baigė pradinę 
mokyklą, išmoko kalvio amato. 1924 m. buvo pašauk-
tas į karinę tarnybą, kur baigęs vairuotojo kursus dir-
bo vairuotoju. Po privalomosios tarnybos liko tarnau-
ti liktiniu. Jai pasibaigus, su šeima, išvyko į Klaipėdą. 
Pradžioje ten dirbo vairuotoju pašte, vėliau tapo paš-
to garažo viršininku. Vokiečiams užėmus Klaipėdos 
kraštą, buvo perkeltas į Kauną, apsigyveno Laisvės 
alėjoje. Kauno pašte ėjo tokias pačias pareigas, taip 
pat ir pokario laikotarpiu. Pasižymėjo ypatinga fizi-
ne jėga: būdamas nedidelio ūgio du savo žymiai aukš-
tesnius brolius paimdavo už diržų ir pakeldavo į orą. 
Laisvai ištiesindavo arklio pasagą. Sykį susilažinęs pa-
lindo po prikrautu arklio vežimu ir jį pakėlė. 

STANISLOVAS

Vaclovo brolis Stanislovas taip pat buvo atsikūru-
sios Lietuvos kariuomenės savanoriu. Už tai apdova-
notas ir gavo 18 hektarų žemės šalia Kauno, Vilijam-
polėje. Vėliau dirbo Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. 
Po kiek laiko su broliu Boleslovu Kaune, Laisvės alė-
joje, įkūrė stalių-baldų dirbtuves. Abu broliai buvo 
pagaminę baldų Lietuvos prezidento Antano Smeto-
nos kabinetui. II pasaulinio karo pradžioje Stanislo-
vo žmona Albina tragiškai žuvo: ją peršovė atsitiktinė 
rusų kareivio kulka. Vieną pokario metų dieną į Sta-
nislovą kreipėsi nepažįstamas žmogus, paprašęs pavė-
žėti iki Raudondvario, nes Stanislovas turėjo nuosavą 
motociklą. Kitą dieną Stanislovą Raudondvaryje rado 
negyvą, o motociklo šalia nebuvo. Brolis Vaclovas at-
sitiktinai jį pamatė milicijos kieme ir bandė pasiteir-
auti, iš kur atsirado. Prie jo priėjo tas pats vyriškis, 
kurį vežė Stanislovas, ir paaiškino, kad motociklą at-
ėmė iš miškinių (Lietuvos partizanų). Pastarasis pri-
grasino Vaclovui daugiau nebesirodyti. Boleslovas 
Sangavičius, bijodamas tuometinės valdžios represijų, 

atsisakė savo dirbtuvių. Likusį laikotarpį dirbo dailės 
fabrike, o vėliau įmonėje „Apvija“, kur vadovavo stalių 
cechui. 

----------***---------

Turiu pripažinti, kad savo giminės šaknų pažini-
mas labai traukia domėtis, ieškoti, gilintis. Ir koks ap-
lanko džiaugsmas, atradus vis ką nors nauja. Skaity-
damas archyvuose istorinius savo giminės dokumen-
tus, matydamas juos pasirašytus protėvių, užantspau-
duotus, tarsi gyvai prisiliečiu prie savo protėvių. Tai 
nepaprastas jausmas, kurį sunku nupasakoti. Esu tik-
ras, kad šis džiaugsmas aplankytų daugelį, pasinėrųsi 
į savo šaknų paieškas. 

Stanislovo Sangavičiaus apdovanojimo Lietuvos kariuomenės 
kūrėjo savanorio medaliu liudijimas, 1934 m.
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Kalbino Kristina JASKŪNIENĖ
Modesto Ežerskio nuotrauka

JONAVA BUVO MAN 
VAIKYSTĖS MENO MEKA

„TAUROSTOS“ VIEŠNIA – KRAŠTIETĖ

Gintarę Radvilavičiūtę geriausiai pažįsta teatro, 
tiksliau, lėlių teatro pasaulio žinovai ir tie, kurie ten 
rečiau ar dažniau apsilanko. Gimusi Jonavoje ir čia 
baigusi mokyklą, ji studijoms pasirinko uostamies-
tį. Klaipėdos universitete įgijusi lėlių teatro ir rengi-
nių režisūros bakalauro, o vėliau ir teatro magistro 
laipsnį, Gintarė savo kūrybinį kelią nutiesė ten, kur 
vyksta lėlės, objekto ir materijos atgijimo stebuklas. 
Apie gimtąjį miestą, kūrybą ir lėlių teatrą kalbamės su 
2015 m. Auksiniu scenos kryžiumi apdovanota kraš-
tiete režisiere, dailininke, lėlių teatro kūrėja.

AR DAŽNAI LANKOTĖS JONAVOJE?

Jonavą aplankau ne dažnai... Šiuo metu – tai grįži-
mas pas artimuosius, visą viešnagės laiką praleidžiu 
su šeima, todėl sunku pajusti miesto pulsą... Nusi-
piešiu gimtojo miesto vaizdą per pasakojimus, pasi-
vaikščiodama sutvarkytais parkais, takais aplink tven-
kinius... Tai greičiau kelionė po prisiminimus. Iškyla 
žmonės, sutinki sugrįžusius, išlydi išvažiuojančius... 
Miestas auga, o aš esu vaikystėje, kur dar tik statomi 
laiptai į Rimkų kalną, vyksta miesto šventės, paradai 
su balionais ir baltais kaspinais...

KAIP ŠĮ MIESTĄ MATOTE DABAR IŠ ŠALIES, 
GYVENDAMA DIDMIESTYJE? KOKIE MIESTO 
POKYČIAI DŽIUGINA, O GAL LIŪDINA?

Nelengva vertinti miestą iš tolo, iš šalies ne vi-
sas vaizdas matosi. Prisiminimuose Jonava man yra 
meno miestas... Jono Andriulevičiaus savivaldybės 
teatras, Dalios Paulauskienės pantomimos būrelis, 

Raimundo Samulevičiaus vidurinė mokykla, Joninių 
šventė su misterijų vaidinimais, atvykstantys Oska-
ro Koršunovo spektakliai, Felikso Paulausko teatro 
trupės spektakliai, festivaliai „Homo Ludens“, „At-
spindžiai“. Jonava man buvo vaikystės meno meka. 
Vadovui esu dėkinga, kad vedė meno keliu... Jo dėka 
Vilniuje pamačiau paskutinį kartą rodomą Eimunto 
Nekrošiaus „Kvadratą“. Paliko stiprų įspūdį... Žmonės 
kuria miestą, tad jo augimas priklauso nuo gyventojų. 
Jonava visada liks mano vaikystės didmiestis. Nesvar-
bu, kur esi, svarbu, ką sutinki, kas darosi su tavimi, 
kai ten esi.

AR GALĖTUMĖTE PASIDALINTI VIENU PRISI-
MINIMU, KURIS IŠKYLA MINTYSE KALBANT 
APIE GIMTĄJĮ MIESTĄ JONAVĄ?

Vienas iš rimtesnių prisiminimų yra susijęs su 
„Achemos“ avarija. Tuo metu mokiausi antroje ar tre-
čioje klasėje. Iš mokyklos mus pasiėmė tėvai, naktį 
nemiegojome, klausėmės radijo taško, laukėme ap-
sirengę, susiruošę daiktus. Kai pasisuko vėjas į Jona-
vos pusę, visą miestelį evakavo. Prisiminimas lyg per 
sapną...

O labiausiai Jonava man asocijuojasi su Meno mo-
kykla, jos teatro skyriumi ir vadovu Jonu Andriulevi-
čiumi, kuris buvo mūsų įkvėpėjas, mokytojas, šviesa. 
Meno mokykla buvo centras, aplink kurį sukosi vi-
sas gyvenimas. Ten sutikau bendraminčių, su kuriais 
buvo gera augti, stebėti spektaklius, diskutuoti apie 
teatrą, jį patirti. Esu dėkinga Jonui Andriulevičiui už 
įskiepytą meilę teatrui. 
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SPEKTAKLIO „SMĖLIO ŽMOGUS“ FRAGMENTAI
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Galvoju, kad ne vietovė, o žmonės traukia sugrįžti. 
Todėl į Jonava mane traukia šeima, kurios labai pasi-
ilgstu, kurią labai myliu ir jaučiuosi dėkinga, kad esu. 

AR LANKYDAVOTĖS MIESTO BIBLIOTEKOJE IR 
KOKĮ VAIDMENĮ JŪSŲ KASDIENYBĖJE UŽIMA 
KNYGA?

Knygos – kaip žmonės, su kuriais susitinki ir ne-
nori išsiskirti. Su malonumu skaitau. Patinka, kai 
pinasi fantastika su realybe, tai žadina vaizduotę ir 
negaliu atsitraukti. Skaitau Shin Kyung-sook, Bruno 
Schultz, Haruki Murakami, Kobą Abę, Francą Kafką, 
Michailą Bulgakovą, Dostojevskį. Be galo myliu vaikų 
literatūrą. Mėgstamiausi autoriai yra Astrida Lingren, 
Tuvė Janson, Shaun Tan, Natalie Babbitt, Lois Lowry, 
Olga Tokarczuk, Joanna Concejo, Beatrix Potter, De-
cur (Guillermo’as Decurgezas), Kyo Maclear, Isabelle 
Arsenault ir taip iki begalybės...

KO REIKIA MIESTUI, KAD IŠAUGINTŲ KŪRĖ-
JŲ?

Svarbiausia yra mokytojai, kurie parodo tą kitą, 
gilesnį, pasaulį. Labai gražią mintį išgirdau, kad ne 
vaikas turi rašytis, ko neišmoko, o mokytojas turi žy-
mėtis pastabą, ko vaikas nesupranta, kad padėtų jam 
tai suprasti. Mokytojų darbas visada buvo nelengvas. 
Labai linkiu, kad mokytojas ir mokinys atrastų vie-
nas kitą, įkvėptų vienas kitą ir taip abu augtų ir kurtų 
miestą. 

KOKIE BUVO JŪSŲ PIRMIEJI ŽINGSNIAI Į 
TEAT RĄ?

Pirmieji žingsniai buvo netvirti, juos lydėjo nedrą-
sa, tačiau kartu ir milžiniškas tikėjimas, kad tai yra 
tas pasaulis, kuris lydės mane visą gyvenimą. Viskas 
prasidėjo nuo judesio. Keista, kai dabar pagalvoji, kad 
lėlėje pats svarbiausias dalykas yra judėjimas. Tikslus 
judesys sukuria lėlės atgijimo stebuklą.

KODĖL BŪTENT LĖLĖS? 

Kodėl lėlių teatras? Tas klausimas ir man neduo-
da ramybės. Kodėl tu čia? Ką darai? Kodėl tai da-
rai? Kodėl lėlės? Ar tai kažkam įdomu? Kokia viso to 
prasmė? 

Tačiau, kai pradedu dirbti, klausimai išgaruoja, 
viskas tampa taip aišku… Kaip jau esu anksčiau sa-
kiusi, tai yra mano kalba, kuria galiu kažką pasakyti. 
Žavi lėlės, objekto, materijos atgijimo stebuklas. Ge-
ra negyvai materijai įkvėpti gyvybę, stebėti jos gyve-
nimą. Žavi šio vizualaus meno galimybės. Man labai 
imponuoja Klaipėdos lėlių teatro šūkis „Būti įkve-
piančia šviesa“.

Ačiū mano dėstytojams Jūratei Januškevičiūtei ir 
Linui Zubei, kad užbūrė lėlių teatro idėja Klaipėdoje. 
Ačiū Klaipėdos lėlių teatro žmonėms, teatro direkto-
rei Aušrai Juknevičienei, kad tiki ir eina kartu. Ačiū 
visiems su manimi dirbantiems kūrėjams, kurie pasi-
tiki ir drąsiai neria į kūrybinį procesą. 

KOKS YRA JŪSŲ MĖGSTAMIAUSAS SPEKTA-
KLIS APSKRITAI, KURĮ PATARTUMĖTE PAŽIŪ-
RĖTI KIEKVIENAM ŽMOGUI?

Gyvenimas yra pats įdomiausias spektaklis, kurį 
reikia mokytis stebėti. Negaliu išskirti nė vieno spek-
taklio. Jų yra tiek daug... 

KAS YRA JŪSŲ ĮKVĖPIMO ŠALTINIAI?

Literatūra, filmai, dailė, šokis, teatras, poezija, filo-
sofija, apskritai – menas. Taip pat jūra, miškas, kalnai, 
kelionės ir dar daug visko, ko negaliu aprėpti... 

KAS KŪRYBINIAME DARBE SUKELIA DAU-
GIAUSIAI IŠŠŪKIŲ, SUNKUMŲ?

Sunkiausia yra susitarti. Lėlių teatras – tai kolek-
tyvinis menas. Sujungti, bet atskirai. Išlaisvinti ir pa-
likti kartu. Grandinės principas – kiekvienas kūrėjas 
atneša savo pasaulį, viskas susijungia ir taip susikuria 
vaizdas, kuris vadinasi teatras. Kiekvienas kūrėjas tu-
ri laisvę, tačiau, kad reginys įvyktų, būtina viską su-
jungti į vienį. Iki galo niekada nežinai, koks vaizdas 
susikurs. 

Labai svarbu girdėti, suprasti vienas kitą, kalbė-
tis, išsiaiškinti, susitarti, pajausti ir kurti kartu. Lė-
lių spektaklio kūrybinis kelias yra labai ilgas. Sudė-
tingiausia – atrakinti medžiagą, įdomiausia – ieško-
ti iki nukritimo. O maloniausia, kai jau viskas stoja į 
savo vietas, paskutinės repeticijos, kai pradedi matyti 
visumą.
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KAIP TRUMPAI APIBŪDINTUMĖTE SAVO 
TEATRO LANKYTOJĄ?

„Kiekvienas menas yra sykiu ir paviršius, ir simbo-
lis. Tie, kurie skverbiasi pro paviršių gilyn, rizikuoja. 
Tie kurie skaito simbolius, rizikuoja“, – teigia Oskaras 
Vaildas. Visada laukiu žiūrovų, kurie nebijo rizikuoti.

VIENAS IŠ JŪSŲ ĮVERTINIMŲ – 2015 M. PELNY-
TAS AUKSINIS SCENOS KRYŽIUS. KADA KAIP 
KŪRĖJA LABIAUSIAI JAUČIATE, KAD JŪSŲ KŪ-
RYBINIS DARBAS YRA ĮVERTINTAS?

Įvertinimas yra svarbus, tai tarsi atspirties taškas 
judėti tolyn. Jo visi siekiame, tačiau, antra vertus, kiek 
kūrybingų, įkvepiančių žmonių nėra įvertinti? Įverti-
nimas – tai taip subjektyvu. Ar meną galima vertinti, 
lyginti, grupuoti? Nežinau… Tikriausiai kūrinys turi 
suskambėti laiku ir vietoje, kad jį išgirstų. 

Džiaugiuosi, kad „Smėlio žmogus“ gimė laiku ir 
vietoje. Spektaklis gyvena, žmonės ateina, užgesus 
šviesoms panyra į hofmanišką pasaulį. Džiaugiuosi, 
kad šiuo įvertinimu dalinuosi su visa kūrybine ko-
manda, nes be jos nebūtų spektaklio. 

Spektaklis pasakoja apie Žmogų, pasimetusį tarp 
fantazijų ir realybės, apie sielą, nykstančią dėl egoiz-
mo, netikėjimo, abejonės. Tai taip pat apie balansavi-
mą ties beprotybės riba, „susitikimą su kiekvieno mū-
myse slypinčiu fantomu – šešėline, nematoma asme-
nybės puse – kurio artima giminystė ir didžiulis po-
veikis arba nusviedžia į pragarą, arba iškelia į dangų.“

Kiekvienas spektaklis brangus. Tai yra kelias, ku-
riuo einu. O kelyje būna ir kryčių, ir kilimų. Kartais 
kryčiai yra įsimintinesni, brangesni nei laimingos 
akimirkos.

JŪSŲ PALINKĖJIMAS TEATRO MYLĖTOJAMS 

Jei jauti šauksmą kažką daryti, niekada neatidėliok, 
judėk pirmyn, nestovėk vietoje. Nėra lengvai sukuria-
mų dalykų, bet veikiant visada ir tavyje ims darytis la-
bai įdomūs dalykai, tad nepraleisk tos akimirkos, kai 
ateina įkvėpimas. Dėl to ir gyvename. Ir mylėti reikia 
visa siela, visu protu, visomis jėgomis, net kai labai 
skauda ir atrodo, kad jau nebegali… Nes tada ir pra-
sideda pati įdomiausia kelionės dalis.

Žmogaus kūno atspindžiai veidrodžiuose arba asmenybės 
dvilypumo ir savidestrukcijos tema. Spektaklio ,,Doriano Grėjaus 

portretas“ fragmentai. Nuotraukos L. Vansevičienės.
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Irena NAGULEVIČIENĖ,
žurnalistė

GYVENIMO SĖKMĘ LĖMĖ 
NETIKĖTA PAŽINTIS

Jonavoje gyvenantis dailininkas Aidaras 
Merkevičius yra šiuolaikinio moderniojo meno 
atstovas, savo paveikslais primenantis ekspresi-
onistinę tapybą. Lietuvos kultūros ministerijos 
sprendimu 2012 m. jonaviečiui suteiktas meno 
kūrėjo statusas. „Yra tokių darbų, kurie užvaldė 
mano sielą ir amžinai joje pasiliko, tad niekada 
negalėčiau jų parduoti“, – sako menininkas.

IŠ PIETŲ – Į ŠIAURĘ

Aidaras prisipažįsta – tapti dailininku jis nesvajo-
jęs, todėl šiandienio tapytojo pasiekimų jokiu būdu 
nesieja su svajonės išsipildymu. Mokydamasis mo-
kykloje, kaip ir kiti bendraamžiai, mėgdavo kažką pa-
paišinėti ant popieriaus lapų, sudėlioti tik jam vienam 
žinomą brūkšnelių ar figūrėlių kompoziciją. Tiesiog 
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Demonas, 2017, drobė, aliejus 140x160.



IV. Susitikimai su įdomiais žmonėmis

87

tai buvęs tuščias, niekam neskirtas laikas, sudaręs ga-
limybes nevalingam piešimui. Juolab kad ir giminė 
negarsėjo šios meno šakos žmonėmis. Daugiau jų tu-
rėjo polinkį muzikuoti ar dainuoti. 

„Kieno ranka – Dievo ar velnio – parodė tapybos 
kryptį, atsakyti negaliu. Matyt bus „kaltos“ mano ak-
tyvaus gyvenimo aplinkybės“, – šypteli pašnekovas.

Paauglystės metais Aidaro dėmesį patraukė kultū-
ros rūmuose (dabar Kultūros centras) veikusi Dailės 
studija, kurią lankydavo nemažai bendraamžių. Susi-
rinkusieji pasakodavo įvairias istorijas, šmaikštauda-
vo, klausydavo rimtos muzikos. Anot Aidaro, tai ne-
buvo „bumbčikai“, kurie tik smegenis „išbumbsi“. Jo 
žodžiais tariant, „gera muzika nuteikia geriems dar-
bams ir formuoja požiūrį į teigiamus dalykus“.

Pažintį su meno pasauliu nutraukė šaukimas į ka-
riuomenę. Tarnaudamas Sevastopolyje, Juodosios jū-
ros laivyne, jonavietis pirmą kartą patyrė sovietinės 
santvarkos neteisybę. „Maždaug po pusmečio tar-
nybos draugui papasakojau apie Lietuvos gyvenimą 
esant broliškų respublikų sąjungos sudėtyje, gamtą, 
pakalbėjau apie muziką, Remarko, Hesės knygas. Ma-
tyt, parodžiau pernelyg didelį patriotizmą, nes buvau 
apskųstas vadovybei ir tiesiog „ištremtas“ iš Krymo 
į Šiaurės laivyną – Murmanską, Archangelską. O kai 
sugrįžau, Lietuva jau alsavo Sąjūdžio ir laisvės sieki-
mo dvasia“, – prisiminė A. Merkevičius.

SVARBUS PRADŽIAMOKSLIS

Pažintis su būsimaisiais dailininkais Vytautu Bu-
tu, Virginijumi Rusecku, Robertu Reznikovu, kitais 
Aidarą įkvėpė kūrybai, tad pasirinko Kauno dailės 
mokyklą (dabar Antano Martinaičio meno mokykla), 
kuri prilygo technikumui. Bendravimas su naujais 
draugais išplėtė pasaulėžiūrą, skatino domėtis tapybos 
paslaptimis ir vis dažniau išmėginti savo sugebėjimus 
šioje srityje.

Tiesa, įgijęs nemažai teorinių pagrindų apie pie-
šimą, paveikslo kompoziciją, keramikos subtilybes, 
jaunuolis nutraukė mokslus. „Tos žinios, kurias įgi-
jau mokydamasis Kaune, man buvo tapybos pradžia-
mokslis, padėjęs suvokti, kaip gimsta paveikslas. Tai 
mane ir padrąsino, ir paakino tapyti, juolab įkvėpimo 

teikė ir jaunieji Jonavos dailininkai, su kuriais bičiu-
liavausi“, – teigia tapytojas, turintis 30-ies metų meni-
ninko patirtį.

Per šį veiklos laikotarpį nutapyta šimtai paveikslų, 
ant drobės suguldyta daugybė mintyse kilusių idėjų. 
Pasak dailininko, pirmiausia „susimeta“ būsimo pa-
veikslo kontūrą, galbūt figūrą ar siluetą. O paskui pa-
sitelkia teptukus, dažus, kitas tapybai reikalingas prie-
mones. „Va, tada, „lipdymo“ metu, į vieną subėga ir 
poezija, ir muzika, ir garsai. Vadinasi, susigyveni su 
tuo paveikslu. Dedi dažus, renki spalvas, tapai – ir pa-
junti, kad kažkas tave traukia“, – darbo paslaptis atve-
ria Aidaras.

Jonaviečio teigimu, tikriausiai kiekvieną meno pa-
saulio žmogų lydi įkvėpimas. „Eini senamiesčio gatve, 
žvelgi į medžius ir pajunti, kad būtų gerai juos perkel-
ti ant drobės. Būna dienų, kai prie molberto nepriei-
nu, nors dirbtuvės yra mano namuose. Gali netapyti, 
bet sieloje sėdintis kipšas baksnoja, priekaištauja ir 
neleidžia nurimti“, – šmaikštauja pašnekovas. 

Nemažai vietos savo tapyboje Aidaras skiria Jona-
vai. Šio miesto 270-ies metų sukakčiai jis nutapė pa-
veikslą „Varnutės medžiai“, keliuose darbuose įamžino 
bažnyčios bokštus, kitus krašto akcentus.

PASLAPTIES EFEKTAS 

Dailininkas A. Merkevičius – šiuolaikinio moder-
niojo meno atstovas, nemėgstantis atviro ir realaus 
vaizdo. Drobėse autorius stengiasi išsaugoti paslaptį, 
paveiksluose palikdamas vietos interpretacijai. Jo ta-
pyboje iškyla klausimų – ar kūrėjas sąmoningai pa-
slaptingumą palieka savo darbuose, ar tokiu suma-
nymu bando įtraukti žiūrovą į jo paties evoliuciją, 
priverčiant pasitelkti vaizduotę? Dailininkas pabrėžia 
siekiantis, kad jo nutapytas vaizdas turėtų savitą neiš-
baigtumo gyslelę – galbūt vienas taškas ar brūkšnelis 
galėtų jį papildyti. Net ir realius senamiesčio vaizdus 
jis stengiasi paslėpti po spalvine gama, kad atrodytų 
abstrakčiau. 

Realųjį meną Aidaras laiko banalybe. Todėl įgy-
vendindamas savo idėją paveiksluose jis vengia tikro-
viškumo, dažniausiai ant drobės perkelia tą akimirką 
pergyvenamą savo jausmą, sąmoningai sukuria pa-
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slapties efektą. Tokie bruožai būdingi ekspresionisti-
nei tapybai.

Pavyzdžiui, tapydamas „Demono gimimą“ jis nau-
dojo šviesias ir tamsias spalvas, keistą siluetą išryš-
kindamas apvaliame fone, kuriame dėmesį patraukia 
ryškios raudonos spalvos. Gal tai kraujas? Ir kodėl pa-
sirinktas demonas? Kaip tai susiję su tapytojo vidine 
būsena?

„Odisėjo sugrįžimas“, atrodo, turėtų mus nukelti į 
Homero poemą, tačiau drobėje matyti sėdinčio žmo-
gaus figūra, dešinėje rankoje laikantį butelį, o pats si-
luetas nutapytas kontrastingomis spalvomis. Galbūt 
tie tamsūs potėpiai reiškia žmogaus kelionę, kurioje 
gausu niūrių prisiminimų, o šviesūs – sugrįžimą į ra-
mybę? O gal tas Odisėjas yra pats autorius, pasimetęs 
gyvenimo labirintuose? Dar daugiau paslapties pa-
liekama ir kituose paveiksluose. Tarkime, jo darbas 
„Laukinis“ labiau primena nukryžiuotąjį, o „Šventa-
sis“ – pragarišką aistrą.

Aidaras mėgaujasi tapyba. Jo žodžiais tariant, „po-
etai kuria raidėmis ir žodžiais, kompozitoriai – nato-
mis ir garsais, o tapytojai – spalva, šešėliais, potėpiais 
ir vaizdais“. Jis  – tarsi tas „Laukinis šventasis“ savo 
juodai baltose grafito drobėse, keliantis klausimą: ar 
jis iš tiesų toks ir yra, ar jo galvoje švilpia vėjai? 

PARODOS LIETUVOJE

Atėjo metas, kai jaunam tapytojui, nemažai laiko 
praleidžiančiam prie molberto ir ant drobės perke-
liančiam savo sumanytus vaizdus, reikėjo pasirodyti 
viešojoje erdvėje ir, visai tikėtina, būti pripažintam. 
Tokią galimybę suteikia paveikslų parodos.

Šiam žingsniui Aidaras ryžosi 1991-aisiais. Pirmo-
ji paroda, įvykusi Jonavos krašto muziejuje, paliko 
nepamirštamą įspūdį. „Manau, kiekvienam autoriui 
pirmoji jo darbų ekspozicija tampa gana reikšmingu 
įvykiu, nes smalsu matyti, kaip lankytojai sustoja prie 
paveikslų, juos aptarinėja, sveikina. Tampi tarytum 
pakylėtas, o svarbiausia – tas dėmesys suteikia pasiti-
kėjimo ir tampa stimulu dirbti toliau“, – šiandien šyp-
sosi žinomas dailininkas A. Merkevičius.

O tada, kai parodų vartai atsivėrė, jo tapybos dar-
bai buvo eksponuojami ne tik Jonavoje, bet ir pri-

statomi Kėdainių, Kauno, Vilniaus, kitose galerijose. 
Tiesa, pašnekovas atvirai sako, kad kitos ekspozici-
jos nebekėlė euforijos, nes tapo įprastu įvykiu. Tačiau 
kiekviena paroda leido išsigryninti, išgirsti talentingų 
dailininkų vertinimą. Taigi kiekvienas išėjimas į vie-
šąją erdvę, eksponuojant paveikslus galerijose ar salo-
nuose, buvo tarsi savotiška pamoka ateičiai, tarsi laip-
tai, skatinantys kopti aukščiau.

KVIETIMAS Į ANGLIJĄ

Galbūt ir toliau dailininko kasdienybė būtų tekė-
jusi monotoniškai ramia vaga, jeigu ne vienas įvykis, 
visiškai pakeitęs jonaviečio gyvenimą. 

Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę, Aidaras, su-
siradęs Vilniuje būstą, jame įsirengė nedidelę studiją, 
kurioje nutapytus paveikslus pardavinėdavo tiesiog 
gatvėje. Tuo metu viduryje miesto pamatyti dailinin-
kus, prekiaujančius savo darbais, buvo įprastas reiški-
nys. Jonaviečio nutapyti paveikslai traukė turistų dė-
mesį ir ilgai gatvėje neužsibūdavo.

„Taip prabėgo bene ketveri metai. O pats gyveni-
mas tapo rutina – nieko nauja, kasdien tas pats per 
tą patį: tapyba ir pardavimas. Kitaip tariant, įtemptas 
darbas ir rūpinimasis savo būtimi. Tačiau kyla klausi-
mas: kuo tas menininkas nori būti – gatvės muzikan-
tu ar roko žvaigžde? Juk nestovėsi visą amžių gatvėje, 
siūlydamas turistams savo kūrinius“,  – samprotauja 
Aidaras.

Ir čia įvyko netikėtas dalykas. A. Merkevičiaus 
kūriniai „užkliuvo“ anglų turistų grupei. Miesto sve-
čiams patiko patrauklūs Vilniaus senamiesčio vaizdai, 
peizažai su saulėlydžiais, kitokie reginiai, tad jie greit 
išpirko paveikslus, apsilankė dailininko studijoje, pa-
kvietė į viešbutį, kuriame gyveno. Pažinties kulmina-
cija tapo pasiūlymas atvykti į Škotiją ir ten surengti 
darbų parodą.

PAVEIKSLŲ SAVITUMAS 
SUDOMINO UŽSIENIEČIUS 

„Tiesą sakant, tada nepriėmiau jų žodžių kaip 
rea lybės. Maniau  – pakvietė, pasiūlė, bet išvažiuos 
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ir pamirš. Tačiau kitais metais, 1996-aisiais, gavau 
pranešimą ir bilietą keliauti į Angliją“,– prisimena 
pašnekovas.

O praėjus keleriems metams prasidėjo tikras par-
odų maratonas Didžiojoje Britanijoje – Kirkcudbrigt, 
Edinburgo, Londono, Harrogate (Škotija), kitos ga-
lerijos. Lankytojai ateidavo ne tik pasigėrėti tapyba, 
bet ir įsigyti lietuvio nutapytų paveikslų. „Stebino dė-
mesys mano parodoms – visur milžiniškos afišos, re-
klamuojančios paveikslų pristatymą. Į parodas susi-
rinkdavo kelintoji lietuvių išeivių karta, visus domino 
Lietuva ir įvykiai joje. Tokie anšlagai mane ir džiugi-
no, ir glumino. Per dvylika metų, prabėgusių Anglijo-
je, suradau nemažai bičiulių, su kuriais ryšį ir dabar 
palaikau, įvyko apie pusšimtis parodų įvairiausiuose 
Anglijos kampeliuose“, – prisimena dailininkas.

Lygindamas savo paveikslus ir tenykščių meninin-
kų drobes, Aidaras pabrėžia įžvelgęs nemažai skirtu-
mų. „Anglų tapyba gana lengvo turinio – pievos, upe-
liai, kur bepažvelgsi – avys, avys, avys.... Jokio skaus-
mo, jokio Nukryžiuotojo. Vadinasi, žmonės neturi 
didesnių sunkumų bei problemų. Mano paveiksluose 
atsispindėjo kančia, skausmo kvapas, daugiau tamses-
nių spalvų. Manau, tai stiprino susidomėjimą mano 
kūryba  – kažkas kita, kažkas savita ir neįprasta an-
glams“, – svarsto A. Merkevičius.

AUKŠTAS ĮVERTINIMAS

Pastaruoju metu pasaulis alsuoja nerimu, tad gali 
atsitikti taip, kad tavo sumanymas subyrės kaip kortų 
namelis. Aidaras tai jau patyrė, kai koronaviruso pan-
demija užkirto kelią jau suplanuotai tapybos parodai 
Prancūzijoje, kur šiuo metu gyvena tas pats bičiulis iš 
Anglijos – planus teko keisti, o kelionę atidėti. 

Bet juk negali sėdėti ir laukti ramaus laikotarpio – 
atėjus brandžiam amžiui, reikia imti teptuką į rankas 
ir kurti naują darbą. „Norėčiau surengti gerą parodą. 
Galbūt ji nebus gausi, gal pakaks ir dešimt paveikslų, 
bet joje turi būti stipru“, – svarsto jonavietis. 

Dailininkas sako, kad produktyviausi kūriniai 
gimsta tada, kai būna šviesu, kai ateina šiltasis me-
tų sezonas ir dažniau šviečia saulė. Tada ir nuotaika 
būna geresnė, ir tapyti sekasi geriau. Anot A. Mer-

kevičiaus, paprasčiau dirbti prie mažo formato kūri-
nių – ir dažų mažiau reikia, ir laiką galima pataupyti. 
Tačiau jie reikalauja didesnio kruopštumo, o didesnio 
formato drobės – ilgesnio darbo. Tarkime, per dvejus 
karantino metus A. Merkevičius nutapė aštuonis di-
delius paveikslus.

Prisimindamas savo kūrybinės veiklos pradžią, jis 
pabrėžia patirties svarbą, tai, pašnekovo žodžiais ta-
riant, „pajunti, kas yra menas“, keičiasi požiūris, au-
ga lygis ir kokybė. Kaip pavyzdį, jis įvardija parodą, 
surengtą Vilniuje gyvenančio Raimondo Savicko ga-
lerijoje – jonaviečių V. Buto, Vladimiro Nikonovo ir 
Aidaro tapybos darbų ekspozicija pelnė didžiausią 
įvertinimą, o visi paveikslai buvo išgraibstyti dar iki 
parodos atidarymo. 

Aukštojo išsilavinimo neįsigijusio Aidaro paveiks-
lų paklausa liudija apie menininko talentą ir kruopštų 
darbą. Ne diplomas lemia kokybę, bet kantri kūryba, 
idėjų pasirinkimas ir jų suformavimas ant drobės, do-
mėjimasis pasaulio garsenybių tapyba, gilinimasis į 
savo vidinį pasaulį. 

2012 m. Lietuvos kultūros ministerija, susipažinusi 
su A. Merkevičiaus tapyba, jam suteikė Meno kūrėjo 
statusą. Tai aukštas įvertinimas ir pagarba dailininkui, 
pasaulį matančiam ir suvokiančiam per savo indivi-
dualių pastebėjimų ir jausmų prizmę. 
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Albinai Jefimenko, Nijolei Markevičiūtei-Smolinai ir Aloyzui 
Vaznaičiui 2022-ieji atnešė gražias 75-erių metų sukaktis. Šiuos Jo-
navos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ kūrėjus žino ne tik Jonavos, 
bet ir kitų rajonų poezijos mylėtojai. Poetai, trumpai atsakę į klau-
simus, kas yra jų įkvėpimas, mėgstamiausias poetas, kokiam skai-
tytojui skiriamos eilės ir kas yra geras eilėraštis, nedaugžodžiauja 
ir kviečia leistis į minčių kelionę naujausių eilėraščių eilutėmis. 

7575

ALBINA JEFIMENKO

ĮKVĖPIMO ŠALTINIS

Nerimas, baimės, neišsakytos mintys. Kai tai atiduodi popieriaus 
lapui, veikia kaip atsarginis vožtuvas, išsikrauni.

MĖGSTAMIAUSIAS POETAS – Vytautas Mačernis

ALBINOS JEFIMENKO POEZIJOS SKAITYTOJAI: pažįstami, 
draugai ir tie, kurie klausia, kada bus išleista nauja knyga. 

KELIAIS ŽODŽIAIS APIE SAVE

Esu Vandenis. Gimiau, gyvenu. Ką praleisiu? Eilėraščių pluoštelį. 
Daug tai ar mažai? Spręsti ne man.

GERAS EILĖRAŠTIS YRA...

Kada žodžiuose išlieka mintis, ir dar: jei eilėraštis tampa daina. 



TAUROSTA

94  2022 NR. 1 (15)

---

Sakau – 
Gal atidėkime 
Velykas rudeniui 
Kada ,,korona“
Mūsų Lietuvą
Visai visai
paliks
Tai kas, kad 
lapai kris
Ir vėjai ūžaus 
Užtai plačiai 
galėsime 
atverti langus
ir duris.
---
Per meilės ilgesį, 
Nesužieduotą laisvę
Brendu gyvenimo
Taku ir nevaržau 
Jo dogmomis beprasmėmis,
Nepančioju gyvenimui sparnų.
Sau gyvenu lyg žiogas vasarą, 
Tiktai nelaukiu 
Gražesnio rudens,
O jis senatve vedinas
Per namų slenkstį 
Jau tuoj pat įžengs.

ROMANSAS (M. LEONOROS VESELKIENĖS)
 
Kada ir vėl pražys 
Gegužį ievos,
Gegutė ims ilgus 
Metus skaičiuot,
Norėsis man išbėgt 
Basai į pievas
Žydros jaunystės 
Paukštės paieškot. 
Apglėbti rankom 
Beržą lyg bernelį,
Krante Varnutės 
gluosniui pasiguost, 
Paklaust, kodėl 

Tokia trumpa jaunystė
Su ilgesio svajonėm,
Nemigo naktim. 
Kodėl tai, kas 
Praėjo, nebegrįžta,
Kodėl lieku su
Neramia viltim,
Kad dienos tos
Prabėgusios kartosis, 
Kai ievos vėl pavasarį
Pražys, o aš tik 
savo ilgesį nešuosi,
Jaunystės ilgesį per
Nemigo naktis.

KAM PRIKLAUSO DANGUS
 
Medžiui, kuris į dangų šakas tiesia,  
Arui, kuris pakilęs nardo debesy, 
Snaigės skrydžiui ar pavasariniam lietui,
Klevo lapui, vėjo nublokštam tolyn. 
Tyrai minčiai, meilės šauksmui,
Laisvės dainai tai, kuri paliečia širdį,
Tikram gyvam žodžiui, kurs sustabdo blogį, 
Maldai motinos, pakylančiai į Dievą?
Paklausykite! Išgirskite! 
Dangus, žydrynė jo 
Ir laisvas skrydis 
Priklauso mūs vaikams.
Nelieskite dangaus!
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NIJOLĖ MARKEVIČIŪTĖ-SMOLINA

ĮKVĖPIMO ŠALTINIS

Giminė. Dauguma jos narių – muzikantai ar turintys kūrybinę gys-
lelę. Mūsų kraujyje teka kūrybiškumas.

MĖGSTAMIAUSIAS POETAS  – ne vienas. Patinka P. Širvys, S. 
Nėris, V. Valsiūnienė ir kiti.

NIJOLĖS MARKEVIČIŪTĖS-SMOLINOS POEZIJOS SKAI-
TYTOJAI: vyresnioji karta, nors ir jaunimas atranda sau patinkančių 
kūrinių.  

KELIAIS ŽODŽIAIS APIE SAVE

Jei rašau, tai viską pamirštu. Moku daug ką, bet netobulai. Esu nuo-
laidi. Vadovaujuosi mintimi, kad žmonių, kaip ir medžių, yra ir tiesių, 
ir kreivų. Visi turi teisę augti.

GERAS EILĖRAŠTIS YRA...

Kuris paliečia širdį. Gali prajuokinti ar ašarą išspausti. Gerą eilėraštį 
norisi dar ir dar skaityti.

7575

Leidžias medžiai nuo kalno,
Vienas kito šakom įsitvėrę.
Kad pasiektų laukymę, 
Kur pražydo pirmosios gėlės.
 
Leidžias medžiai apsikabinę, 
Rasom laša susigraudinę.
Atsisveikindami (kaip žmonės) 
Su draugais, su priešais, kaimynais. 
 
Leidžias medžiai giesmėse paukščių.
Dar  tingų  (tarsi Requiem) rytą.
Jos sudūžta beribėj erdvėj,
Išsisklaidžius nuo kalno ritas.
 
Bunda žemė. Neša gyvybės syvus. 
Ji viena gali gimti iš naujo. 
Nesvarbu, kad veržlumas dienų 
Mus džiaugsmus ir skausmus nušienauja.
 

TIKIU ATEITIMI 

Jeigu yra naktis – bus ir diena. 
Išeik… Nežiūrėk, kad verkiu.
Per stogų keteras atšlama lietūs. 
Aš prie likimo rankų priglundu.
 
Ačiū, gyvenime, kad bus rytoj.
Nieko neteisiu ir nespręsiu ateities.
Tarsi su šlubu arkliu važiavau,
Jaučiau prisilietimą prie širdies.

Vienumoje dainuoju. Nuolankiai kalbu maldas, 
Reik žengti žingsnį ir išsaugot širdį.
Saulėlydis užgeso už stogų,
Dainas ir maldą tiktai dangus girdi.
 
Jau niekas apie nieką nepaklaus.
Dienai sakau: „Išeiki, nežiūrėki, kad verkiu“.
Aš per gyvenimą su šlubu arkliu važiavau,
Gal netoli… Bet ateitim tikiu.
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SLAPTOS GIMTADIENIO MINTYS 
 
Išbyra tarsi sniegas pro plyšius dienų
Iš storo sąsiuvinio mano slaptos mintys.
Kai nykiai baldos vėjas už langų, 
Kai norisi už ko nors kliūt, užsikabinti. 
 
Norisi išpažintį prieš save atlikt, 
Apnuogint sieloj slaptoj sąžinės kampelį.
Pabūt vienatvėj su savim. Kokia esu...
Kai vėjas sniegą baltam šokiui kelia. 
 
O gal, išėjus gatvėn nusipraust baltu sniegu, 
Eiti prieš vėją atlapa širdim ir paltu?
Kad buvę klaidos, prarasti jausmai,
Kaip nauji batai sąžinės nespaustų
 
Užversti sąsiuvinį dar drąsos mažai.
Slaptoj kertelėj slėpsiu išlendančią mintį.
Kartosiu, kad po vakaro maldos 
Ištarus „amen“ gali sąžinė nurimti. 
 
Jinai tylės (galbūt), o gal ir šauks…
Niekas nežino, kaip iš tikro turi būti.
Vieniems atrodo, pagyveno, kad be nuodėmės.
Kitiems – paprastas suklydimas trukdo būtį.
 

GEGUŽĖS NAKTYJE

Pakvipo vakaras žvaigždėm ir pakalnutėm.
Tyla žvakės lašeliais širdin laša. 
Švininis Dievas snaudžia laikrodžio čepsėjime.
Vėsa pro langą veržias, šilumos, jaukumo prašos.
 
Išeisiu aš naktin. Dangus lyg ežeras beribis.
Nerimstančios šaltinio sidabrinės gijos,
Užgels dantis, gaivins ir eiti šauks.
Jazminai dyvina skraiste tamsoj apgaubs. 
 
Ramiai amsės tiktai naktibaldos apsnūdę šunys,
Ir jiems šią  naktį nesimiega prie būdų.
Jonvabalių blyksės ugnelės lyg žaltvykslės, 
Užpildys tylą karkvabaliai paslaptingu dūzgimu.
 

Pavasario naktis. Kas gali būt gražesnio?
Įkopusi dangun išdilusi delčia nusišypsos.
Tyla žvaigždžių lašeliais širdin laša
Ir prašosi tylios, svajingos ilgesio dainos.

KAI

Kai ežero svajingu veidu vakaras ateis, 
Širdį paglostys lelijų plaukiančiais žiedais.
Aš apkabinsiu žydinčiais laukais, 
Paglostysiu ją nokstančiais rugiais.
Alsus saulutės ratas nebūtin nugrims,
Sutemos žvaigždeles dangun grąžins.
Žirgai prunkštaus, įbridę ežeran, 
Griežlė skardens, žiogai smuikuos,
Kris žvaigždės, ners dugnan.
Valtelė supsis bangose, skambės daina.
Tik tau vienai šią naktį paskirta,
O tylumos dugne viltis alsuos,
Sulaukti vėl ateinančios dienos.
Galėtum gal pasaulį visą apkabint, 
Tyru jausmu su tais, kuriuos myli, pasidalint. 
Net priešui dalelytę mažą skirt.
Galėtų, kad ir jis palaimą šią patirt,
Į širdį akmeninį gėrį įsidėt.
Tuomet nereiktų aplink esantiems kentėt.
Pražystų pievos, suptųsi javai, – 
Širdyje žaistų saulės spinduliai.
O dabar vakaras alsuos tylus,
Lyg švelniom rankom apkabinęs mus.  
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IŠTARK ŽODŽIUS MAN

Nakties tamsus aksomas
Kurčia žiemos tyla
Prigesę žvaigždės tolumoje
Tikra naktis, tikra žiema
Tylus laukimas
Mėnulio sidabre paniręs
Be liūdesio ir be prasmės
Ištark žodžius man
Geresnius už tylą
Ištark
Galbūt šią naktį tark
Mėnulio pilnatis
Prigesę žvaigždės tolumoje
Kurčia nakties tyla
Skęstu tamsiam aksome
Skęstu aš epizoduose tylos

Sidabro žvaigždės tolumoje
Ryški mėnulio pilnatis
Tyla ritmingai aidi
Su kiekvienu širdies dūžiu
Mirksėjimu žvaigždžių
Ištark žodžius man
Geresnius už tylą.
Tikra žiema, tikra naktis
Švelni melodija nuaidi
Ir žodžiai  lydi
Tenugrims preitin 
Ilgesio kasos nutįsę
Švelnus nakties aksomas
Spindėjimas žvaigždžių
Ir žodžiai jausmu tarti į sielą
Daug geresni už tylą

ALOYZAS VAZNAITIS

ĮKVĖPIMO ŠALTINIS

Aš nežinau, kas tai. Tiesiog rašau, kai jaučiu, kad turiu rašyti. Sėsda-
mas rašyti žinau vieną žodį ar frazę, ir viskas išeina savaime.

MĖGSTAMIAUSIAS POETAS  – Paulius Širvys. Ir Heinrichas 
Heinė.

ALOYZO VAZNAIČIO POEZIJOS SKAITYTOJAI: tas, kuris ne-
ieško tobulos eilėdaros, kuriam svarbi sielos būsena, kuris moka save 
sutapatinti su gamta.

KELIAIS ŽODŽIAIS APIE SAVE

Romantikas, jautrus, ūmus, ne materialistas.

GERAS EILĖRAŠTIS YRA...

Tas, kuris prisibeldžia į skaitančiojo sielą, mintis.7575
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DĖKOJU TAU, KAD LEIDI

Gęsta vakaro žaros
Stingsta naktis danguje
Užmarštin iškeliaus ši diena
Sieloj palikusi
Balzganą rūką
Ir žinojimo mintį
Kad šiandieną buvau – gyvenau
Kad buvau, kaip kasdieną
Kad tiesiog gyvenau
Gęsta vakaro žaros
Dangus lyg aksomas
Prismaigstytas žvaigždžių 
Kažkur tolumoj siluetai beržų 
O gal liepų žalių
Ir žinau, vėl apgaubs
Tas pažįstamas jausmas
Su kuriuo
Aš kas naktį kalbuosi
Paslaptim dalinuos
Apie beržą palaukėj
Ir liepaitę šalia
Apie prarastą laiką
Negyventas, bet būtas dienas

Aušta... ryto rasos
Ir trumputė malda –
Dėkoju, Dieve, tau, už  rasos lašą
Ant žiedo dobilo ryte
Už dangų su vyturio daina
Už dieną, kurioj vėl būsiu
Dėkoju Tau už tuos, kuriuos sutiksiu
Dėkoju Tau, kad leidi
Tau man padėkoti

---
Jei atimt nežinion
Nubyrėjusį laiką
Jei įžiebti jaunystės
Žvaigždes  
Prasisukęs gyvenimo 
Laikas 
Kur šią naktį
Mane vėl  atves  
Gal atves į rudenio
Vėjus
O galbūt
Į jaunystės svajas 
Šiltos drumzlinos
Naktys 
Ir žvaigždynai
Svajonių tikrų
Iš pradingusio laiko
Erdvės 
Jei atimt nežinion
Nubyrėjusį skausmą
Jei palikti
Tik sielos šventes
Prasisukęs gyvenimo
Laikas 
Kur mane vėl atves
Gal į nutviekstą
Saule palaukę
O galbūt
Į jaunystės dienas
Ryškios naktys
Ir mažutės svajonės
Susiglaudusių dviejų
Širdžių 
Jei pridėt nežinion
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Nubyrėjusi laiką
Su seniai jau pamirštu
Skausmu 
Prasisukęs gyvenimo
Laikas
Kur šią naktį mane
Atsives
Taip – žinau… atsives
Į  mūsų palaukę
Pribarstytą ramunių žiedų
Ir žinau
Į prarastą laiką
Kur nebuvom
Bet buvom kartu 

Prasisukęs gyvenimo 
Laikas 
Aš kas naktį į jį 
Vis grįžtu

ECH, VASARA

Ech, vasara...
Vėl liepa...
Pakvipus liepa
Liepų medumi
Miškuos prisirpusių
Mėlynių uogos
Prisiminimuose bebręstantys
Rugių žalsvai gelsvi laukai

Vėl liepa
Į dabartį su manimi
Kartu keliavo
Upelio sietuva
Ir gelsvas miško takas
Rugiagėlių dangaus spalvos
Žiedai 
Ir aš kaip kažkada
Vaikystėj basas
Lig vakaro
Danguj baltučius debesis
Ganyt bandau  

Ech, vasara...
Vėl liepa
Iš praeities
Tie patys lietūs
Ir septyniese
Broliai šienpjoviai
Šienaus ar ne?
Prisiminimų smagūs lietūs  
Ne taip svarbu
Šienaus ar ne...
Beržai 
Nusvirusiom jaunom 
Šakom 
Prisiminimuose 
Sušlapus liepa
Pakvipusi jaunystės
Svajonių medumi
Ir aš lyg beržas,
Ją apkabint žadu

Ech, vasara
Vėl liepa
Pakvipus
Liepų medumi

---
Susidrumstęs gyvenimo
Laikas... 
Ši diena
Greitai virs praeitim
Praeitis daug gražesnė
Nei šiandien
Nes vakar
Buvom mes jaunesni
Aš menu...
Vakar krisdavo mėlynos
Snaigės 
Ilgos dienos...
Ir tartum nebuvo naktų
Nuobodžių ir be galo
Ilgų 
Susidrumstęs  gyvenimo
Laikas 
Nutekės užmarštin
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Liks tik amžinas – šiandien...
Prisiminsim, kad buvom
Ir esam
Širdyje
Visą laiką jauni
Nesvarbu 
Kiek sudrumstas
Laikas 
Kiek pavasarių buvo
Žiemų
Man  atrodo, 
Praeitis –
Vakarykščia diena
Padrumsta, bet tikra
Nusitęsus sidabro gija
Į amžiną šiandien
Ir žinau
Tu tikra
Kaip jaunystė mana
Iš sudrumsto laiko
Kur mėlynos snaigės
Ir žvaigždžių sidabriniai
Skliautai

Bėgs gyvenimo laikas
Ši diena
Greitai virs praeitim
Liks tik amžinas šiandien
Ir vakar
Kur mes buvom
Kur kas jaunesni.
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Dr. Ramūnas ČIČELIS

PER LIETŲ LINK LIETAVOS 
I DALIS

LIETAVOS HIDROGRAFINIAM DRAUSTINIUI 30 METŲ

JONAVA, JERONIMAS RALYS, 
LIETUVA... EUROPA?!

Vis dažniau keliu sau tą patį keistą klausimą: koks Jonavos 
vaidmuo šių dienų Lietuvoje? Atsakau labai greitai ir visada 
taip pat. Deja, atsakymas liūdnokas. Kaip Lietuva – Europos 
kultūros „palėpė“, taip Jonava – Lietuvos provincija. Gali būti 
įdomu, kodėl taip dažnai rūpi šis klausimas, jei atsakymas vis 
toks pat. Tik neseniai suvokiau, kad svarbiausia ne atsakymas, 
o pati priežastis, dėl kurios tenka jo ieškoti. Čia akivaizdžiai 
pajuntu sąsają su senove bei vienu ryškiausių Jonavos žmogu-
mi Jeronimu Raliu, kuris čia ir palaidotas. Galbūt jis iš tiesų 
pats didžiausias iš visų, atskleidusių Jonavoje savo talentą. 

Kas man Jeronimas Ralys? Kaip ir daugeliui žmonių – Ho-
mero poemų vertėjas. Nors analogijos dažnai rizikingas daly-
kas (ir aš anaiptol nenoriu nieko tvirtinti kategoriškai), man 
J.  Ralys asocijuojasi su šiek tiek platesniais dalykais nei Ho-
meras: su Europa, jos kultūra. Norint suprasti žymiojo vertė-
jo, gydytojo gyvenimą čia, Jonavoje, reikia nepamiršti, kad jo 
veiklos laikotarpis Jonavoje buvo pats produktyviausias – vertė 
Homero „Odisėją“ ir „Iliadą“. Vertimai sužadino viziją, kurią 
J. Ralys išvydo Jonavoje. Kaip rašo žurnalistas Kęstutis Trečia-
kauskas, J. Ralys taip pasakė: „Atmerkiu akis, ogi Homeras! Aš 
jam lietuviškai, o jis man graikiškai.“ Vertėjas Jonavoje tarsi 
sutiko Homerą, nes Antikos poetas vertėjui tarė: „Na, štai ir 
atvažiavome į namus!“1 Senovės Graikija – Europos kultūros 
pradžia ir lopšys, o Homeras – vienas didžiųjų Antikos poe-
tų. Nekalbėdami apie tai, kokia graži Lietuvos ir Homero arba 
mūsų šalies ir Europos kultūrinė sąsaja, čia intuityviai pajunta-

1   Trečiakauskas K. Jeronimas Ralys. Varpas, 1995, p. 161.
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me ir Jonavos vietą. Juk J. Ralys čia ne tik „susikalbė-
jo“ su Homeru, bet ir savotiškai atrado Lietuvos pra-
džią. Vertėjo gyvenimo metais Jonavoje kalbininko 
Kazio Kuzavinio teorijos apie Lietuvos vardo kilmę 
dar nebuvo „nė kvapo“, o J. Ralys pasakė: „...už pen-
kių kilometrų Šventosios žiotys, netoli Lietava. Kaip 
tas upelis primena Lietuvos vardą!“2 Taigi J. Ralys ne 
tik verčia Homero kūrybą, bet ir savotiškai gilinasi į 
Lietuvos vardo genezę. Kodėl visa tai pasiekta būtent 
čia? Ko gero, dėl to, kad J. Ralys, atvykęs į Jonavą, čia 
rado, ko tikėjosi: „...čia nėra tiek senovinių statinių 
kaip Kėdainiuose, bet gamta kupina dvasios. Viskas 
čia dvelkia ramybe, taurumu.“3 Vertėjas žavėjosi ypa-
tingais vardais pavadintų vietovių gamta – Londonu, 
Paryžiumi, Venecija, Šveicarija. Ar buvo Jonava verta 
Jeronimo Ralio? Jis čia iš pradžių buvo sutiktas ne-
labai maloniai, juto žmonių nepasitikėjimą, šaltu-
mą. Bet tai netruko ilgai, nes žmonės pajuto J. Ralio 
didžiadvasiškumą, gerumą, meilę. O vertėjas jautė 
palaimingą gamtos, aplinkos ramybę ir manė, kad  
„...čia, apie Jonavą, gyvena gerosios dvasios.“4 Kadai-
se, laidojant J. Ralį, Vaižgantui „...netilpo makaulėje, 
kaip tokiame mažame kūne tilpo tokia didelė siela.“5 
Šią mintį perfrazuočiau kiek kitaip: kaip tokiame ma-
žame miestelyje tilpo toks didis žmogus... Ko gero, 
mintis tai daryti kyla todėl, kad žvelgiu į dabartinę 
Jonavą bei jos apylinkes, kuriose gerų žmonių dėka 
atgimė Lietavos grožis, kur Londono, Venecijos, Švei-
carijos žavesys yra lyg ilgai gyvenančio žmogaus vi-
dinė šviesa. Perfrazuoju Vaižganto mintį ir todėl, kad 
manau, jog Jonava, kaip ir visa Lietuva, dar tikrai ne-
išnaudojo ne tik Jeronimo Ralio, bet ir kitų šviesaus 
atminimo žmonių teiktų galimybių – „išsikapstyti iš 
kultūros palėpės“. Turime garbingą praeitį, ne visada 
patinkančią dabartį. Ateitis neaiški.

LIETAVA IR LIETUVOS VARDAS

Iki XXI amžiaus pradžios bene populiariausios ir 
labiausiai pagrįstos Lietuvos vardo kilmės hipotezės 
rodė, kad mūsų šalies pavadinimas kilęs iš hidronimo. 

2   Ten pat, p. 159.
3   Ten pat, p. 160.
4   Ten pat, p. 159.
5   Ten pat, p. 5.

A. Vanago „Hidronimų kilmės žodyne“ rašoma, jog, 
geografo S. Tarvydo teigimu, Lietuvos vardas kilęs iš 
upėvardžio Leitė. Ta upelė yra Nemuno žemupyje ir 
įteka į Rusnę. Lenkų mokslininkas J. Ochmanskis Lie-
tuvos vardą kildina iš Šventosios intako Latavos prie 
Andrioniškio.6

Detaliausiai Lietavos upelio ir Lietuvos vardo są-
sają nagrinėjo ir išvadas paskelbė K. Kuzavinis. Lieta-
vos hidronimas priskiriamas prie antrinių hidronimų, 
arba darinių, kadangi upelio vardas nėra sudarytas iš 
visiškai nepasikeitusių bendrinių ar tikrinių žodžių. 
Pagal autorinių hidronimų klasifikaciją, Lietavos upė-
vardis priskiriamas vedinių grupei, nes greta vedinio 
(Lietava) yra žodis, iš kurio tas vedinys yra kilęs (Lei-
ta, Leitė, Leitupalis). Lietavos hidronimas priskiria-
mas priesagų vedinių grupei. Upėvardis sudarytas su 
priesaga -av-. Su šia priesaga sudaromi ne tik lietuvių, 
latvių, prūsų hidronimai, bet ir įvairūs vietų vardai. 
Priesaga -av- greičiausiai yra bendrabaltiška, vanden-
vardžių darybai naudota daugelio baltų genčių. Tai 
patvirtina ir lietuvių hidronimų su -av- apylygis išsi-
dėstymas beveik visoje Lietuvos teritorijoje. Lietuvių 
vandenvardžiai su -av- rodo tendenciją ją keisti prie-
saga -uv- (plg. Dotnava – ofic. Dotnuva). Tai patvirti-
na kalbininko V. Mažiulio tyrimai.7

Kokia gi hidronimų Lietava, Leitė, Leita, Leitalė 
etnologinė reikšmė? Kalbininkai tvirtina, kad tokios 
kilmės upėvardžių yra ir daugiau. Visi jie atsiradę iš 

6  Vanagas, A. Lietuvių hidronimų etimologinis 
žodynas. Vilnius: Mokslas, 1981.

7  Ten pat.
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lietuvių kalbos veiksmažodžio „lieti“: 1) pilti (skystį), 
2) laistyti, drėkinti, 3) gausiai tekėti, plaukti srove, 4) 
daryti, kad tekėtų, versti tekėti ir pan.8 Taigi, tokia hi-
dronimo Lietava kilmė.

Dabar dažnokai galime išgirsti šį upelį vadinant 
Lietauka. Pastebimas ir klaidingas pastarojo kirčiavi-
mas (ne Lietáuka, bet Líetauka). Kokia šio pasikeiti-
mo priežastis? Perelozų (kaimelio prie Lietavos) gy-
ventojai rusai šį upelį vadina Lietavka. Būtent iš šios 
formos radosi Lietaukos vardas.

Vis dėlto, grįždami prie svarbiausio klausimo, 
klaustume, kaip, pasak K. Kuzavinio ir jo bendra-
minčių, įvyko Lietavos upelio vardo metamorfo-
zė į Lietuvą? Apie tai rašo Česlovas Kudaba knygoje 
„Upelių pakrantėmis“. Pasak jos autoriaus, dar prieš 
susikuriant Lietuvos valstybei, teritorija aplink upelį 

8  Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: 
Lietuvių kalbos institutas, 2012.

vadinta Lietavos žeme. XIII amžiuje susikūrus Lietu-
vos valstybei, Lietavos vardas išplėstas visai valstybei 
arba žemių sąjungai. Ilgainiui žodžio Lietava priesaga 
pakito į priesagą -uv-. Tokią Lietuvos vardo kilmės 
hipotezę galėjo patvirtinti ir nedidelis Lietavos upelio 
atstumas (apie 30 km) nuo Kernavės (senovės lietuvių 
politinio, žemių centro).9

Šia gražia, iš pažiūros, logiška ir susvarbinančia 
Lietavos upelį K. Kuzavinio ir Č. Kudabos teorija 
po 2000-ųjų buvo imta plačiai abejoti. Tais metais 
kalbininkė Eugenija Ulčinaitė leidinyje „Archivum 
Lithuanicum“ paskelbtame straipsnyje „Lietuvos var-
do kilmės aiškinimas XVI–XVII amžiaus raštuose“ 
priminė, kad Lietuvos vardas ilgą laiką buvo kildi-
namas iš lotyniškosios tradicijos, veikiant ir senovės 
graikų kalbos rašybai. Pagal šią Lietuvos kilmės są-
sajas su Lietava paneigiančią teoriją Lietuvos vardas 
kilęs iš lotyniškų žodžių „litus“ (liet. „jūros pakrantė, 
krantas“), „lituus“ (liet. „ragas“). Vis dėlto savo publi-
kacijoje E. Ulčinaitė prieina prie išvados, jog ir šis aiš-
kinimas nėra verifikuojamas ir kelia didelių abejonių 
dėl nepakankamo pagrįstumo.10

2005 metais kalbininkas, kalbos istorikas Zigmas 
Zinkevičius parašė ir išleido nedidelę knygą „Lietu-
vių tautos kilmė“, kurioje apibendrino visas žinomas 
Lietuvos vardo kilmės teorijas. Pasak Z. Zinkevičiaus, 
priesagos -uv- pirmykštė reikšmė nėra žinoma, o 
priesaga -av- rodo „ko nors sankaupą“. Kokia bebū-
tų Lietuvos vardo kilmė, galima teigti, kad Lietavos 
upelio, kaip ir Lietuvos, vardas galėjo, kaip teigia ir 
K. Kuzavinis, atsirasti kaip vedinys arba, kalbant ar-
timiau Z. Zinkevičiaus hipotezėms, kaip žodis, reiš-
kiantis „didelę lietuvių arba lietaus sankaupą“. Taigi, 
Lietuvos vardo kilmė ir toliau lieka neaiški, genezės 
teorijos neigia viena kitą, gausu vadinamosios liau-
dies etimologijos aiškinimų, o tokios teorijos, kuri 
būtų neabejotina, nėra ir iki šiol.11

9  Kudaba Č. Upelių pakrantėmis. Vilnius: Min-
tis. 1977.

10  Ulčinaitė E. Lietuvos vardo kilmės aiškinimas 
XVI–XVII amžiaus raštuose // Archivum Lithuani-
cum, 2000, t. 2, p. 51–60.

11  Zinkevičius Z. Lietuvių tautos kilmė. Vilnius: 
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005.
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ČESLOVAS KUDABA IR 
LIETAVOS UPELIS

Č. Kudaba – bene vienintelis mokslininkas gamti-
ninkas, kurio akis užkliuvo už Lietavos apylinkių gro-
žio. Apie tai mums byloja daugybė straipsnių šia te-
ma. Kalbėdamas apie profesoriaus santykį su Lietavos 
upelio gamta, pabrėžiu žodį „grožiu“, nes Č. Kudaba 
ne kartą dalijosi įspūdžiais apie tai su skaitytojais.

Šiek tiek pamąsčius, kyla keista mintis. Juk norint 
Lietavos upelį bei jo apylinkes paskelbti hidrografi-
niu draustiniu, reikėjo surinkti atitinkamus duome-
nis, atlikti tam tikrus tyrimus. Deja, visuomenė su 
šių tyrimų rezultatais liko nesupažindinta. Skirtingai 
nei profesoriaus Č. Kudabos, mokslininkų, tyrinėju-
sių Lietavos upelį ir jo apylinkes prieš paskelbiant šią 
teritoriją draustiniu, išvados tėra prieinamos mažam 
žmonių būreliui. Manau, jog profesorius Č. Kudaba – 
ne tik kiekvieno gamtininko, mokslininko, bet ir daž-
no žmogaus idealas.

LIETAVA – HIDROGRAFINIS 
DRAUSTINIS

Lietavos hidrografinis draustinis, įsteigtas 1992 
metais, užima 143 ha plotą. Nors pagal 1989 metų 
draustinių steigimo planą draustinį turėjo sudaryti vi-
sas Lietavos upelis bei jo apylinkės (numatomas plo-
tas buvo 320 ha), dabar draustinio teritorija apima tik 
natūralią Lietavos upelio atkarpą (žemupį).

Lietavos hidrografinis draustinis įsteigtas, siekiant 
išsaugoti nepakeistą hidrografinio tinklo gamtinę 
struktūrą. Jame draudžiama statyti užtvankas, tie-
sinti bei gilinti upelio vagą, keisti kranto linijas, kasti 
naudingąsias iškasenas. Draustinyje žemės dirbimas 
neribojamas.12

Jonava, 1996–2020 m.
Tęsinys – kitame numeryje.

12  Draustiniai. Enciklopedija „Lietuva“. Vilnius: 
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008.
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Vytautas ILONIS
Reginos JEGOROVIENĖS karpiniai 

MĖNULIO NUOTAKA

G A L I Ū N A S  Ž E I M E L I S 

Labai labai senais laikais, kai Visatos kūrėjas dar 
tvarkė Žemės paviršių, pasišaukė jis galiūną Žeimelį, 
bakstelėjo pirštu į Lietuvos žemėlapį ir tarė:

– Aukštaitijoj, Dzūkijoj ežerų kaip prisėta, o čia 
nėra nieko. Reikia kiek pataisyti nelygybę. Imk vieną 
ežerioką, sėsk ant debesio ir nunešk Žemėn. Ten lai-
kinai pasilik: saugok tą ežerėlį nuo piktos rankos. 

Galiūnui du kartus kartoti nereikia. Netrukus ne-
toli Liepių, prie Gečų miško, atsiranda ežeras. Galiū-
nas lieka jį saugoti. Susirenčia miško gilumoj buveinę, 
ramiai sau gyvena, žmonėms į akis nelenda, nė vieno 
neskriaudžia. Vykdo, kas jam pavesta. Žmonės prie jo 
pripranta, o atsiradusį ežerėlį Žeimelio vardu pavadi-
na. Galiūnas čia laikinai, tačiau nieko nėra pastoves-
nio už tai, kas laikina. Slenka metai, amžiai, o Visatos 
kūrėjas galiūno atgal nekviečia. 

Nei toli, nei arti nuo Žeimelio ežero stovi Stagių 
pilis. Valdo ją bajoras Sangaila. Nei labai turtingas, 
nei labai kilmingas, nei labai garsus. Valdo apylinkės 
žemes, medžioja artimiausiuose miškuose. Bėgioja še-
ši jo sūnūs, kurie suaugę, vyrais tapę, pačias parsive-
da. Ar tai sūnums pabodo vienoj pily šonais trintis, ar 
jų žmonoms vienoj virtuvėj užpakaliais badytis, bet 
nusprendė dalintis: statysis nedideles pilaites ir jose 

savo protu gyvens. Kaip tarė, taip ir padarė. Vyriau-
sias sūnus liko Stagių pilyje, o kiti po apylinkes išsi-
barstė, pilaites susirentė. Tačiau sutarė pavojui ištikus, 
priešams užpuolus susibėgti ir drauge kautis už laisvę 
ir savo žemes. 

Gyvena bajoro sūnūs, valdo savo žemės gabalus, 
medžioja miškuose. Tačiau ramybės neturi. Kas jei 
švedai ar kiti atėjūnai atsibastys? Nespės draugėn su-
sibėgti, po vieną priešas nuniokos, gyvastėlę atims. 

Išgirdo vyriausias sūnus, kad prie Žeimelio ežero 
galiūnas gyvena: ežerą saugo. Per dienas nieko nevei-
kia, tuščiai laiką stumia. Pasitarė su broliais ir ryžosi 
galiūną susirasti, jo pagalbos paprašyti. Pasiėmė bro-
liai po statinaitę sidabro, po statinę sūdytos žvėrie-
nos ir leidosi į kelią. Neilgai klaidžioję sutiko galiū-
ną Žeimelį. Sutiko ir aiktelėjo. Aukštas, kone penkių 
sieksnių, galva kaip kubiliokas, pečiai lyg parverstos 
durys. Rankos raumeningos, kojos tarsi žemėn įau-
gusios. Kai ant žirgo sėda, aplink medžiai siūbuoja, 
kai joja, žemė lyg guminė linksta. Ant kairiojo peties 
sakalas tupi, dešine žirgą valdo ar kalaviju mosuoja. 
Baugu broliams, bet negi grįši žodžio netaręs. Nusi-
lenkė milžinui ir porina:

– Gerbiamas galiūne, žinom, kad saugai ežerą. Lai-
ko į valias. Ar negalėtum tuo pačiu ir mūsų pilaites 
pasaugoti? Jei priešas puls, galėtum laiku mus įspėti, 
kovoj pagelbėti. Žinom, jog šiais laikais arklys arklio 

LEGENDŲ PYNĖ
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veltui nekaso. Atsilyginsime. Štai šešios statinaitės si-
dabro ir šešios statinės sūdytos žvėrienos. 

Parėmė galiūnas galvą, padūmojo ir sako:

– Gerai. 

– Tik saugok atidžiai, dieną naktį akių nesumerk. 
Dairykis, klausykis. Priešų klastingų būna. 

– Gerai, – dar kartą burbtelėjo galiūnas Žeimelis. 

Atsisveikino broliai ir pasuko žirgus namolei. Jau-
tėsi didelį ir gerą darbą nuveikę. 

Galiūnas įpratęs neprieštaraudamas, daug negal-
vodamas nurodymus vykdyti. Sėda ant žirgo ir joja 
nuo vienos pilaitės prie kitos. Žirgas koją stato – že-
mė dreba, šarvai sujuda – griaustinis sudunda. Jodi-
nėja dieną naktį, akių nesumerkia – taip buvo tarta-
si. Šimtą dienų ir šimtą naktų jodinėja galiūnas, akių 
nesumerkia, tik pavalgyti ir šaltinio vandens atsigerti 
nuo žirgo nulipa. Tačiau miegas vis stipriau ir stipriau 
rodo savo galią. Laikosi galiūnas – juk žodį davė. Šim-
tąją naktį debesys uždengė dangų, tolumoje griaudžia, 
žaibuoja. Galiūną miegas taip marina, taip marina, 
tarsi uola prie žemės lenkia, akių vokų net su kardo 
rankena pakelti nepajėgia. Neištveria milžinas, Pašė-
tės miške krenta po šakotu plačiakamieniu ąžuolu ir 
tą pačią akimirką užmiega.

Miega galiūnas po ąžuolu. Knarkia lyg dešimt tri-
mitų grotų. Atsiima už visas nemiegotas naktis.

Tuo laiku atsibastė švedų kariauna. Kur eina  – 
ugnim degina, nieko gyvo ant žemės nepalieka, degė-
sius sulygina, net užakėja, kad atminties neliktų, bet 
kokia gyvybė amžinai pražūtų. 

Broliai ramiai dirba savo darbus, ilsisi, puotauja, 
medžioja. Ramu. Tokį galiūną pasamdė ramybę sau-
goti, nuo priešų ginti. Švedų puolimas – kaip perkū-
nas giedrą dieną. Užpulti grobikų spėja kardus nu-
sitverti, pilaitėse užsidaryti. Silpnos pilaičių įgulos, 
maža karių. Vieną po kitos degina, griauna jas švedai. 
Vienas po kito žūsta broliai, mirties valandą galiūną 
Žeimelį šaukdami, piktu prakeiksmu palydėdami. Su-
naikino švedai visas pilaites, sunaikino ir Stagių pilį. 
Šėtos gyvenvietę sugriovė, su žeme sulygino. Žmones 
nužudė arba į nelaisvę išsivarė. Žuvo visi šeši bajorai-

čiai, iki paskutinės minutės galiūno Žeimelio laukda-
mi, prakeiksmu atsisveikindami. 

Dešimt dienų ir dešimt naktų miegojo galiūnas 
Žeimelis. Negirdėjo nei ginklų žvangesio, nei su-
žeistųjų aimanų, nei mirštančių brolių prakeiksmų. 
Nematė degančių namų, našlaičių ašarų, mirštan-
čiųjų kančių. Kietai, oi kaip kietai miegojo. Savo pa-
žadą ir priedermes pramiegojo, žmonėms nelaimėje 
nepadėjo. 

Atsibudo vienuoliktą dieną ir susimąstė: „Negaliu 
aš be miego dieną naktį budėti. Ilgai neištversiu. Die-
ną žmonės ir patys pasisaugos: iš tolo priešą pama-
tys, ginklų žvangesį išgirs. Budėsiu aš tik naktimis, o 
dieną miegosiu.“ Tik nežino galiūnas, kad pilių ne-
bėra, brolių nebėra – saugoti nėra ką. Savo pažadus 
ir tarnybą pramiegojo. Nežino šito galiūnas. Tamsoje 
jodinėdamas nemato, kad pilių vietoje tik tušti pilia-
kalniai, kad samdytojai broliai kapeliuose ilsisi. Toliau 
jodinėja, tiki, kad šventai pareigą atlieka, už sidabrą ir 
sūdytą žvėrieną atidirba...

Daug amžių prabėgo. Pamiršo žmonės sunykusias 
pilis, galvas paguldžiusius protėvius. Senkapius iš-
draskė, suarė. Piliakalnius medžiais užleido, vietoms 
ir visai sulygino. Pagarbos praeičiai nebeliko. Tik ga-
liūnas Žeimelis tarnybos nemeta: jodinėja naktimis 
nuo vienos buvusios pilaitės prie kitos ir šventai tiki 
dorai pareigą atliekantis. Kartais naktimis girdisi, kaip 
dunda po žirgo kanopomis žemė, skardena sujudinti 
šarvai. Visatos kūrėjas galiūną Žeimelį užmiršo, o gal 
baudžia už pažadų nevykdymą. Kas žino...
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Kai žūsta gulbė, miršta gulbinas:
Sparnus suglaudęs krinta žemėn  

neplasnodamas... 
[iš dainos]

G U L B Ė

Amžių amžius neša vandenis upė motinėlė. Ska-
lauja krūmais barzdotus krantus, šniokščia, barasi rė-
vose, snūduriuoja senų girių pavėsyje.

Kiek tolėliau nuo kranto, ant kalnelio, puikuojasi 
didelis dvaras. Valdo jį turtingas grafas. Platūs laukai, 
vešlia žole apsiklojusios pievos, galvas į debesis surė-
mę miškai – dvaro nuosavybė ir grafo turtas. Šimtai 
baudžiauninkų kasdien pluša laukuose, tvartuose, de-
šimtys tarnų šmirinėja po namus: ruošia valgius, pa-
tarnauja grafui ir šeimynai. Dideli turtai dvaro podė-
liuose, svirnuose, brangenybių dėžėse.

Bet pats didžiausias grafo turtas – gražuolė dukra 
Adrija. Kaštono spalvos plaukai, juodi, lanku išries-
ti antakiai, akys lyg du brangakmeniai. Liaunas lie-
muo, dailios kojos. Pati visada švyti lyg saulė danguje. 
Džiaugiasi dukra grafas ir atsidžiaugti negali. Svajose 
mato ją puošniais rūbais pasidabinusią, svečių pilnoj 
menėj šalia didžiojo kunigaikščio sėdinčią, tolimų ša-
lių svečius priiminėjančią. Gal duos dievas...

O dabar džiaugiasi grafaitė jaunyste, ant baltos ei-
klios kumelaitės skraido po apylinkės laukus, pievas, 
miškus. Kai žirgui skriejant įkaista merginos veidai, 
žiburiais suliepsnoja akys, atrodo, lyg saulė būtų pate-
kėjusi ne danguje, o žemėje.

Piktas ir žiaurus grafas. Jei dukterį myli be galo, 
tai paprastų baudžiauninkų, tarnų žmonėmis nelaiko, 
už menkiausią pražangą bizūnu čaižo, gyvasties atim-
ti nesibodi. Braukia vargdieniai sūrias ašaras, keikia 
grafą, bet ką prieš valią ir galią padarysi. 

Išjojo kartą grafaitė Adrija po laukus, pievas pa-
mandravoti. Skrieja baltoji kumelaitė lyg vėjas, ko-
jomis žemės neliesdama. Grafaitės skruostai įkaito, 
kraujas kunkuliuoja, vešlūs plaukai vėjyje draikosi. 
Ech, kaip smagu lėkti, gyvenimu, jaunyste, nerūpes-
tingom dienom džiaugtis. Joja pamiške. Tik staiga 
priešais iššoka elnias. Ragai didžiuliai, lyg karūną ant 

galvos neštų. Skersai kelią perbėga, kviečių laukan 
neria ir nutolsta. Bėda – baltoji kumelaitė išsigando, 
pasibaidė, lekia lyg pamišusi. Gera jojikė Adrija, bet 
nei kamanom, nei pentinais kumelaitės nebesuvaldo. 
Nei gyva, nei mirusi, pasibaidžiusios kumelaitės ne-
šama, vos vos laikosi balne. Netoli skardis, nugarmėti 
nedaug trūksta...

Bernas į vežimą šieną krauną. Iš tolo pamatė pa-
sibaidžiusį žirgą ir merginą, vos balne besilaikančią. 
Tvirto ir drąsaus būta berno. Šoko prieš žirgą, pastvė-
rė kamanas. Kumelaitė nė nemano sustoti. Tempia 
berną drauge. Tvirtai bernas įsirėžė kojomis į žemę, 
dar tvirčiau rankomis žirgo galvą laiko, kamanomis 
veržia. Atrodo, tuoj sprogs galingi berno raumenys, 
sulūš į žemę kulnais įsirėžusios kojos. Nepasiduoda 
baltoji kumelaitė, nepasiduoda ir bernas. Pajuto žirgas 
jėgą, atslūgo jo įniršis, palengva rimti pradėjo, kol ga-
lų gale visai sustojo. Putos iš nasrų drimba, šonai kaip 
dumplės kilnojas. 

Vos kumelaitė sustojo, grafaitė be jėgų iš balno iš-
slydo. Būtų skaudžiai užsigavusi, bet geležinės berno 
rankos čia kaip čia. Pagavo jis liauną merginos kūną, 
laiko glėby ir nepaleidžia. O dieve, kokia saldi akimir-
ka! Žvelgia bernas į tobulą grafaitės veidą, užmerk-
tas akis, palaidus plaukus, prakaito lašelius ant baltos 
kaktos ir akių atitraukti negali. Koks grožis... Kokia 
miela našta...

Pramerkė grafaitė akis, atgavo sąmonę. Mato, ku-
melaitė šalia stovi, o ją dailus vaikinas ant rankų laiko, 
degančiom akim veidą glamonėja. Nedera grafaitei 
ant baudžiauninko rankų gulinėti, prasčioko akims 
savo ponišką grožį dalinti. Bet taip gera, taip gera 
ir saugu. Susitiko abiejų žvilgsniai lyg dvi geležinės 
strėlės. Pervėrė vienas kito širdis. Atsargiai, kaip tra-
piausią naštą nuleido bernas ant žemės Adriją. Stovi 
vienas prieš kitą, žvilgsniu degina, kūno liepsnos už-
gesinti nepajėgia. Nežinia, kiek būtų taip stovėję, bet 
viskam ateina galas. Pirmoji atitoko grafaitė. Nusišyp-
sojo, lyg mėnulio pilnatis nušvito, padėkojo vaikinui 
už pagalbą. Žodį tarė, berno ausims gražiausia muzi-
ka suskambo, amžinai širdy pasiliko.

– Kuo tu vardu, drąsusis vaikine? Ką čia veiki 
laukuose?

– Aš tavo tėvo baudžiauninkas. Šieną kraunu, dva-
ran vešiu. O motulė mane Taurinu vadina. 
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Įkėlė vaikinas grafaitę nurimusios kumelaitės 
balnan, keliasdešimt žingsnių šalia ėjo. Galų gale 
atsisveikino. 

Parjojo grafaitė dvaran. Nė žodeliu niekam apie 
nuotykį neprasitaria. Tik junta, kad ilgisi berno akių 
ir vėl pamatyti jas trokšta, mintyse vardą kartoja. Lyg 
kokia nematoma, nesuprantama jėga traukia ir pasi-
priešinti nepajėgia. Bando save įtikinti, jog tik pras-
čiokas eilinį kartą savo valdovei pasitarnavo, bėdoj 
pagelbėjo. Veltui. Mato tas degančias akis, jaučia gele-
žinių rankų šilumą, regi užburiančią šypseną. Ir nega-
li savęs nugalėti. Taip diena dienon, naktis naktin. Ry-
to sulaukusi, sėda ant baltos kumelaitės ir skraido po 
laukus. Ne šiaip skraido – berno ieško, jo akių gelmėj 
paskęsti trokšta. Kai ieškai  – randi. Pradėjo grafai-
tė su Taurinu slapčia susitikinėti. Niekam nematant, 
niekam nežinant. Kuo dažniau susitikinėja, tuo labiau 
vienas kito ilgisi, tuo karštesnės glamonės, šiltesni žo-
deliai. Suliepsnojo meilė, nors Dangus ir Žemė tam 
prieštaravo. 

Paslaptis paslaptim lieka, kol trečias nesužino. 
Kažkas pamatė, kitam pasakė, kalbos pasklido. Pasie-
kė jos grafo ausis. O kaip nepatiko tėvui dukters iš-
daigos! Tiesiog pasiuto. Liepė atvesti baudžiauninką 
Tauriną. Pirmiausia rimbu kelis kartus pratraukė, o 
paskui griežtai įsakė:

– Tu, niekingas baudžiauninke, nė artyn prie mano 
dukros! Nė žvilgsniu jos nepaliesi! Ar supratai?

Tyli bernas, nė žodžio netaria. Grafas dar labiau 
siunta, dar pikčiau grūmoja. Nė žodžio Taurinas ne-
prataria. Liepia grafas vesti jį tvartan ir rykštėm nu-
plakti. Krauju pasrūva berno kūnas. Piktai meta 
grafui:

– Mušk, kiek nori. Aš myliu Adriją ir savo meilės 
neišsižadėsiu, nors dangus imtų griūti.

Grafas iš pykčio proto neteko. Liepė tarnams Tau-
riną tvirtai surišti, įmesti valtin ir, nuplukdžius upės 
vidurin, gelmėn įmesti. 

Grafaitė nieko nežino apie tėvo pyktį ir mylimojo 
žūtį. Kasdien skraido laukais, Taurino ieško. Deja, ne-
randa nei laukuose, nei dvare. Ilgisi be galo, o širdin 
bloga nuojauta skverbiasi. Neranda sau vietos. Meilė 
ir ilgesys iš vidaus degina, iš proto varo. Sunyko, su-

lyso mergina, skruostuose rožių žiedai išnyko. Vienas 
tarnas, matydamas grafaitės kančią, neištvėrė ir papa-
sakojo, kaip tėvo liepimu Tauriną surištą upėn įmetė.

Grafaitės sielvarto žodžiais neapsakyti. Nusprendė 
tėvui į akis pažvelgti, priekaištus ir nuoskaudą išlieti. 
Įsiveržė į jo kambarį kaip vasaros audra. Kalba ir ver-
kia, piktais žodžiais ir ašarom springsta. Grafas tokio 
įtūžio iš dukros nelaukė. Jau gerokai pagyvenęs buvo, 
bet nesuprato, kokią jėgą meilė savyje slepia, ugnim ir 
viesulu viską aplink save naikina. Pabandė dukrą nu-
raminti, bet nieko neišėjo. Paskui skirtumą tarp ponų 
ir baudžiauninkų išklojo, galų gale piktai pareiškė:

– Tą baudžiauninką užmiršk amžinai. Jis tau ne 
pora, grafaitės ašarų nevertas. Su tavo kilme ir grožiu 
tokį vyrą surasiu, jog aplink visiems pavydėti beliks, o 
tau – gyvenimu džiaugtis. 

Grafaitė piktai atrėžė:

– Nereikia man aukso, nereikia garbės ir titulų, nė 
tavo išrinktojo vyro.

Ašarose paskendo Adrijos dienos. Išėjusi į netoli-
mą slėnį, duoda joms valią. Pamažu ašaros vagelę pra-
graužė, tolyn slėniu nuvingiavo, upeliuku virto, upėn 
motinėlėn įsiliejo. Ir šiandien teka, grafaitės ašarom 
sotinasi, mylimojo vardą mena. O mergina sau vietos 
ir ramybės neranda. Nuėjo prie upės, ant akmens atsi-
sėdo, į vandenis žvelgia, mylimąjį vardu šaukia. Išgir-
do virš galvos šlamesį. Pakėlė galvą – gulbės skrenda. 

– Baltosios gulbelės, paimkit ir mane kartu. Be 
meilės, be mylimojo nebėra man žemėje vietos. 

Pagailo gulbėms merginos. Numetė visos po 
plunksnelę ir tolyn nuskrido. Grafaitė susirinko 
plunksnas, priglaudė prie krūtinės ir tą pačią akimir-
ką gulbe virto. Pakilo aukštai aukštai lig debesų. Pa-
žvelgė dar kartą į saulę, išspaudė paskutinę ašarą. Ta-
da suglaudė sparnus ir krito akmeniu žemėn sparnais 
neplasnodama...

Grafas iš tolo matė, kaip dukra ant akmens sėdėjo, 
ašaras liejo, kaip gulbe virto ir kaip akmeniu žemėn 
krito. Baisi gėla suspaudė širdį. Brangiausio turto, 
vienturtės dukros, neteko. Kam laukai, kam miškai, 
kam šimtai baudžiauninkų ir jų triūsas, jei nebeliko 
vertingiausio žemės deimanto – mylimo vaiko? Adri-
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jos mirtis pažadino kietai miegojusią grafo sąžinę. 
Skausmo gniaužtuose atsidūręs suprato, kiek bloga 
žmonėms padarė, kiek jų pykčio pagautas be laiko 
į kapus nuvarė, dukros mylimąjį Tauriną upėje pa-
skandino. Ėmė sąžinė graužti piktuolį lyg lėta praga-
ro ugnis. Kur eina, ką daro – piktus savo darbus regi, 
nuskriaustųjų aimanas girdi. Niekur ramybės ir pa-
guodos neranda. Gyvenimas pragaru virto.

Tamsią rudens naktį aplankė grafą pranašiškas sap-
nas. Girdi, kaip žilas senolis jam kalba: „Blogai, grafe, 
gyvenai, daug pikto padarei. Jei nori atgauti ramybę, 
pastatyk kitoj upės motinėlės pusėj baltą lyg gulbė 
bažnyčią. Aplink įkurk miestą. Turtais varguolius pa-
remk. Tada nurims tavo sąžinė, atgausi ramybę.“ At-
sibudęs grafas ėmėsi darbo. Pastatė baltą it gulbę baž-
nyčią, aplink įkūrė miestą. Gyvena jame žmonės, ku-
rie moka karštai mylėti, o ištikimybę vertina labiau už 
gyvenimą. Norėdami įamžinti meilės neišdavusių, dėl 
jos žuvusių grafaitės Adrijos ir baudžiauninko Tauri-
no atminimą, savo miesto herbe nupiešė gulbę.
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Sunkus kelias įeiti,  
painus išeiti... 

M Ė N U L I O  N U OTA K A

Graži Lietuva. Dzūkijos kalne-
liai, šilai, Punios piliakalnis. Že-
maitijos girios, Šatrija, Medvėgalis, 
Nidos kopos. Kviečių varpom svy-
rančios Suvalkijos lygumos. Ką jau 
kalbėt apie Aukštaitiją: slėpiningi 
miškai, kalnai kalneliai ir bega-
lė ežerų: didelių ir mažų, krūmais 
barzdotų ir kūdikio akimis girios 

glūdumoj spindinčių.

Yra Aukštaitijoj didelis gražus ežeras, savo uni-
kalumu iš kitų išsiskiriantis. Jo viduryje  – sala. O 

saloje – kitas ežerėlis. Vienas upeliukas į jį įteka, ki-
tas išteka. Medžių siena nepraeinamai susipynusi su 
krūmais, lyg amžini sargybiniai saugo mažo ežerėlio 
grožį ir paslaptis. Upeliukai siauri siaurutėliai, vos 
vos pastebimi, vingiuoti lyg virvelė kišenėj, pasislėpę 
po tankia krūmų marška. Prasiskverbti į ežerėlį įma-
noma, bet labai sunku. Tik nedideliu laiveliu, nuolat 
kovojant su šakų ir šaknų raizgalyne, meistriškai dar-
buojantis irklu.

Legenda byloja, kad ežerėlis turi stebuklingą galią. 
Jauna, meilės nepatyrusi mergina privalo vasarą, mė-
nulio pilnaties naktį, viena rasti įtekantį upelį, įveikti 
kliūtis, prasiskverbti į ežerėlį. Patekėjus mėnuliui, turi 
nusirengti nuoga, atsistoti į jį veidu. Patekėjęs mėnu-
lis pamatys jaunos merginos kūno grožį, įvertins nar-
są. Pamils ją, pasirinks savo nuotaka. Kaip vestuvinę 
dovaną įteiks jai amžiną jaunystę ir neblėstantį grožį. 
Stovėti reikia tol, kol mėnulis, pasigrožėjęs nuotaka, 
dings už aukštų medžių sienos. Tada mergina gali ap-
sirengti ir palikti ežerėlį iš jo ištekančiu upeliuku. Jei 
to nepadarys iki pirmo saulės spindulėlio, amžinai 
prapuls ežerėlio gelmėse.

Ne viena mergina iš apylinkės kaimų, artimesnių 
miestelių ir net tolimų didelių miestų svajojo apie 
amžiną jaunystę ir nevystantį grožį, troško tapti mė-
nulio nuotaka. Bandė prasiskverbti į ežerėlį, tačiau nė 
vienai nepavyko išsvajoto tikslo pasiekti. Vienos nak-
tį nerado įtekančio upelio žiočių, kitos pabūgo salos 
medžių ir krūmų paslaptingos niūrios tamsos, trečios 
jėgų pritrūko upelio vingius ir žaliąją sieną įveikti. Bet 
daugiausia buvo tų, kurios, belaukdamos palankaus 
žygiui meto, neištverdavo ir savo kūną bei meilę pa-
dovanodavo žemės sūnui. 

Būdvytė augo ežero pakrantėj, tolimajame kampe, 
nedidelėj trobelėj. Tėvas žvejojo, mama namuose su-
kosi, nedidelį ūkelį prižiūrėjo, tris vaikus augino. Pra-
bangos namuose nebuvo, bet Būdvytei jos ir nereikė-
jo. Didžiausias turtas buvo ežeras ir miškas – jaukūs 
lyg kūdikio vystyklai, lyg šiltas drabužėlis speiguotą 
naktį.

Legendą apie salą ir mėnulio nuotaką Būdvytė iš-
girdo ankstyvoje vaikystėje iš senelio lūpų. Įstrigo šir-
din ir liko. Augo mergaitė, kasdien gražėjo, kol dailia 
mergina virto. Gražesnės apylinkėj nerasi, narsesnės 
per šimtą mylių aplink nesutiksi. Plaukiojo, nardė 
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kaip žuvis, visus miško takus, nepraeinamus raistus 
išlandžiojo, slapčiausias miško žvėrių olas ir irštvas 
žinojo. Nė vieno žvėries, paukščio nebijojo, nė vieno 
neskriaudė. Radusi sužeistąjį gydė, iš lizdo iškritusįjį 
atgal tėvams grąžino. Ne kartą miške pasiklydusiam 
žmogui padėjo, akis atvėrė, kelią parodė.

Tačiau vis dažniau sėdėdavo ežero pakrantėj vėlų 
vakarą ir akių neatitraukdama žiūrėjo į mėnulį, sken-
do mergiškose svajose.

Daug apylinkės bernelių merginosi Būdvytei, su-
kosi, lyg musės medų pajutusios. Ranką, širdį, amži-
ną meilę ir ištikimybę žadėjo, turtus po kojom klojo. 
Tačiau Būdvytė nė vienam švelnesnio žodžio netarė, 
šiltesnio žvilgsnio nepadovanojo. Vieni pyko, kiti liū-
dėjo, ne vienas širdies ramybę prarado. Atstumtieji 
gyvenimo prasmės neteko, piktu kerštu grasino. Bū-
dvytei nė motais nei jų ašaros, nei jų pyktis.

Paprašė tėčio, kad jai lengvą valtelę pagamintų. 
Plaukiojo ja po ežerą nežinodama baimės, nenugali-
ma vėjo šuorų, įsismarkavusių ežero vandenų. Ir vis 
dažniau suko prie salos, po nendres naršė. Labai apsi-
džiaugė, kai surado įtekančio upeliuko vos pastebimas 
žiotis. Plaukti vidun nesiryžo. Lyg kas sukaustęs laikė, 
lyg kokio likimo ženklo laukė. Mėnulio pilnaties naktį 
nėjo gulti, sėdėjo ežero pakrantėje ir vis drąsiau, vis 
ilgiau kreipė savo akis į amžinąjį Žemės palydovą. Pa-
lengva palengva brendo noras legendos skraistę nu-
braukti, pačiai išbandyti mėnulio meilės kerus, savo 
grožio ir drąsos galią. Matė savo dailų veidelį, liekną 
it nendrė figūrėlę, iki liemens aukso spalvos plaukus. 
Regėjo melsvas lyg ežerų gelmė akis, kuriose skendo 
žvaigždės ir neiššvaistyta meilės galia. Matė, didžia-
vosi ir bijojo, jog vieną dieną tas grožis prapuls, nu-
vys. Dabar ji žydėte žydėjo, skleidėsi lyg gėlės žiedas. 
Bet ar ilgai? Ir vieną pilnaties naktį tvirtai nusprendė 
plaukti į salą, savo grožį mėnuliui padovanoti, jo pa-
žadėtąją dovaną išprašyti.

Ėmė rimtai ruoštis ir laukti mėnulio pilnaties. Die-
nos šviesoje, nugalėdama upeliuko vingius, medžių 
ir krūmų gyvąją sieną, lyg labirintu įplaukė į ežerėlį. 
Tuo pačiu keliu atgal grįžo. Būdvytė puikiai suprato, 
kad įveikti upelį dienos šviesoj viena ir visai kas kita – 
nakties tamsoje. Tačiau jos pasiryžimo niekas nebega-
lėjo sustabdyti.

Artėjo mėnulio pilnaties naktis. Būdvytė nuspren-
dė ilgiau nebelaukti ir atlikti, ką sumaniusi. Bijojo tik 
vieno: jei pilki debesys uždengs dangaus skliautą, pa-
slėps jaunikio mėnulio veidą? Laimei, diena geso pa-
lengva ir ramiai. Dangus nusiprausė, išsivalė, neliko 
nė menkiausio debesėlio. Būdvytė ilgai teškinosi van-
denyje, prausėsi. Sutemo. Niekam nė žodžio netarusi, 
sėdo į valtelę ir nusiyrė salos link. Nejautė jokios bai-
mės, tik širdis neramiai daužėsi. Gal dėl susitikimo su 
išrinktuoju, gal dėl žygio paslaptingumo, gal dėl ore 
plaukiusios kerų magijos?

Mėnulis dar nepatekėjo. Buvo labai tamsu, bet 
mergina nesunkiai rado upeliuko žiotis. Tamsoje upe-
lį saugančios medžių ir krūmų šakos atrodė lyg ilgos 
stverti, plėšti, draskyti pasiruošusios piktos rankos. 
Būdvytė palengva ėmė skverbtis gilyn. Viena ranka 
tvirtai laikė lengvą irklą, kita lenkė šakas, valėsi ke-
lią. Nelengva buvo prasiskverbti šviesoje, bet tamsoje 
užduotis keleriopai pasunkėjo. Palengva palengva, nė 
minutėlei nepasiduodama silpnumui ir nevilčiai, Bū-
dvytė upeliuko vingiais kasėsi pirmyn. Užtruko gan 
ilgai, kol galų gale pasiekė ežerėlį. Priešais ją atsivėrė 
balta jūra: visą vandens paviršių dengė lelijų žiedai. 
Lyg balta paklodė, be jokios properšos. Pakrantėm 
lyg sargybiniai, aukštai iškėlę šakas, snaudė medžiai. 
Nė menkiausias vėjelis nejudino jų lapelių, nedrumstė 
apmirusių lelijų žiedų. Miegantis gamtos grožis, žo-
džiais nenusakomas, vaizdais neatkuriamas. Ir tyla. 
Širdin besiskverbianti, kiaurai odą kūnan sminganti. 
Nei paukštis klykteli, nei žuvis iš gelmės šokteli. Sa-
kytum, visa, kas gyva, rengiasi kažkam nepaprastam, 
kažkam be galo šventiškam ir paslaptingam.

Būdvytė palengva, tarsi bijodama užgauti baltus 
lelijų žiedus, įplaukė ežerėlio vidurin ir sustojo. Mė-
nulis jau buvo patekėjęs, bet dar slėpėsi už snaudžian-
čių medžių sienos. Mergina sėdėjo ir laukė. Jaunikis 
mėnulis savo kelionės orbitoje turi pakilti virš medžių 
viršūnių ir savo šalta šypsena nušviesti pabalusį eže-
rėlio plotą.

Lemtinga akimirka artėjo. Dar dar truputis, ir me-
džių šakos nebetrukdys laisvam mėnulio žvilgsniui, 
atsivers baltas lelijų laukas ir ežerėlis su visomis am-
žių paslaptimis. 

Būdvytė ėmė rengtis. Nieko nebijojo, bet virpulys 
lyg jaunamartei prieš pirmąją naktį bėgo kūnu. Kiek 
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čia vasarą tų rūbelių, minutė – ir ji liko nuoga. Tą pa-
čią akimirką mėnulis atsikratė paskutinių medžių ša-
kų ir laisvai suspindo savo aukštybėse. Mergina sto-
vėjo nuoga, nesivaržydama, nesigėdydama jaunikio 
akių. Standi mergiška krūtinė, liaunas liemuo, vyrų 
nebučiuotos lūpos, palaidi iki liemens plaukai būtų 
mirtinai sužeidę bet kurį žemės sūnų. Bet mėnulis bu-
vo išrankus ir daug matęs. Jis atidžiai žvelgė į dievišką 
merginos grožį. Palengva rūškanas jo veidas ėmė šyp-
sotis. Būdvytės grožis ir narsa pakerėjo mėnulį. Abu 
žvelgė vienas į kitą ir, atrodė, džiaugiasi vienas kitu, 
likimo skirta laime. Taip ilgai ieškoję, pagaliau susiti-
ko. Ir vienas kitu nenusivylė. Slinko akimirkos, minu-
tės. Svaiginančiai laimingos, užburiančiai gražios, be 
teisės pasikartoti. Vienąkart per amžius duotos.

Tačiau mėnulis negalėjo sustoti ir paskęsti meilės 
apžavuose. Privalėjo tęsti motinos gamtos skirtą ke-
lionę. Paskutinį kartą pažvelgęs į nuostabų merginos 
kūną, meile degančias akis, mestelėjo pažadėtąją do-
vaną – amžiną jaunystę, nevystantį grožį – ir pasislė-
pė už snaudžiančių medžių sienos. 

Būdvytė stovėjo sukrėsta, bet be galo laiminga. 
Ji suprato, jog pakerėjo mėnulį ir be galo džiaugėsi. 
Merginai atrodė, kad amžinoji laimė aplankė ją, že-
mės dukrą, visų išskirtinę. Akys spindėjo, širdis plakė 
palaimos ritmu.

Beliko išplaukti iš ežerėlio. Būdvytė apsirengė ir 
ėmėsi irklų. Ir tik dabar suvokė, kad nežino, kurioj 
pusėj ištekantis upelis. Besiruošdama susitikimui su 
savo išrinktuoju, ji rado įtekantį upelį, bet visai pa-
miršo apie ištekantį. O legenda negailestingai bylojo, 
jog po susitikimo grįžti privalo ištekančiuoju. Kur jis, 
mergina neturėjo jokio supratimo, tiesiog anksčiau 
lemtingai apie tai nepagalvojo. Čiupo irklą ir ėmė 
karštligiškai irtis tarp lelijų žiedų, ieškoti bent men-
kiausios properšėlės tarp tankių krūmų. Kur tu rasi 
tokioj tamsoj... Ji blaškėsi, baimė ėmė skverbtis į širdį, 
stingdė sąnarius, kaustė protą. Baisiausia, jog ji nebe-
galėjo rasti net įtekančio upelio, kuriuo atkeliavo. Vi-
sur tik juoda kraupi nakties tamsa, niūri medžių siena 
ir baltas lelijų apklotas...

– Nejaugi pražūsiu? Nejaugi tada, kai nugalėjau vi-
sas kliūtis, pasiekiau tikslą, kai laimė buvo rankose, 
teks žūti?..

Ir dar energingiau, dar stipriau spaudė irklo kotą, 
negailestingai daužė niekuo dėtus lelijų žiedus. Ašaros 
pabiro merginos skruostais. Baimės, sudužusių vilčių, 
bejėgiškumo ašaros...

Kiek čia tos vasaros nakties. Dangus ėmė šviesėti, 
o kelio atgal Būdvytė nepajėgė rasti. Ji grūmėsi iš pa-
skutinių jėgų, bet...

Dangaus pakraštyje trykštelėjo pirmasis saulės 
spindulėlis... Niekas niekada nerado Būdvytės kūno, 
nė lengvos valtelės. Tik mėnulis vis suka amžinąjį ra-
tą, nepavaldų net laikui, dairosi, ieško pradingusios 
nuotakos... 
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P E LYŠ A

Gražus Anykščių kraštas. Tur-
tingas miškų, ežerų, ežerėlių, 
upelių. Lyg karalienė tarp miš-
kų vingiuoja Neries ir Nemuno 
dukra Šventoji. Kraštas turtingas 
gamtos ir žmogaus rankų sukur-
tų paminklų. Bene brangiausias turtas – neišsemiama 
padavimų ir legendų skrynia. 

Niekas tiksliai nežino, kur prasideda ir kur baigiasi 
Aukštaitijos perlas – Šimonių giria. Dingsta tolumo-
je melsva girios juosta, paslėpdama samanų patalus, 
mįslingus raistelius, senąsias žvėrių buveines, gūdžias, 
sunkiai prieinamas girios slėpynes. Jose savo būstą 
įsirengė miško karaliai – broliai dvyniai Šimoniai. Sa-
manoti, apkerpėję, žvėrių kailiais ir paukščių plunks-
nomis pasidabinę miškiniai. Nei vienas mirtingasis 
nerado brolių miško buveinės, nei vienam neteko su 
dvyniais akis į akį susitikti, apie gyvenimo keisteny-
bes ar miško burtus pasišnekučiuoti. Paslaptingi, bet 
labai galingi broliai. Vienas valdo miško augalijos pa-
saulį: medžius, krūmus, samanas, uogynus. Be jo ži-
nios nė lapelis neturi teisės nukristi. Antrajam paval-
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dūs žvėrys, paukščiai, ropliai ir net mažytės darbščios 
skruzdėlytės. Visada abu drauge, vienas kitą remia, 
tarpusavy nesipyksta, mūro siena vienas už kitą stoja. 

Nuo Andrioniškio pusės, kur Šimonių giria pra-
džią (o gal pabaigą?) randa, ant kalnelio, šalia vieš-
kelio, bėgančio į Mikierus, stovi vieniša sodyba. Gi-
lus slėnis skiria girią nuo pirmojo kaimyno. Tankūs, 
susipynę krūmai virsta nuo girios pusės ir vos vienas 
kitas krūmokšnis – nuo sodybos pusės. 

Trobos šeimininkas – jaunas, stuomeningas vaiki-
nas, dailus kaip Apolonas, stiprus lyg Heraklis, nagin-
gas tarsi Hefaistas. Iš tėvo paveldėjo jėgą ir darbščias 
rankas, iš motinos  – karštą širdį ir kunkuliuojantį, 
aistros prisotintą kraują. Anksti liko našlaitis, bet nu-
braukė ašarą ir pradėjo savarankišką gyvenimą: su-
sirado tėvo instrumentus, beržo lentą ir ėmėsi meis-
trauti. Pradžia visada galvą laužia. Ne išimtis ir Grai-
vydas. Tačiau įgimtas talentas, vyriškas užsispyrimas 
kalnus verčia. Vis dailesni, vis tvirtesni stalai, spintos, 
suolai, meistro rankų nučiupinėti, pasklido po apylin-
kę. Gyveno vienas, plušo nuo tamsos iki tamsos. Mė-
nulio pilnaties naktį, spindint tūkstančiams dangaus 
žvakelių, jautė krūtinėj tuštumą, nesuprantamą ilge-
sį. Bet ryto saulei nudažius medžių viršūnes, kilo, ėjo, 
dirbo. Tik nuovargis užmerkdavo akis, nustumdavo 
šalin žmogiškąsias silpnybes.

Išėjo kartą Graivydas į girią medienos pasidairyti. 
Vaikšto, medžių kamienus ranka glosto, pasidžiaugia 
beržo lieknumu, ąžuolo sveikata. Vienam kitam nu-
sišypso, tręštantį sielvartingu žvilgsniu palydi. Saulė 
maloniai šildo, ramu, gera. Ir sieloje palaima... Tarp 
krūmų kažkas šmėsteli. Taip netikėta. Įsižiūri. Jauna 
mergina gėlėta suknele prisirpusias avietes skabinėja, 
burnon deda. Skanu, net apsilaižo. Suvirpa Graivydui 
širdis, kraujas greičiau sujuda. Daili mergaitė, lieme-
nėlis liaunas it nendrė, palaidi, kviečių varpų spalvos 
plaukai, mėnulio jaunatim išsirietę antakiai, plonos, 
aviečių uogom nuspalvintos lūpos. Graivydas akių 
atitraukti negali. Iš kur vidury miško tokia dieviška 
grožybė? Tą akimirką mergaitė lyg pabaidytas kiškis 
nustraksi miško gilumon. Vaikinas bando vytis, deja... 
Dingo lyg sapnas, lyg svaigi vizija.

Grįžo vaikinas namo ir negali pamiršti netikėto 
susitikimo. Stovi akyse avietėm nurausvintos lūpos, 
rankos, taisančios besiplaikstančius plaukus. Taip 

paprasta, bet taip žavu. Ir prie darbo Graivydas taip 
karštai nebepuola, vis dažniau sustoja, susimąsto, pats 
sau nusišypso, girion ilgesingą žvilgsnį smeigia. Kiek 
buvęs nebuvęs, į mišką traukia. Gal pamatys, gal su-
tiks mergelę. Žodį pratars, vardo paklaus. Pagauna sa-
ve toli į svajones nubėgusį. Gamtos taip surėdyta: jei 
širdis trokšta, kojos ton pusėn neša. Beklaidžiodamas 
vėl pamato svajonių mergaitę po mišką bestraksinčią, 
paukštelius bekalbinančią. Prisiartina, žodį prataria: 

– Sveika, mergele, ką viena miške veiki? Ar nebijai?

Mergaitė neišsigąsta, praveria dailias lūpas 
šypsenai:

– O ko man bijoti? Miškas – mano namai. Žvėrys, 
paukščiai – mano bičiuliai. Medžiai, krūmai – broliai. 

– Kuo tu vardu, nuostabioji miško fėja?

– Pelyša.

Kalba mergaitė, o Graivydui rodosi, jog perlai iš 
burnos krenta. 

– Lik sveikas, berneli, man laikas lėkti,  – ir aki-
mirksniu dingsta tankmėje.

Liko Graivydas mergelės grožio pakerėtas, nespė-
jęs nė švelnaus žodelio ištarti, apie tėvelius, namus 
paklausti.

Vėl slenka ilgesio, laukimo dienos. Sužeista širdis 
trokšta naujų susitikimų, stebuklingų laimės akimir-
kų. Užmetė darbus, namų ruošą. Širdis liepia, kojos 
girion neša, meilės kupina siela klajonėse skęsta. Kiek 
bevaikšto, žmonių ar žvėrių takus mina, išsvajotosios 
nesutinka. Kuo ilgiau neranda, tuo stipriau ilgisi, vis 
karščiau širdis aistra liepsnoja.

Ankstų vasaros rytą, dar saulei rasos nenušluos-
čius, beržynėly pamato gėlėtą suknelę. Prisiartina, 
pasilabina. Pelyša neišsigąsta, nesprunka, akis į berną 
pakelia, nusišypso. Tarsi saulė žemėje nušvinta. Šau-
na Graivydui paika mintis! Stveria tvirtomis ranko-
mis merginą, pakelia ir nešasi namo: „Dabar tu mano. 
Niekam neatiduosiu, nors mirti tektų.“ Mergina nesi-
priešina, guli ant tvirtų jo rankų, tarsi visą gyvenimą 
būtų taip gulėjusi. Ir šypsosi. O Graivydui kraujas ver-
da, širdis padebesiais šoka. 
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– Kur mane neši, berneli? Geriau dabar paleisk, 
kad vėliau netektų gailėtis, skaudžiai nusivilti.

– Namo nešu. Būsi mano amžinai. Karštą savo 
meilę tau dovanosiu, visą gyvenimą taip ant rankų 
nešiosiu. 

– Oi, berneli, berneli, didelę klaidą darai...

Parsinešė Graivydas Pelišą namo. Po vyšnių me-
džiais ant suolo pasodino, tvirtom rankom apglėbė, 
prie liepsnojančios krūtinės priglaudė. Akys meile de-
ga, rankos šiluma alsuoja. Bet nėra liepsnos merginos 
akyse, tik liūdesys. 

– Oi, berneli, veltui mane parsinešei, veltui savo 
širdyje jausmus sužadinai. Nelemta mums būti drau-
ge, nelemta vienu keliu žingsniuoti, žudančią ugnį 
krūtinėje kurstyti. 

– Kodėl? Ar tau mano meilės maža? Ar kitą myli?

Patyli Pelyša, akis nuleidžia:

– Nemyliu aš kito. Nežinau, kas yra meilė, nežinau, 
kas yra jausmai.

– Kodėl taip kalbi? Kodėl mano meile netiki?

– Tu nežinai, kas aš, nežinai, iš kur atėjau...

– Tai papasakok.

– Skaudžiai nusivilsi, berneli. 

– Ištversiu. 

– Gerai, teks tau akis atverti.

Po akimirkos ramiu balsu pradeda:

– Tolimam girios pakrašty gyveno menininkas. Iš 
lauko akmens nukalė jis merginos skulptūrą. Daug 
širdies ir triūso įdėjo. Daili skulptūra išėjo, kaip gyva. 
Kiemo vidury pastatė, gėlėm apsodino. Rytą vakarą 
prie jos sukinėjosi, atsigėrėti negalėjo. Lyg dievaitei 
meldėsi. Vieną dieną, klajodami po girią, į kiemą už-
suko girios valdovai – broliai dvyniai. Pamatė mer-
ginos skulptūrą, užvirė miškinių kraujas. Abu kartu 
įsimylėjo akmeninę merginą. Gėrisi, džiaugiasi, akių 
nenuleidžia. Ėmė prašyti menininko, kad jiems akme-

ninę mergaitę atiduotų. Gaila skulptoriui gražiausią, 
puikiausią kūrinį atiduoti, bet negi su miškiniais pyk-
sies. Kaip ne kaip jų žemėje gyvena, miško įstaty-
mams paklūsta. 

Parsibogino broliai akmeninę mergaitę ir atsi-
džiaugti negali. Tik bėda – negyva ji. Sušaukė visus 
girios burtininkus, gerąsias ir blogąsias fėjas, visą ne-
žemišką jėgą ir pareikalavo:

– Sutelkit visas jėgas, miško valdovams pasitarnau-
kit ir akmeninei mergaitei gyvybę įpūskit.

Burtininkai, fėjos, raganos neišdrįso, nepanoro 
priešintis. Visą galią sutelkę, tris dienas ir tris naktis 
darbavosi ir įvykdė miško valdovų pageidavimą. Ta 
akmeninė mergaitė – tai aš. Broliai mane Pelyša pa-
vadino. Galiu vaikščioti po mišką, kur noriu, kiek no-
riu, galiu gyventi kaip žmogus. Jie nuolat mane stebi, 
saugo, globoja. Gėrisi mano jaunyste, kūno dailumu. 
Jiems aš – gyvenimo džiaugsmas, paguoda, šiluma. 

– Dabar būsi mano paguoda, džiaugsmas ir 
palaima. 

– Ne, berneli, nieko mums neišeis. Visos magiškos 
miško jėgos suteikė man gyvybę, bet net jiems nepa-
kako galios širdį pakeisti. Liko ji akmeninė, svetima 
jausmams: džiaugsmui ar liūdesiui, nepavaldi meilei. 
Negalėsiu tavęs pamilti, o be meilės abiem gyvenimas 
taps pragaru.

– Nesvarbu. Aš tave mylėsiu, kaip niekas niekada 
nemylėjo. 

– Ne, berneli, meilei ir laimei reikia dviejų.

Nutilo mergelė, akis nuleido ir Graivydas sutriko. 
Nežino, ką besakyti, kaip lemtį pakeisti, kaip kančią 
sutramdyti.

– Pelyša, lik su manimi. Mano karšta meilė sušil-
dys tavo krūtinės akmenį.

– Nieko nebus, berneli. Dangus ir Žemė priešta-
rauja mūsų sąjungai.

Nuliūdo Graivydas, nusiminė. Akys pasruvo aša-
romis, rankos nusviro. Tuo metu Pelyša pakilo ir len-
gva ristele pasileido pakalnėn, kur kitoje slėnio pusėje 
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žalia skara apsigaubusi jos laukė Šimonių giria. Grai-
vydas puolė vytis, bet...

Kitoje slėnio pusėje, ant seno kelmo, sėdi broliai 
dvyniai. Papsi pypkutę, iš tolo stebi Pelyšą ir Graivy-
dą. Neramu jiems. Žino, ką gali karštai mylintis žmo-
gus. Bijo – karšta vyro meilė sušildys, sutirpdys Pely-
šos širdies akmenį, atims iš jų gyvenimo džiaugsmą, 
paguodą, akių šviesą. Pagrobs Graivydas brangiausią 
miško valdovų turtą. Broliai jaučia ir bijo: žmogaus 
meilė stebuklus daro, jos jėga neišmatuojama. Kai pa-
matė, kad meilės apakintas Graivydas vejasi nubėgan-
čią Pelyšą, daugiau nedvejojo. Be žodžių vienas kitą 
suprato. Po tris kartus paptelėjo savo pypkutes, po tris 
kartus mostelėjo kaire ranka: ir virto Pelyša srauniu 
upeliu, nuvingiavo, nubėgo slėniu. Šokinėdama tarp 
akmenų, vingiuodama tarp medžių šaknų, prausdama 
kamienus, jauna, graži Pelyša nuskubėjo į Šventosios 
glėbį. 

Graivydas vijosi Pelyšą. Kai pamatė, kad ji upe-
liu virto, sustojo, sustingo ir pajudėti nepajėgė. Tar-
si į žemę įaugo. Ilgai taip stovėjo vaikinas, kol ąžuolu 
virto, amžiams Pelyšos pakrantėje liko. Savo svajonės 
ilgėtis, niekada nuo Pelyšos nesitraukti, prapuolusios 
meilės nepamiršti.

Daug amžių sruvena Pelyša Šimonių girios pakraš-
čiu. Šalta kaip jos širdis. Vanduo net karščiausią va-
saros dieną nesušyla. Skuba, lekia, šokinėja tarsi jau-
na, meilės nepatyrusi mergina. Dovanoja džiaugsmą 
miško valdovams broliams Šimoniams ir liūdesį – pa-
krantėje žaliuojančiam ąžuolui.

--------------- *** ---------------



MERO PADĖKOS VAKARAS

Meras Mindaugas Sinkevičius, 2021 m. gruodžio 14 d.

„Jonavą kuria ne valdžia, o bendruomenė.
 Ačiū, kad kuriate Jonavą.“

Už kilnų, ištikimą ir garbingą Hipokrato 
priesaikos vykdymą, gelbstint žmonių gyvybes, 
kovojant su COVID-19 pandemija, bei nepa-
ilstamą vilties skleidimą skyriaus pacientams 
ir jų artimiesiems 2021-ųjų metų „Krištoli-
nė gulbė“ įteikta Jonavos ligoninės COVID-19 
sky riaus vedėjui Gediminui Ramanauskui ir 
kolektyvui. 

Už indėlį į Jonavos rajono plėtrą, pramonę, 
kultūrą ir kitas sritis, taip pat už nuolatinę para-
mą, už sakralinių vertybių išsaugojimą ir puose-
lėjimą naujinant pagrindinę miesto bažnyčią bei 
jonaviečių telkimą tikėjimo bendrystei maldoje 
už Jonavą ir jos gyventojus „Šviesos bokštas“ 
įteiktas Jonavos dekanui, Šv. apaštalo Jokūbo pa-
rapijos klebonui kunigui Virginijui Birjotui.
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PRIPAŽINTA KARPINIŲ MEISTRĖ

Regina Jegoro-
vienė (Garbinčiūtė), 
sertifikuota tautinio 
paveldo produktų 
meistrė, gimė 1958 
m. Kuršėnuose. Tėvas 
Albinas Garbinčius, 
gabus tekintojas, 1966 
m. buvo pakviestas 
dirbti į statomą azo-
tinių trąšų gamyklą 
Jonavoje, todėl čia 
gyventi persikėlė vi-
sa šeima. Sesuo Vida 
Balnasovienė pasu-
ko medicinos keliu, 

o Regina, baigusi Jonavos vidurinę mokyklą, įstojo 
mokytis į Stepo Žuko taikomosios dailės technikumą 
Kaune. 1981 m. jį baigusi su pagyrimu, tapo dailinin-
ke apipavidalintoja. 

Savo profesinę veiklą pradėjo tuometinėje Jonavos 
durpių įmonėje. Teko dirbti daugelį darbų: kaligrafiš-
kai išrašyti pagyrimo raštus, soc. įsipareigojimus ir kt.

„Dar vaikystėje didelį įspūdį darė senelių namuo-
se iš gelsvo popieriaus iškarpyti šventųjų paveikslų 
apvadai, karpiniai, puošiantys lentynėles, indaujas, 
etažeres. Tie papuošimai rodė meilę ir pagarbą kny-
goms, paveikslams, tvarką ir švarą namuose. Aš pa-
ti laisvalaikio valandėlėmis karpiau snaiges, atvirukų 
papuošimus. Jaučiau, kad žirklėmis negaliu iki smul-
kmenų išgauti norimo vaizdo, tad pradėjau pjausty-
ti: iš pradžių skutimosi peiliukais, vėliau man padarė 
specialų peiliuką su rankenėle. Kaip tik tuo metu ga-

KALĖDINIŲ KARPINIŲ PARODA  
VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE 2022 M.

vau dovanų N. Birgėlienės knygą ,,Kalėdiniai karpi-
niai“. Ši knyga mane užbūrė. Sužavėta vaizdų ir pati 
pamėginau juos atkartoti. Pradėjau ne tik kopijuoti, 
bet ir kurti kalėdines, velykines atvirutes, gimtadienio 
sveikinimus. Pamažu kaupėsi kolekcija“, – prisimena 
karpinių meistrė.

Kai uždarė durpių įmonę, 1996 m. R. Jegorovienė 
pradėjo dirbti Jonavos vaikų lopšelyje-darželyje „Žil-
vytis“. Čia visur jaučiama jos puošyba. Tačiau tik 2006 
m. surengė pirmąją savo darbų parodą „Žiemos pasa-
ka“. Pamažu autorė įsijungė į Jonavos krašto muzie-
jaus kasmetines tautodailininkų parodas, edukacinę 
veiklą vaikams ir suaugusiems. 2012 m. paruošė pla-
čią velykinių atviručių ir karpinių parodą „Pavasario 
balsai“. Įvertinę gabios meistrės darbus, specialistai 
pasiūlė sukurti darbų tautinio produkto paveldo ser-
tifikatui gauti. Tai buvo kitokio pobūdžio karpiniai: 
langų užuolaidėlės, lentynų, lempų gaubtų papuoši-
mai, kampinės, šventųjų paveikslų rėmelių apvadai. 
Tie kūriniai užbūrė pačią autorę – jais žavisi lig šiol. 

Kai 2012 m. R. Jegorovienei buvo suteiktas tau-
tinio paveldo produkto sertifikatas, netrukus, metų 
pabaigoje, jai suteiktas ir tautinio paveldo produkto 
meistrės vardas. Ta proga 2013 m. pradžioje surengta 
trečioji kūrėjos darbų personalinė paroda.

„Ką bedirbčiau, jaučiu, mano meninė galvos sme-
genų dalis kuria naują raštą, naują vaizdinį. Karpi-
niai – senovės lietuvių Kalėdų, Velykų laikotarpio pa-
protys. Man karpiniai – savotiška meditacija. Karpy-
mo procesas padeda atsiriboti nuo kasdienių namų ir 
darbo rūpesčių, leidžia vienu metu maksimaliai atsi-
palaiduoti ir susikoncentruoti. Man karpiniai – ne tik 
savęs paieška, bet ir atgaiva siela“, – teigia vienintelė 
Jonavoje pripažinta karpinių meistrė.        
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Iš ciklo ,,Kalėdinis motyvas“.
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Iš ciklo „Pavasario motyvas“.

Iš ciklo „Žydėjimas“.
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PENKTASIS LIETUVOS REKORDAS

REKORDO AUTORIUS – ANTANAS 
KIRVELEVIČIUS, PAGAMINĘS 

DIDŽIAUSIUS METALINIUS 
SKRABALUS LIETUVOJE. TAI 
PENKTAS ŠIO MUZIKANTO 

IR INSTRUMENTŲ MEISTRO 
PASIEKTAS REKORDAS, 

UŽFIKSUOTAS AGENTŪROS 
„FACTUM“.

 
NERAMIOS MUZIKINĖS SIELOS 
AUKSARANKIS MEISTRAS YRA 
SUKONSTRAVĘS DAR VIENĄ 

NAUJĄ INSTRUMENTĄ.
Su „Factum“ agentūros vadovu Vytautu Navaičiu.
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2021 METŲ BIBLIOTEKININKO 
NOMINACIJA

Lietuvos bibliotekininkų draugijos Jonavos skyrius suteikia  
2021 metų bibliotekininko vardą

už naujų projektų įgyvendinimą, partnerių pritraukimą ir  
Jonavos viešosios bibliotekos veiklų sklaidą Lietuvoje.

„Nors negaliu sakyti, kad nebuvo malonu būti pastebėtai, man 
sunku priimti šį apdovanojimą asmeniškai, nes dabartinis 

bibliotekos įvaizdis ir įdirbis – visos komandos nuopelnas.“

KRISTINAI JASKŪNIENEI
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VACLOVA SLIVINSKA
SU JUBILIEJINIU GIMTADIENIU

SVEIKINAME ,,TAUROSTOS“ AKTYVU TALKININKA,

KRAŠTOTYRININKA, ŠEŠIU MONOGRAFIJU APIE  

LIETUVOS PARTIZANINI PASIPRIEŠINIMA  

SOVIETINEI OKUPACIJAI AUTORIU 

LINKIME KURYBINES SEKMES!
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Jau penkias vasaras iš eilės Jonavos rajono piliakal-
nius apjuosia sutartinių garsai. Taip skamba respubli-
kinis sutartinių festivalis „Sutarysma“. 

Praėjusiais metais Lietuvos kultūros tarybos finan-
suota penktoji sutartinių šventė pritraukė itin daug 
žiūrovų, o pažintinės ir poilsinės veiklos baltų kultū-
ros bei sutartinių tematika vyko ištisus metus: rude-
nį Jonavos kultūros centro galerijoje įsikūrė audiovi-
zualinė baltiškų sigilų instaliacija „Tylios šventovės“, 
o pavasarį ir vasarą baltų takais jonaviečius vedžio-
jo žinomas archeologas ir baltų kultūros tyrinėtojas 
Vykintas Vaitkevičius. Gausus būrys gamtos, istorijos 

ir lietuvių kultūros entuziastų aplankė nuošalius pil-
kapynus, gėrė gaivų miško šaltinių vandenį, prisilietė 
prie mitologinių akmenų, mėgino apglėbti šimtame-
čius ąžuolus. Žygių metu sutartinės skambėjo turistų 
nelankomose, užmirštose baltų šventvietėse, kur gal-
būt paskutinį kartą buvo giedamos prieš šimtus metų. 
Pasisekimo sulaukusiame projekte kiekvienas pajuto, 
kokią ypatingą energiją skleidžia sutartinės, kaip grei-
tai draugėn jos suburia nepažįstamus žmones, kaip 
nuramina ir praturtina dvasią. Kad sutartinių garsai 
Jonavoje nenutiltų, o skambėtų vis drąsiau ir garsiau, 
projektas „Sutarysma“,  įgaudamas vis naujų formų, 
plėtojamas ir šiemet. 

SUTARTINIŲ RATAI:  
IR EDUKACIJA, IR MEDITACIJA

Jovita RUTKAUSKAITĖ,
KC etnokultūros specialistė-režisierė

Autorės nuotraukos

Žygio dalyviai prie Lomenos upelio. 
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Kadaise beveik išnykusios sutartinės šiandien yra 
gyva ir vis populiarėjanti tradicija. Įvairiuose Lietu-
vos miestuose žmonės buriasi į ratelius, kur mokosi 
atlikti bei pamilti seniausiąjį mūsų tautos folklorą. Su-
tartinių giedojimą galima pavadinti ir savotiška medi-
tacijos forma, mat šių giesmių skambesys, mistinius 
užkalbėjimus primenantys refrenai ir melodijos to-
lygumas veikiau primena senovinę maldą, nei šiuo-
laikinę dainą. Sutartinių ratuose kiekvienas turi gali-
mybę patirti užburiančią ramybę, kurios taip ieškome 
kasdienybėje, bei pažinti aukštaičių pasididžiavimą – 
sutartines, pripažintas ir įvertintas net tarptautinės 
UNESCO organizacijos.

Jonavoje šių metų vasario mėnesį prasidėjo atviri 
sutartinių mokymai „Ratu ratujo“, kuriuos veda etno-
muzikologė Liuda Liaudanskaitė. Susitikimai vyks 5 
mėnesius, iki pat projekto baigiamojo festivalio „Su-
tarysma“, nuskambėsiančio liepos 16 d. Sutartinių 
mokytoja L. Liaudanskaitė – tikra savo srities profe-
sionalė. Jai lietuvių kultūra yra daugiau nei pomėgis, 
tai – gyvenimo būdas. Sutartines Liuda pradėjo gie-
doti būdama 16 metų. Šiuo metu ji vadovauja Rin-
gaudų folkloro ansambliui „Ringauda“ ir sutartinių 
giedotojų grupei „Gaudė“, gražiose gamtos vietose 
rengia įvairias senovės baltų šventes, tokias kaip Jorė 
ar Rasos, pati veda baltiškąsias apeigas, kuriose ypač 
garbinga vieta tenka būtent sutartinių giedojimui.

Susitikimai „Ratu ratujo“ nepanašūs į eilinius dai-
navimo mokymus. Mokytoja sutartines pateikia ne 
kaip dar vieną laisvalaikio užsiėmimą ar balsą lavi-

Besiburiančio folkloro ansamblio repeticija. Centre – mokytoja Liuda Liaudanskaitė. 

nančią veiklą, o kaip turtingą, pagarbos vertą sistemą, 
sudarytą iš senosios lietuvių pasaulėžiūros, archajinių 
tekstų, melodinių sąskambių, metaforų simbolių ir 
mįslingų pasikartojančių garsažodžių. Susitikimuo-
se sužinojome, kad sutartines gali giedoti bet kuris, 
tačiau ne bet kaip. Tam, kad sutartinės suskambėtų, 
jas atliekantys žmonės turi mokėti giliai ir taisyklingai 
kvėpuoti, atrasti ryšį su žeme, tvirtai jaustis savame 
kūne, būti drąsūs, bet jautrūs. Unikalu ir tai, jog vie-
noje sutartinėje 2–4 giedotojų grupės atlieka skirtin-
gas melodijas (arba tą pačia melodiją kanono būdu), 
tad vienu metu būtina gebėti išgirsti tiek save patį, 
tiek savo grupę, tiek kitas giedotojų grupeles. Giedant 
sutartines dirba protas, balso aparatas, klausa, o kūno 
judesiai padeda pajusti ir palaikyti ritmą. Tik sujun-
gus visus šiuos aspektus, įvyksta tikroji dermė, atsipa-
laidavimas, kelionė į magišką sutartinių pasaulį.

Projektu „Respublikinis sutartinių festivalis SUTA-
RYSMA“ siekiama sutartinių giedojimo tradiciją pa-
teikti ne tik kaip statišką nematerialiojo paveldo ver-
tybę, bet kaip bendruomeniškumą skatinančią gyvąją 
tradiciją, puoselėti sutartinių atlikimo meną, visuo-
menę plačiau supažindinti su baltų kultūra ir ją, kaip 
Jonavos tapatybės dalį, įtvirtinti. Viliamasi, jog naujai 
susibūrusi sutartinių giedotojų grupelė veiklą tęs ir 
ateityje, džiugins jonaviečius įvairiuose renginiuose.

KVIEČIAME JUNGTIS  
VISUS DAINOS MYLĖTOJUS! 
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...Mikalojus Stankaitis, mūsų dėdė, su sa-
vo minėta ponia turėjo tas žemes su minėtais 
kumečiais ir baudžiauninkais bei visais kitais 
aukščiau surašytais to dvarelio Liepininkuose 
priklausiniais ir ramiai, nevaržomai jas val-
dė. Pagaliau, pastūmėtas labiau dieviško, nei 
žmogiško įkvėpimo, kartu su savo žmona po-
nia Magdalena savo ir savo protėvių bei būsi-
mųjų su juo susijusių artimųjų sielų išganymui 
tas žemes su visais aukščiau aprašytais minė-
tos žemės Liepininkuose priklausiniais dosniai 
atidavė visam laikui bažnyčiai ir tos bažnyčios 
klebonijai Liepininkuose naujai įrengti ir pasta-
tyti Dievo ir jo Žodį pagimdžiusios palaiminto-
sios Mergelės ir visų šventųjų, tačiau su ypatin-
gu Marijos Aplankymo, šventųjų Jurgio, Marty-
no ir Onos pavadinimu ir pašventimu bažnyčią 
užrašė turėti ir valdyti minėtam bažnyčios kle-
bonui, amžinai ir visam laikui...

[Iš Liepininkų bažnyčios įsteigimo akto]

2022-ieji Skarulių Šv. Onos bažnyčiai – jubilieji-
niai. Sukanka 500 metų nuo vietos bajorų bažnyčios 
steigimo akto patvirtinimo bei Liepininkų bažnyčios 
steigimo rašto, kurį pasirašė Vilniaus vyskupas. Taip 
pat sukanka  400 metų, kai Šv. Onos bažnyčia pradėjo 
veikti.

Gegužės 19 d. į Jonavos viešosios bibliotekos sa-
lę rinkosi gausus būrys jonaviečių paminėti Šv. Onos 
bažnyčios garbingą jubiliejų. Susirinkusius jonavie-
čius sveikino rajono savivaldybės mero pavaduotoja 
B. Gailienė, viešosios bibliotekos direktorė S. Gajaus-

kaitė. Konferencijos tema – „Skarulių Šv. Onos bažny-
čia – paveldo perlas Jonavoje“. Pranešimus skaitė prof.  
dr.  A. E. Ancuta, doc. dr. J. Puišo, Jonavos Šv. Jokūbo 
bažnyčios zakristijonas R. Tamelis.

Viešosios bibliotekos pastangomis Liepininkų baž-
nyčios steigimo aktas iš lotynų kalbos išverstas į lie-
tuvių kalbą. Tai naujas, visiems prieinamas pirmojo 
rašytinio dokumento apie Jonavos krašto praeitį ver-
timas. Vien lingvistine prasme šis dokumentas elimi-
nuoja įvairias dokumento interpretacijas, gyvavusias 
lig šiolei, pagaliau ir daug amžių gyvavusį sulenkin-
tą Liepininkų kaimo pavadinimą – Lipniakai. Norisi 
tikėti, kad žymūs Lietuvos istorikai, vietos kraštoty-
rininkai daugiau nevartos šio, paveikto svetimos kal-
bos, kaimo pavadinimo. Taip pat dokumentas svar-
bus, nes yra ankstesnis, nei 1750 m., kai įsikūrė Jo-
navos miestelis. Puošnios architektūros mūrinės baž-
nyčios statybos prie svarbaus kelio Kaunas–Kernavė–

SKARULIŲ ŠV. ONOS BAŽNYČIA – 
PAVELDO PERLAS JONAVOJE

Vytautas VENCKŪNAS

Konferencijos pranešėjai: R. Tamelis, J. Puišo, A. E. Ancuta.
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Vilnius kalba, kad tai būta ne kaimo, o miestelio su 
visais tų laikų miesto objektais: užeigos namais, baž-
nyčia, turgumi, slaugos namais. Miestelio teisės bu-
vo patvirtintos teisės aktais 1649 m., žymiai anksčiau, 
nei pastatyta dabartinė bažnyčia. Kokia iki tol buvo 
bažnyčia, istorija nutyli.

Į lietuvių kalbą išversti istoriniai ankstyvieji Ska-
rulių bažnyčios inventorizacijos aktai (inventoriai), 
saugomi Kauno arkivyskupijos kurijos archyve. Tai 
1634 m. ir 1716 m. inventoriai, reikšmingi dokumen-
tai, liudijantys, kad bažnyčia yra iki šių dienų liko ne-
pakitusi. Vertėjas prof. A. E. Ancuta supažindino su 
vertimų keblumais, įvairiai suprantamomis žodžių 

reikšmėmis, atskirų autorių istorinėmis interpretaci-
jomis. Pranešėjas kėlė klausimus:  ar galima Vilniaus 
vyskupo raštą, steigiantį Liepininkų bažnyčią, vadinti 
„Skarulių bažnyčios 1522 m. fundacijos pargamentu“?, 
ar egzistavo Liepininkų bažnyčia iki to laiko, kai buvo 
pastatyta naujoji dabartinė?, ar Aleksandras Skarulskis 
buvo Skarulių parapijos klebonas? Atsakymų paieškai 
buvo pasitelkti ir kiti pranešėjo versti leidiniai: ,,Juo-
zapas Kazimieras Kosakovskis. ,,Atsiminimai (1738–
1788)“, ,,Jonavos valdos 1796 metų inventorius“. 

KTU docentė dr. J. Puišo pristatė pranešimą apie 
brolius Skorulskius. Autorei ši tema yra ne nauja – 
daugelį metų mokslininkė laisvalaikį skiria Skarulių 

Mero pavaduotojos B. Gailienės sveikinimas jubiliejaus proga. 
Šalia – konferencijos vedėja K. Jaskūnienė.

Viešosios bibliotekos direktorė S. Gajauskaitė sveikina 
konferencijos svečius.

Konferencijos svečiai.
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miestelio ir apylinkių istorinei praeičiai nagrinėti. Is-
torija nutyli, ne visiškai atskleidžia tiesą apie Liepi-
ninkų dvaro ir dalies žemių, miestelio pardavimą ar-
ba perdavimą Skorulskių giminei, tačiau dėl šios prie-
žasties radosi fundatorius, sugebėjęs mobilizuoti lėšų 
naujos bažnyčios statybai.

Sukaupta archyvinė medžiaga, atskiri dokumentai, 
vaizdžiai pateikti klausytojams, kelią mintį, kad jau 
laikas išleisti naują knygą apie Skarulius, miestelį, ku-
ris buvo Jonavos pradžia, tokio pat valdymo principo, 
tik kitame Neries krante.

Šv. Jokūbo bažnyčios zakristijonas R. Tamelis, be-
sidomintis bažnyčių istorijomis, Šv. Onos bažnyčios 
sakralinio paveldo žinovas, ekskursijų gidas, vaizdžiai 
papasakojo apie bažnyčios interjero paveldo vertybes: 
altorius, skulptūras, paveikslus. Klausytojai liko pa-
tenkinti sklandžiu pasakojimu.

Tą vakarą atidaryta paroda ,,Skarulių Šv. Onos 
bažnyčia – paveldo perlas Jonavoje“, kurios pagrindu 
tapo surinkta medžiaga iš Lietuvos centrinio valsty-
bės, Kauno arkivyskupijos kurijos, Kultūros paveldo 
centro ir kitų archyvų. Daugiau nei 200 peržiūrėtų ar-
chyvinių bylų kopijų fragmentų, jonaviečių nuotrau-
kos, leidiniai netilpo į bibliotekos parodų stendą. Ne-
viešinta archyvinė medžiaga yra susisteminta. Didelis 
organizacinio ir techninio darbo krūvis ruošiant kon-
ferenciją ir parodą teko viešosios bibliotekos informa-
cijos ir kraštotyros skyriaus vedėjai R. Lukoševičienei. 
Jonaviečiai, Skarulių kaimo bendruomenė dėkojo už 
turiningą konferenciją ir parodą.

Jubiliejiniai renginiai prasidėjo. Šventės kulminaci-
ja – liepos mėnesio pabaigoje Šv. Onos atlaidai, vyk-
siantys Skaruliuose.

Paroda ,,Skarulių Šv. Onos bažnyčia – paveldo perlas Jonavoje“.  
Su eksponatais supažindina spaudinių redaktorius V. Venckūnas.
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NAUJAUSI LEIDINIAI APIE JONAVOS KRAŠTĄ IR 
ŽMONES. KRAŠTIEČIŲ KŪRYBA

Rimantė TARASEVIČIENĖ

Minklės pinklės / Anelė Augūnienė. – [Klaipėda]: [Druka], 2021. – 51, [2] p.: iliustr. 

Anelė Augūnienė – iš Upninkėlių kaimo kilusi vaikų pedagogė, pradėjusi juos ugdyti 
1966 metais. Kūrybingų mokinių įkvėpta, pradėjo kurti eiliuotas istorijas. Sukurta daug vis-
ko – pasakų, minklių, eilėraščių. Ši knygelė – pirmasis kūrybos rinkinys, iš sąsiuvinių stal-
čiuose persikraustęs į knygelę. Autorė sakosi sukūrusi daugiau nei 60 minklių, bet į knygelę 
tilpo tik 25. 

Knygelės iliustracijų autorė Karolina Aleksienė – dizainerė, iliustratorė, pajutusi meilę 
piešimui dar ankstyvoje vaikystėje. Tai pirmoji jos iliustruota knygelė.

Knyga išleista 300 egz. tiražu.

Po vieversių dangumi: eilėraščiai / Ana Aleksandravičienė. – Kaunas: Termorenovacija, 
2022. – 154 p. 

Kraštietės, literatų klubo „Šaltinis“ narės Anos Aleksandravičienės naujoje knygoje „Po 
vieversių dangumi“ – 121 eilėraštis. Autorė taip pat sukūrė leidinio iliustracijas.

Skaitytojai ras eilėraščių įvairiomis temomis: apie gamtą ir svarbiausias metų rato šven-
tes, apie Lietuvą, mamą, žmones ir jų santykius. Pirmasis rinkinio eilėraštis „Tu ir aš“ išsako 
viską, kas svarbu:

„Artimas čia – dangus, žemė čia – artima,
Tu – žmogus, aš – žmogus, dviese mes – Lietuva.
Glusk šalia, patylėk, kam tie žodžiai, kada
Mokame mes mylėt, mylint tirpsta skriauda“, – „Tu ir aš“ / Ana Aleksandravičienė.

Knyga išleista 100 egz. tiražu.
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Trajektorijos: televizijos kritika / Ramūnas Čičelis. – Vilnius : Versus, [2022]. – 126, [2] 
p. 

Tai – antroji Ramūno Čičelio kultūrologinių straipsnių rinkinių trilogijos dalis. Knyga 
yra skirta televizijos kritikai.  Tyrinėtojas gilinasi į šios medijos filosofinę problematiką, ana-
lizuodamas įvairių mūsų šalies televizijos kanalų laidas bei filmus. 

2015-aisiais, praėjus šešeriems metams po žymaus kino ir televizijos kritiko Skirmanto 
Valiulio patarimo autoriui daugiau rašyti kultūrinei spaudai, Ramūnas Čičelis ėmėsi inter-
pretuoti Lietuvos televizijos kanalais transliuojamą turinį, publikuodamas straipsnius žurnale 
„Literatūra ir menas“. Vėliau, iki 2019 m., šį darbą tęsė portale „Kultūrpolis.lt“. 

„Knygą „Trajektorijos“ rašyti paskatino ir skausmas dėl artimų ir pažįstamų vyresniojo 
amžiaus žmonių, kurių gyvenimą televizija tiesiog praryja, lyg mistų jų smegenimis. Labai 
viliuosi, kad ši knyga padės sąmoningiau, kritiškiau ir išrankiau suvokti pranešamas žinias, 
transliuojamas laidas ir filmus“, – sako Ramūnas Čičelis.

Knyga išleista 400 egz. tiražu.
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Laikraštyje „Jonavos balsas“ (1986 m. kovo 11 d., Nr. 30 (4604)) paskelbto straipsnio  
„Tėvynės apdovanojimai – liaudies gynėjams“ nuotrauka. Iš Vidmanto Jankausko archyvų.

KAS? Kas jie, gynusieji įvestą okupantų tvarką ir gyvenimo būdą, žudę, 
skundę ir šmeižę šimtus tūkstančių lietuvių, kurie buvo ištremti, 
suimti, nužudyti? Trys taikūs laisvės dešimtmečiai daugeliui jų lei-
do tyliai išeiti iš šio gyvenimo. Bet ir tyla gali būti garsi, tik jos balso 
negirdi tie, kurie nenori girdėti. O girdintiesiems skauda, kad laisvė 
kare po karo buvo medžiojama, brutaliai užkasama žvyrduobėse, 
šuliniuose…

KADA? Kada girdėjote atgailos balsą? Gal tyla yra atgaila? Gal tyli malda ir 
Dievo prašymas atleisti yra atgaila? Gal atgailos prašymas perduo-
tas vaikams?

Nepamirštame pokario rezistencinės kovos ir jos didvyrių. Tačiau 
nepamirškime ir tų, kurie liaudyje vadinami stribais. Kalbėkime 
garsiai, nes jie yra iš mūsų tarpo, jie – mūsų motinų kūnas ir krau-
jas. Jie atėjo į šį pasaulį iš meilės, bet ją praradę išdavė artimą.
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