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Pratarmė

Monografija „Ramygala“ – 33-ioji šimtatomės monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ knyga – skiriama dabartinio Panevėžio
rajono Ramygalos miestui bei jo apylinkėms, patenkančioms
į buvusio Ramygalos valsčiaus teritoriją, taip pat Lietuvai
svarbiems istorijos įvykiams, jų sukaktims.
Monografijų serija „Lietuvos valsčiai“ ir ją sudarančios
istorinės knygos – unikalus projektas. Visos monografijos
jungiamos į vieną sistemą, knygoms būdingas struktūros
vieningumas, sukuriantis visos Lietuvos istorijos ir kultūros
panoramą. Todėl monografija „Ramygala“ – įdomus Ramygalos
valsčiaus istorijos pasakojimas, įsiliejantis į bendrą Lietuvos
istorijos kontekstą, įprasminantis lokalinėje erdvėje vykusius
įvykius ir procesus. Knyga iliustruota istorinėmis ir dabarties
nuotraukomis, žemėlapiais, archyvų dokumentų faksimilėmis.
Parengti ir išleisti tokią serijos knygą – tai parašyti šios
Lietuvos dalies, buvusio Ramygalos valsčiaus, dabar Ramygalos
seniūnijos, istoriją, supažindinti su Ramygalos krašto kalbos
ypatybėmis, tarme, aptarti vardyną, papasakoti apie Ramygalos ir jos apylinkių gamtą: kraštovaizdį, ekosistemas, pateikti
įdomios medžiagos apie svarbiausius šio krašto istorijos raidos
etapus, apie ramygališkių praeities kovas su okupantais ir
priešais, apie partizanų ir karių savanorių žygdarbius, apie
tremtį, Sąjūdžio žmones, visus ramygališkius, apgynusius
krašto Nepriklausomybę, apie architektūros paminklus, kaimo
ir miesto žmonių gyvenamąsias vietas, apie buvusias gatves
ir aikštes, pastatus, apie žmones, palikusius šiame krašte
ryškius pėdsakus, apie krašto švietimą ir kultūrą, papasakoti
mokyklų, bibliotekų, muziejų istorijas, apžvelgti senąją dvarų
ir jaunimo kultūrą, klubų ir sąjungų veiklą, aptarti etninę
kultūrą: apeigas ir papročius, šventes, liaudies etiketą, išnagrinėti ir naujųjų švenčių patirtį.
175 monografijos straipsnius parašė didžiulis 108 autorių
kolektyvas: mokslininkai, istorikai, ekonomistai, geografai, kalbininkai, muzikologai, etnologai ir šio krašto gyventojai. Net
32 mokslinius ir publicistinius straipsnius parašė profesoriai ir
mokslų daktarai, daugelio kitų straipsnių autoriai – nusipelnę
Lietuvos kraštotyrininkai, universitetų dėstytojai, gimnazijų,
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Lietuvos valsčiai

mokyklų pedagogai, Ramygalos krašto patriotai. Šie straipsniai monografiją daro
mokslinę, įdomią, reikalingą visai Lietuvai.
Mokslininkai, Lietuvių kalbos instituto vyresnieji mokslo darbuotojai
dr. K. Garšva ir dr. V. Meiliūnaitė, straipsniuose aptaria Ramygalos krašto tarmės
ypatybes, vardyną; gamtos, kraštovės reljefą, ekosistemą nagrinėja dr. R. Kunskas;
prof. I. Vaškevičiūtė, prof. A. Svetikas, dr. A. Baliulis, dr. A. Bubnys, dr. A. Astramskas, dr. V. Jokubauskas, dr. Marija Sereikienė, kraštotyrininkai I. Zubauskienė,
J. Nemanis, A. Piliponis (buv. Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktorius)
ir kt. analizuoja svarbiausius šio krašto istorijos raidos etapus, prof. S. Masiokas,
prof. A. Targamadzė, dr. V. Misevičius, prof. R. Račiūnaitė-Paužuolienė, prof. D. Vyčinienė, LR Seimo narys D. Petrulis, prof. V. Targamadzė, dr. J. Gvergždys ir kt.
pateikia daug įdomios medžiagos apie krašto švietimą, kultūrą, papročius; daug
straipsnių parašyta apie žymiausius Ramygalos krašto žmones: buvusį Lietuvos
Respublikos švietimo viceministrą Kazimierą Masiliūną, lietuvių kalbininkus Juozą
Balčikonį, Antaną Lyberį, tautodailininką Juozą Balčikonį, skulptorių Kazimierą
Kisielį, kompozitorių Antaną Račiūną, poetą Joną Graičiūną, literatūrologą Albertą
Zalatorių, dr. Mariją Sereikienę, sportininką, Melburno olimpiados vicečempioną
Antaną Mikėną, LR Nepriklausomybės akto signatarą Virmantą Velikonį, aktorių
Saulių Mykolaitį, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentą Jeronimą
Kraujelį ir kitus, čia gyvenančius ir dirbančius, šį kraštą mylinčius žmones.
Monografija pradėta rengti 2011 m. Jau 2011 m. ir 2012 m. vasarą „Versmės“ leidykla organizavo monografijos straipsnių autorių, mokslininkų ir kraštotyrininkų lokalinių tyrimų ekspedicijas į Ramygalą ir jos apylinkes. Ekspedicijų
dalyviai susitiko su Ramygalos ir jos krašto žmonėmis, surinko daug seniausių
šio krašto nuotraukų, dokumentų, žemėlapių, užrašė gyventojų pasakojimus, prisiminimus apie istorinius įvykius, papročius, žymius žmones. 2012 m. vasarą organizuotos monografijos straipsnių autorių, mokslininkų ir kraštotyrininkų lokalinių
tyrimų ekspedicijos į Ramygalą ir jos apylinkes metu pavyko gauti Ramygalos
kunigo Antano Juškos rašytą jaudinantį pirmųjų pokario metų (1945–1947) dienoraščio rankraštį. Jame nepaprastai tiksliai užfiksuoti visi Ramygalos krašto žmonių
išgyvenimai tremties, okupacijos, pokario metų kovų sąlygomis. Kunigas A. Juška
savo dienoraštį užbaigė žodžiais:
„1940, 1941 m. įvykiai, Antrasis pasaulinis karas, okupacijos, Ramygalos išgriovimas,
bažnyčios bokšto sudeginimas, kiti įvykiai, žmonių ašaros ir kančios, – visa tai įvyko.
Tai tegu lieka kitam rašytojui, kuris galės neverkdamas vedžioti plunksną ir pasakoti...“
Kad visapusiškai būtų išnagrinėta aprašomo Lietuvos krašto – Ramygalos
valsčiaus (dabar – Ramygalos seniūnijos) – istorija, teko ne kartą plėsti monografijos straipsnių antraščių sąrašą, papildyti turinį naujomis temomis. Kadangi artėja
1918 metai – Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osios metinės, monografijos istorijos skyrius papildytas poskyriu „Nepriklausomos Lietuvos gynimas
nuo 1918 m.“ Straipsnių autoriai: Stasė Miknienė (Jotainių mokyklos mokytoja),
Lina Budreikaitė (buv. Ėriškių Juozo Balčikonio pagrindinės mokyklos direktorė),
Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas (Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuo22
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tojai), dr. Vytautas Jokubauskas (Klaipėdos universitetas), Irena Zubauskienė (Ramygalos gimnazijos Kraštotyros muziejaus vadovė) ir kt., straipsniuose papasakojo
apie Ramygalos krašto karius savanorius, aprašė Jotainių, Vainorių, Žvalgaičių,
Ėriškių, Ramygalos ir kitų vietovių karių savanorių žygdarbius.
Mums visiems, ir ypač Ramygalos krašto žmonėms, labai svarbu dabar,
kai senąjį Lietuvos gyvenimo būdą keičia naujasis, technologinis, kai nyksta senojo
gyvenimo realijos, tarmės, gyvosios kalbos lobiai, kai vis aktualesnės šiandienos
problemos: kėlimasis į didžiuosius miestus, emigracija į užsienį, kaimų ir miestelių
nykimas, jų kaita, paskelbti svarbiausias praeities ir dabarties mokslo, meno, kultūros vertybes, neleisti sunykti mūsų senajai kultūrai, perduoti turimas vertybes ateinančioms kartoms. Todėl šioje monografijoje yra daug straipsnių apie išnykusius
ar nykstančius Ramygalos krašto kaimus: Kuršius, Juodžius, Miškinius, Masiokus,
Gudelius, Glebauskus, Dubarus, Pašilius, Janionius ir kt. Didelis dėmesys monografijoje skiriamas ir tautinėms mažumoms, Ramygalos krašto žmonių surinktai
tautosakai – dainoms, sakmėms, patarlėms, priežodžiams, padavimams.
Ši knyga skirta ir turtingai Ramygalos krašto istorijai, ūkio ir švietimo
raidai, čia gyvenusių ir gyvenančių žmonių dvasinei kultūrai atskleisti. Kiekvienas
monografijos skyrius, pradedant dr. Algirdo Baliulio straipsniu „Iš Ramygalos praeities“ (XVI–XVIII amžius), įdomiu Panevėžio kraštotyros muziejaus direktoriaus
Arūno Astramsko moksliniu straipsniu „Ramygalos parapija ir valsčius XIX amžiuje“ ir baigiant skyriumi „Ramygalos krašto žmonės“, papildo kiekvieno, kuris
skaitys šią knygą, istorijos žinias apie svarbiausius šio krašto istorijos įvykius, čia
gyvenusius įvairių tautybių žmones, apie Ramygalos krašto karių savanorių ir partizanų didvyriškas kovas už Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę, apie ramygaliečių
gyvenamąsias vietoves, jų žemės ūkio bendroves, ten dirbančius kaimo žmones.
Monografiją labai praturtina ir straipsniai apie Ramygalos gimnazijos, bibliotekos,
kultūros įstaigų veiklą, apie pedagogų ir kultūros veikėjų edukologinę veiklą, sukurtą Ramygalos krašte kultūrinio gyvenimo panoramą.
Ramygalos krašto istorija tokia turtinga, kad keli šimtai knygos puslapių
su parašytais ir visiškai parengtais spaudai straipsniais netilpo į popierinės laidos
tomą, nes jo maksimalią apimtį, kurią pasiekėme, riboja spaustuvės įrišimo mašinų
galimybės. Šiuos straipsnius, kartu su visais popierinės laidos straipsniais, publikuosime skyriuje „Kas į knygą nesudėta“ elektroninėje Ramygalos monografijos
laidoje, kurią išleisime tuoj po popierinės laidos.
Monografija „Ramygala“, didingas rašto paminklas Ramygalos kraštui,
skiriamas įvairioms visuomenės grupėms: aukštųjų mokyklų, gimnazijų ir progimnazijų istorijos mokytojams ir dėstytojams, ikimokyklinių įstaigų pedagogams,
bibliotekoms, regiono kultūros ir švietimo centrams, bažnyčioms, partijų ir draugijų nariams, kraštotyros ir krašto istorijos muziejams, visiems besidomintiems
šio unikalaus krašto istorija. Parengę ir išleidę šią monografiją, galėjome parodyti
pagarbą savo tautos kultūrai, kalbai, praeičiai. Tai didžiulis jos rengėjų darbas.
Visiems, padėjusiems rengti šią knygą, nuoširdžiai dėkoju: „Versmės“ leidyklos
vadovui Petrui Jonušui, atsakingajai redaktorei Živilei Driskiuvienei, dailininkei
Onai Liugailienei, maketuotojoms Violetai Barkauskaitei ir Sigridai Juozapaitytei,
kompiuterių informacinių sistemų specialistei Rimgailei Pilkionienei; suteikusiems
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šios knygos leidybai finansinę paramą: Lietuvos kultūros tarybai, Panevėžio rajono
savivaldybei, UAB „Magnolijai“, UAB „Statybų lyga“ vadovui Dariui Mykolaičiui, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentui Jeronimui Kraujeliui,
Ramygalos krašto žmonėms (jų pavardės įrašytos monografijos rėmėjų Garbės
puslapiuose ir leidyklos interneto svetainėje www.versme.lt); straipsnių autoriams,
parašiusiems daug straipsnių: Irenai Zubauskienei, Liudvikai Marijai Basijokienei,
Vincui Šidlauskui, kun. Edmundui Rinkevičiui, Mantui Masiokui, Joanai Jakienei,
Stasei Mikeliūnienei, Danutei Gaškaitei, Alvydui Samėnui, Marijai Sereikienei,
Alvydui Malinauskui, Jonui Nemaniui, Loretai Kubiliūnienei, Julijai Samsonaitei,
Elenai Augulienei, Petrui Juknevičiui, Vytautui Adomaičiui, Elenai Markuckytei, Donatui Pilkauskui (Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojams), visiems
mokslinių straipsnių autoriams ir kt.; informacinę medžiagą teikusiems: Julijai
Ruzaitei (kalbininko Juozo Balčikonio dukterėčiai), Vyčio apygardos partizanui,
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio kariui savanoriui, „Vėtros“ partizanų būrio vadui
Bronislovui Juospaičiui, Marytei Čeponienei ir Vladislavai Šegamogienei (Ramygalos bibliotekos darbuotojoms), Irenai Zubauskienei, Daivai Leckienei (Ramygalos
gimnazijos bibliotekininkei). Ačiū, ačiū visiems.
Gražina Navalinskienė
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GAMTA
Ramygalos gūbrėtosios kraštovės
sandara ir raida
Rimvydas Kunskas

Įvadas. Klausimų kekė. Metodai. Šiame darbe bandoma sieti
šiaurinės Nev¸žio lygumos dalies, istorinio kraštovaizdžio,
arba kraštovės, struktūrinę ir raidos specifiką su Lietuvos
geologijos ir geografijos problemų keke. Geologijos žinių fondas dedukuojamas į regioną ir į vietovę. Tektoniniai regiono
vienetai, jų neotektoninės tendencijos persipina su slėniuotos
pelkėtos ir gūbrėtos lygumos raidos etapais. Paleogeografinis
metodas naudoja ir naują autoriaus ekspedicijų geomorfologinę
ir stratigrafinę medžiagą, be to, kritiškai vertinami kitų tyrinėtojų skelbti raidos modeliai. Geografinių procesų samprata
neapsieina be dirvožemio, pelkėdaros, upelių kaitos aspektų.
Procesai dažniausiai lemia kraštotvarkos uždavinius. Šis tikslas
nepasiekiamas be gamtinės specifikos pažinimo ir be etninio
paveldo žinojimo ir tausojimo.
Lygumos reljefas. Nevėžio lyguma, kaip ir Paj¿rio lyguma ar Nìmuno delta, yra viena ryškiausių krašto geografinių
vienetų. Jau senųjų tyrinėtojų – H. Mortenzeno, A. Vireliūno,
P. Šinkūno ir S. Tarvydo – raštuose lyguma susieta su Nevėžio
baseinu, o teritoriją apriboja periferinės pakilumos ir gūbriai.
Nuo kitų lygumų Nevėžio baseinas skiriasi neaukštais retais
platuminiais gūbriais, vidurinėje dalyje – ilgomis lomomis bei
pelkėmis, net pelkynais. Pažvelgus nuo kelio, lyguma apyvienodė, tačiau praėjusių dešimtmečių tyrimai tą įspūdį pakeitė:
paaiškėjo ir žemės gelmių, ir upių, dirvų, pelkių, miškų kilmės
bei struktūros įvairovė, nulėmusi vietovių derinius.
Lygumos ašis yra platuminė, pietų–šiaurės kryptimi
tįsanti. Jos bendrasis paviršius įdaubtas į vidurį, nuo 70–80 m
NN pakraščiuose iki 50 m viduryje. Nuo pačios pietinės,
pakaunėje esančios 60 m aukščio dalies, šiaurinė dalis ties
Panevėžiu nusileidžia tik iki 50 m. Reljefą daugiausia modifikuoja gūbriai, nuo
Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2013 08 30,
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų
papėdės pakylantys 10–15 m, rečiau –
mokslo darbų komisijos įvertintas 2015 07 12, pirmą
17–22 m (1 pav.).
kartą paskelbtas 2017 01 26 elektroninio serialinio
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799
Paprastame žemėlapyje matomos
visatekstėje svetainėje www.llt.lt. Straipsnio kodas
upyno kryptys ilgoje Nevėžio lygumoje
elektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT:2017yra dvejopos. Matyt, jos priklausomos
1/25-252/GL.
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1 pav. Nevėžio lygumos šiaurinės dalies reljefo žemėlapis 1:300 000
(izohipsės kas 20 m). Lietuvos žemėtvarkos projektavimo institutas, 1978

ne tik nuo paviršiaus nuolydžio, bet ir nuo gilesnių struktūrų. Beveik visa vakarinė Nevėžio lygumos dalis nuo Šeduvõs iki Vilkijõs turi šiaurės vakarų–pietų
rytų krypties Nevėžio intakus, o rytinė lygumos dalis ryškiai dvejopa. Nuo Linkavõs upės lanko iki Ramôgalos bei Pašiliÿ pakilumų Upôtė ir jos intakai teka į
šiaurę, o Obeliìs intakai vieningai nuteka į pietus. Ramôgalos–Krekenavõs linijos
struktūrinė reikšmė neabejotina.
Nevėžio slėnis yra ir senslėnis, ir didslėnis, paveldėtas iš ankstesnių ledynmečių periodų. Su visu terasų spektru jis platesnis negu 1 km. Jo gylis 20–27 m.
Nevėžio slėnis su paslėnio 4 km juosta ir su įtekančių upių žemupiais pasižymi
vidutinio išraiškingumo raguvų sistema, labai senais, kelis tūkstantmečius sustojusiais upės vingiais. Kai kuriais konservatyvumo bruožais Nevėžis primena Šešùpės
žemupį, nes buvo sukurtas panašios ledyno vakarinės plaštakos, tiktai Nevėžio
istorijoje slėnio terasas kiek komplikavo nuotėkio krypties permaina.
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Kai Nevėžio lygumos šiaurinė riba, vedama Nevėžio ir Lėve¹s tarpupiu,
lygumos plotas apskaičiuotas 5 455 km2. Baisógalos–Upytės–Trošk¿nų linijoje lygumos plotis – apie 65 km, o ilgis nuo pakaunės iki Panevėžio – 95 km.
Gelmių storymės. Paleozojus. Ramygalos kraštovės ir visos Nevėžio lygumos
nuosėdinės dangos klodai gana įspūdingi: nuo 850 m storio rytiniame pakraštyje
iki 1 200–1 250 m vakariniame. Apačioje stūkso uolinis kristalinis pamatas iš
granito ir granito gneisų. Straipsnyje pateikiamas gana charakteringas Krekenavõs gręžinio sluoksnyno aprašas. Geologams jis atstoja 1 090 m storio geologinį
metraštį (2 pav.)1. Čia matomi išlikę proterozojaus ir apatinė dalis paleozojaus
erų sluoksnių. Viršutinio paleozojaus eros karbono ir permo periodų, mezozojaus
eros triaso, jūros, kreidos periodų, kainozojaus eros paleogeno ir neogeno periodų sluoksnius švariai nuskobė pakilusių sausumų upynas, oro srautai, daugelio
ledynmečių galingos ledo tėkmės. Išimtimi Nevėžio lygumoje liko į vakarus nuo
Kėdãinių, tarp Ąžuolãičių ir Jósvainių miško, užsilikusi giluminė įdauba, kur
aptikti dar mezozojiniai apatinės kreidos ir jūros sluoksniai.
Krekenavos gręžinyje matyti gana vientisas kambro, ordoviko, siluro ir
devono sluoksnynas, paliktas prieš 525–375 mln. m. Jis guli ant archėjaus ir
proterozojaus granitų, perkopusių bent milijardą metų. Solidžiuosius paleozojaus
sluoksnius verta trumpai aptarti paleogeografiniu, tektoniniu, sedimentaciniu litologiniu, hidrocheminiu ir biologiniu (paleontologiniu) aspektais.
Proterozojus – tai geologinis laikotarpis nuo 2 500 mln. m. iki 570 mln. m.,
kai žemės plutos kūrimosi, kalnodarų, jūrų ir sausumų kaitos laikai pamažu tapo
biologinės raidos laikais. Tas bioso gimimo laikas siejamas su rifėjaus laikotarpio
pradžia prieš 1 650 mln. metų.
Paskutinė proterozojaus era, vendas (V), prasidėjo prieš 670 mln. m., baigėsi prieš 570 mln. m. Tai pirmųjų nuosėdinių uolienų ir vienaląsčių organizmų
atsiradimo era2, 3.
Tuo metu baigė kurtis grandioziniai baikalinės kalnodaros kalnagūbriai geosinklinose (žemės plutos raukšlėjimosi įdaubose), ėmė grimzti senosios platformos
(nekalnodarinės ramios teritorijos), kauptis jų nuosėdos, aižėti smulkesnės tektoninės
struktūros. Jūrų šelfuose ir seklumose sparčiai vystėsi beskelečių daugialąsčių fauna.
Dėl žemės plutos kilimo ištiko didelis kontinentinis apledėjimas. Grimzdimo
laikais ledynai tirpo, buvo daug fliuvioglacialinių tėkmių, zandrų. Vėl atsinaujino
baikališkieji giluminiai tektoniniai lūžiai.4
Prieš 570 mln. m. prasidėjęs kambro periodas (Cm1, Cm 2, Cm 3) buvo
ankstyviausias paleozojaus eroje. Užtruko jis bent 60 mln. m. Krekenavos gręžinyje apatiniai kambro sluoksniai aptikti 1 075 m gylyje: smiltainis su molingais
tarpusluoksniais. Tada biosas gyveno
karbonatingame jūrų vandenyje. Atsi- 1 Lietuvos TSR Valstybinis gamybinis geologijos korado pirmieji skeletiniai gyvūnai, dabar
mitetas. Hidrogeologinė ekspedicija, Lietuvos TSR
gręžiniai, Vilnius, 1965, t. 2, kn. 4.
visų žinomų tipų bestuburiai.
2
Gailius R. Proterozojus, Lietuvos geologija, Vilnius,
Lietuvoje kambro uolienos kai
1994.
kur tiesiogiai guli ant kristalinio pama- 3 Suveizdis P. Geologinė raida, Lietuvos geologija,
Vilnius, 1994.
to. Storymė nuo 50 m Rytų Lietuvoje 4 Jankauskas T. Kambras, Lietuvos geologija, Vilnius,
1994.
padidėja iki 175 m Vakarų Lietuvoje.
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2 pav. Krekenavos struktūrinis geologinis gręžinys Nr. 1303 (Lietuvos TSR valstybinis gamybinis
geologijos komitetas; Hidrogeologinė ekspedicija, Lietuvos TSR gręžiniai, V., 1965, t. 2, 4 kn)

Nevėžio baseine aptiktos dvi pagrindinės svitos (periodiško sluoksniuotumo ir
kilmės panašumo kompleksai), Lakajÿ ir Lontavos svitų molis ir smiltainis, jūros
pakrantės padermės (Rytų Lietuva). Molyje išliko kirmėlių vamzdelių skleritų.
Vakariau užsibuvo sausuma.
Viduriniajame kambre tektoninis planas labai pasikeitė: vyravusią baikališkos
tektonikos sukurtą sausumą užliejo iš Vakarų Europos plūdusi jūra, jau naujosios
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kaledoniškos tektonikos padarinys. Toje jūroje ėmė daugėti pečiakojų moliuskų ir
trilobitų. Vakarinės jūros plotai su vadinamąja deimenos svita pasižymėjo gėloku
vandeniu ir melsvadumblių gausa. O vėlyvojo kambro jūra jau visai sekli, kartais
virstanti sausa lyguma.
Antrasis paleozojinės eros periodas, prasidėjęs prieš 510 mln. m. ir trukęs
72 m., buvo ordovikas (O1, O2, O3). Didelio Lietuvos geologų būrio, o ypač profesoriaus Juozo Paškevičiaus dėka, šis sluoksnynas labai gerai ištirtas, paverstas
tikru gelmių archyvu.
Žemės pluta dėl kaledoninės kalnodaros grimzdo plačiai ir ordoviko pradžioje, ir viduriniojo ordoviko pabaigoje. Tada kūrėsi Skandinavijos ir Didžiosios
Britanijos kalnai, rūko vulkanai. Jūrų vandenyje suklestėjo pečiakojai ir galvakojai
moliuskai, trilobitai, o ypač – graptolitai, vėliau išnykę dekoratyvūs kolonijiniai
gyviai, kuriuos imta vadinti zooidais. Mat jie yra samanos šakelės, krūmo, spiralės, tinklelio ar strypelio pavidalo bentosiniai ar plūdiniai padarai. Tie zooidai
gyveno tekose tarsi kregždės urveliuose. Kolonijos dauginosi nelytiniu būdu,
pumpuravimu. Dėl formų įvairovės ir dekoratyvumo daugelis paleontologų jaučia
jiems nostalgišką gailestį.5, 6
Tada jūrų dugne gyveno ir visiems žinomos koralų kolonijos, primityvios,
jūrų lelijos, jūrų pūslės, samangyviai, vėžiagyviai. Atsirado ir pirmieji stuburiniai.
Labai paplitę pečiakojai moliuskai sudarė tiesiog organogeninių klinčių klodus.
Galvakojai moliuskai siekdavo 1 m ilgio, o jų kiautai – tarsi trimitai.
Lietuvoje ordoviko teritorija Lietuvoje buvo persimainiusi. Susidarė Vidurio Lietuvos įlinkis, kurio ašis ėjo nuo Vištôčio ežero per Šešùpės vidurupį, per
Raséinius, Šìduvą. Viduriniajame ir vėlyvajame ordovike (O2–O3) čia buvo šilta
negili jūra, tiktai vėlesni pakilimai apardė sluoksnius.
Nevėžio lygumai būdingas 120–155 m storio ordoviko kompleksas. Krekenavos gręžinio vietovėje geologai žymi daugybę faunos turtingų svitų ir horizontų
sluoksnyną: Armonõs sv. (žiūrint nuo apatinių seniausių sluoksnių), Mede¤kių sv.,
Mikonių–Júodupės sv., Azerio h., Vyžūnų sv., Kraštÿ sv., Sartÿ ir Kriaunÿ sv.,
Šve¹tupio sv., Aulìlių sv., Vilùčių sv., Lùkštų sv., Vorės sv., Meil¿nų sv.,
Svedasÿ sv., Ukmergės sv., Kùldigos sv.7
Litologiškai įdomios Vidurio Lietuvos įlinkio nuogulos yra glaukonitiniai
smėliai ir smiltainiai, labai charakteringi ordovikui, tuo tarpu silūro, ypač devono
periode, paplito smėlio mineralas cirkonas. Dėl to tektonikos kaitą lydėjo ir mineralų
sedimentacinė kaita. Gręžinio kernų apraše įprasta subtiliai apibūdinti nuosėdų
spalvas ir atspalvius. Iš spalvų preliminariai sprendžiama apie sedimentacijos
sąlygas, lagūnos, jūros, vandenyno gylį, hidrocheminius procesus. Antai oksidaciją sekliose ir dinamiškose facijose, paprastai priedugnėje, kur įprastos aerobinės
sąlygos, nurodo raudonspalvės ar rudos nuosėdos. O gilesnėse ar giliose facijose, kur deguonies trūko, vyravo anaerobinės sąlygos, klestėjo redukciniai 5
Paškevičius J. Ordovikas, Lietuvos geologija, Vilnius,
hidrocheminiai procesai, anaerobinės
1994.
bakterijos, ten nuosėdų spalvų gama 6 Друщиц В. Б. Палеонтология безпозвоночных, Изд.
МГУ, 1974.
nuo pilkos iki žalsvos, žalios, melsvos 7 Suveizdis P. Geologinė raida, Lietuvos geologija,
Vilnius, 1994.
arba juodos. Vidurio Lietuvos įlinkio
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ir Nevėžio lygumos facijose juodo molio bei argilito sluoksniais su graptolitais
klostėsi gilokose įlankose (O2). Tuo tarpu apatinio ir viršutinio ordoviko (O1, O3)
uolienos daugiausia raudonspalvės ir siejasi su sekliavandenėmis facijomis.
Kur priedugnio vandens apytaka buvo menka, o jūros vanduo šiltas, normalaus druskingumo, gyvūnijos grupių fauna buvo ypač gausi. Seklios šelfinės
jūros vandenyje buvo gausu detrito (dumblių ir kitokio bioso atmirų), klostėsi
gniutulinės tekstūros klintys su marga mozaiška organine struktūra. Tačiau didesnės įlankos dugne daugiausia viešpatavo redukcijos procesas, todėl sedimentacijos
paviršiai neretai randami piritizuoti (su auksaspalviais pirito kristaliukais) arba
dažnos ir mineralo markazito konkrecijos (koncentracijos židinėliai), arba tiesiog
tamsus detritas su pirito konkrecijomis. Krekenavos gręžinyje pilkai žalsvi klintingi
moliai turi vadinamųjų biomorfinių klinčių lizdų, kurie yra taip pat konkrecinės
darybos. Taigi, konkretizacija buvo labai būdingas hidrocheminis procesas tiek
paleozojuje ir kainozojuje, tiek ir ledynmečio ežeruose.
Vidurinio ordoviko Lukštų svitos laikotarpis (prieš 465 mln. m.) buvo maksimalios transgresijos laikas, jūra buvo giliausia ir klostė juodus molius su graptolitais.
Transgresijai traukiantis, prasidėjo vėlyvasis ordovikas (pr. 460 mln. m.), vėl įsivyravo
gniutulinės klintys. Atsigavo moliuskai ir trilobitai. Vėl būta didelės transgresijos.
Su karbonatais vėl kaupėsi organinė augalinė (dumblių) medžiaga. Seklioje jūroje
dumbliai atklojo bitumingus tarpusluoksnius; juose pasitaiko skystos naftos.
Šiek tiek mįslingas yra ordoviko pabaigos pasaulinio vandenyno seklėjimas.
Jis aiškinamas pietų pusrutulio apledėjimu. Dėl žemo jūrų lygio kalta buvo jau
ne tik tektonika, bet ir klimato atšalimas.
Silūro periodas (S1, S2) prasidėjo prieš 438 mln. m., užtruko 28 mln. m.
Periodo pirmoje pusėje vėl prasidėjo vandenyno transgresija. Ji paliko molingas
facijas su graptolitų fauna ir karbonatines su bentoso grupėmis. Silūrui įpusėjus
atsinaujino kaledoninė kalnodara, o jūra pasitraukė. Periodo pabaigoje seklios jūros
dar siaurėjo, o žemės pluta daugely vietų kilo. Lietuvoje užtruko kontinentinės
lagūnos, ežerai. O geosinklinos vėl smarkiai raukšlėjosi, griaudėjo vulkanai8.
Fauna ir flora buvo gausi. Panašiai kaip ordovike, gilesnėse jūrose dugną
puošė graptolitų sodai ant molingo, organingo dumblo (3 pav., B).
Sekliajūrėmis džiaugėsi koralai, samangyviai. Moliuskų buvo itin didelė įvairovė: galvakojų, pilvakojų, dvigeldžių. Tačiau mažėjo trilobitų. Jų vietoje įsikūrė
vėžiagyviai, pasirodė net ilgakojai gigantostrakai. Tarp dygiaodžių vyravo jūrų lelijos.
Iš stuburinių tobulėjo bežandės ir kremzlinės žuvys protonegės, arba protovijūnai,
mūsų poledynmečio vijūnų prototipai. Atsirado ir kaulinės žuvys. Iš augalų geriausiai vešėjo karbonatiniai dumbliai. Sausumos psilofitai (siūliniai) turėjo būti dar reti.
Nevėžio baseino silūro periodo sluoksnių storis – 250–350 m. Sistema Lietuvoje ištirta daugiau negu 100 gręžinių.
Pro Ramygalą submeridianine kryptimi eina riba tarp dviejų silūro facijinių
zonų: karbonatinių facijų Mozūrijos–Baltarusijos anteklizės (megagūbrio) šlaito
rytuose ir molio bei karbonatingų molio facijų Baltijos sineklizėje (megaįdauboje)
vakaruose. Gilėjant silūro jūrai, kaupėsi
molingos nuosėdos su graptolitais, o 8 Paškevičius J. Silūras, Lietuvos geologija, Vilnius,
1994.
jai seklėjant – molingos karbonatinės ir
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3 pav. A – Silūro sistemos facijų pjūvis per Mozūrijos–Baltarusijos
anteklizės šlaitą, ties Nevėžio morenine lyguma, Rytų Lietuvos kalvynu
ir fliuvioglacialine lyguma (pagal J. Paškevičių, 1994). Pagrindinės
svitos ir faunos grupės: B – Silūro periodo būdingiausi faunos
atstovai – graptolitai

karbonatinės su dugnine fauna, visokiais moliuskais. Ties Nidâ silūro sluoksnyno
prigręžta net 836 m storymė, taigi Baltijos sineklizė silūre grimzdo giliai. Sineklizės šlaitas apie Krekenavą ar Ledus (Kėdainius) leido sedimentacijos pertraukas,
nuosėdų išplovimus ir piritizuotus klinčių paviršius, o tai jau antrinė minerodara.
Svarbiausias sluoksnyno svitas, sluoksnių faunos kompleksus galima matyti
stratigrafiniame fragmente, skersiniame silūro pjūvyje per Nevėžio lygumą (3 pav., A).9
Silūre dažnai būta giluminių anaerobinių sąlygų, giliavandenių facijų, 9 Ten pat.
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klosčiusių juoduosius molius su graptolitais. Gausi nusėdusi organinė medžiaga
išskyrė reikšmingus sieros vandenilio kiekius, gal panašiai, kaip dabar vyksta
Juodojoje jūroje. Vidutinio gilumo šelfe kaupėsi žalsvai pilki klintingi moliai ir
dumblai. Ant jų klestėjo daugiarūšis bentosas.
Silūro pradžioje ir pabaigoje anteklizė reikšmingai kilo. Facijos jos šlaite
buvo labai kaičios; sekli priekrantė su bentoso fauna, su koraliniais rifais arba su
molingais ir gniutuliniais karbonatiniais dumblais, tai vėl lagūniniai dolomitiniai
dumblai net su pluoštinio gipso selenito tarpusluoksniais, kartais ir raudonspalviai
karbonatiniai moliai – visai nusekintos facijos (Krekenavos gręž., 2 pav.).
Gerai ištirtos Lietuvos silūro sistemos (paleontologijos, litologijos, geofiziniai
metodai) svarbiausia fauna – graptolitai – yra suskirstyti į ekologines zonas. Karbonatinėms facijoms pažinti labai svarbūs ir konodontų, išlikusių mažų dantukų
pavidalu, moliuskų, vėžiagyvių, bežandžių ir žuvų fosilijos. Tuo tarpu judrioji
fauna, nektonas – žuvys ir galvakojai moliuskai – vis labiau prisitaikydavo prie
jūros gylio svyravimų, šimtų regresijų.
Negiliame šelfe, švariame šiltame vandenyje daugėjo koralinių rifų kolonijų.
Juose pasitaiko ir naftos, tarsi kontrastuojančios su koralų švara. Kartais faunos
liekanos turėjo tiesioginės įtakos litologijos procesams. Štai dolomitų kavernos
(tuštumos) susidarė ištirpusių moliuskų geldelių vietose. Kaverningi dolomitai
būna epigenetiniai (litologiškai persikeitę), turi žalsvai pilkus dolomitizuotų mergelių
lizdus (Krekenavos gręž., 490 m). Epigenezė per milijonus metų labai įvairino
sluoksnyno litologiją ir veikė faunos bendrijų planinę struktūrą.
Paskutinis silūro sistemos aukštas, Pržidolis (bendras vardas su čekais), yra pripažintas tarptautiniu mastu. Tam labai pravertė gerai išstudijuoti graptolitų zonų niuansai.
Silūro ir devono sandūroje graptolitų sodai beveik išnyko, labai išretėjo svarbiausi konodontai, pečiakojai moliuskai, bežandžiai, vėžiagyviai. Devono pradžioje
lagūninis jūrinis silūro baseinas virto lagūniniu kontinentiniu baseinu.
Devono sistema (D1, D2, D3) išsiskiria didele nuogulų ir faunos likučių
įvairove, nes geologiniai aktai vyko dviejų tektonikos ciklų – kaledoninio ir hercyninio – sandūroje. Prasidėjęs prieš 410 mln. m. periodas užtruko 55 mln. m.
Negilios silūro jūros nejudrioje platformoje virto sausuma bei priekrantine lyguma,
periodiškai apsemiama. Sumenko arba išnyko buvusi gausi bentosinė fauna, užtat paplito kremzlinės ir kaulinės žuvys. Devonas paleontologus ypač sudomino
šarvuotosiomis ir riešapelekėmis žuvimis. Tai gyviai su migrantų genais. Tik per
10 mln. m. riešapelekės žuvys sugebėjo virsti ropliais ir amfibijomis, šeimininkauti
dviejose stichijose. Prisitaikė naujų formų pečiakojų moliuskų rūšys, vėžiagyviai,
filipodai, jūrų lelijos, samangyviai telkėsi į rifus. Tada ir aktyvieji galvakojai moliuskai, kalmarų protėviai, padarė raidos šuolį.10
Sunormalėjus Žemės atmosferai, susidarė sąlygos staiga išplisti sausumos
augalijai. Ankstyvajame devone klestėjo psilofitai (siūliniai ar virviniai augalai),
tačiau periodo pabaigoje papartainiai ir plikasėkliai juos jau buvo užgožę ar
visai išstūmę. Klimatas buvo karštas, tačiau drėgni periodai keisdavo sausuosius.
Nevėžio lygumos šiaurinėje dalyje išliko 400–600 m storio devono pe- 10 Narbutas V. Devonas, Lietuvos geologija, Vilnius,
1994.
riodo sluoksnynas, o ties Krekenavâ –
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470 m storio. Sluoksniuose pastebimas dažnas klimato kitimas, ypač ryškūs
sausros, dykumėjimo ir ežerų druskėjimo periodai, vadinamieji evaporatinio tipo
(išgaruojantys) baseinai. Būta dykuminių plokščiakalvių, nuo kurių tik vėjas nupustydavo smėlį ir klintis (D2). Tačiau sekdavo ir staigokos jūros transgresijos,
kokia buvo Narvos transgresija. Ją Nevėžio lygumoje išreiškia Ledų svitos per
60 m storio dolomitinio mergelio klodas. Įdomu, kad transgresija užliejo karstinės
ir sedimentacinės brekčijos (nuolaužinės skaldos) plotą. Nuosėdų kontrastingumas
byloja apie sudėtingą lagūnos praeitį. Virš brekčijos slūgso gipsu sucementuoti
smiltainiai su dolomito ir molio tarpusluoksniais – druskingų baseinų pabaigos
pulsacijų padariniai.
Evaporitas (garavimo produktas) gipsas reikalauja nuolatinės jūros vandens
prietakos ir didžiulio išgaravimo. 1 m storio gipso sluoksnis pareikalauja išgaruoti
net 300 m jūros vandens sluoksnį. Evaporitų tyrimas leido kilti vadinamajai barų
teorijai. Pro įlanką ar lagūną skiriantį barą (priekrantės smėlio pylimą) vanduo
patenka į lagūną. Intensyviai garuojant vandens koncentracija vis didėja, kol prasideda gipso ar akmens druskos nusodinimas.
Barų teorija buvo spontaniškai ir sėkmingai taikoma neolito laikų žymių
technologų ir Lietuvos pajūryje. Neolite žvejų genčiai namie išgauta druska buvo
svarbi bendruomenės nepriklausomybės sąlyga. Prieš trisdešimt metų šio straipsnio autoriui bendradarbiaujant su archeologais, remiantis detaliu jūros pakrantės
zondavimu ties Nida, sunkiųjų mineralų analize ir keramikos fragmentų analize,
pavyko nustatyti neolito žvejų kultivuojamos Parnidžio lagūnos druskos garyklą
ir didžiulių puodų druskos viryklą.11
Devono tyrinėtojas V. Narbutas teigia, kad be aridinio klimato gipso ir
druskos sluoksniams susidaryti reikėjo tektoninio žemės plutos aktyvumo. Tektonikos buvimą viduriniajame devone patvirtina itin paplitusi nuošliaužinė brekčija,
pagausėdavusi per žemės drebėjimus. Tektoninį aktyvumą liudija ir lamstuota
nuošliaužinė tekstūra, įvairios sluoksnių deformacijos.
Viršutinio devono druskingos lagūnos ryškiai išreikštos ir Nevėžio lygumos
areale. Po labai permainingos jūros ir sausumos kovos, po daugybės transgresijų
iš Maskvos sineklizės devono pabaigoje nusistovėjo žemynas, nuosėdose vyravo
priekrantiniai smėliai ir smiltainiai. Rytų Europos jūra kartais virsdavo migruojančių
upių deltomis, lagūnomis. Sausame devono klimate jų dugne kaupėsi dumblas
su sieros vandeniliu, tad kristalizavosi piritas, gipsas, akmens druska. Būta ir
ištisinio gipso sluoksnių, dar dažniau – dolomito, klinties ir molingo domerito.
Krekenavos gręžiniuose, Šventõsios svitoje (D3), matyti dažnas ritmiškumas,
iki 12 ritmų per 90 m storį; apačioje smėlis ar smiltainis, aukščiau aleuritas,
aleuritinis molis, molio lęšiai. Devono smėliuose gausu mineralo cirkono, didelis ir staurolito, geležies aliumosilikato
kiekis. Spėjama, kad staurolitas galėjo
11
Kunskas R. Neolito laikų Parnidžio lagūna. Ribūti ardomas šiaurės vakaruose stūkmantienė R. Nida. Senųjų baltų gyvenvietė, Vilnius,
12
sojusiame Baltijos skyde.
1989.
Tåtulos svitoje (D3) klostėsi gip- 12 Narbutas V. Pabaltijo devono kai kurie aktualūs
stratigrafijos ir nomenklatūros klausimai, Pabaltijo
sas su pilku dolomitu ir dolomitiniu
devono stratigrafijos ir paleogeografijos klausimai,
Vilnius, 1964.
mergeliu. Ši svita negiliai po kvartero
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nuogulomis slypi ir Upytės, ir Krekenavos apylinkėse. Poledynmečiu įvykusios
karstinės pradubos, kokia buvo ir Čičínsko kalne prie Upytės13, Vešetõs slėnyje
link Panevėžio ir Glitėnų daubų virtinė vakariau Krekenavos, greičiausiai buvo
Tatulos svitos gipso tirpimo pasekmė.
Tektonika – daugybės mįslių atsakymai. Žemės paviršiaus pobūdis ir tektoniniai judesiai visus geologinius amžius būna susiję tarpusavyje ir kiekviename regione
turi daug savitumų. Vidurio Lietuvoje jie gana sudėtingi, paslėpti, diskretūs. Nors
visur galiojo dinaminė facijų kaita, Žemės plutai grimztant plito jūros, kylant jos
atsitraukdavo. Paviršių raižė upių tėkmės, žemino liūčių nuoplova, vėjo nuopūta arba
šalčio ardymas. Pleistoceno periodu pasitaikydavę ledynų periodai upių slėnius ir
paviršių veikė dar galutinai neišaiškintais būdais. Stagnacinės ledynų teorijos priverstos modifikuotis. Tam labai pravertė ir tektoninės blokinės ledyno dinamikos idėjos.
Tektonikos moksle žinomi paviršiaus deformavimo būdai – plyšiai, sprūdžiai,
lūžiai – paliesdavo ir stambesnes struktūras: įdaubas, sineklizes, grabenus, horstus, anteklizes. Tektoniškai ramiais laikotarpiais paviršius platformose svyruodavo
+–1–3 milimetrų per metus, kaip dabar Lietuvoje, o kalnuotose šalyse – keliolika
milimetrų. Kalnodaros laikotarpiais staigūs reljefo pokyčiai vyko ir vertikalia, ir
horizontalia kryptimi. Žemės drebėjimo metu blokai, net atskiros uolos, pasislinkdavo 1–5 m.14
Lietuva glūdi Rytų Europos platformoje. Sluoksniai pergyveno ikiplatforminį
ir platforminį raidos periodus. Dar prieš platformos laikus, prieš sluoksnių sutvirtėjimo etapą, susidarė archėjaus – proterozojaus kristalinių uolienų pagrindas.
Taip sausumų ir jūrų uolienų nuosėdinė danga klostėsi ant uolų. Tai vyko kone
milijardą metų nuo proterozojaus – per visą paleozojų, mezozojų ir kainozojų,
pagrindines geologines epochas. Žemės giluminiai judesiai, vadinami tektoniniais,
ir apačioje esančiame pamate, ir viršuje slūgsančiose nuosėdose palikdavo savo
padarinius – deformacijas (3 pav.). Rytų Europos platformoje tai atsitikdavo gretimų kalnodaros sričių dūkimo laikotarpiais, orogenezėse, arba kalnodarose.
Žemės pluta ketursluoksnė. 60–40 km gylyje glūdi bazinių uolienų sluoksnis, 40–15 km gylyje – granatų–piroksenitų, metalų – gabrų, amfibolitų sluoksnis,
15–0,5 km gylyje – granitų – gneisų sluoksnis. Nuosėdinė danga – jau ketvirtasis
sluoksnynas15.
Gręžiniais pasiekiamas granitų – gneisų sluoksnis yra absoliučiai kristalinis,
sudarytas iš kvarco, feldšpatų ir plagioklazo. Granitai ir gneisai sudaro ir pakylėtus blokus, išgaubtas ir įgaubtas formas ir įvairiausias plyšėtas struktūras. Plutos
raukšlių daryba, deformacijos geologų nustatyti jau kareliškame tektoniniame etape,
kuris ne jaunesnis negu 1900 mln. m. Negana tokio solidaus amžiaus, į granitų
praplaišas iš apačios įsiterpia archejiniai blokai bent 2000 mln. m. senumo. Lietuvoje patys seniausi ikiplatforminiai
tektoniniai lūžiai yra būtent kareliškojo
13
Kunskas R. Paleogeografijos pastabos apie Nevėžio
etapo. Aptikti Pietų Lietuvoje, jie eina
lygumą ir Upytės apylinkę, Upytė, Vilnius, 1986.
įstrižine, PV–ŠR kryptimi. Labai sena 14 Suveizdis P. Tektonika, Lietuvos geologija, Vilnius,
1994.
yra ir ŠV–PR krypties lūžių sistema16.
15
Suveizdis P. Tektonika, Lietuvos geologija, Vilnius,
Geologinėje Žemės istorijoje buvo
1994.
4 didžiosios kalnodaros, arba orogene- 16 Ten pat.
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zės: baikalinė (kambro perd.), kaledoninė (ordoviko, siluro), hercyninė (devono,
karbono, permo) ir alpinė (permo, triaso, juros, kreidos, paleogeno, neogeno,
kvartero perd.).
Platforminiai lūžiai buvo aktyvūs ir ikiplatforminiame etape, tačiau sprūdžiais ir pakopomis ypač pasižymėjo nuosėdinėje dangoje. Iš tikrųjų, be nuosėdinės dangos mūsų lygumos panėšėtų į kalnus. Tų kalnų vakarinėje dalyje būtų
giloka įdauba – Baltijos sineklizė, o pietinėje – pakiluma, Mozūrijos–Baltarusijos
anteklizė. Jų šlaitai sudaryti grandinių pakeltų ar įgrimzdusių didžiulių, dešimtis
kilometrų nutįsusių blokų. Anteklizės šlaite barkšotų 100–200 m aukščio pakopų.
Tektonines struktūras geologai skirsto į I, II ir III rangus. Pateiktame struktūriniame tektoniniame žemėlapyje matyti visi 3 rangai (4 pav., A).
Mūsų lygumos sandarai labai reikšmingas alpinis struktūrinis kompleksas,
nuo apačios prasideda tik palaidotų neogeninių slėnių ir kitokių struktūrų kompleksų, žvyrynų ir priemolio persisluoksniavimų įrėžiuose, pvz., apie Pågirius.
Lygumose pasitaiko į senslėnius ir likslėnius įsiterpusių ledynų tirpimo molio
sluoksnių. Apskritai mįslingų giluminių slėnių paplitimas byloja apie neogeno ir
kvartero neotektonikos etapo giliųjų tektoninių judesių reikšmę. Alpinio komplekso
struktūros ir jų potencija neišsaugojo pačios nuosėdinės dangos. Toks yra Nevėžio
lygumos paradoksas.
Nevėžio lyguma įeina į vadinamąją Šiaurės Lietuvos pakopą, kuri šiaurėje
nueina iki Latvijos teritorijos (4 pav., B). Rytų pusėje išskiriama Rytų Lietuvos
monoklina ir Vidurio Lietuvos kyšulys. Pakopų tektoniniai lūžiai buvo aktyvūs
daugiau negu du tektoninius etapus. Savo forma pakopa yra monoklina, maždaug 4 m/km pasviręs kristalinio pamato paviršius (70 × 50 km), nugrimzdęs
800–1 000 m. Vidurio ir Rytų Lietuvoje su grabenais (loviais) ir horstais (stuomengūbriais) siejasi palaidoti slėniai ir požeminio vandens sankaupos. Tai labai svarbus
struktūrinis dėsningumas.
Naudodamiesi geofiziniais kompiuterinės interpretacijos metodais, taip pat ir
gravitacinio lauko terasavimo operacijomis, jaunesniosios kartos geologai Saulius
Šliaupa ir Michailas Popovas nustatė įdomių dėsningumų. Beveik visos neotektoniškai aktyvios linijinės zonos eina iki vidurinės plutos ar dar giliau. Toms zonoms
teko tektoninių jėgų koncentracijos vaidmuo. Užtat joms ir būdingas recidyvumo,
tektoninės reaktyvacijos procesas, kuris ypač pasireiškė neotektoniniame etape
(neogene ir kvartere; 4 pav., A.)17. Lietuvos geologijoje tas reaktyvuotas linijas jau
priimta vadinti neotektoninio aktyvumo zonomis.
Naujosios alpinės kalnodaros paveikta neogene Nevėžio lyguma pakilo.
Tada buvo lemtingi jau ne ilguminės krypties (V–R) tektoniniai lūžiai kaip permo
periode, hercyninės ir alpinės kalnodarų sąvartoje, o įstrižiniai, daugiausia PV–ŠR
krypties (rytlinkiai). Paviršius pasviro į pietvakarius. Ta kryptimi pasuko ir upių
slėniai. Dėl upyno paveldėjimo įvairių Lietuvos tyrinėtojų nuomonės skiriasi.
A. Šliaupa rado pagrindinę magistralę
nuo Kauno vietovės pasukus į pietus,
17
Šliaupa S., Popov M. Linkage between basement
J. Paškevičius ir A. Basalykas – į vakaand linear structures in Lithuania, Litosfera, 2,
rus. A. Šliaupos prieškvarterinis slėnis
Vilnius, 1998; Kondratienė O., Vonsavičius V.
Kvarteras, Lietuvos geologija, Vilnius, 1994.
įjungė ir Pronevėžį.
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4 pav. A – Neotektoniškai aktyvios linijinės zonos (A. Šliaupa, 1998). Tarpregioninės
zonos turi tarptautinius pavadinimus (storesnės linijos), regioninės ir lokalinės dažniausiai
lygiagrečios tarpregioninėms (plonosios linijos); B – Pabaltijo tektoninio rajonavimo schema
(pagal P. Suveizdį, A. Brangulį ir V. Pūrą). Struktūrų ribos: 1 – stambiausių – Baltijos
sineklizės, 2 – pirmos eilės (sineklizės ribose), 3 – antros eilės struktūros, artimos Nevėžio
lygumai, įvardytos schemoje
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Pokvarterinis paviršius. Lieka nemenkas metodinis ir koncepcinis palaidotų
slėnių rekonstrukcijos klausimynas. Daugelyje modelių įrėžiai neišsitenka slėnių
formos apibrėžtyje. Tų modelių esama daugiau kaip dešimt. Ypač neapibrėžtas
slėnių užkonservavimas ledyno nuogulomis. Svarbesnėmis hipotezėmis laikytinos:
tarpuslėniuose išlūstinti kreidos sluoksniai ledyno liežuviams įslenkant, tektoninių
blokų nulemtas upių tinklas neogene ir tarpledynmečiais (autoriaus nagrinėjamas
straipsnyje), esminis neogeno upyno palikimas (autoriaus toleruojamas). A. Šliaupa
savo rekonstrukcijose griežčiau atskyrė senslėnius nuo bendrojo paviršiaus, nuo
ikikvarterinių plynaukščių. Tas paviršius įgavo gana pakopėtą pavidalą. Jis gali
būti priklausomas nuo jūrinių nuogulų atsparumo ardymui ir nuo tektoninių
lūžių apibrėžto karkaso (5 pav., A). Nustatyta, kad centrinė Lietuvos teritorija
su Nevėžio lygumos pietine dalimi yra šimto kilometrų ilgio ir pločio +10 m
abs. a. pakopa. Šiaurinė lygumos dalis atitinka jau +35 m pakopą. Sugretintos
su ledyninių kraštinių darinių vietovėmis, pakopų ribos tik iš dalies su jomis
siejasi (5 pav., B).
A. Šliaupos žemėlapis ir prekvartero palaidoto paviršiaus koncepcija bendraisiais bruožais sutampa su ankstesniu O. Kondratienės ir V. Vonsavičiaus
modeliu (6 pav., A).18 Nors genezinė pakopų pusė slepia dar daug neaiškumų,
šio straipsnio autorius eskaloparadigmą (pakopėtumo fenomeną) laiko viena perspektyviausių metodinių sistemų geologijoje. Prisimintina, kad pusę amžiaus ji
buvo nepagristai puolama konservatyvių priešininkų, nepaisant jos geofizinių ir
geoenergetinių argumentų.
Remdamasis gana turtinga kvartero ir viršutinio devono gręžinių medžiaga autorius bandė detaliau paryškinti Nevėžio lygumos šiaurrytinės dalies pokvarterinį paviršių, jo priklausomybę nuo geologiškai paveldėtų upyno įrėžių į
devono klodus (6 pav., B)19. Nepaneigiant A. Šliaupos pavaizduotų pokvarterinių pakopų, jose galima išryškinti mezoreljefo elementus: 25 m reliatyvaus aukščio Trošk¿nų pakilumą, 40–50 m reliatyvaus gylio Kavãrsko–Tauj¸nų–Pagirių–Kė
dainių įrėžį (Praobelies), panašaus gylio Prašventosios įrėžį žemiau Kavarsko.
Darytina prielaida, kad pakopėtumas orografiškai ir geneziškai susietas su palaidotų ar atsikūrusių slėnių (likslėnių) paveldu. Esmingiausia to priežastis – milijardo
metų senumo tektoniniai lūžiai ir 3–5 mln. m. rezonavusios neotektoninio akty
vumo zonos.
Dar grumiasi prieštaringos ledynų užslinkimo ir jų buvimo Lietuvos teritorijoje koncepcijos. Pirmųjų ledynmečių agresyvumą ir ardomąjį ar skobiamąjį
darbą gal ir galima pripažinti, tačiau paskutiniojo, Nemuno (Vyslos, Valdajaus,
Viurmo) vardu vadinamo, užslinkusio prieš 120 tūkst. m., etapus, veiklos pobūdį,
slinkimą į pietus ir pietryčius, tenka peržiūrėti. Viena paskutiniųjų ledynmečio
periodizacijos schemų pateikiama 7-ame pav.19 Ledyno srautų tirpimo vanduo,
smėlio ir žvyro nešmenys mūsų kraštą galėjo pasiekti jau prieš 65 tūkst. m.,
kai pats ledynas užslinko ant Latvijos
teritorijos. Gali būti, tai buvo vasariniai srautai, įsiveržę į senuosius upių 18 Šliaupa A. The tectonical structure of the Lithuanian geological area, Litosfera, Vilnius, 1998, t. 2.
slėnius, nors nepaneigtas ir plastiškų 19 Kunskas R. Ežerų ir pelkių ekosistemų raida, Vilnius,
2005.
ledyno liežuvių (ingresinių lobų) įsiver37
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5 pav. A – A. Šliaupos nustatytas bendrasis pakopėtasis pokvarterinio reljefo pobūdis.
Pakopų reljefas ryškėja į pietvakarius ir į rytus nuo Ramygalos. Detaliau reljefas analizuotas
šiaurrytinėje Nevėžio lygumos dalyje (6 pav., B, R. Kunsko analizė); B – Pakopinio
pokvarterinio reljefo lyginimas su A. Basalyko ledyno pakraštinių darinių žemėlapiu.
Kampe yra ledyno plaštakų schema, kur Nevėžio plaštaka palyginti mažai diferencijuota
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6 pav. A – ledynmečių nuogulų palaidoto paviršiaus svarbiausi
orografiniai vienetai (V. Vonsavičius, O. Kondratienė, 1994);
B – Kvartero arba pleistoceno nuogulų pado izolinijos kas 10 m.
Pietinės kartoschemos dalies siaura, gili, neigiama forma yra ledyno
srautų išgraužta devono uolienose. Ji sutampa su neotektoniškai
aktyvia linijine zona. Panašios kilmės ir kampe esanti Šventosios
ledyninė išgrauža (schema sudaryta R. Kunsko)
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žimas į Pranevėžio, Pradaugyvenės, 7 pav. Bendraeuropinė vėlyvojo pleistoceno
Prašventosios senslėnius. Paslėniuo- stratigrafinė ir paleogeografinė schema (1995)
se bent 40 tūkst. metų tvyrojo arktinė
stepė ir tundra, ganėsi elniai ir mamutai, kromanjono medžiotojams buvo darbo.
Ledynų palikta danga. Tiesiogiai mūsų lygumą ledynas užgriuvo prieš
22 tūkst. metų. Milžiniškas ledo skydas elgėsi ne kaip buldozeris, kaip buvo aiškinama dar prieš 40–30 metų, o greičiau kaip žemas, bet modernus tankas miesto
gatvėse, bent jau mūsų krašte. Rinkosi jis žemiausias vietas, vikšrai neardė senojo
lygumos ar kalvyno lomų grindinio. Tiktai sustorėjusiam skydo pakraščiui atsirėmus
į kalvų kliūtis, neišvengta stūmimo ar paviršinio nuardymo. Nevėžio lygumoje
galima atsekti didžiulės ledyno plaštakos nevientisumą, daugiasegmentiškumą,
kartais ir smulkesnes skaidulas, vadinamuosius ledyninius pirštus. Atslenkančio
ledyno frontinis pakraštys nebuvo status. Veikiau daugelyje klimatinių fazių jis
buvo takus, plastiškas. Morenos, nuardytos terigeninės medžiagos malimas į
moreninį priemolį, pernešimas, nuguldymas lygumoje buvo atliekamas skirtingos
fizinės būsenos ledyno tarpusluoksniuose.
Negyvo ledo fenomenas. Paviršiaus nelygumas, ilguminiai nedideli gūbriai
buvo palankūs susidaryti ledyno plaštakos suplonėjimui, plyšiui ir ten akumuliuoti nešamą moreną, žvyrą ar smėlį. Skersai plaštakos pasitaikančios ilguminės
krypties kliūtys, dažniausiai sutapdavusios su neotektoninio aktyvumo zonomis,
buvo pretekstas ledyno plaštakai stagnuoti, jos pakraščiui sustorėti, jei buvo sniegingas periodas, ar atitrūkti pavieniams pakraščio ledo luitams, jei buvo laikinas
atšilimas. Ir progresuojančio, ir tirpstančio bei regresuojančio ledyno labai svarbios
stagnacijos, arba recesijos, skersinės linijos ir ties jomis bazavęsi ledyno pakraščio lankai Lietuvoje žinomi ties Mūšõs aukštupiu (Šiaurės Lietuvos fazė, stadija,
tiksliau – lokacija), ties Neriìs, Nìmuno ir Dubôsos santakomis (Vidurio Lietuvos
glacilokacija), ties Pietų Lietuvos duburiais, ties Šilavótu ir Simnù (Pietų Lietuvos
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glacilokacija) ir serija ledyno pakraštinių lankų Baltijos kalvyne (Baltijos glacilokacijos). Sudėtinga minėtų ledyno kraštinių darinių struktūra ir daugiasluoksniškumas
byloja apie ledyninę akumuliaciją glacilokacijose ir ledynui šliaužiant į pietus, ir
jam tirpstant, pakraščiui judant šiaurės ar šiaurės vakarų linkui.
Atitrūkę nuo ledyno pavieniai didžiuliai ledo gabalai galėjo būti palaidoti
ledyno nešamoje morenoje, žvyre, smėlyje, pagaliau visai prislėgti į pietus šliaužiančios ledyno plaštakos. Retesniais atvejais tai atsitikdavo ir su keliolikos kilometrų pločio atitrūkusiu priekiniu ledu. Daug dažnesni atvejai, kai buvo paliekami
milžiniški negyvo ledo laukai ledynui jau atsitraukiant. Tokie vieniši ledlaukiai ir
ledo luistai tapdavo poledinių ežerų dangčiais, arba skydais.20, 21 Po jais vykdavo
gana ilga ir intensyvi molio arba aleurito akumuliacija. Taip atsirado didžiuliai
stori Nemuno vidurupio, Šešùpės vidurupio, J¿ros žemupio, Širvintõs vidurupio,
Ventõs aukštupio, Dysnõs vidurupio molynai. Panašios kilmės molynų būta ir
Nevėžio lygumoje, pavyzdžiui, Linkavõs baseine, Linkãučių dauboje. Daugelis
mažesnių ledo luitų, kurie buvo įmontuoti į ledyno nešmenis glacilokacijose arba
kraštiniuose dariniuose, ilgainiui buvo užkloti storesnio ledyno sluoksnių, virto molio
ar aleurito sedimentacijos katilais. Mat nuo slėgio apatinė luisto dalis ištirpdavo
ir tapdavo giluminiais ežerėliais. Tokių katilų molynų randama Šiaurės Lietuvoje,
Linkuvõs gūbryje ir Vidurio Lietuvos gūbryje apie Lapês22, dar šiauriau Kråkių.
Poledinių ežerų ar ežerėlių sedimentacijos pastovumą užtikrindavo poledinė
ramybė, vandens karbonatingumas, koaguliacinė hidrocheminė aplinka ir egzotermiškos energijos taupos dėsnis.
Koaguliaciją galima apibrėžti kaip koloidinių dalelių sukibimą, agregatų
stambėjimą. Efektyviausia lokalinė sedimentacija yra susijusi su ledyninių ir
poledinių ežerų mityba, vandens ir mineralų prietaka į juos, su upelių ir upių
žiotimis. Trumpai sakant, tai yra gėlo ledo tirpsmo vandens ir šarmingo ežero
vandens sąmaišos koaguliacinis efektas. Procesas yra egzotermiškas. Taigi, koloidinės
struktūrinės sistemos koaguliacijoje sumažindamos entropiją (energetinį nuostolį)
atpalaiduoja dispersinių dalelių (molio, dumblo) specifinę paviršiaus energiją. Taip
dispersinė aplinka padidina savo temperatūrą, užtikrina giluminio ežero egzistavimą.23
(N. P. Peskov, 1936).
Pirmasis, bet ne vienintelis, atslenkančio ledyno užsibuvimas Žiemgaloje, jo
stagnacija sukūrė didžiulį Žiemgalos molyną, kuris irgi buvo poledinis. Po kurio
laiko plastiškajam ledynui suaktyvėjus, Lėvens aukštupio, Tatulos, Lėvens žemupio
ir Daugôvenės senslėniais takūs ledyno srautai pasiekdavo ir dabartinę Nevėžio
lygumą. Jų vanduo turėjo platinti Šùšvės, Nevėžio vidurupio, Nevėžio aukštupio,
Mūšiõs ir Šventõsios senslėnius. Jau minėta, kad ankstesni ledynų tyrinėtojai labai
akcentuodavo ledyno pasitraukimo aktus. Tyrimai autorių privertė persigalvoti,
kad reljefui ir ypač upių slėniams ne
mažiau svarbus buvo ledyno atėjimas. 20 Kunskas R. Ežerų ir pelkių ekosistemų raida, Vilnius,
Nemuno ledyno atėjimas nebuvo skan- 21 2005.
Kunskas R. Sintautų lygumos kraštovės raida ir
dalingas, ypač Nevėžio lygumoje. Lesandara, Sintautai, Vilnius, 2013.
dyno plaštakos atslinkimą ir išėjimą 22 Juozapavičius G. Molis, Lietuvos geologija, Vilnius,
1994.
labai komplikavo jo pulsacijos, gana 23 Лукянов А. Б. Физическая и колойдная химия, Москskirtingi klimato laikotarpiai: švelnių
ва, 1988.
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sniegingų ir speiguotų mažasniegių, labai kontinentinių speigingų žiemų ir šiltų
vasarų, šiltų žiemų ir vasarų. Ateinančio, pulsuojančio, šliaužiančio, tekančio,
neretai stumiančio ir griaunančio ledyno fronto klimato žaismą patyrė ir Nevėžio
lyguma. Slėnių šlaituose raguvų likučiai liudija apie panašias kaip Nemuno ar
Neries slėniuose pasitraukiančio ledyno atotirpio vasaras, požeminį, paviršinį ir
spūdinio požeminio vandens skatinamą geležies dioksido ir trioksido išplovimą
į žvyringus sluoksnius, raguvų ar naujų griovų dugnus. Dėl tokių procesų labai
informatyvūs Daugyvenės, Šušvės ir Dubysos senslėniai, deja, dar per mažai tirti.
Morenos. Įžymusis ledyninio reljefo tyrinėtojas A. Dreimanis savo gana
išsamioje ledyninių nuogulų tipologijoje24 išskiria tris svarbiausias morenų facijas:
dugninę, vidinę ir paviršinę. Slenkančio ledyno pado ir užklojamo paviršiaus nuotrupos
formuoja dugninę moreną, vidinės ledo plaštakos dalies nešamos nuotrupos – vidinę
moreną, o nešamos paviršinio sluoksnio – paviršinę moreną. Paties ledyno suklotos
morenos vadinamos pirminėmis, ortogeninėmis, o ledyno vandenų perplautos iš
nešmenų – jau antrinėmis, alogeninėmis. Lietuvoje A. Dreimanio tipologijos laikėsi
A. Gaigalas. Jis Nevėžio ir Nemuno žemupio plaštakų ledyno atžvilgiu gal kiek
per menkai įvertino alogenines nuogulas, pernelyg vertindamas ortogenines. Antai
kristalinių uolienų nuotrupų padidėjimą viršutiniuose ledo plaštakos sluoksniuose
ir atodangose šifruojamo jų viršutinių sluoksnių nuotrupų padidėjimą A. Gaigalas
aiškina mechaniniu ir šalčio dūlėjimo poveikiu: tai šaltis pirminės morenos riedulius
sutrupina į gargždo dydžio nuotrupas (10–30 mm).25 Sutinkant su šia nuomone tektų
pripažinti užtrukusius speigmečius ir didelį ledyno paviršiaus sueižėjimą. Tačiau
gargždingumą aiškinant neilgų šiltmečių vandens plaunama viršutine morena, jos
priemolio komponentų nunešimu į žemesnius tarpuledžius ar plyšius, taigi paverčiant
alogeninių priemoliu, mums nereikės išradinėti labai ilgų šalčio periodų. A. Gaigalas gargždo ilgųjų ašių metodu sėkmingai ištyrė atodangas apie Serìdžių, taigi
ledyno Nevėžio plaštakos ir Nemuno žemupio plaštakos šoninės sankirtos vietoje.
Tos plaštakos į Seredžiaus apylinkes atslinko iš skirtingų vietų. Nevėžio plaštaka,
slinkusi iš šiaurės, ardė gelsvus Latvijos dolomitus, raudonspalvius molius, todėl
jos morena rusvų atspalvių. Nemuno žemupio plaštaka iš šiaurės vakarų glemžėsi
ledyno substrate buvusias mezozojaus uolienas. Juodi fosforitai, žalias glaukonitas,
visokie moliai ir aleuritai tos plaštakos moreną nudažė žalsvai pilkai ar melsvai
pilkai. Abiejų lygumų plaštakų morenų apatiniai sluoksniai turi sumaišytas, netaisyklingai orientuotas gargždo ašis. A. Gaigalas tai paaiškina pasipriešinimu ledo
srautui. Autorius pridėtų, kad pasipriešinimo jėgoms ledynas pasitelkė plastiško ir
smulkiai lobuoto, taigi, įvairiakrypčio ledyno pado judėjimą (tanko vikšrų metodą).
Tuo tarpu aukštesnieji ledyno sluoksniai jau įgavo vienakryptį slinkimą.
Gana vertinga yra 14 m aukščio Pådubysio atodanga, A. Gaigalo analizuota
kaip dviejų didžiųjų lyguminių ledyno plaštakų kontaktas. Išlikusios Nemuno ledynmečio Baltijos stadijos Rytų Lietuvos
fazės 3 morenų facijos (dugninė, vidinė, 24
Dreimanis A. Tills: Their genetic terminology and
paviršinė), buvusios paliktos Nemuno
classification. Genetic Classification of Glacigenic deposits,
Balkema, Rotterdam, 1989.
žemupio plaštakos, o viršuje jau gražiai
25
G a i g a l a s A . Seredžiaus geologinis pagrindas,
užklota šiaurietės, Nevėžio plaštakos
Lietuvos lokaliniai tyrimai, 2002–2005. Gamta, Vilnius,
panašios facijos, bet jau Pietų Lietuvos
2006.
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fazės metu. Paskui sustiprėjusi vakarų plaštaka vėl paėmė viršų. Tai vadinasi
sluoksnių įsipleišėjimu, retu radiniu ledynų tyrinėtojams. Tokias ledyno plaštakų
grumtynes patvirtina ir kita Padubysio sluoksnių atodanga – 25 m aukščio Repečkýnė.
Rekonstruodami paskutinės, svarbiausios, Nemuno ledyno stadijos darbą
prieš 22–13 tūkst. metų, turime įsivaizduoti ledyno mūsų į pietus judančios Nevėžio plaštakos elgesį: daugelį trumpų ir ilgų stabčiojimų, aptirpimų ir didžiulių
priekinių ledo laukų atitrūkimą, naujus šliaužimus į pietus ir panašų trūkčiojantį
atsitraukimą. Tie stabčiojimo lankai ir, matyt, neotektoninio aktyvumo linijos Šiaurės Lietuvoje, Vidurio Lietuvoje, Pietų Lietuvoje ir Pietų Lietuvos galutinėje fazėje
(Auštaitijos, Rytų Lietuvos) būtų artimi Linkuvos, Kauno, Si§no ir Drùskininkų
vietovėms. Tačiau ledyno Nevėžio plaštakos kelionėje atgal, jai plonėjant ir tirpstant
ties Kaunu, jau įsirėmė galingesnė Nemuno žemupio plaštaka. Aiškinant permainą
tektoniškai, galima matyti ilguminių lūžių ir jų zonų (Priegliaus–Vîevio, 4 pav.)
pažemėjimą, galimą loviškos formos vakaruose susidarymą. Ta Baltijos sineklizės
įdaubos forma labai aiškiai pasikartojo poledynmečiu (Kunskas, 1974, 1978, 1995).
Dar prisimintini A. Gaigalo Påšušvio atodangų tyrimai, kur buvo aptiktas
Nevėžio plaštakos vakarinių kraštinių darinių moreninio priemolio didžiulis suslėgtumas. Tai kėlė įtarimą, kad Kråkių moreninis gūbrys Baltijos stadijoje galėjo
įgauti nedidelių glacigeninių rinų (poledyninių upinių lovių) formuotojo vaidmenį26,
27
. Didelio slėgio 50–200 m plaštakos storymė galėjo užtikrinti ir ramiai įsimontavusių pavienių ledo luistų, būsimų molynų, pastovią sedimentaciją.
Kvartero dangos pjūviai. Kvartero ir pokvarterinės dangos pjūvis per Nevėžio lygumą tarp aukštupio ir vidurupio (8 pav., A–B prof.) parodo lygumos
pakopėtumą nuo 50–55 m žemosios iki 70–80 m aukštosios. Pakopas, kaip įprasta,
riboja upių slėniai ar senslėniai. Viršutinio devono paviršiuje susiformavę senslėniai
ar statūs gūbrių šlaitai beveik visur sutampa su neotektoninio aktyvumo zonomis.
Tai Glitėnų daubų ir pelkių grandinė, Nevėžio ir Upytės senslėniai, Ùžkalnių ir
Bãrklainių pašlaitės loma, Juodõs, Alantõs ir Nevėžio senslėniai. Įdomus tektoninis
facijinis Glitėnų lomos giminingumas: devoninį jūros įlankos molyną rezonavo vėlyvojo pleistoceno molynas ties neabejotinu tektoniniu lūžiu. Devono tatulos svitos
rytinio sparno karstas poledynmečiu regeneravo 10 km ilgio Glitėnų daubų grandinę.
Įvairių pakopų litologijai būdingas priesmėlis, kuris yra lengvo moreninio
priemolio paskutinių tirpstančio ledyno fazių perdirbinys. Užkalnių papėdės lomoje
matyti periodiškai plūstančio pagūbrės srauto smėlingos ir molingos nuogulos –
fliuviopulsatai. Žemosiose Glitėnų, Ródų ir Upytės lygumose paviršius užneštas
2–5 m smėlio sluoksniu (8 pav.).
Šiek tiek išskirtinas Juodos ir Aptekõs tektoninis blokas, devone klostęs
smėlį, molį, smiltainį, išlaikęs Juodos senslėnio proformą, o paskutinįjį ledynmetį
sulaukęs tarpstadijinės smėlio ir žvyro
srautų akumuliacijos. Atrodo, vietovė
26
Гайгалас А. Структура, текстура и генетические
atitinka dvi platumines neotektonines
разновидности основных морен, Строение и
lūžių zonas.
морфогенез Средне-Литовской моренной равнины,
Вильнюс, 1971.
Kitas, Pašiliÿ–Šilÿ, skersinis ly27
Kunskas R. Krakių moreninio gūbrio morfogenezės
gumos profilis paryškina vietinius neir holoceno paleogeografijos klausimu, Geografijos
metraštis, 16, 1979.
aukštus gūbrius: Pašilių, Ramygalos bei
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8 pav. Skersinis Nevėžio lygumos geologinis profilis per šiaurinę Ramygalos valsčiaus dalį A–B.
Matyti lygumos vietovių pakopėtumas, kurį nulemia upių slėniai ir neotektoniškai aktyvių zonų
linijos (sudarė R. Kunskas). Sutartiniai ženklai: 1 – moreninis priemolis su žvyru ir gargždu,
2 – moreninis priesmėlis, 3 – žvyras su gargždu, 4 – žvyras su smėliu, 5 – įvairiagrūdis
smėlis, 6 – smulkus smėlis, 7 – labai smulkus, tarpais aleuritingas smėlis, 8 – aleuritas, 9 –
molis, 10 – sapropelis, 11 – ežerinės klintys, 12 – karbonatingas sapropelis, 13 – žemapelkės
durpės, 14 – aukštapelkės durpės; ikikvarterinės nuogulos, – 15 – smiltainis, 16 – aleuritingas
smiltainis, 17 – smulkus smėlis, 18 – vidutinis ir rupus smėlis, 19 – aleuritas, 20 – molis,
21 – mergelis, 22 – dolomitas, 23 – priesmėlis, 24 – gręžinio vieta profilyje, vietovardis ir
gręžinio numeris; D3 – viršutinis devonas, Q3 – vėlyvasis pleistocenas.  Storesnė linija
sluoksniuose žymi kvartero nuogulų padą. Profilio viršuje žymimas vietovės
(apyrubių komplekso) pavadinimas ir tįsa
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Naujådvario, Stebºkių ir Vadoklių. Lygumai labai būdingos gūbrių ir pagūbrių
lomų morfosociacijos. Kita vertus, Pašilių ežero, Ža»čių pelkės, Upytės aukštupio,
Juodos lomos vietovės akivaizdžiai susijusios su neotektoninio aktyvumo zonomis. Ypač tektoniškai paveldus Juodos aukštupys (9 pav.). Ramygalos gūbrio ir
pagūbrio pelkės bendrąjį vaizdą matome 10-ame pav.
Mūsų lyguma pasižymi išilgine ir skersine sąskaida. Skersinė jau aptarta
pirmuose geologiniuose pjūviuose su upių slėnių skiriamomis pakopinėmis vietovėmis, daugiausia priesmėlio lygumomis. Išilginę sąskaidą savotiškai kontroliuoja
Nevėžio intakų kryptys ir, žinoma, litologiniai kompleksai bei gūbrių pobūdis
100 kilometrų tįsoje. Kadangi šio darbo tikslas yra šiaurinė lygumos dalis, tik
trumpai reikėtų paminėti keturias lygumos atkarpas, pažymėtus upių slėnių ir
jas atitinkančius ledyno plaštakos atsitraukimo, tiksliau – ledyninės akumuliacijos
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9 pav. Skersinis Nevėžio lygumos vidurinės dalies geologinis profilis
C–D, ryškinantis lygumos vietovių pakopėtumą ir lokalinius gūbrius,
nulemtus neotektoniškai aktyvių zonų (sud. R. Kunskas)

etapus. Ledyno Nevėžio plaštakos atsitraukimo fazės parodytos 11-ame pav. Rytinėje baseino dalyje yra neabejotinų litologinių skirtumų, o ir vakarinė dalis tarp
Šušvės ir Nevėžio slėnio pasižymi tektonine Ąžuolãičių kreidos periodo slėptuve.
Taigi, Šušvės ir Obeliìs upių linija atidalija pietinę lygumą nuo gūbrėtos ir pelkėtos vidurinės dalies (B fazė). Beje, vidurinėje dalyje lomų gylis nemenkas, jos
pačios atsidūrusios Obelies ir Linkavos intakų takoskyroje. Kitoje Nevėžio plaštakos tirpimo fazėje C lominis pelkynas nesumažėja, kai kur išlaikė ir ežerinius
duburius. Tai Liãudės ir Linkavos ruožas. Tiktai paskutinėje plaštakos fazėje D
Upytės ir Bikilio ruože lomos ir jų pelkės labai sumažėja, klodai suplonėja. Neverta
aprašinėti daugelio aiškių Obels, Linkavos ir Upytės slėnių šlaitų nesimetriškumo,
pylimų, fliuvioglacialinių smėlio šleifų, kaip Upytės ties Pašilių mišku, ¨riškiais,
Zalatoriais (8 pav.).
Jau aptarėme tolimiausiąją, pietinę, Nevėžio lygumos klojimo fazę, jos periferinį
lankinį gūbrį pro Sîesikus, Jónavą, Kauną, Viµkiją, Čìkiškę, Krakês ir Baisógalą, jo
sudėtingumą. To gūbrio litologinių kompleksų yra daugiau kaip 10, juos galima
matyti daugelyje vietų (11 pav., B). Gūbryje ties Kråkėmis skersai ir įstrižai įsiterpia nedidelės rininės daubos. Seniai
aiškėjo moreninio ir fliuvioglacialinio 28
Kunskas R. Krakių moreninio gūbrio morfogenezės
gūbrio nevienalaikiškumas.28 Tipingą
ir holoceno paleogeografijos klausimu, Geografijos
metraštis, 16, 1979.
moreninio gūbrio vidinį molio sedi46
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10 pav. A – Paliuko kalnas ir kapinių pakraštys šiaurinėje Ramygalos pusėje – Ramygalos
smėlinio gūbrio dalis; B – Paliuko kalnas ir kapynkalnis Ramygalos panoramoje; C – Šalia
Ramygalos gūbrio iš vakarų pusės tįsojo platoka sekli Liūnų pelkė, kuri melioracijos įkarštyje
buvo paversta kultūrine pieva. Dabar nekultivuojami plotai naudojami ganykloms.
Ši ir visos kitos nuotraukos R. Kunsko straipsnyje
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11 pav. A – Ledyno kraštinių darinių Lietuvoje žemėlapis pagal
A. Basalyką (1965). Nevėžio plaštakos geomorfologinė modifikacija
pagal R. Kunską, (1998). Plaštakos tirpimo ir stabčiojimo fazės:
A – tolimiausioji ir stabiliausioji Vidurio Lietuvos fazė (Nemuno ir
Neries), B – Šušvės ir Obelies fazė, C – Liaudės ir Linkavos fazė,
D – Upytės ir Bikilio fazė. L – Lapių ir Šatijų molio katilų bei jiems
gretimo Drąseikių žvyro telkinio vieta vadinamosios Vidurio Lietuvos
ledyno recesinės fazės sukurtame gūbryje žemiau Jonavos

mentacijos katilą, apie kurio diskretišką sedimentaciją kalbėta aptariant poledinius
ežerus, galima matyti 11-ame pav., C, Lapių katilo blokdiagramoje.
11-ame paveikslėlyje, D profilyje, vaizduojančiame išilginio Ramygalos–Uli¿nų
gūbrio sandarą netoli Uliūnų, aiškiai matomi 5 gūbrio litologiniai kompleksai ir
4 ar 5 pagūbrio lomos sluoksniai. Ledyninės akumuliacijos moreninis priemolis
persisluoksniuoja su ledyno tarpupirščių klostomais smėliu, žvyru ir kiek užsistovinčio vandens – priesmėliu. Pagūbrio lomoje, ant 700 m pločio pirmykščio
fliuvioglacialinio smėlio, formavusio gūbrį ledynui esant toliau pietuose, matosi
prieledyninio lominio ežerėlio priemolio sluoksnis, ant jo guli ledynmečio pabaigoje išplautos klintys iš gūbrio moreninio priemolio. Poledynmetyje iš gūbrio
besiveržiantys požeminiai vandenys lomoje ugdė pelkę, suklostė apie 3 m storio
plynraistinių durpių klodą (po melioracijos jis trečdaliu suplonėjo).
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11 pav. B – Vidurio Lietuvos moreninio gūbrio daugiasluoksniškumas
Nevėžio plaštakos pietvakarių ir pietryčių sparne (akumuliacijos
juostoje); C – Lapių ir Šatijų molio katilų, ledynmečiu įmontuotų
į daugiasluoksnį moreninį gūbrį, bendrasis pavidalas ir dydis
(G. Juozapavičiaus blokdiagrama, 1994); D – Smėlinio, žvyrinio ir
priesmėlinio Ramygalos–Uliūnų gūbrio daugiasluoksniškumas ties
Uliūnais. Gūbrį sudaro ne mažiau kaip 5 ledyno ir jo vandenų
sedimentaciniai kompleksai. Nendrės pelkė kūrėsi ant ežerinio
priemolio ir klinčių sluoksnių. Ryškus gūbrio požeminių vandenų
poveikis. Panaudota agrarininkų hidrogeologų medžiaga (Z. Kaunas,
Z. Kinderis ir kt.)
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12 pav. Šatrėnų kaimo laukai, smėlio gūbrio likutis ir rekultivuoti
karjerai gūbrio vietoje (2011 m.)

13 pav. A – smėlinis gūbrys ties Barklainiais. Kairėje matyti buvusi
plati Maloko pelkė; B – Smėlio karjerai gūbrio pakraštyje ties Joskildais
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14 pav. Skersinis Nevėžio lygumos vidurinės dalies geologinis profilis
E–F, rodantis lygumos vietovių pakopėtumą. Vietovių ribas lemia upių
slėnių ir neotektoniškai aktyvių zonų linijos (sud. R. Kunskas)

Daugelyje vietų Ramygalos–Uliūnų gūbrio smėlio ir žvyringo smėlio sluoksniai buvo išeksploatuoti, nugulė į magistralinius kelius (12 pav., 13 pav., B).
Karjerų rekultivacija elementari: jie apsodinami mišku, daugiausia pušynu. Atrodo,
jau nebesodinama karjerus mėgstančių šaltalankių, šviesamėgių oranžinių uogų
krūmų, nes patirta, kad pakelės zonoje jų uogos sukaupia daug švino. Tačiau
arti šio labai judraus Europos kelio ir daržų, ir javų kultivavimas yra pavojingas.
Reikalinga kompensacijų sistema. Paradoksalus atsivėrimas į Europą. Trečiajame
dešimtmetyje ramygaliečių iš Respublikos išsiderėtas plentas po 80 metų virto
dieną naktį netylančia, gyventojus varginančia transporto trasa.
Grįžtant prie ledyno upių nešmenų daugiasluoksniškumo, verta pasidomėti
Nevėžio paslėniu ties Rabíkiais, netoli Krekenavos ar Pašilių, gūbriu. Šie dariniai
ledyno tarpupirščiais buvo atnešti daugeliu etapų, gali turėti klimatinį ciklinį
pobūdį. Tuo tarpu gūbrys ties Aukštadvariu yra sukurtas iš moreninio priemolio,
apskalauti, priesmėlėti tik viršutiniai sluoksniai (14 pav.).
Įstrižinis lygumos geologinis pjūvis Glitėnai–Pagiriai neblogai išryškina atskirų
tektoninių blokų ir jų kuruojamų vietovių skirtumus. Gana įdomus dviejų Linkaučių
priesmėlio lygumos blokų kontaktas, net priešprieša Truskavos gūbrio blokui. Vietovė
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ties Rabikiais ir Butrimoniais slepia viduriniojo Nemuno ledynmečio 5–12 m molio
klodą, kuris, atrodo, susidarė poledinėmis sąlygomis, lygumoje atitrūkus nemenkam
ledo luistui. Aplinkui aktyvaus ledyno klostomas priemolis nebuvo karbonatingas,
nes ledyno Nevėžio plaštaka nepasižymėjo priemolio kompaktiškumu, sunkumu.
Užuot stūmusi atsidalijusius ledo luistus, ji skandino juos smėlio srautuose (į ŠV
nuo Rabikių, ties Krekenava, į Š ir ŠR nuo Butrimonių, Linkavos upės vingyje,
ties Linkaučiais; 15 pav.). Dėl tokios poskydinės molio kilmės jame gana maža
karbonatų, nekalbant jau apie kalcio konkrecijas. Butrimonių plytinė garsėjo geros
kokybės plytomis, jas naudojo aplinkinių miestelių bažnyčių statybai. Ir Ramygalos
bažnyčią statant 1903–1910 m. parapijiečiai vežė plytas iš Butrimonių.
Linkaučių bloko fliuvioglacialinis srautas buvo reikšmingas. Dugne jis suklojo 15–17 m smėlio storymę, o Truskavõs gūbrio šlaite periodiškai sluoksniavo
smėlio žvyro 20–24 m sluoksnyną. Greičiausiai tai tektoninio lūžio tarp Linkavos
slėnio ir Truskavos gūbrio suaktyvėjimo neogene ir kvartere padarinys. Viršutinio
devono moliai ties Truskavâ rytų sparne buvo pakelti 30–35 m vakarinio sparno
ties Li¹kava atžvilgiu. Tad Linkaučių blokas buvo tarsi vartai vienai 10 km pločio
ledyno srovei prasiveržti į pietus, o klimato kontinentalioje fazėje stagnuoti ties
Linkavõs upės vingiu.
Linkavos aukštupys, tekantis beveik platumine kryptimi 15 pav. Įstrižinis
pro A¹ciškį, taip pat yra susietas su siauresniu ledyno srautu, geologinis profilis
kuris paliko per 20 m storio priemolio ir priesmėlio. Atskiro G–H per Linkaučių
tyrimo vertas gilus Rudekšnõs įrėžis ties Pagiriais. Jis daugiau ir Pauslajo
kaip 150 m gylio ir buvo lankytas jau priešpaskutinio ledyno priesmėlio lygumas
(sud. R. Kunskas)
(smėliai, priemolis, net 25 m molio; 15 pav.).
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16 pav. A – Meridianinės krypties geologinis profilis I–K
išilgai Ramygalos–Uliūnų gūbrio. Pietinę jo dalį lydi ilga
pašlaitinė ir slėninė Pavermenių pelkė, šiaurinėje dalyje
įsiterpia Praperšos supelkėjęs upelis ir stamboka skersinė
gūbriui Kučių pelkė (sud. R. Kunskas); B – Kučių pelkės
panorama nuo gūbrio į rytus. Už jos matyti Bistrampolio
dvaras. 1863 m. sukilimo metu čia buvo tankus raistas,
A. Mackevičiaus sukilėlių būrys iš jo puolė carinės armijos
dalinį, traukiantį keliu pro Uliūnus (Bistrampolio mūšis)
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Ramygalos–Uliūnų gūbrio rytinės 17 pav. Nevėžio lygumos šiaurinės dalies
pusės išilginę sandarą pateikta 16 pav. upynas, ežerynas, pelkynas, neotektoniškai
A. Gūbrys turi apyvienodį 20–25 m aktyvių zonų tinklas, geologinių profilių
storio priemolio sluoksnį, vietomis paį- vietos (sud. R. Kunskas)
vairintą smėlio. Tokia sandara kontrastuoja su vakarinės lygumos dalies sluoksniais, esančiais ties Linkavos pelkėtąja
loma, piečiau Påvermenio gūbrio. Sluoksniai rodo, kad ledynas Poci¿nų slėsnumoje
ilgai klostė priesmėlį, o vėlyvuoju klimato metu plūstelėjo smėlio tėkmės. Pole54

G A M TA

18 pav. Ramygalos seniūnijos, buvusio valsčiaus, vakarinės dalies reljefas ir kraštovės
elementai: Pašilių ir Žarčių pelkinės lomos, Upytės aukštupio slėnis ir Ramygalos gūbrys
(panaudotas sovietinio planšeto fragmentas, 1957, 1973)

dynmečiu ši tipinga loma, susieta su gilumine struktūra, ugdė pelkę. Pavermenio
gūbrio sluoksniai leidžia spėti, kad nestoras ledyno pirštas dar barkšojo lomoje,
kai vandenys ant gūbrio užklojo priesmėlį. Naujådvario struktūrinis blokas leido
Nemuno ledynmečiu gūbrio pažemėjime kauptis smėlio žvyro storymei.
Neotektoninių ilguminių zonų (V–R) vietose gūbrys turi pertrūkių. Pagal
kaimo pavadinimą juos galima vadinti bendriniu vardu (apeliatyvu) praperšomis
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ar properšomis. Ties Praperšos kaimu prateka skersinis raiškaus slėniuko upelis,
kurio aukštupys nuo Juodos upės yra papelkėjęs. Kitas visiškas svetimkūnis gūbryje yra Kučių pelkė tarp Bistrampolio ir Uliūnų. Jos guolis įsirėžia į gūbrį iš
rytų. Po melioracijos pelkės raistinis ir plynraistinis klodas suplonėjo perpus, iki
2 m. Dabar čia kultūrinė pieva. Gaila, kad tokios geomorfologiškai ir istoriškai
vertingos, su 1863 m. sukilimu susijusios pelkės neišsaugotos.
Bendrąją šiaurinės Nevėžio lygumos dalies struktūrą geriausiai išreiškia neotektoniškai aktyvių zonų sistema. Ji apima ir jau žinomas gilumines geologines
struktūras, kvartero nuogulų įvairovę, poledyninio reljefo pakopas, lomas, ežerus,
pelkes, pelkynus (17 pav.). Taip geologinių amžių tektoninę integraciją kraštovėje
pratęsia reljefo, upyno, dirvožemio dangos ir kaimaviečių integracija. Ramygalos
ir gretimųjų kraštovių struktūriniame tinkle galima matyti šiuos esminius elementus: septynias platumines (Š–P, meridianines) neotektoninio aktyvumo zonas,
penkias ilgumines (V–R) zonas, šešias įstrižines (diagonines, penkias vakarlinkes
(ŠV–PR), vieną rytlinkę (ŠR–PV) zonas. Liãudės upės Glebauskÿ–Júodžio ežero
ilguminė zona yra gana svarbi tektoniškai. Greičiausiai ji yra kelių kalnodarų
padarinys. Su ja susijusios ir ledyno plaštakų stagnacijos, ir tarpledynmečių bei
poledynmečio geofiziniai reiškiniai – perkūnvietės, arba žaibgalos, ir geofantomikos (dujų ekskrecijos) vietovės. Labai svarbios ir beveik platuminės (submeridianinės) Ėriškių–Pašilių–Ariståvos, Žarčių–Pavermeniÿ, Glebauskų–Sangailÿ, ypač
Vadoklių–Pagirių 10 pelkių sudariusi zona. Beveik platuminė Jotainių–Lėno zona
labai reikšmingai veikia ledynmečio nuogulų medžiaginę sudėtį ir hidrogeologines
struktūras, kuriomis pasinaudojo Aptekos ir Juodos aukštupiai. Tyrimo vertas
reiškinys gali būti aukštapelkė (oligotrofinio tipo p.) Šaltlieknis ir Bikilio bei Praperšos giluminio poveikio klodai, sutampantys su Krekenavõs–Jotãinių–Raguvõs
ilgumine zona. Šis reiškinys šiek tiek siejasi su didelio Õnuškio–Dusmenÿ–Žilinÿ
pelkyno priklausomybe nuo giluminių struktūrų29.
Kitas žemėlapis detaliau vaizduoja vakarinės Ramygalos kraštovės dalies –
Žarčių ir Pašilių pelkėtų lomų padėtį lygumoje (18 pav.).
Nevėžio lygumos įvykiai ledynmečio pabaigoje. Upių persimainymai.
Lygumos gūbrėtumas nepalaiko tyrinėtojų nuomonės, kad tirpstantis ledynas
sutrūkinėjo į gabalus. Tačiau ir ledyno plaštakos stabčiojimas, plaštakai skersinės
ledynupės neleidžia teigti buvus ledyno kūną vientisą, nesidalantį. Arčiau tiesos
modelis, kad plaštaka tirpo panašiai kaip progresavo; slinko į priekį pavieniais
plačiais pirštais, o tarpupirščiais nutekėjo tirpsmo vanduo, klostydamas smėlį ir
žvyrą, užsistovėjęs vanduo praplovė riedulingą moreninį priemolį, paliko plačią
priesmėlinę lygumą, tokią patogią kraštovės artojams. Aukštesni ir šiauriau esantys
ledyno plaštakos sluoksniai išsaugojo pirštų tarpusavio sankabą ir plastiškumą,
geresnį negu statoko ledyno pakraščio veikimą aukštumose. Toks turėjo būti lygumos padinis ledas. Jis buvo jautresnis klimato pulsacijoms: plaštakos poslinkiams
sniegmečiais, jos tirpimui šiltmečiais ir stagnacijoms speigmečiais, kai atsirasdavo
gūbrių paviršiaus nuošliaužų ir slėnių
šlaitų išgraužų. Svarbus ledyno plašta29
K u n s k a s R . Aukštadvario ir gretimų vietovių
kos pranašumas prieš frontinio ledyno
priklausomybė nuo gelmių sandaros, Aukštadvaris,
Vilnius, 2002.
pakraštį – akumuliacijos labilumas ir
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jos paliktų nuogulų margumas. Analogišką reiškinių kaitą galima išskaityti ir didžiosios vakarų krypties plaštakos – Nemuno žemupio – paliktame sluoksnyne29, 30.
Gali būti, kad tirpstanti ir šiaurėn į Mūšõs baseiną pasitraukianti plaštaka
turėjo didėjančią sąskaidą. Apie Pùšalotą ir Vabalni¹ką pirštai plaštakoje riogsojo jau
kas 2–4 km. Į šiaurę nuo Panevėžio jiems patogiau buvo priklausyti Mūšos–Lėvens
ir Nemunºlio plaštakoms. Pietinėje Nevėžio lygumos dalyje storieji ledyno pirštai
vis dar palikdavo moreninio priemolio ir žvyro sankrovų. Kai kurie tyrinėtojai
platuminius gūbrius ligi Š¸tos, Sîesikų, Tauj¸nų dar vadina šoninėmis morenomis.
Kuo toliau į šiaurę, tuo tarpupirščiai smėlingesni, žvyringesni. Ligi mūsų dienų
gūbriai vietomis buvo eksploatuojami ar iškasioti fragmentiškai (12 pav.).
Lomose gulinčių pirštų galai tirpdami prinešė moreninio priemolio ir priesmėlio. Šiltų vasarų vandenys daug kur tarpupirščių pylimus apardė, paliko tik
pailgų kalvų virtines. Tuo tarpu ryškiausias, pakiliausias yra ištisinis Kulvõs–Šėtos–
Truskavõs–Ramygalos–Uliūnų–Panevėžio gūbrys. Gūbrių daugiasluoksnė sandara ir
lygumos dugno lopėta danga leidžia įsivaizduoti daug šimtmečių trukusį ledyno
plaštakos tirpimą. Nuo ledo išsilaisvinusios piečiau stūksančios lygumos vietovės
galėjo turėti bendrą tendenciją – izostatinį kilimą, taigi ledyno įspausto paviršiaus
atsikūrimą. Izostatika, be abejonės, buvo blokinė. Svarbiausios ilguminės lūžių
linijos, kurios buvo susijusios su minėtomis stagnacinėmis fazėmis A, B, C ir D
(11 pav., A), buvo ir izostatinio kilimo gradientinės linijos.
Tirpsmo vandenų drenažo problema paleogeografijoje yra viena pagrindinių.
Kuo pasitraukiantis ledynas plonyn, tuo jo vandens nutekėjimas labiau komplikuojasi, vietoj fliuvioglacialinių srautų, zandrų (smėlinių) laukų atsiranda senslėniai,
visokie tranzitiniai latakai. Nevėžio plaštakai esant netoli Neriìs–Nemuno–Dubysos
paupių, lygumos tirpsmo vandenys dar galėjo prasiveržti kur nors ties Ka»klės
upeliu, netoli Vilkijos, vėliau galėjo pasitarnauti Ringóvė ir Gyn¸vė. Nevėžio plaštakai plonėjant, galbūt Šušvės–Obelies fazės metu, vandenys dar galėjo pasinaudoti
senuoju, bent iš pirmosios, vadinamojo Nemuno I arba Grūdõs stadijos paveldėtu,
Daugyvenės–Kutenos–Ki»šino–Šušvės–Gynėvės–Dubysos senslėniu.
Kai pietinė lygumos dalis ėmė kilti, tarpugūbrių ir lomų erdvėse seklūs
ežerėliai juos drenuojančiais upeliais pamažu ėmė ištekėti į šiaurę, laikinai juos
surinko Nevėžio aukštupys, Pienios senslėniu gavęs nutekėjimą į magistralinį
Šventosios senslėnį. Tokie senslėniai jau buvo tranzitiniai ir neperkrauti nešmenų.
Šiaurinės lygumos dalyje pagrindine drenažo arterija tapo Nevėžis su lygiaverte
tranzitine atšaka – Vešetâ. Jie prasiveržė jau į Mūšos baseiną. Lygumos poledyninio drenažo klausimas kiek plačiau aptartas Raguvos kraštovės nagrinėjime31.
Ežerai. Jau aptarta, kad milijonų metų amžiaus Nevėžio senslėnio (likslėnio) vieta buvo paveldėta dėl tektoninės struktūros, o pačioje Nevėžio lygumos
slėsnumoje, giliausioje lomoje, matyti buvo palikta ir ledo luistelių, kurie nespėjo
ištirpti per laikotarpį, kai ledyno klanuose klostėsi nuosėdos. Poledynmečiu 29
Kunskas R. Ežerų ir pelkių ekosistemų raida, Vilnius,
ten jau spinksojo ežerėlių virtinė. Buvo
2005.
kilęs klausimas: ar tie ledo luisteliai 30 Kunskas R. Sintautų lygumos kraštovės raida ir
sandara, Lietuvos valsčiai, Sintautai, Vilnius, 2013.
buvo apnešti smėliu ar moliu, ar sutirpo 31 K u n s k a s R . Raguvos apylinkių kraštovaizdis,
Raguva, Vilnius, 2001.
atviri, būdami gana stori. 1976 m. eks57
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19 pav. A – Lieležeris, pelkėtame lomų vietovaizdyje nemažas ežeras – XIV a. jungęsis
su Gudeliukų ežeru šiaurėje ir Pašilių ežeru pietuose, beveik 4 km ilgio. Dabar jį saugo
platus pelkinis žiedas; B – Iš visų šalių Lieležerį supantis liūninis žiedas apaugęs beržų
ir juodalksnių raistu; C – Kanalizuotas Liaušės aukštupys – svarbi priežastis Lieležerio
liūnui skraistėti
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pedicijos metu nuo ledo padaryti nuosėdų klodo gręžiniai leidžia teigti, kad luistų
nebūta storų. Jie buvo apnešti smėliu ir moliu, vėliau dubumos supelkėjo, apžėlė
viksvine plyne (1,6 cm durpių sluoksnelis). Tiktai klimatui staigiai atšilus aleriodo
laikotarpiu, Liìležeris su kitais savo grandinės ežerėliais pradubo. Mat ištirpo po
moliu tūnojęs ledas arba pasišalino požeminis po pelke ir molio sluoksniu buvęs
ežerėlis. Dabar Liìležerio dugno durpių sluoksnelis randamas 6,2–7,3 m gylyje.
Virš jo slūgso jau ežero nuosėdos – molingo, karbonatingo ir detritinio sapropelio
4–5,5 m sluoksnis. Vandens – 2–3,5 m. Dabar pelkėjimas nėra labai spartus, nes
Lieležerį saugo samanotas pelkinis žiedas. Tačiau melioracijos projektai nesistengė
Liaušės aukštupį visai priartinti prie ežero, jo lygis smuktelėjo keliolika cm ar net
0,3 m. Liūnas apaugo egliniu, beržiniu, juodalksniniu plynraisčiu (19–21 pav.).
Dar galima pastebėti plataus, negilaus Girìlės ežero krantų žymes. Jis loma
jungėsi su Žarčių ir Truskavos sekležeriais. Sistemą papildė Maloko ir Néndrės
smėlėtas, vėliau apipelkėjęs latakas. Viduriniajame ledyno plaštakos etape, kol pietinė lygumos dalis nepakilo, šie sekležeriai Nevėžio ir Sulevos slėniais nutekėdavo
į žemesnes marias ties Obelies ir Lankesõs santaka. Be šių mažų prieledyninių
marių smėliai palikti apie Nevėžninkùs, Berči¿nus. Juos žymi šilai.
Jau kitokios kilmės yra rytinės lygumos dalies ežerai: Siesikas, Kritas, Ílgajis,
L¸nas ir Júodis. Tai senųjų rininių dubenų ežerai (ilgiai), nors atsikuriant jie buvo
modifikuoti. Tektoniškai jie susiję su Mozūrijos–Baltarusijos anteklizės šlaitu. Jų
dubenis sudarė priešpaskutinio ir dar
senesnių ledynmečių ledyno plyšinių 20 pav. A – Lieležerio, arba Gudelių, ežero
upių atkarpos, orientuotos į rytus ir šiaurinis galas ties Gudeliais; B – Kimininė
pietryčius. Beveik visos jos susijusios plynė ir beržų eglių raistas šiaurrytiniame
su tektoninių lūžių zonomis. Ši savybė paežerės kampe vietoje kimininio liūno,
būdinga beveik visam Baltijos aukštumų liumpsėjusio prieš 60 metų
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21 pav. A – Pašilių
pelkės šiaurinis
galas – aukštapelkė
Šaltlieknis;

B – Pašilių pelkės
žemutinio tipo
viksvinio beržyno
pakraštys ties
Gudeliais

22 pav. Juodžio ežero (Vadoklių ež.) pakrančių vaizdai dailininkės
ir pedagogės Onos Ruzienės paveiksluose. Iš Ramygalos gimnazijos
Kraštotyros muziejaus (RGKM) rinkinių
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rininiam ežerynui. Senieji rininiai ežerai dėl ledo konservacijos buvo išsaugoti ilguose ruožuose. Jų poledynmečio atsikūrimas, pradubimas kiek priminė jau minėto
Lieležerio istoriją, nors šis ir ne rininis. Ramygalos kraštovės rytinis ežeras Juodis
buvo neparankus ledyno plaštakos krypčiai; jis senesnis už paskutinį ledynmetį
ir pavaldus ilguminei tektoninei zonai.
Lygumos upynas. Jis susidarė savotiškai. Pirminės A, B, C, D fazės ledynmečiu jau aptartos. Kai ledynas nusikraustė į šiaurę ligi Linkuvos gūbrio, susidarė
Žaliósios girios marios ir Joniškºlio–Påsvalio marios. Iš pradžių didžiulius vandens kiekius teko nuplukdyti Suõsai ir Vadakstai, Vîešintai ir Griežai, Vašuõkai
ir Låtavai, Júostai ir Susienai, Nevėžio aukštupiui ir Pieniai, Aluonai ir M¿šiai,
Júodai ir A»monai. Ir vis į tą pačią Šventosios magistralę. Vienu metu Šventçja
plūdo net Dauguvõs aukštupio vanduo. Nev¸žis tuo tarpu turėjo vandeningus
vakarinius intakus: Šúoją, Ki»šiną, Liãudę, Dotnuvºlę ir Šùšvę. Nuo Survíliškio
Nevėžis tekėjo į šiaurę, į L¸venį, M¾šą, o pietinė dalis – į pietus, į Nemuną. Vėl
dideli pasikeitimai upyne vyko ledynui pasitraukus iš Lietuvos teritorijos. Dauguvâ
su Liìlupe gavo nuotėkį Abava į Ventõs žemupį. Permainos upyne sutapo su
biolingo šiltmečiu prieš 12 500–12 000 metų.
Laikinajai Nevėžio takoskyrai tarp Surviliškio ir Krekenavos įtakos, be abejo, turėjo ir šios linijos tektoninių blokų kilimas, kuris leido upės vagai pasiekti
dolomitinį devono kraigą, tarsi uolinį perkalą upėje. Ir šiandieninėje upėkritoje
(išilginiame profilyje) matosi lūžis, senais, gal dar kunigaikščio Vytìnio laikais,
turėjo būti rėva upės vagoje (23–25 pav.). Nevėžio aukštupio apsigręžimo laikus
liudija ir tuometinės salpos likučiai (prieš 10 000 metų), dabartinė terasa, stūksanti
12–16 m virš upės lygio. Kaip sumenko upės kritimas, rodo labai mažas nuolydis
tarp Krekenavõs ir Raudóndvario. Slėnio dugną padabinusios vagos kilpos, daugelio tūkstantmečių salpos sluoksnynas rodo, kokia kukli Nevėžio erozijos galia.
Po biolingo laikotarpio Nevėžio 15 m terasa pažemėjo apie 3 m. Ties Surviliškiu
gerai matosi pasvirusi į upę 8–15 m terasa, ypač ties slėnio sala – Koplyčkalniu.
Panaši Nemuno apsigręžimo vieta yra slėnyje ties Nemunãičiu.
Kito reikšmingo klimato pašiltėjimo – aleriodo – metu visas Lietuvos upynas
gilino vagas. Nevėžis ėmė atsikariauti aukštupį, pamažu įgavo nuolydį į pietus ir
šiauriau Krekenavõs. Tiesa, takoskyra tarp Nevėžio ir Lėvens ilgokai užsibuvo ties
Upyte ir Naujåmiesčiu. Greičiausiai tik bendrojo klimato atšilimo laikais, ankstyvuoju poledynmečiu, prieš 9 000 metų, Nevėžis atsiėmė savo aukštupio upelius
iš Lėvens. Tiktai ryšiai su juo, „potvynių talkos” nenutrūko net istoriniais laikais.
Ir ledynmečio pabaigos speigmečiais, ir senojo poledynmečio vėsiaisiais
driaso periodais, pavyzdžiui, prieš 10 000 metų, slėnių šlaitus raižė raguvos.
Jos kūrė atragius, pusiasalius, salas, kurios žalvario ir geležies amžiais buvo
paverstos tvirtovėlėmis, piliakalniais, alkais, ragėmis, kapynkalniais. Po upių įsirėžimo laikotarpių – aleriodo ir borealio – pagilintas Nevėžis vėl buvo šiek tiek
užnešamas. Kai atlantiniu laikotarpiu, prieš 8–5 tūkstantmečius, pradėjo smarkiai
grimzti Nemuno delta ir žemupys32, Nemuno dugnas ties Kaunu dėl sąnašavimo savo kilimu pralenkė intaką Nevėžį, mat šio potvyniai nešdavo labai 32 Kunskas R. Pamario ir Nemuno deltos kraštovaizdžių raida, Lietuvininkų kraštas, Kaunas, 1995.
menkus nešmenis. Jo žemupys apie
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23 pav. A – Nevėžis plačiame slėnyje ir lygi antroji terasa žemiau Naujamiesčio; pirmoji terasa
suartėjusi su salpa; B – Vešetos senslėnio raguvos netoli Upytės, liudijančios Upytės senslėnio
buvimą dar šalto senojo poledymmečio laikotarpiu ir aleriodo šimtmečiu
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24 pav. A – Upytės žemupio slėnio statūs šlaitai ties Dubuliais;
B – Upytės slėnis ties Dubuliais prieš 50 metų, kur dabar mirga
Stepanonių tvenkinys ir iš senojo poledynmečio išlikusios slėnio
šlaito raguvos

Babtùs tapo labai gilus, lėtas, krentantis 16 cm/km (23–25 pav.). Kai pavasarį
Nevėžis virsdavo 130 km ilgio ežeru, vandenį nutraukti padėdavo Lėvuõ, nes
buvo išlaikęs 0,5 m/km nuolydį. Taip didžioji Nevėžio baseino vandens dalis
pagal „amžiną paprotį” tekdavo Da÷guvai. Mūsų Upytė dar žalvario amžiaus
pradžioje ir pilaičių laikotarpiu pavasarį plūsdavo Vešetõs senslėniu pro Upytės gyvenvietę ir Čičínsko kalną, pro Berči¿nus, Sanžílės slėniu. Taip paprastai
paaiškinama, kodėl senovinė piliavietė Upytė dabar stovi ne prie Upytės vagos.
Upytės senovė gali siekti žalvario amžius, nors to laiko radinių kol kas nerasta
prie Juostõs ir Nevėžio santakos, Stači¿nuose prie Obels ir kituose paupiuose33.
Nevėžio upynas savotiškas – tankus, bet mažai vandeningas. Iš 1 km2 per 33 Kunskas R. Paleogeografijos pastabos apie Nevėžio
lygumą ir Upytės apylinkę, Upytė. Vilnius, 1986.
metus teatiteka 6–7 l/s. Kur Nevėžio
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25 pav. Nevėžio ir jo intakų upėkritos (išilginiai profiliai).
Upytės upėkritoje Šambalionių tvenkinys pasinaudojo Šlekių
pelkės, skersinės slėniui, duburiu, upės nuolydis labai nepakitęs.
Upytės upėkrita statumu pranoksta šiaurinių Nevėžio intakų
upėkritas dėl užtrukusio Upytės nuotėkio Vešetos slėniu
į Mūšos baseiną

intakai greičiau atplukdo lietaus vandenis, būna staigoki patvinimai, net salpą
apsemiantys. Upelių vandeningumas per metus labai keičiasi. Nevėžis, nusekęs
tarp Krekenavos ir Kėdainių, plukdo apie 1 m3, pavasario potvynio metu jam
tenka 450–500 m3/s vandens, todėl dažniausiai tampa ežeru.
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Požemių potencija. Nevėžio lygumos ir ypač Ramygalos kraštovės poledynmečio raidai lemiamos reikšmės turėjo didžiulis regioninis hidrogeologinis
faktorius – požeminių spūdinių vandenų plūdimas iš rytų, nuo Baltijos aukštumų
pusės, o tektoniškai – ir nuo Moz¿rijos–Baltarùsijos anteklizės šlaito. Baltijos
aukštumų vietovėse, kur yra intensyvi infiltracinė požeminių vandenų mityba, spūdinių vandenų, arba pjezometrinis lygis, yra 120–150 m abs. aukščio34.
Srautas nukreiptas į vakarus (26 pav., A, B). Pakeliui ta milžiniška nematoma
vandens stichija atiduoda gerą dalį savo vandens skersai einančių slėnių Šventosios ir Nevėžio upėms. Ties slėniais pjezometrinis lygis pažemėja iki 60–80 m
absoliutaus aukščio. Ramygalos kraštovėje spūdinių vandenų potencinis lygis
yra aukščiau už lygumos paviršių, todėl lomose požemio vandenys natūraliai
skatino užmirkimą ir pelkėjimą. Spūdiniai vandenys labai susiję su viršutinio
ir vidurinio devono, vadinamojo terigeninio komplekso, gėlaisiais vandenimis.
Panevėžyje ir Kėdainiuose jį žmonės ir geria. Iš apatiniojo devono sluoksnių,
kurie turi sunkiau pralaidžių vandensparų, patenka jau gerokai mineralizuotas
vanduo. Gėlo vandens mineralizacija laikoma 0,4–0,8 g/l, jame daugiausia kalcio
ir hidrokarbonatų jonų. Neotektoninio aktyvumo zonos kai kur leidžia vertikaliai
požeminių vandenų cirkuliacijai pakelti mineralingumą iki kelių g/l. Į vakarus
nuo Nevėžio dažniau pasitaiko natrio chloridinio vandens, šiaurinėje lygumos
dalyje – sūroko sulfatų vandens. Gėlo vandens paplitimo į rytus riba paprastai
laikoma linija Kėdãiniai–Šiaulia¤.
Su mineralizacijos didėjimu tektoninėse zonose yra susijęs geležies junginių
padaugėjimas iki 2,5 mg/l, tačiau senuoju poledymmečiu dėl šalto klimato geocheminės energetinės specifikos geležies ir kalcio junginiai nusėto žvyro ar smėlio sluoksniuose keleriopai didesniais kiekiais. Lyguma žino Geležiùs, R¿dupius,
Ža¤bgalą ir Graumus, vietoves, pamėgtas perkūno (senieji žyniai reikalautų rašyti
Dievo Perkūno). Geležingieji sluoksniai raguvose, pelkių pakraščiuose tapo reikšminga žaibų koncentracijos vieta sausmečiais arba po nedidelės vietinės pelkių
melioracijos. Gamtinius kondensatorius padarė sauso sluoksnio sukūrimas, geležingo
durpių arba žvyro sluoksnio perskyrimas sausu dialektrišku sluoksniu (26 pav.,
C). Tokias nuolat veikiančias elektrostatiškas žaibgalas ir šiandien galima stebėti
Ve»knės vidurupio slėnyje ties Lepeliónimis, Víšakio Rūdõs slėnyje, Dysnõs intako
Ringºs baseine, dar daugybėje melioruotų pelkių pakraščių. Bene svarbia Perkūno
kulto vieta Rytų Europoje ligi mūsų dienų lieka Ukrainos Korostenis, geofizinio
fenomeno nulemta istorinė vietovė.
Žaibgalos netoli Ėriškių ir Graumų lomos, greta Puškónių, istorijos mini
sausus periodus, kai perkūnijos ypač siausdavo, žaibai trankydavo į apsausintą
Dukynės pelkę arba į Graumų raguvą (26 pav., C). Dabar retas naujamiestietis
bepamena senąjį kaimo vardą, vadina jį Puškoniais. 1554 m. Upytės pavieto inventoriuje kaimo vardas – Graumiečiai–Graumai – archyvuose visgi yra išlikęs.
Straipsnio autorius Graumų ir kitų žaibgalų praeitį paremia savo senelės Teklės
Gurskytės-Kunskienės, ten gyvenusios, ir Upytės vargonininko bei krašto žinovo
Jono Belazaro pasakojimais.
Lygumos dirvožemiai. Nevėžio 34 Juodkazis V., Mikalauskas V. Požeminis vanduo,
Lietuvos geologija, Vilnius, 1994.
lyguma laikoma trijų pagrindinių dir65
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26 pav. A (kairėje, viršuje) – Požeminio spūdinio vandens horizonto nuolydis į vakarus
ir devono vandeningojo komplekso mineralizacijos didėjimas Nevėžio neotektoninio aktyvumo
zonoje, 100–300 m gylyje (pagal A. Klimą). Spūdinio vandens horizonto lygis pranoksta
lygumos paviršiaus lygį, todėl lomose, ypač neotektoninio aktyvumo zonose, pelkėjimas turi
hidrogeologinę priežastį, o lygumos dirvožemio glėjėjimas yra lygumos padėties nulemtas.
Žymėjimas: 45–70 – spūdinio horizonto lygio linijos (hidroizopjezos, abs. a. m). Vietovės,
gyvenvietės: Bb – Babtai, Gr – Grinkiškis, Ėr – Ėriškiai, Jn – Jonava, Js – Josvainiai,
Kd – Kėdainiai, Kr – Krekenava, Ln – Lėnas, Pš – Pašiliai, Pg – Pagiriai, Pj – Pajieslis,
Pn – Panoteriai, Rg – Raguva, Rm – Ramygala, Sr – Surviliškis, Ss – Siesikai, Št – Šėta,
Tj – Taujėnai, Tr – Truskava, Vd – Vadokliai, Vn – Vandžiogala, Žb – Žibartoniai,
Žm – Žeimiai;
B (kairėje, apačioje) – Hidrogeologinis pjūvis per viršutinio ir vidurinio devono vandeninguosius
sluoksnius ir hidrogeocheminė (mineralizacijos) kaita: 1 – plane (A), 2 – hidrogeologiniame
pjūvyje, 3 – vienodos mineralizacijos linijos – izokonos, m (pjūvyje), 4 – vandeningojo
komplekso hidroizopjezų (spūdinio vandens lygio) abs. a., m, 5 – hidrogeocheminio pjūvio
vieta Nevėžio lygumoje (sudarė A. Klimas);
C – Nevėžio paslėnio ties Naujamiesčiu ir Puškoniais ledynmečio pabaigos raguvos – Rudupėlis
ir Graumų loma, tapusios dirvožemio ir geomagnetinėmis anomalijomis. Tai požeminio spūdinio
vandens paslėnio zonoje panaudotoji hidrogeologinė potencija (sudarė R. Kunskas)
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vožemio procesų sąveikos erdve. Mišriuosius miškus lydėjęs jaurėjimo procesas
buvo anksti išstumtas velėnėjimo, ypač arčiau upių slėnių, prie kaimaviečių, dvarų
žemėse. Tačiau prastas lygumos bendras nuotakumas, gilesnių dirvožemio sluoksnių tankumas, aukštas gruntinio vandens lygis dėl giluminio spūdinio vandens
poveikio atsirado dar didesnis glėjinis dirvos tankėjimas ir užmirkimas. Šiaip
Nevėžio lygumos dirvožemių mechaninė sudėtis laikoma lengvoka, nes nedidelės
ledyninės tvankos paliko priesmėlį arba lengvą priemolį. Žolinės augalijos liekanos beržynuose su eglėmis, lapuočių giraitėse gausindavo dirvožemio humusą.
Padidėdavo vandens imlumas, oro poveikis silpnėdavo. Užtat daugėdavo azoto
ir augalams svarbių biogeninių mineralinių medžiagų. Taip velėnėjimas sustabdė
miškų paliktą išplovimo ir jaurėjimo procesą. Valstiečių kultivuojamos varpinės ir
ankštinės žolės dirvožemyje paliko ne tik humuso ir karbonatų; velėnos horizonte
jos sukūrė trupininę struktūrą. Panašiai velėnėjimą apibūdino įžymus lygumų
dirvožemių tyrinėtojas, klasikinių darbų autorius Juozas Bulotas (J. Bulotas, 1953,
1959, 1965).35
Velėnėjimo raida priklauso nuo dirvožemio medžiagos ir reljefo. Karbonatingose uolienose, jas turime Nevėžio lygumoje, velėnėjimas truko ilgai. Lietaus
vandenys žemesnėse įlomėse, slėsnumose dirvą plauna daugiau. Jis ten net pelkėti
ima. Lygiose žemumose ar gausiose tarpugūbrių lomose, kur gruntinis vanduo
yra negiliai, aukštą vandens lygį dar palaiko talkšų molio ar priemolio sluoksneliai, velėnėjimas ypač užtrunka. Įdomu, kad šio proceso metu šaknynas maisto
medžiagas perneša į viršutinius dirvožemio horizontus, jie praturtėja humuso,
didėja derlingumas. Tik štai bėda. Sutrikus oro ir vandens pusiausvyrai sulėtėja
augalų liekanų irimas, susidaro pelkėjimo sąlygos. Yra žinomas ribinis užmirkimo
rodiklis – 70–80 proc. viso vandens imlumo. Užmirkimą parodo drėgnamėgiai
augalai: asiūkliai, vėdrynai, dryžučiai. Jie oksidaciją dar labiau silpnina. Deguonies
deficitas jauriniuose pelkiniuose dirvožemiuose netrunka nukristi iki nulio.
Užmirkstančiame dirvožemyje įsikuria vis daugiau anaerobinių organizmų,
deguonį imančių iš mineralinių junginių. Antai Fe2O3 redukuojama trivalentė geležis virsta geležies bikarbonatu Fe(HCO3)2. Šis linkęs oksiduotis, ypač sausesniais
klimatiniais periodais. Toks dvivalentės geležies susidarymas vadinamas glėjėjimu,
valstiečių kalba – melsvėjimu ar šlyno susidarymu. Neilgo periodiško dirvožemio
užmirkimo atvejais jo horizontai turi melsvų dėmių, ir jis vadinamas glėjišku.
Kai užmirkimas užtrunka, dvivalentės geležies susikaupia daug, horizontas jau
ištisai melsvas, toks dirvožemis vadinamas glėjiniu (27 pav., 28 pav., 1, 2, 3, 6).
Glėjėjimo metu dirvožemio struktūra pablogėja arba jos visai netenkama,
priemolis ar molis susilieja į masę, dingsta poros. Tariamą struktūrą palaiko tik
šaknų puvėsiai. Aišku, esant tam sutankėjimui didėja tūrinis svoris, labai sumenkėja laidumas vandeniui. Taigi Nevėžio lygumos totalinė melioracija ir drenavimas
ūkio ekonomikos požiūriu buvo neišvengiamas etapas.
Beveik visi dirvožemiai, susidarę ant karbonatingų uolienų, paveikti velėnėjimo ir glėjėjimo, vadinami velėniniais glėjiniais. Jiems susidaryti didžiulį vaidmenį
turėjo daug kalcio karbonato turintis
gruntinis vanduo, žmonių vadinamas 35 Bulotas J. Velėniniai glėjiniai dirvožemiai, Lietuvos
TSR dirvožemiai, Vilnius, 1965.
kietu. Minėjome, kad gėlame lygumos
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27 pav. Panevėžio rajono pietinės ir vidurinės dalies dirvožemiai pagal
Žemėtvarkos projektavimo instituto aštuntojo dešimtmečio medžiagą

vandenyje esama 0,4–0,8 g/l karbonatų. Sluoksniai, turintys laisvo kalcio bikarbonato, prisotina jo besisunkiantį vandenį. Karbonatai gali neutralizuoti organines
rūgštis, jų sudarytos druskos yra neutralios. Todėl ir ariamas horizontas velėniniuose glėjiniuose dirvožemiuose yra neutralus arba silpnai rūgštus. Jaurinis A2
ir iliuvinis B horizontai šiuose dirvožemiuose būna neišsivystę. Juk karbonatingas
paviršinis ir gruntinis vanduo visai sustabdo bent menkiausią išplovimą ir jaurėjimą. Slėsnumose augantys uosiai, juodalksniai, avietės, garstukai, rupūžiniai vikšrai
ir liucerna reiškia, kad tie dirvožemiai yra toli nuo išplovimo.
Būna kitaip, kai turtinga augalija veši ant vandeniui mažai laidžių uolienų.
Dėl mažalaidžių limnoglacialinės lygumos ar jos vietovių pagrindinių uolienų
dirvožemio vandenys pasiskirsto į pastovesnio lygio gruntinius vandenis ir gana
labilius paviršinius vandenis, negalinčius nutekėti ar susisunkti gilyn.
Beveik pusė Lietuvos velėninių glėjiškųjų dirvožemių susidarė ant dvisluoksnio priemolio, ant molio. Ant vienalyčių limnoglacialinių priesmėlių ir priemolių,
dažniau esančių Nevėžio lygumoje, susidarė tik ketvirta dalis to tipo dirvožemių
(J. Bulotas, 1965).
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28 pav. A – Daugiausia Nevėžio lygumoje paplitusių dirvožemių profiliai pagal Lietuvos TSR
dirvožemių monografiją (1965): 1 – velėninis glėjiškas nujaurėjęs priesmėlis, 2 – velėninis
glėjiškas nujaurėjęs, dulkiškas priemolis ant molio, 3 – velėninis glėjinis nujaurėjęs priemolis,
4 – velėninis karbonatinis, nujaurėjęs priemolis ant dolomitinių uolienų (jis labiau būdingas
Mūšos lygumai), 5 – velėninis karbonatinis, nujaurėjęs priesmėlis ant žvyro, 6 – velėninis
glėjiškas, nujaurėjęs priesmėlis ant priemolio, 7 – velėninis jaurinis, glėjiškas, vidutiniškai
nujaurėjęs priemolis, 8 – pelkinis, žemutinio tipo, seklus durpinis, ant smėlio, 9 – pelkinis
žemutinio tipo, gilus; B – Lietuvos durpingumo žemėlapis, sudarytas R. Šimkūno. Kontrastinga
išilginė (platuminė) riba tarp mažai durpingų vietovių ir vidutinio durpingumo plotų –
vakarinę ir rytinę Nevėžio baseino dalis skiriantis Nevėžio senslėnis
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Ir Ramygalos, ir Keråvos, Maženiÿ apylinkių velėniniai glėjiški dirvožemiai
labai panašūs, todėl pažvelkime į vieną jų prakasą.
A1 – 0–27 cm – tamsiai pilkas, grumstiškas ir grūdėtas, purus drėgnokas
priesmėlis. B1 – 27–53 cm – gelsvai rusvas su žalsvu atspalviu, neryškiai plokštelinis, purus drėgnokas priesmėlis. B2 – 53–84 cm – šviesiai rusvas, su geltonomis
dėmelėmis ir melsvai balzganomis dėmėmis, neryškios struktūros, purus drėgnokas
lengvas priesmėlis. Nuo HCl putoja 55 cm gylyje. D – 84–120 cm – rausvai rudas,
plokštelinis, kietas, drėgnokas lengvas priemolis (28 pav., 1, 2). Taigi, velėninio
jaurinio dirvožemio nujaurėjimas neryškus, karbonatai randami aukštai. Ryškesni
A1, B ir C horizontai. Priemolio dirvožemiuose pastebimas didesnis sluoksniuotumas. A1 horizontas paprastai turtingas šaknų ir sliekų, kurie labai mėgsta liosinę
frakciją (50–10 mkm arba 0,05–0,01 mm). Sliekų skaičius senesnės žemdirbystės
laikais labai priklausė nuo drėgmės. Mūsų dešimtmečiais mineralinės trąšos, deja,
nepaprastai sumenkino dirvos fauną, o patį dirvožemį nušviesino.
Viršutiniuose horizontuose, iki 70 cm gylio, gausiausia yra liosinė frakcija,
iki 60 proc. Smulkių dulkių frakcija (5–1 mkm) dirvožemio gilumoje irgi reikšminga. Iš kitų svarbesnių šio dirvožemio savybių – A1 horizonto poringumas ir
gana intensyvus šaknų mineralėjimas.
Vengiant glėjėjimo ir užmirkimo pavojaus, didžiuliai ledyninių talkšų priesmėlio plotai Nevėžio lygumoje prieš keturis dešimtmečius buvo nudrenuoti. Keraminių vamzdžių ir vamzdelių podirvinės sistemos nuvestos į lomų griovius, upelių
slėnius, raguvas. Vamzdynas klotas, apskaičiavus žiemos įšalo pavojų, nes speigai
vamzdyną iškraipo. Tačiau mūsų dienomis drenuotiems laukams pavojus kyla dėl
magistralinių vamzdžių užkimšimo, trasų užkrūmėjimo, apskritai dėl aplaidžių
ūkininkų ar savanaudiškų medžiotojų būrelių toleruojamos bebrų savivalės.
Lygumos lomų ir jų šlaitų nuoplova išryškėja lietingesnį pavasarį. Trinkant
drenažo sistemai, paviršiaus nuotėkis pavaduoja giluminį. Kai kurie ūkininkai grįžo
prie tarpukariu praktikuoto lysvinio dirvų arimo. Suariamos išgaubto paviršiaus
lysvės, žiemgalių vadinamos lovos.
Nevėžio lygumos ir Ramygalos kraštovės dirvožemių moziškumą lemia
velėnėjimo, glėjėjimo ir pelkėjimo procesų permainingumas, priklausantis nuo
atstumo, esančio nuo upelio ar griovio, kai laukai dar buvo nedrenuoti.
Mūsų lygumos gūbriuose ir gerai nuotakiuose paupiuose pasitaiko nemaža
velėninių karbonatinių tipingų dirvožemių, nors gūbriuose būna ir nemaža velėninių karbonatinių, išplautų. Tačiau didžioji to dirvožemių tipo dalis yra kiek
blogesnio nuotėkio, nujaurėję arba pajurę (28 pav., 4, 5)36. Iš kitų karbonatinių
jie išsiskiria nujaurėjimo pėdsakais – balzganomis dėmėmis po A1 horizontu.
Lengvo priemolio litologijoje viešpatauja velėnėjimo procesas, dirvoje kaupiasi
šaknų liekanos, humusas. Žolinė augalija leidžia susikaupti daug kalcio, magnio,
mangano, kalio, daugeliui mikroelementų. Kalcio karbonatas greitai neutralizuoja
organines rūgštis, augalų likučių irimo padarinį, tad dirvožemio reakcija silpnai
šarminė. Mums gerai žinomas baltalksnis (Alnus incana), retkarčiais pakeičiantis
pievų ir ganyklų augaliją, yra labai
geras velėninio karbonatinio dirvože- 36 Baginskas B. Velėniniai karbonatiniai dirvožemiai,
Lietuvos TSR dirvožemiai, Vilnius, 1965.
mio palaikytojas.
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Žolėtuose spygliuočių ir spygliuočių su lapuočiais miškuose ant moreninio
priemolio ir priesmėlio formavosi velėniniai jauriniai glėjiški dirvožemiai. Žolės
ir medžių šaknys kaupė organinę medžiagą. Dabar viršuje yra trupiniškas A1
horizontas, giliau – balzganas, išplautas jaurinis horizontas A2. Pagal šios jauros
išblukimo laipsnį dirvožemiai vadinami silpnai, vidutiniškai ar stipriai nujaurėjusiais. Jei jauroje matoma daugybė juosvų ar juodų taškelių, tai jau mangano
konkrecijos. Karbonatai silpnai nujaurėjusiuose prasideda 70–80 cm gylyje. Iliuvinis
horizontas B1 yra rausvai rudas, riešutiškas, o dar gilesnis, glėjėjimo paveiktas
horizontas B2, šlapias būdamas, supuola į stambius gabalus. Jaurėjimo procese iš
dirvožemio pirmiausia išplaunamas kalcis ir magnis. Geležies ir aliuminio trioksidai
išplaunami tik iš viršutiniojo A1. Į apačią panašiai didėja ir kalio kiekis. Fosforo
išvis nedaug. Silpnai nujaurėjusių velėninių jaurinių glėjiškų dirvožemių pH yra
5,2–6,2, giliau šarmėjimas didesnis.
Velėnėjimo proceso tęsinys yra pelkėjimas, arba pelkinio dirvožemio susidarymas. Tankiakerės žolės kaupia organines liekanas, jų masė sugeria daug
vandens kritulių. Drėgmės perteklius sukuria anaerobines, beorių bakterijų ir
grybų klestėjimo sąlygas. Po organine danga labai pasmarkėja jau minėti glėjėjimo
procesai. Ir organika ima kauptis durpių pavidalu, nes turi 30–60 proc. nesusiskaidžiusių augalų liekanų. Nuolatiniame pelkėjime į žolių bendrijas dažniausiai
įsimaišo žaliosios samanos, ilgainiui ir labai imlios vandeniui kimininės. Tokia
durpių danga ir vadinama pelkiniu dirvožemiu. Jaunose pelkėse durpės telkiasi
viršutinėje dirvožemio dalyje (horizontas Ad), po jomis mineralinės uolienos pasidaro glėjinės (horizontas Cg; 28 pav., 8)37.
Kur augalus maistu aprūpina metų laikais ir klimato periodais svyruojantis
gruntinis vanduo, velėnėjimas ir periodiškas durpių kaupimasis pelkinėje plynėje
arba raiste gali užtrukti šimtmečius ir tūkstantmečius. Pelkėjimo recidyvas (proceso
pasikartojimas) lenktyniauja su velėnėjimo procesu, kartais su durpių mineralizacija. Ilgų siaurų lominių pelkių klodai byloja apie nenuoseklią, smulkiaperiodę
durpėdarą. Atrodo, kad sausmečiais viršutiniai pelkės sluoksniai vėl atkurdavo ir
sekloki dvimetrinio storio, ir gilūs, iki šešių metrų aerobinių bakterijų viešpatiją,
vietomis pelkinių žolių likučiai vėl sugebėdavo padidinti azoto kiekį (azotobakteriozė), giliau išdžiūvę pelkių klodai net deguonies kiekį pasididinti (retrooksidacija). Tokiose pelkėse sluoksnių amžių nustatyti sunku, ypač sporų ir žiedadulkių
metodu, nes didelė dalis žiedadulkių įplaunama gilyn arba jos kooroduojamos. Tik
ilgesnių drėgnų laikotarpių, buvusių istorijoje, makedoniškasis (IV–II a. pr. Kr.)
ar vadinamasis vėlyvasis ledynmetis (XVI a. vidurys–XVIII a. vidurys), nuolatinės
durpėdaros sluoksniai pelkėse patvirtina periodizavimo autentiškumą. Slėniniai
ir lominiai pelkynai sausmečiais galėjo turėti emanacinių (dujų išskyrų) savybių,
dialektrinių elektrostatinių vaidmenų. Žmonių atsiminimai apie tuos reiškinius
vis miglotesni, o pripuolami ekscesų aprašymai nenurodo reiškinių parametrų.
Visada kelia klausimą didelė Nevėžio lygumos išskirtinų savybių prieštara.
Jau minėtas pelkėjimas, lemiantis spūdinio požeminio vandens poveikį lygumai
rytinėje jos dalyje, tarp Nevėžio aukštupio ir vidurupio. Tačiau klimato eiga 37 M i l i a u s k a s V . Jauriniai pelkiniai dirvožemiai,
Lietuvos TSR dirvožemiai, Vilnius, 1965.
lygumoje, durpėdaros pertrūkiai ir dis72
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krecija, sekanti išimtinai sausų Nevėžio lygumos vasarų periodus, verčia galvoti,
kad klimato svyravimo, sausų vasarų kreivė, kritulių deficitas veikia ir Rytų
Lietuvos spūdinių požeminių vandenų potenciją. Taigi, ne visada mūsų lygumai
jie pagelbėja. Dar maža meteorologinių duomenų apie sausmečių kritulių sumažėjimą lygumose. Po 1992–1994 m. sausojo periodo Geografijos instituto Pelkėtyros
grupė padarė kontrolinį hidrologinį niveliacinį pjūvį per didžiąją Kamånų pelkę.
Samaninis pelkės klodas rastas suslūgęs kiek daugiau negu 1 m (92–115 cm). Tai
atsitiko su masyviu rezistentišku 5 km ilgio ir 10 m gylio klodu. Pelkėtyrininko
praktika leidžia tvirtinti, kad žemapelkių, ypač raistų, klodai daug paveikesni
sausmečiams. Apibendrinti Nevėžio lygumos meteorologiniai duomenys tvirtina,
kad metinis kritulių kiekis joje yra 550–600 mm, lyginant jį su 650 mm Baltijos
aukštumoje ir 800 mm Žemaičių aukštumoje. Šiltojo periodo krituliai atitinkamai 450, 450–500 ir 550 mm. Vidutinis sausmečio (birželio–vasario mėn.) upių
nuotėkis mūsų lygumoje yra 80 mm, Baltijos aukštumoje – 160 mm, Žemaičių
aukštumoje – 280 mm.38
Pelkių fondo statistikos duomenys rodo gana dėsningą rytinės Nevėžio lygumos dalies pelkinę sistemą. Ji tarsi kontrastas vakarinei lygumos daliai (28 pav.,
B)39. Geofizinę Ramygalos kraštovės pelkyno lemtį tektoninio grimzdimo izolinijomis
pagrindžia ir patyręs geoido tyrinėtojas A. Ražinskas (28 pav., C)40.
Labai panašu, kad didžiajai Nevėžio lygumai yra būdingas klimatinis ir
hidrologinis kontrastingumas, dideli skirtumai tarp sausų ir drėgnų periodų procesų. Lietingi laikotarpiai, vėsios vasaros, drėgni rudenys, didelė oro drėgmė, dar
nuotakumo neturinčios lygumos su negiliai slūgsančiais gruntiniais vandenimis
sudarydavo sąlygas pelkėdarai šėlioti plačiose lygumose, ne tik lomose. XVI a.
Valakų reformos dokumentai41 ir XIX a. Panevėžio apskrities aprašai42. liudija
tada almėjusį raistą, matyt, nestoro klodo Maloko pelkę, pietuose besisiekiančią
su Ža»čiais, nutįsusią pro Ramygalą, Lingerį, Masiokùs (Liūnai, Lieknas), Rimaisÿ,
Ùžkalnių, Šatrėnų, Dudonių palaukėmis iki Papojaus pakilumos, kur susiliedavo
su kita ilga Néndrės pelke. XX a. melioracijos šiuos raistus pavertė pievomis, kai
kur – laukais. Malokas beliko generolo V. Gukovskio raštuose.
Lygumų ir pagūbrių pelkės. Ramygalos kraštovė nuo seno siejama su pelkėmis. Ji lietuvio vazduotėje atliepia atkampų, ramų kraštą. Iš Livonijos kronikos
žinomas 1372 m. niokojantis Livonijos ordino žygis palietė Šílagalių, Uli¿nų,
Bãrklainių ir Sokelių kaimus, taigi
Ramygalos pagūbrio laukai jau buvo
kultivuojami43. Jau XIV a. buvo įsteigtas 38 Ignatavičienė I. Krituliai, Lietuvos TSR atlasas,
Maskva, 1981.
valsčius. Šiaurinės ribos paniro į Mū- 39 Šimkūnas R. Lietuvos durpių fondas, Lietuvos
durpynų kadastras, Vilnius, 1995.
šos lygumos miškus, ordino niokotą ir
40
R a ž i n s k a s A . Pabaltijo geopotencialo tyrimas,
apleistą kraštą, o Upytės žemės pietinė
Geografijos metraštis, 13, Vilnius, 1969.
dalis apėmė Linkavõs baseino laukus. 41 Valakų reformos Upytės pavieto 1554 m inventorius,
rankraštis, nr. 15, Feodalinių žemės valdų Lietuvoje
Į juos turėjo atsikelti laikinieji ordino
inventorių aprašas, Vilnius, 1963, p. 557.
karų kolonistai, Mūšos ir Krúojos lygu- 42 Археографический сборник документов, относя
щихся к истории Северо–Западной Руси, Вильmų pabėgėliai. Žiemgališkoji Linkuva
но, 1870, т. 8.
yra tikroji palinkavio Linkavičių tėvy- 43 Lowmianski H. Studja nad początkami spoleczenstwa
i panstwa Litewskiego, Wilno, 1932, t. 2.
nė. Grįžimas į šiaurinę lygumą galėjo
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būti lėtas, nes penktos šeštos žiemgalių kilmės jaunimui teko įveikti atvėsusių
vasarų ir sniegingų žiemų vargus. Rekolonizacija sutapo su vadinamuoju mažuoju
ledynmečiu. Papelkių ir slėnių erdvės Ramygalos kraštovėje turėjo priglobti ir
ankstesnių, ikiordininių laikų, ir vėlesnių karų su Rusija, laikotarpių politinius ir
ūkinius pabėgėlius. Tad Ramygalos vardo prasmė labai santykinė. Migrantams ji
buvo geidaujamo prieglobsčio vardas, vietiniams galėjo skambėti kitaip.
Kruopštaus Lietuvos žemėtvarkos tyrinėtojo ir krašto žinovo Jono Miliaus,
besigilinusio į valakų reformos laikus, nuomone, XVI a. viduryje tik trečdalis
Upytės valsčiaus ploto buvo dirbamos žemės ir pievos. Likusieji plotai – miškų
ir pelkių viešpatija44. Miškinga kai kurių kaimų žemė buvo mažai naudojama, gal
tik ganoma. Gyventojai keleriems metams buvo atleidžiami nuo prievolių. Tada
nebuvo ekonominio nuopuolio. Daug blogiau galėjo būti XVI a. pabaigos karų
dėl Livonijos metu, ir ypač švedų okupacijos 1655–1661 metais ar šiurpų Šiaurės
karo dešimtmetį, kai siautė Rusijos, Švedijos ir Saksonijos kariuomenės.
Įniršusios alkanos kariaunos traukė krašto gūbrių kaimais. Valakų reformos
naujakuriai tada pralošė prieš nuošaliuosius kaimelius, vienkiemius, palivarkus,
užsienius. Tyrinėtojai 1789 m. liustracijoje (valstybinių turtų apraše) randa feodalų
susmulkėjimą. Upytės paviete tada jau buvo 16 smulkių seniūnijų, daug pasauliečių
ir dvasiškių valdų. Pelkėtus miškus servitutine teise naudojo baudžiauninkai ir
valstybiniai valstiečiai. Ganyba miškuose labai veikė jų natūralumą: naikino jaunųjų medžių atžalas, didino kupstėtumą, labai mažino rūšinę įvairovę, pristabdė
kiminų samanėjimą, aukštapelkių susidarymą, raidą. Beržynai su juodalksniais ir
juodalksnynai su 0,7–1,3 m aukščio papartėtais, viksvėtais kupstais Ramygalos
kraštovėje tada buvo įprasti. Panašus Lieknas liko ir šio straipsnio autoriaus vaikystės prisiminimuose.
Gal palankesnė buvo plyninių pelkių, pelkėtų lankų situacija. Potvynių
semiamos ir patręšiamos lankos visur buvo šienaujamos, o žolė visokio dydžio
valkčiais buvo išvelkama į džiovyklų aikštes. Ramygalos kraštovėje jos vadintos
bendrėmis, o kai kur, prie latgališkų kaimų – ir biedrėmis (pvz., ties Uliūnais). Plynių
šienavimas biologiniu požiūriu naudingesnis už ganymą, nes neleidžia sausesniais
laikotarpiais apaugti medžiais, krūmais. Jis keičia žolyno rūšinę sudėtį, leidžia
įsigalėti salpinės mitybos mėgėjams monažolei, nendriniam dryžučiui, mažosioms
viksvoms, tarp jų ir trainei. Taip išsaugomos ir pievos paukščių lizdavietės – tada
buvo pempių, griežlių, tilvikų ir perkūno oželių laikai.
Melioracija į Ramygalos kraštovės pelkes atėjo gana vėlai. Palaukių pelkes
pievoms įruošti savo dvaruose bandė Švoinickiai, Eidrigevičiai, Bistramai, Ratkovskiai, Zaluckiai, Rimavičiai, Stankevičiai. Visgi politinės peripetijos, 1831 m. ir
1863 m. sukilimai reformos žemių gerinimo planus nustūmė. Atviresnės opozicijos
imperijai atstovai Gombrovičiai, Švoinickiai ir Bistramai buvo sankcionuoti, jų
dvarai parceliuoti, atsirado tokie miškų vardai kaip Zabranas, Zostaunos.
Ryškesnis melioracijos šuolis įvyko nepriklausomoje Lietuvoje. 1921 m. Lietuvos žemės ūkio ministerijoje įsteigtas
Durpynų skyrius. Tyrimų organizato44
Milius J. Upytės apylinkių žemės naudojimas,
riai ir vykdytojai buvo V. Taujenis ir
žemėvalda ir žemėtvarka Valakų reformos laikais,
Upytė, Vilnius, 1986.
V. Skaisgirys. 1928–1934 m. tyrimus ir
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sausinimo projektus rengė ministerijos 29 pav. Plačiojo Juodos slėnio, prieš 80 metų
Melioracijos skyrius45. Tada sumanyta melioruoto, lankos ir ganyklos žemiau Jotainių
platų ir pelkėtą Juodos upės slėnį aptvarkyti, vagą kanalizuoti. Ekskavatorių Lietuvoje tada dar nebūta. Išrūpinus
solidžią pinigų sumą kasėjams (zimagorams) samdyti, vadovaujant Kultūrtechnikos
mokyklos direktoriui Vytautui Daugėlai, uždumblėjusi Juodos upės vaga po metų
tapo pratakesnė, žolynai nebeverždavo jos vasaros lietų nuotėkio, nebesemdavo
pievų (29 pav.)
Didžioji melioracija su sunkiąja technika kraštovėje pasirodė apie 1952 m.
Pelkėtos pievos, užmirkę laukai, visokios slėsnumos buvo perrėžti didžiuliu dvipusiu melioracinių plūgu, velkamu galingų traktorių. Ramygalos apylinkėje tokių
keleto dirbta. Gaila, buldozeriai didplūgio paliktus pylimus pradėjo skirstyti tik
po kelerių metų. Tada jau siūbtelėjo ir upių kanalizacijos banga, didžiuliai sausinimo projektai buvo ruošiami kuo skubiausiai braižyklose, žemėlapiuose, be
jokio tyrimo. Turbūt niekas iš projektuotojų nespėjo pažvelgti į upelių vingius, jų
pakrančių šimtamečius uosius ir ąžuolus. Mūsų Upytei teko tokių pačių gamtos
egzekutorių aukos dalia (30 pav.), nebeliko žuvingiausių duburių ir žvyringų
brastų, Mintaušio, Palivarko šimtamečių ąžuolų. Nuo tada atsirado projektuotojų paprotys gamtą vertinti ne pagal upelio ar ežero gražumą, retumą, o pagal
projekto didumą, pelningumą, milijoninį honorarą. Rūpestingojo kultūrtechniko
V. Daugėlos laikai jau buvo praėję.
Paveiksluose jau matėme, kad ramygaliečių vadinamos balos telkšo slėniuose,
paežerėse, pagūbriuose ar net skersai jų. Melioracijos metu daug pelkių klodo
sumenko, suslūgo, išdžiūvo; prarasta ir labai vertingų gamtinių metraščių. Tačiau
kultūringi vadovai kartais nesivaikė vien pelno. Imta ruošti poilsio tvenkinių ir
tvenkinėlių prie pat kaimo (31–37 pav.).
Kad pelkės lygumoje paplitusios ne chaotiškai, jau svarstyta tektoninės
struktūros skyrelyje. Ryškėjo elementari tipologija. Be minėtų sąsajų su platuminiais gūbriais ar net juose inkorporuotomis pelkėmis, didžioji pelkyno dalis telpa
žemiausiose reljefo vietose, lomose ir upių slėniuose. Trečias pelkių grandinės
atvejis yra moreninė lyguma, poledynmečiu suvarpyta pradubų, tektoninio lūžio
vietoje atsiradusių karstinių daubų (Glitėnų ir Vešetõs grandinės). Pagaliau ketvirto
tipo pelkių virtinės yra susijusios su
ledyno Nevėžio plaštakos periodišku 45 Lietuvos TSR durpynų kadastras, Vilnius, 1966.
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30 pav.
A – Kanalizuotoji
Upytė ties Juškaičiais
sunkiai ir ne visai
gražiai natūralėja.
Žuvys ją beveik
pamiršo;

B – Upytės tiesiai
ir nuobodžiai
suprojektuotas
kanalas, kasamas
1954 m.

31 pav. Šambalioniškių tvenkinys Upytės aukštupyje. Prie jo krašto
žinovai: A. Samėnas, V. Šidlauskas, L. Basijokienė, G. Navalinskienė
ir I. Zubauskienė
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32 pav. Ėriškių tvenkinys ant Upytės
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33 pav. A – Tvenkinys Juodos ir Aptekos santakoje ties Jotainiais;
B – Lėkštas ir platus Juodos slėnis žemiau Jotainių, kur vyko pirmoji
prieškario laikotarpio melioracija; kairėje – Griniūnų kaimavietė

34 pav. Pavermenyje, Linkavos slėnyje ir buvusioje pelkėje, įrengta
dailių poilsio tvenkinių
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35 pav. A – Linkavos aukštupys ties Juodžių mišku; B – Linkavos
senslėnis ir Daratavos pelkė ties Anciškiu. Už slėnio – Aukštadvario
dvarvietė; C – Iškilių Aukštadvario rūmų likučiai į šiaurę nuo Anciškio,
šalia Linkavos senslėnio
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36 pav. A – Septintojo dešimtmečio
melioracijos metu buvo aplygintas
vakarinis Pašilių gūbrio šlaitas,
šaltiniuotos pelkaitės pertvarkytos
į poilsio tvenkinėlius; B – Pauslajo
priesmėlio lygumos plačios pelkės –
beržynraisčiai, dėl didelio samanėjimo
ir menko potvynių poveikio pereinantys
į tarpinį tipą (aukštapelkėja); Steprių
pelkės pietinė dalis

37 pav. Ramygalos pietinė dalis,
auganti šalia karjerinių ežerų; čia
buvo smėlinis gūbrys su vėjo malūnu
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stabčiojimu ties neotektoniškai palankia ilgumine lūžių zona (17 pav.). Bene
būdingiausia iš jų – Burvìlių–Linkãučių–Kraujìlių–Glebauskÿ–Dani¿nų zona su
Linkavos upės lanku.
Ir platuminės krypties daugelio ilgųjų pelkių tįsa beveik sutampa su neotektoninio aktyvumo linijomis. Jų pelkėdara paprastai yra sena, prasidėjusi dar
senojo poledynmečio laiku, prieš 8–9 tūkstančius metų. Tačiau jų klodai retai
būna stori. Ir klysta tie tyrinėtojai, kurie teigia lygumą supelkėjus vėlai. Vyrauja
2–4 m klodai ar net perpus plonesni. Tai jau minėto Nevėžio lygumos klimatinio
diskretiškumo ir hidrogeologinio permainingumo rezultatas. Storaklodėms pelkėms
į sausmečius reaguoti teko mažai.
Būtina pažiūrėti į pelkes ties neotektoninio aktyvumo zonomis. Ramygalos
kraštovės natūraliausiame kampe, ties Ėriškių–Petk¿nų–Arístavos platumine linija, randame Pašilių pelkę (436 ha, iš jų 43 ha samaninę aukštapelkę Šaltlieknį,
6,2 m didžiausio durpių storio). Toliau į pietus tęsiasi Jósvainių (44 ha; 0,9 m),
Dr¿lupio (117 ha; 3,7 m), Pagilupio (52 ha; 0,7 m), Pj¿klų (69 ha; 1,5 m) pelkės.
Gretimos, ryčiau esančios zonos didžiosios pelkės – Ža»čių (1 013 ha; 3,2 m),
Ókainių (44 ha; 0,7 m), Pavermeniÿ (678 ha; 7,9 m). Dar rytesnės zonos, beveik
sutampančios su Ramygalos–Uliūnų gūbriu, pelkės: Bajõriškių (21 ha; 0,7 m), Dūdonių (8 ha; 1,0 m), Kučiÿ (36 ha; 4,0 m), Masiõkų (21 ha; 0,7 m), Li¿nų (31 ha;
1,7 m). Glebauskÿ–Š¸tos neotektoninio aktyvumo zonoje įsikūrė Šlekiÿ (417 ha;
6,0 m) ir Laukågalių (374 ha; 6,0 m) giliosios pelkės. Kitoje rytinėje zonoje, ties
Juodos vingiu, randame Žvalgãičių (30 ha; 2,2 m), Pamiškiÿ (24 ha; 1,3 m) pelkes. Rytinėje zonoje ties Vadõkliais dar turime Vidugojų (29 ha; 2,2 m), Pakščiÿ
(138 ha; 2,6 m), septynias smulkesnes ir Rudekšnõs (41 ha; 1,0 m) pelkes. Kiek
retesnės, tačiau gana įdomaus klodo yra ilguminės Gen¸tinių (42 ha; 1,6 m),
Bíkilio (51 ha; 1,1 m), Dùbios (110 ha 7,2 m), Uliesio (24 ha; 1,6 m) pelkės. Verta
dėmesio Kuršìlės aukštupyje įsikūrusi Bartk¿nų pelkė, turinti vos 4 ha plotą,
tačiau 5,2 durpių ant sapropelio sluoksnyno. Neatmestina ir karstinė kilmė. Ties
Dubios ir Bikilio pelkėmis atsekamas palaidotas ilguminės krypties slėnis gali būti
susidaręs Nemuno ledyno ankstyvesnės stadijos laikais (7 pav.).
Tolimoji užunevėžio Glit¸nų karstinių pelkių grandinė taip pat pasižymi
nemenkais ežerėlių sapropelio sluoksniais (1,5–4,6). Tai potenciali gamtinė greito
nuosėdų kaupimosi laboratorija. Karstas vyko viduriniuoju poledynmečiu, apytikriai
prieš 6 500 metų. Nuo to laiko daubose susiklostė plyninių ir plynraistinių durpių
klodai nuo 9,6 iki 0,7 m storio. Būtina peržvelgti grandinę nuo šiaurės į pietus:
Palieluvės pelkė (11 ha; 0,7 m durpių, 3,5 m sapropelio), Baibõkų (8 ha; 4,0 m),
Šve¹tupių pelkė I (6 ha; 4,0 m), Šventupių pelkė II (34 m; 3,5 m, sapr. 1,6 m),
Jùragių pelkė (19 ha; 1,5 m, sapr. 0,5), Glitėnų pelkė I (9 ha; 9 m, sapr. 1,5),
Glitėnų pelkė III (10 ha; 2,0 m, sapr. 4,6 m), Pasodėlės pelkė III (11 ha; 5 6 m,
sapr. 3,8 m), Pasodėlės pelkė I (8 ha; 9,6 m, sapr. 3,5 m, ež. 0,8h a). Tikrai įdomaus
sluoksnyno kolekcija, kurią reikia saugoti nuo neatsargaus „melioracinio” įsikišimo.
Preliminariais duomenimis, Glitėnų karstinių pelkių grandinė ir kita analogiška
grandinė Vešetos senslėnyje tarp Upytės ir Berčiūnų yra panašaus amžiaus. Skiriasi
tiktai buvusio tranzitinio Vešetos senslėnio raida. Slėnis karstiškai išsidaubijo viduriniuoju poledynmečiu. Abiejų karstinių grandinių tįsa lygiagreti, beveik platuminė.
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Kraštovė, arba vietovaizdis. Pagerbiant vieną pirmųjų Lietuvos geografų,
kalbininkų ir kraštotyrininkų Antaną Vireliūną (1887–1925), istorinį, nuo seno
įgyventą vietovaizdį imta vadinti jo pasiūlytu terminu kraštovė. Kito įžymaus
geografo Alfonso Basalyko Lietuvos fizinių, geografinių rajonų sistemoje apylinkių ir valsčių dydžio teritoriniai vienetai vadinami mikrorajonų terminu.
Kadangi valsčiai jau pasižymi savo etniniais, kalbiniais ir socialiniais bruožais,
šio straipsnio autorius kraštovės terminą laiko adekvatesniu. Kraštovės dalys
gali būti vietovės, atitinkančios fizinius, geografinius, istorinius ir kaimų grupių
tradicijų skirtumus. Straipsnyje minimos keliolika Ramygalos valsčiaus vietovių.
Ramygalos mikrorajonas A. Basalyko rajonavimo schemoje juosta nutįsta nuo
Žeimiÿ iki Panevėžio.46 Siūloma vartoti 3 gūbrių, 3 lomų, 1 senslėnio ir 9 lygumų pavadinimus. Gūbriai: Ramygalos–Uliūnų, Pagirių–Jotainių, Pašilių. Lomos:
Pašilių pelkinė, Žarčių pelkinė, Laukagalių–Linkavos pelkinė. Senslėniai: Nevėžio.
Lygumos: Ålantės priesmėlio, Glitėnų priesmėlio, Jotainių–Velôkių priesmėlio,
Linkaučių priesmėlio, Pabéržės priemolio, Pauslajo priesmėlio, Ródų–Upytės
priesmėlio, Steb¸kių priesmėlio, Vadoklių priesmėlio. Taigi lygumos ir senslėnis
išeina už valsčiaus ribų, tačiau visuomet lieka fizinio geografinio rajonavimo
prioritetas, gamtinis determinavimas.
Gana prasmingas ir informatyvus A. Basalyko vietovaizdžių charakterizavimas stringa nelabai populiarioje jų indeksacijoje, kuri reikalauja kartografuotojo
įgūdžių. Valsčių charakteristikoje ji tik susisieja su dirvožemio žemėlapiu. Visgi
vietovaizdžių charakteristika trumpa morfologiškai litologiška: nenuotakių lygumų priesmėlingasis, stambių bangų priesmėlingasis, lygumų su lėkštais slėniais
priemolingasis ir t. t. (38 pav.). Praktiškai žvelgiant į Ramygalos vietoves į akis
krenta lygumos formos ir dirvos (39 pav.), o jų vardai – nuo svarbiausių kaimų.
Miškai. Brandžių lygumos miškų tragiško mažėjimo ir prastėjimo etapus
aprašė miškotyros patriarchas Povilas Matulionis. Mikalojus Lukinas, tyrinėtojas,
pedagogas, geriausiai pažinęs Lietuvos ąžuolynų istoriją, „Ąžuolynų ir jų atkūrimo
Lietuvoje” studijoje (1967) nurodo daugybę Nevėžio lygumos ąžuolynų augimviečių.
Svarbus jo darbas yra ir „Upytės krašto miškai XVI amžiuje” (Girios, nr. 1, 1974).
XIX a. grobuoniškas miškų kirtimas paspartėjo nutiesus geležinkelius, galutinai
juos įveikė poreforminiai dešimtmečiai, kai dvarai gelbėjosi skubiai parduodami
uosius, ąžuolus, šimtametes egles.
Iš gražiausių miškų dar minėtini žaliasamaniai pušynai su eglių priemaiša
(žaliašiliai), likę Gėlainių miške, į šiaurę nuo Ėriškių, dar mėlyninių pušynų kvartalai Pašilių miške (40 pav.). Mišrūs plačialapių ir eglynų miškai (šilagiriai) ugdomi
Radikonių ir Pašilių miškuose, tolydžio papildomi ąžuolais. Eglynų (41–42 pav.)
ir plačialapių su eglėmis miškų vietoje vis plačiau įsigalėję minkštieji lapuočiai
(beržas, epušė). Tai žolėti ir gana derlūs Girelės, Deblono, Kalnelio, Girste¤kių,
Juodžiÿ miškai. Girelės ir Pašilių miškuose dar yra gražių ąžuolų, liepų ir uosių
augimviečių. Kai kuriuose privačiuose miškuose pastebima aiški medyno degradacija, prieaugio mažėjimas. To priežastis – besaikis bebrų savivaliavimas, daugybė
kanalų patvankų (43–45 pav.).
Plačialapių miškų ir žolinių egly- 46 Basalykas A. Lietuvos TSR fizinė geografija, Vilnius,
1965, t. 2.
nų vietoje žemės naudmenų dabar yra
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38 pav. Nevėžio lygumos Ramygalos apylinkių vietovaizdžiai pagal
A. Basalyką ir jo terminologiją. Upių slėniai ir miškai yra svarbus
vietovaizdžių komponentas; reljefas ir dirvožemių mechaninė sudėtis
lemia vietovaizdžio pavadinimą (Basalykas, 1965)

39 pav.
A – Aukštadvario
ir Šlekių derlingieji
laukai, velėninio
glėjiško, nujaurėjusio
priesmėlio arealas;

B – Ties
Aukštadvario gūbriu,
turinčio ir velėninio
karbonatinio
dirvožemio
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40 pav. Mėlyninis
pušynas su eglėmis
ir ąžuolais, išlikęs
pakilioje smėlėtoje
Pašilių miško dalyje

41 pav. Eglynas
su žaliasamaniais
kupstais, plytintis
rytinės ir vakarinės
Lieležerio pakrantės
miškuose

42 pav. Pašilių
miško ir Girelės
smėlėtos pakilumos,
spygliuočių medžių
tankmės, pravertusios
partizaninio karo
metais
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43 pav. A – Kadaise
buvę mažaviksviai ir
daugiažoliai beržynai,
dabar dėl bebrų
tvankų virstantys
didžiaviksviu ir
vilkdalgiu
juodalksnynu (miškas
netoli Obelinės ir jos
intako);

B – Per medžiotojų
protekciją bebrai gali
vidurvasarį išlaikyti
aukštą vandens lygį
kanaluose į Upytę
ir Obelinę

44 pav. Bebrų, šernų
ir oficialiųjų medžiotojų „sindikato” purvo vonios Masiokų
miške, netoli Obelinės
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45 pav. Miškai, esantys netoli upelių ir kanalų, tarp Rimaisų
ir Masiokų, daugelyje vietų iš šienaujamų beržynų virto nendriniais
ir didžiaviksviais juodalksnynais. Raistėjimui padėjusios bebrų
užtvankėlių sistemos
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46 pav. A–B – Girelės stumbryno žvėrys, jų palėpės ir ėdžios;
C–D – Ramygalos kraštovės dumblėtuose upeliuose gausiai visusios
kremzlinės žuvys nėgės, arba vijūnai (C – upinė nėgė – Lampetra
fliuviatilis, D – mažoji nėgė – Lampetra planeri)
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47 pav. Ramygalos ir Krekenavos valsčių žemėlapis. Lietuvos kariuomenės Karo topografijos
skyriaus 1939 m. leidinio-planšeto Krekenava–Panevėžys, 1306, fragmentas; medžiaga papildyta
to meto oro nuotraukomis, praturtinta daugybe vietovardžių; gausybė natūralių pievų, ganyklų,
pelkių, dar buvusios vingiuotos upės
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daugiausia – beveik visi platūs Ramygalos kraštovės laukai. Natūralios pievos
buvo daugiausia sausuminės ir žemuminės. Daugybė žemuminių kultūrinių pievų
degraduoja jų neatnaujinus. Vietomis gyvulininkystė tik liekaninė, nepaisant dar
neblogos melioracinės bazės. Galvijų fermos retos. Pievų ir dirvų plotus vis labiau
užgožia rapso laukai, kurių cheminis apdorojimas pražudo kadaise neblogą bitininkystę. Bitininkai, bėgdami į nuošalias, apleistas sodybas, tampa plėšikų aukomis.
Ramygalos ir Krekenavos kraštovės oficialiai didžiuojasi Girelės stumbrynu,
kuris išgyvena reprodukcinę ir ūkinę krizę (46 pav. A, B). Pusė bandos jau ganosi
laisvėje, ir tuo plačių apylinkių ūkininkai nesidžiaugia. Kompensacijų reikalas yra
gana problemiškas.
Krekenavos regioninio parko aktyvas galėtų užsiimti moksline žuvų likimo
melioruotuose upeliuose problema. Tam kraštui tai specifinis klausimas. Kadaise
nemelioruotų upelių duburiai ir karštą vasarą išlaikydavo biotopus – priebėgas.
Ar kas bandė gelbėti nykstančią Nevėžio upyno vandens fauną? Upynas yra ne
menkesnėje krizėje negu stumbrynas. Nebekalbėsime apie senuosius puikiuosius
karosus, karpius, lynus, karšius, ešerius, kuojas, raudes, pusmetrines lydekas. Senuosiuose nemelioruotuose upeliuose gausiai veisęsi vijūnai, ramygaliečių vaikų
džiaugsmas, dar yra išlikę viename kitame kanalo duburyje (46 pav., C, D). Tos
retos, šimtų milijonų metų senumo kremzlinės žuvys, nagrinėtų ordoviko ir silūro
sluoksnių pažiba, reto dabartinio ramygaliečio yra matytos, o jau jų skanumas
tikrai seniai užmirštas.
Kraštovę saugo kaimai. XX a. ketvirtajame dešimtmetyje Lietuvos kariuomenėje veikė Karo topografijos skyrius (V. Maksimaitis, A. Kaunas, P. Krinickas
ir kt.). Tai buvo patriotiška, kūrybinga grupė, bendravusi ne tik su viršaičiais ar
matininkais, bet ir su ūkininkais, mokytojais. Jie planšetuose išryškino daugybę
krašto įdomybių, vėliau vadintų kultūros paminklais, kalnų, upelių, pievų, pelkių,
dvarų, palivarkų, kaimų pavadinimus sulietuvino arba užrašė autentiškesnį vardo
variantą (47 pav.). 1:100 000 mastelio žemėlapiuose nedingo nė viena sodyba,
nes planą koregavo aerofotonuotraukos. Dabar patogu to laikotarpio kaimus ir
vienkiemius lyginti su dabarties didkaimių apimtimi, prisiminti tūkstančių dingusiųjų gyvenimą.
Ramygaliečių žvilgsniai dažnai krypsta į gražius ir ramius kaimus vakariniame valsčiaus pakraštyje: Raukštónius, Gudeliùs, Pašiliùs, išsaugojusius ne tik
etnografinių elementų, bet ir darbštumą (48–51 pav.). Toliau miške buvęs Girìlės
kaimelis, davęs pasauliui būrį inteligentų, tarp jų tarpukario kaimo švietėjų –
mokytojus Antaną Ratkų, Verikundą Grubytę, tris Grubių šeimos inteligentus,
dabar, deja, jau tik kiaunių lankoma kaimavietė. Įžymus ir Juodikonių kaimas
savo ūkininkų išsilavinimu, novacijomis, kurį gražiai prisimena senoji mokytoja
L. Katinaitė-Krotkienė (žr. šiame leidinyje). Palaukėje, jaujoje, karšinosi knygnešys,
veteranas Adomas Ladukas. Pokario metais čia kas savaitę maišėsi miško brolių
ir stribų pėdsakai, miške aidėjo automatų serijos (52–53 pav.)... Iš daugelio dvarų išliko daugiausia liepų alėjos (54 pav.), tik Jotainių dvarui buvo lemta gerai
valstybės remiamo pensionato dalia. XX a. pradžioje patyręs didžiulę išeivystės
bangą (jubiliejinė likimo ironija!), Anciškis pagerbė amerikonus gražiu paminklu.
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48 pav. A – Senoji Pašilių kaimo mokykla,
išleidusi daugybę būsimų inteligentų;
B – Pašilių kaimo panorama, 2011 m;
C – Dievadirbio Vinco Svirskio keturšalis
koplytstulpis Pašilių kaime
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49 pav. A – Gudelių kaimo panorama, 2012 m.; B – Naujoji sakralinė
medžio skulptūra Gudelių kaime (prof. J. Gvergždžio sodyba, 2012 m.)
50 pav. Jauki Gudelių pagirio sodyba ir jos šeimininkas – kaimo
meistras auksarankis Vladas Kalvaitis
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51 pav. Išsaugota
senovė Gudelių
kaime: pinučiai
ir kanapės (viduryje)

52 pav. Medžių
gobiamas senovinis
Juodikonių kaimas
su gražiu paminklu
partizanams
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53 pav. A – Juodikonių kaimo palaukės, kur prieš 80 metų stovėta
jaujos, gyventa įžymaus daraktoriaus, Garšvių knygnešių draugijos
vadybininko Adomo Laduko; B – Juškaičių kaime atsigauna žąsų
augintojai
54 pav. Senojo Sokelių dvaro parko alėjos
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55 pav. Senasis Papiškių kaimo dekoratyvinės sodininkystės meistras, grožio saugotojas
Jonas Velikonis 1969 m. Svečią pasitinka liūdnokas, po neseniai mirusios žmonos portretu.
Ūkį perėmė ir žaliąjį pasaulį tvarko sūnus Vytautas
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56 pav. A – Laisvyda Pakeltytė iš Papiškių, kai ji dar buvo Ėriškių
mokyklos šeštokė. Senelė A. Pakeltienė vis primindavo, kad darželis
ir kiemas yra geriausia mergaitės valda. 1969 m.
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56 pav. B – Garsi senųjų dailiųjų drobių audėja iš Žaibgalos kaimo
Stasė Nemanienė savo kiemelyje. 1969 m.; C – Žvirblių kaimo audėja,
menininkė ir gera ūkininkė Antanina Pakeltienė. 1969 m.

Kai pavyko rasti senųjų ekspedicijų nuotraukas iš Ėriškių, Påpiškių, Ža¤b
galos ir Žvírblių, prisiminti taip mielus darbščiųjų kaimiečių, menininkų ir grožio saugotojų veidus, norisi jiems visiems padėti už tokus pavyzdžius gyventi
(55–56 pav.). Naujojo gyvenimo moko ir judrioji kaimo architektė Salvina iš
Šlekiÿ kaimo.

Išvados
1. Nevėžio lyguma, nutįsusi šimtą kilometrų, išplatėjanti 35–50 km, viduryje
įdubusi 15–20 m, atitinka ją formavusios ledyno Nevėžio plaštakos gabaritus.
Jos paviršiaus atributas – 10–20 m aukščio išilginiai retoki gūbriai. Tai specifiški
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lyguminės ledyno plaštakos kūriniai, genetiškai susiję su neotektoninio aktyvumo
linijomis bei zonomis.
2. Tektoniškai lyguma susieta su Mozūrijos–Baltarusijos anteklizės vakariniu
šlaitu, jos papėde Baltijos sineklizės pakraštyje. Lyguma plyti ant lūžių linijų
ribojamos Šiaurės Lietuvos kristalinio pamato pakopos. Iš vakarų į ją remiasi
Dubysos kyšulys, iš rytų – Rytų Lietuvos monoklina ir Vidurio Lietuvos kyšulys.
Tas pakopas ribojantys ir aižantys lūžiai yra seni, daugiau negu dviejų tektoninių
etapų, o seniausi – daugiau nei 1 mlrd. m. Nuosėdinėje dangoje palaidotų slėnių
ir požeminių vandenų sankaupų poveikis daugiausia reiškiasi ties grabenais –
milžiniškais loviais anteklizės šlaite bei pašlaitėje.
3. Neotektoninio aktyvumo zonų Nevėžio lygumoje yra įvairių krypčių,
rangų ir amžiaus. Skaičiumi pranoksta senosios platuminės zonos (Š–P), tačiau
ilguminės, bene seniausios, kontroliuoja įvairių rangų lūžių sistemas. Tų zonų
kryptis susisieja su senųjų ledynmečių paliktomis glacigeninėmis rinomis. Bene
svarbiausiais ir lygumoje aktualiausiais lūžiais laikomi perme, alpinėje kalnodaroje
rezonavusios linijos, atsinaujinę sprūdžiai, grabenai. Neogene ir kvartere neotektonika paliko įstrižus ir beveik platuminius lūžius.
4. Pokvarterinį paviršių neblogai nusako A. Šliaupos pakopinė paviršiaus
koncepcija. Ramygalos kraštovę atitinka bendroji 40–50 m abs. a. pakopa. Pakopas
paįvairina reti įrėžiai, tokie kaip Prašventosios, Praobelės.
5. Nevėžio lygumoje atsekamas Nemuno ledynmečio didžiulės ledyno plaštakos nevientisumas, keli segmentai jo progresavimo ir tirpimo fazės. Moreninė
sedimentacija dažniausiai susijusi su plaštakos pirštais, ledyno padalomis pagal
storiausios tėkmės vietas, kurios poledynmečiu virto lomomis. Tuo tarpu fliuvioglacialinės ištirpusio vandens tėkmių sedimentacijos ruožai ėjo vadinamaisiais
tarpupirščiais, kurie sušilus klimatui inversiškai virto pylimais ir gūbriais. Visgi
moreninio priemolio akumuliacija plaštakos suaktyvėjimo laikotarpiais būdavo
būdinga ir tarpupirščiuose. Gūbriai dažniausiai heterogeniški, sluoksniuoti, ilgi
tortai iš priemolio, priesmėlio, smėlio ir žvyro.
6. Su ledyno Nevėžio plaštaka susijęs negyvo ledo luistų fenomenas. Atitrūkę nuo aktyvios plaštakos ledo luistai ir mezoreljefą formuojantys negyvo
ledo laukai buvo laidojami fliuvioglacialiniuose nešmenyse arba po suaktyvėjusio
ledyno morena. Po ledo luistais ir laukais ramybėje, slėgyje ir kontaktuojant
gėlam bei karbonatingam vandeniui ilgus tūkstantmečius vyko molio susidarymas, egzistavo diskreti limnoglacialinė sedimentacija. Vidutinio dydžio ir maži
polediniai baseinai Nevėžio lygumoje sutapo su neotektoninio aktyvumo zonose
atitrūkusiais luistais (Linkavos ir Obelies baseinai). Tai savo ruožtu rodytų, kad
neotektoninio aktyvumo zonos nulėmė ledyno progresavimo ir degradavimo
fazių vietas. Vadinamųjų ledyno recesinių fazių kilmė yra dvifaktorė: neotektoninis suaktyvėjimas sustiprino klimatinio faktoriaus poveikį – ledyno plaštakos stagnaciją ar tirpimą. Ypač akivaizdus dvifaktoriškumo argumentas – molio katilai, įmontuoti recesiniuose moreniniuose gūbriuose (Lapių ir Šatijų molynai
netoli Kauno).
7. Nevėžio ir Nemuno žemupio ledynų plaštakų šoninė sandūra ties Vidurio
Lietuva, vakarinės plaštakos pergalė ir jos vandenų protrūkis į Neries žemupio
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lygumą primena apie naują neotektoninę fazę, Priegliaus ilguminės tektoninės
zonos blokų grimzdimą ir Nevėžio plaštakos tektoninių blokų tendencijos kitimą.
8. Ledyno Nevėžio plaštakos degradavimo istorijoje galima išskirti 4 fazes,
ryškiau pasižymėjusias upių lankų forma, smėlynų serijomis. Tai lygumos platuminės sąskaidos elementai.
9. Lygumos ilguminę skersinę sąskaidą padėjo kurti upių slėniai, kurių
nemaža dalis sutampa su tektoninėmis linijomis.
10. Lygumos gūbriai, lomos, upių slėniai, pelkių klodai, neotektoninio
aktyvumo zonos turi tarpusavio struktūrinę genetinę priklausomybę. Senslėniai
ir pagrindiniai gūbriai daugelyje atvejų lokalizuojasi ties tektoninėmis zonomis.
Upių slėniai su jomis sutampa tik iš ankstesnių stadijų paveldėtose arba senslėnio
funkcijas atlikusiose atkarpose. Netgi pelkių dubenų grandys susietos su tokiais
slėniais (Linkava). Pelkių grandiškumas daugelyje vietovių atitinka tektonines
zonas. Iš ankstesnių ledynmečių paveldėtų rininių ežerų dubenys taip pat yra
tektoniškai zoniški (Lėno, Juodžio ežerai).
11. Nevėžio upynas poledynmečiu patyrė kelis nuotėkio kitimo etapus.
Kaitą lėmė palaipsnis izostatinis paviršiaus kilimas ledynui traukiantis, vėliau atsinaujino Priegliaus tektoninės zonos grimzdimas ties Vidurio ir Vakarų Lietuva.
Tirpstančio ledyno Nevėžio plaštaka drenavosi į Nemuno vidurupio baseinus pro
Karklės pralaužą gūbryje, per Nevėžio aukštupio–Pienios–Šventosios magistralę,
per Lėvens–Mūšos magistralę į Dauguvos baseiną. Užsibuvusi takoskyra Nevėžio slėnyje, žemiau Krekenavos, pranyko tik po aleriodo šiltmečio, prieš 11 000
metų. Viduriniojo poledynmečio Nevėžio žemupio grimzdimas nulėmė lėčiausios
ir konservuočiausios upės vardą.
12. Lieležerio ir mažesniųjų ežerų grandinė prie Pašilių savo raida rodo
giliausios lomos užkonservuotų ledo luistų duburių likimą. Tai termokarstinių pradubų ežerai, baigiantys užpelkėti, išskyrus Lieležerį, konservuojamą pelkinio žiedo.
13. Požeminių vandenų potencija lygumoje yra prieštaringa. Kadangi Nevėžio
lyguma pasižymi klimatiniu kontrastingumu – ryškiais sausmečiais ir užpelkėjimą
skatinančiais drėgnais periodais – požeminių spūdinių vandenų potencija, poveikis
į gruntinius vandenis kaitaliojasi su laikotarpio vandeningumu. Tai vyksta nepaisant pjezometrinio horizonto, pakylančio aukščiau Ramygalos lygumų paviršiaus.
Drėgmečiai ugdo pelkes, didina upelių nuotėkį ir vasaromis nepriklausomai nuo
kritulių. Tuo tarpu sausmečiai verčia durpių klodus mineralizuotis, išdžiūti. Dėl
to lygumoje paplitusios senos ir plonaklodės pelkės, istorijos tėkmėje ne kartą
išdžiūvusios. Tai pasitraukiančių ir vėl grįžtančių raistų lyguma. Palyginti nedaug
pelkių išsaugojo 6 m storio klodus.
14. Drėgnieji klimatiniai periodai lygumoje skatina dirvožemio glėjėjimo procesą. Blogai drenuojamose vietovėse įsigali pelkėdaros procesas. Tačiau priesmėlingi
karbonatingi dirvožemiai paupiuose ir gūbriuose senųjų artojų krašte puoselėjo
velėnėjimą, tokį reikalingą žemdirbiams. Melioracija ir drenažas lygumai buvo
būtina priemonė, apsauganti nuo įsigalinčio dirvožemio glėjėjimo ir užmirkimo.
15. Upelių kanalizacija totalinio lygumos sausinimo laikais buvo pražūtinga
upelių slėnių ir vagų biotopams ir daugeliui augalų bei gyvūnų bendrijų. Upytės
aukštupys, vidurupis, Juoda ir daugybė gražiųjų lygumos upelių labai nuken99
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tėjo. Prieš 40–50 metų praktikuota tvenkinių statyba yra vienpusis rekreacinių
ir estetinių išteklių papildymas. Šachtinės vandens pralaidos gyvūnijai visai nepritaikytos, vandenkritos sutrauko biotopų grandinę. Lygumos upeliams būtinos
tradicinės, pigiai įruošiamos vagos dubumos ir nedideli pratakūs vandens telkiniai,
kuriuos senieji kaimų gyventojai mokėjo įsirengti patys. Jie pasinaudodavo pavasario potvyniais. Naudota srovės sūkurio jėga, išgremžianti vagoje ar užutėkyje
duobes. Tokios gilios srovių sukurtos duobės tebėra išlikusios Nevėžio žiotyse į
Nemuną, Minijos – į Atmatą, Mituvos, Ūlos, Me»kio vagose. Kitas slėnių biotopų
turtinimo būdas – upės galvių (slėnio pakraščio tvenkinėlių) įrengimas potvynio
metu. Potvynio užutėkiai atskiriami pylimėliais (Šešupės, Merkio, jų intakų slėniuose). Galvių žymių dar išliko Upytės, Liaušės, Juodos, Aptekos senųjų slėnių
pakraščiuose. Oficialūs hidrotechnikai su „duobutėmis“ negaišta, todėl viltį tenka
sieti su Krekenavos regioninio parko biologais.
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Pašilių miško apsupty
Rytas Papšys
Pašilių stumbryne.
Iš Vinco Šidlausko
asm. archyvo

Vakarinėje Ramôgalos seniūnijos dalyje, Pašiliÿ miške, jau nuo 1969 m. 50
hektarų plote ganosi didžiausi Lietuvõs ir Euròpos gyvūnai – europiniai stu§brai.
Nuo stumbryno įkūrimo iki 1992 m. stumbrynas buvo žinomas kaip Naujåmiesčio
valstybinio medžioklės ūkio stumbrynas, vėliau, atsižvelgiant į miško pavadinimą,
buvo pavadintas Pašiliÿ stumbrônu.
Kokia ši vieta, kam reikalingas stumbrynas ir kas čia daroma?
Pašilių stumbrynas yra ne kas kita kaip stumbrų mokykla, kurios prireikė
norint sugrąžinti stumbrus, kaip gyvūnus, į jų protėvių žemes. Tyrimai rodo, kad
Lietuvoje kitados gyveno daugiau kaip 2 000 stumbrų, tačiau žmonėms vis labiau
pradėjus naudoti gamtos išteklius, šie gyvūnai buvo išnaikinti. Lietuvos teritorijoje
jų nebeliko jau nuo 1853 m., o paskutinis Europoje gyvenęs laisvėje stumbras buvo
nušautas 1919 m. Stumbrų teko ieškoti zoologijos soduose, įkurdinus dideliuose
aptvaruose, buvo tikimasi priartinti juos prie natūralios gamtos, išmokyti savarankiškumo, o sudarius geras gyvenimo sąlygas susilaukti daugiau palikuonių. Užaugę
stumbrai, suformavus kaimenę, išleidžiami į laisvę. Į Lietuvą po ilgos pertraukos
stumbrai buvo atvežti iš prie Maskvõs esančio Prioksko terasų stumbryno. Užmojai
buvo optimistiniai – aptvare veisti stumbrus ir išleisti juos gyventi į laisvę. Lietuvoje
laisvėje jau gyvena daugiau nei 70 stumbrų, Pašilių stumbryno aptvaruose – apie
20. Pasiekus šių rezultatų, susimąstyta apie žmonių ir gyvūnų tarpusavio santykius,
nes nuo mūsų visų priklauso stumbrų ateitis. Todėl Pašilių stumbrynas pamažu
pertvarkomas į lankytiną objektą, atsižvelgiant į lankytojų poreikius. Svarbu padaryti taip, kad gyvūnai būtų kuo mažiau trikdomi ir žmonės kiek įmanoma geriau
suprastų jų buvimo tarp mūsų svarbą. Per metus stumbryne apsilanko iki 15 000
lankytojų, galima teigti, jog tai lankomiausias objektas Ramygalos seniūnijoje.
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Pašilių stumbrynas
Vincas Šidlauskas

1966–1967 m. Lietuvos gamtos apsaugos komitetas kartu su Aplinkos apsaugos ministerija gavo Vyriausybės pritarimą apgyvendinti Lietuvoje miškų galiūnus
stumbrus, jų parsivežti iš Rusijos. Prasidėjo paruošiamieji darbai. Nutarta, kad
geriausia stumbrų įkeldinimo vieta yra Pašiliÿ miškas Pånevėžio rajone. Buvo
sudarytos kelios valstybinės komisijos, kurios turėjo atrinkti ir įvertinti stumbrų
apgyvendinimo vietos tinkamumą. Panevėžio rajono vadovybė ėmėsi darbo. Gavus
Gamtos apsaugos komiteto išvadas dėl stumbryno vietos, buvo ieškoma rangovų
aptvarams įrengti, ūkiniams pastatams statyti. Šis darbas patikėtas Ramygalos
tarpkolūkinės statybos organizacijai, kuri tuo metu statė firmų dirbtuves ir pastatus kolūkiuose. Buvo sudaryta speciali statybininkų brigada, paskirtas vykdytojas,
transportas darbininkams vežioti. Kadangi Stumbryno aptvarai pagal brėžinius ir
sąmatą buvo numatyti rengti iš eglinių ir pušinių plonrąsčių, prasidėjo jų kirtimas vietoje – Girìlės miške, apie 50 m plote. Kai neužteko jų vietoje, teko rinkti
plonrąsčius tolimesniuose miško kvartaluose. Visų iškirstų plonrąsčių žievė buvo
skutama, jie buvo dedami glaustai, horizontaliai tarp 2 stambių kolonų, paruoštų
iš storų rąstų, 3 m tarpais. Šis darbas daugiausia buvo atliekamas rankomis, nes
nebuvo galimybės miške naudoti mechanizmų, be to, jų, tinkamų šiam darbui,
taip pat nebuvo. Buvo naudojami dvitraukiai rankiniai pjūklai, kirviai, laužtuvai,
kaltai. Tarpkolūkinė statybos organizacija numatytu laiku įvykdė užduotį. Atėjo
eilė organizaciniam darbui.
Rajono vadovybės nutarimu, stumbrynas buvo priskirtas Pašilių stumbrai
Naujåmiesčio medžioklės ūkio žinion. Buvo ieškoma stumbry- žiemą. 1981 m.
no vadovo. Po ilgų svarstymų ir aptarimų rajono valdžioje Iš Mačionio archyvo
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Pašilių stumbryno darbuotojai: vedėjas Vincas Šidlauskas (pirmas
dešinėje) ir šėrikas Petras Ilekis (pirmas kairėje). 1981 m. gegužės 2 d.
Iš Mačionio archyvo

Stumbrynui vadovauti patikėta Ramygalos girininkui Gediminui Galgatavičiui.
Kai buvo suderinti visi ūkiniai klausimai, liko svarbiausias – kaip parsigabenti
iš Rusijos stumbrus. Tam reikėjo tvirtų dėžių, gero transporto. Išsprendus šiuos
klausimus vieną dieną buvo parvežti stumbrai ir paleisti naujame aptvare. Pirmųjų
stumbrų vardai prasidėjo raidėmis MO – Moskovskoje. Pats didžiausias ir vikriausias
stumbras buvo Motokas, kiti – Molodna, Molna, Mortyra ir kt. Šie stumbrai buvo
Stumbryno darbuotojai aria žemę ir ruošiasi sodinti runkelius
stumbrams šerti. Iš Mačionio archyvo
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įkurdinti aptvare, aklimatizavosi, maitinosi, bet į laisvę nebuvo leidžiami, kad
nenuklystų nuo stumbryno. Jie buvo šeriami kombinuotais pašarais, pašariniais
runkeliais. Stumbryno priežiūrai buvo paskirtas vedėjas, buvęs Tarpkolūkinės statybos organizacijos vadovas Ipolitas Račinskas, bet jis direktoriui G. Galgatavičiui
nelabai įtiko, nes neidavo dirbti stumbryno ūkinių darbų, sakydamas, kad jam tai
nepriklauso. Išėjus iš darbo stumbryno vedėjui I. Račinskui vietoj jo direktorius
G. Galgatavičius dirbti vedėju pakvietė mane, Vincą Šidlauską. Pradėjęs dirbti
1980 m. susipažinau su stumbryno aptvarais, stumbrų banda. Man teko rūpintis
pašarų ruošimu stumbrams žiemą – parūpinti šieno, išauginti pašarinių runkelių,
rūpintis kombinuotais pašarais. Per vasaros atostogas čia visuomet atvykdavo Vilniaus universiteto profesorius Mačionis, kuris labai domėjosi stumbrų gyvenimu,
darė daug nuotraukų. Svarbiausias rūpestis – kaip atpažinti stumbrus. Patys didieji
buvo aiškūs ir įsimintini, o jaunesni, gimusieji šiame aptvare, buvo neatpažįstami
pagal jiems suteiktus vardus. Todėl direktoriaus įsakymu ėmiau ženklinti kiekvieną
stumbrą. Nutarta buvo paženklinti kiekvieną įkaitintais metaliniais numeriais. Tačiau
kaip visus stumbrus sukviesti į aptvarą, kad būtų galima tai atlikti. Tam reikalui
aptvare buvo įrengta stumbrų gaudyklė – aptvaro susiaurėjimas, kur turėjome juos
ženklinti. Dvi dienas stumbrams neduodavome pašaro, tuomet padėdavome jo
gaudyklėje ir laukdavome, kada įžengs stumbras. Uždarydavome išėjimus ir įkaitinę
ugnyje metalinius numerius staigiai prispausdavome juos prie stumbro šlaunies.
O kaip jie šokdavo ir norėdavo ištrūkti iš šio aptvaro! Tai buvo labai pavojingas
ir sunkus darbas, kurį atlikome per keletą naktų. Įdeginti numeriai matėsi iš tolo.
Buvo reikalaujama kasdien sekti stumbrų judėjimą, kur telkiasi jų bandos.
Tekdavo eiti ieškoti jų bet kokiu oru plačiose apylinkėse, miško kvartaluose ir
visa tai turėdavau aprašyti Stumbryno dienoraštyje – kur stumbrai yra, kiek jų.
Direktorius griežtai kontroliavo šį darbą, sekdavo, ar rašome tiesą. Dirbdamas
vedėju turėjau pasirūpinti šešių stumbrų išvežimu. Tai sunkus darbas, nes turėjau
iš vakaro atrinktus stumbrus įvilioti į gaudyklę, iš jos įvaryti į dėžę ir uždaryti.
Ne visi klausydavo – priešinosi, daužėsi. Dėžėse stumbrus per naktį uždarytus
palikdavome, kol atvykdavo vežėjas. Vieną rytą radome vieną stumbrę nugaišusią, nes ji su ragu išlaužė dėžės lentą, ragas įkliuvo į angą ir negalėdama galvos
persukti užduso. Teko skubiai ieškoti kito stumbro, nes buvo vežama į Rusiją ar
Baltarusiją pagal užsakymą ir sutartį.
1980 m. buvo numatyta likviduoti seną, iš Rusijos atvežtą didžiausią stumbrą
Motoną. Buvo ruošiamasi kaip šventei, nes tą darbą turėjo atlikti pats komunistų
partijos sekretorius P. Griškevičius. Paskirtoji diena buvo graži, sugužėjo būrys
medžiotojų, rajono vadovai. Stumbras stovėjo aptvare, netoli nuo tvoros, už kurios
atvykęs Griškevičius iš kulkinio šautuvo šovė tris kartus į stumbrą, bet nuo kulkų
tik vilnos sudulkėjo, o stumbras stovėjo kaip stovėjęs. Tada medžiotojas Juozas
Tarulis užbaigė šią egzekuciją ir dviem šūviais paguldė gyvūną. Teko jį išdoroti
ir skerdieną išvežti į Panevėžio mėsos kombinatą.
1981 m. buvo atlikta aptvaro rekonstrukcija, mediniai aptvarai pakeisti betono atramų ir vielos tinklo tvora.
Ėjau šias pareigas dvejus metus, 1981 m. išėjau iš darbo. Toliau šis darbas
ėjo iš rankų į rankas, nes dėl direktoriaus griežtumo niekas negalėjo ilgiau dirbti.
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Pašilių stumbryno darbuotojai, ekskursijos dalyviai ir vadovas
Rytas Papšys (stovi pirmoje eilėje, ketvirtas dešinėje, su kepure).
Iš Ramygalos kultūros centro archyvo

Vėlesniais metais stumbrų bandos didėjo, jie vaikščiojo po plačias miškų
ir laukų apylinkes.
Kai stumbrynui vadovauti pradėjo Rytas Papšys, buvo sutvarkyta, pagražinta aplinka, pastatyti statiniai, įrengta apžvalgos aikštelė, kviečiami lankytojai
į ekskursijas. Keletą metų stumbrynas buvo Krekenavõs regioninio parko žinioje,
2005 m. perduotas Panevėžio miškų urėdijai. Dabar visus stumbryno reikalus
tvarko Panevėžio miškų urėdija.
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Ėriškių kaimo gamta
Lina Budreikaitė

Ėriškių kaimo panorama. Iš ĖJBPM archyvo

1976 m. Jono Ruzo vadovaujama bendraminčių komanda rinko medžiagą
knygai „Ėriškių kolūkio istorija“. Mokslininkai rinko tautosaką, užrašinėjo žmonių
prisiminimus.
¨riškių kaimas plyti Lietuvos vidurio zonos centrinėje dalyje, Nev¸žio upės
baseino teritorijoje. Pagal administracinį teritorinį suskirstymą priklauso Pånevėžio
rajonui, Upôtės seniūnijai.
Kaimo teritorija yra silpnai ir vidutiniškai banguotoje lygumoje, dugninės
morenos srityje. Šiaurinėje kaimo dalyje yra dirvožemių su vidutiniškai banguotu
reljefu (buvusių Sabónių, Roj¿nų, Rojūnºlių kaimų teritorijos).
Iš pietvakarių į šiaurę teka upelis Upytė. Palei jį dirvožemis aukštesnio
reljefo. Vis dėlto dauguma dirvožemio yra silpnai banguoto reljefo. Žemesnėse
reljefo vietose, įdubimuose, yra susiformavę velėniniai puveningi dirvožemiai.
Dirvodarinę uolieną Ėriškių kaimo teritorijoje sudaro skeletingi smėliai, priesmėliai
ir lengvi moreniniai priemoliai.
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Ramygala: valsčiaus ir seniūnijos centras
Valdas Chirv

Ramôgala (Pånevėžio r.) yra įsikūrusi apie 20 km į pietus
nuo Panevėžio, prie Nev¸žio intako Upôtės. Miesto vardas
kilo iš sudurtinio vietovardžio, kuris yra sudarytas iš būdvardžio ramus ir daiktavardžio galas. Jo pirminė reikšmė buvo
„ramus galas, rami vieta“. Ramygala XIX a. antroje pusėje,
iki 1950 m., buvo valsčiaus centras, 1950–1962 m. – rajono
centras. Miesto teises gavo 1957 m.
Istoriniuose šaltiniuose Ramygalos vardas minimas
XIII a. Apie 1500 m. buvo pastatyta pirmoji bažnyčia, kuri
priklausė Vilniaus vyskupijai. 1503 m. jau minimas Ramygalos miestelis, 1540 m. – dvaras. Miestelis kūrėsi prie dvaro
ir bažnyčios. Renkant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
kariuomenę 1567 m. iš Ramygalos apylinkių 23 bajorai pristatė po arklį su visais reikalingais priedais. Nuo 1584 m.
miestelis priklausė Upytės pavietui. 1640 m. gyvenvietėje buvo
41 sodyba, 1697 m. – 63 sodybos. Pagal 1775 m. Upytės apskrities bajorų sąrašus, Ramygalos parapijoje buvo 11 bajorų
sodybų. Po gaisro sudegusią bažnyčią 1781 m. savo lėšomis
atstatė Mikalojus Tiškevičius, Vilniaus kapitulos kanauninkas.

Ramygalos panorama.
Iš asm. archyvo
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XVIII a. antroje pusėje miestelyje jau veikė parapinė mokykla. 1782 m. ją lankė
11 mokinių, 1853 m. – 56 mokiniai. 1859 m. Ramygaloje buvo 1 116 gyventojų.
Veikė žydų sinagoga, senelių prieglauda.
Prasidėjus 1863 m. sukilimui, Ramygalos apylinkėse M. Šiukšta birželį
suformavo 40 raitų partizanų būrį. Cariniam kariuomenės daliniui būrys prie
miestelio surengė pavykusią pasalą. Ramygaliečiai palaikė sukilėlius. Po sukilimo
numalšinimo į Sibirą už tai buvo ištremti Ramygalos klebonas J. Šarkauskis ir jo
brolis, vikaras P. Šarkauskis. Carinė administracija surusino mokyklą, uždraudė
lietuvių kalbą ir spaudą. Ramygaliečius draudžiama spauda aprūpindavo knygnešiai M. Mažeika, P. Kuodis ir kt. Lietuvybės puoselėjimu išsiskyrė iš Ramygalos
parapijos kilęs siuvėjas A. Ladukas. Persikėlęs į Garšviùs pas K. Ūdrą jis tapo
slaptos knygnešių organizacijos, turėjusios spaustuvėlę, buhalteriu. Jis išrūšiuodavo
atgabentas iš Rytprūsių knygas, periodiką, bažnytinę literatūrą, vedė materialinę
apskaitą. Išaiškinus vadinamąją knygnešių sostinę, dauguma jų, taip pat ir A. Ladukas, buvo areštuoti ir ištremti į įvairias Rusijos gubernijas.
1897 m. klebonaujant J. Norgėlai gausioje Ramygalos parapijoje buvo pradėta
rūpintis naujos mūrinės bažnyčios statyba. Mirus klebonui, jo darbą už parapiečių
aukojamas lėšas tęsė kunigas J. Genys. Dėl lėšų stygiaus neogotikinė, raudonmūrė,
vienbokštė šv. Jono Krikštytojo bažnyčia buvo baigta statyti tik 1914 m.
Tautinis lietuvių atgimimas reiškėsi Ramygaloje jau XIX a. pabaigoje. 1906 m.
miestelyje buvo įsteigta vartotojų draugija, atidarytas lietuviškas knygynas, veikė
vaidintojų būrelis, choras, buvo ruošiami lietuviški vakarai.
Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, 1919 m. pradžioje bolševikams veržiantis
į šalį, daug ramygaliečių išėjo savanoriais į besikuriančią Lietuvos kariuomenę.
Kovose su lenkais 1920 m. lapkritį žuvo du Ramygalos progimnazijos mokiniai –
šauliai. Nepriklausomybės laikais Ramygalos valsčiaus savivaldybei priklausė 12 000
gyventojų. Pradėjo veikti naujai pastatyta progimnazija, dvi pradžios mokyklos,
ugniagesių komanda, pieninė, paštas, du motoriniai malūnai su lentpjūvėmis,
parduotuvės, amatų dirbtuvės ir kt. Vyko aktyvus kultūrinis gyvenimas: veikė
muziejėlis, biblioteka, knygynas. Susikūrė daug įvairių visuomeninių organizacijų.
Sutvarkytos miestelio gatvės, šaligatviai, pastatyta naujų namų ir kt. Ramygaloje
nuo seno vykdavo didžiuliai turgūs.
Okupacijų metais ramygaliečiai skaudžiai nukentėjo. 1941 m. birželį bolševikai
deportavo nemažai lietuvių. Tų pačių metų rugpjūtį naciai išgabeno į Panevėžį
apie 350 miestelio žydų ir ten juos sušaudė. Pokario metais Ramygalos apylinkėse
vyko rezistencinės kovos.
Ramygala istorinio herbo neturėjo. Komisijoje svarstant naujo herbo idėjas
kartu su seniūnijos atstovais buvo pritarta ramygaliečių pageidavimui savo herbe
pavaizduoti gandrą. Juo labiau kad iki melioracijos miestas buvo apsuptas Li¿nų,
Pikšros, Uslajos ir Ža»čių pelkių – durpynų, kur gausiai gyveno šie paukščiai.
Gandras simbolių kalboje laikomas vaikų dėkingumo paukščiu, nes buvo
manoma, kad jie maitina ne tik savo vaikus, bet ir tėvus. Kasmet ankstyvą pavasarį grįžtantis gandras simbolizuoja prisikėlimą. Sakymas, kad jie atneša vaikus, greičiausiai sietinas su gamtos prabudimu. Krikščionybėje gandras – velnio
priešas, nes ryja gyvates. Jo ramus, tarsi mąstant, stovėjimas ant vienos kojos
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padarė jį filosofinio mąstymo simboliu. Lietuvių kultūroje
gandro paveikslas – darnios šeimos, meilės gimtajai šaliai,
savo gimtiems namams išraiška.
Žalia skydo spalva heraldikoje reiškia laisvę, grožį,
džiaugsmą, viltį ir sveikatą.
Dailininkas Arvydas Každailis parengė Ramygalos herbo
etaloną. Jį Heraldikos komisija aprobavo 2002 m. gruodžio
12 d. (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 277.)
Žaliame lauke vaizduojamas stovintis ant dešinės kojos ir pakėlęs kairę koją sidabrinis su juodais sparnų galais
gandras. Gandro kojos ir snapas – raudoni.

Ramygalos herbas.
Dail. Arvydas
Každailis

1994 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, kuris įsigaliojo pirmą dieną po 1995 m. kovo
25 d. įvykusių rinkimų į Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybas.
Rinkimai į Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybas įvyko 1995 m. kovo
25 d. Panevėžio rajono tarybos 1995 m. balandžio 11 d. 2-ojo šaukimo 2-o posėdžio sprendimu „Dėl rajono savivaldybės teritorijos suskirstymo į seniūnijas ir jų
ribų nustatymo“ rajono teritorija buvo suskirstyta į seniūnijas. Viena iš seniūnijų
tapo Ramygalos seniūnija. Rajono Tarybos 1995 m. balandžio 20 d. 2-ojo šaukimo
3-io posėdžio sprendimu „Dėl rajono savivaldybės administracijos struktūros“
buvo nustatyta rajono savivaldybės administracijos struktūra, kurioje įrašyta 11
seniūnijų. Rajono Tarybos taip pat 1995 m. balandžio 20 d. 2-ojo šaukimo 3-io
posėdžio sprendimu „Dėl seniūnijų ribų nustatymo“ Ramygalos seniūnijai priskirta
buvusios Ramygalos apylinkės teritorija ir Ramygalos miestas, kurio meras savo
veiklą baigė 1995 m. gegužės 18 d.
Vietos savivaldos įstatyme numatyta, kad seniūnas yra administracijos pareigūnas seniūnijoje, jį skiria ir iš pareigų atleidžia rajono meras. Seniūno kompetenciją reglamentuoja Vietos savivaldos įstatymas ir Seniūno veiklos nuostatai.
Pirmas dokumentas, reglamentuojantis seniūno darbą, buvo 1995 m. birželio 7 d.
Panevėžio rajono valdybos potvarkis Nr. 47 v „Dėl savivaldybių funkcijų delegavimo seniūnams“. Pirmieji Seniūnų veiklos nuostatai buvo patvirtinti Panevėžio
rajono mero 1995 m. liepos 5 d. potvarkiu Nr. 56 p „Dėl Seniūnų veiklos nuostatų
patvirtinimo“. Nuostatuose buvo numatyta, kad seniūnas turi antspaudą su įrašu
„Lietuvos Respublika Panevėžio rajono Ramygalos seniūnas“. Antspaudo centre
yra Lietuvos Respublikos herbas.
Panevėžio rajono valdybos valdytojo 1995 m. gegužės 18 d. potvarkiu Nr. 29 p
„Dėl J. Grucės“ pirmuoju Ramygalos seniūnu nuo 1995 m. gegužės 19 d. paskirtas
Jonas Grucė. Panevėžio rajono mero 1996 m. rugpjūčio 29 d. potvarkiu Nr. 139 p
„Dėl J. Grucės atleidimo“ nuo 1996 m. spalio 1 d. J. Grucė buvo atleistas iš einamų pareigų. 1996 m. rugpjūčio 8 d. potvarkiu Nr. 129 p „Dėl J. Grabausko“ nuo
1996 m. rugpjūčio 20 d. seniūnu buvo paskirtas Julius Grabauskas, kuris Panevėžio
rajono mero 1997 m. balandžio 29 d. potvarkiu Nr. 45 p nuo 1997 m. gegužės
7 d. buvo iš šių pareigų atleistas. Tuo pačiu 1997 m. balandžio 29 d. potvarkiu
Nr. 45 p Ramygalos seniūnu buvo paskirtas Ričardas Ožalas, kuris pareigas pradėjo
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Ramygalos seniūnijos 1951–1996 m. seniūnas Jonas Grucė (pirmoje
eilėje, centre), Ramygalos viršaitė Saulė Kaupienė (pirmoje eilėje, centre)
ir seniūnijos darbuotojai. 1995 m. Iš asm. archyvo
Mokytoja Irena Zubauskienė ir 1997–2000 m. Ramygalos seniūnas
Ričardas Ožalas apdovanoja eilėraščio apie Ramygalą konkurso laureatus.
Iš Ramygalos bibliotekos (RB) archyvo
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eiti 1997 m. balandžio 29 d., 2000 m.
balandžio 14 d. Panevėžio rajono mero
potvarkiu Nr. 89 p Ramygalos seniūnu buvo paskirtas Valdas Chirv, kuris
seniūno pareigas pradėjo eiti 2000 m.
balandžio 17 d. ir dirba iki šiol.
1997 m. liepos 7 d. Statistikos departamente prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės buvo įregistruota Panevėžio rajono savivaldybės Ramygalos seniūnija ir išduotas biudžetinės įstaigos
padalinio (filialo) įregistravimo pažymėjimas Nr. BD-97-601. Įmonės kodas
8863437. Veiklos rūšis: Lietuvos Respublikos valsčių (seniūnijų) veikla, kodas
75.11.30. Išdavus pažymėjimą, herbinis
antspaudas nebuvo pakeistas. Seniūnijos būstinė įregistruota adresu: Vadoklių g. 10, Ramygala, Panevėžio rajonas.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11, 15, Ramygalos seniūnas Valdas Chirv pasirašo
17, 21, 27, 28, 29, 30, 37 straipsnių Europos miestų, turinčių herbą su baltuoju
pakeitimo ir papildymo įstatymą (Žin., gandru (ESCO), deklaraciją. 2008 m.
2001, 85-2969), Panevėžio rajono savi- Iš asm. archyvo
valdybės Taryba 2001 m. spalio 4 d.
sprendimu Nr. 230 „Dėl rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“
įteisino Panevėžio rajono savivaldybės administraciją kaip savivaldybės įstaigą. Jos
struktūroje įrašyti struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos.
2002 m. gruodžio 24 d. Žemės ir kito nekilnojamojo turto registre įregistruota
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ramygalos seniūnija. Seniūnija turi
antspaudą su užrašu „Panevėžio rajono savivaldybės administracija, Ramygalos
seniūnija“. Antspaudo centre – Lietuvos Respublikos herbas.
2003 m. sausio 13 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu yra patvirtintas
Ramygalos miesto herbas: žaliame lauke vaizduojamas stovintis ant vienos kojos
gandras. Ramygalos reprezentacinėje vėliavoje taip pat žaliame fone vaizduojamas
gandras, vėliavos kampuose išdėstytos pasagos. Vėliavos kraštai apvesti raudonu
apvalaus pjūvio apvadu. Vėliavos ir herbo etalonus sukūrė dailininkas Arvydas
Každailis. Antspaudą su šiuo herbo etalonu seniūnija naudoja dokumentams,
nesusijusiems su valstybės deleguotomis funkcijomis (apdovanojimams, viešųjų
darbų dokumentams, tabeliams ir kt.).
2003 m. lapkričio 28 d. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. P-143 „Dėl savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos
nuostatų“ buvo patvirtinti nauji seniūnijų veiklos nuostatai, taip pat ir Ramygalos
seniūnijos veiklos nuostatai. Jie nustatė, kad seniūnija yra savivaldybės administracijos struktūrinis ir teritorinis padalinys – jos filialas, veikiantis tam tikroje
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Ramygalos seniūnas V. Chirv (pirmas dešinėje) sutinka svečius, Mencho
ESCO konferencijos dalyvius iš Latvijos, Slovakijos, Čekijos, Vokietijos,
Lietuvos Ramygalos centrinėje aikštėje. Iš asm. archyvo

savivaldybės teritorijos dalyje – seniūnijos aptarnaujamos teritorijos dalyje, kurios
ribas nustato savivaldybės taryba.
Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos 2006 m. balandžio 6 d. sprendimas
Nr. T-62 „Dėl rajono savivaldybės administracijos seniūnijų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro“ nurodė seniūnijas išregistruoti iš Juridinių asmenų registro.
Tuo pagrindu Ramygalos seniūnija neteko Juridinio asmens statuso.

Sudarytojo struktūra ir funkcijos
Seniūnija sprendžia jos kompetencijai priklausančius klausimus ir vykdo
šias funkcijas: vertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas ir teikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims)
reikalingumo ir paramos būdų, vykdo socialinės paramos teikimą ir pašalpų
mokėjimą, renka ir savivaldybės administracijai teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai, dalyvauja rengiant kaimo plėtros programą,
organizuoja viešuosius darbus, vykdo kapinių ir bendro naudojimo teritorijų,
želdinių priežiūrą ir kt.
Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 27 straipsnio nuostatas taip
pat vykdo seniūnams paliktas notarines funkcijas, t. y. neatlygintinai tvirtina
parašo dokumentuose tikrumą, nuorašų ir jų išrašų tikrumą, įgaliojimų pensijai,
pašalpai, darbo užmokesčiui, stipendijai, išmokoms gauti tvirtinimo funkcijas. Išduoda seniūnijos gyventojams ir organizacijoms Lietuvos Respublikos norminiuose
aktuose numatytas pažymas.
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Nuo 2001 m. liepos 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui, gimimų registracija buvo perduota rajono Civilinės metrikacijos skyriui, o
seniūnija vykdo tik mirčių registraciją.
2004 m. seniūnija pradėjo vykdyti žemės pasėlių deklaravimo paraiškų priėmimą ir pateikimą savivaldybės administracijai. Konsultuoja seniūnijos gyventojus
apie žemės ūkio produkcijai teikiamas gamybos kvotas bei Europos Sąjungos
teikiamas tiesiogines išmokas.
Nuo 2007 m. liepos 1 d. tvarko seniūnijai priskirtoje teritorijoje gyvenamosios
vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
Seniūnijoje dirba seniūnas, seniūno pavaduotojas, vyriausioji socialinė darbuotoja su socialinės rizikos šeimomis, vyriausioji specialistė socialiniam darbui,
vyriausioji raštvedė. Nuo 2004 m. rugsėjo 1 d. Ramygalos seniūnijoje panaikinta
buhalterija.
Seniūnijos teritorija užima 24 884 ha žemės plotą. Iš jų 58 proc. užima žemės
ūkio naudmenos, 11 proc. – miškai, 31 proc. – vandenys ir kitos paskirties plotai.
Per teritoriją teka Nevėžio intakas Upytė. Čia įrengti dirbtiniai Šambalioniškio
ir Daniūnų tvenkiniai. Yra 70 kaimų. 2006 m. duomenimis, seniūnijos teritorijoje
gyveno apie 4,1 tūkst. gyventojų.
Seniūnijos teritorijoje veikia tokios įstaigos: Ramygalos gimnazija (nuo 2009 m.
rugsėjo 1 d. nebėra Daniūnų skyriaus, o nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. nebėra Barklainių
skyriaus), Uliūnų pagrindinė mokykla, Ramygalos vaikų lopšelis-darželis, Panevėžio
rajono vaikų muzikos mokyklos Ramygalos filialas, Ramygalos kraštotyros muziejus,
Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ramygalos filialas, Ramygalos
seniūnijos kultūros centras, Daniūnų bendruomenės namai. Vandens, šilumos tiekimo
įstaiga – VšĮ Ramygalos komunalinis ūkis nuo 2009 m. gruodžio 1 d. sujungtas
su VšĮ Velžio komunaliniu ūkiu. Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės: VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos filialas, Ramygalos palaikomojo gydymo ir
slaugos ligoninė, Socialinių paslaugų centras, Ramygalos socialinės globos namai,
AB „PANFARMA“, Almos Primačenko veterinarinė vaistinė. Seniūnijos teritorijoje
taip pat veikia Ramygalos policijos nuovada, Ramygalos knygynas TŪB „Šviesva“,
šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, Uliūnų bažnyčia, Barklainių I k. bažnyčia, Ramygalos
paštas, kredito unija „Ūkininkų viltis“, Panevėžio darbo biržos Ramygalos filialas,
draudimo bendrovės „Baltijos garantas“ – filialas, 2 kirpyklos.
Seniūnijos teritorijoje veikia ir šios įmonės: UAB „Escira“, UAB „Baldlitas“,
UAB „Jokana“, UAB „Repartas“, UAB „Livena“, UAB „Ramygalos malūnas“,
S. Momeniškio įmonė „Gurmanas“. Seniūnijos teritorijoje ūkininkauja tokie stambesni ūkininkai (daugiau kaip 100 ha): Ovidijus Pečeliūnas, Algis Kisielis, Valentas
Gutauskas, Algis Dranseika, Valentas Grakauskas, Ona Pečeliūnienė, Sigitas Pečeliūnas, Sigitas Čyplis, Gintautas Čiplys, Ruslanas Teišerskis, Žilvinas Teišerskis,
Darius Stankūnas, Vytautas Skruzdys, Stanislovas Januška. Dar yra Aukštådvario
žemės ūkio bendrovė, žemės ūkio kooperatyvas „Ramygalos aruodai“ ir kt.
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Iš Ramygalos praeities
Algirdas Baliulis

Ramôgala – viena senesnių Lietuvos gyvenviečių, enciklopediniuose leidiniuose ir literatūroje sakoma, kad minima nuo XIII a.1, tačiau pastaruoju metu tuo
abejojama2, nes neaišku, kokiais šaltiniais tai paremta. Pagal kalbininką Aleksandrą
Vanagą, pats vardas Ramygala yra sudurtinis, sudarytas iš būdvardžio ramus ir
daiktavardžio galas. Jo pirminė reikšmė buvo „ramus galas, rami vieta“ ar pan.3
Kadaise, 1913 m., Kazimieras Būga, rašydamas Juozui Tumui-Vaižgantui, be kita
ko užsiminė, kad vietovardį reikia rašyti Ramygala, o ne Remigala4, kaip buvo
įprasta rašyti lenkiškoje literatūroje. Žmonių pasakojimais paremtą vardo kilmę
ir Ramygalos parapijos ir bažnyčios istoriją 1946 m. išsamiai ir įdomiai aprašė
tuometis klebonas kun. Antanas Juška5.
XIII–XIV a. 1370 m. brolis Andrėjus iš Stenbergo, krašto maršalas, su saviškiais iš Ku»šo, Mintaujõs ir Koknesės sausio mėn. puolė Lietuvos žemes iki
Ramygalos (Remgallen), nužudė 600 žmonių ir išsivedė 300 vyrų ir moterų, patys
praradę tik tris.6 Tą patį Andrėjų iš Stenbergo Livonijos magistras pasiuntė niokoti
„netikėlių“ žemės ir 1372 m., ir antrojo postovio metu, buvo siaubiami Ramygalos
(Remigalle) apylinkių laukai7.
Kokia buvo Ramygalos gyvenvietė, galima tik spėlioti, tačiau po nuolatinių
priešų reidų joje žmonės galėjo lengviau atsikvėpti tik po 1435 m. Pabãisko mūšio.
Matyt, apie tą laiką ir susikūrė didesnė gyvenvietė, kurioje reikėjo ir bažnyčios.
Paprastai laikoma, kad pirmoji Ramygalos bažnyčia atsirado apie 1431–1500 m.
(1500 m. minimas altarista)8. Turbūt
maždaug tuo metu turėjo atsirasti ir
1
Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius, 2011, t. 19,
kokia nors mokykla, kurioje būtų mop. 518.
koma bent jau rašto pradmenų, kad 2 Miškinis A. Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo
vertybės, t. 4: Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai,
norintieji galėtų tęsti mokslą kitur. VieVilnius, 2009, p. 80 (Ramygala – p. 80–99, bibliogr.
nas toks studentas Gabrielis Petraitis iš
p. 578–580).
Ramygalos (Gabrieli Petri de Ramigola) 3 Vanagas A. Lietuvos miestų vardai. Vilnius, 2004,
p. 169–174.
paminėtas Krokuvoje 1476 m.9
4
Būga K. Rinktiniai raštai, Vilnius, 1961, t. 3, p. 958.
1501 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos 5 Juška A. Ramygala. Panevėžio vyskupija. Istoriniai
duomenys, pastoracinė veikla, red. vysk. K. Paltadidysis kunigaikštis Aleksandras surokas, Vilnius, 1998, p. 277–287.
teikė teisę Vilniaus vyskupui Vaitiekui 6 Henrikas Latvis, Hermanas Vartbergė. Livonijos
kronikos, iš lotynų k. vertė J. Jurginis. Vilnius,
Taborui pačiam skirti kunigus 28 Vil1991, p. 194.
niaus vyskupijos bažnyčiose, taip pat 7 Ten pat, p. 197; Baronas D. Aukštaitija kovų su
ir Ramygaloje.10 Tačiau tas leidimas
Livonijos ordinu metu (XIII–XIV a.). Iš Panevėžio
praeities. Upytės žemei 750 metų. Panevėžys, 2004,
turbūt nepasiteisino. Dėl buvusių klebop. 47–48.
nų nerūpestingumo dingus Ramygalos 8 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios
bažnyčios fundaciniams dokumentams, 9 (žinynas), Vilnius, 1993, p. 271–272.
Biržiška V. Lietuvos studentai užsienio universitetuose
Lietuvos didysis kunigaikštis AleksanXIV–XVIII amžiais, Chicago, 1987, p. 40; Ochmanskis J. Senoji Lietuva, Vilnius, 1996, p. 136.
dras 1503 m. gegužės 16 d. bažnyčiai
10
Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej, t. 1
užrašo visus Ramygalos miesto (in op(1387–1507), wydali ks. J. Fijałek i W. Semkopido Remyegola) žmones su jų namais
wicz, Kraków, 1948, s. 617, nr. 507.
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ir smuklėmis bei žmones kitose vietovėse. Jis nurodo, kad jo pirmtakai fundavo
bažnyčią ir Lietuvos didieji kunigaikščiai yra jos globėjai.11 Iš vėlesnių dokumentų
matyti, kad skirti Ramygalos klebonus vyskupui rekomenduodavo valdovai.
LDK Žygimantas Senasis 1524 m. rugpjūčio 15 d. raštu Vilniaus vyskupui
Jonui nurodo, kad didžiojo kunigaikščio patronatui priklausančios Ramygalos
bažnyčios klebonu po klebono Jurgio (Georgijaus) paskirtų valdovo sekretorių,
Vilniaus katedros dekaną Mikalojų Vizgailą, o tų pačių metų gruodžio 13 d.
ankstesnį raštą atnaujina ir liepia Vizgailą skirti klebonu, kai tik ta vieta bus
laisva po Jurgio mirties.12 Tuo tarpu 1524 m. spalio 8 d. vyskupas su karalium
susitaria, kad Ramygalos pajamos bus perduodamos kapitulai, taip pat bus sugrąžintas etmono Konstantino (Ostrogiškio) atimtas kaimas13.
1536 m. birželio 7 d. Tråkų bajoras Andrius Petravičius su seserimi Ona
atvyko į teismą bylinėtis su Trakų bajore Elžbieta Andriejiene dėl jų motinai
priklausiusio Ramygalos dvaro, tačiau valdovas atidėjo visas bylas, nes buvo užsiėmęs karo reikalais14. Lieka neaišku, ar tai mūsų Ramygala, ar tuo metu buvo
dar ir kita vietovė tokiu pačiu vardu. Iš 1541 m. liepos 28 d. karalienės Bonos
tarnautojo Povilo Šimkaičio Giedraičio bylos valdovo teisme su Elžbieta Andriejiene Tautginaitiene dėl jos atsiimtų įkeistų žemių atrodo, kad kažkuri Ramygalos
„laukų“ dalis priklausė Tautginams15. Matyt, dar viena Ramygalos dalis Vaitiekui
Putiatičiui, ją 1536 m. liepos 10 d. jam užrašė žmona Kotryna Chrščionovaitė, o
1540 m. kovo 10 d. jam teisę amžinai valdyti patvirtino valdovas16.
Miestelį valdę dvasininkai ir jų tarnautojai ne visada sutardavo su kaimynais, savinosi vieni kitų žemę, ginčus dažnai sprendė jėga. Štai 1540 m. lapkričio
16 d. valdovo teisme bylinėjosi bajoras Mikalojus Dabkaitis (Dobkovič) su Ramygalos klebonu dėl to, kad pastarasis su savo tijūnu Staniu Dabkaitį primušęs,
taip pat dėl to, kad jo Ramygalos žmonės nusipjovę jo lauke rugius ir nužudę
rykūnę, o klebonas nenorėjęs savo žmonių teisti. Teisme dalyvavę Ponų tarybos
atstovai nusprendė, kad klebonas per 4 savaites bylą turi išspręsti, o jo valdinys
miestelėnas Martynas Viaževičius turįs
pateikti teismui įrodymų, jeigu turi 11 Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej,
t. 1..., s. 643, nr. 547; MAB, f. 43–441, l. 59.
kokių pretenzijų į Mikalojaus Dabkai12
Lietuvos metrika, knyga nr. 12 (1522–1529). Užrašymų
čio žemę. Tuo tarpu dėl primušimo
knyga 12, parengė Antanavičius D. ir Baliulis
byla nesprendžiama, nes ieškovas turi
A., Vilnius, 2001, nr. 741 ir 746.
13
Kościół
zamkowy czyli katedra wileńska w jej dziejo17
kreiptis į dvasinį teismą .
wym, liturgicznym, architektonicznym i ekonomicznym
Vienas iš Abraomo Kulviečio gimirozwoju, cz. 3, opracował Kurczewski J. Wilno,
naičių, Mikalojaus Ginvilonio sūnus Pra- 14 1916, s. 19.
Lietuvos metrika, kn. nr. 19 (1535–1537). Užrašymų
nas, 1564–1569 m. buvo Ramygalos kleboknyga 19, parengė V i l i m a s D . Vilnius, 2009,
nr. 160 (158).
no valdininku, vadinamuoju seniūnu18.
15
Lietuvos metrika (1528–1547), 6-oji teismų bylų knyga,
Ramygaloje vykdavo didelis turparengė Lazutka S. ir Valikonytė I. Vilnius,
gus. Jį pasiekdavo ir kauniečiai. 1562 m.
1995, p. 196–197, nr. 277 (LM, kn. 225).
16
LM,
kn. 24, l. 55–56.
balandžio 1 d. Kauno vaito knygoje 17
Lietuvos metrika (1540–1541), 10-oji teismų bylų
Laurynas Lopenaitis prašo įrašyti, kad
knyga, parengė Lazutka S., Valikonytė I. ir
Viskantaitė-Saviščevienė S. Vilnius, 2003, p. 37,
Ramygalos bajorai Povilas ir Petras
nr. 48 (LM, kn. 229).
Aleknaičiai miestelio turguje neteisėtai 18 Jablonskis K. Lietuvių kultūra ir jos veikėjai, Vilnius,
1973, p. 59.
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nuojančio 4 kapas grašių.19 O 1563 m. balandžio mėn. Ramygaloje sulaikomos
kaunietės Kotrynos Budienės prekės, dėl kurių susitaikoma pas Kauno vaitą.20
Atrodo, kad per Ramygalą keliaudavo pirkliai tarp Lietuvos miestų ir Livonijos.
1576 m. gruodžio mėn. karalius Steponas, karalienei Onai pageidaujant, liepė
Vilniaus vyskupui Valerijonui Ramygalos klebonu paskirti Motiejų Klodzinskį, popiežiaus protonotarijų, karaliaus sekretorių, vietoje Stanislavo Klodinskio.21 Motiejus
Klodzinskis paprašė karalių Steponą Batorą suteikti prekymečių teisę Ramygalai,
kad miestelis, gaudamas daugiau pajamų, galėtų plėstis. Steponas Batoras 1580 m.
liepos 9 d. miesteliui suteikė 3 prekymečių (šv. Jono Krikštytojo, šv. Mikalojaus
ir Trijų Karalių dienomis), trunkančių po 3 dienas, privilegiją.22
Upytės žemės teismo aktuose yra nemažai bylų, kuriose galima rasti medžiagos Ramygalos miestelio istorijai. Štai 1585 m. rugpjūčio 1 d. žemvaldys Stanislovas
Januškaitis bylinėjosi su žemvaldžio Martyno Michnaičio valdiniais, kurie suviliojo
jo nelaisvą žmogų Lauryną Martynaitį su žmona ir vaikais pabėgti, ir tik atsitiktinai
jis buvęs sutiktas Ramygalos turguje ir su vaznio pagalba suimtas, tačiau važiuojant
namo jį primušę Michnaičio sukurstyti valdiniai.23 Šiuo atveju mums svarbu ne
žemvaldžių santykiai, bet faktas, kad Ramygala buvo miestelis ir jame vyko turgūs.
Kitame tų pačių metų rugpjūčio 13 d dokumente Ramygala vadinama miestu.24
Rugpjūčio 17 d. vėl Ramygalos miestelio, priklausančio Žemaičių žemės arkdjakonui,
Krokuvos kanauninkui, Ramygalos, Krekenavõs ir Pånevėžio klebonui, turguje du
giminaičiai vienas kitam grasino.25 Kažkuri Ramygalos dalis ar atskiras dvaras tuo
pačiu vardu priklausė Mortai Šamienei, kuri slėpusi savo dvare du Jurgio Blusiaus
valdinius.26 Ramygalos miestelis turėjo būti to regiono prekybos centras, būta įvairių
krautuvių, pavyzdžiui, Vadaktÿ žemvaldys Kristupas Levonas siuntė savo tarnautoją
Matisą Dobrickį į Krekenavą įvairių pirkinių įduodamas tiems laikams nemažą pinigų sumą – 10 kapų grašių, tačiau kitas žemvaldys Kasperas Polamenskis pakeliui
atėmė ne tik pinigus ir daiktus, bet ir jį patį bei jo giminaitį Jokūbą Sebastjanskį
kažkur nudaigojo.27 1585 m. gegužės 7 d. Ramygalos miestelio vaitas Mikalojus
Martynaitis klebono Motiejaus Klodinskio vardu skundė teismui žemvaldį Andrejų
Techonoveckį, atėmusį žemę ir baudžiauninkus, dovanotus Šv. Jono Krikštytojo
bažnyčiai Paco Dovydaičio28. Apskritai,
nors ir turintys savo vardus (o kai kurie 19
VUB, RS, f. 7, nr. 13846, l. 160.
ir bevardžiai) įvairūs dvarai ar dvareliai 20 VUB, RS, f. 7, nr. 13846, l. 238.
21
1576 12 – Torunė. Praesentatio venerabilis Matlaikomi esantys Ramygalos lauke29. Tai
hiae Klodzinski Sedis Apostolicae prothonotarii
liudija, kad Ramygala buvo didesnės
ad ecclesiam parochiale Remigolensem, Letuvos
Metrika (mikrofilmas LVIA, toliau – LM), kn. 63,
teritorijos centras. 1585 m. balandžio
l. 126v–127v; kn. 59, l. 24v–25.
5 d. ponia Nastasja Straševičienė savo 22 Miškinis A. Lietuvos urbanistikos..., t. 4, p. 80; LM
66, l. 114–115.
antrajam vyrui Jokūbui Sebestjanskiui
23
Опись документов Виленского Центрального Архива
testamentu užrašė Augustiškių dvarą
древних актовых книг, вып. 7, Вильна, 1909, стлб. 2,
Užežerių lauke, bet pati prašė palaido№ 6.
24
30
Ten
pat, вып. 7, стлб. 8, № 36.
ti ją Ramygalos bažnyčioje . Klebonas 25
Ten pat, вып. 7, стлб. 12, № 64.
Motiejus Klodinskis, kaip tais laikais 26 Ten pat, вып. 7, стлб. 33, № 197.
įprasta, pats Ramygaloje neklebonavo, 27 Ten pat, вып. 7, стлб. 33, № 198.
28
Ten pat, вып. 7, стлб. 38, № 235.
klebonijos valdas – dvarą, kleboniją ir 29 Ten pat, вып. 7, стлб. 53, № 330; стлб. 73, № 441 ir kt.
miestelį – buvo išnuomojęs LDK iždo 30 Ten pat, вып. 7, стлб. 89, № 535–536.
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raštininkui Vaitiekui Slavenskiui.31 Galbūt nepatenkintas nuomininku, M. Klodinskis
1587 m. rugpjūčio mėn. pasiuntė savo tarną Joną Klimantauską, kad tas turgaus
dieną Ramygaloje rinktų turgaus mokestį. Pastarasis, dalyvaujant vazniui, pareiškė,
kad jo ponas Ramygalą, Krekenavą ir Panevėžį liepęs jam perimti ir valdyti. Suprantama su tuo V. Slavenskis negalėjo sutikti, nes jam nuomos laikas pagal kontraktą baigėsi už dvejų metų. Nepasisekė perimti valdymo ir atvykus į Ramygalos
dvarą, nes Slavenskio nebuvo, o tarnas be pono žinios nesileido į kalbas.32 Tačiau
tų pačių metų rugsėjo 1 d. pats Motiejus Klodinskis su pagalbininkais įsiveržė ir
jėga perėmė savo žinion Ramygalos, Krekenavos ir Panevėžio valdas; dėl to neteisėto nuomojamų klebonijų atėmimo Upytės žemės teismui pasiskundė Vaitiekus
Slavinskis ir jo pareigūnas Jonas Grigorjevičius, nes nuomos terminas dar nebuvo
pasibaigęs, o Klodinskis kokių nors teisinių argumentų nepateikė33. Savo ruožtu
rugsėjo 25 d. Vilniaus klebonas, Žemaičių arkdjakonas Motiejus Klodzinskis tame
pačiame teisme kaltino nuomininką, iždo raštininką, Vilkmergės pavieto žemvaldį
Vaitiekų Slavenskį dėl negrąžinamų kilnojamų daiktų, neatiduoto 100 kapų grašių
nuomos mokesčio, bažnyčios iždo, įvairių skriaudų miestelio valdiniams, dokumentų
turgaus mokesčio, smuklių mokesčio, činšo pasisavinimo ir pan.34 Daugelyje bylų
kalbama apie užpuldinėjimą ir plėšimą grįžtant iš miestelio, grasinimus turguje,
sužeidimus. Atrodo, kad tuo metu Ramygalos apylinkėse keliautojų visur tykojo
pavojai. Gana daug tokių užpuldinėjimų, plėšikavimų, ginčų dėl žemės ribų ir kt.
dalykų, kai griebiamasi smurto, yra 1584–1615 m. Upytės pilies teismo aktuose35.
1638 m. Ramygalos miestelio (tuo metu valdomo Žemaičių vyskupo Jurgio
Tiškevičiaus) nuostatuose nurodoma, kad už žemę miestelėnai kasmet moka činšą
pagal naudojamos žemės (rinkos, gatvių ir klaimaviečių rykštes, valakų šniūrus,
margus) kiekį. Be to, už kiekvieną sodybinį sklypą per metus turi dvarui atidirbti
9 dienas (t. y. vasarą 3 dienas pjauti rugius, 3 dienas vasarojų, 1 dieną šieną, 1
dieną arti rugiams ir 1 dieną vasarojui), o jeigu turi tik pusę sklypo – perpus
mažiau. Nuo viso sklypo turi kartą per metus važiuoti pastote į Žemaitiją arba į
Vilnių, o jeigu į Kauną – 2 kartus. Naktimis dvare eiti sargybą, niekam nedarant
nuolaidų, nuo dviejų namų – po vieną iš eilės patys šeimininkai ar tvirti bernai,
bet ne vaikai; jie kiaurą naktį turi vaikštinėti gatvėmis saugodami nuo ugnies
ar piktadarių. Saikas, t. y. turgaus statinė, turi būti ne kitokia – tik Vilniaus, su
vyskupo herbiniu ženklu, taip pat ir uolektis, svarstyklės, bezmėnas ir svaras
tokie kaip Vilniuje. Prekiaujama gali būti tik turgavietėje; skerdikai neturi kelti
mėsos kainų; mėsa gali būti parduodama tik dvaro nurodytomis kainomis. Tvarkai
miestelyje palaikyti turi būti sėslus ir
nuovokus vaitas, žinantis miestelio rei- 31 Ten pat, вып. 7, стлб. 139–140, № 818.
kalus; jis už darbą gauna neapmokestin- 32 Ten pat, вып. 7, стлб. 256–257, № 1399–1400.
33
tą sklypą, teisę laikyti neapmokestintą 34 Ten pat, вып. 7, стлб. 282, № 1531.
Ten pat, вып. 7, стлб. 286–287, № 1551.
midaus, alaus ir degtinės smuklę, be to, 35 Ten pat, вып. 8, Вильна, 1912.
36
1638 09 21. Ramygalos miestelio nuostatai, LVIA,
inventoriuje nurodytą neapmokestintą
f. 1671, apr. 4, b. 433 (Ramygalos bažnyčios dokužemės sklypą. Miestelėnai turi taisyti
mentai), l. 12–13; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
kasdienis gyvenimas, sudarė Baliulis A. ir Meilus E.
jiems priklausančius tiltus, kelius, taip
Vilnius, 2001, p. 477; Baliulis A. Apie Lietuvos mies
pat kiekvienas priešais savo namus
telių nuostatus XVI–XVIII amžiuje, Istorijos akiračiai.
grįsti gatvę36.
Prof. Tylos A. 75-mečiui, Vilnius, 2004, p. 204.
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Tikriausiai maždaug tuo metu Ramygala buvo atiduota Vilniaus katedros
šv. Kazimiero koplyčios aprūpinimui. Zigmanto III pradėtą šv. Kazimiero koplyčią užbaigė statyti ir iškilmingai pašventino Vilniaus vyskupas Abrahamas
Vojna 1636 m. rugpjūčio 14 d., dalyvaujant Vladislovui IV ir daugeliui garbingų
svečių.37 Ramygalos ir Panevėžio parapijų pajamos iki XVIII a. pabaigos tekdavo
šv. Kazimiero koplyčiai.38
1653 m. sausio 14 d. karalius Jonas Kazimieras savo komisarams, pasiųstiems
į Ramygalos klebonijos miestelį Ramygalą, liepė leisti Ramygalos klebonui, LDK
iždo raštininkui Jurgiui Bialozarui imti tilto muitą nuo pravažiuojančių pirklių,
vežėjų žydų, nes ten susikerta keliai iš Krekenavos, Šeduvos, Naujamiesčio, Linkuvõs ir kitų vietovių, o keliai pelkėti ir blogi. Kad nebūtų piktnaudžiaujama
imant muitą už važiavimą per pelkes, turi būti nustatyta nuo vežimo, kinkyto
vienu arkliu, po grašį, nuo arklio ir raguočio, vedamo parduoti, po pusgrašį, tačiau bajorai ir dvasininkai muito neturi mokėti. Revizoriai savo sprendimą turėjo
nusiųsti karaliui patvirtinti,39 tačiau turbūt pamiršo įrašyti, kad kelias ir tiltas turi
būti taisomi už surinktas lėšas.
J. Bialozarą nominavus Vilniaus vyskupu, 1659 m. Ramygalos klebonu paskyrė Vendeno (Cēsis) vyskupą Aleksandrą Chodkevičių40. Pastarasis Ramygalą
5 metams išnuomojo pasauliečiui bajorui, neturėdamas kapitulos leidimo, be to,
neįsileido atvykusio vizitatoriaus į savo valdomas Anykščiÿ, Pabãisko ir Ramygalos parapijas. 1666 m. spalio pirmomis dienomis iškviestas į kapitulos sesiją
buvo apie tai klausinėjamas, kaltinamas bažnyčios raktus patikėjęs žydui, įkeitęs
bažnyčios sidabrą, bažnyčios drabužius išdalijęs moterims. Tačiau Chodkevičius į
kaltinimus neatsakė, pamiršęs, kad yra vyskupas, šaukė ir plūdosi, sakė nenorįs
būti kapitulos nariu. Kapitula iš jo atėmė teisę dalyvauti posėdžiuose, metų pajamas, reikalavo atsiprašyti. Vis dėlto tuo pat metu jam 3 metams buvo išnuomotas
Hanevičių dvarelis41.
1673 m. gegužės 1 d. surašytame Ramygalos bažnyčios turto inventoriuje
surašytas sidabras, varis (du dideli varpai), 5 altoriai, nurodoma, kad reikia remontuoti pozityvą, krikštykla užrakinama, yra 15 įvairaus dydžio ir įvairiuose
rėmuose ant drobės tapytų paveikslų42.
Trakų vaivadijos 1690 m. padūmės mokėtojų sąrašuose nurodoma, kad
Vilniaus kanauninkas, Smolensko vyskupas Eustachijus Kotovičius turėjo mokėti už 30 dūmų, esančių Malūnų kaime, Ramygaloje ir Senajame Panevėžyje.43
Matyt, Ramygaloje tuo metu galėjo
būti apie 15 dūmų. Tačiau nuolatinės
37
Zahorski W. Katedra wileńska, Wilno, 1904, s. 79.
tų laikų nelaimės – gaisrai – trukdė 38 Kościół zamkowy czyli katedra wileńska w jej dziejowym, liturgicznym, architektonicznym i ekonomicznym
miesteliams augti. Štai 1702 m. gegurozwoju, cz. 2, Opracował J. Kurczewski. W.,
žės 21 d. nuvykęs į Vilniaus vyskupui
1910, s. 170, 265.
Mikalojui Jonui Zgierskiui priklausan- 39 1653 01 14, Gardinas. Myto mostowe w majętności
čią Ramygalą Upytės pavieto vaznys 40 remigolskiej plebanijej, LM, kn. 128, l. 332–332v.
LM-134, l. 174v-175.
konstatavo, kad turbūt dėl piktavalių 41 Kościół zamkowy, cz. 3, Wilno, 1916, s. 182, 212.
žmonių sudegė Ramygalos nuomininko 42 LVIA, f. 694, ap. 1, b. 3970, l. 391–393.
43
Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego KsiSaliamono Faitelevičiaus bravoras ir
ęstwa Litewskiego. Województwo trockie, Opracował
H. Lulewicz, Warszawa, 2000, s. 172.
klojimai, o kartu su tuo pelenais virto
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dar 4 miestelėnų namai ir klojimai.44 Negana to, liepos 12 d. nuo žaibo užsidegė
turgavietėje stovinti smuklė ir dar septynių miestelėnų namai bei klojimai, tad
nelikę net kuolų tvorose, nuostoliai siekė 6 000 auksinų.45 1718 m. liepos 1 d.
karaliaus pasiųsti komisarai konstatavo, kad dvasiškiams priklausantys Påsvalio
ir Ramygalos miesteliai, kuriuose seniau klestėjusi prekyba, Ramygalos valsčiuje
buvo daugiau kaip 200 valdinių ir tiek pat miestelyje, persekiojami smuklių ir
kitokių mokesčių, svetimų kraštų kariuomenės, vieni turėjo išmirti dėl bado ir
maro, kiti pasitraukti į Kuršą ar Prūsiją, tad valsčiuje liko tik du valdiniai ir
trečiasis bajoras, o miestelyje tik 6 nuskurdę namų šeimininkai46.
Dvasininkai stengėsi naikinti įvairius žmonių prietarus, ypač pasižymėjo
jėzuitai. Jų XVIII a. pastoracinės veiklos dienoraščiuose 1724 m. minima ir Ramygalos parapija. Ten dviejose vietose buvo rasta žmonių, kurie tebegarbino namų
dievus ir pagonišku papročiu juos maitindavo. Žmonės juos vadinę „Deywiey
Pagirniey“47. Tie pagirnio dievai turbūt buvę kaukas su aitvaru, nešiodavę žmonėms grūdus ir kitus lobius48.
1732 m. sausio 28 d. generalinės bažnyčios vizitacijos metu (vizitavo Juozapas
iš Kozielsko Puzyna) konstatuota, kad klebonas Mykolas Junickis, nors atskiro
mokyklos pastato ir nėra, išlaiko mokytoją (ludimagistrum), kuris moko vaikus.
Bažnyčioje prie altorių buvo keli rūsiai, kuriuose savo šeimos narius laidodavo
aplinkiniai dvarininkai (Marcinkevičiai, Mickevičiai, Rosochackiai, Černiauskai,
Gombrovičiai, bažnyčios kunigai). Ramygalos komendorius Motiejus Puzutavičius
testamentu 1702 m. kovo 5 d. altaristai buvo užrašęs 1 550 auksinų49.
Rusijos pastangomis karaliumi išrinkus Stanislovą Poniatovskį, nauju valdovu ir nuolat esančia Rusijos kariuomene nepatenkintieji bajorai susibūrė į Baro
konfederaciją. Kauno pavieto konfederacijos maršalka Dominykas Medekša šaukė
priešintis visus piliečius. 1668 m. rugsėjo mėnesio 6 d. jo vedami bajorai susikovė
su rusais ties Ùkmerge, o kitą dieną įviliojo į pasalą rusų kariuomenės būrį ties
Ramygala, kovėsi prie Naujåmiesčio. Su Steponu Švejkausku padėjo suorganizuoti
Upytės pavieto konfederatus. Išblaškyti prie Ariógalos, kelias savaites slapstėsi
miškuose, paskui perėjo į Prūsiją50.
1775 m. balandžio 20 d. Šv. Kazimiero koplyčios ir Ramygalos bažnyčios
klebonas kanauninkas Mikalojus Tiškevičius išnuomojo Ramygalą Tråkų vaivadijos
kardininkui Felicijonui Ivaškevičiui. Perdavimo metu surašytame valdų inventoriuje konstatuojama, kad nuo Panevėžio pusės įvažiuojant į Ramygalos dvarą buvo
apleisti, nuvirtę vartai (tik du stulpai likę), tvoros išvirtusios. Į kairę nuo vartų
rezidencinis pastatas iš tašytų rąstų,
dengtas malksnomis (gontais), priekyje
senos aštuonių stulpų prieangis (gonkos). 44 LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 434, l. 44.
45
Toliau, kairėje, didelė daržinė, klojimas, 46 Ten pat, l. 43.
Ten pat, l. 108–111.
tvartelis, palivarko namas, prie Upytės 47 Lebedys J. Lietuvių kalba XVII–XVIII a. viešajame
upelio 2 arklidės po vienu stogu, svir- 48 gyvenime, Vilnius, 1976, p. 211.
Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius, 1991, t. 2, p. 655.
nas ir svirnelis. Tvorų nėra. Ramygalos 49 Lebedys J. Lietuvių kalba..., p. 147; LVIA, f. 696,
ap. 2, b. 12, l. 90–94.
miestelyje (nors vadinamas miestu) 23
50
Szczygielski W. Medeksza Dominik h. Lis (ok.
katalikų sodybos ir 3 tušti sklypai.
1710–1783), Polski słownik biograficzny, Wrocław,
1975, t. XX, 2, s. 365.
Gyventojai mokėjo po 20 auksinų, 20
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grašių činšą per metus bei 8 auksinus vietoje pastotės. Taigi pajamos sudarė 1 020
auksinų. Be to, nuomininkas (smuklė, turgaus rinkliava) mokėjo 1 800 auksinų.
Be to, buvo 16 žydų šeimų, visi žydai mokėjo 77 auksinus, 20 grašių. Miestelėnai
pagal seną paprotį per metus turėjo atitarnauti dvarui 20 dienų, dviese susidėję
kartą nuvažiuoti į Rygą arba sumokėti 2 talerius, esant reikalui dvaro galėjo būti
iš eilės pasiųsti už 6 ar 7 mylių savo dienomis, miestelėnės turėjo prižiūrėti dvaro
daržus, dalyvauti javapjūtėje, smuklių ir padūmės mokesčius patys mokėti mokesčių rinkėjams.51 Netrukus nuomininku F. Ivaškevičiumi pradėjo skųstis teismams
aplinkiniai bajorai. Upytės pavieto vaiskis Anupras Bialozoras 1777 m. spalio 23 d.
paprašė įrašyti į Upytės pilies teismo knygas, kad ponas Ivaškevičius, linkęs į
smurtą, ne tik pats blogai elgiasi, bet kursto ir valdinius, kad net atvykusius į
bažnyčią lazdomis ir basliais primušė, sukruvino, grasina iš karietos atimti arklį52.
1778 m. birželio 6 d. vėl įrašoma į pilies teismo knygas, kad nuolat daroma žala,
smurtas, muštynės, antpuoliai ir grobimai, be to, į Panevėžį vedantį vieškelį perkasė
grioviu, supylė pylimą, tad į bažnyčią su žmona reikia eiti pėsčiomis53.
1779 m. rugpjūčio 9 d. į Ramygalą nuvykęs liustruoti sudegusio miestelio
LDK iždo dvarionis Tadas Römeris konstatavo, kad 1778 m. liepos 29 d. gaisro
metu sudegė valdytojų rezidencija ir bravoras (alaus darykla), (kiti pastatai nesudegė), klebonijos visi pastatai, vargonininko namas ir špitolė, iš viso 26 katalikų
namai ir bažnyčia bei 16 žydų namų ir 8 jų krautuvės turgavietėje (51 pastatas
Raguvõs, Vilniaus, Panevėžio gatvėse ir už bažnyčios). Taigi 1779 m. kovo mėn.
terminu iždas prarado 785 auksinų, 25 grašių įplaukas (iš 19 valstiečių dūmų,
190 auksinų, iš 5 bajorų dūmų – 33 auksinus, 10 grašių, iš 225 žydų – 562 auksinus, 15 grašių)54.
Vilniaus katedros kanauninkas, Ramygalos klebonas Mikalojus Tiškevičius
po gaisro pastatė 1781 m. naują pušinių rąstų bažnyčią. Tuo metu Ramygaloje
gyveno 62 šeimos (iš jų 29 – žydų). Veikė mokykla, joje mokėsi 9 vaikai (5 bajorai, 4 miestelėnai)55.
Vilniaus vyskupo Ignoto Masalskio nurodymu, 1784 m. sausio 20 d. atlikta Ramygalos bažnyčios generalinė vizitacija. Vizitavo Livonijos kanauninkas,
Ukmergės dekanas, Žeimiÿ klebonas Juozapas Zabielskis. Bažnyčia esanti funduota
kažkurio karaliaus, o po gaisro (1781 m.) naują medinę pastatęs Vilniaus katedros
kanauninkas Mikalojus Tiškevičius. Iš priekio trejos durys, vienos iš jų dvivėrės,
ketvirtos durys į zakristiją. Iš bažnyčios į dvi zakristijas dar dvejos durys. Iš viso
12 langų. Suolų ir altorių nebuvo, tik stalai ir paveikslai, taigi bažnyčia buvo
dar neįrengta, tačiau pašventinta. Atskira altarija funduota Ašmenõs taurininko
Andrejaus Geduškos, bet prijungta prie klebonijos fundacijos. Išsamiai aprašyti
bažnyčios indai, drabužiai ir kiti su apeigomis susiję daiktai. Šventorius po gaisro dar nebaigtas aptverti, varpinė atskira, su dviem varpais. Špitolė pastatyta ir
išlaikoma dabartinio klebono, nes fundacijų neturi, joje du vyrai ir 5 moterys. Klebonas Juozapas Pundzevičius, kilęs iš
Žemaitijos, klebonavo nuo 1773 m., re- 51 VUB, RS, f. 57, b. 54–311.
komenduotas kanauninko Tiškevičiaus. 52 LVIA, SA 15222, l. 508–508, nr. 475.
53
Ten pat, l. 959–962.
Vikaras, jis ir bažnyčios provizorius 54 LVIA, SA 3811, l. 94–95.
(administratorius), Leonardas Songaila 55 Miškinis A. Lietuvos urbanistikos..., t. 4, p. 83–84.
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(Sągayłło), tinkamas visokioms bažnyčios paslaugoms ir pamokslų sakymui. Jam
mokama 200 auksinų algos ir maždaug tiek pat sudaro atsitiktinės pajamos. Yra
Švento škaplieriaus brolija, neaišku, kada įsteigta, neturi jokių pajamų, bet turi
altorių be jokių daiktų. Nors toje parapijoje vienuolių nėra, tačiau parapijos rimtį
trukdo neramūs ir visur lendantys Panevėžio pijorai.
Klebonija nauja, medinė, iš 7 kambarių bei virtuvės, 16 langų, už pusantro šimto žingsnių nuo bažnyčios. Kieme stovėjo trys svirneliai po vienu stogu,
arklidėlė, šalia jos abaras, klojimas, dvi daržinės ir varykla (alaus darykla). Ten
pat buvo ir kepykla.
Funduoto palivarko nebuvo. Klebonijos dirbamos žemės viename lauke
buvo galima pasėti 10 pūrų, kitame – 16, trečiame – 18. Žmonės dirbo (su pieva
ir mišku) 2 valakus žemės. Pastatai neseniai pastatyti, nauji. Mokesčių klebonija
nemokėjo, nes išlaikė mokyklos direktorių, o subsidium charitativi mokėjo po 3
talerius dviem terminais. Klebonijai priklausančių valdinių buvo 8. Jotãinių kaime – 4, Daubårų kaime – 3, Sokelių kaime – 1. Visi vienodai turėjo po ketvirtį
valako, per savaitę ėjo 3 dienas lažą, labai neturtingi, keturiems iš jų kasmet
reikėjo padėti. Jokio činšo nemokėjo, duoklės nedavė. Kiekvienas mokėjo po 5
auksinus padūmės mokesčio. Malūno ir smuklės nebuvo.
Ramygalos parapija buvo apie 3 mylių ilgio ir pusantros pločio, ribojosi su
dar septyniomis parapijomis. Joje buvo vienas Ramygalos miestelis, kuriame ir
bažnyčia bei šie kaimai ir dvarai:
Aštriagalis? (Ostrogol)56, užsienis – Vasilionių seniūnų Gombrovičių.
Aukštadvaris – Kauno žemės teismo teisėjo Kozakovskio.
Aukštadvaris – seniūnų Gombrovičių.
Barklainiai – Barklainių seniūno Puzynos.
Barklainių dvaras – medžioklio Švoinickio. Dvare buvo koplyčia.
Barklainių dvaras – Starodubo seniūnaičio Straševičiaus.
Barklainių dvaras – taurininko Mickevičiaus.
Barklainių dvaras – taurininkų Bystramų.
Bartkūnai – Upytės maršalkienės Bytautienės.
Belazaravos (Białozorów) dvaras – Kauno maršalkos Zabielos.
Blusiškių dvaras – teisėjo Daukšos.
Butkūnai – Vereščinskių ir Zabielų.
Čypliai – statybininko Gombrevičiaus.
Daniūnai – teisėjų Daukšų ir šv. Kazimiero klebonijos.57
Daubarų užusienis, dalis Jotainių – raštininko Šukštos, Upytės maršalkienės Bytautienės.
Demeisiai (Demejsy) – Upytės žemės teismo teisėjo Daukšos.
Dubuliai – Upytės prezidento Bystramo.
Džiugailiai – Bystramų ir Kozakovskių.
Ėriškių (Jaryszki) kaimas priklausė Upytės seniūnijai.
Gabulai – seniūnaičių Straševičių.
Gaisai (Gojsy), užsienis – LDK kariuomenės pulkininkienės Brunof’ienės.
Girsteikiai – Straševičiaus, Domeikos ir kapitulos.
Glėbauckai – seniūnų Gombrovičių.

Skliausteliuose pateikiama originalo pavadinimas tų vietovių,
kurios šiuo metu turbūt išnykusios.
57
T. y. Šv. Kazimiero
koplyčios Vilniaus katedroje.
56
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Grigaliai – Šiukštos ir Kauno maršalkos Zabielos.
Griniūnai – Upytės pavieto pilies teismo teisėjo Lukjanskio.
Gudeliai – Maskvitėlių seniūno Musnickio.
Janionys – karaliaus poručnikienės Hejningaitės.
Janionys – Vereščinskos.
Jankūnai – Zabielos.
Joskildai – Straševičiaus.
Jotainiai – Šiukštos, Zabielos, Upytės teisėjo Lukjanskio ir Ramygalos
klebono. Čia buvo ir koplyčia.
Jotainių dvaras – pilies teismo teisėjo Lukjanskio.
Jovaišai – raikytojo Mickevičiaus.
Juodikonių, Raukštonių kaimai – priklausė šv. Kazimiero klebonijai.
Juodžiai – Kauno pavieto žemės teismo teisėjo Kozakovskio.
Juškaičiai – to paties Gombrovičiaus.
Kievėnai (Kiewiańce) – Panevėžio pijorų.
Kraujeliai – ponų Musnickių, Truskauskų, Daukšų, Mickevičiaus ir
Gombrovičių.
Kučiai – Livonijos taurininkaičių Bystramų.
Kuršiai – Upytės pavieto prezidento Bystramo.
Kuršiai, dvaras – prezidento Bystramo. Dvare buvo koplyčia.
Kutiškio dvaras – Starodubo seniūnaičio Straševičiaus.
Kutiškio dvaras (Kuciszki) – seniūnienės Vereščinskos.
Lenartai – bajorų akalica.
Lingiriai (Lenogiry) – statybininko Gombrevičiaus.
Liūbartai – regentaičio Černiausko.
Masiokai – statybininko Gombrevičiaus.
Medžiūnai – Vereščinskių.
Naujasodė – tų pačių Gombrovičių.
Naujasodė – Upytės žemės teismo teisėjo Daukšos.
Ožkiniai (Oszkiańce) – maršalkienės Bytautienės.
Pabaliai – Straševičių.
Paberžio (Podbrzezie) dvaras – šambeliono Vereščinskio. Jame buvo
ir koplyčia.
Padvariai (Podware) – seniūnaičio Straševičiaus.
Pagilupys – bajorų akalica.
Papiškių kaimas – irgi Šv. Kazimiero klebonijos.
Paramygalos dvaras (Poremigole) – raikytojo Mickevičiaus.
Paravė (Porawie ar Porawce) – teisėjo Bystramo.
Pašiliai – Rumšiškių seniūnaičių Truskauskų, Musnickių ir Šv. Kazimiero klebonijos.
Pauslajis, užsienis – Panevėžio pijorų.
Pavermenio dvaras – pulkininkienės Brunof’ienės. Dvare buvo koplyčia.
Pavermenis – ponų Truskauskų, Brunof’ienės ir Lugailos.
Pažarčiai (Pożorcie) – Upytės raikytojo Mickevičiaus.
Plikštapolis (Pliksztapol) – Truskauskų ir Lugailos.
Počiūnai – seniūno Gombrovičiaus.
Pumpliai – Starodubo medžioklio Švoinickio.
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Putriai, dvaras (Putry) – maršalkienės Bytautienės.
Radikonys priklausė seniūnui (?) Ivickiui.
Ramygalos dvaras – Vilniaus kanauninko Tiškevičiaus.
Raudoniai ? (Raudanie) – Starodubo seniūnaičio Straševičiaus.
Raukštonių, Juodikonių kaimąi – priklausė Šv. Kazimiero klebonijai.
Jai dėl nežinomų priežasčių priklausė ir globa.
Rimaisai – Šv. Kazimiero klebonijos.
Skurdeniai, užsienis – Upytės raštininko Šiukštos.
Sokeliai – Kauno maršalkos Zabielos.
Šukionys – tos pačios Brunof’ienės.
Uliūnai – raštininko Šiukštos.
Užartai (Użorty) – Rumšiškių seniūnaičių Truskauskų. Čia buvo ir
koplyčia.
Užkalniai – Upytės statybininkų Gombrevičių.
Vakagaliai – Kurklių seniūnienės Vereščinskos.
Viplių žmonės priklausė Šiukštai.
Viršiliai (Wirszyle) – seniūnų Gombrovičių.
Zaštautai (Zasztofty) – šambeliono Vereščinskio.
Žeibgalos (Żebegoła) užusienis Dubulių dvaro, kuriame gyveno ir
bajorai, ir valstiečiai. Pastarieji priklausė Upytės taurininkui Koženevskiui.
Žudžiai – valdiniai priklausė įvairiems ponams.
Žvirblėnų kaimas – pono Borodzičiaus, Upytės iždininko.

Ramygaloje buvo pastatyta atskira mokykla – dviejų galų namas su šoniniu
kambariu. Mokyklos direktorius buvo Adomas Cichovskis, išlaikomas tėvų, kurių vaikus mokė, valgį gaudavo iš klebono. Mokiniai – 11 bajorų vaikų, nes valstiečiai savo vaikų į mokyklą nenorėjo leisti – draudė ponai. Čia, kaip ir kitose parapijose, priežastis paprasta – kiek pramokę (jų luomui tai nereikalinga), galėjo nebenorėti dirbti.
Ramygalos altarija įkurta 1699 m. liepos 13 d. Ašmenos taurininkas Andrejus
Geduška tik paskyręs lėšų mirė, o jo broliai Stanislovas ir Kazimieras aprobavo.
3 500 lenkiškų auksinų patikėti Vilkmergės pavieto rotmistrui Marcijonui Ordincui, garantuota jo Žižmos dvaru; kasmet ateidavo procentai – 7 už tūkstantį. Kita
suma – 1 000 auksinų – paskirta tuometinio Ramygalos klebono Pozytovičiaus,
padėta Upytės vaiskio Anupro Bialozaro tėvoniniame dvare. Trečia suma – 500
talerių – paskirta Kazimiero Švoinickio (dabar Adomo Švoinickio Barklainių dvare).
Bažnyčios fundacinių dokumentų bažnyčioje nebuvo, juos pasiėmęs Vilniaus
katedros kanauninkas, Šv. Kazimiero koplyčios klebonas kun. Mikalojus Tiškevičius.
Jokių knygų taip pat nebuvo, kurios buvo – sudegė gaisro metu58.
Klebonui Juozapui Pondzevičiui atsisakius pareigų, 1789 m. kovo 18 d. klebonija
perduota kun. Leonardui Songailai. Bažnyčia jau įrengta, 3 altoriai, dengta gontais
(malksnomis), su 12 langų, bažnyčios
ir zakristijos grindys iš plytų; švento- 58 Ukmergės dekanato vizitacija 1784 m., atlikta Vilniaus
vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio parėdymu. Parengė
rius aptvertas apvalių rąstelių tvora;
Jegelevičius S. Vilnius, 2009, p. 153–161 (Lietuvos
klebonija irgi neseniai statyta, kaip ir
istorijos šaltiniai, t. 8).
59
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 337, l. 11–12.
nauja špitolė59.
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1790 m. kanauninkas M. Tiškevičius bylinėjosi su Steponu Daukša ir kitais,
laidavusiais už Ramygalos žydus60. Tais metais miestelyje buvo 76 dūmai (15
priklausė žydams) ir dvi smuklės61. Neaišku, kuriuo metu (dokumentas be datos)
karalius Stanislovas Augustas Ramygalą buvo davęs valdyti Antanui Rudaminai62.
1797 m. aštuntus metus klebonavo kun. Leonardas Songaila, turėjo vikarą
Tadą Songailą. Pamaldos vyko lietuvių kalba63. Apie mokyklą neužsimenama.
1798 m. Ramygaloje buvo 22 žydų dūmai, maldos namai, pirtis ir kapinės, jie
naudojosi ir bravorų sklypais, mokėjo 148 auksinus 8 grašius, žmonių skaičius
nenurodytas; katalikams priklausė 27 dūmai, juose gyveno 185 žmonės (94 vyrai,
91 moteris). Jie naudojosi 10 valakų, 24 margais, 281 rykšte ir 98 rykštelėmis
ariamos žemės, 15 valakų, 3 margais, 216 rykščių, 65 rykštelėmis pievų; mokėjo
3 784 auksinus, 6 grašius64.
Po paskutinio Respublikos padalijimo Lietuvoje įsigalėjo Rusijos imperijoje
susiklosčiusi tvarka. Šv. Kazimiero koplyčios valdos XIX a. pradžioje perduodamos
Vilniaus universitetui. Universiteto geometras Jonas Šantyras siunčiamas matuoti
buvusių šv. Kazimiero koplyčios valdų – Ramygalos ir Panevėžio. Ramygalą tuo
metu valdė (nuomininko teisėmis) ponas Zaviša, bet 1810 m. buvo įsiskolinęs
3 955 auksinus, 3 grašius universitetui. 1816 m. buvęs gaisras sunaikino valstiečių „magaziną“, tad Šantyrui nurodoma parinkti kokį pastatą, kuriame valstiečiai
galėtų pilti grūdų atsargas, planuoti pastatyti naują mūrinį, nes apylinkėse nesą
medžių. Taip pat liepiama pranešti, kokių medžiagų reikia, kad būtų užbaigta
statyti užvažiuojama smuklė (austerija). 1817 m. sausio 17 d. universiteto ekonomikos komitetas instruktavo Šantyrą, kaip išmatuoti Ramygalos miestelio sklypus,
kad būtų išlaikytas sodybų vienodumas ir simetrija, vieną plano egzempliorių
palikti Ramygaloje, kad pastatai būtų statomi planingai, pranešti, kada bus baigta
statyti austerija. Liepos 27 d. Šantyra pranešė sudaręs naują miestelio inventorių
ir planą, klojimo projektą ir sąmatą, ir viską išsiuntęs komitetui65.
Po 1831 m. sukilimo uždarius Vilniaus universitetą, jo valdos atiteko valstybės iždui. 1858 m. buvo išmatuota dvaro žemė, sudarytas planas66. Numalšinus
1863 m. sukilimą, Ramygalos klebonas Juozapas Šarkauskas ir jo brolis, vikaras
kun. Placidas Šarkauskis, buvo ištremti į Tomsko guberniją67. Netrukus 1865 m.
buvo detaliai išmatuotas iždui priklausantis miestelis, sudarytas planas68, taip pat
bažnyčiai priskirtos žemės planas69. Ramygalos liustratoriai stengėsi jungti atskirose
vietose išmėtytus tarp miestiečių žemės
klebono sklypelius, tačiau 1865 m. spalio 4 d. sueigoje ramygaliečiai nesutiko 60 AGAD (Varšuva), Archiwum publiczne Potockich,
nr. 375.
keistis, tačiau vis dėlto netrukus klebo- 61 Miškinis A. Lietuvos urbanistikos..., t. 4, p. 85.
no žemė (33 dešimtinės) jau žymima 62 AGAD, Archiwum Tyzenhauzów, G–716.
63
Lebedys J. Lietuvių kalba..., p. 188.
esanti tik dviejose vietose70.
64
LVIA, f. 525, ap. 8, b. 371, l. 4–5.
1877 m., klebonaujant kun. Juli- 65 LVIA, f. 604, ap. 1, b. 459, l. 23, 63–64, 115–116,
jonui Nargėlai, Va»nių seminarijos au- 66 122.
LVIA, f. 526, ap. 8. b. 1807.
klėtiniui, bažnyčia buvo restauruota ir 67 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos..., p. 271; Kviklys B. Mūsų Lietuva, t. 2, p. 656.
jos šventoriuje pastatyta nauja varpinė
68
LVIA, f. 526, ap. 8, b. 1818.
iš pušies medžių (2,5 × 2,5 m). Tais 69 Ten pat, b. 1808.
pačiais ir vėlesniais metais buvo statomi 70 LVIA, f. 525, ap. 14, b. 2145, l. 223, 250–258.
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klebonijos mediniai ir mūriniai, gyvenamieji ir ūkiniai pastatai.71 Galbūt dėl to
laikotarpio intensyvių statybinių darbų į žinynus pateko klaidingi duomenys apie
mūrinės bažnyčios pastatymą 1877 m.72 Tuo tarpu 1898 m. bažnyčios vizitacijos
akte (vizitavo vysk. Paliulionis) pažymėta, kad bažnyčia buvo medinė ir nedidelė.
15 registrų vargonai parapijiečių lėšomis buvo įrengti 1880 m. Gimusiųjų metrikos buvo nuo 1807 m., mirusiųjų – nuo 1778 m., vedybų – nuo 1779 m. Mūrinė
šventoriaus tvora pastatyta 1868 m., šventoriaus kampe varpinė iš pušies medžio
statyta 1877 m., dengta skarda, dažyta raudonais dažais, du varpai, 550 ir 500
svarų, nupirkti kun. Juozapo Prusiševskio 1765 m. Klebonija statyta 1887 m. (10
kambarių), dengta gontais (malksnomis); tarnų namas statytas 1878 m., dengtas
gontais (malksnomis); kiti ūkio pastatai irgi nauji. Miestelyje bažnyčiai priklausė
3 sklypai, iš seno užimti žydų. Kapinės aptvertos 1884–1885 m. akmenų siena,
dengta lentomis. Koplyčios buvo Bãrklainiuose ir ¨riškiuose. Klebonavo kun. Julius
Nargėlas (nuo 1876 m.), vikaras Juozapas Baško (nuo 1896 m.). Vizitavimo metu
birželio 25 d. padarytame prieraše vyskupas sveikino ir palaimino parapijiečių
ketinimą statyti naują mūrinę bažnyčią73.
1894 m. spalio 21 d. Ramygaloje kilo gaisras, kurio metu net dukart užsidegė bažnyčios stogas, tačiau parapijiečiai užgesino, bet stogas buvo apgadintas,
nulaužtas vieno bokšto kryžius74.
XIX a. pabaigoje parengtas naujos mūrinės bažnyčios projektas, tačiau iki
šiol ginčijamasi, pagal kurį projektą – K. J. Strandmano ar V. Michnevičiaus –
bažnyčia statyta. Vieni mano, kad 1899 m. V. Michnevičiaus parengtas projektas
buvęs neįgyvendintas, nes naujam klebonui kun. Juozui Geniui atrodė, kad bažnyčia bus per maža, tad naują projektą 1902 m. parengęs K. J. Strandmanas, pagal
jį bažnyčia pastatyta. Kitų nuomone, Strandmano projektas buvo neįgyvendintas,
bažnyčia statyta pagal V. Michnevičiaus projektą75. Iš tiesų pats V. Michnevičius
apie save pažymi, kad suprojektavęs keliasdešimt bažnyčių, taip pat Žvėrône
(Vilniuje), Vidžiuose, Žiežmåriuose, Ramygaloje, Žeimiuosê, Råtnyčioje ir kt.76
Bažnyčią konsekravo vysk. Pranciškus Karevičius 1914 m. spalio 28 d.
Naujosios bažnyčios ir parapijos istoriją iki 1946 m. nuodugniai aprašė
klebonas kun. Antanas Juška77, o Ramygalos miestelio istorinę urbanistinę raidą
nepriklausomos Lietuvos Respublikos ir rusų okupacijos laikotarpiu, skelbdamas
įvairių laikotarpių nuotraukas iš savo archyvo, – architektas akad. Algimantas
Miškinis, tie leidiniai šiandien visiems prieinami, tad nėra reikalo juos kartoti.

LVIA, f. 669, ap. 2, b. 643, l. 1–12. Ramygalos
bažnyčios vizitacijos aktas, 1898 m.
72
Katalikų kalendorius-žinynas, Kaunas–Vilnius, 1983,
p. 135.
73
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 643, l. 1–6.
74
LVIA, f. 669, ap. 3, b. 2501, l. 404.
75
Miškinis A. Lietuvos urbanistikos..., t. 4, p. 88.
76
Kauno archyvas, f. 219, ap. 1, b. 506, l. 73–74.
77
Juška A. Ramygala..., p. 277–287.
71
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Ramygalos parapija ir valsčius
XIX amžiuje
Arūnas Astramskas
Panevėžio kraštotyros muziejus

Esminiai žodžiai: Ramygala, valsčius, parapija, valstiečiai, bajorai.

Įvadas
Jaučiu pareigą ir skolą savo tėvams, seneliams ir protėviams, plačiai giminei,
jų bičiuliams ir kaimynams, atgulusiems Stokinės kalnelyje ar Jotãinių, Grini¿nų,
Klebõnų, Janónių kaimų kapinaitėse, likimo išblaškytiems po įvairius kraštus ir
žemynus. Jau senokai žinojau, kad ateis laikas, kai turėsiu pasakoti apie gimtosios
parapijos žmonių gyvenimą, darbą, vargą, džiaugsmus ir viltis. Tam po truputį,
neintensyviai, ir ruošiausi, bet maniau, kad šis darbas yra neapibrėžtoje ateityje.
Todėl nuoširdžiai apsidžiaugiau, kad ramygaliečiai ryžosi kurti savo valsčiaus
istoriją, pakvietė į būrį, ir vieną ilgą žiemą paskyriau šiam svarbiam darbui.
Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad parapijos istorija yra tiktai „parapinis“ reikalas, daugelis žmonių, o ir dalis istorikų nuoširdžiai tiki, kad tik didieji
praeities herojai ir lemiami istorijos įvykiai jų epicentruose yra susidomėjimo
vertas objektas. Bet dažnai didžius sumanymus sugriauna nematomi ir nebylūs,
užkulisiuose stovintys istorijos veikėjai. Valstiečių skurdas ar klestėjimas, darbo
rankų trūkumas, demografinė ar ekonominė tendencija, emigracija, gyvenimo
būdo archajiškumas ir uždarumas ar gebėjimas keistis ir prisitaikyti, kilmingųjų
nuostatos, požiūris ir pavyzdys, kainų svyravimai, ankstyva žiema, pažliugę keliai
ar bekelės, daugybė kitų veiksnių galiausiai nulemia dinastijų ir tautų likimus.
Daug paprasčiausių, labai lėtų, dažnai rutininių visuomenės kaitos tendencijų
galima pastebėti tik žiūrint labai atidžiai ir į smulkiausias bendruomenės ląsteles.
Lokalinės istorijos pranašumas yra tai, kad ji pateikia mažiausiai apibendrintą istorinės tikrovės vaizdą, leidžia stebėti ne mases, o žmones jų natūralioje aplinkoje,
susipažinti su kasdieniu gyvenimu. Parapija XIX amžiuje yra tas mikropasaulis,
kuriame istoriją galima aprėpti bei pažinti gyvai ir personaliai, ne iš supaprastintų
istorikų schemų, kurios formuojamos susisteminus didelius informacijos masyvus,
o tiesiog sekant konkrečių žmonių ir šeimų likimus, jų natūralią reakciją į likimo
iššūkius ir istorijos procesus.
Šio straipsnio tikslas yra apibūdinti Ramôgalos parapiją ir valsčių, pastebėti
per šimtmetį vykusias permainas. Uždaviniai – atskirų bendruomenės struktūrų,
procesų ir įvykių aprašas. Galutinis rezultatas – vietovės istorijos XIX amžiuje
sintezė. Metodas yra paprasčiausias
istorinis pasakojimas, apimantis nediStraipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2014 12 02,
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų
delę Vidurio Lietuvos teritoriją, bet
mokslo darbų komisijos įvertintas 2015 05 26, pirmą
pakankamai ilgą laiką, maždaug 3–4
kartą paskelbtas 2017 02 01 elektroninio serialinio
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799
kartų gyvenimą. Stengiausi nupiešti
visatekstėje svetainėje www.llt.lt. Straipsnio kodas
kiek galima išsamesnį ir pilnesnį visos
elektroniniame serialiniame leidinyje LLT: 2017-2/
bendruomenės vaizdą, neaplenkdamas
80-253/HI.
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ir tų procesų, kurie iš tolimesnės ar artimos perspektyvos jai darė įtaką. Tiesa,
vienos parapijos apimties darbe sunku parodyti visą praeities įvairovę, todėl kai
kurios planuotos temos liko neišnagrinėtos. Šiam pasakojimui trūksta ir išsamaus
Ramygalos bažnyčios ir jos dvasininkų veiklos aptarimo.
Planuojant straipsnį teko pasvarstyti, kokią teritoriją aprėpti, nes nesinorėjo
apsiriboti vien Ramôgala. Tai labai nuskurdintų praeitį ir dirbtinai izoliuotų miestelį
nuo natūralios aplinkos, kurios dėka jis ir egzistavo. Be to, nuošalyje liktų daug
svarbių įvykių ir procesų, kurie suformavo mūsų dabartį. Geriausia išeitis būtų tyrinėti valsčiaus teritoriją, bet modernieji Lietuvos valsčiai buvo sudaryti tik 1861 m.,
vykdant valsčių reformą. Išeitis atsirado pažvelgus į XVIII a. pabaigos Ramygalos
parapijos ribas, labai primenančias būsimojo valsčiaus konfigūraciją, kai kur, žinoma,
su jomis nesutapdamos. Tačiau vėliau Ramygalos parapija „susitraukė“. 1791 m. iš
pietinės jos dalies suformuota nedidelė atskira A¹ciškio (Aukštådvario)1 parapija,
1813 m. Vílniaus vyskupas galutinai patvirtino naujos Truskavõs parapijos ribas,
į kurias pateko pietinės Ramygalos parapijos dalies gyvenvietės. Bet šios vietovės
vėliau įtrauktos į Ramygalos valsčiaus sudėtį, todėl atrodo logiška prisitvirtinti
prie senosios parapijos ir carinio valsčiaus ribų, nes tai leidžia apytiksliai palyginti
teritorijos būklę per šimtmetį, naudingai praplečia stebėjimo lauką. Chronologinės
ribos apima visą XIX amžių, nuo 1795 m. iki 1915 m. vidurvasario, tai yra carinės Rùsijos imperijos viešpatavimo Lietuvojê metus, nors kai kurie ekskursai į
ankstesnius ar vėlesnius laikus atskleidžia ir tolimesnes perspektyvas. Visos datos
pateikiamos pagal tuomet galiojusį Julijaus kalendorių, kuris XIX a. nuo Grigaliaus
kalendoriaus atsiliko dvylika, XX a. – trylika, o XXI a. vėluoja 14 dienų.
Rengiant šį straipsnį teko naudotis įvairiais praeities pažinimo šaltiniais. Nė
viename Lietuvos archyve nesaugomas Ramygalai skirtas fondas, kuris apimtų
visą istorinės realybės plotį. Bet archyvų medžiaga, nors ir išskaidyta, yra gausi
ir detali. Daugiausia istorinių dokumentų panaudota iš Lietuvos valstybės istorijos
archyvo, ypač iš Vílniaus ir Ka÷no gubernijų apskričių bajorų vadovų ir bajorų
globos įstaigų fondo (f. 708). Jame reikšmingiausių žinių suteikė įvairūs bajorų
sąrašai. Panaudota tik viena, bet labai svarbi Senųjų aktų fondo byla, kurioje yra
įspūdingas 1784 m. Ramygalos parapijos aprašas2. Mažiau naudotasi Kauno apskrities archyvo rinkiniais, nors Kauno liaudies mokyklų direkcijos fondas suteikė
svarbių žinių apie Ramygalos mokyklas (KAA, f. I-293). Svarbus ir labai išsamus
šaltinis yra šio archyvo Pånevėžio apskrities policijos valdybos fonde (KAA,
f. I-18) saugomas 1910 m. Panevėžio
apskrities žemvaldžių sąrašas. Nedaug,
1
Anciškio parapija XIX a. pirmojoje pusėje dažnai
bet svarbių dokumentų panaudota ir
buvo vadinama Aukštadvario parapija, nes jos
steigėjai buvo šalia esančio Aukštadvario dvaro
iš Panevėžio apskrities archyvo fondų.
savininkai Kosakovskiai. Šią vietovę reikėtų taisyPrie pirminių praeities pažinimo šalklingiau vadinti Aukštadvario parapija. Ramygalos
tinių priskirčiau ir Ramygalos, Trusvalsčiuje Aukštadvariu buvo vadinamos dvi gyvenvietės. Straipsnyje pasirinktas variantas Anciškio
kavõs, Bãrklainių ir A¹ciškio kapinių
parapija, o skliausteliuose nurodomas antrasis vie
antkapinių paminklų užrašus.
tovės pavadinimas.
Labai svarbus Ramygalos pra- 2 1784 m. Ramygalos parapijos aprašas, LVIA, f. SA,
b. 19254. Už nuorodą dėl šio aprašo ir 1812 m.
eities pažinimo šaltinis yra Pånevėžio
parapijos žemėlapį bei galimybę juo naudotis dėkoju
dr. Vykintui Vaitkevičiui.
apskrities viešosios G. Petkevičaitės127
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Bitės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje saugomas Elenos Gabulaitės
(1916–1999) rinkinys, be jo panaudojimo bet kuri Ramygalos studija labai nuskurstų.
Žudžiuose gimusi E. Gabulaitė mokėsi Ramygalos progimnazijoje ir Panevėžio mergaičių gimnazijoje, 1942 m. baigė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijosfilosofijos fakultetą. Dirbo Bíržų ir Panevėžio mokyklose lietuvių kalbos mokytoja,
rašė spaudai, yra sukūrusi literatūros kūrinių. Bet svarbiausias jos pašaukimas
buvo gimtinės kraštotyra. Ji daugiausia XX a. aštuntajame dešimtmetyje surinko
didelį pluoštą Ramygalos ir apylinkių žmonių atsiminimų, kurių tematika – bažnyčia, kapinės, dvarai ir dvarininkai, 1863 m. sukilimas, knygnešystė, buitis ir kt.
Taip pat parašė atsiminimus apie gimtojo kaimo ir savo šeimos praeitį, padarė
išrašus iš Ramygalos bažnyčioje saugomų senųjų dokumentų. E. Gabulaitė į savo
veiklą įtraukė ir kitus žmones. Labai vertingus ramygaliečio Klemenso Rasiulio
atsiminimus užrašė prelatas Rapolas Kuodis, talkino ir istorijos mokytoja Malvina
Kielaitė, Antanas Strikulis. Šiame fonde saugomas ir E. Gabulaitės redaguotas
truskaviečio kunigo Stanislovo Krištonaičio mašinraštis „Truskavâ“, skirtas šio
krašto praeičiai, jame yra labai detalus senosios Truskavos bažnyčios aprašas.
Didžiausias E. Gabulaitės darbas yra su kunigu Broniumi Barausku 1982 m.
parašyta knyga „Ramygala. Atsiminimų siluetai“, kuri iki šiol liko rankraštyje.
Nors antraštėje autoriumi nurodomas tik B. Barauskas, iš E. Gabulaitės fondo
medžiagos akivaizdu, kad ji buvo ne tik knygos redaktorė, bet ir bendraautorė.
Knyga skirta daugiausia Ramygalos bažnyčios istorijai, mašinraštiniais nuorašais
ji plito sovietiniais laikais (tuomet teko pirmą kartą ją skaityti ir knyga paliko
stiprų įspūdį), galbūt todėl tituliniame puslapyje E. Gabulaitė nurodoma esanti
tik redaktorė. Vertėtų pasvarstyti apie šios vertingos, didelės apimties knygos
išleidimą. Šiame fonde saugomas ir labai vertingas E. Gabulaitės rankraštis „Negęstantis žiburys“, kur apibendrinta jos ilgus metus kaupta medžiaga apie kunigą
ir švietėją Joną Balvočių-Gerutį3.
Nemažai informacijos šiai temai suteikė publikuoti šaltiniai. Pirmiausia –
Kauno gubernijos atmintinės knygelės, kurios nuo 1863 m. pateikia informaciją apie
Ramygalos valsčių, tiesa, pradžioje labai skurdžiai, bet jose paskelbta ir svarbių
žinių. Žemėvaldos istorijai labai svarbūs 1881 m. ir 1887–1888 m. sudaryti ir atskiromis knygomis publikuoti Kauno gubernijos žemvaldžių sąrašai4. Ankstyvesnis
leidinys pateikia platesnę informaciją (nurodo žemvaldžio asmens duomenis, žemės
valdoje kiekį, joje esančias įmones, įsigijimo datą ir pagrindą, savininko gyvenamą
vietą, nurodoma, jei ūkis išnuomotas), vėlesnis pateikia mažiau duomenų (nenurodo įsigijimo datos ir būdo, savininko
gyvenamosios vietos), bet jis pilnesnis, 3 Gabulaitė E. PAVB RKRS, f. 9; Krištonaitis S.
Truskava, 1981, Panevėžio apskrities viešosios
nes antrajame – daugiau duomenų jau
G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos Retų knygų ir
apie 55 Ramygalos valsčiaus žemvalrankraščių skyrius (toliau – PAVB RKRS), f. 9-561;
džius. Gyvenviečių istorijai svarbus
Barauskas B. Ramygala. Atsiminimų siluetai, 1982,
PAVB RKRS, f. 9-294; Gabulaitė E. Negęstantis
1903 m. paskelbtas išsamus Alfabetinis
žiburys, 1987, PAVB RKRS, f. 9-352.
5
Kauno gubernijos gyvenviečių sąrašas . 4 Алфавитный списокь землевладъльцов Ковенской губерніи, Ковно, 1881; Алфавитный списокь землевла
Nemažai žinių apie Ramygalą XX a.
дъльцов Ковенской губерніи, Ковно, 1889.
pradžioje yra skelbiama lietuvių pe- 5 Алфавитный списокъ населенныхъ месть Ковенской
riodinėje spaudoje: 1905 m. „Vilniaus
губернiи, Ковнa, 1903.
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žiniose“ išspausdinta net 13 korespondencijų iš Ramygalos. Žinučių iš Ramygalos
pasitaiko įvairiuose laikraščiuose iki pat 1915 m. vasaros, ne visos jos vienodai
vertingos, bet yra labai svarbių, pavyzdžiui, apie ramygaliečių dalyvavimą Didžiajame Vilniaus Seime 1905 metais.
Svarbūs vieno iš aktyviausių XIX a. vidurio Lietuvos visuomenės veikėjo
Jokūbo Geištoro atsiminimai, kur jis pateikia detalių apie ramygaliečių ruošimąsi
1863–1864 m. sukilimui. Atsiminimų publikacijos rengėjo, profesoriaus Tadeušo
Korzono (Tadeusz Korzon) dėka atsiminimai papildyti ir Ramygalos valsčiaus, ir
kitų valsčių sukilėlių biografijomis. Vertingus atsiminimus apie savo vaikystę ir
tėvų gyvenimą paliko Antanas Juška. Kunigas, istorikas ir diplomatas Valerijonas Meištavičius savo atsiminimuose dalijasi įspūdžiais apie vieną žymiausių
XX a. pradžios Ramygalos valsčiaus gyventoją – Jotãinių dvaro savininką Kazimierą Zavišą6.
Ši istorijos sintezė būtų neįmanoma be daugelio žmonių jau nuveikto darbo. Pirmieji savo parapijų praeitį, dar vyskupo K. Paltaroko paraginti, aprašė
dvasininkai, tiesa, ši medžiaga publikuota tik 1998 m. galėjusiame pasirodyti
leidinyje7. Adolfas Nezabitauskas, rėmęsis Vilniaus žinių korespondencijomis, jas
ideologiškai tinkamai „pašlifavęs“, Panevėžio rajono laikraštyje paskelbė straipsnį
apie 1905 m. įvykius Ramygaloje. 1973 m. pasirodė trumpa profesionalios istorikės
Petronėlės Žostautaitės, gimusios Ramygalos valsčiuje, Joskilduose, Ramygalos
istorijos apžvalga. Jai oponavo iš to paties valsčiaus kilęs kalbininkas Leonas
Kuodys, priekaištaudamas, kad istorikės straipsnyje neparašyta, jog Ramygala
senesnė už Panevėžį, ginčijamasi dėl „ožkų sostinės“ titulo kilmės8. 1987 m.
Panevėžio rajono laikraštyje „Tėvynė“,
remdamasi savo surinkta medžiaga, 6 Pamiętniki Jakuba Gieysztora z lat 1857–1865, sud.
didelės apimties istorinę apybraižą „Iš
T. Korzon, Vilnius, 1913, t. 1–2; Juška A. Pareiga – visų pirma, Astronomas Antanas Juška, sud.
Ramygalos kaimų istorijos“ paskelbė
S. Matulaitytė, Vilnius, 2002, p. 10–88; Walerian
Elena Gabulaitė. Ji aptarė senuosius
Meysztowicz. Pašnekesiai apie laikus ir žmones, Vilnius, 2004.
vietovardžius, vietines pavardes, patei7
D r u m ž l y s P . Truskava, Panevėžio vyskupija,
kė kaimų istorijos fragmentų, pastebėjo
sud. K. Paltarokas, Vilnius, 1998, p. 269–275; Rekagyvenviečių ir gyventojų skaičiaus kaišius L. Anciškis, Panevėžio vyskupija, sud. K. Palt a r o k a s , Vilnius, 1998, p. 269–277; J u š k a A .
tą, aprašė etnografijos detalių, dėmesį
Ramygala, Panevėžio vyskupija, sud. K. Paltarokas,
skyrė švietimo raidai. 1994 m. to paVilnius, 1998, p. 277–287; Margevičius P. Ėriškiai,
ties straipsnio santrauką perspausdino
Panevėžio vyskupija, sud. K. Paltarokas, Vilnius,
1998, p. 287–288; Dubnikas J. Uliūnai, Panevėžio
„Gimtinės“ laikraštis. 2008 m., jau po
vyskupija, sud. K. Paltarokas, Vilnius, 1998, p. 288.
E. Gabulaitės mirties, ramygaliečių ini- 8 Nezabitauskas A. Kaip gyveno ramygaliečiai,
Tėvynė, Panevėžys, 1968, nr. 84, p. 3; Žostautaiciatyva iš jos surinktos medžiagos išt ė O . Ramygala, Mokslas ir gyvenimas, Vilnius,
leista 28 puslapių knygelė „Jaunystėn
1973, p. 49; Kuodis L. Dėl Ramygalos praeities,
sugrįžus.“ Joje yra žinių apie bažny
Tėvynė, Panevėžys, 1974, nr. 7, p. 3.
čios istoriją, ramygaliečių patarlių ir 9 Gabulaitė E. Iš Ramygalos kaimų istorijos, Tėvynė,
Panevėžys, 1987, nr. 60, p. 3, nr. 81, p. 3, nr. 93,
posakių, įdomių atsiminimų apie Rap. 4, nr. 94, p. 3, nr. 96, p. 4, nr. 97, p. 3, nr. 100,
mygalos miestelį tarpukariu. Mums
p. 4, nr. 102, p. 3; Gabulaitė E. Iš Ramygalos
apylinkių kaimų istorijos, Gimtinė, Vilnius, 1994,
įdomiausi atsiminimai apie apylinkių
nr. 2, p. 3, nr. 3, p. 3; Gabulaitė E. Jaunystėn
dvarininkus, pateikiama gyvų jų assugrįžus, sud. I. Zubauskienė, M. Čeponienė,
meninio gyvenimo detalių9 pavyzdžių.
V. Šegamogienė, A. Samėnas, Panevėžys, 2008.
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1986 m. Lietuvos kraštotyros draugija išleido pirmąją Panevėžio krašto regioninės istorijos monografiją „Upôtė“. Džiugu konstatuoti, kad praėjus daugiau
kaip ketvirčiui amžiaus didžioji joje paskelbtos medžiagos dalis tebėra aktuali ir
naudojama. Aktualus kraštiečio Rimvydo Kunsko straipsnis apie kraštą poledynmečiu, vertingos informacijos apie ¨riškių mokyklą yra pateikęs Kazimieras Melaika.
Svarbų, iš gyventojų lūpų surinktų ¨riškių apylinkių vietovardžių sąrašą paskelbė
Jonas Ruzas. Antanas Lyberis pateikė žinių apie profesoriaus Juozo Balčikonio
tėvų šeimą, labai įdomius profesoriaus brolio Jono Balčikonio atsiminimus apie
kalbininko vaikystę užrašė ir paskelbė Elena Grinaveckienė ir Aloyzas Vidugiris.
Didelės pagarbos nusipelno skyriaus „Valstiečių buitis“ autoriai ir ekspedicijos
Ėriškių apylinkėse dalyviai: Irena Skuodienė, Eugenija Vaitiekūnienė, Juzefa Levickaitė-Balienė, Dalia Šilainytė, Juozas Petrulis, Olga Zaurienė, Regina Gucevičiūtė,
Vytautas Baliūnas ir kt. Ieškant publikuotos medžiagos apie kasdienį valstiečių
gyvenimą paaiškėjo, kad jų darbai metodiniu ir faktografiniu požiūriu nepralenkti
iki dabar. Turint omenyje, kad ekspedicija, kur rinkta medžiaga šiems straipsniams, įvyko 1970 m., tai yra 16 metų iki knygos pasirodymo, publikacijų vertė
dar labiau padidėja10.
1993 m. išspausdinta monogra9
Upytė, ats. redaktorius Vėlius N., Vilnius, 1986;
fija „Uli¿nai“, skirta kaimui, kuris iki
Kunskas R. Paleografijos pastabos apie Nevėžio
1930 m. priklausė Ramygalos parapijai.
lygumą, Upytė, Vilnius, 1986, p. 7–20; Melaika K.
Upytės apylinkės mokyklos, ten pat, p. 43–50; RuJoje yra įdomių žinių iš mus dominančio
zas J. Ėriškių kolūkio vietovardžių sąrašas, ten
XIX amžiaus. Istorikė P. Žostautaitė savo
pat, p. 147–154; Lyberis A. Profesorius Juozas
straipsnį skyrė svarbiam XX a. pradžios
Balčikonis, ten pat, p. 158–165; Grinaveckienė E.,
Vidugiris A. Iš Jono Balčikonio atsiminimų apie
Ramygalos ir Panevėžio visuomenės veibrolį, ten pat, p. 177–184; Skuodienė I. Linų apkėjui Zigmantui Švoinickiui, daugiausia
dirbimas XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje, ten pat,
dėmesio skirdama jo biografijai po 1918
p. 60–63; Vaitiekūnienė E. Samdytosios šeimynos
buitis XX a. pirmaisiais dešimtmečiais, ten pat,
metų. Negirdėtų žinių apie pedagogo
p. 63–69; Levickaitė-Balienė J. Valstietės darbai
Kazimiero Masiliūno tėvus pateikė AlXIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje, ten pat, p. 69–75;
Šilainytė D. Audiniai, ten pat, p. 75–81; Petrulis J.
bertas Ulys, tas pats autorius aprašė
Medžio drožėjai, ten pat, p. 83–86; Zaurienė O.
apylinkėse stovėjusius V. Svirskio kryLiaudies etiketas XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje,
žius. Monografijoje išspausdinta vertinten pat, p. 94–100; Gucevičiūtė R. Liaudies medicina, ten pat, p. 107–116; Baliūnas V. Liaudies
ga E. Gabulaitės apybraiža apie kunigą
meteorologija Upytės apylinkėse, ten pat, p. 116–125.
Joną Balvočių-Gerutį, Uliūnų apylinkių 11 Žostautaitė P. Paskutinis Barklainių dvaro savikaimų istorijos. Genovaitė Peleckienė ir
ninkas, Uliūnai, Vilnius, 1993, p. 156–164; Ulys A.
Švietimo viceministeris Kazimieras Masiliūnas,
Vytautas Vyšniauskas pateikė nežinomų
Uliūnai, Vilnius, 1993, p. 178–179; Ulys A. Kryžių
1863 m. sukilimo detalių, Petras Juknevimeistras Vincas Svirskis Uliūnų apylinkėse, Uliūnai,
Vilnius, 1993, p. 348–137; Gabulaitė E. Kanaučius trumpai aprašė vieną įspūdingiausių
ninkas Jonas Balvočius-Gerutis (1842–1915), Uliūnai,
Ramygalos dvarų – Bistrãmpolį11. Šioje
Vilnius, 1993, p. 137–144; Gabulaitė E. Iš kaimų
knygoje yra ir įdomūs Pranės Vilkienėsistorijos, Vilnius, 1993, p. 38–44; Peleckienė G.,
Vyšniauskas V. 1863–64 metų sukilimo atgarsiai
Gaušaitės atsiminimai apie gimtąjį BãrklaiUliūnų apylinkėje, Uliūnai, Vilnius, 1993, p. 29–32;
nių kaimą, Juozo Ulio nutapyti labai deJuknevičius P. Bistrampolis, Uliūnai, Vilnius, 1993,
talūs Kučiÿ kaimo gyventojų portretai12.
p. 151–155.
12
Vilkienė-Gaušaitė P. Barklainių kaimo darbai ir
2006 m. pasirodė Eugenijaus
šventės, Uliūnai, Vilnius, 1993, p. 214–222; Ulys J.
Urbono sudarytas tautosakos rinkinys
Kučių kaimo gyventojai, Uliūnai, Vilnius, 1993,
„Iš Panevėžio krašto tautosakos“ (t. 2),
p. 223–245.
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kur yra vertingų ¨riškių ir Jotãinių gyvenimo detalių, tiesa, dažniausiai kiek per
vėlyvų. Malonia staigmena tapo dabartinio Ramygalos vargoninko Manto Masioko sudaryta knygelė „Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vargonai ir
vargonininkai“, Ramygalos klebono Edmundo Rinkevičiaus parengtas fotografijų
albumas, pateikiantis ir svarbių praeities detalių13.
Ypač daug Panevėžio krašto istorijos pažinimui yra nuveikęs šio rajono
paminklosaugininkas Petras Juknevičius, kurio straipsnių ir nedidelės apimties
leidinių bibliografija sudaro kelis šimtus vienetų, Ramygalos temai skirta daugiau
kaip penkiasdešimt straipsnių. Daugiausia P. Juknevičius rašė apie krašto dvarus.
Tai pirmieji dvarų ir dvarininkų išsamesni pristatymai lietuvių kalba. Stiprioji šių
straipsnių pusė yra tikslus buvusių dvarviečių lokalizavimas vietovėje, buvusių ir
išlikusių dvarų pastatų aprašas, pateikiami apylinkių žmonių atsiminimai. Daugiausia
autoriaus dėmesio sulaukė Bistrãmpolio ir Aukštådvario dvarai. Vėliau publikuoti
šio autoriaus straipsniai kartais pažodžiui pakartoja ankstesnius, kai kurie dvarai aprašyti labai lakoniškai, pasitaiko netikslumų14. P. Juknevičius taip pat rašė
apie Ramygalos dvarininkų gimines, daugiausia dėmesio skyrė Bistramams. Šis
autorius domėjosi ir Jotainių kaimo istorija, įtvirtino jo pirmojo paminėjimo datą,
antrą kartą paskelbė 1564 m. Jotainių dvarelio žmonių sąrašą (pirmas jį publikavo

Iš Panevėžio krašto tautosakos II, sud. Urbonas E.,
Panevėžys, 2006; Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vargonai ir vargonininkai, sud. Masiokas M.,
Panevėžys, 2010; Ramygalos šv. Jono Krikštytojo
parapija, sud. Rinkevičius E., Panevėžys, 2012.
14
Juknevičius P. Dvarai: praeitis ir šiandiena. Bistrampolis, Senvagė, Panevėžys, 1992, nr. 5, p. 4–5;
Juknevičius P. Bistrampolis, Uliūnai, Vilnius,
1993, p. 151–153; Juknevičius P. Pavermenio
dvaras – Truskavos pradžia, Panevėžio rytas,
Panevėžys, 1993, nr. 157, p. 4; Juknevičius P.
Kuršiai, Panevėžio balsas, Panevėžys, 1994, nr. 15,
p. 5; Juknevičius P. Zavišų valda, Panevėžio
balsas, Panevėžys, 1994, nr. 17, p. 5; Juknevičius P. Antanava, Panevėžio balsas, Panevėžys,
1994, nr. 22, p. 5; Juknevičius P. Belazariškis,
Panevėžio balsas, Panevėžys, 1994, nr. 29, p. 5;
Juknevičius P. Aukštadvaris, Panevėžio balsas,
Panevėžys, 1994, nr. 41, p. 5; Juknevičius P.
Radikoniai, Panevėžio balsas, Panevėžys, 1995,
nr. 239, p. 5; Juknevičius P. Paberžis, Panevėžio
balsas, Panevėžys, 1995, nr. 33, p. 5; Juknevičius P. Juozapava, Panevėžio balsas, Panevėžys,
1995, nr. 56, p. 7; Juknevičius P. Mikališkis,
Panevėžio balsas, Panevėžys, 1995, nr. 101, p. 5;
Juknevičius P. Valatkiškis, Panevėžio balsas, Panevėžys, 1996, nr. 156, p. 4; Juknevičius P.
Žaibogala, Panevėžio balsas, Panevėžys, 1996,
nr. 156, p. 4; Juknevičius P. Barklainių dvaro
vertybės, Tėvynė, Panevėžys, 1996, nr. 57, p. 2;
Juknevičius P. Valatkiškio palivarkas, Tėvynė,
Panevėžys, 1996, nr. 99, p. 3; Juknevičius P.
Tvankstės dvaras, Tėvynė, Panevėžys, 1996, nr. 99,
p. 3; Juknevičius P. Zalatorių dvaras, Tėvynė,
13

Panevėžys, 1996, nr. 99, p. 3; Juknevičius P.
Kumpių dvaras, Tėvynė, Panevėžys, 1996, nr. 99,
p. 3; Juknevičius P. Stebėkių (Dvarokų) dvaras,
Tėvynė, priedas „Atsigręžkime į praeitį“, Panevėžys,
1999, nr. 13, p. 3; Juknevičius P. Lepariškio
dvaras, Tėvynė, Panevėžys, 1996, nr. 99, p. 3;
Juknevičius P. Iš Aukštadvario dvaro istorijos,
Kultūros paminklai, Vilnius, 1998, nr. 5, p. 77–80;
Juknevičius P. Vadoklių dvarai, Tėvynė, Panevėžys, 2000, nr. 99, p. 4–5; Juknevičius P.
Antanavos dvaras, Tėvynė, Panevėžys, 2000, nr. 99,
p. 4–5; Juknevičius P. Paberžio dvaras, Tėvynė,
Panevėžys, 2000, nr. 99, p. 4–5; Juknevičius P.
Jotainių dvaras, Tėvynė, Panevėžys, 2000, nr. 99,
p. 4–5; J u k n e v i č i u s P . Belazariškio dvaras,
Tėvynė, Panevėžys, 2000, nr. 99, p. 4–5; Juknevičius P. Antanavos dvaras, Tėvynė, Panevėžys,
2000, nr. 99, p. 4–5; Juknevičius P. Lingerio
dvaras, Tėvynė, Panevėžys, 2002, nr. 63, p. 3–5;
Juknevičius P. Mikoliškio dvaras, Tėvynė, Panevėžys, 2002, nr. 63, p. 3–5; Juknevičius P.
Daukšynės dvaras, Tėvynė, Panevėžys, 2002, nr. 63
p. 3–5; Juknevičius P. Aukštadvaris, Tėvynė,
Panevėžys, 2002, nr. 63, p. 3–5; Juknevičius P.
Juozapavos dvaras, Tėvynė, Panevėžys, 2002,
nr. 63, p. 3–5; Juknevičius P. Kuršių dvaras,
Tėvynė, Panevėžys, 2002, nr. 63, p. 3–5; Juknevičius P. Žudžių dvaras, Tėvynė, Panevėžys,
2002, nr. 63, p. 3–5; Juknevičius P. Barklainių
dvaras, Tėvynė, Panevėžys, 2002, nr. 63, p. 3–5;
Juknevičius P. Janapolio palivarkas, Tėvynė,
Panevėžys, 2004, nr. 67, p. 3; Juknevičius P.
Jotainėlių dvaras, Tėvynė, Panevėžys, 2004, nr. 67,
p. 3.
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istorikas Konstantinas Jablonskis leidinyje „XVI amžiaus Lietuvos inventoriai“,
Kaunas, 1934 m.), aprašė Juodõs upelio pakrantes15.
Nors specialiai Ramygalos praeičiai skirtų tyrimų yra tik keletas, bet daugelyje monografijų yra žinių ir apie šį kraštą. Siekiant parapijos istoriją parodyti
platesniu kontekstu, teko naudotis daugelio istorikų darbais. Pirmiausia reikėtų
paminėti Algimantą Miškinį, profesionaliai nušvietusį Ramygalos urbanistinę, ir
ne tik, istoriją. 1831 m. sukilimui aprašyti naudota iki šiol nepralenkta Felikso
Sliesoriūno monografija, 1863 m. sukilimui – panevėžietės Onos Maksimaitienės knyga16. Valstiečių ir žemės 15 J u k n e v i č i u s P . Dar kartą apie Bistrampolį ir
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nr. 84, p. 4; Juknevičius P. Belozarai, Tėvynė,
los monografija17. Kelionę į imperinį
Panevėžys, 2004, nr. 65, p. 3–4; Juknevičius P.
Sankt Peterburgą kartu su jotainieJasiukovičiai, Tėvynė, Panevėžys, 2004, nr. 71, p. 4;
Juknevičius P. Kosakovskiai, Tėvynė, Panevėžys,
čiu K. Zaviša mums leidžia atlikti
2004, nr. 83, p. 4; Juknevičius P. Kiek metų moišsami profesorės Aldonos Gaigalaikyklai Jotainiuose, Tėvynė, Panevėžys, 1999, nr. 99,
tės monografija. Jos kolega Lietuvos
p. 7; Juknevičius P. Jotainių pradžia, Tėvynė,
Panevėžys, 2000, nr. 28, p. 6; J u k n e v i č i u s P .
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2004, nr. 31, p. 6; Juknevičius P., Lukšytė S. Iš
Jotainių praeities, Panevėžys, 2004; Juknevičius P.,
krašto mįslei įminti 18. Puiki Dalios
Trebaitė K. Juoda, Panevėžys, 2008.
Marcinkevičienės knyga vaizdžiai ir 16 Miškinis A. Ramygala, Vidurio Lietuvos miestai ir
miesteliai, Vilnius, 2009, p. 80–99; Sliesoriūnas F.
novatoriškai atkuria tradicinės šeimos
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modelį . Valstiečių gyvenimui geriau
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Vilnius, 1969.
Pirmiausia tai klasikinis Ipolito Butke- 17 Jurginis J. Baudžiava Lietuvoje XIX amžiaus pirmoje pusėje, Lietuvos valstiečiai XIX amžiuje, Vilnius,
vičiaus tyrimas apie valstiečių gyven1957, p. 7–39; Jučas M. Baudžiavos panaikinimas
vietes ir sodybas, kolektyvinė Angelės
Lietuvoje, Lietuvos valstiečiai XIX amžiuje, Vilnius,
1957, p. 83–105; Vansevičius S. Lietuvos valstiečių
Vyšniauskienės, Petro Kalniaus ir Rateisinė padėtis po 1861 m. reformos įvykdymo, Lietuvos
sos Paukštytės-Šaknienės monografija,
valstiečiai XIX amžiuje, Vilnius, 1957, p. 213–226;
skirta šeimos istorijai, puiki ramygaMerkys V. Valstiečių judėjimas Lietuvoje XIX a.
pabaigoje, Lietuvos valstiečiai XIX amžiuje, Vilnius,
lietės, mokslininkės Rasos Račiūnaitės1957, p. 7–39; Mulevičius L. Kaimas ir dvaras LiePaužolienės knyga apie moters padėtį
tuvoje XIX amžiuje, Vilnius, 2003; Tyla A. Lietuvos
valstiečių istorijos bruožai, Vilnius, 1993.
šeimoje ir visuomenėje20. Panaudoti ir
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Gaigalaitė A. Lietuvos atstovai Rusijos valstybės
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Butkevičius I. Lietuvos valstiečių gyvenvietės ir
sodybos, Vilnius, 1971; Vyšniauskienė A., Kalnius P., Paukštytė-Šaknienė R. Lietuvių šeima
ir papročiai, Vilnius, 2008; Račiūnaitė R. Moteris
tradicinėje lietuvių kultūroje, Kaunas, 2002.
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Parapijos žemėlapis

Ramygalos parapijos centrinė dalis 1812 m. žemėlapyje. Iš Panevėžio
kraštotyros muziejaus (PKM) archyvo

Pažintį su Ramygalos kraštu geriausia pradėti nuo jo teritorijos, ribų ir
gyvenviečių pažinimo. Geriausias pagalbininkas čia yra 1812 m. Ramygalos parapijos žemėlapis.
Ten į parapijos ribas įtrauktos tuomet jau buvusios atskiros Truskavõs ir
Anciškio (Aukštadvario) parapijos21. Jos nuo 1861 m. priklausė Ramygalos valsčiui,
bet sudarant žemėlapį keletas parapijos šiaurinių gyvenviečių atskirtos, prijungtos
prie Panevėžio valsčiaus.
Tai Uli¿nai su Bistrampolio dvaru, Katina¤ ir Vakagaliÿ kaimo bendrija su
Kùtiškėmis ir dalimi Jotainių. Taigi, įsidėmėtina, kad carinis valsčius kiek mažesnis
už XVIII a. pabaigos–XIX a. pradžios Ramygalos parapiją.
Žemėlapyje parapija savo forma kiek primena stačiakampį, kurio ilgosios
kraštinės ištįsusios pietvakarių–šiaurės rytų kryptimi, trumposios – pietryčių–šiaurės vakarų kryptimi. Atstumas tarp
piečiausios parapijos gyvenvietės –
Šukiónių – ir šiauriausios, (vienos iš 21 Čia ir toliau rašant apie parapijos padėtį 1812 m.
naudojamas šaltinis: 1812 m. Krekenavos ir Rakeleto) Barklainių – trumpiausias kelias
mygalos parapijų žemėlapis, LVIA, f. 525, ap. 8,
b. 1582, puslapiai nenumeruoti.
yra 26,4 km.
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Visą parapijos teritoriją XIX a. pradžioje į dalis skaidė Ramygalos ir
trys miškų masyvai. Papojaus, Upytės, Radikónių, Gėlãinių Krekenavos parapijų
miškų masyvas vietomis siekė Ramygalos-Panevėžio kelią. Tik 1812 m. žemėlapis
Užukalnio kaimas su savo laukais rytiniame miško pakraštyje
jau buvo įsiterpęs į mišką, kita miško teritorija dar buvo Ramygalos parapijos
mažai žmogaus paliesta.
artimiausių apylinkių
Parapijos pietryčiuose dunksojo kitas didžiulis Piktakal- 1812 m. žemėlapis.
nio–M¸tytinių miškas, vakaruose jis siekė Kuršiùs ir Dani¿nus, Iš PKM archyvo
savo kraštu kliudė Garuckùs prie pat Ramygalos. Į vakarus
nuo Daniūnų prasidėjo dar vienas, tiesa, gerokai mažesnis Júodžių miškas. Pačiame
pietrytiniame parapijos kampe miškas buvo visiškai nuo kitų gyvenviečių atkirtęs
Stebºkių dvarą ir kaimą. Šiaurėje šis miškas siekė Klebonus, toliau į šiaurę jį
keitė Čiutriškio, Girste¤kių, Jotainių, Kùtiškių miškai. Į rytus nuo šios srities, jau
už parapijos ribų, tęsėsi didžiuliai Jotainių, Raguvõs, Alančiÿ miškai, apsunkinę
bendravimą su kitų parapijų gyventojais ir darę šį kraštą gerokai nuošalų ir uždarą.
Dideli miškai prasidėjo prie pat Ramygalos. Į vakarus, už Raukštónių ir
1812 m. egzistavusio Edeikonių kaimo, prasidėjo Pašiliÿ giria, kurios didžioji
dalis driekėsi Krekenavõs parapijoje ir vietomis beveik siekė Nev¸žį. Keista, bet
1812 m. žemėlapyje Pašiliÿ ežeras ir Liìležeris parodyti apsupti dirbamų laukų,
šalia ežerėlių pažymėti ponų Truskovskio ir Musnickio Gitinėnų palivarkai, Pašilių,
Gudìlių, Ramõngalio, Viršiliÿ kaimai.
Į pietus nuo Ramygalos Pašilių miškas tęsėsi be jokių gyvenviečių intarpų iki pat Truskavos, rytuose šis miško masyvas savo kyšuliu beveik pasiekė
Anciškį. Gyvenviečių trūkumas šiame dideliame plote ne atsitiktinumas, nes
teritorijoje tarp Ramygalos ir Truskavos plytėjo savotiškas istorijos herojus –
didžioji Ža»čių pelkė. Nuo pelkėtų Upytės krantų ji tęsėsi iki Krekenavõs ir
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kažkada užėmė 30 kvadratinių varstų22. Truskavos apylinkėje ji net įamžinta
gyvenviečių pavadinimuose – Ža»čiai, Užarčiai, Užartėlė. Tai buvo didžiausia
pelkė Panevėžio apskrityje, bet XIX a. pabaigoje žmonių darbo dėka ji sumažėjo,
jos vientisumą suardė dirbamos žemės sklypai. Visas pelkių ir balų kompleksas:
Néndrės, Bãrklainių, Masiõkų, Žarčių, buvo vadinamas bendru Malokų vardu ir
tęsėsi net 25 varstus, didesnės ar mažesnės pelkių dėmės išsimėtę visur. Bendrai
amžininkų pažymima, kad pietinė Panevėžio apskrities dalis labai pelkėta, ypač
šlapios iškirstų miškų vietos ir netgi manyta, kad dėl drėgmės šios vietovės
kenksmingos sveikatai. „Aplink klampios balos. Iki Juodõs melioracijos (1935 m.) čia
visur buvo didžiulės balos, liūnai, o vietomis properšos“, – taip Bronius Barauskas
apibūdina gimtosios Praperšos apylinkes23. O kalbininkas Juozas Balčikonis net
buvo pasirinkęs „Žarčių pempės“ slapyvardį.
Parapijos vandenys priklauso Nevėžio baseinui. Nors čia ramygaliečiai neturi
daug kuo didžiuotis, nes šiame krašte neteka vandeningos upės, neraibuliuoja
saulėje dideli skaidraus vandens ežerai. Žinomiausi, bet toli gražu ne visiems
žinomi yra pelkėjantys, sunkiai prieinami Liìležerio ir Pašilių ežerėliai Pašilių
miške, visai šalia Ramygalos. Beje, netoli į rytus nuo jų 1812 m. žemėlapyje pavaizduotas trečiasis bevardis ežerėlis. Dar vienas užpelkėjantis ežerėlis parapijos
teritorijoje yra Pilvinas prie Stebėkių.
Nevėžis – mažiausią nuolydį turinti Lietuvos upė, jis ir jo intakai teka labai
lėtai. Lietaus vanduo surenkamas pamažu ir dirva lengvai peršlampa. Nors upynas čia tankesnis nei kitose Lietuvos vietose, o kritulių mažiau nei vidutiniškai
Lietuvoje, bet dėl mažo nuotėkio dirvos drenuojamos prastai, kaupiasi drėgmės
perteklius. Be to, labai stipriai jaučiamas sezoniškumas: vasarą vandens nuteka
300–500 kartus mažiau nei pavasarį. Didesni upeliai parapijoje du – Juodâ ir
Upytė. Juodâ išteka iš Pilvino ežerėlio, įteka į Júodžio ežerą. Prie Jotainėlių į ją
įteka dešinysis intakas Geležis, ties Jotainiais – Virsnė ir Apteka. Paskui upelis
daro vingį į vakarus, priima Obeliìs upokšnio vandenis, ties Žvalgãičiais Juodâ
pasuka į šiaurę ir teka iki pat santakos su Nevėžiu Velžyjê. Prie Kùtiškių į ją
dar įteka Kernavº ir Šaltynas.
Upytė išteka iš M¸tytinių miško ir teka į vakarus, kol pasiekia Ramygalą.
Kiek žemiau Šambalioniškio į ją įteka pirmas dešinysis intakas Uslaja, turinti intaką
Kuršìlę. Nuo Ramygalos Upytė keičia kryptį ir pasuka į šiaurę, prieš Juškãičių
kaimą į ją įteka Oželiškė, žemiau – Obelynė. Toliau Upytė teka per Ėriškius, į ją
įsilieja Dubulė, o pati Upytė staiga pasuka tiesiai į vakarus. Kai į ją įteka Vešeta,
Upytė keičia kryptį. Ji nukrypsta į pietvakarius, taip baigia brėžti didelį lanką ir
toliau gražiuoju savo slėniu teka Krekenavos parapijos teritorija, nebekeisdama
krypties iki santakos su Nevėžiu. Parapijos pietuose gausu smulkių upelių.
XVIII a. pabaigoje kai kurie upe- 22 1 varstas – 1,0668 km.
23
K . Г у к о в с к è й . Поневежскiй уъздь, Памятная
liai buvo užtvenkti. 1784 m. apraše
книжка Ковенской губернии на 1898 год, Ковно, 1897,
minimas mažas tvenkinėlis prie Gomотдел IV, с. 95–96; Krištonaitis S. Truskava, PAVB
RKRS, f. 9-561, p. 15; Barauskas B. Praperša, PAVB
brovičiaus Aukštadvario, mažas BistraRKRS, f. 9-539, p. 7; Kunskas R. Paleografijos
mo tvenkinys su malūnu Ku»šiuose,
pastabos apie Nevėžio lygumą, Upytė, Vilnius, 1986,
p. 7–20.
labai mažas Verescinskio tvenkinėlis.
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Nemažas tvenkinys su malūnu buvo ant Upytės, vidutinio dydžio tvenkinys su
malūnu – ant Linkavos, o didžiausias parapijoje – pono Šiukštos tvenkinys su
malūnu ant Juodos upelio24.
Paskutinio ledynmečio suformuota Vidurio Lietuvos lyguma nuobodi, yra
Nevėžio žemumoje, maždaug 65 m. aukštyje virš jūros. Truskavos bažnyčios
šventorius – ant tikros kalvos. Artėjant prie Ramygalos, ji matoma virš lygumos.
Per parapijos centrą iš šiaurės į pietus tęsiasi ledyno suformuotų gūbrių
grandinė: Šilaičių, Uliūnų, Barklainių, Ramygalos, Aukštadvario, Truskavos, dar
piečiau – Lanči¿navos kalvos. Tik apie 10 m. iškilę virš aplinkinės lygumos, šios
ilgos kalvos valsčiaus praeičiai turėjo nemažą svarbą.
Gyvenvietės parapijoje susitelkusios į keturis spiečius, kai kur ribos tarp jų
labai aiškios. Daugiausia dirbamos žemės plotų parapijos centre. Visai šalia miestelio, už Upôtės upelio, buvo valstybinis Ramygalos dvaras, kiek į pietus – pono
Šiukštos Naujådvaris, Michališkio palivarkas ir Aukštadvario dvaras. Šiaurės rytų
link nutįsęs gyvenviečių ruožas. Beveik visos šios gyvenvietės yra ant ledyninių
kalvų arba šalia jų. Tos keleto metrų aukštumos šlapioje, vietomis nenuotakioje
Nevėžio žemumoje žemdirbiui labai svarbios. Dėl geresnio natūralaus drenažo čia
pavasarį anksčiau pradžiūva dirvos, o ir lietingos vasaros lengviau pakeliamos.
Dabartinis sukultūrintas kraštovaizdis visai neprimena to, kai savo gyvenimą prie
jo turėjo priderinti žmogus dar net mažiau kaip prieš šimtą metų. Štai ištrauka
iš Pranės Vilkienės atsiminimų apie tarpukario Barklainių valstiečių darbus:
„Dabar laukai nusausinti, ir tų pievų, į kurias kaimas ruošdavosi kaip į kokią kelionę,
sumažėjo. Išdžiūvo ir pliurės, iš kurių reikėdavo karves vilkti su talka ant virvių. Pranyko ir valksčiai, kuriais tempdavo iš pelkių viksvas... Baisu ir pagalvoti, kaip tada vargo
su šienapjūte; ne vien Lieknai, Molaina, Lazdytė, pliurės vargino kaimą. Aplink buvo
ir neišvažiuojamų pelkių – Šunmarkės, Gaivalkys, Užkakelis, Didžioji pieva, Paversmis,
Dvarpievis, Užužagienis, Paskerdimis, Pažilvaitė ir kitos. Jos tik sausą vasarą apdžiūdavo,
bet buvo ir tokių vietų, kur ant kelmo galėdavai pasisupti kaip sūpuoklėse. Jei pratrūkdavo, tai iki pusės nusmegdavai į rudą pliurzą, sunku ir išsikapanoti“25.
Tokia pat sausesnių „aukštumų“ privilegija naudojasi pati Ramygala ir į
pietus nuo jos esantis Aukštadvaris bei Truskavâ.
Nuo Ramygalos į šiaurės vakarus nutįsusi dar viena gyvenviečių grandinė.
Ten Juškãičių, Påpiškio kaimą ir palivarką, Ėriškius, Radikonis, Žaibogalą, Zalatorius
kaip karolius ant savo vagos siūlo suvėrusi Upytė. Jau minėtos rytinės parapijos
dalies gyvenvietės nuo Klebõnų iki Katinÿ ir Pabéržės irgi įsitaisusios ant Juodos
ir jos smulkiųjų intakų krantų. Jotainių ir Belazaravos dvarai prie Juodos, ponų
Verescinskio ir Straševičių Kutiškių dvarai prie Kernavėlės įsikūrę pirmiausia irgi
ne estetiniais, o praktiniais sumetimais.
Taigi, parapijos gyvenviečių išsi- 24
1784 m. Ramygalos parapijos aprašymas, LVIA,
dėstymą XIX a. pradžioje lėmė gamtos
f. SA, b. 19254, p. 85–86; Kunskas R. Paleografijos
pastabos apie Nevėžio lygumą, Upytė, Vilnius, 1986,
faktoriai, iš kurių svarbiausias – Nevėp. 7–20.
žio žemumoje buvo vandens perteklius. 25 Vilkienė-Gaušaitė P. Barklainių kaimo darbai ir
šventės, Uliūnai, Vilnius, 1993, p. 215.
Kuriantis aukštesnėse vietose ar upelių
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geriau drenuojamuose žemėse prie to buvo galima prisitaikyti, bet tai reikalavo
daug sunkaus darbo. 1812 m. parapijos žemėlapyje pažymėtos 109 gyvenvietės.
Tarp visų 109 gyvenviečių yra 15 dvarų, 19 palivarkų, 3 bajorkaimiai, 1 miestas
(Ramygala), 1 vėjo malūnas (Gudgalio), likusios 70 vietovių – kaimai. Yra du
puikūs palyginimo taškai: 1784 m. Ramygalos parapijos aprašas ir 1903 m. alfabetinis Kauno gubernijos gyvenviečių sąrašas.
Seniausias, išsamus Ramygalos krašto aprašas parengtas 1784 m. Vilniaus
vyskupo Ignoto Masalskio iniciatyva, ruošiantis sudaryti vyskupijos žemėlapį.
Tais metais buvo rengiami visų vyskupijos parapijų aprašai26. Ramygalos apraše
yra visų parapijos gyvenviečių sąrašas, nurodomi kai kurių dvarų ir kaimų savininkai, pateikiamos lakoniškos žinios apie kaimyninių parapijų centrų padėtį,
atstumus iki jų, nurodyti atstumai iki didžiųjų miestų, išvardyti ežerai, upeliai,
pelkės, tvenkiniai ir malūnai.
Bet viena iš įspūdingiausių 1784 m. Ramygalos parapijos aprašo dalių yra
detalus Kelių tinklo aprašas. Visos tuomet egzistavusios pagrindinės eismo kryptys
naudojamos iki šiol, tik konkrečios kelių trasos buvo laiko ir žmonių pakoreguotos.
Apraše yra pastaba, kad dauguma kelių yra pelkėti.
Kelias į Panevėžį buvo turtingiausias gyvenvietėmis. Jis nuo bažnyčios ėjo
pro Stuokinės kalvą su kryžiumi, pono Kauno pavieto maršalkos Zabielos smuklę, už jos į dešinę atsišakojo kelias į Sokeliùs. Toliau kelias į Panevėžį ėjo per
Masiokų kaimą, pro pono Gombrovičiaus smuklę, Rameikonių ir Žudžių kaimus,
pono Černevskio Liubartų dvarą ir užeigą, pono Švoinickio smuklę, koplyčią ir
dvarą, per Joskildų kaimą, ponų Straševičiaus ir Bistramo dvarus, Puzinų valstybinį Barklainių kaimą ir smuklę iki parapijos ribos.
Kelias į Naujåmiestį, Krekenavą ir Žemaitíją ėjo pro Raukštónius, už kurių
į kairę atsišakojo žiemos kelias mišku per Žarčių pelkę iki Krekenavos.
Kelias į Vadokliùs buvo vienas paprasčiausių. Prasidėjo prie žydų sinagogos
Ramygaloje. Nuo jos – labai netoli, tik trys šimtai žingsnių – iki Upytės užtvankos
ir tvenkinio. O toliau, dešinėje pusėje, buvę ponios Bitautienės Daubarai, prieš
Nendrinės pelkę – pylimas, už beržyno – pono Šiukštos smuklė, Klebonų kaimas,
keli amatininkų nameliai ir ... Ramygalos parapijos riba.
Kelių aprašas dar kartą patvirtina parapijos apgyvendinimo netolygumą.
Prie kelio į Š¸tą (apie 11 km.) yra 4 kaimai, 4 dvarai, 5 smuklės, 1 bajorkaimis;
į Žemaitiją yra 6 kaimai, 1 palivarkas ir 2 užeigos, prie kelio į Panevėžį (apie
14 km) – net 8 kaimai, 6 dvarai, net 11 smuklių ir 1 koplyčia.
1784 m. parapijos apraše pateikiamas ir Alfabetinis parapijos gyvenviečių
sąrašas. Iš viso jame nurodytos 88 gyvenvietės (nėra pačios Ramygalos), 8 dvarai,
7 bajorkaimiai, pažymėta, kad likusios 79 gyvenvietės yra kaimai. Galima manyti,
kad XIX a. pradžioje Ramygalos parapijoje buvo apie šimtas įvairių gyvenviečių.
1903 m. Rusijos imperijoje vyko gyvenviečių surašymas, pateikęs ypatingai
detalų valsčiaus vaizdą. Jis buvo ruošiamas pagal gyvenviečių sąrašus, naudotus
anksčiau įvykusiam gyventojų surašymui, siekė surašyti absoliučiai visas gyvenvietes iki atskirai stovinčios miško sargo
būdelės imtinai. Žinios apie gyventojų 26 1784 m. Ramygalos parapijos aprašymas, LVIA,
f. SA, b. 19254, p. 81–89.
skaičių 1902 m. gautos iš policijos pa137
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reigūnų bei valsčių valdybų. Norėta atskirai surašyti kiekvieną gyvenamą punktą,
jei šis nuo kaimyninio nutolęs daugiau kaip per 100 sieksnių (213 m). Sąraše
gyvenvietės skirstomos į daugiau kaip dešimt kategorijų. Kai kurios labai aiškios,
tada plačiai vartotos ir suprantamos: dvaras, palivarkas, kaimas, užusienis, nausėdija,
vienkiemis, troba, kiemas. Kitas į lietuvių kalbą galima versti įvairiai. Vartojama
daug vienkiemio savokų: niekada Lietuvoje nevartotos „хутор“ ir „хата“, ta pati
„усадьба“. Neaišku, kaip šias sąvokas suprato, vartojo ir užrašė lietuviai, žemesnieji
policijos pareigūnai ir kaimų seniūnai, kurie ir pateikė žinias apie gyvenvietes.
Tikrai iš visų gyvenviečių galima atskirti dvarus ir palivarkus, kaimus, užusienius,
daugumą nausėdijų, aišku, išskyrus priskirtas kitoms gyvenviečių kategorijoms.
Taigi, 1903 m. gyvenviečių surašymo žiniomis, Ramygalos valsčiuje buvo
290 gyvenviečių, kur gyveno 12 335 žmonės: 46 dvarai ir palivarkai (1 174 gyventojai), 80 kaimų (7 687 gyventojai), 35 nausėdijos (947 gyventojai), 9 užusieniai
(152 gyventojai), 3 nedideli bajorkaimiai (111 gyventojų), 3 miesteliai (Ramygala,
Truskava ir Anciškis), iš viso 1 614 gyventojai. Paskutinės dvi gyvenvietės miesteliams gali būti priskirtos tik sąlygiškai, pagal gyventojų skaičių jos buvo mažesnės
už stambesnius kaimus), likusios 114 gyvenviečių yra vienkiemiai ir įvairios kitos
atskirai stovinčios sodybos. Didžioji gyvenviečių dalis buvo smulkios. Stambiausios gyvenvietės buvo Ramygala (1 240 žmonių), Jotainiai (465), Truskava (265),
Pašiliai (228), Ėriškiai (223)27.
1903 m. gyvenviečių surašymas valsčiuje jų užfiksavo apytiksliai trigubai
daugiau, nei buvo XIX a. pradžioje. Kai kurie iš šių kaimų neminimi 1784 m.
parapijos gyvenviečių sąraše: Daukšiniai, Gelãiniai, Išlaužas, Janåpolis, Karvedžia¤,
Kievogala, Pažertai, Šnípiškiai. Kita vertus, neliko 1784 m. minimų Amprūdžių,
Biurgalių, Lenartų, Rameikoniÿ, Raudonių, Žostautÿ ir kitų kaimų. Kai kurios,
bet nedidelė dalis gyvenviečių galėjo išnykti ar persikelti į patogesnę vietą, bet
dauguma tik pakeitė pavadinimą. Atrodo natūralu, kad pono Daukšos Amprūdžiai
ar Biurgailiai ilgainiui buvo pavadinti Daukšiniais ar Daukšinomis. XIX a. kai
kurių, dažniausiai nedidelių ir nesenų, gyvenviečių pavadinimai buvo nenusistovėję, vietos gyventojai vartojo kelis jų variantus. 1903 m. surašymas gan dažnai
pateikė porą visai nepanašių tos pačios gyvenvietės pavadinimų. Pavyzdžių galima
pateikti daug: Alksnia¤ (Valåkai), Antanavâ (Pagelupiai), Barklainiai (Lapkalniai),
Blindynė (Garucka¤), Dani¿nai (Petrulynė), Gilinėnai (Apušotas), Grigaliai (Kruopinė), Išlaužas (Borupė), Juozapava (Palmirava), Miškíniai II (Pabaliai), Palieknis
(Blindynė), Påuslajis (Kiuberiškiai), Steponioniai (Dubuliai), Žudžiai (Laukeliai).
Keista transformacija ištiko vieno buvusio Gombrovičiaus dvaro pavadinimą.
1784 m. jis vadinamas Lenogiriu, 1812 m. žemėlapyje – Leongiriu, 1865 m. žemėlapyje pavadintas Linogiriu, 1889 m. – irgi Linogiriu, 1903 m. surašyme - taip pat
Linogiriu, 1910 m. Panevėžio apskrities žemvaldžių sąraše irgi vadinamas Linogiriu, o 1923 m. surašyme staiga pirmą kartą pavadintas Língerio dvaru. Aišku,
kad Língerio pavadinimas buvo vartojamas ir anksčiau, o XIX a. pabaigoje dvaro
žemę išpardavus atskirais sklypais ir nelikus juridinio savininko, suinteresuoto
pavadinimo tęstinumu, neoficialiai vartotas pavadinimas įgavo visuotinį pri- 27 Алфавитный списокъ населенныхъ месть Ковенской
губернiи, Ковнa, 1903 , c. 275–360.
pažinimą.
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1784 m. parapijos gyvenviečių sąraše nurodomi 79 kaimai, 1903 m. kiek
mažesnėje valsčiaus teritorijoje – 80 kaimų. Tačiau Ramygalos valsčiuje XIX a.
nebuvo visiškos stagnacijos. 1784 m. parapijoje buvo trys gyvenvietės, pavadintos
Naujåsodėmis, 1812 m. irgi buvo trys Naujåsodės, Naujadvaris ir Naujoji kolonija,
kurią reikia tapatinti su pono Truskovskio kaimu, vėliau gavusiu Padvarninkų
pavadinimą. 1903 m. surašymas irgi rado tas pačias 3 Naujasodes ir vieną Naujadvarį, bet šalia to dar 35 gyvenvietes priskyrė nausėdijų kategorijai. Beveik
prie kiekvieno didesnio kaimo (Dani¿nų, Džiugailių, Grigalių, Grini¿nų, Gudìlių,
Joskildų, Jotainių, Påuslajo, Padvaríškių, Praperšos, pačios Ramygalos, Raukštónių, Užartėlės, Užgojaus ir kitų) buvo nausėdijos, kai kurios iš jų savo gyventojų
skaičiumi buvo didesnės už kaimus. Be to, atsirado Naujieji Stebėkiai ir Naujieji
Jotainiai. 1903 m. nausėdijose gyveno 7,7 proc. valsčiaus gyventojų.
Plėtėsi ir senieji kaimai, kai kurie išaugo dvigubai, konkretūs skaičiai pateikiami pirmoje lentelėje. Smulkiau panagrinėkime šiaurės rytiniame valsčiaus
pakraštyje esančio Jotainių mikroregiono pavyzdį. 1784 m. aprašas nurodė tokius
artimiausios apylinkės kaimus: Šiukštos Jotainių kaimą, Zabielos Jotainių kaimą,
pono Lukjansko Griniūnus, Straševičiaus Janiónius ir Vakagalius, Šiukštos Klebonus, Naujasodę ir Grigalius. 1865 m. žemėlapis jau vaizduoja Jotainių palivarką,
šalia jo, kitame Juodõs krante, Janåpolės palivarką ir pietuose dar vieną naują
Jotainių kaimą, iš vėlesnių laikų žinomą Jotainėlių pavadinimu. Taip pat į vakarus
nuo Jotainių pirmą kartą minimi Grigalių nausėdijos Kruopinės rėžiai. 1903 m.
surašyme užfiksuotas Jotainių kaimas (465 gyventojai), dvaras (20 gyventojų),
dvi atskiros Jotainių sodybos (14 gyventojų), net keturi Jotainėlių kaimai (429
gyventojai), Jotainėlių vienkiemis (5 gyventojai) ir prie pietinės Panevėžio apskrities ribos esantys Naujieji Jotainiai (73 gyventojai), kuriems pradžią turėjo duoti
tie patys jotainiečiai. Plėtėsi ir kaimyniniai kaimai. Šalia Griniūnų (84 žmonės)
atsirado Griniūnų naujasodė (30 žmonių), prie Klebonų (121 gyventojas) irgi nedidelė Naujasodė (5 žmonės), Janapolyje gyveno 61 žmogus. Panevėžio valsčiui
priskirti kaimyniniai. Vakagaliuose žmonių skaičius 1820 m. nuo 85 padidėjo iki
159 – 1903 metais, Janioniuose – nuo 69 iki 114 gyventojų28. Taigi nedideliame,
keleto kilometrų siaurame ruože susikoncentravo iš viso apie pusantro tūkstančio
žmonių. Akivaizdu, kad gyvenviečių tankis didėjo, žmonių skaičius jose augo. Tik
gal Jotainių apylinkėse procesas buvo kiek intensyvesnis nei kitur. Bet žinios apie
gyvenviečių ir gyventojų jose skaičiaus augimą rodo, kad valsčiuje vyko vidinė
kolonizacija. Buvo kertami miškai, raunami kelmai ir krūmai, šlapios vietos sausinamos, verčiamos pievomis ir arimais. XIX a. pabaigoje aprašydamas Panevėžio
apskritį, tai pastebėjo Kauno gubernijos statistikos komiteto pirmininkas ir atidus
savo gyvenamo laikotarpio metraštininkas Konstantinas Gukovskis, bet konkrečių žinių apie žemės kiekį pateikti negalėjo29.
Augo ir bendras valsčiaus gy28
E. Gabulaitės išrašai iš 1820 m. Ramygalos bažnyventojų skaičius, nors carinės statističios inventoriaus, PAVB RKRS, f. 9-294, p. 24–26;
kos tikslumas nepakankamas. RamyАлфавитный списокъ населенныхъ месть Ковенской
губернiи, Ковнa, 1903 г., c. 275–360.
galos parapijoje 1820 m. buvo 3 698,
29
Гуковскiй K. Поневежскiй уъздь, Памятная книж
1830 m. – 4 189 tikintieji, 1867 m. jų
ка Ковенской губернии на 1898 год, Ковно, 1897, отдел IV, с. 95–96.
jau nurodoma buvus 5 011, o 1878 m. –
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6 32530. Taigi, per 58 metus jų beveik padvigubėjo. Ramygalos valsčiuje 1867 m.
nurodomi 2 950 valstiečiai, 1889 m. – 9 705, 1897 m. – 8 407, 1900 m. – 8 695,
o pagal 1903 m. gyvenviečių surašymą, kaip jau minėta, valsčiuje gyveno 12 335
visų luomų ir tikybų žmonės31. Nors valstiečių skaičius gali būti nurodomas
mažesnis nei buvo iš tikrųjų, ypač nepatikimai atrodo 1867 m. duomenys, bet
bendroji augimo tendencija labai aiški.
XIX amžius Ramygalos parapijoje buvo gyventojų skaičiaus augimo ir ne
dirbamų žemių laikas. Ir tai jokia išimtis, tokia pat bendroji tendencija buvo
visoje Kauno gubernijoje. Gyventojų skaičiaus didėjimas ir pagrindinės gamybos
priemonės – žemės trūkumas buvo svarbus visuomenės raidos veiksnys, kurio
negalima užmiršti kalbant apie Ramygalos valsčiaus ir visos Lietuvos praeitį.
1 lentelė
Gyventojų skaičiaus pokyčiai kai kuriuose kaimuose*
Kaimas

Dūmų skaičius
1820 m.

Gyventojų
skaičius 1820 m.

Barklainiai I
Barklainiai II
Daubarai

12
6
6

57
30
49

Džiugailiai
Ėriškiai

5
20

44
159

Garuckai
Grigaliai
Griniūnai
Joskildai
Jotainiai
Klebonai
Kuršiai
Praperša
Raukštoniai
Šlekiai
Žudžiai

5
9
9
7
33
8
12
3
3
4
16

54
49
83
38
247
70
107
35
28
26
129

Žvirblioniai

7

47

Valstiečių kasdienybės
tradicija ir kaitos gairės
Atrodo, tiek čia to valstiečio gyvenimo: žagrė, karvė, troba, vaikai, turgus
ir sekmadieniais bažnyčia. Bet geriau
pagalvojus tuojau kyla klausimai: kaip
čia atsitiko, kad buvęs beteisis dvaro
baudžiauninkas, kurį savininkas galėjo parduoti ar pralošti kortomis, tapo
modernios Lietuvos valstybės statytojas?
Kaip mažamokslio iš dūminės trobos sūnus tapo akademikas, švietimo ministro

Gyventojų
skaičius 1903 m.
105
59
110 (Daubarai I
ir Daubarai II)
88
277 (Ėriškiai I ir
Ėriškiai II)
79
125
84
134
465
121
132
69
66
58
178 (Žudžiai I,
Žudžiai II,
Žudžiai III)
120

E. Gabulaitės išrašai iš 1820 m. Ramygalos bažnyčios inventoriaus, PAVB RKRS, f. 9-280, p. 24–26;
E. Gabulaitės išrašai iš 1830 m. Ramygalos parapijos vizitacijos akto, PAVB RKRS, f. 9-305, p. 2
at.; Памятная книжка Ковенской губернии на 1867
год, Ковно, 1867, с. 266; Памятная книжка Ковенской
губернии на 1879 год, Ковно, 1878, отдел II, с. 268.
31
Памятная книжка Ковенской губернии на 1867 год,
Ковно, 1867, с. 238–239; Памятная книжка Ковенской
губернии на 1890 год, Ковно, 1889, отдел III, с. 236–237;
Памятная книжка Ковенской губернии на 1898 год,
Ковно, 1897, отдел III, с. 60–61; Памятная книжка
Ковенской губернии на 1901 год, Ковно, 1900, отдел
III, с. 58–59; Алфавитный списокъ населенныхъ месть
Ковенской губернiи, Ковнa, 1903, c. 275–360.
30
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pavaduotojas, astronomas, kompozitorius? Joks kitas Lietuvos luomas XIX a. nepatyrė
tokios emancipacijos, kaip valstiečiai. Bet pažangos proceso kelias buvo labai ilgas.
Didžiuma valstiečių gyveno kaimuose, kaip matyti iš 1-os lentelės, XIX a.
I pusėje tie kaimai buvo nedideli. Didžiausiame tik 33 sodybos, kituose gerokai
mažiau. XX a. pradžioje didžiausiame kaime galėjo būti apie 60 sodybų, bet tokio
dydžio kaimai jau buvo išimtis. 1903 m. viename valsčiaus kaime vidutiniškai
buvo 96 gyventojai, kurie galėjo gyventi 10–15 sodybų. Bet buvo daug mažesnių
kaimų, susidedančių tik iš 3–5 kiemų.
Per visą XIX a. ir XX a. pradžioje Ramygalos krašto valstiečiai, kaip ir
didžiuma Lietuvos valstiečių, gyveno dar pagal XVI a. valakų reformos nuostatas
suformuotuose gatviniuose, rėžiniuose kaimuose.
Vykdant reformą ariamoji kaimo žemė buvo dalijama į tris laukus – vasarojui, žiemkenčiams, pūdymui, taip buvo įvedama privaloma trilaukė sėjomaina.
Kiekvienas valstietis kiekviename lauke gaudavo po rėžį žemės, visa valstiečio
žemė bendrai sudarė valaką – kiek daugiau nei 21 ha žemės. Toks sklypas buvo
pakankamas, kad vidutinė valstiečio šeima jį galėtų įdirbti, prasimaitinti ir dar
atlikti prievoles dvarui. Bet vėliau, šeimos nariams dalijantis žemę, atsirado pusvalakininkų, ketvirtininkų ir dar smulkesnių žemvaldžių, rėžiai smulkėjo, o sodybos
kaime tankėjo. Kaimai buvo kuriami viename iš laukų, arčiau centro, sodybos
statomos savo rėžiuose, kurie statmenai remdavosi į kelią. Jei matuojant laukus
už jų ribų likdavo dirbamos žemės, juose buvo kuriami vienkiemiai, vadinami
užusieniais. Ten dažnai ūkininkaudavo smulkioji bajorija.
Pagrindiniai XIX a. kaimo elementai buvo gatvė, jos galuose esantys vartai, kurie atveriami rytą ir uždaromi vakare, baigus darbus ir suginus gyvulius.
Dažnai gatvėje augo dideli medžiai. Abiejose pusėse, kiek atitrauktos nuo gatvės,
stovėjo galais į ją nukreiptos trobos, priešais jas - darželiai. Prieš trobas, kad
pro langus matytųsi jų durys, stovėjo klėtys, giliau sklype – tvartai, daržinės ir
toliausiai – klojimai, jaujos, pirtys, taip saugantys nuo gaisrų. Palei kluonus ėjo
keliukai, naudojami, kai pagrindinė gatvė buvo sunkiai išvažiuojama. Viename
kaimo gale paprastai būdavo vieša aikštelė kaimo susibūrimams ir jaunimo pasilinksminimui, o joje – kryžius32. Kiemų skaičiui didėjant sudėtingesnis buvo ir
kaimo planas, atsirasdavo kelios gatvės.
Galima pateikti keletą gyvų kaimų pavyzdžių. Juos tiksliai ir konkrečiai apibūdina  Stanislovas Krištonaitis. Pavyzdžiui, Dvaríškių kaimas, pono Truskovskio
buvęs dvaras, įkurtas 2 km į šiaurės vakarus nuo Truskavõs. Gatvinio tipo, gatvė
ėjo iš šiaurės į pietus. Nemažai sodų, bet didelių medžių buvo reta. Gyvenamųjų
namų galai buvo į gatvės pusę, durys – į pietų pusę, priešais trobas – klėtys,
toliau tvartai. Tvartų durys atsuktos  į gatvę. Už tvartų, pačiame sodybų gale –
klojimai ir daržinės. Žemės 12 valakų, vėliau 8 ūkiai susiskaldė per pusę, taip
atsirado 16 pusvalakinių ūkių, liko 4 valakiniai.
Padvarninkai, irgi priklausę Truskovskiui, buvo du kilometrai į vakarus nuo
Dvariškių. Kaimas įkurtas XVIII a. pabaigoje ar XIX a. pradžioje kaip naujasėdis,
naudojant iki tol nedirbamą žemę. 10
valakų, 10 kiemų, visos trobos buvo 32 Butkevičius I. Lietuvos valstiečių gyvenvietės ir
sodybos, Vilnius, 1971.
vienoje eilėje, galais į gatvę. Durys iš
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abiejų trobos pusių, jas vienu metu atidarius galėjai kiaurai matyti per visus 10
kiemų. Tai aiškiai rodo, kad kaimą planavo matininkas. Šalia dar buvo Padvarininkų kaimelis, vadintas Babiliais. Tai svarbi detalė33.
Kučių kaimo, šalia Barklainių, gatvė buvo irgi orientuota iš šiaurės į pietus,
kaime – 25 sodybos. Visos trobos, išskyrus vieną, stovėjo galais į gatvę. Rytinėje
gatvės pusėje buvo dešimt kiemų, vakarinėje – keturiolika. Rytinėje pusėje, tarp
dviejų sodybų, ėjo siaura, tankiomis žabų tvoromis aptverta progyna kaimo bandai
išginti į ganyklą. Toliau - vienintelė kaimo sodyba, stovėjusi ne kaimo centrinėje
gatvėje. Ji buvo pastatyta giminaičiams pasidalijus žemės sklypą. Pietiniame gatvės
gale, kur ji rėmėsi į Midžiūnų–Bistrampolio kelią, stovėjo Vinco Svirskio padarytas
kryžius. Jis buvo aptvertas tvorele, už jos – gėlės. Šiapus tvorelės – suolelis, ant
kurio sėdėdamas galėjai kiaurai matyti visą Kučių gatvę ir tiksliai pasakyti, kas
iš kur išėjo, kur nuėjo. Aplink kryžių – kaimo gyvenimo centras. Čia rinkdavoi
kaimiečiai, vykdavo pokalbiai, ginčai, sustodavo iš darbo grįžtantys sodiečiai, čia
pirmiausia pamatydavo svetimus žmones, rinkdavosi jaunimas, ypač todėl, kad
kaimyninėje sodyboje gyveno vieninteliai kaimo muzikantai34.
Gyvenimas gatviniame kaime – tai pirmiausia gyvenimas bendruomenėje.
Čia kiekvienas žmogus stebimas kiekvieną dieną, visą gyvenimą, žinomi visi jo
įpročiai, poelgiai, kalbos ir charakterio ypatumai. Kaimo bendruomenei būtinas
sutelktumas, nes kitaip sutriks darbo ir gyvenimo ritmas. Nors kiekvienas dirba
savo rėžį, bet vienu metu su kaimynais, kartu ganomi gyvuliai, ganyklos bendros,
joks ūkis negali išsiversti be talkų. Jei kažkas pavėluos nupjauti rugius, jo laukas
bus nuganytas kaimo bandos, ir tai ne iš pykčio, o todėl, kad kitaip neleidžia
elgtis tuometė agrotechnika ir tradicija.
Štai žmogaus, vaikystėje gyvenusio gatviniame kaimą, įspūdžiai:
„... Kučiÿ kaime gyvena nauji, iš kažkur atsikėlę gyventojai, kurie niekada nematė senųjų
Kučių, nejuto jų alsavimo, kuriuose visi žmonių darbai buvo paprasti su jų kasdienišku
ritmu, žmonės vadovavosi iš amžių glūdumos atėjusiomis tradicijomis ir nuostatomis.
Kučių kaimo žmogus, eidamas gulti vakare, jau galėjo neklysdamas pasakyti, kokie darbai jo laukia rytoj, nes tradicijoms nusižengti buvo niekam nevalia. Tos tradicijos buvo
taip tvirtai įėjusios į žmonių buitį, įsismelkusios į jų sąmonę, kad viskas vyko savaime.
Niekas čia nieko neragino, niekas nieko nevertė. Nebent primindavo žmonės vieni kitiems
sunkiuose darbuose bei rūpesčiuose paskendusiems vargdieniams, kad artėja tokia ar kitokia
šventė... Senas, dar neišskirstytas kaimas... Jis reiškė šimtmečiais susiklosčiusį bendrumą“35.
Reikia pabrėžti, kad žmogui, realiai pažinojusiam gatvinį kaimą, didžiausią įspūdį paliko būtent jo bendruomeniškumas. Kaip bendruomeniškumas buvo
pasiekiamas? Kaime galiojo taisyklės, kurias mokslininkai vadina paprotine teise.
Pervažiuoti ar pereiti svetimą žemę
galima buvo tik leidus jos savininkui; 33
Krištonaitis S. Truskava, PAVB RKRS, f. 9-305,
obuolius galima rinkti tik prie kelio, bet
p. 113–114, 125.
ne už tvoros; svetimus žirnius galima 34 Ulys J. Kučių kaimo gyventojai, Uliūnai, Vilnius,
1993, p. 223–245.
skinti tik iš lauko krašto, neįžengiant į 35 Ulys J. Kučių kaimo gyventojai, Uliūnai, Vilnius,
1993, p. 223–245.
pasėlius. Valstietis, pažeidęs nustatytą
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sėjomainą, privalo aptverti savo lauką; miškas priklauso visiems, tik pasodintas
miškas tampa asmenine nuosavybe – visa tai lietuvių valstiečių paprotinės teisės
normos. Jų laikymuisi užtikrinti dažniausiai užtekdavo bendruomenės moralinio
spaudimo, bet, kilus gilesniems, ypač su turtu susijusiems konfliktams, tekdavo
įsikišti trečiajai pusei.
XIX a. pirmoje pusėje valstiečius teisdavo ir ginčus spręsdavo jų savininkas
dvarininkas, stambesniuose dvaruose – ūkvedys ar valdytojas. Po baudžiavos panaikinimo 1861 m. smulkių nusižengimų ir tarpusavio kivirčų sprendimas buvo
perduotas valsčiaus teismui, kurio narius rinko patys valstiečiai iš savo tarpo.
Daugiausia bylų buvo susijusių su žemės naudojimu, dalybomis ir paveldėjimu,
nors užteko ir kito pobūdžio: dėl įžeidimų, muštynių, girtuokliavimo, smulkių
vagysčių, apgavysčių, nesantuokinių vaikų išlaikymo, tėvų negerbimo ir vengimo juos išlaikyti senatvėje, vaikų nepriežiūros, jų mušimo ir panašiai. Žodžiu,
dauguma mūsų laikų ydų buvo pažįstamos ir protėviams. 1896 m. Ramygalos
valsčiaus teismas nagrinėjo 21 baudžiamąją ir 151 civilinę bylą, 1899 m. – 40 ir
145 bylas36. Valsčiaus teismas bausdavo nedidelėmis baudomis, areštu iki 7 dienų
ir iki 20 kirčių rykšte. Kūno bausmės valstiečiams panaikintos tik 1904 m. Valsčiaus teismas vadovavosi paprotine teise ir įdomu tai, kad jeigu jai prieštaraudavo
valstybinė teisė, tai valsčiaus teismas pirmenybę teikė paprotinės teisės normoms.
Įstatymai draudė dalyti sklypus ir parduoti žemę, bet valsčių teismai, spręsdami
tokio pobūdžio bylas, draudimus apeidavo. Šiame žemiausiame teismų lygmenyje
valstiečių paprotinė teisė buvo stipresnė už valstybinę37.
Ramygaliečių, kaip ir visų aukštaičių, gyvenamasis namas, troba, buvo
siauras ir ilgas, dažnai su prieangiu (gonkeliu) prie pagrindinio įėjimo. XIX a. I
pusėje dauguma jų buvo dūminės, susidėjo iš dviejų patalpų: trobos ir priemenės.
Po baudžiavos panaikinimo buvo įrenginėjami kaminai, pristatoma ar atidalijama
trečioji patalpa. Klasikinę trobą dvi skersinės sienos dalijo į tris maždaug vienodo
dydžio dalis. Įėjęs pro duris galėjai patenkti į priemenę, o priekyje buvo kamara,
kur laikomi produktai, indai, smulkūs įrankiai, kartais miegama (tai samdinio vieta).
Durys iš priemenės į kairę ir į dešinę vedė į trobą ir seklyčią, įrengtas priešinguose
pastato galuose. Seklyčia – gerasis galas buvo skirtas kunigui, svečiams, grįžusiems
gimnazistams ar studentams. Kartais ji išilgine siena buvo dalijama į dvi dalis,
antrojoje įrengdavo miegamąjį. Čia stovėdavo geriausi baldai, kartais net kabėdavo
laikrodis; kambarį šildė stačiamalke krosnimi, jei iš viso seklyčią šildė. Dažniausiai
buvo medinės grindys, sienos galėjo
būti tinkuotos ir tapetuotos. Troba buvo
36
Памятная книжка Ковенской губернии на 1898 год,
pagrindinė namo dalis, joje gyveno valsКовно, 1897, отдел III, с. 60–61; Памятная книжка
tiečio šeima, sienos buvo netinkuotos
Ковенской губернии на 1901 год, Ковно, 1900, отдел
III,
ir netapetuotos, grindys – asla. Kampe 37 с. 58–59.
Vansevičius S. Lietuvos valstiečių teisinė padėtis po
stovėdavo stalas ir suolai, buvo įrengta
1861 m. reformos įvykdymo, Lietuvos valstiečiai XIX
amžiuje, Vilnius, 1957, p. 220–222; Mulevičius L.
duonkepė krosnis, o prie jos – viryklė.
Kaimas ir dvaras Lietuvoje XIX amžiuje, Vilnius, 2003,
Čia gamindavo valgį, valgydavo, miegop. 190, 304–311.
davo vakarodavo, dirbdavo, čia žiemą 38 Butkevičius I. Lietuvos valstiečių gyvenvietės ir sodybos, Vilnius, 1971; Vaitiekūnienė E. Samdytosios
pastatydavo audimo stakles. Buvo ir
šeimynos buitis XX a. pirmaisiais dešimtmečiais,
38
kitų trobos įrengimo variantų .
ten pat, p. 63–69.
143

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

Antras pagal svarbą sodybos pastatas buvo klėtis. Joje buvo laikomi iškulti grūdai, miltai, ant aukšto sukabindavo mėsą, saugodavo ir kitus produktus,
nesezoninius drabužius, patalynę, įvairius rakandus ir kitą turtą. Klėtyse vasarą,
kartais ir žiemą, ir miegodavo. Tvarte laikydavo arklius, karves, smulkius gyvulius.
Ramygalos valsčiuje dar iki visai nesenų laikų tvartas buvo vadinamas namu. Tai
kalboje užkonservuotas ilgaamžės pastatų raidos reliktas. Daržinės ne visuomet
būdavo atskiras pastatas, kartais jungtas prie kitų. Be šieno, jose laikydavo šiaudus,
linus, malkas, stambesnį inventorių, vasarą klėtyje dažnai miegodavo. Klojimas,
didžiausias sodybos pastatas, buvo skirtas iš laukų suvežtiems javų pėdams sudėti,
džiovinti ir kulti. Kartais jame įrengdavo jaują – patalpą su krosnimi javams ir
linams džiovinti39.
Visą XIX a. Lietuvos kaime vyravo paprasta  mažoji šeima, susidedanti iš
tėvų ir jų vaikų. Taip pat ilgą laiką egzistavo ir sudėtinė (neišsidalijusi) šeima,
susidedanti iš kartu gyvenančių tėvų ir vienos ar daugiau vaikų, o kartais – ir  
iš brolių ar seserų šeimų. Etnologų nuomone, sudėtinės šeimos XIX a. pirmoje
pusėje galėjo sudaryti apie trečdalį visų šeimų, per visą šimtmetį jos skirstėsi
ir XX a. pradžioje visos sudėtinės šeimos jau buvo išsidalijusios. Visuomenės
nuomonėje vyraudavo įsitikinimas, kad valstiečio šeima buvo daugiavaikė, nors
tyrimai tai neigia. Kai kurių dvarų inventoriai įrodo, kad XVIII a. vidutiniškai
vienai valstiečių šeimai teko 3,2 vaiko; analizuojant 1897 m. gyventojų surašymo
duomenis, galima daryti išvadą, kad šeimoje vidutiniškai buvo truputį daugiau
kaip penki žmonės, 1923 m. šeimoje vidutiniškai buvo 4,7 žmonių40. Be abejo,
buvo ir labai gausių šeimų, bet jos sudarė mažumą.
Pagal Rusijos įstatymus valstiečio šeimos turtas (taip pat ir žemė) buvo
laikomas bendra visų šeimos narių nuosavybe. Bet pagal paprotinę teisę šeimos
galva buvo vyriausiasis vyriškis, paprastai tėvas, kuris buvo visos nuosavybės
savininkas. Tik jis galėjo žemę parduoti, išnuomoti, įkeisti, dovanoti, palikti bet
kuriam vaikui ar pašaliniam asmeniui. Be jo leidimo negalėdavo parduoti produktų ir inventoriaus, jo rankose buvo ūkio ir šeimos kasa, jis dažnai savarankiškai
tvarkė ūkio biudžetą. Jei šeima sugyveno darniai, jis reikalus aptardavo su žmona
ir sūnumis, jeigu ne, spręsdavo vienvaldiškai. Visi šeimos nariai, ir suaugusieji, ir
vaikai, privalėjo šeimos galvos klausyti, vykdyti jo visus nurodymus, atlikti skirtus darbus. Šeimos galvai mirus, jei sūnūs buvo dar nepilnamečiai, šeimos galva
tapdavo našlė motina ar vyriausioji sesuo. Jei šeima neturėjo sūnų, šeimos galva
būdavo užkurys. Žemė kartais buvo dalijama tėvams esant gyviems, bet dažniausiai po jų mirties. Ūkį paveldėjęs ar didesnę dalį gavęs vaikas turėjo iki gyvos
galvos išlaikyti tėvus, brolius ir seseris,
pastarosioms išmokėti pasogą41.
39
Butkevičius I. Lietuvos valstiečių gyvenvietės ir soVienas iš svarbiausių gyvenimo
dybos, Vilnius, 1971. Vaitiekūnienė E. Samdytosios
įvykių ir vyrui, ir moteriai buvo vesšeimynos buitis XX a. pirmaisiais dešimtmečiais,
tuvės, lėmusios visuomeninę padėtį. 40 ten pat, p. 63–69.
Vyšniauskienė A. Kaimo šeima, Lietuvių šeima ir
XIX a. vienišus, nevedusius žmones
papročiai, Vilnius, 2009, p. 123–173.
valstiečių bendruomenė laikydavo ne- 41 Mulevičius L. Kaimas ir dvaras Lietuvoje XIX amžiuje, Vilnius, 2003, p. 190, 304–311; Vyšniauspilnateisiais. Tokie buvo ir našliai, todėl
kienė A. Kaimo šeima, Lietuvių šeima ir papročiai,
jie antromis vedybomis stengėsi atkurti
Vilnius, 2009, p. 123–173.
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savo statusą. Moterų vedybinis amžius buvo apie 25–26 metus, vyrų – 29–33 m.
Dažniausia tuokdavosi to paties kaimo arba kaimyninių sodžių jaunuoliai. Pagrindinis vedybų motyvas buvo ūkiniai-ekonominiai santykiai. Šeimos istorijos
tyrinėtoja Dalia Marcinkevičienė pabrėžia, kad vestuvės buvo svarbi šeimos socialinės padėties išsaugojimo priemonė. Jos nuomone, apgalvoti būsimos šeimos
materialinę padėtį buvo savaime suprantama. Tai buvo vienas svarbiausių vestuvių
motyvų per visą XIX a. Pasoga ir užkurio dalis nebuvo asmeninė dovana jauniesiems, kaip tai dažnai įsivaizduojama, taip pat ji visiškai nepriklausė nuo piršlio
iškalbos ir sugebėjimo rasti turtingą nuotaką. Vestuvės buvo vienas iš labiausiai
paplitusių būdų perleisti žemę kitam savininkui. Šeimos narys, gaudamas pasogą
ar išeidamas į užkurius, atsisakydavo savo žemės dalies kitų šeimos narių naudai;
taip bendruomenėje vyko žemės–pinigų kaitos ciklas. Marčių atsineštos pasogos
tapdavo jų vyrų seserų kraičiu; jei šeimoje buvo tik sūnūs, tai dalis jų žmonų
pasogos atitekdavo broliams, išeinantiems į užkurius, jei šeimoje buvo tik dukros,
tai užkurių atsinešta dalis tapdavo kitų seserų kraičiu. Kad šis mainų ciklas vyktų be trikdžių, buvo labai svarbu laikytis vedybų eiliškumo, kai vaikai tuokiasi
pradedant nuo vyriausiojo. Taip pat buvo svarbu, kad visi vaikai vestų, todėl
atsisakymas tuoktis paprastai baigdavosi dalies žeme ar pinigais atėmimu. Tokia
turto kaita užtikrindavo visos šeimos materialinės padėties stabilumą – niekas
vestuvių pagalba negalėjo praturtėti ar staiga nuskursti. Ir todėl vestuvės vyko
tik tarp vienodos materialine padėtimi valstiečių grupės, turtu skirtingų šeimų
jaunuolių vedybos buvo retos, smerktinos, joms priešinosi visa bendruomenė42.
Na, o kaipgi meilė? Kur ji šiame žemės-pinigų mainų cikle? Žinoma, meilė,
kaip emocinis tarpusavio jausmas, egzistavo, bet ne ji buvo šeimų kūrimo motyvas ir ne ji suprasta kaip šeimos laimės pagrindas. Vedybų partnerio parinkimo
nelėmė individualūs norai, dažniausiai tai atlikdavo tėvai, atsižvelgdami į visos
šeimos interesus, be jų sutikimo norinčių tuoktis porų nelaimindavo parapijos
klebonas. Ir tik tėvams mirus ar sergant, o vaikams esant pilnamečiams, jie
turėjo daugiau teisių. Bet paprastai elgėsi ne pagal savo norą, o pagal tradiciją, rūpinosi kitų šeimos narių gerove ir sąmoningai ar ne tęsė žemės-pinigų
mainų ratą. Žodis „meilė“ valstiečių aplinkoje atrodė drovus ir nuodėmingas,
šeimyninė laimė buvo grindžiama ne šiuo jausmu, o pastangomis šeimoje sugyventi darniai43. Bet tai visai nereiškė, kad toks vedybų modelis užkirto kelią
šeimyninei laimei. Negalima smerkti to meto visuomenės už tai, kas jai atrodė
natūralu ir priimtina. Kai kurios šiandieninėje visuomenėje esančios meilės rūšys
protėviams irgi atrodytų netgi labai nesuprantamos ir smerktinos.
Įvairių vedybų modelių pavyzdys – ir kunigo Broniaus Barausko tėvo šeimos istorija:
„Mano tėvas buvo tris kartus vedęs. Pirmąją žmoną, ramygalietę, choristę Kotryną
Narsutytę vedė labai jaunas, tik ką išmokęs siūti, teturėdamas 20 metų. Vedė iš
jaunuoliškos tyros meilės. Tačiau nelaimė:
gimdydama pirmąjį kūdikį mirė kartu su

Marcinkevičienė D. Vedusiųjų visuomenė: santuoka
ir skyrybos Lietuvoje XIX amžiuje–XX amžiaus pradžioje,
Vilnius, 1999.
43
Marcinkevičienė D. Vedusiųjų visuomenė: santuoka
ir skyrybos Lietuvoje XIX amžiuje–XX amžiaus pradžioje,
Vilnius, 1999.
42
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juo. Tėvas labai jos gailėjosi ir našlavo aštuonerius metus. 1904 m. vedė mano motiną
Agnietę Daniūnaitę iš Bùtkiškio kaimo, iš stambaus ūkio. Šios vedybos buvo su išskaičiavimu-sandėriu susietos. Jo pusseserei Rozalijai pasipiršo mamos brolis Juozas, bet Rozalija
vis laukė, nenorėjo už jo tekėti, kol jo namuose neištekėjusios seserys. O Juozas jos norėjo,
nes turėjo ji didelę pasogą – 1 200 auksinių rublių. Tuomet tėvas paėmė į žmonas jo
seserį, o jis – Rozaliją. Ir taip susikūrusios šeimos gražiai ir pavyzdingai gyveno, tik
neilgai. Mano motina ir mano krikštatėvis Juozas mirė tais pačiais 1914 metais: motina
gimdydama šeštąjį vaiką, jis – džiova.
Neilgai trukus tėvas vedė trečią žmoną, jau iš gyvo reikalo, nes reikėjo auginti
penkis mažamečius našlaičius. Ir išsirinko, tiksliau sakant, jam išpiršo iš Ėriškių Elizabietą
Motiekaitytę, labai jauną, turinčią tik 24 metus. Kas jai į galvą šovė tekėti už penkių
vaikų našlio, turinčio jau 39 metus amžiaus, sunku ir atspėti“44.
Valstiečių šeimos maitinosi ūkyje užaugintais produktais, maistą labai gerbdavo.
Nors XIX a. masinių mirčių iš bado nebuvo, bet nederliaus metais visi jausdavo
nepriteklių. Neturtingos šeimos kartais gyvendavo pusbadžiu. Žiemą ir pavasarį
valgydavo tris kartus: pusrytį, pietus ir vakarienę. Vasaros ir rudens darbymečiu
valgydavo keturis ar penkis kartus. Rytą, einant į darbą, buvo pusiaurytis, apie
10 val. – pusryčiai, 15 val. – pietūs, grįžus iš darbo, saulei leidžiantis – vakarienė.
Kartais apie 17 val. dar būdavo pusiaudienis. Ėriškių apylinkėse pusryčiams virdavo
barščių, kopūstų, skrylių, bulvienės ar kruopų košės, kepdavo blynų, troškindavo
kopūstų. Kartais užsisrėbti duodavo makaronų ar kruopų sriubos. Pietums būdavo
tas pats valgis, jį šiltą išlaikydavo duonkepėje, be to, duodavo mėsos. Vakarienei
buvo kruopų sriuba, bulvienė, kukulienė, bulvės su rūgusiu pienu ar varške. Per
pasninkus valgydavo kanapių košę, avižinį kisielių, barščius ir kopūstus su sėlenų
aliejumi. Per šventes būdavo tie patys patiekalai, pagardinti riebalais, grietine.
Dažnai kepdavo pyragus. Jei dirbdavo toli, valgį nešdavo ar veždavo į lauką.
Samdiniai valgydavo prie vieno stalo su šeimininkais, tą patį maistą45.
Kitame valsčiaus pakraštyje, Jotainiuose, dar minimi ir kiti patiekalai, ir
produktai: bulviniai ir miltiniai blynai, ragaišis su pienu, sūris, medus, „zacirka“,
virtinukai iš bulvių su spirgučiais, kruopiniai ir bulviniai vėdarai, kepeninė dešra,
šaltiena, per gavėnią – garsvyčnikas, silkė, per Kūčias – kūčiukai (šližikai), kisielius,
silkė, grybai, džiovinti obuoliai, uogienė, virti kviečių grūdai46.
XIX a. pabaigoje drabužiai daugiausia buvo namų darbo. Apatiniai kasdieniai drabužiai pakuliniai, rečiau lininiai. Vyrų kelnės – čerkeso arba traknio
audinio, viršutiniai marškiniai – drobiniai, pakuliniai, dažyti. Vilkėdavo čerkeso
švarką, šventėms turėjo iš pirktinės vilnonės medžiagos siūtą kostiumą, pirktinius
baltus marškinius. Žiemą nešiojo sermėgą, kailinius ar vatinį, apsiaustą nuo kritulių. Save gerbiantis vyras turėjo 2–3
šilkines ar vilnones skareles, rišamas
44
Barauskas B. Praperša, PAVB RKRS, f. 9-539, p. 11–
ant kaklo. Moterys nešiojo baltas dro12.
bines prijuostes, pusvilnonius, taip pat 45 Vaitiekūnienė E. Samdytosios šeimynos buitis
XX a. pirmaisiais dešimtmečiais, Upytė, Vilnius,
drobinius, pakulinius sijonus, liemenes,
1986, p. 63–69.
medvilnines palaidinukes, perkelines 46 Iš Panevėžio krašto tautosakos II, sud. Urbonas E.,
Panevėžys, 2006, p. 197, 145.
sukneles, dėvėjo skaras, švarkus, išei
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gai – pirktos medžiagos sijonus, kai kurios turėjo 1–2 pirktines palaidinukes,
žieminį ir pavasarinį paltą, ryšėjo medvilnines, vilnones ir šilkines skareles. Žiemą
nešiojo kailinėlius ar vatinukus. Darbo avalynė – naginės, medpadžiai, vyžos,
veltiniai. Vasarą dažnai vaikščiodavo basi, net jaunimas vakarėliuose šokdavo
basas. Šventėms, bažnyčiai turėjo batus, merginos – batelius. Valstiečių aprangai
darė įtaką ir per dvarą atėjusios bendraeuropietiškos mados: nuo XIX a. vidurio
tarp valstiečių plito surdutai, vilnonės veltinės skrybėlės, anksčiau minėtos skarelės-kaklaraiščiai; languotų škotiškų audinių mada darė įtaką kaimų audėjoms,
moterų ant pečių gaubiamos skarelės ėmė priminti damų šerpes, pasitaikydavo
net krinolino mėgdžiojimo47.
Drabužių madoje, kaip ir daug kur, ramygaliečiai tikrai nepirmavo, tą gražiai
liudija E. Gabulaitės motinos Daratos Kublinskaitės įspūdžiai. Ji, kilusi iš Suosto
parapijos palatvėje, keletą metų dirbo Rygoje, kur ir susipažino su būsimu vyru,
tad turėjo platesnį supratimą apie pasaulį. Kai broliui Jonui pasakė, kad važiuoja
į šį kraštą, šis atsakęs: „Na, nuėjai į pačius juodnugarius“. Iš Rygos atvykę jaunavedžiai nakvojo viešbutyje, Panevėžyje, o kitą dieną buvo turgus.
„Juozapas man rodo pro langą: Žiūrėk, į turgų atvažiavo mano sesuo Marijona su vyru
Mykolu Galiausku. Žiūriu – apsigaubusi skara, apsiavusi vyžomis, kojas baltais auteliais
apsivyniojusi. Mano krašte vyžų jau nebenešiojo.“
Ji žinojo, kad apylinkių moterys dar nemokėjo išmegzti kojinių kulno, numegzti
dvigubų pirštinių, lygintuvus naudojo tik siuvėjai, kaimo moterys drabužiams
lyginti dar naudojo kočėlus, nemokėta išbalinti šventadieninių drabužių48.
Esminė valstiečio gyvenimo dalis buvo darbas nuo saulėtekio iki saulėlydžio
vasarą ir daug ilgiau rudenį ir žiemą. Pažvelkime į jį per moters darbų ratą, kurį
labai vaizdžiai nutapė Ėriškių apylinkių moterys. Vasarą keliamasi prieš aušrą
melžti karvių ir tvarkyti pieną, nes bandą su piemenuku auštant reikia išleisti į
ganyklą. Žiemą ir vasarą apie 5 val. ryto kuriama krosnis, gaminami pusryčiai
šeimynai. Žiemą toje pat krosnyje dar šutinamos bulvės ar kiti šakniavaisiai karvių
ir kiaulių šėrimui. Po pusryčių, šeimynai įdėjus priešpiečius ir išleidus į lauko
darbus, prasideda namų ruoša – trobos tvarkymas, skubus, smulkus lopymas,
miltų sijojimas, plunksnų plėšymas, vasarą ravėjimas, vaikų priežiūra, kiti darbai,
ir jau artėja pietūs, vasarą juos reikia ne tik gaminti, bet dažnai ir nešti į laukus.
Po pietų ta pati rutina, dar ir gyvulių šėrimas. Birželio mėnesį prasideda moterų
lauko darbai – mėšlavežis ir šienapjūtė. Mėšlą laukuose reikia iškratyti iš krūvų,
paskui šienpjovius vartyti ir daužyti
šieną, grėbti į kauges. Po to iš karto
47
Vaitiekūnienė E. Samdytosios šeimynos buitis
rugiapjūtė, reikia rišti pėdus ir statyti
XX a. pirmaisiais dešimtmečiais, Upytė, Vilnius,
gubas, po savaitės rugiavežis – klo1986, p. 63–69; Iš Panevėžio krašto tautosakos II,
sud. Urbonas E., Panevėžys, 2006, p. 207, 228;
jime reikia krauti pėdus. Toliau seka
Aukštaičių kostiumas, Lietuvos etnografiniai regionai,
vasarojaus pjovimas, vėl grėbti, dėti
red. Kazlauskienė G., Kaunas, 2010, p. 167–171;
Guzevičiūtė R. Kontušas ar frakas, Vilnius, 1993,
į stirtas, krauti. Po to linarautė: „Joks
p. 6–7.
kitas laukų darbas strėnų taip nesuriečia, 48 Gabulaitė E. Siluetai ir veidai, PAVB RKRS, f. 9323, p. 25–26.
kaip linų rovimas ir klojimas,“ – tvirtina
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visos etnologų apklaustos Ėriškių moterys. Vėliau bulviakasis, vyrai bulves nuaria, o moterys keliaklūpsčia renka, daržų nuėmimas irgi svarbus moterų darbas.
Suvežus rugius prasideda kūlimas, spragilais kuldavo ir moterys. Jis tęsiasi iki
lapkričio pradžios. Lapkritį linų šukavimas, gruodžio mėnesį verpimas, nuo Kalėdų (kitur vėliau, nuo šv. Kazimiero) troboje sustatomos audimo staklės ir iki
gegužės vyksta audimas nuo ankstyvo ryto iki tol, kol vakare nuo ilgo sėdėjimo
sustingusiu sprandu ir strėnomis, ištampytomis rankomis ir kojomis audėja gulasi į lovą. Dar liko malimas, nes malūne maldavo tik miltus pyragui, o duonai,
kruopoms ir gyvulių barstalams valstiečiai susimaldavo naminėmis girnomis. Tai
nesunkus darbas, visada laikytas moterišku, todėl vyrai maldavo tik iki trečiųjų
gaidžių, o nuo aušros perimdavo moterys. Žlugtas yra tik moterų darbas. Skalbinių virinimas šarme, velėjimas kultuve ant lentos, plovimas kūdroje ar upelyje,
džiovinimas ir lyginimas kočėlu užimdavo savaitę. Dar siuvimas, nes siuvėjai siuvo
tik viršutinius drabužius, o apatinius baltinius, kasdienius sijonus, marškinius,
palaidinukes, patalynę pasisiūdavo kaimo moterys. Dar liko kojinių ir pirštinių
mezgimas. Neužmirškime ir maisto atsargų ruošimo. Rudenį – kopūstų raugimas,
vėlai rudenį ar žiemą – mėsos rūkymas, sūdymas, dešrų ir kindziukų gamyba,
taukų lydymas. Uogavimas, riešutavimas ir grybavimas nelaikomi darbu – tai
laisvalaikis. Jei auga mažas vaikas, tai dar prie darbų prisideda vystyklų skalbimas, bet kūdikio motina jį pintame krepšyje su savimi nešasi ir į rugiapjūtę, ir į
kūlimą. Visi šie darbai tokie paprasti ir kasdieniai, kad niekas jų ir nepastebėdavo.
Ką išaudė – sunešiojo, ką išvirė – suvalgė. „Kokie ten tų moterų darbai! Argi tai
darbai?“ – stebėjosi vyrai49.
„Negali atsistebėti, kaip visur suspėdavo motina: ji buvo karvių melžėja, kiaulių šėrėja,
vaikų gimdytoja ir maitintoja. Ji ruošė valgį, skalbė, augino daržoves, eidavo į laukus.
Žiemos pusmetį dar apsiūdavo visą šeimą, ausdavo drobes ir milelius. Vakare paskutinė
guldavo, rytą pirmutinė keldavo, o ir naktį ją dažnai pažadindavo mažyliai“, – savo
motinos darbų ratą apibrėžia Antanas Juška50.
Užteko darbų ir vaikams. Tai buvo ir didžiausios gyvenimo pamokos, vals
tiečių pedagogika.
„Tėvų darbštumas veikdavo ir mus, vaikus. Iš pat mažens jiems padėdavome. Nelabai mus
ir ragindavo. Mokėmės dirbti ir dirbome. Ilgų ir sunkių darbų mums neskirdavo, bet ir
lengvesnių nestigo. Jei imdavomės ir sunkesnio darbo, mūsų nedrausdavo, nesakydavo, kad
nemokame ir tinkamai nepadarysime. Reikalui esant tik pamokydavo, padėdavo. Todėl iki
12–14 metų išmokome arti, pradėjome pjauti, pakinkydavome arklius, išversdavome javų
vežimą, primėždavome ratus. Ypač mėgdavome krauti vežimus, važiuoti su jais iš pievų
ar laukų. Man daugiausia tekdavo visokie namų ruošos darbai: plauti indus, šluoti trobą,
kepti blynus, grūsti košes, mušti sviestą.
Lauke sugebėdavau lygiomis su suaugusio- 49 Levickaitė-Balienė J. Valstietės darbai XIX a.
pabaigoje–XX a. pradžioje, Upytė, Vilnius, 1986,
mis rišėjomis suimti paskui pjovėją javus,
p. 69–75.
rišti pėdus, statyti gubas. Darbų įvairovė 50 Juška A. Pareiga – visų pirma, Astronomas Antanas
Juška, sud. Matulaitytė S., Vilnius, 2002, p. 10–88.
ir kaita darė juos malonesnius, įdomesnius.
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Būdavo ir sunkiau. Tačiau pamažu išaugo pareigos supratimas – būtinumas dirbti. Neatmenu, kad tėvai būtų katrą mūsų baudę. Užteko žodžio, o labiausiai – jų pavyzdžio.
Trūkdavo miego. Motina kai kada norėdavo mus, vaikus, rytais pamigdyti, bet mes
patys prašydavome pakelti, kad eitume į darbą kartu su vyresniaisiais. Būdavo, kad vasarą
tėvas, kartais ir talkininkas ar padienis darbininkas atsigula pogulio, o mes, vaikai, tuo
laiku bėgdavome į upelį išsimaudyti. Užtat vakarais krisdavome kaip negyvi.
Kai laukų darbai baigdavosi, tėvas šį tą meistraudavo. Antrame kambaryje stovėjo
varstotas. Ir aš mokydavausi naudotis pjūklu, obliumi, plaktuku, kirviu. Kai ką ir pagadindavau, bet už tai nebardavo, o leisdavo mokytis, praktikuoti“50.
Tokie darbai vyko dideliame, 41 dešimtinės Juškų ūkyje, Naujadvaryje.
Šeimoje buvo tėvai ir septyni sūnūs. Tik du vyresnieji buvo tiek paaugę, kad
galėtų padėti darbuose. Taigi šeima galėjo nudirbti visus darbus savo jėgomis,
samdydavo kitus tik darbymečiu.
Svarbiausios valstiečių šeimos šventės – vestuvės ir krikštynos, į jas susirinkdavo giminės ir kaimynai, svečius kviesdavo iš anksto dalyvauti nekviestam
ateiti buvo nemandagu. Giminių susitikimai vykdavo per parapijos atlaidus. Po
pamaldų giminės sveikindavosi, po to kviesdavosi pas save į svečius, išankstinio
kvietimo nebuvo. Štai kaip atrodė atlaidai Uli¿nuose:
„Jau iš vakaro privažiuodavo „budelaikų“, užimdavo vietas ir vežimuose, ir su savo
prekėmis nakvodavo. Pastatydavo stalus su palapinėmis, rytą išdėliodavo savo prekes.
Kas kuo prekiaudavo – ir maistu, ir knygomis, rožiniais (rožančiais), škaplieriais ir t. t.
O kiek būdavo margų ilgų saldainių, meduolių, zuikučių, arkliukų ir kitų vaikams viliojančių saldumynų, be to, būdavo ir laimės ratų, fotografų. Atvykdavo svečių iš arčiau
ir toliau, norėdami atlaidų proga aplankyti gimines, artimuosius ir pažįstamus... Visų
svarbiausia – tai pasidalyti įspūdžiais, naujienomis, pasidžiaugti, kad sekasi ūkio reikalai
ir pasibūti – pasivaišinti miežiniu alumi. Metuose buvo apie dvidešimt kalendorinių
švenčių, iš jų Kalėdos, Užgavinės, Jurginės, Velykos, Sekminės, Joninės, Žolinė ir Vėlinės
laikytos didžiosiomis metinėmis šventėmis. Griežtai švęsdavo sekmadienį, šią dieną nieko
nedirbdavo, tik šerdavo gyvulius. Pavakare vykdavo jaunimo suėjimai ir šokiai. Vasarą
sekmadieniais vyko gegužinės.“52
Valstiečių padėtis buvo labai skirtinga, buvo ryški turtinė nelygybė, atsiradusi  po baudžiavos panaikinimo. Dalijant žemę dauguma sklypų mažėjo, kai
kurių valstiečių rankose susitelkė nemažas turtas. Buvo manoma, kad valaką
žemės turintis valstietis yra pasiturintis, žinoma, jei jo neištinka nelaimės: gaisrai,
nederlius ir pan. Pusės valako savininkas galėjo iš ūkio pragyventi, bet labai kukliai. Mažiau žemės turintis valstietis,
norėdamas su šeima išgyventi, privers- 51
Juška A. Pareiga – visų pirma, Astronomas Antanas
tas buvo ieškoti papildomų uždarbių.
Juška, sud. Matulaitytė S., Vilnius, 2002, p. 10–88.
52
Vilkienė-Gaušaitė P. Barklainių kaimo darbai
XX a. pradžioje Ramygalos valsčiuje
ir šventės, Uliūnai, Vilnius, 1993, p. 214–222; Vaiiš viso buvo 2 085 valstiečių žemės
tiekūnienė E. Samdytosios šeimynos buitis XX a.
pirmaisiais dešimtmečiais, Upytė, Vilnius, 1986,
valdos. Iš jų 261 (12,5 proc.) sklypas
p. 63–69; Zaurienė O. Liaudies etiketas XIX a.
buvo didesnis nei 20 dešimtinių, 282
pabaigoje–XX a. pradžioje, ten pat, p. 94–100.
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(13,5 proc.) sklypai sudarė 10–20 dešimtinių, 627 (30 proc.) sklypų buvo 3–10
dešimtinių dydžio, o daugiausia – 915 (44 proc.) sklypų buvo iki 3 dešimtinių. Be
to, nurodoma, kad 598 vyrai ir moterys žemės neturėjo visai, bet šios kategorijos
valstiečių iš tiesų galėjo būti gerokai daugiau, nes apskaita nepatikima. Manoma,
kad XIX a. viduryje Kauno gubernijoje 25 proc. valstiečių buvo bežemiai53. Taigi,
skaičiai rodo, kad tik kiek daugiau kaip ketvirtį valstiečių galima buvo laikyti
vidutiniais ir stambiais ūkininkais, likusi dalis gyveno skurdžiai, ne mažiau kaip
44 proc. negalėjo pramisti iš savo žemės, buvo priklausomi nuo papildomų uždarbių. Turtinius skirtumus iliustruoja Praperšos pavyzdys. Kaime buvo 5 valakai
žemės su 11 sodybų, gyveno jame vien Barauskai.
„Jurgis Barauskas turėjo valaką, jo pusseserė Kotryna – valaką. Matas Barauskas valdė
net 1,5 valako, Povilas Barauskas turėjo valaką, o broliai Juozas su Mykolu Barauskai
kartu turėjo tik pusę valako žemės. Petras ir Matas Barauskai dalijosi valaką per pusę,
Andrius, Steponas ir Povilas Barauskai turėjo po valaką. Dar trys gyventojai, irgi Barauskai, gyveno nuošaliau ir turėjo tik po „plecių“ – ha žemės“54.
Pagrindinis mažažemių ir bežemių valstiečių pragyvenimo šaltinis buvo
samdomasis darbas kitiems, o po baudžiavos panaikinimo – dažniausiai dvarininkams. Samdiniai mieliau eidavo dirbti pas valstiečius, nes buvo artimesnė
aplinka. Samdomasis darbas valstiečių ūkyje plačiai naudotas jau XIX a. pirmoje
pusėje. Paprastai darbininkai buvo samdomi metams (nuo Kalėdų iki kitų metų
Kalėdų). Užmokestį gaudavo pinigais ir produktais, kartais valstietis leisdavo jiems
pasisodinti bulvių ar kitų kultūrų. Nors valgė prie vieno stalo, socialinė atskirtis
tarp šeimininkų ir samdinių buvo didelė. Vakarėliuose samdiniai šokdavo tik su
savo padėties merginomis, ūkininkų jaunimas nuo jų laikėsi atokiau55.
Kitas pragyvenimo kelias bežemius ir mažažemius valstiečius varė į miestus,
kur jie įsidarbindavo įmonėse ar tapdavo amatininkais. Pirmiausia traukė Panevėžys, bet jis pasiūlyti galėjo ne per daugiausia galimybių, patraukliai atrodė Rygõs
ekonominis centras, kiti dideli Rùsijos miestai. 1889 m. Ramygalos valsčiaus valdyba
išdavė 52 leidimus valstiečiams išvykti iš valsčiaus metams, o 1899 m. jau 350
tokių pat leidimų. Bet didžiausias srautas krypo ten, kur leidimų neimdavo – į
Šiaurės ir Pietų Ameriką, Pietų Afriką56. „Atminimas Ančiškečių išejusiu Amerikan,“ –
šis užrašas ant 1906 m. pastatytos koplytėlės priešais Anciškio bažnyčią yra gyvas
ekonominės emigracijos bangos liudininkas. Emigracija turėjo labai įvairių 53
Памятная книжка Ковенской губернии на 1901 год,
pasekmių. Ji švelnino žemės trūkumą,
Ковно, 1900, отдел III, с. 58–59; Mulevičius L. Kai
emigrantų pinigai kėlė Lietuvoje likusių 54 mas ir dvaras Lietuvoje XIX a., Vilnius, 2003, p. 85.
Barauskas B. Praperša, PAVB RKRS, f. 9-539,
giminaičių gerovę. Ryšiai su emigranp. 7–8.
55
Vaitiekūnienė E. Samdytosios šeimynos buitis
tais labai plėtė valstiečių akiratį, leido
XX a. pirmaisiais dešimtmečiais, Upytė, Vilnius,
žvilgtelėti gerokai toliau už parapijos
1986, p. 63–69.
56
Памятная книжка Ковенской губернии на 1890 год,
ribų, susipažinti su kitokiais gyvenimo
Ковно, 1889, отдел III, с. 236–237; Памятная книжка
modeliais ir naujomis idėjomis.
Ковенской губернии на 1901 год, Ковно, 1900, отдел III,
с. 58–59; K. Гуковскiй Поневежскiй уъздь, ПамятXIX a. amžiaus fenomenas buvo
ная книжка Ковенской губернии на 1898 год, Ковно,
baudžiava. Feodalizmo ideologija buvo
1897, отдел IV, с. 154.
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tokia: visa žemė priklauso kilmingiesiems bajorams. Ją leidžia  naudotis valstiečiams. Šie už tai pagal valdomos žemės kiekį atlieka prievoles: dirba dvaro žemę
(lažas), moka mokesčius pinigais (činšas), duoda įvairiausią duoklę produktais.
Patys valstiečiai irgi asmeniškai priklausė žemės savininkui: juos galėjo nuvaryti nuo žemės, atiduoti žemę kitam valstiečiui, prijungti ją prie dvaro, valstietį
parduoti (tik kartu su šeima), teisti ir bausti. Dvarininkai kišosi ir į asmeninį
valstiečių gyvenimą. Norėdami išlaikyti stiprius, prievoles galinčius atlikti ūkius,
jie stengėsi reguliuoti santuokas taip, kad darbingi žmonės neišvyktų iš jų valdų. XIX a. pradžioje buvo 3 dienų lažas, nuo kiekvieno valstiečių kiemo privalėjo eiti dirbti į dvarą vyras su arkliu ir moteris. Kai kuriuose dvaruose prieš
baudžiavos panaikinimą lažas buvo pasiekęs maksimumą – 6 dienos vyrui su
arkliu ir 6 dienos pėsčiai moteriai. Be lažo, dar valstiečiai turėjo vykti į skubius
darbus – gvoltus (per šienapjūtę, rugiapjūtę, mėšlavežį ir kt.), 1852 m. Rusijos
valdžia nustatė jų maksimumą privačiuose dvaruose – ne daugiau kaip 12 dienų
per metus. Dar buvo statybos darbai (šarvarkai), valstiečiai privalėjo statyti pastatus, taisyti kelius, pilti užtvankas, atlikti kitus darbus. Jie trukdavo keletą dienų
per metus. 1852 m. buvo nustatyta 8 dienų norma. Be to, valstietis privalėjo, jei
buvo siunčiamas, gabenti krovinius į miestus ar uostus, kiekvienas kiemas iš eilės
naktį turėjo eiti saugoti dvaro pastatų. Buvo ir kitų smulkesnių prievolių: verpti
linus, plėšyti plunksnas ir pan. Valstiečių padėtis labai priklausė nuo dvarininko.
Prisimenama, kad K. Truskovskis buvo geras ponas, žmonių neskriausdavo, leido
laisvai tuoktis. Jo Padvarini¹kų kaime buvo nustatytas 3 dienų lažas. Minima
pikta Aukštadvario ponia. Jos baudžiauninkai net duonos neturėjo, kiaulių laikyti
neleisdavo, už kiekvieną nusižengimą plakdavo. Kunigo Jono Ulicko močiutės
Onos Baltaduonytės-Kutinskienės atsiminimuose baudžiava grafo Tiškevičiaus dvare
buvo panaši į kaimo idilę:
„Nebuvo sunku. Pasisamdydavo kokį berną, jis eidavo į dvarą kasdien. Visi kiti laisvi
namie, nebent į kokią didesnę talką pareikalaudavo. Mokesčių jokių. Žemės daug, ar ne
40 dešimtinių. Ganydavo po pono miškus. Tereikėdavo linus padėti išminti ir normą
suverpti. Linus mindami, jaujoj degindavo, kad mažiau darbo būtų. Linksmas buvęs
gyvenimas. Nuolat dainuodavę“57.
Visi savo jaunystės metus prisiminimuose dažnai linkę pagražinti, užmiršti trūkumus bei nepriteklius. Į šį pasakojimą taip pat reikėtų žvelgti kritiškai, daugiau
kaip į siekiamybę nei į istorinę kasdienybę.
Didžioji parapijos valstiečių dalis priklausė privatiems bajorų dvarams.
Bet buvo ir valstybinių, ir bažnyčiai priklausiusių valstiečių. 1784 m. parapijos
apraše minima pono Puzynos valdoma
valstybinė Barklainių seniūnija, pono, 57 Jurginis J. Baudžiava Lietuvoje XIX amžiaus pirmoje
pusėje, Lietuvos valstiečiai XIX amžiuje, Vilnius, 1957,
Ramygalos klebono ir vienuolių pijop. 7–39; Jučas M. Baudžiavos panaikinimas Lieturų kaimai. 1841 m. visų vienuolynų,
voje, Lietuvos valstiečiai XIX amžiuje, Vilnius, 1957,
p. 83–105; Gabulaitė E., Strikulis A. Dvariškių
vyskupijų, kapitulų žemės buvo sukaimo ir apylinkių senovė, PAVB RKRS, f. 9-535,
valstybintos, kitais metais nurėžtos ir
p. 1–3; G a b u l a i t ė E . Petkūnai, PAVB RKRS,
f. 9-538, p. 1–3.
parapinių bažnyčių žemės, joms paliko
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tik po 30–50 dešimtinių. Buvusiai pijorų valdai vėliau prigijo Pauslajo Dvariškių
pavadinimas58. Valda buvo sudaryta iš palivarko ir penkių kaimų, iš viso joje
priskaičiavo 178 „sielas“, dvarui priklausė 1 257 dešimtinės žemės, iš jų 424
dešimtinės sudarė valstiečių skirtiniai sklypai, 183 dešimtinės buvo palivarko
dirbama žemė, 114 dešimtinių dirbo laisvieji žmonės, buvo net 515 dešimtinių
miško. Dvaras ribojosi su Rossochackių Pauslajo, Brunovų, Pakščių ir M. Švoinickos Aukštadvario dvaru, jį XIX a, viduryje iš valstybės nuomojo Pranciškus
Černevskis59. Valstybinei Upytės seniūnijai 1869 m. priklausė Jotainėlių kaimas
su 16 sodybų, be to, šiam kaimui buvo priskirtos keturios atitarnavusių kareivių
šeimos, trys iš jų buvo gavusios po vieną „kareivišką“ dešimtinę žemės ir dar
buvo likę 8 atsarginiai sklypai po 1 dešimtinę. Tuo pat metu valstybiniai buvo ir
Joskildų, Karvedžių, Klebonų, vieni iš keleto Žudžių ir Barklainių kaimų. Jotainių
kaime gyveno penkios valstybinių valstiečių šeimos, priklausiusios valstybiniam
Ramygalos dvarui, jų žemė buvo atskirai nuo viso kaimo, įsiterpusi tarp dvarininkų Zavišos, Jasiukovičiaus ir Boguševičiaus valdų60.
Ir pats Ramygalos dvaras, kuris buvo vykstant Panevėžio keliu tuojau už
miestelio, XIX a. pradžioje priklausė Vilniaus katedros šv. Kazimiero koplyčiai.
Dvaras buvo nuomojamas, XIX a. pradžioje nuomininku buvo Simonas Zaviša,
prievoles dvarui atliko miestelyje gyvenantys valstiečiai. Amžiaus viduryje jau
suvalstybintame Ramygalos dvare gyveno 335 valstiečiai, buvo 107 kiemai ir
1 604 dešimtinės žemės, be to, jam priklausė dalis Rameisonių, Påpiškių, Pauslajo, Juodikónių, Jotainių kaimų valstiečių. Ramygalos valstybinio dvaro valstiečiai
nėjo lažo, tik mokėjo piniginį mokestį – činšą. 1858 m. valstybinio dvaro žemės
planas rodo, kad jo rėžiai supo visą miestelį. Po baudžiavos panaikinimo dvaro
valstybinę žemę ramygaliečiai išpirko61. Po 1831 m. ir 1863–1864 m. konfiskuoti
sukilėlių bajorų dvarai irgi kurį laiką buvo valstybiniai.
2 lentelė
Valstybiniai Jotainėlių valstiečiai 1869 m.*
Pavardė, vardas

Šeimos
narių
skaičius

Turimos
žemės kiekis
dešimtinėmis

Skamba Mykolas
Drąsutis Simonas
Runkiala Aleksandras
Vištautas Jonas
Vitarovičius Vitoldas
Jankovskis Dominykas
Stakėnas Baltramiejus

4
2
2
4
1
4
2

20,78
10,4
10,4
20,79
20,8
20,8
3,22

1784 m. Ramygalos parapijos aprašymas, LVIA,
f. SA, b. 19254, p. 81–89; Gabulaitė E. Petkūnai,
PAVB RKRS, f. 9-538, p. 1–3.
59
Pauslajo dvaro inventorius, 1848 11 17, LVIA, f. 525,
ap. 1, b. 405, l. 14–19; Valstybės turtų liustratoriaus
raštas Upytės apygardos valstybės turtų viršininkui,
1840, LVIA, f. 525, ap. 1, b. 121, l. 1.
60
Jotainėlių kaimo liustracijos lapas, LVIA, f. 525,
ap. 21, b. 308 b, p. 55; Jotainių kaimo liustracijos
lapai, LVIA, f. 525, ap. 21, b. 308 b, p. 178–181.
58

61

Ramygalos ir Papiškio dvarų inventorius, 1806,
LVIA, f. 525, ap. 8, b. 385, p. 17–19; Ramygalos
valstybinio dvaro liustracijos akto projektas, 1849,
LVIA, f. 525, ap. 4, b. 585, p. 2–4; Ramygalos
inventorius ir klebonijos aprašymas, 1806 m.,
LVIA, f. 525, ap. 8, b. 385, l. 14, at. 16, at. 17–18;
Miškinis A. Ramygala, Vidurio Lietuvos miestai
ir miesteliai, Vilnius, 2009, p. 80–99.
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(tęsinys)
Pavardė, vardas

Šeimos
narių
skaičius

Turimos
žemės kiekis
dešimtinėmis

Jakaitis Antanas
Jakaitis Adomas
Raikevičius Silvestras
Poniatovskis Kasparas
Zubavičius Kasparas
Kairys Jonas
Adašiūnas Adomas
Virdalis Adomas
Jakaitis Kazimieras, buvęs kareivis
Marozienė Julija, buvusio kareivio našlė
Čiževskis Motiejus
Lanoševskis Antanas, buvęs kareivis

2
1
1
1
1
2
1
1
5
Neįrašyta
1
3

3,22
3,22
3,22
3,22
3,22
3,21
3,22
3,22
21,8
1
1
1

Pavardė, vardas

Šeimos
narių
skaičius

Turimos
žemės kiekis
dešimtinėmis

Jakaitis Anupras
Pratasevičius Simonas
Jakaitis Jokūbas
Paleskis Antanas
Povilovskis Pranas

4
1
2
4
3

18,68
18,68
18,68
5,71
5,71

3 lentelė
Valstybiniai Jotainių valstiečiai 1869 m.*

XIX a. pradžioje bajorijos viršūnės suprato, kad baudžiaviniai santykiai yra
atgyvenę ir ruošė įvairius jos panaikinimo projektus. Pagaliau 1861 m. vasario
19 d. caro Aleksandro II manifestu baudžiava buvo panaikinta. Caro manifestas
skelbė, kad valstietis yra laisvas žmogus, dvarininkas nebegali jo parduoti, mainyti, laikinai atiduoti, drausti vesti. Valstiečiai gavo teisę pirkti ir parduoti, kitaip
įsigyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, prekiauti, tapti amatininkais. Svarbiausias
valstiečiams buvo žemės nuosavybės klausimas. Pagal baudžiavos panaikinimo
nuostatus valstietis savo valdomą skirtinės žemės sklypą turėjo išpirkti iš dvarininko, jis su dvarininku privalėjo sudaryti Išpirkimo aktą, o iki jo sudarymo eiti
lažą. 1863–1864 m. sukilimas pakoregavo baudžiavos panaikinimo tvarką valstiečių naudai. 1863 m. kovo 1 d. įsaku nuo gegužės 1 d. buvo naikinamas lažas ir
įvedamas privalomas žemės išpirkimas. Terminas nustatytas – 49 metai. Per šį
laikotarpį valstiečiai už žemę sumokėjo daugiau nei ji buvo verta 1861 m. Kol
Išpirkimo aktas buvo rengiamas, valstietis galėjo naudotis žeme, už kurią atliko
prievoles. Iki 1873 m. išpirkimo aktai buvo sudaryti beveik visuose dvaruose. Taip
valstiečiams atiteko beveik trečdalis dvarininkų prieš reformą valdytos žemės62.
Baudžiavos panaikinimas yra svarbiausias XIX a. Ramygalos valsčiaus įvykis,
galbūt ir pagrindinis XIX a. Lietuvos
istorijos įvykis, kuris suteikė lemiamą 62 Jučas M. Baudžiavos panaikinimas Lietuvoje, Lietuvos
valstiečiai XIX amžiuje, Vilnius, 1957, p. 83–105; Mupostūmį  istorijos procesams. Jis pagreilevičius L. Kaimas ir dvaras Lietuvoje XIX amžiuje,
Vilnius, 2003, p. 84–111.
tino valstiečių bendruomenės turtinę
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diferenciaciją. Po baudžiavos panaikinimo netekę nemokamos darbo jėgos dvarininkai
buvo priversti samdyti žemės ūkio darbininkus, vadinamus kumečiais, trobelninkais
(grytelninkais), ordinarininkais ar babiliais. Babiliai prie buvusio Truskovskio Padvarninkų kaimo dirbo įvairiomis sąlygomis, vieniems dvarininkai didesnę uždarbio dalį
mokėjo produktais, kitiems – pinigais, leisdavo naudotis žemės sklypeliais, laikyti
karves, statydavo namus. Prie dvarų net buvo kumečių kaimeliai, kur viename
name gyveno po keletą darbininkų šeimų, atskirai stovėjo ir ūkiniai pastatai. Dažnai
tokios žemės ūkio darbininkų gyvenvietės vadintos „bumbulynėmis“63.
Bet buvo ir negausi pasiturinti valstiečių viršūnė, kuri vertėsi prekiniu žemės
ūkiu ne tik savo, bet ir nuomojamoje žemėje, samdė darbininkus, pirko žemę. Daugiausia pajamų jiems davė linininkystė. Kai kurie turėjo sukaupę nemažai kapitalo64.
Turtingiausius valsčiaus valstiečius galima pastebėti pagal jų pirktą žemę, nes į ją,
kaip suprantamiausią ir realiausią kapitalą, pirmiausia buvo investuojamos atliekamos
lėšos. Kaip užsiminta anksčiau, po baudžiavos panaikinimo valstiečių teisė parduoti
ar dalyti savo skirtinės žemės sklypus buvo labai suvaržyta: valdžia šią žemę laikė
žemės išpirkimo mokesčių sumokėjimo garantu. Draudimas buvo apeinamas ją
formaliai ilgam laikui išnuomojant, užstatant už paskolą ar kitaip. Todėl valstiečių
skirtinės žemės pirkimo statistikos nėra, apie jos mastus negalima nieko tikslesnio
pasakyti65. Bet laisviau valstiečiai galėjo pirkti valstybinę ir bajorams priklausančią žemę, šie sandėriai įforminti pirkimo sutartimi. Pagal turimas žinias pirmieji
valstiečiai, pirkę žemės, buvo broliai Juozapas ir Augustinas Paliliūnai, gyvenantys
Naujåsodėje. 1870 m. jie pirko 20 dešimtinių Gilinėnuose (Apušote), Juozapas ten pat,
bet atskirai nuo brolio dar įsigijo 3 dešimtines, o Augustinas tais pačiais metais ar
kiek vėliau Gudeliuose ir Sokìliuose įsigijo dar 58 dešimtines žemės. Vėliau broliai
dar kartu pirko 20 dešimtinių Daukšýnėje, be to, Augustino sūnus Pranas pirko 19
dešimtinių Nendrytėje, Juozapo sūnus Adomas irgi nusipirko 8 dešimtines žemės66.
1872 m. valstiečiai keturiese pirko Gudìlių, matyt, palivarko, žemę. Iš viso
jie pirko 85 dešimtines, daugiausia, 44 dešimtines, įsigijo Petras Šegamogas67. Tai
pirmas ir kuklus valstiečių kolektyvinis pirkinys, palyginti su vėlesniais. XIX a.
pabaigoje ar XX a. pradžioje valstiečiai sklypais išpirko Naujadvario dvarą, iš viso
361 dešimtinę. Visas dvaras buvo padalytas į dešimt 22–62 dešimtinių dydžio sklypų,
vieną iš jų, 48 dešimtinių dydžio, pirko 8 valstiečių grupė, kurią sudarė 3 šeimų
asmenys. Stambiausi pirkėjai: Ona Račiūnienė – 62 dešimtines, Juozapas Semaška – 42 dešimtines, Jokūbas Juška – 41
dešimtinė. Panašiu metu buvo dalimis 63 Mulevičius L. Kaimas ir dvaras Lietuvoje XIX amžiuje, Vilnius, 2003, p. 351–367; Гуковскiй K. Поišparduotas buvęs Anupro Gombroviневежскiй уъздь, Памятная книжка Ковенской гу
čiaus (Onufry Gombrowizc) Linogirio
бернии на 1898 год, Ковно, 1897, отдел IV, с. 135–140.
dvaras. Jį sudariusios 634 dešimtinės 64 Mulevičius L. Kaimas ir dvaras Lietuvoje XIX am
buvo išdalytos net į dvidešimt aštuonis 65 žiuje, Vilnius, 2003, p. 312–327.
Vansevičius S. Lietuvos valstiečių teisinė padėtis po
1–80 dešimtinių dydžio sklypus, visa
1861 m. reformos įvykdymo, Lietuvos valstiečiai XIX
amžiuje,
Vilnius, 1957, p. 214–224; Mulevičius L.
išparduota žemė 1910 m. buvo įkainota
Kaimas ir dvaras Lietuvoje XIX amžiuje, Vilnius, 2003,
38 572 rubliais. Tiesa, nors dauguma
p. 93, 306.
pirkėjų buvo valstiečiai, bet tarp jų 66 Алфавитный списокь землевладъльцов Ковенской гу
берніи, Ковно, 1881.
galėjo pasitaikyti ir miestiečių, bajorų. 67 Алфавитный списокь землевладъльцов Ковенской гу
берніи, Ковно, 1881.
Stambiausias individualus pirkėjas buvo
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Antanas Katinas (65 dešimtines), penki pirkėjai pirko tik 5 dešimtinių dydžio sklypus, pusė sklypų buvo 22–33 dešimtinių dydžio. Tokiu pat būdu valstiečiai išpirko
ir mažesnius dvarus ar jų dalis – Aukštadvarį, Bartk¿nus, Butaičius, Daukšýnę,
Jùtkiškius, Li¿nus, Žvírblionius (čia valstiečiai išpirko 323 dešimtines), ir kiti68.
Bet didžiausią pirkimo operaciją valstiečiai įvykdė, kai išpirko grafo Tiškevičiaus Stebėkių dvarą, o grafas pasiliko tik 89 dešimtines žemės. Iš viso
valstiečiai pirko 863 dešimtines, padalytas į 18 sklypų, 1910 m. ši žemė buvo  
įkainota 39 239 rubliais. Kiek iš viso buvo pirkėjų, pasakyti tiksliai negalima,
nes kai kuriuos sklypus pirko keletas pirkėjų, šaltinyje ne visų pavardės vardijamos. Tik aišku, kad didžiausius sklypus įsigijo Mykolas Zaura (39 dešimtines),
Stanislovas Kancė (32 dešimtines) ir Adomas Gričiūnas (31 dešimtinę)69.
Daug valstiečių įsigytų sklypų savo plotu prilygo ar net viršijo dvarelių dydį.
Štai Antanas Račiūnas, Karolio sūnus, Grigalių kaime buvo nusipirkęs net 109 dešim
tines70. Bet XIX a. pabaigoje valstiečių
pirkta žemė sudarė gan nedidelę jų žemės 68 1910 m. Panevėžio apskrities žemvaldžių sąrašas,
Kauno apskrities archyvas, f. I-18, ap. 1, b. 36,
fondo dalį. 1889 m. valsčiuje skirtinės
p. 374–376, 301–309, 318, 76–77, 52–53, 69–70,
valstiečių žemės buvo 16 190 dešimtinių,
174–177, 203, 663–664, 313–316, 213–217.
69
1910 m. Panevėžio apskrities žemvaldžių sąrašas, Kauo pirktos – tik 1 374 dešimtinės. 1900 m.
no apskrities archyvas, f. I-18, ap. 1, b. 36, p. 573–590.
skirtinės žemės buvo 16 222 dešimtinės, 70 Алфавитный списокь землевладъльцов Ковенской
губерніи, Ковно, 1889, c. 400.
pirktos padaugėjo iki 1 571 dešimtinės71. 71 Памятная
книжка Ковенской губернии на 1890 год,
Ковно, 1889, отдел III, с. 236–237; Памятная книжка
Prakutę valstiečiai siekė išsiveržti
Ковенской губернии на 1902 год, Ковно, 1901, отдел III,
iš savo luomo rėmų ir, svarbiausia, turėс. 58–59.
jo tam išteklių. Žinomi aštuoni iš valstie- 72 Račiūnų šeimos istorija visoje literatūroje ir atsiminimuose tapatinama su Linogirio, vėliau pervadintu
čių kilę Ramygalos parapijos jaunuoliai,
Lingerio dvaru. E. Gabulaitė ne kartą mini, remdamasi
ir kompozitoriaus brolio Leono Račiūno atsiminimu,
iki 1918 m. įstoję į kunigų seminarijas.
kad dvaras su 40 ha žemės buvo pirktas iš surusėjusio
Dviejų iš jų tėvų socialinė padėtis nevokiečio „Sammerlotk“, „Samerloto“ ar „Zamerlako“.
Iš tiesų, 1910 m., kaip Linogirio dvaro žemės savininkė
žinoma, likusių tėvai buvo pasiturintys
minima Vera Zanerlat. Jai priklausė 38 dešimtinės
ūkininkai. Julijono Pelecko (1885–1954)
žemės. Tame pat sąraše nurodoma, kad O. Račiūnienė
turėjusi 62 dešimtines žemės Naujadvaryje. Manoma,
tėvai turėjo 30 dešimtinių žemės, Povilo
kad Linogirį Račiūnai įsigijo po 1910 metų. Jiems
Daniūno (1886–1928) tėvų šeima valdė
priklausė ne visas buvęs dvaras, o tik jo centras su
pastatais ir apie 40 ha žemės. Dvaro centro pirkimą
1,5 valako, tiek pat žemės Ėriškiuose
tikriausiai finansavo O. Račiūnienės brolis, kunigas
Juozapas Stakauskas. To patvirtinti negalima, nes
turėjo Gasparo Palecko (1845–1924) tėStakauskų šeima gyveno gana neturtingai, leisdama
vai, jo sūnėno, kunigo Antano Palecko
į kunigus sūnus Juozapą ir  Pranciškų. Matyt, buvo
gerokai prasiskolinusi. Pats kunigas J. Stakauskas
tėvai irgi Ėriškiuose turėjo 40 dešimtiprisiminimuose rašo, kad kraičio O. Račiūnienei
nių, Rapolo Kuodžio (1893–1975) tėvai
neturėjo, todėl jis įsipareigojęs padėti išmokslinti
jos vaikus. Šie ir gyvenę pas jį, kol mokėsi gimnairgi buvo stambūs ūkininkai, pasiturinzijoje ir universitete. 1909 m. J. Stakauską paskyrė
tiems Mykolo Grubio tėvams priklausė
Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčios klebonu. Jo
tėvas Mykolas Stakauskas pardavė ūkį Užliaušiuose,
Girìlės vienkiemis. Nežinoma apie Juozo
Krekenavos valsčiuje, ir su dukra Julijona apsigyveno
Klykūno (1848–1920) ir Antano Kaupo
klebonijoje. 1919 m. J. Stakauską perkėlė į Kauną,
tėvas su jį slaugančia Julijona persikėlė pas dukrą
(1870–1913) tėvų turimos žemės kiekį.
Oną Račiūnienę į Lingerio dvarą. Gyveno ten iki
Keletas jaunuolių iš Ramygalos valsčiaus
mirties 1923 m. Galbūt pinigai už parduotą Užliaušių ūkį buvo panaudoti Lingerio dvaro centrui
pasirinko kitą, ne dvasininko karjerą.
įsigyti. J. Stakausko atsiminimai saugomi Panevėžio
Kompozitoriaus Antano Račiūno motina
apskrities viešosios G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos
Retų knygų ir rankraščių skyriuje, fondas 122. Tai
Ona Račiūnienė pirko 62 dešimtines
vertingo turinio mašinraštis, kur aprašyta šeimos
72
istorija, Panevėžio žmonių gyvenimas 1909–1919 m.
iš Naujådvario dvaro , jos kaimynas
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buvo Jokūbas Juška (41 dešimtinė), astronomo Antano Juškos tėvas. Švietimo viceministro, publicisto Kazimiero Masiliūno tėvas buvo Bistrampolio dvaro ūkvedys,
motina – dvaro akmistrinė. Nors tai nerodo didelio turto, bet jau platesnį akiratį
suteikia. Akademiko Juozo Balčikonio tėvas buvo tik vidutinis ūkininkas, turėjęs
pusę valako žemės. Jono Masiliūno iš Gabulų kaimo, susisiekimo ministro A. Merkio
vyriausybėje, tėvai buvo smulkūs Ramygalos prekybininkai. Ir tik Teodoro Kuodžio
(1861–1917) iš Rimaisÿ tėvai buvo bežemiai valstiečiai. Nežiūrint į tai, jam pavyko
baigti Šiauliÿ gimnaziją, Strasburgo universitetą, tapti gydytoju. Tiesa, Lietuvoje jis
dirbo tik porą metų73.
Taigi, valstiečių turtinis susisluoksniavimas turėjo pasekmių. Iš šios socialinės grupės formavosi lietuviška inteligentija, ieškanti savo tapatybės, kūrusi  
savimonę, planavusi visuomenės ateitį, intensyviai skleidusi savo terpėje naujas
idėjas, ieškojusi naujųjų ideologijų šalininkų. Buvusių baudžiauninkų pasėtas grūdas išugdė daugeliui netikėtų vaisių. XX a. pradžioje visuomenės lyderės bajorijos
intelektualai ėmė aiškiai suvokti, kad atsirado nauja jėga, turinti savo požiūrį ir
tikslą, besivaržanti dėl lyderystės.
Iki baudžiavos panaikinimo viešasis valstiečių gyvenimas apsiribojo kaimų
susirinkimais ir bažnytinėmis šventėmis. Sukūrus valsčius atsirado neplati, bet
nauja visuomeninės veiklos erdvė. Valsčiai dar buvo dalijami į seniūnijas, o pastarosios – į kaimų bendruomenes. Ramygalos valsčiuje 1867 m. buvo 21 seniūnija,
XX a. pradžioje jau veikė 131 kaimo bendruomenė. Didžiausios iš jų: Aukštadvario,
Barklainių, Daubårų, Íšlaužų, Jotainių, Kraujelių, Ku»šių, Linogirio, Naujasodės,
Klebonų, Pavermenės, Pauslajo, Pašilių, Raukštonių, Ramygalos, Stebėkių, Truskavos, Užukalnio, Ėriškių74. Seniūnijos svarbiausios institucijos buvo visų valstiečių
(žemės savininkų) sueiga, mokesčių rinkėjai, javų atsargos sandėlio (magazino)
prižiūrėtojas ir seniūnas. Sueiga valstiečiams skirstydavo mokesčius, nustatydavo
rinkliavas seniūnijos reikalams, spręsdavo javų sandėlio reikalus, duodavo leidimus valstiečiams išvykti, rinko seniūnijos atstovus į valsčiaus sueigą. Valsčiaus
valdžios institucijos buvo valsčiaus sueiga, valsčiaus valdyba ir valsčiaus seniūnas.
Į valsčiaus sueigą rinkosi seniūnijų pareigūnai ir valstiečių atstovai, po vieną 73 B a r a u s k a s B . Ramygala. Atsiminimų siluetai,
1982, PAVB RKRS, f. 9-294, p. 88 a., 88, d. 88,
nuo dešimt kiemų. Sueiga rinkdavo
e. 99, a. 99, b. 99; 1910 m. Panevėžio apskrities
valsčiaus seniūną, jo padėjėją, mokesžemvaldžių sąrašas, Kauno apskrities archyvas, f. I-18,
ap. 1, b. 36, p. 174, 214 (čia apie kun. A. Pelecko
čių rinkikus, valsčiaus teismo teisėjus,
tėvų žemę, B. Barauskas apie juos žinių nepateikia);
skirstė mokesčius ir prievoles, priimJuška A. Pareiga – visų pirma, Astronomas Antanas
Juška, sud. Matulaitytė S., Vilnius, 2002, p. 7–88
davo nutarimus dėl valsčiaus reikalų. Į
(prisiminimuose A. Juška  aprašo savo kaimo, šeimos
valdybą įėjo visi seniūnai ir mokesčių
istoriją, mokymąsi Panevėžio realinėje mokykloje,
Jono Masiliūno įtaką jo pasaulėžiūrai); Ulys A.
rinkėjai. Tik valdyba nuspręsdavo dėl
Švietimo viceministeris Kazimieras Masiliūnas,
valsčiaus lėšų panaudojimo. Valsčiaus
Uliūnai, Vilnius, 1993, p. 178–179; L y b e r i s A .
Profesorius Juozas Balčikonis, Upytė, Vilnius, 1986,
seniūnas skelbė vyriausybės nutarimus
p. 158–165; Juška A. Teodoras Kuodis – pažangus
ir juos vykdė, prižiūrėjo kitų seniūgydytojas, ramygalietis, Tėvynė, 1982, nr. 139, p. 2.
74
Памятная книжка Ковенской губернии на 1867 год,
nų ir mokesčių rinkėjų veiklą, vykdė
Ковно, 1867, с. 238–239; Памятная книжка Ковенской
įvairių įstaigų pavedimus, išduodavo
губернии на 1915 год, Ковно, 1915, отдел II, с. 20.
75
Vansevičius S. Lietuvos valstiečių teisinė padėtis po
įvairias pažymas ir leidimus išvykti
1861 m. reformos įvykdymo, Lietuvos valstiečiai XIX
75
amžiuje, Vilnius, 1957, p. 220.
iš valsčiaus – pasus . Labai svarbų,
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dažnai pagrindinį vaidmenį valsčiaus institucijose vaidino valsčiaus raštininkas.
Jis paprastai labai gerai mokėjo rusų kalbą. Visa raštvedyba  tuo metu buvo
tvarkoma tik rusų kalba, todėl tik raštininkas galėjo perskaityti ir suprasti įstatymus, valdžios nurodymus ir potvarkius, turėjo kanceliarinio darbo patirties.
Dažniausiai tai būdavo rusai, į šias pareigas ypač taikėsi Panevėžio mokytojų
seminarijos auklėtiniai, atidirbę privalomą laiką mokyklose. Raštininkų pozicijose
įtvirtindama rusus, valdžia tikėjosi kontroliuoti valsčių valdybų veiklą. Bet rusų
tautybės raštininkų tiesiog nepakako, todėl šias pareigas kartais eidavo ir lietuviai,
ypač po 1905 m. Valsčiaus seniūno pareigos buvo prestižinės, jų siekta ir dėl jų
varžytasi. Ir seniūno, ir ypač raštininko pareigos leisdavo gerai papildomai uždirbti. Dažnai raštininkai patys nedirbo rutininio kanceliarinio darbo, o privačia
tvarka samdydavo padėjėjus76.
XIX a. devintojo dešimtmečio pabaigoje Ramygalos valsčiaus seniūnas buvo
Antanas Tamošiūnas, o raštininkas – Ivanas Iljinskis. Dešimto dešimtmečio pradžioje šias pareigas ėjo Adomas Daniūnas ir Georgijus Mačiulskis. Po kelerių metų
juos pakeitė Adomas Žalpis ir Matvejus Chodrinskis, XX a. pradžioje valsčiaus
seniūnas buvo Antanas Činikas, raštininkas – Vasilijus Komarovas, po to – Baktariovas. 1905 m., po Didžiojo Vilniaus Seimo, per Lietuvą nusirito valsčių raštininkų rusų šalinimo banga. Gruodžio mėnesį Baktariovas valsčiaus sueigos buvo
atstatydintas, raštininku išrinktas lietuvis Rapolas Baltrūnas iš Gudelių kaimo.
Revoliucijos bangai atslūgus raštininku buvo Ivanas Dechteriovas, pareigas ėjęs
iki Pirmojo pasaulinio karo. Seniūnu dar pabuvojo Motiejus Kinderis, 1914 m. jį
pakeitė Augustinas Gabulas77.
Per valsčiaus kasą judėjo nemažos pinigų sumos. Kasmet iš valstiečių buvo
surenkama 22,5 tūkstančių rublių žemės išperkamųjų mokesčių, jie buvo išieškomi
labai veiksmingai, nepriemokų nebuvo. Be to, dešimtajame dešimtmetyje buvo
surenkama 3,6–3,7 tūks. rublių mokesčių vietinėms reikmėms, XX a. pr. ši suma
išaugo iki 7,3 tūkst. rublių. Valsčius organizavo ir prižiūrėjo natūrinių valstiečių
prievolių vykdymą. Jas sudarė kelių taisymo, butų valdininkams ir kariams suteikimo, pervežimo ir kitos prievolės.
Apskaičiuotos pinigine išraiška dešim76
K o z a k e v i č i u s J . Amžiaus kronika, MAB RS,
tajame dešimtmetyje jos sudarė apie
f. 112-1, t. 1. Šių atsiminimų autorius keletą metų
12 tūks. rublių. XX a. pirmoje pusėje
dirbo Stumbriškio, Velžio, Čipėnų valsčių raštininkų
78
padėjėju, Pumpėnų valsčiaus raštininku.
išaugo beveik iki 17 tūks. rublių .
77
Памятная книжка Ковенской губернии на 1890 год,
XIX a. pirmojoje pusėje didžioКовно, 1889, отдел I, с. 115; Памятная книжка
Ковенской губернии на 1893 год, Ковно, 1892, отдел I,
sios valstiečių dalies pasaulis apsiribojo
с. 216; Памятная книжка Ковенской губернии на 1898
artimiausia šeimos, savo ūkio, giminės,
год, Ковно, 1897, отдел I, с. 205; Памятная книжка
Ковенской губернии на 1902 год, Ковно, 1901, отдел I,
parapijos aplinka. Baudžiavinis valsс. 200; Памятная книжка Ковенской губернии на 1910
tietis suvokė save kaip vieno ar kito
год, Ковно, 1909, отдел I, с. 19; Памятная книжка
pono pavaldinį, bet ne lygiateisį visos
Ковенской губернии на 1914 год, Ковно, 1914, отдел II,
с.
20; Apie Baltrūno išrinkimą – Klemenso Rasiulio
visuomenės narį. Tik vienokiu ar kitoatsiminimai, PAVB RKRS, f. 9-309, p. 1–9.
kiu būdu „įsibajorinęs“ jis galėjo tapti 78 Памятная книжка Ковенской губернии на 1890 год,
Ковно, 1889, отдел III, с. 236–237; Памятная книжка
pilnateisis visuomenės narys. NesavaКовенской губернии на 1898 год, Ковно, 1897, отдел
rankiškais, esančiais pilietinės visuomeIII, с. 60–61; Памятная книжка Ковенской губернии
на 1901 год, Ковно, 1900, отдел II, с. 58–59.
nės paraštėje, reikalingais globos juos
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laikė bajorai ir dvasininkai. Tapatybės požiūriu valstiečiai suvokė esantys katalikų
konfesinės bendrijos nariai ir tai buvo pagrindinis jų savimonės skliauto akmuo.
Daug migločiau jie suprato priklausantys didelei etnokultūrinei ir etnosocialinei
bendrijai, tik atskiros asmenybės suvokė egzistuojantį etnopolitinį lietuvių valstiečių išskirtinumą. Iki XIX a. vidurio nebuvo platesnės valstiečių intelektualinės
veiklos, savarankiškų bandymų dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Aišku, jie
dalyvavo 1831 m. ir 1863–1864 m. sukilimuose, pastarajame kai kurie valstiečiai
net vadovavo sukilėlių būriams, bet šių sukilimų ideologija, rengimas ir vadovavimas buvo bajorų prerogatyva. Pilietiškumo, kaip visuomeninės pareigos tautai
ir valstybei, samprata valstiečių bendruomenei buvo svetima, išskyrus atskiras,
išskirtines asmenybes. Pobaudžiavinės valstiečių bendruomenės tapsmas piliečiais
ir politine tauta užtruko dešimtmečius ir perėjo keletą pakopų.
Pirmuosius didelės apimties visuomeninius valstiečių sąjūdžius išjudino ir
organizavo išeivis iš šio luomo ir žymiausias XIX a. lietuvių veikėjas, vyskupas
Motiejus Valančius. Jo švietimo iniciatyvos davė postūmį valstiečių laisvėjimui,
jo įkurtos blaivybės draugijos tapo pirmuoju autentišku, sąmoningu ir masiniu
valstiečių judesiu. M. Valančiaus parodytas nelegalios lietuviškos spaudos lotynišku raidynu spausdinimo ir platinimo kelias tapo viena iš svarbiausių modernios
lietuvių tautos formavimo ašių. Vyskupas M. Valančius, vizituodamas vyskupiją,
lankėsi Ramygaloje 1855 m. vasarą, pakeliui iš Truskavos į Tra÷pį. Kaip tuo metu
priimta, pasakė pamokslą, teikė Sutvirtinimo Sakramentą. 1865 m. jis į Ramygalą,
kaip ir kitas parapijas, atsiuntė Tikybos mokymo instrukciją kunigams79.
Neįmanoma tiksliai pasakyti, kada į Ramygalos parapiją nelegaliai pateko
pirmoji Ryprūsiuose išspausdinta lietuviška knyga. Bet jau pirmojoje, M. Valančiaus
septintame dešimtmetyje organizuotoje knygnešių organizacijoje, aktyviai dalyvavo
kaimyninės Raguvõs parapijos valstietis Stasys Račiukas, kuris buvo svarbus vyskupo
patikėtinis, gabenęs knygas ir pinigus. Todėl galima matyti, kad nelegali lietuviška
spauda į Ramygalos apylinkes pateko netrukus po šio fenomeno atsiradimo. Nuo
1883–1884 m. iki 1895 m. Naujamiesčio valsčiuje veikė garsioji Garšvių knygnešių bendrovė, kuri gabeno spaudą iš užsienio, turėjo didelį jos platintojų tinklą.
Viena iš centrinių bendrovės figūrų buvo Adomas Ladukas, atlikęs jos buhalterio
ir sandėlininko pareigas. Jo tėvai gyveno Raukštonių kaime, šalia Ramygalos, vertėsi deguto varymu. Sūnus Adomas tapo siuvėju. Draugiją caro valdžiai 1895 m.
susekus ir likvidavus, A. Ladukas buvo nuteistas 2 metais kalėjimo ir 3 metais
tremties Vologdos gubernijoje. Dalį kalėjimo termino jis atliko vykstant tardymui
Panevėžio kalėjime, o likusį atbuvo vienutėje Peterburge. Tremtyje gyveno Jaranske,
Vologdos gubernijoje, 1900 m. kovą grįžo į Lietuvą80. Grįžęs A. Ladukas apsigyveno
Raukštonių kaime, vieno ūkininko jaujoje. Bet knygnešystės nemetė. Jam pavyko
atkurti kontaktus su garsiausiu Lietuvos knygnešiu Jurgiu Bieliniu, kuris dalyvavo Garšviÿ knygnešių veikloje. J. Bielinis lankydavosi Ramygaloje ir, aišku, 79
Merkys V. Motiejus Valančius: tarp katalikiškojo
atgabendavo draudžiamos literatūros.
universalizmo ir tautiškumo, Vilnius, 1999, p. 220,
673.
Spaudos sandėlis buvo Baltramiejaus
80
Merkys V. Knygnešių laikai, Vilnius, 1994, p. 236–
Kuodžio (prelato Rapolo Kuodžio tėvo)
241, 255–259; Tyla A. Garšvių knygnešių draugija,
Vilnius, 1991, p. 62–83.
daržinėje, ją platino Benediktas Masio158
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kas iš Juškãičių kaimo. Vyrai laikėsi konspiracijos: pirkėjas pirmiausia atvykdavo
pas B. Masioką, su juo prisistatydavo į Kuodžių trobą, iš čia eidavo į slaptavietę.
Tarp Garšvių knygnešių draugijos steigėjų minimas ir Jonas Račiūnas iš Midžiūnų
kaimo Ramygalos valsčiuje. Pagal pavardę, vardą, amžių, socialinę padėtį jis atitinka
kompozitoriaus Antano Račiūno tėvo Jono duomenis. Net iš dviejų, vienas nuo kito
nepriklausomų atsiminimų, žinoma, kad jis platino lietuvišką spaudą81. Jei jis dar ir
vienas iš Garšvių draugijos kūrėjų, tai minėtinas tarp žymiausių krašto knygnešių,
savalaikio pripažinimo nesulaukęs tik dėl to, kad nebuvo už šią veiklą teisiamas.
XX a. pradžioje į lietuviškų knygų platinimą įsijungė jaunoji karta. Ramygaloje susibūrė knygų skaitytojų būrelis, jungęs apie 20 apylinkių jaunuolių. Jie
ne tik skaitė, bet ir platino leidinius. Būrelio bibliotekininkas Klemensas Rasiulis
slėpė knygas po kapinių tvoros stogeliu. Jų gaudavo iš A. Laduko bei dantų
gydytojos Julijos Janulaitytės Panevėžyje. Aktyviausi būrelio nariai buvo Petras
Šegamogas ir Vincas Kaupas iš Gudelių, Kazimieras Krotkus iš Raukštonių, Pranciškus Narsutis iš Ramygalos, Daniūnas iš Bùtkiškio, Augustinas Kristanavičius
iš Dvaríškių. Draudžiamų knygų, savo redaguotą „Tėvynės sargą“ paskleisdavo
Ramygaloje lankydamasis Juozas Tumas-Vaižgantas. Dar knygas platino Jurgis
Barauskas iš Praperšos, Petras Kuodis iš Ramygalos, Matas Mažeika iš „Kriškės“82.
Nelegalus lietuviškų knygų lotynišku raidynu platinimas buvo autentiškas,
savarankiškas ir ilgalaikis valstiečių sąjūdis, kuris buvo labai svarbus tautinei
tapatybei formuotis. Jis griežtai atribojo „savo“ tautines ir katalikiškas vertybes
nuo „svetimų“, brukamų rusų valdžios ir plintančių iš polonizuotos miestų ir
dvarų aplinkos. Jis mobilizavo ir sutelkė valstiečių bendruomenę, išmokė ją veikti organizuotai. Ramygalos valsčius priklausė aktyviausiai nelegalios lietuviškos
spaudos platinimo sričiai ir tai rodo jo stiprią tautinę lietuvišką savimonę. Tie
Lietuvos regionai, kuriuose aktyviai plito nelegali spauda, vėliau, XX a. pradžioje,
buvo aktyviausi nacionalinio išsivadavimo židiniai. Todėl Ramygalos knygnešiai
po spaudos draudimo panaikinimo tapo tautinio judėjimo valsčiuje lyderiai.

Bajorai ir dvarininkai
Dažniausiai pirmosios asociacijos, kurios kyla išgirdus sąvoką „bajorai“, yra
puikūs dvarų rūmų pastatai, parkuose vaikštinėjantys ponai ir ponios, puotos, gražūs drabužiai ir interjerai. Istoriko Liudo Truskos skaičiavimai rodo, kad 1790 m.
51,6 proc. Upytės pavieto bajorų visai
neturėjo priklausomų baudžiauninkų, 81 Rapolo Kuodžio laiškas su atsiminimais apie A. Laduką, PAVB RKRS, f. 9-516, p. 1; Gabulaitė E.
gyveno iš savo nedidelių žemės sklypeParuošiamoji medžiaga, PAVB RKRS, f. 9-540,
lių, patys juos ir dirbo, arba nuomojo
p. 13–14; K. Rasiulio atsiminimai, PAVB RKRS,
f. 9-309, p. 1–9; Gabulaitė E. Ramygalos kapinės,
žemę, tarnavo dvaruose. Dar 36 proc.
PAVB RKRS, f. 9-287, p. 34; Gabulaitė E. Pabajorų sudarė smulkieji dvarininkai,
ruošiamoji medžiaga, PAVB RKRS, f. 9-542, p. 20;
turėję apie 30 baudžiauninkų, 9,4 proc.
Tyla A. Garšvių knygnešių draugija, Vilnius, 1991,
p. 12–13, 97; Stakauskas J. Trys lietuvių tautos
buvo vidutiniai bajorai, valdę 31–100
pagrindai, PAVB RKRS, f. 122-2, p. 29–30.
baudžiauninkų, ir tik 3 proc. bajorų 82 Ten pat.
buvo stambieji žemvaldžiai, turėję apie 83 Truska L. Žemėvaldos ir feodalų klasės struktūra
Lietuvoje XVIII a. pabaigoje (1. Upytės pavietas
100 baudžiauninkų83. Svarbu skirti są1790 m.), Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai,
serija A, t. 3 (48), 1974.
vokas bajoras ir dvarininkas. Bajoras,
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nepriklausomai nuo turimos žemės ar valdomų baudžiauninkų skaičiaus, buvo
pilnateisis savo luomo narys, turėjo pilietines teises, „rinko karalius“, bet tik mažoji
jų dalis turėjo žymesnius dvarus ir galėjo būti vadinami dvarininkais.
Smulkieji bajorai savo buitimi ir turtu nesiskyrė nuo valstiečių, turtingesni
valstiečiai net juos lenkė. 1784 m. parapijos apraše pažymėti 5 bajorkaimiai („okalicos“): Lenartai, Lik¸nai, Pagilupė, Užartėlė ir Steponioniai. 1812 m. parapijos
žemėlapyje bajorkaimiu vadinami ir Gaisia¤. Po šimtmečio, 1903 m., gyvenviečių
sąraše bajorkaimių statusas paliktas tik Lik¸nams (46 gyventojas), Pagelupei (44
gyventojai), bajorkaimiu pavadinti Girsteikiai (21 gyventojas). Smulkioji bajorija per
visą XIX a. buvo aktyvi ir judri visuomenės grupė, dalyvavusi visuose sukilimuose ir sąjūdžiuose, turinti asmeninę laisvę ir teisę keisti gyvenamąją vietą. Tomis
privilegijomis ji intensyviai naudojosi. Į smulkiosios bajorijos gretas pavykdavo
įsirašyti ir valstiečiams. Rusų valdžios nuomone, tai buvo sunkiai kontroliuojama
ir priešiška socialinė terpė, todėl visą amžiaus pirmąją pusę ji organizavo smulkiųjų bajorų bajorystės teisės patikrinimus, ypač jie buvo sugriežtinti po 1831 m.
sukilimo. Bet bajorystės tikrinimo rezultatai yra neaiškūs. Dalį jos neįrodžiusių
smulkiųjų bajorų valdžiai pavyko priskirti naujai suformuotiems vienkiemininkų
ir piliečių sluoksniams, kurie 1868 m. prilyginti valstiečiams ir miestiečiams.
Bet daliai smulkiųjų bajorų savo bajorystę pavyko įrodyti, dalis, matyt, išvengė
patikrinimo. Yra išlikę nepilni Truskavos ir Anciškio parapijų 1831 m. sukilimo
dalyvių sąrašai. Į juos įtrauktas „Vidulavkų dvarelį“ be valstiečių valdęs Liudvikas Lukjanskis, Stanislovas Savečinskis ir Juozapas Lukjanskis iš Pagelupės
bajorkaimio, Juozapas Songaila ir Leopoldas Šilingas iš Surotgalio bajorkaimio,
Juozapas Mackievičius iš tos pačios gyvenvietės įrodinėjo sukilime nedalyvavęs,
broliai Eduardas ir Emiljonas Mickevičiai iš Pauslajo užusienio aiškino, kad tik
trumpai dalyvavo sukilėlių kariuomenėje. Visi jie ar jų giminaičiai turėjo žemės
be valstiečių, taigi ją dirbo patys arba buvo išnuomavę. Be to, išvardyti devyni
bežemiai, kitiems tarnavę sukilimo dalyviai bajorai84.
Ar smulkiajai bajorijai pavyko išsaugoti savo tapatybę ir savitumą iki XX a.
ir nesusilieti su valstiečiais? 1910 m. smulkiųjų bajorų visai nebeliko Lenartuose ir
Gaisiuose. Surotgalyje minimas Dionizijus Šilingas, Leopoldo sūnus (57 dešimtinės)
ir Adomas Mickievičius, Stanislovo (40 dešimtinių), 1831 m. sukilėlių palikuonys.
Pagelupėje tebegyveno Savečinskiai (43 dešimtinės), taip pat Pilsudskiai, Blinstrubai,
Sipovičiai, Michnievičiai, Mickievičiai, valdę nuo 5 iki 81 dešimtinės. Pilsudskiai
Pagelupėje, Šilingai Surotgalyje, Lukjanskiai Likėnuose gyveno dar ir 1940 metais85.
Dar prieš porą dešimtmečių Pilsudskių palikuonys, nors dėl sovietinės žemės reformos neteko žemės, buvo išblaškyti po visą Lietuvą, gyveno mišriose šeimose,
giminės susirinkimuose kalbėjo lenkiškai, kai kurie save laikė lenkų tautybės. Labai
tikėtina, kad dalis ir kitų šeimų narių
iki šių dienų nors iš dalies išsaugojo 84 Truskavos ir Anciškių parapijų 1831 m. sukilėlių
sąrašai, 1831 m., LVIA, f. 708, ap. 1, b. 1186,
smulkiosios bajorijos savitumą.
p. 113–130.
Iki 1910 m. išlaikiusių žemę smul- 85 Žinios apie imamą žemės reformos reikalams ūkį,
1940 08 02, Panevėžio apskrities archyvas (PAA), f. 498,
kiųjų bajorų šeimų buvo ir daugiau. Liap. 1, b. 489, p. 2–3; Žinios apie imamą žemės
kėnuose ūkininkavo Teodoras Lukjansreformos reikalams ūkį, 1940 08 02, PAA, f. 498,
ap. 1, b. 516, p. 5–8; ten pat, p. 2–3.
kis, Gabrieliaus sūnus (13 dešimtinių),
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Antanas Korgovdas, Stanislovo (29 dešimtinės), Konstantinas Miliunskis, Antano,
kartu su kitais bendravaldžiais turėjęs 16 dešimtinių žemės, Felicija Kulvieciova,
Igno (17 dešimtinių). Girsteikiuose išliko trys šeimos – Antano Vaclovo Bortkievičiaus (53 dešimtinės), Brendos Žongolovič (25 dešimtinės), Donato Juškievičiaus,
Benedikto sūnaus (53 dešimtinės). Pavermenėje Kazimieras Blinstrubas kartu su
Albertu Savačinskiu valdė 72 dešimtines, Steponionyse Julija Jaloveckaja turėjo 37
dešimtines žemės, Užartėlėje Mamertas Paškievičius valdė 30 dešimtinių, minėtuosius Lukjanskio Vidulavkus perėmė Mykolas Leparskis86. Pagal vardus ir pavardes
galima pagrįstai spėti, kad šie žmonės yra smulkiųjų bajorų tradicijų paveldėtojai.
1889 m. žemvaldžių sąrašas patvirtino, kad daugelis šių šeimų formaliai buvo
pripažįstami bajorais87.
Smulkiųjų bajorų palikuonių, neįrodžiusių kilmingumo, bet besijaučiančių
„lygiais su vaivadomis“, išliko ir vienkiemiuose bei užusieniuose. Ten pat gyveno
ir smulkias žemės valdas turintys, bet bajorystę įrodę bajorai. Petras Butkevičius
Čelkuose valdė 24 dešimtines, seserys Paulina, Valerija ir Kazimira Ragovskos
turėjo 23 dešimtines Jotainiuose ir Šilaičiuose, broliai Sigizmundas ir Eduardas
Sniežko Laluose dalijosi 14,75 dešimtinių, Marija Šiling valdė 19 dešimtinių Juodžių dvarelį, tiek pat žemės Žaibogaloje turėjo Inocentas Ščenslovičius88. Tokių
bajorų valsčiuje buvo ir daugiau.
Išsamūs, visą valsčių ir skirtingas bajorų žemvaldžių kategorijas apimantys
sąrašai labai vėlyvi. Tik 1889 metų alfabetinį žemvaldžių sąrašą galima laikyti
pateikiančiu visą bendrą vaizdą. Jis Ramygalos valsčiuje užfiksavo 59 bajorų šeimų
valdas89. Bet iš jų tik daugiau kaip dešimt bajorų šeimų buvo svarbios parapijos
istorijoje. Ir šios ne visos išgyveno šimtmetį.
1784 m. Ramygalos parapijos aprašas kaip vieną stambiausių žemvaldžių
nurodo poną Straševičių, kuriam priklausė net 11 kaimų, dauguma susitelkusių
šiaurės rytinėje parapijos dalyje. Tai Joskildai, Pabalia¤, Žudžiai, Vakagaliai, Kuciškių dvaras ir kt. XIX a. pradžioje šios valdos priklausė Mykolui Straševičiui,
garbingam Upytės pavieto bajorų vadovui, šias pareigas ėjusiam iki 1802 m. Iš
jo turtus paveldėjo Juozapas Straševičius (1801–1839). Tai apsišvietęs savo laiko
žmogus, Vilniaus universitete studijavo literatūrą ir laisvuosius menus, keliavo po
Europą. Prasidėjus 1831 m. sukilimui buvo aktyvus jo organizatorius ir vadovas,
pradžioje įėjo į Upytės sukilėlių apskrities komitetą, vėliau tapo Laikinosios centrinės
sukilėlių Vyriausybės narys, atsakingas už užsienio reikalus, jis atliko ir Vyriausybės sekretoriaus pareigas, tvarkė dokumentus, komplektavo medžiagą istorijai. Po
sukilimo pralaimėjimo emigravo, gyveno Paryžiuje, aktyviai dalyvavo kultūriniame
gyvenime, rašė knygas apie sukilimą, prisidėjo prie J. Lelevelio darbų publikavimo.
Bet jo valdos caro valdžios buvo konfiskuotos, šeima prarado įtaką Ramygalos
parapijoje, tiesa, kiek kitoks likimas teko 86 1910 m. Panevėžio apskrities žemvaldžių sąrašas,
Kauno apskrities archyvas, f. I-18, ap. 1, b. 36.
Straševičių Kuciškių dvarui.
87
Алфавитный списокь землевладъльцов Ковенской
Panaši ir Truskovskių šeimos isгуберніи, Ковно, 1889.
torija. XVIII a. pab. šeima valdė dva- 88 Алфавитный списокь землевладъльцов Ковенской
губерніи, Ковно, 1889.
rus ir žemes pietinėje parapijos daly- 89 Алфавитный списокь землевладъльцов Ковенской
je – dvejus Užartus, vėliau vadinamus
губернèи, Ковно, 1889.
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Dvariškiais. Antruosius Užartus Jonas Truskovskis ir jo žmona Barbora 1794 m.
padovanojo statomai bažnyčiai, kaimą pavadino Truskava. Jonas Truskovskis mirė
netrukus, 1797 m., sulaukęs 65 m. amžiaus, po trejų metų mirė ir jo žmona
Barbora, abu jie buvo palaidoti priešais jų statytos bažnyčios duris. Truskovskiai
turėjo dvi dukras. Pirmoji, Juzefa, 1798 m. ištekėjo už Juozapo Rudaminos, antroji, Rozetta, 1801 m. – už Pranciškaus Bistramo. Sūnus Kazimieras buvo vienas
iš 1831 m. sukilimo Panevėžio apskrityje vadovų, po sukilimo visos jo valdos
buvo konfiskuotos ir dabar mažai kas žino, kad Truskavos pavadinimas kilęs iš
jos buvusių savininkų pavardės.
Gombrovičiai XVIII a. pabaigoje buvo turtingiausia Ramygalos bajorų šeima, valdę Čiplius, Gabulus, Juškaičius, Linogirį, Masiokus, Naujasodę, Ùžkalnius,
Aukštadvarį, Viplius, Viršilius, dalį vienų Žudžių. Paskutinysis savininkas Anupras Gombrovičius (Onufry Gombrowicz) buvo aktyvus septintojo dešimtmečio
visuomenės veikėjas, 1862 m. ištremtas, turtai konfiskuoti, vėliau gyveno Lenkijoje,
mirė devintajame dešimtmetyje90. Ten gimęs jo vaikaitis Vitoldas Gombrovičius
((Witold Gombrowicz, 1904–1969) tapo pasaulyje pripažintas rašytojas.
1784 m. grafų Kosakovskių giminei parapijoje priklausė Júodžių ir Aukštadvario dvarai. Adomas ir Teresė Kosakovskiai 1786 m. šalia savojo Aukštadvario
pastatė bažnyčią, kuri iš pradžių ir buvo vadinama Aukštadvario, o vėliau jai
prigijo Anciškio pavadinimas. Jie taip pat bažnyčiai dovanojo 2 valakus žemės
bei pasirūpino, kad būtų įkurta Anciškio parapija. 1831 m. Anciškį valdė Adomo
sūnus, buvęs Kauno pavieto bajorų vadovas Pranciškus Kosakovskis. Bet jam
priklausė tik pusė iš 133 dvaro baudžiauninkų „sielų“, nes dvaras buvo padalytas. Dar 50 to paties dvaro baudžiauninkų savininkas buvo Kalistas Rosochackis
(Rossochacki). Jam šie baudžiaunininkai  kaip žmonos kraitis atiteko kartu su
Pauslajo dvaru91. K. Rosochackis buvo Tråkų pavieto žemės ribų teisėjas, ši giminė neturėjo senesnių šaknų Ramygalos
krašte. 1889 m. dvarą valdė Antanas 90 1784 m. Ramygalos parapijos aprašymas, LVIA,
f. SA, b. 19254, p. 81–84; Deveikis S. XVIII a.
Rosochackis, prieš Pirmąjį pasaulinį
pabaigos–XIX a. pradžios Raguvos bajorijos siluekarą – Felicijonas Rosochackis. Prantai (medžiaga Straševičių šeimos istorijai), Raguva,
ciškaus Kosakovskio brolis Juozapas
sud. R. Samavičius, R. Krikščiūnas, V. Mačiekus, Vilnius, 2001, p. 162–170; Krištonaitis S.
nuo 1821 m. bent iki 1849 m. valdė už
Truskava, PAVB RKRS, f. 9-561, p. 4–20; Pamiętniki
24 000 rublių paskolą Straševičienės jam
Jakuba Gieysztora z lat 1857–1865, sud. T. Korzon,
įkeistą Kuciškių dvarą su 111 baudžiauVilnius, 1913, t. 1, s. 377.
91
1784 m. Ramygalos parapijos aprašymas, LVIA,
ninkų. 1849 m. Ramygalos parapijos
f. SA, b. 19254, p. 81–84; Rekašius L. Anciškis,
žmonių sąraše 71 metų J. Kosakovskis
Panevėžio vyskupija, sud. K. Paltarokas, Vilnius,
su 42 m. sūnumi Kazimieru minimi
1998, p. 269–277; Truskavos ir Anciškių parapijų
1831 m. sukilėlių sąrašai, 1831 m., LVIA, f. 708,
kaip Kuciškių dvaro gyventojai. Bet
ap. 1, b. 1186, p. 115–116.
XIX a. devintame dešimtmetyje grafai 92 Dvarininkai, galintys balsuoti 1833 m. rinkimuose,
LVIA, f. 708, ap. 1, b. 1186, p. 8 at; Gabulaitė E.
Kosakovskiai Ramygalos valsčiuje žeIšrašai iš 1849 m. Ramygalos parapijos žmonių sąmės nebeturėjo, Aukštadvarį 1841 m.
rašo, PAVB RKRS, f. 9-291, p. 4 at; M. Švoinickos
valdė Marija Švoinicka, vėliau perėmė
raštas valstybės turtų liustratoriui, 1841 12 05, LVIA,
f. 525, ap. 1, b. 121, l. 63; Алфавитный списокь
Musnickiai, Kuciškes valdė Boguševiземлевладъльцов Ковенской губерніи, Ковно, 1889;
čių šeima, dalis šio dvaro išparduota
1910 m. Panevėžio apskrities žemvaldžių sąrašas,
valstiečiams92.
Kauno apskrities archyvas, f. I-18, ap. 1, b. 36.
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Musnickiai XVIII a. pabaigoje Ramygalos parapijoje turėjo Gudelių, Gimin¸nų,
Kraujelių, Pašilių kaimus, bet 1833 m. dvarininkų sąraše joks šios giminės atstovas tarp turtingųjų bajorų neminimas, tai, kaip ir kitose šeimose, galėjo būti dėl
dalyvavimo sukilimuose.
1862 m. Teodora Musnicka paveldėjo anksčiau Kosakovskiams priklausiusį
Aukštadvario dvarą, kuris tuomet turėjo 210 dešimtinių žemės ir 300 dešimtinių miško, kiek vėliau, patikslintais duomenimis, nurodoma dvarą turėjus net
630 dešimtinių; tai buvo viena didžiausių žemės valdų to meto valsčiuje. XX a.
pradžioje jį valdė Sigizmundas Musnickis, Boleslovo sūnus, kuris buvo aktyvus
visuomeniniame gyvenime. 1906–1907 m. jis porą kartų buvo išrinktas nuo Panevėžio apskrities dvarininkų rinkiku į Valstybės dūmą, priklausė Ramygalos
taupomosios-skolinamosios draugijos tarybai, jai vadovavo. Jo dukra Zofija Survilienė buvo paskutinė dvaro savininkė, jį valdžiusi iki 1940 m. nacionalizacijos.
Be to, XX amžiaus pradžioje Juzefai Musnickai priklausė 468 dešimtinių dydžio
Ku»šių dvaras93.
Už poros kilometrų, į vakarus nuo Jotainių, ant Juodos kranto, išlikę Belazaravos dvaro pastatų likučiai. XX a. dokumentuose šis pavadinimas kartais lituanizuojamas ir rašoma Belazariškis, bet vietos gyventojai vartoja įprastąjį Belazaravos
pavadinimą. Pavadinimas rodo, kad dvaras susijęs su didikų Belazarų gimine.
Tarp vietinių gyventojų gyva legenda, kad XVII a. viduryje, rusų ir švedų „tvano“
metu, Belazaravoje slėptas šv. Kazimiero karstas. Šiai žodinei tradicijai patvirtinti
ar paneigti reikalingi gilesni tyrimai. Legendą stiprina tai, kad tuo metu Vilniaus
katedros šv. Kazimiero koplyčios klebonu, o nuo 1661 m. Vilniaus vyskupu buvo
Jurgis Belozaras. Bet XVIII a. pabaigoje Belazarava kartu su Jotainiais ir Sokeliais
jau priklausė Zabieloms. XIX a. pirmoje pusėje dvaras atiteko Jasiukovičiams,
dėl jų genealogijos yra painiavos. 1849 m. minimas dvaro savininkas Vincentas
Jasiukovičius, 74 metų, bei jo sūnus Kajetonas, 30 metų. E. Gabulaitė Ramygalos
kapinėse buvo aptikusi V. Jasiukovičiaus antkapinį paminklą su 1778–1853 m.
data. Kitur nurodoma, kad 1843 m.94 Belazaravą paveldėjo Vilhelmas Jasiukovičius
(1837–1919), Mykolo sūnus. 1889 m. dvare buvo 33 dešimtinės žemės, 1910 m.
dvarą sudarė 486 dešimtinės. Ūkis naudojo tam laikui pažangią agrotechniką,
senatvėje V. Jasiukovičius dvarą išnuomojo. Šeima nesusilaukė vaikų, dvarą
paveldėjo Jasiukovičių augintinė, krikšto dukra, ištekėjusi už gydytojo Boleslovo Svolkino. Pastarasis buvo pirmasis
gydytojas apylinkėse, gal ir valsčiuje, 93
1784 m. Ramygalos parapijos aprašymas, LVIA,
paliko apie save gražių ir įdomių atf. SA, b. 19254, p. 81–84; Dvarininkai, galintys
balsuoti 1833 m. rinkimuose, LVIA, f. 708, ap. 1,
siminimų. B. Svolkinas verstis prakb. 1186, p. 1–18; Алфавитный списокь землевладъльцов
tika Panevėžyje pradėjo 1911 metais.
Ковенской губерніи, Ковно, 1881; Алфавитный списокь
Praktiką tęsė ir po Pirmojo pasaulinio
землевладъльцов Ковенской губерніи, Ковно, 1889;
1910 m. Panevėžio apskrities žemvaldžių sąrašas,
karo, turėjo Vidaus ligų kabinetą Tilto
Kauno apskrities archyvas, f. I-18, ap. 1, b. 100; Ringatvėje, Panevėžyje. Priiminėjo ligonius
kimai „Dumon“, Vilniaus žinios, 1906 03 21, nr. 60,
ir dvare, turėjo gerą reputaciją, išgyp. 3; Panevėžys, Vilniaus žinios, 1907 01 30, nr. 24,
p. 3; Ramygala, Vilniaus žinios, 1909 02 05, nr. 28,
dė daug apylinkės žmonių, pirmasis
p. 2; Juknevičius P. Aukštadvaris, Panevėžio balsas,
apylinkėse įsigijo automobilį. Centrinio
Panevėžys, 1994, nr. 41, p. 5.
lenkų rinkimų komiteto sąraše 1920 m. 94 Šaltinyje vietoj 1853 m. nurodyti 1843 metai.
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kandidatavo į Lietuvos Steigiamąjį Seimą. Mirė 1940 m., paliko vaikus Vladą
(Vladislovą), Marinką, Ireną ir Vandą95.
Tarp senųjų vietos gyventojų paplitusi nuomonė, kad B. Svolkinas buvo
austrų kilmės, šią versiją į spaudą perkėlė P. Juknevičius. Tai įdomi mintis, nes į
Panevėžį užsienio specialistai nesiveržė, gydytojų tuo metu jau buvo nemažai, ir
čia naujokui, nors ir užsieniečiui, pelninga praktika nebuvo garantuota. Vieninteliai užsieniečiai inžinieriai dirbo S. Montvilos spirito gamykloje, bet ir jie buvo
lenkų tautybės. Tačiau tokia konkreti detalė, kai nurodoma, kad B. Svolkinas
buvęs būtent „austras“, bet ne apskritai „užsienietis“, teikia tikroviškumo įspūdį.
Žeimių parapijos bažnyčios šventoriuje palaidoti Kazimieras (1833–1908) ir
Andžejus (1883–1926) Svolkinai. Žemvaldžių sąrašai rodo, kad K. Svolkinui priklausė Mišalių dvaras Žeimiÿ valsčiuje, jo broliui Juozapui Svolkinui – Drabiškių
dvaras Šėtos valsčiuje, Strebėkių dvarelį Žeimių valsčiuje valdė kažkurio Svolkino
įpėdiniai. Taigi, Svolkinų šeima Žeimių–Šėtos apylinkėse XIX a. buvo gerai žinoma.
Vienas iš jų, Boleslovas Svolkinas, buvo aktyvus 1863 m. sukilimo organizatorius
apylinkėse. Jis su sukilėlių būriu užėmė Šėtą, perskaitė sukilėlių manifestą, įsakė
pakarti policijos tūkstantininką ir šimtininką. Vėliau mūšyje sužeistas, paimtas į
nelaisvę, nuteistas 20 metų katorgos. Bet 1865 m. jis iš Ukmergės kalėjimo pabėgo,
nebuvo sugautas96. Galima versija, kad jis pabėgo į Austrijos–Vengrijos valstybę,
gal į lenkų gyvenamą Galiciją. Belazaravos Boleslovo Svolkino tėvo vardas yra
Boleslovas, taigi, jis gali būti sukilėlio sūnus, mediciną studijavęs Krokuvoje ir grįžęs arčiau gimtinės. Jau rengiant šį straipsnį spaudai pavyko rasti žinutę „Vilties“
laikraštyje, patvirtinančią kad B. Svolkinas į Panevėžį tikrai atvyko iš Galicijos97.
„Ko taip sublogęs? Gal pas Šiukštą ant andanarijos buvai?“; „Ponia Šiukštienė –
žvirblių karalienė,“ – neaišku, kuriems iš Šiukštų skirtos šios E. Gabulaitės užrašytos liaudiškos pajuokos, bet tikriausiai vieniems iš paskutiniųjų. Bajorai Šiukštos
XVIII a. pabaigoje parapijoje užėmė svarbias pozicijas, bet jas pamažu prarado.
1784 m. jie rytinėje parapijos dalyje valdė kaimyninius Grigalių, Naujasodės ir Klebonų kaimus, Jotainių dvarą.
XIX a. pradžioje jiems dar priklausė 95 1784 m. Ramygalos parapijos aprašymas, LVIA,
f. SA, b. 19254, p. 81–84; Gabulaitė E. Išrašai iš
ir Naujadvaris. Tai buvo jų šeimos
1849 m. Ramygalos parapijos žmonių sąrašo, PAVB
klestėjimo laikas, kai Jokūbas Šiukšta
RKRS, f. 9-291, p. 5 at; Gabulaitė E. Ramygalos
(?–1828) užėmė Upytės pavieto bajorų
kapinės, PAVB RKRS, f. 9-287, p. 9; Алфавитный
списокь
землевладъльцов Ковенской губерніи, Ковно,
vadovo postą (1805–1809 m.), posė
1881; Алфавитный списокь землевладъльцов Ковенской
džiavo 1817 m. Vilniaus gubernijos seiгуберніи, Ковно, 1889; 1910 m. Panevėžio apskrities
žemvaldžių sąrašas, Kauno apskrities archyvas, f. I-18,
melyje, nagrinėjusiame baudžiavos paap. 1, b. 36; Knizikevičienė L. Panevėžio medicinos
naikinimą, nors ten ir nepasižymėjo.
istorija iki 1990 metų, Panevėžys, 2010, p. 59, 106;
Panevėžio kronika, Viltis, 1913 m., nr. 70, p. 3;
Jis turėjo penkis sūnus, beveik visi
J u k n e v i č i u s P . Belazariškis, Panevėžio balsas,
jie paliko pėdsakus istorijoje. Mykolas
Panevėžys, 1994, nr. 29, p. 5; Kozakevičius J.
Šiukšta buvo vienas iš 1863 m. sukilimo
Amžiaus kronika, Lista wyborcze, t. 4, No. 14,
organizatorių valsčiuje, jo brolis Apo- 96 MAB RS, f. 112–4.
Алфавитный списокь землевладъльцов Ковенской
linaras ar Anicetas, Peterburgo karo
губерніи, Ковно, 1881; Алфавитный списокь
землевладъльцов Ковенской губерніи, Ковно, 1889;
mokyklos kadetas, laiške dar vienam
Stašaitis S. Šėtai – 640 metų, Kėdainiai, 2002,
broliui, Konstantinui, rašė apie pasiruop. 44–47.
šimą sukilimui karininkų ir studentų 97 Panevėžio kronika, Viltis, 1913, nr. 70, p. 3.
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sukilimui. Šis jų aktyvumas ir turėjo
būti priežastis, kodėl 1889 m. Aniceto
sūnui Antanui Šiukštai iš šeimos turėto
Gudelių dvaro su keletu baudžiauninkų buvo likę tik 1/8 dešimtinės
žemės. Tiesa, šeimai pavyko įsigyti
naujų valdų. Marija Šiukštienė 1857 m.
pirko 440 dešimtinių dydžio Pajúosčio
dvarą Panevėžio valsčiuje (nepainioti
su Meištavičių Pajúosčio dvaru), nors
pati gyveno Gudeliuose. XIX a. antroje
pusėje kažkokiu būdu Šiukštos įsikūrė Michališkio dvare šalia Ramygalos,
XX a. pradžioje šios 316 dešimtinių
valdos savininkai buvo Konstantino
Šiukštos (?–1876 m.) sūnūs – teisėjas
Kazimieras ir veterinarijos gydytojas Janas. Pastarasis buvo aktyvus visuomenininkas, priklausė Kauno gubernijos
Žemės ūkio draugijai, Panevėžio parodų komitetui, Panevėžio tarpusavio
kredito draugijai, Ramygalos taupomosios-skolinamosios draugijos tarybai,
porą kartų buvo rinktas į Valstybės
dūmą rinkiku nuo Panevėžio apskrities
žemvaldžių98.
Baronai fon Brunovai (Brunnov)
visą šimtmetį valdė žemes pietinėje
parapijos dalyje – Påvermenę, Pakščiùs,
Gaisùs, Šukiónius, Pagelupius. Valdos
tikrai baroniškos – jose buvo 189 baudžiauninkai, 925 dešimtinės žemės ir
782 dešimtinės miško, be to, Bogumila
fon Brunova 8 dešimtmetyje nusipirko
Naujadvario ir Vadoklių dvarus, kur
buvo 719 dešimtinės žemės ir miško.
Baronai bičiuliavosi su kaimynais Truskovskiais, buvo jų dukterų santuokų
liudytojai. Stanislovas Brunovas XVIII a. pabaigoje Lenkijos karaliaus rūmuose buvo pasiekęs aukštą kamerhero
titulą, 1811–1813 m. ėjo Upytės pavieto
bajorų vadovo pareigas, prancūzmečiu
irgi užėmė aukščiausio apskrities pareigūno – paprefekčio pareigas.

Šiukštų giminės antkapinis paminklas Ramygalos
kapinėse. Iš Arūno Astramsko asm. archyvo

98

G a b u l a i t ė E . V. Arimavičiaus, Ž. Švoinickio,
Zavišų, Belazaravos, Sapockio, Bistramo, Lingerio,
Vereščinskio, Aukštadvario ir kiti Ramygalos krašto
dvarai, PAVB RKRS, f. 9-534, p. 56; 1784 m. Ramygalos parapijos aprašymas, LVIA, f. SA, b. 19254,
p. 81–84; 1812 m. Krekenavos ir Ramygalos parapijų
žemėlapis, LVIA, f. 525, ap. 8, b. 1582, puslapiai
nenumeruoti; Bairašauskaitė T. Lietuvos bajorų
savivalda XIX a. pirmojoje pusėje, Vilnius, 2003;
Alfabetinis dvarininkų sąrašas, 1834 m., LVIA,
f. 708, ap. 2, b. 1200, p. 56; Maksimaitienė O.
Lietuvos sukilėlių kovos 1863–1864 m., Vilnius, 1969,
p. 54, 147; Алфавитный списокь землевладъльцов
Ковенской губерніи, Ковно, 1881; Алфавитный списокь
землевладъльцов Ковенской губерніи, Ковно, 1889;
1910 m. Panevėžio apskrities žemvaldžių sąrašas,
Kauno apskrities archyvas, f. I-18, ap. 1, b. 100;
Журнал общего собрания Ковенского общества сельского
хозяйства, 16 и 17 февраля 1909, 1909 г. (Kauno žemės ūkio draugijos narių sąrašas); Журнал общего
собрания Ковенского общества сельского хозяйства,
1901 г. (Parodų komiteto narių sąrašas); Ramygala,
Vilniaus žinios, 1909 02 05, nr. 28, p. 2; Panevėžys,
Vilniaus žinios, 1907 01 30, nr. 24, p. 3; Dvarponių
rinkėjų rinkimai Kauno gubernijoj, Vilniaus žinios,
1907 09 27, nr. 153, p. 2.
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Jo sūnus Simonas Brunovas (1805–1878) dalyvavo 1831 m. sukilime, buvo
įstojęs į A. Gelgaudo į Lietuvą atvestą Lenkijos reguliariąją kariuomenę. Po pralaimėjimo su armija pasitraukė į užsienį, vėliau sugrįžo, represijų išvengė. Po jo
mirties dvarus paveldėjo broliai Simonas ir Stanislovas, prieš Pirmąjį pasaulinį
karą juos valdė pirmojo sūnus Juozapas99.
Savo turtu baronus Brunovus lenkė tik Bistramai. Jie parapijoje pradėjo kurtis
1695 m., XIX a. pradžioje turėjo du dvarus: Bistrãmpolį ir Karaliavą, valdė Dudaičių,
Džiugailių, Kučiÿ, Ku»šių, Paróvijos, Šteideniškių kaimus. 1833 m. Karoliui Bistramui
(1776–1853) Bistrãmpolio ir Karaliavos dvaruose priklausė 460 baudžiauninkų, dar
347 baudžiauninkai buvo Brančinos dvare, Mínsko gubernijoje. 1889 m. Bistrampolio
valdoje buvo 2 952 dešimtinės žemės ir 872 dešimtinės miško. Bistramams taip pat
priklausė 600 dešimtinių dydžio Upytės ir Stultiškių dvarai. Bet 1910 m. Bistrampolyje teliko 608 dešimtinės žemės. Karolio Bistramo100 sūnus, irgi Karolis, buvo
aktyvus visuomenės veikėjas, 1853–1859 m. ėjo Panevėžio apskrities bajorų vadovo
pareigas, prijautė 1863–1864 m. sukilimui. Jo sūnus Vladislovas (1839–1918) sukilime
dalyvavo, netgi teigiama, kad buvo Z. Sierakausko adjutantas. Po pralaimėjimo emigravo į Prūsiją, bet po kelerių metų grįžo ir po tėvo mirties paveldėjo dvarus. Visuomeniniame gyvenime V. Bistramas
buvo mažai aktyvus, žiemas su šeima
99
1784 m. Ramygalos parapijos aprašymas, LVIA,
leisdavo Vãršuvoje. Mirė palikęs keturis
f. SA, b. 19254, p. 81–84; Krištanaitis S. Truskava, PAVB RKRS, f. 9-561, p. 5, 18–19; Truskavos
sūnus ir keturias dukras. Bistrampolį
ir Anciškių parapijų 1831 m. sukilėlių sąrašai,
paveldėjo Tadeušas (gim. 1886), kuris
1831 m., LVIA, f. 708, ap. 1, b. 1186, p. 115–116;
nors bendravo su antilietuviškos LenkiDvarininkai, galintys balsuoti 1833 m. rinkimuose,
LVIA, f. 708, ap. 1, b. 1186, p. 1–18; Алфавитный
jos karinės organizacijos (Polska Orgaсписокь землевладъльцов Ковенской губерніи, Ковно,
nizacja Wojskowa) nariais, bet, atrodo,
1881; Алфавитный списокь землевладъльцов Ковенской
губерніи, Ковно, 1889; 1910 m. Panevėžio apskrities
užėmė laukimo poziciją, aktyviai šios
žemvaldžių sąrašas, Kauno apskrities archyvas, f. I-18,
organizacijos veikloje nedalyvavo. P. Juap. 1, b. 100; Bairašauskaitė T. Lietuvos bajorų
knevičius teigia, kad už dalyvavimą šioje 100savivalda XIX a. pirmoje pusėje, Vilnius, 2003, p. 337.
Kai kuriuose šaltiniuose abu Karoliai Bistramai
organizacijoje T. Bistramas dvejus metus
vadinami Karlais Bistramais, šiulaikinėje literatūroje
taip pat vartojami skirtingi vardų variantai.
buvo kalintas Kaune, bet paskelbtoje
101
1784 m. Ramygalos parapijos aprašymas, LVIA,
bylos medžiagoje tai neatsispindi, jis
f. SA, b. 19254, p. 81–84; Dvarininkai, galintys
balsuoti 1833 m. rinkimuose, LVIA, f. 708, ap. 1,
bent teistas tikrai nebuvo. Vėliau gyb. 1186, p. 1–18; Алфавитный списокь землевладъльцов
veno Vilniuje, Antrojo pasaulinio karo
Ковенской губерніи, Ковно, 1889; Bairašauskaitė T.
pabaigoje šeima pasitraukė į Vakarus,
Lietuvos bajorų savivalda XIX a. pirmoje pusėje, Vilnius,
2003, p. 338; Juknevičius P. Bistrampolis, Uliūnai,
sūnus Aleksandras gyveno Lòndone.
Vilnius, 1993, p. 151–153; Juknevičius P. BistraBistampolis, kaip ir kiti dvarai, 1922 m.
mai, Tėvynė, priedas „Atsigręžkime į praeitį“, Panevėžys,
1998, nr. 84 p. 4; Juknevičius P. Bistrampolio
žemės reformos metu buvo išparceliuodvaras. Tėvynė, Panevėžys, 2002, nr. 63, p. 5–6;
tas, palikta 84,6 ha žemės101.
J u k n e v i č i u s P . Dar kartą apie Bistrampolį ir
Bistramus, Panevėžio balsas, Panevėžys, 1994, nr. 49,
Švoinickiai (Szwoynicki) yra viena
p. 4; Bistramas A. Gerbiamas pone redaktoriau!
seniausių Panevėžio krašto bajorų šeimų.
Panevėžio balsas, Panevėžys, 1994, nr. 49, p. 4 (Aleksandro Bistramo laiškas ,,Panevėžio balso“ redakJų valdos Švoiniekių vaitijoje micijai); POW (Polska Organizacja Wojskowa) Lietuvoje,
nimos dar 1556 m. Upytės valsčiaus insud. J. Rainys, Kaunas, 1936, p. 138–145, 178–182
(nuteistų organizacijos narių sąrašas).
ventoriuje. P. Juknevičius teigia: „1586 m.
102
1556 metų Upytės valsčiaus inventorius, parengė
Kazimieras Švoinickis Barklainiuose pastaA. Kaminskas, Vilnius, 2011, p. 212; Juknevičius P.
102
Barklainių dvaras, Tėvynė, 2002, nr. 63, p. 3–5.
tė mūrinę koplyčią“ , tiesa, nenurodo ži166
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nių šaltinio. Kad Švoinickiai XVI a. antroje pusėje Barklainiuose jau buvo įsikūrę, visai tikėtina, kelia abejonių būtent mūrinės koplyčios statyba. Jei šis faktas
pasitvirtintų, tai ši koplyčia būtų vienas iš pirmųjų mūrinių pastatų Panevėžio
krašte. Kadangi šaltinis nežinomas, kuriuo pasinaudota, negalima ir komentuoti.
Švoinickiai Barklainiuose tikrai jau buvo įsigyvenę XVII a. viduryje. 1658 m. jie
ant gražaus kalniuko pastatė koplyčią. Po dviejų šimtų metų, 1858 m., toje pat
vietoje Švoinickiai pastatė antrą mūrinę koplyčią, tai liudija įrašas fasado akmenyje,
dešinėje durų pusėje.
XIX a. pradžioje Barklainius valdė Adomas Švoinickis, kuris turėjo sūnus
Simoną (gim. 1783 m.) ir Aleksandrą (1788–1860). Dvarą broliai pasidalijo: Simonui priklausė 49 baudžiauninkai, o Aleksandrui – 21 valstietis. Aleksandras
susilaukė trijų sūnų: Metardo, Norberto ir Alberto. Po tėvo mirties, nuo 1860 m.,
Barklainius paveldėjo Norbertas (1895 m.) ir Metardas (m. 1902/5?, paskutinis
skaičius antkapiniame paminkle sunkiai įžiūrimas), jie taip pat perėmė ir dėdei
Simonui priklausiusį Barklainių dvarą. Šiems atskiriems dvarams prigijo pavadinimai – Tolimieji Barklainiai ir Kalno Barklainiai. Pačiuose Barklainiuose gyveno
ir ūkininkavo Metardas, o Norbertas Švoinickis gyveno Ukmergės apskrityje.
Metardas Švoinickis diegė pažangias naujoves dvaro ūkyje, ilgus metus vadovavo
Ramygalos taupomajai-skolinamajai draugijai, jis yra mūrinės koplyčios statytojas.
Po Metardo mirties Barklainius paveldėjo Zigmantas Švoinickis (Zygmunt Szwoynicki, 1874–1955 m.), paskutinysis Barklainių Švoinickių šeimos narys, suvaidinęs
svarbų vaidmenį XX a. pradžios parapijos ir Panevėžio gyvenime. Manoma, kad
jis buvo vedęs giminaitę iš Ródų dvaro Krekenavos valsčiuje, palikuonių nesusilaukė. Abiems Švoinickių Barklainių dvarams 1889 m. priklausė 400 dešimtinių,
1910 m. – 407 dešimtinės žemės103.
Skirtingai nuo Švoinickių, Zavišos XIX a. pirmojoje pusėje buvo parapijos
naujakuriai. Atrodo, kad pirmas iš jų, Juozapas Zaviša, įsigijo buvusį Šiukštų Jotainių dvarą po 1812 m., 1835 m. jį paveldėjo sūnus Aleksandras Zaviša (1813–1895).
A. Zaviša buvo vedęs Karoliną iš Sidorovičių, Stanislovo dukrą (1833–1901). Šeima
susilaukė šešių vaikų: Kazimiero (1860–1926), Antano (gim. 1862), Petro (gim. 1868),
Stanislovo (gim. 1872), Juzefos (gim. 1861) ir Joanos (gim. 1865). Antanas Zaviša
baigė Nikolajevo inžinierių mokyklą, dirbo Rusijoje tiesiant geležinkelius, grįžęs
į Lietuvą nusipirko Mažųjų Vadaktÿ
dvarą Krekenavos valsčiuje. Vienas iš jo 103
Dvarininkai, galintys balsuoti 1833 m. rinkimuose,
sūnų, Bogdanas, tarpukariu dirbo žurLVIA, f. 708, ap. 1, b. 1186, p. 1–18; Alfabetinis
dvarininkų sąrašas, 1834 m., LVIA, f. 708, ap. 2,
nalistu Kaune, antrasis, Olesius, dirbo
b. 1200, p. 56; Алфавитный списокь землевладъльцов
Lenkijos diplomatinėje tarnyboje, amКовенской губерніи, Ковно, 1881; Алфавитный списокь
землевладъльцов Ковенской губерніи, Ковно, 1889;
basados Romoje patarėju. Seseris Juzefą
1910 m. Panevėžio apskrities žemvaldžių sąrašas,
ir Joaną Zavišaites savo atsiminimuose
Kauno apskrities archyvas, f. I-18, ap. 1, b. 100;
V. Meištavičius mini kaip pamaldžias
Mulevičius L. Kaimas ir dvaras Lietuvoje XIX amžiuje,
Vilnius, 2003, p. 383–400; Памятная книжка
pagyvenusias paneles, pasišventusias
Ковенской губернии на 1902 год, Ковно, 1901, отдел I,
maldoms ir gyvenančias prie Panevėžio
с. 240; Žostautaitė P. Paskutinis Barklainių dvaro savininkas, Uliūnai, Vilnius, 1993, p. 156–164;
šv. Petro ir Povilo bažnyčios. Sekdamas
Jackiewicz M. Polske życie Kulturalne w Respublice
juo, tą patį kartoja ir P. Juknevičius.
Litewskiej 1919–1940, Olstyn, 1997, p. 187, 188,
294, 308.
Joana Zavišaitė iš tiesų buvo daug
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ryškesnė asmenybė, ji viena pirmųjų Panevėžio visuomenės veikėjų moterų, aktyviai dalyvavusi viešajame gyvenime. J. Zavišaitė yra viena iš Panevėžio katalikų
labdarių draugijos steigėjų, jos pirmininko pavaduotoja, valdybos narė, draugijos
bibliotekos lenkiškų knygų tvarkytoja, prie draugijos veikusios nelegalios lenkiškos
mokyklos mokytoja. Taip pat ji priklausė steigiamos Panevėžio mergaičių gimnazijos globėjų tarybai, ji ir viena „Oświatos“ draugijos kūrėjų104.
Ryškiausią pėdsaką istorijoje paliko Kazimieras Zaviša, vienas iš XX a. pradžios krašto ir visos Lietuvos dvarininkų lyderių. K. Zaviša, kaip ir jo jaunesnysis
brolis, baigė Nikolajevo inžinierių mokyklą, vėliau Peterburgo inžinerijos akademiją,
vadovavo irigaciniams darbams Vidurinėje Azijoje, XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje
grįžo į gimtuosius Jotainius, pastatė naujus dvaro rūmus, ėmė aktyviai dalyvauti
visuomeniniame gyvenime, buvo išrinktas Kauno gubernijos žemdirbių draugijos
viceprezidentu, 1905 m. liepą išrinktas Panevėžio apskrities atstovu į Kaune po
40 m. pertraukos carinės valdžios sušauktą dvarininkų suvažiavimą. Liudininkų
atmintyje jis išliko kaip stambus, išvaizdus, taisyklingų bruožų ponas. Buvo vedęs
Mariją iš Falevičių, aukštą, ūkišką, išmintingą moterį, su kuria susilaukė šešių
atžalų. Ježis (Jurgis) Zaviša tapo karininku, tvirtinama, kad jis tarnavęs Pietų
Amerikoje. V. Meištavičius mini Aleką (Aleksandrą) Zavišą, Lenkijos armijos poručiką ar rotmistrą, žuvusį kovoje su bolševikais 1919 metais. Lenkijos karo atašė
Lietuvoje L. Mitkievičius (Leon Mitkiewicz) prisimena rotmistrą Andrzejų Zavišą,
kuris 1938 m. ar 1939 m. buvo atvykęs į Lietuvą pasižiūrėti senosios tėviškės –
Jotainių, aplankyti giminių. Be to, K. Zaviša turėjo sūnų Joną Kazimierą (gim. 1902),
dukras Mariją Magdaleną bei Kristiną Juzefą (gim. 1900), paskutiniąją Jotainių
dvaro valdytoją, iš kurios jis ir buvo
nacionalizuotas 1940 metais. Jotainių 104
Алфавитный списокь землевладъльцов Ковенской
dvaras buvo vidutinio dydžio – 284
губерніи, Ковно, 1881; Panevėžio apskrities bajorų
šeimų sąrašai, 1881 m., LVIA, f. 708, ap. 2, b. 1694,
dešimtinės 1889 m., 281 dešimtinė –
p. 907 at. 908; Walerian Meysztowicz. Pašnekesiai
1910 m., po 1922 m. žemės reformos
apie laikus ir žmones, Vilnius, 2004, p. 97–99; Juknevičius P., Lukšytė S. Iš Jotainių praeities,
liko 80 ha žemės105.
Panevėžys, 2004, p. 12; Panevėžio kalendorius, PaneLabai retą pastovumą valsčiuje
vėžys, 1914, p. 27; Stakauskas J. Trys lietuvių
tautos pagrindai, PAVB RKRS, f. 122-2, p. 5, 8;
išlaikė Mickievičių giminė, seniausia
Kozakevičius J. Panevėžio visuomenės veikėjų
tarp iki XX a. vidurio išlikusių bajorų
sąrašas, Amžiaus kronika, MAB RS, f. 112-3, t. 3,
šeimų, toje pačioje vietovėje išgyvep. 71; Jackiewicz M. Lenkų draugija Oświata
(Švietimas) Panevėžyje 1919–1940, Panevėžio apskrinusi beveik keturis šimtus metų. Jų
ties institucinės bibliotekos: konferencija, Panevėžys,
žemės valda Barklainiuose minima dar
2000, p. 37–40.
1556 m., 1784 m. jiems priklausė Jo- 105 Gaigalaitė A. Lietuvos atstovai Rusijos valstybės
dūmoje 1906–1917 m, Vilnius, 2006, p. 110; Памятная
vaišoniai, Mikališkiai, Žudžių dvaras
книжка Ковенской губернии на 1906 год, Ковно, 1905,
ir palivarkas, smuklė. 1834 m. dvarelį
отдел IV, Губернская летописъ, с. 24; Walerian Meysztowicz. Pašnekesiai apie laikus ir žmones, Vilnius,
su 28 baudžiauninkais valdė Justinas
2004, p. 97–99; Mitkiewicz L. Kauno atsiminimai,
Mickievičius, 1889 m. – jo sūnus AntoVilnius, 2002, p. 99; Juknevičius P., Lukšytė S.
Iš Jotainių praeities, Panevėžys, 2004, p. 11–13;
nas (145 dešimtines). Šis dvarelis buvo
J u k n e v i č i u s P . , T r e b a i t ė K . Jotainių dvaras,
visai šalia Švoinickių dvaro, gyvenamaDvarų kultūra – Lietuvos kultūros dalis, Panevėžys,
2010, p. 136; Алфавитный списокь землевладъльцов
sis pastatas nugriautas apie 1950 m.,
Ковенской губерніи, Ковно, 1889; 1910 m. Panevėišlikęs lauko akmenų ūkinis pastatas
žio apskrities žemvaldžių sąrašas, Kauno apskrities
su įrašu „Folwark Borklain“, kur ilgą
archyvas, f. I-18, ap. 1, b. 100.
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laiką buvo tarybinio ūkio dirbtuvės. Prisimenama, kad dvarininko žmona globojo
valstiečių vaikus našlaičius, juos nemokamai gydė106.
Dauguma kitų parapijos bajorų šeimų nepasižymėjo tokiu pastovumu, turtais
ar aktyvia visuomenine veikla. XVIII a. pab. minimi Vereščinskiai (Verčinskiai,
Vercinskiai) valdė Katinÿ, Medžiūnų, Pabéržės, Raudonių kaimus, 1833 m. Jonui
Vereščinskiui (gim. 1791, Kristupo sūnui) Paberžės dvare priklausė 100 baudžiauninkų,
o 1889 m. jo sūnus Antonas turėjo 75 dešimtinių dydžio Jotainių dvarelį (Kazimieras
Vereščinskis tebevaldė Paberžę, kuri tuo metu buvo priskirta Panevėžio valsčiui),
XX a. pradžioje šeima valsčiuje žemės nebeturėjo. 1784 m. Lukjanskiui priklausė
Grini¿nų kaimas, 1789 m. Upytės pavieto pilies teisėjo Aleksandro Lukjanskio
Jotainių dvare veikė mokykla, XIX a. antroje pusėje šios šeimos stambesnių valdų
valsčiuje neliko. Tokia tendencija įprasta, be jau minėtų, per šimtmetį iš valsčiaus
pasitraukė Daukšų, Bitautų, Zabielų, Konevskių, Židškevičių ir kitos šeimos. Valdas
įsigijo naujos – minėti Jasiukovičiai, Korženevskiai, Maleckiai, Paškevičiai, Voroničiai ir kiti. Iš 1784 m. parapijos apraše minimų 24 bajorų žemvaldžių giminių
XIX a. 9 dešimtmetyje žemės valdas Ramygalos valsčiuje tebeturėjo šešios, tiesa,
be jų valdas išlaikė ir Bistramai, bet jų Bistrampolis pateko į Panevėžio valsčių107.
XVIII a. pabaigoje bajorą drabužiai ryškiai išskyrė jį iš kitų luomų. Vyrai
paveldėjo per šimtmečius susiklosčiusį kontušinį kostiumą: žiponą (panašus į chalatą
ar priekyje susagstomą suknelę, tai ilgas drabužis stačia apykakle, siaurėjančiomis
rankovėmis, šilkinis ar medvilninis, dažniausiai šviesių spalvų, dėvimas namie,
o išeigoje ar per šventes ant jo nešiojo kitus drabužius) ir kontušą (ilgas, priekyje susagstomas, nuo talijos platėjantis drabužis su laisvai ant pečių, nugaros
pusėje, kabančiomis tik dekoratyvinėmis rankovėmis, siūtas iš storesnių šilkinių
ar medvilninių audinių, tamsesnis, kontrastuojantis su žiponu), kuriuos puošė galionai-apsiuvai, sagos, kilpos, pasižymėjimo ženklai. Kontušą susijuosdavo plačia
juosta108, ant atskiros juostos buvo kabinamas kardas, avimi geltoni, rudi ar raudoni
smailianosiai batai su įvairaus ilgio aulais, ant galvos  užsidėdavo kailiu apsiūtą
kepurę, arba konfederatę (kepurę su kvadratiniu viršumi). Kostiumo dalis taip
pat buvo ir šauniai užraityti ūsai, ir šukuosena – „čiupryna“: plaukai aukštai, virš
kaktos ir smilkinių, buvo nuskutami, o
viršugalvyje apvaliai apkerpami, kartais 106
1556 metų Upytės valsčiaus inventorius, parengė
paliekamas ilgas kuokštas vadintas „čiuA. Kaminskas, Vilnius, 2011, p. 98; 1784 m. Ramygalos parapijos aprašymas, LVIA, f. SA, b. 19254,
bu“. Visos kostiumo dalys – kiekvienas
p. 81–84; Dvarininkai, galintys balsuoti 1833 m.
drabužis, jo kirpimas, medžiaga, spalva,
rinkimuose, LVIA, f. 708, ap. 1, b. 1186, p. 1–18;
Алфавитный списокь землевладъльцов Ковенской
kombinacija, papuošimai, ypač kontuгуберніи, Ковно, 1889; Gabulaitė E. Barklainiai,
šinės juostos dekoras, ginklai ir galvos
PAVB RKRS, f. 9-532, p. 1–3.
apdangalas turėjo reikšmę, teikė žinių 107 1784 m. Ramygalos parapijos aprašymas, LVIA,
f. SA, b. 19254, p. 81–84; Dvarininkai, galintys
apie asmens rangą ir net informaciją,
balsuoti 1833 m. rinkimuose, LVIA, f. 708, ap. 1,
kokia proga jis išsipuošė.
b. 1186, p. 1–18; Алфавитный списокь землевладъльцов
Ковенской
губерніи, Ковно, 1889; 1910 m. Panevėžio
Šis tautinis bajorų kostiumas jau
apskrities žemvaldžių sąrašas, Kauno apskrities arXVIII a. pabaigoje turėjo savo opozichyvas, f. I-18, ap. 1, b. 100; Juknevičius P. Kiek
metų mokyklai Jotainiuose, Tėvynė, Panevėžys,
ciją – plintančią europietišką madą,
1999, nr. 99 p. 7.
kurią pradžioje dalis bajorų priėmė 108 Dažnai ši juosta pagal garsiausią gamybos vietą
priešiškai, todėl provincijoje tradicinė
vadinama Slucko juosta.
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dėvėsena ilgai dar buvo populiari. Pirmiausia sostinėse, tarp aristokratų, vėliau
ir žemesniuose sluoksniuose kasdieniu drabužiu tapo frakas ir aptemptos kelnės.
Frakas su siauresnėmis ar platesnėmis kelnėmis ir pabrėžta talijos linija kasdieniu
drabužiu išliko iki šimtmečio vidurio. Jį pakeitė surdutas (dvieilis, per liemenį
siauresnis švarkas ilgais skvernais), kuris trumpėdamas tapo šiuolaikiniu švarku,
o frakas iš kasdienio drabužio tapo ypač iškilmingas. Šiandieninis kostiumas,
sudarytas iš švarko, liemenės ir kelnių, surdutą galutinai išstūmė paskutiniame
amžiaus dešimtmetyje. Vėliau keitėsi tik kostiumo ilgis, plotis, spalva ir apykaklės
forma. Paplito fetrinė skrybėlė, beveik visą šimtmetį populiarus cilindras tapo
aukštuomenės atributas. 6–10 dešimtmečiais retas vyras buvo be barzdos ar ūsų,
buvo populiarios žandenos.
Moterų drabužiuose XIX a. pradžioje buvo pabrėžiamos natūralios linijos, plastiškumas, madinga buvo liekna ir aukšta figūra, naudota daug nėrinių.
1809 m. išrastas korsetas, kankinęs savo aukas visą šimtmetį. Amžiaus pradžioje
jį dėvėjo ir vyrai. Nuo antrojo amžiaus trečdalio buvo ypač pabrėžiama siaura
talija, įspūdį labai stiprino kontrastingai plačios rankovės ir paplitęs krinolinas,
karaliavęs iki pat devintojo dešimtmečio, pasiekdamas milžiniškų dydžių – kartais
jo plotis buvo didesnis už moters ūgį. Nors krinolinas buvo aštriai kritikuotas
amžininkų, bet viešai pasirodyti be jo buvo nepadoru. Amžiaus viduryje tapo
madinga suknias perkrauti įvairiomis detalėmis: mezginiais, raukiniais, siuviniais.
Prasidėjus šeštajam dešimtmečiui, atsirado toniūras – krinolinas, atsikišęs užpakalyje. Krinolinas galutinai išnyko tik paskutiniajame XIX a. dešimtmetyje, jį pakeitė
apačioje platėjantis sijonas. XX a. pradžioje moterų madai įtaką pradėjo daryti
moderno stilius, atsirado naujas figūros siluetas. Buvo atsisakyta dirbtinių formų,
vėl madinga tapo natūrali figūra, bet korsetas vis dar išliko109.
Žinoma, spėti su europinės mados tendencijomis parapijoje galėjo tik keletas bajorų šeimų, kiti tenkinosi mėgdžiojimu ir detalėmis, šios mados darė įtaką
valstiečių aprangai. XIX a. viduryje drabužiais demonstruota ir pilietinė pozicija.
Kontušinis kostiumas bajorijai asocijavosi su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste ir
auksinės laisvės laikais. 1831 m. sukilimo metu jis tapo neoficialia sukilėlių uniforma, todėl patriotinės nuostatas demonstruojanti senoji bajorų apranga buvo
uždrausta. 1861 m., kilus manifestaciniam judėjimui prieš Rusijos valdžią, kontušai,
žiponai, konfederatės buvo vėl demonstratyviai nešiojami. Moterys nešiojo simbolinį
gedulą dėl padalytos valstybės, dėvėjo juodus mezginius su baltais kryželiais,
naudojo smeigtukus, seges, diržų sagtis su Vyčiu ir ereliu110.
Smulkiųjų bajorų maistas kažin ar daug skyrėsi nuo valstiečių. O turtingųjų?
Štai kokį meniu rekomenduoja 1863 m. išleista „Kucharka litewska“111 kovo mėnesio
ketvirtadienio pietums: žuvies sultinys
su maltos mėsos gabalėliais, su krienais 109
Martinaitienė G. Kontušo juostos Lietuvoje, Vilnius,
kepta lydeka, kotletai su bulvėmis, čirš2007, p. 22–27; Guzevičiūtė R. Kontušas ar frakas,
Vilnius, 1993; Guzevičiūtė R. Lietuvos bajorijos
kinta stinta ar seliava, angliški pyragaikostiumas bendraeiropietiškos kultūros kontekste
čiai. Rugsėjo sekmadienį šeimininkėms
(1830–1863 m.), Lituanistika, 1991 m. Nr. 3(7)-4 (8);
Guzevičiūtė R. Tarp rytų ir vakarų, Vilnius, 2006;
patariama pateikti pomidorų sriubą,
Мерцалова М. Н. История костюма, Москва, 1972.
mėsą su itališku padažu, kalakutieną, 110 Guzevičiūtė R. Kontušas ar frakas, Vilnius, 1993.
prancūziškus obuolių pyragėlius. Lap- 111 Kucharka litewska, Wilno, 1863.
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kričio šeštadienį: balinta agurkų sriuba, sterkas sviesto padaže, keptas lynas arba
karšis, daržovių salotos iš ryžių su obuoliais padengtos uogienės putėsiais. Ši 500
puslapių knyga siūlo 71 sriubos receptą, 35 padažus, 57 daržovių patiekalus, 71
žuvies, 53 jautienos ir 41 veršienos ir tik po 15 avienos bei kiaulienos patiekalų.
Ypač turtingas desertų skyrius: 41 torto receptas, 47 desertiniai pyragėliai, 19
pyragėlių prie kavos ir arbatos, 39 pyragėliai su daržovėmis, 25 pyragų receptai,
vafliai, ledai, kremai, zefyrai, grietinėlė, sausainiai, pudingai, keksai, uogienės,
sirupai, sultys, marcipanai, cukrainiai, konfitiūrai...
Bajorų sodybos buvo tokios pat įvairios, kaip ir jų turtinė padėtis. Disponuojame trumpais dvarų ir dvarelių gyvenamųjų pastatų aprašymais, 1940 m.
padarytais dailininkų V. Dilkos ir P. Puzino, bandžiusių inventorizuoti kultūros
paveldą. Juose atsiskleidžia dvarų vaizdas po keletą dešimtmečių vykusio nuosmukio, palikusio ryškių pėdsakų  net pastatų išorei, bet nepakeitusio  jų dydžių,
statybinių medžiagų, likusių iš XIX amžiaus. Švoinickių Barklainiai:
„Dvaras apsuptas labai didelio sodo su aukštais medžiais aplinkui. Gyvenamasis rūmas
medinis ir labai didelis, su keliomis medinėmis kolonomis, kurių seniau būta dažytų.
Dabar namo būklė vidutinė, tačiau meniškos vertybės neįžvelgiamos“.
Dvaro pastatų kompleksą sudarė medinis rūmas, kumetynas, sandėlis, dirbtuvės,
svirnas, tvartas, klojimas, daržinė, ledainė. Gražiai buvo prižiūrima aplinka: žydėjo gėlynai, sode buvo du prižiūrimi vandens telkiniai, sodą ir keliukus juosė
alėjos. Belazaravâ:
„Dvaras didelis. Gyvenamasis namas medinis, senas, tačiau rūpestingai palaikomas ir
įspūdį duoda gan švarų. Jame gyvenama apylinkės daktaro. Kad rūmai ar kiti jo trobesiai
būtų meniškai vertingi, nepanašu“.
Michališkis:
„Pats dvaras visai sunykęs ir visai nesiskiria nuo ūkininko sodybos“.
Linogiris: „Dvaras aukštesnėje vietoje, apsuptas didelio sodo. Gyvenamasis namas medinis, su prieangiu. Jo stogą remia 4 medinės kolonos, kurių menki kapiteliai šiek tiek
primena Korintiškus kapitelius. Durys išpjaustytos ornamentais, bet nėra labai meniškos.
Rūmo vidus pasibaisėtinas.“
Juozapavâ: „Dvaras panašus į ūkį“.
Musnickių Aukštadvaris: „Apaugęs senais didžiuliais medžiais. Kadaise būta gražaus
parko. Rūmas mūrinis, ir, palyginti su kitais valsčiaus dvarais, gerai atrodo. Vienoje
pusėje lyg apvalus bokštas, kuris pakyla aukščiau stogų. Į sodą išeina terasa (dabar apgriuvusi). Rūmas viduje buvęs dekoruotas, bet dabar visa išdilę ir išblukę. Dvaras kalvoje,
viduryje pelkių, iš toli matosi“.
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Zavišų Jotainiai: „Į dvarą tik atvykus, krinta į akis jų didžiulis gyvenamasis rūmas –
mūrinis, 2-jų aukštų. Stilius – prieškarinės architektūros turtingas pavyzdys. Rūmas
labai didelis. Iš vieno galo senas priestatas (daug senesnis už visą rūmą) apvalaus bokšto
formos. Vidus gerai suplanuotas, o apvalusis bokštas tuščias ir balandžių nugyventas.
Jo grindys aplūžusios ir pavojinga vaikščioti. Dvare galvojama steigti ūkio mokyklą.“112
Iš dvarų interjero detalių dailininkų susidomėjimo susilaukė juose saugoti paveikslai, indai, senos knygos ir dokumentai.
Didžiausią architektūrinę ir istorinę vertę iš buvusių dvarų sodybų turi Brunovų Pavermenė ir Bistrampolis, kuriuos nuo sunykimo ir suniokojimo išgelbėjo tai,
kad sovietiniais laikais juose veikė įstaigos, kurios juos bent minimaliai prižiūrėjo.
Bistrampolio dvaro pastatų naujojo komplekso statybą pradėjo apie 1845 m.
Karolis Bistramas. Senasis medinis rūmas buvo nugriautas, naujasis romantinio
klasicizmo mūrinis pastatas baigtas 1850 m. Komplekso statyba su parko įrengimu
truko iki 1863 m. Į rūmus nuo pagrindinio kelio vedė gluosnių alėja, abipus jos
buvo dvi kūdros, 4,5 ha dydžio parkas buvo paįvairintas dirbtinėmis kalvelėmis,
mediniais tilteliais per netaisyklingos formos tvenkinį. Reprezentacinį kiemą su lašo
formos parteriu formavo rūmai ir iš abiejų pusių stovintys žirgynas bei svirnas.
Rūmai buvo dviaukščiai, stačiakampio plano, pagrindinį įėjimą pabrėžė keturių
kolonų portikas. Pastato vidaus planas buvo asimetriškas, pirmojo aukšto dešinę
pusę užėmė didelė priėmimo salė. Į antrąjį aukštą vedė mediniai laiptai, kuriuos
puošė nišos su skulptūromis. Antrajame aukšte buvo įrengti didesni ir mažesni
salonai, valgomasis, kabinetas ir biblioteka. Grindys – įvairių raštų parketas ar
lakuotas medis, sienos tapetuotos. Pastatui šildyti buvo įrengti židiniai, koklių
krosnys. Baldai – Liudviko XVI, Liudviko Filypo, empyro stiliaus, rūmų archyve
dar saugomi dokumentai su karalių parašais113.
Nors ir kokia romantiška kelionė po senuosius rūmus, bet svarbiausia
dvaro funkcija yra žemės ūkio produkcijos gamyba rinkai. Didžiąją XIX a. dalį
pagrindinis prekinis Lietuvos dvarų ūkių gamybos produktas buvo grūdinės kultūros, ypač žieminiai rugiai. Dalis jų
buvo sunaudojama degtinės gamybai,
112
Juknevičius P. Barklainių dvaras, Tėvynė, Panevėbet daugiausia per Rygos ir Liepójos
žys, 2002, nr. 63, p. 3–5; Žostautaitė P. Paskutinis
uostus buvo eksportuojama į užsienį.
Barklainių dvaro savininkas, Uliūnai, Vilnius, 1993,
p. 160; Juknevičius P. Belazariškis, Panevėžio balRamygalos valsčius ekonomine prasme
sas, Panevėžys, 1994, nr. 29, p. 5; Juknevičius P.
XIX amžiuje buvo bendros Europos rinMikališkis, Panevėžio balsas, Panevėžys, 1995, nr. 101,
p. 5; Juknevičius P. Lingerio dvaras, Tėvynė,
kos dalis. Linai dvaruose po baudžiavos
Panevėžys, 2002, nr. 63, p. 3–5; Juknevičius P.
panaikinimo, skirtingai nei valstiečių
Juozapava, Panevėžio balsas, Panevėžys, 1995, nr. 56,
p. 7; Juknevičius P. Juozapavos dvaras, Tėvynė,
ūkiuose, buvo mažai kultivuojami, nes
Panevėžys, 2002, nr. 63, p. 3–5; Juknevičius P.
jų pirminis apdirbimas reikalavo daug
Zavišų valda, Panevėžio balsas, Panevėžys, 1994,
brangios darbo jėgos. Po baudžiavos
nr. 17, p. 5; Juknevičius P. Aukštadvaris, Panevėžio
balsas,
Panevėžys, 1994, nr. 41, p. 5.
panaikinimo dvarai turėjo prisitaiky- 113
Levandauskas V. Bistrampolio dvaro sodyba,
ti prie naujų sąlygų – pereiti prie
Lietuvos architektūros istorija, red. A. Lagunavičius,
Vilnius, 1994, t. 2, p. 355–366; Tauras A. Mūsų
samdomojo darbo. Po 1863–1864 m.
parkai, Vilnius, 1989, p. 41; Juknevičius P. Dar
sukilimo caro valdžia visiems „lenkų“
kartą apie Bistrampolį ir Bistramus, Panevėžio balsas,
Panevėžys, 1994, nr. 49, p. 4.
kilmės, tai yra vietiniams dvarininkams,
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kaip nuobaudą uždėjo 10 proc. pelno mokestį, žemę jie legaliai galėjo įsigyti tik
paveldėjimo keliu. Taip buvo siekiama juos smukdyti, plėsti patikimesnių rusų
dvarininkų žemėvaldą. Dėl grūdų gamybai nepalankios Europos rinkos kainų
konjunktūros dviem paskutiniaisiais amžiaus dešimtmečiais dvarų ūkiai pasuko
pienininkystės vystymo kryptimi. Tam nepakako prisipirkti gerų veislių karvių,
reikėjo iš pagrindų keisti visą ūkininkavimo sistemą: įvesti daugialaukę sėjomainą,
į ją įtraukti daugiametes žoles ir šakniavaisius galvijams šerti, gerinti pievas, įsigyti
pažangų žemdirbystės inventorių, kad šis būtų naudojamas veiksmingai, laukuose
reikėjo nurinkti akmenis, iškirsti krūmus, laukus drenuoti, įsigyti geresnių veislių
traukiamosios jėgos – arklių. Visa tai reikalavo geresnių ūkinių pastatų, trąšų
naudojimo, žinių, energijos ir užsispyrimo. Ši revoliucija žemės ūkyje negalėjo
įvykti be didelių investicijų, kurių pagrindiniai šaltiniai buvo du: miško kirtimas
ir paskolos iš bankų.
Kas buvo būdinga moderniems valsčiaus dvarų ūkiams? Štai kokią informaciją apie Belazaravos dvaro ūkį 1897 m. pateikia jo nuomotojas Zaštautas:
,,Dvare buvo 132 dešimtinės ariamos žemės ir 75 dešimtinės pievų, 279 dešimtinės miško. Darbinių arklių 24, stambiųjų raguočių 100, nuolatinių darbininkų 15. Naudojama
dešimtlaukė sėjomaina: vienas laukas pūdymas, kurio kiekviena dešimtinė tręšiama 60
porinių vežimų mėšlo; antras laukas – žieminiai rugiai ar kviečiai, atsižvelgiant į dirvą;
trečias ir ketvirtas laukai – dobilai; penktas laukas – žieminiai javai; šeštas laukas –
bulvės, pupos ir vikiai; septintas laukas – miežiai; aštuntas laukas pavasarį tręšiamas
mėšlu, sėjami žirniai, po jų nuėmimo tręšiama superfosfatu arba tomamilčiais; devintas
laukas – žieminiai javai; dešimtas laukas – avižos“114.
M. Švoinickio Barklainių dvaro ūkį XIX a. pabaigoje gana detaliai aprašė
L. Mulevičius. Ten irgi buvo dešimtlaukė sėjomaina, kai orientuotasi į pašarinius
augalus – du laukus užėmė dobilai ir daugiau kaip vieną – vikiai. Pašarinių žolių
sėklą pirkdavo Varšuvoje, 1897 m. iš 175 dešimtinių pievų apie ketvirtis jau buvo
sukultūrinta. Galvijai tvartuose buvo šeriami tris kartus per dieną susmulkintais
dobilais, pridėjus avižinių šiaudų ir susmulkintų runkelių, visa tai buvo apšlakstoma
sūriu vandeniu ir apibarstoma miltais. Taip pat jie buvo šeriami ir šienu. Veršius
nuo karvės po gimimo atimdavo kitą dieną, 4 mėn. girdydavo pienu, vėliau –
pradėdavo duoti sėmenų, žirnių miltų, dar vėliau – avižų ir runkelių. Tvartas
buvo 15 × 6 sieksnių115 dydžio, 2 sieksnių aukščio. Vanduo gyvuliams girdyti
buvo pumpuojamas į šalia ėdžių stovinčius puskubilius. Dvare buvo laikoma 40
veislinių karvių, primilžis – apie 1898 m. buvo 245116 kibirų per metus, tuomet
tai buvo geriausias rezultatas visoje Kauno gubernijoje. Apie 1895 m. Barklainių
dvare buvo įsteigta viena pirmųjų Panevėžio apskrityje pieninių117.
114
Г у к о в с к i й K . Поневежскiй уъздь, Памятная
Skirtingai negu valstiečiai, bajorai
книжка Ковенской губернии на 1898 год, Ковно, 1897,
save suvokė kaip politinę klasę, kaip
отдел IV, с. 133.
piliečius, kurie atsakingi už visuome- 115 1 sieksnis – 2,13 m.
116
1 kibiras – 12, 3 l.
nės ateitį, taip pat, jų nuomone, už 117 Mulevičius L. Kaimas ir dvaras Lietuvoje XIX
reikalingus globos valstiečius. Tokia jų
amžiuje, Vilnius, 2003, p. 383–401.
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laikysena susiformavo ankstesniais amžiais, kai bajorai iš tiesų buvo nepaneigiamas
valstybės valdantysis sluoksnis. Per visą XIX a. ir XX a. pradžią jie išlaikė labai
stiprų savo, kaip privilegijuoto luomo, savimonę ir visą laiką užėmė atviresnę ar
nuosaikesnę opoziciją caro valdžiai. Tai liepsnojantis, tai prigęstantis bajorų ir Rusijos
valstybės konfliktas visą XIX a. buvo vienas svarbiausių Lietuvos istorijos veiksnių.
Dvi šio konflikto viršūnės buvo 1831 m. ir 1863–1864 m. sukilimai. Nors
abiejų vadovybėje buvo skirtingų nuomonių dėl ateities, bet generaline kryptimi
laikytas Abiejų Tautų Respublikos atkūrimas. Abiejų sukilimų varomoji jėga buvo
bajorija, jie abu savo ištakomis siekė buvusią ilgaamžę partnerę – Lenkiją.
1831 m. sukilimo metu sukilėliai kurį laiką kontroliavo visą Lietuvos teritoriją,
išskyrus sostinę Vilnių. Upytės apskritis buvo vienas aktyviausių sukilimo regionų
ir ramygaliečiai kartu su kitais apskrities sukilėliais veikė Ukmergºs ir Vilniaus
apskrityse, dalyvavo nesėkmingame Vilniaus puolime, Prastavonių mūšyje prie
Šeduvõs, vėliau jų būriai prisijungė prie į Lietuvą įžengusių generolo A. Gelgaudo
vadovaujamų Lenkijos reguliariosios armijos dalinių. Upytės apskrityje organizuoti
sukilimą Vyriausiasis sukilėlių komitetas pavedė Kazimierui Truskovskiui. Sukilimas apskrityje prasidėjo kovo 28 dieną. Kitą dieną K. Truskovskis kartu su kitais
sukilimo iniciatoriais atvyko pas apskrities bajorų vadovą, grafą Karolį Zaluskį ir
įkalbėjo jį dėtis prie sukilėlių. Grafas balandžio 7 d. buvo išrinktas vyriausiuoju
apskrities sukilėlių vadu.
K. Zaluskiui birželio mėnesį įsijungus į lenkų kariuomenę, sukilėlių apskrities
komiteto pirmininku tapo K. Truskovskis. Jis tęsė pasipriešinimą ir pasibaigus
pagrindinėms kovoms, lenkų kariuomenei išvykus, kai organizuotai buvo kovojama tik Telšių apskrityje ir Truskavos apylinkėse. Aišku, kad jį palaikė aplinkinių
bajorkaimių smulkieji bajorai, visada pasiruošę ištraukti kardą „už Laisvę ir Konstituciją“, o slėpė didžioji Žarčių pelkė. Po sukilimo Pagelupės ir Likėnų bajorai
prisiekė, kad sukilime nedalyvavo, bet kažin ar kas jais tikėjo118. Rugsėjo 1 dieną
iš Panevėžio prieš K. Truskovskį buvo pasiųsti 155 pėstininkai ir 25 kazokai. Po
smarkaus susišaudymo rusai bijojo likti vietoje naktį ir atsitraukė į Panevėžį. Iš
čia rugsėjo 14 d. išžygiavo stambesnės pajėgos – majoro Talantovo batalionas, 20
kazokų ir 2 patrankos. Rugsėjo 15 d. rytą jie pasiekė Truskåvą, kur K. Truskovskio
sukilėliai juos iš karto apsupo. Kai atidengė ugnį iš patrankų, sukilėliai pasitraukė.
Tik po dviejų dienų priešui pavyko aptikti K. Truskovskio stovyklą, buvusią vos
už 3 km. Sukilėlius išblaškė:: vieni pakliuvo į nelaisvę, kiti grįžo į namus119. Senų
žmonių pasakojimu, iš mūšio, kurį kaimiečiai girdėjo vykstant miške, grįžtantys
rusų kazokai pasakė: „Dabar būkite ramūs – Truskovskį prigirdėm ežere“120.
Bet neprigirdė, K. Truskovskis išsigelbėjo, vėliau apsigyveno Da÷gpilio
apylinkėse, kur slapstėsi Visockio pavarde, tarnavo grafo J. Pliaterio medžiokliu.
1835 m. jis buvo atpažintas, suimtas ir
1839 m. nuteistas katorgos darbams iki
118
Truskavos ir Anciškių parapijų 1831 m. sukilėgyvos galvos. Mirė Minsko kalėjime.
lių sąrašai, 1831 m., LVIA, f. 708, ap. 1, b. 1186,
Seni žmonės pasakoja, kad giliame savo
p. 123–130.
dvaro malūno tvenkinyje K. Truskovs- 119 Sliesoriūnas F. 1830–1831 metų sukilimas Lietuvoje,
Vilnius, 1974, p. 84–131, 365–366.
kis su kasininku buvo paslėpęs auksą. 120 Krištonaitis S. Truskava, PAVB RKRS, f. 9-561,
p. 118–119.
Buvę jo net trys statinaitės. Vėliau jis
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auksą dėl saugumo išgriebęs, nugabenęs į Pašilių mišką ir užkasęs prie Lieležerio. Ne vienas žmogus, eidamas į mišką, imdavęs ilgą geležinį virbalą, kuriuo
bedžiodavo žemę, bet nieko neaptikęs. Tas auksas ir iki šios dienos tebegulįs.
Reikia jo ieškoti Pašilių girioje, prie Lieležerio kranto, kur iš vieno kelmo auga
ąžuolas, uosis ir beržas...121
1863–1864 m. sukilimas prasidėjo po keletą metų trukusio demokratiškesnio
valdymo režimo, kurį inspiravo Rusijos pralaimėtas Krymo karas ir naujojo caro
Aleksandro II demokratiškesnės nuostatos, reformų programa. Visuomenėje keletą
metų augo įtampa, vyko įvairių pažiūrų bajorų pasitarimai ir svarstymai, išryškėjo
skirtingos ateities programos, 1862 m. prasidėjo masinės demonstracijos. Vienas
toks pasitarimas 1862 m. vasario mėnesį vyko Kaune. Jame iš kiekvienos apskrities
dalyvavo po du bajorus. Panevėžio apskričiai atstovavo ramygaliečiai Anupras
Gombrovičius iš Linogirio ir Boleslovas Černevskis (Bolesłow Czerniewski)122. Dėl
ne visai aiškių priežasčių pasitarimo nariai buvo areštuoti, administracine tvarka
ištremti į Tobòlską, jų dvarai konfiskuoti. E. Gabulaitė yra užrašiusi išlikusius
atsiminimus apie tuos įvykius, papasakotus vaistininko Jono Gaidamavičiaus. Jo
teigimu, A. Gombrovičius po arešto buvo atvežtas į Linogirį, ginkluotos palydos
lydimas per Ramygalą nuvežtas į Aukštadvarį ir atgal, jis pats kelionės metu
susirinkusiems kaimiečiams mojavo nosine. Matyt, tokia demonstracija siekta
valstiečius įbauginti. Žmonių atmintyje ši scena išliko ilgai123.
Su sukilimo organizavimu tiesiogiai susijęs Leopoldo Sopockio (Leopold
Sopoćko) Liudvikavos (Sokìlių) dvaras šalia Ramygalos. 1862 m. lapkritį jame
įvyko nedidelis pasitarimas, kur dalyvavo Lietuvos bajorijos lyderis J. Geištoras,
čia susipažinęs su vienu garsiausiu sukilimo vadu, gydytoju Boleslovu Dluskiu,
tik atvykusiu būsimuoju Kauno gubernijos sukilėlių komisaru J. Koscialkovskiu,
Paberžės (vieno sukilimo centrų) dvarininku Stanislovu Šilingu124.
Ramygalos valsčius į sukilimą įsijungė nuo pat jo pradžios. Balandžio viduryje Truskavos miške į vieną junginį sukilėlius rinko Kauno gubernijos sukilimo
vadas Z. Sierakauskas, netoli Truskavos buvo surengta pasala rusų daliniui, įsigyta
šiek tiek ginklų. Čia prie sukilėlių kariuomenės prisijungė Antano Mackevičiaus
būrys. Ramygala, tik 30 km. nutolusi
nuo Paberžės, A. Mackevičiaus būrio 121
Krištonaitis S. Truskava, PAVB RKRS, f. 9-561,
veikimo bazės, todėl buvo jo veiklos
p. 118–119.
122
Boleslovas Černevskis (1826–1882, Juozapo sūareale. Dokumentai liudija šio vieno
nus), buvo visuomenės gerbiamas žmogus, kandižymiausių sukilimo vadų veiklos epidatas į Taikos tarpininkus, jam priklausė Janapolės
ir Butaičių dvarai. Žmona Stanislova buvo iš
zodų Ramygalos parapijoje. Birželio
Koplevskių.
mėnesį, persekiojamas gausesnių caro 123 Pamiętniki Jakuba Gieysztora z lat 1857–1865,
sud. T. Korzon, Vilnius, 1913, t. 1, s. 02, 207,
armijos jėgų, A. Mackevičiaus būrys
229, 323, 377; G a b u l a i t ė E . 1863 m. sukilimo
iš Šíluvos per Ramygalą nužygiavo į
atsiminimai, PAVB RKRS, f. 9-304, p. 1–4.
Š¸tą, o liepos 31 d. jo būrys su rusais 124 Pamiętniki Jakuba Gieysztora z lat 1857–1865,
sud. T. Korzon, Vilnius, 1913, t. 1, s. 180; Maksikovėsi prie Bistrampolio125. Apie pirmąjį
maitienė O. Lietuvos sukilėlių kovos 1863–1864 m.,
įvykį išliko trumpi atsiminimai: „Vieną
Vilnius, 1969, p. 14.
pavasarį nuo Kauno atidainavo lenkiškai. 125 M a k s i m a i t i e n ė O . Lietuvos sukilėlių kovos
1863–1864 m., Vilnius, 1969, p. 115–116, 145; BičBuvęs ir Antanas Mackevičius“. Sukilėkauskas-Gentvila L. 1863 metų sukilimas Lietuvoje,
Vilnius, 1958, p. 253–254.
liai Ramygaloje pernakvoję ir išvykę
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Vadoklių keliu. Vėliau atvykęs kazokų būrys iškrėtė gyventojus, surinko vyrus ir
nuvarė į Panevėžį. Išplakę paleido namo. Į sukilimą įsijungė ir Ramygalos kunigai,
broliai Jurgis ir Placidas Šarkauskai126
Žymiausiu parapijos sukilėliu laikytinas Mykolas Šiukšta, Gudelių savininkas,
aktyvus anticarinių manifestacijų dalyvis. Jis įstojo į A. Mackevičiaus formuojamą
sukilėlių būrį, kartu kovėsi lemiame mūšyje prie Biržų, vėliau – I. Leskausko
būryje. Birželio mėnesį suformavo savarankišką raitelių būrį iš 40 vyrų ir veikė
tarp Ramygalos ir Upôtės, tame pelkių ir balų areale. Žinoma, kad būrys prie
Ramygalos surengė sėkmingą pasalą. Po poros mėnesių M. Šiukšta vadovavimą
perdavė kitam vadui, pats vėliau išvyko į užsienį127. Netoli nuo Barklainių sukilėlių
stovykla buvo įrengta sunkiai prieinamoje vietoje, Šunmarkės miške, aplinkui buvo
pelkės, kur žmogus ir gyvulys prasmegdavo. Pasakojama, kad pelkėse net rusų
kareiviai nuskendo: „Tik štikai pasimatė ir nuburbuliavo“. Ant Virbaukščio kalnelio
buvusi įrengta žiemos stovykla, kurios žeminių likučiai išsilaikė iki 1937–1938
metų128. Sukilime dalyvavo ir Teodoras Černevskis iš Barklainių dvaro, po sukilimo
jį ištremė į Sibirą, konfiskavo jam priklausiusią dvaro žemės dalį129.
1863–1864 m. sukilimas buvo paskutinis visą Lietuvą apimantis įvykis, kuriam
vadovavo bajorija. Po jo sekė represijos, emigracija, apribojimai disponuoti žeme,
dvarininkams buvo uždėtas 10 proc. kontribucijos nuo grynojo pelno mokestis,
bajorų katalikai buvo šalinimi iš visų valdymo ir administracijos, teismų, švietimo įstaigų. Tuo metu reikėjo  prisitaikyti prie ekonominių sąlygų po baudžiavos
panaikinimo, konkurencija su valstiečiais žemėvaldos srityje, bendras nusivylimas
pamažu pakirto bajorijos jėgas. Aleksandro II reformos 7–8 dešimtmečiais suteikė
daugiau teisių kitiems luomams, todėl susvyravo privilegijuota bajorų padėtis.
Patys bajorai išliko aktyvūs visuomenės veikėjai iki pat Pirmojo pasaulinio karo,
jie kūrė ateities strategijas, steigė organizacijas, buvo kultūros ir dažnai ekonomikos
lyderiai, bet luomas buvusių pozicijų nebeatgavo. Bajorų įtaką palaikė išlaikytas
turtas, tradicija, visuomeninis aktyvumas, geresnis nei kitų luomų išsilavinimas,
platesnis požiūris į pasaulį. Bajorijos laukė labai sudėtingas iššūkis – tautinės
tapatybės pasirinkimas.
Lemiamą smūgį Lietuvos bajorijai kirto 1922 m. žemės reforma, o galutinai
ją sunaikino 1940 m. okupacija, nacionalizacija ir represijos. Štai E. Gabulaitės
pažįstamo Žudžių dvarelio savininko likimas:
„1941 m. birželį Arimavičius su žmona
ir dukteria buvo deportuoti. Vėliau grįžo
iš Sibiro, kaipo lenkų tautybės, emigravo
į Lenkiją. Ten už namą Panevėžyje (Gogolio g. ir S. Nėries g. kampas) prie bažnyčios, šalia mokytojo St. Janausko namo
(S. Nėries g. 4–1), gavo prastą namelį su
teise juo naudotis iki gyvos galvos.“
Kaip „klasinis priešas“ buvo suimtas
ir didelę apylinkės pagarbą nusipelnęs

Gabulaitė E. 1863 m. sukilimo atsiminimai, PAVB
RKRS, f. 9-304, p. 1–4; Gabulaitė E. Paruošiamoji
medžiaga, PAVB RKRS, f. 9-540, p. 8.
127
M a k s i m a i t i e n ė O . Lietuvos sukilėlių kovos
1863–1864 m., Vilnius, 1969, p. 145–147.
128
Peleckienė G., Vyšniauskas V. 1863–64 metų
sukilimo atgarsiai Uliūnų apylinkėje, Uliūnai, Vilnius, 1993, p. 29–32.
129
Vilniaus karinės apygardos laikinojo lauko auditoriaus raštas Kauno valstybės turtų rūmams,
1865 11 17, LVIA, f. 525, ap. 1, b. 1015, l. 37;
Konfiskuoto Barklainių dvaro planas, 1865?, LVIA,
f. 525, ap. 1, b. 1015, l. 268. Konfiskuotos 76 dešimtinės iš bendro 237 dešimtinių ploto, kita dalis
palikta likusiems šeimos nariams.
126
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paskutinysis Barklainių savininkas Z. Švoinickis, dvaras buvo nacionalizuotas, jame
įkurtas „sovchozas.“ Kalintas Panevėžyje, vėliau Kaune, karo pradžioje, suirutės
metu, jis pabėgo. Grįžo į Barklainius, bet dvare buvo apgyvendintas vokietis kolonistas. Tada Z. Švoinickis išsinuomavo valstiečio trobos seklyčią, gydė žmones ir
gyvulius. Karo metu mirė jo žmona, o jis pats karui baigiantis išvyko į Lenkiją,
nepamiršęs pasirūpinti ilgamete tarnaite. Pokariu dvaro gyvenamasis pastatas sudegė.
Aukštadvario dvaro ir jo paskutiniosios valdytojos Sofijos Musnickaitės likimas
irgi neglostė. S. Musnickaitė (gim. 1898), baigiantis Pirmajam pasauliniam karui,
dar mokėsi, dvaras karo metu buvo nuniokotas, jį valdė nuomininkas. 1924 m.
jis išparceliuotas, dvarui paliekant 88,5 ha žemės. Žemės matavimo darbus atliko
Tomas Survila, už kurio dvaro paveldėtoja netrukus ištekėjo. 1927 m. jiems gimė
dukra, kuri buvo silpnos sveikatos, reikalavo nuolatinės medicininės priežiūros,
nes turėjo polinkį sirgti džiova. T. Survila atsisakė valstybinės tarnybos, ėmė ūkininkauti, bet apleistas ūkis reikalavo didelių investicijų. Dėl inventoriaus įsigijimo
teko parduoti dalį žemės, paimti paskolą. Siekdama turėti pajamų pragyvenimui,
S. Survilienė nuo 1930 m. pradėjo dėstyti Kauno lenkų gimnazijoje komerciją.
1940 m. liepos 13 d. T. Survila buvo suimtas, dvaras išdalytas 10 naujakurių,
rūmai su parku ir sodu perduoti Anciškio mokyklai. 1941 m. Lietuvą okupavus
vokiečiams dvare ir iš naujakurių atimtose žemėse įsikūrė vokietis kolonistas. Po
karo rūmai buvo grąžinti mokyklai, žemė ir dalis kilnojamojo turto – naujakuriams, o šie netrukus tapo kolūkiečiais. Apie S. Survilienės ir jos dukros likimą
nežinoma, bet pagal esamą praktiką jos turėjo būti ištremtos 1941 m. ar po karo,
nors galėjo ir išsigelbėti repatrijuodamos į Lenkiją130.
„MATYK KRYŽIŲ, VIENINTELĘ VILTĮ“ / „WYTAJ KRZYŻU NADZIEJO
JEDYNA“. Toks užrašas ant 1831 m. sukilimo dalyvio Simono Brunovo antkapinio kryžiaus Truskavos kapinėse. Katalikybė buvo vienas XIX a. visuomenės
pagrindų, bet valsčiaus ribose buvo dar dviejų parapijų – Truskavos ir Anciškio
(Aukštadvario) – pagrindinės dalys buvo su bažnyčiomis. Tiesa, tai nedidelės
parapijos. 1867 m. Truskavos parapijoje nurodoma, kad buvo 2 557 tikintieji, Anciškio (Aukštadvario) – tik 1 297. Po dešimtmečio Truskavoje suskaičiuota 2 916
tikinčiųjų, Anciškio (Aukštadvario) parapijoje – 1 499. Ramygalos parapijoje tuo
metu buvo 5 011 ir 6 325 katalikai131.
Senoji Truskovskių statyta bažnyčia sudegė 1944 m. vasarą, todėl įdomus
kunigo Stanislovo Krištonaičio (1912–1980) jos aprašymas. Bažnyčia buvo stačiakampio plano, 34 × 17 m. dydžio, apie
10–11 m. aukščio. Dengta čerpėmis, apie
130
Žinios apie imamą žemės reformos reiklams ūkį,
1890 m. perdengta skarda. Ant stogo du
1940 08 03, Panevėžio apskrities archyvas (toliau –
PAA), f. 498, ap. 1, b. 501, p. 2–3; Sofijos Survilienės
mediniai bokšteliai, aukštesnysis virš
skundas, 1940 08 09, PAA, f. 498, ap. 1, b. 501,
pagrindinio fasado. Sienos vertikaliai
p. 4–5; Žemės perdavimo aktas, 1940 11 26, PAA,
apkaltos baltai dažytomis lentomis. Paf. 498, ap. 1, b. 501, p. 22; Anciškio pradžios mokyklos vedėjo prašymas, 1944 10 05, PAA, f. 498,
grindinis fasadas nukreiptas į šiaurę,
ap. 1, b. 501, p. 25; Ramygalos valsčiaus žemės
jame keturios tamsiai dažytos kolonos
komisijos protokolas, 1947 09 24, PAA, f. 498, ap. 1,
b. 501, p. 55.
rėmė trikampį frontoną. Frontone, tarp
131
Памятная книжка Ковенской губернии на 1867 год,
dviejų vidurinių kolonų, buvo įrengta
Ковно, 1867, с. 266; Памятная книжка Ковенской
губернии на 1879 год, Ковно, 1878, отдел II, с. 268.
iš trijų pusių įstiklinta koplyčia, į kurią
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patenkama nuo vargonų. Ši koplyčia skirta gegužinėms vakarinėms pamaldoms,
kurių metu žmonės būdavo šventoriuje.
„Taip pat iš senų žmonių pasakojimų žinoma, kad 1863 m. sukilėliai meldėsi tokiu būdu.
Ir pro langą buvo laiminami Švč. Sakramentu. Galbūt ir 1831 m. paties bažnyčios statytojo
sūnus Kazimieras Truskauskas yra meldęsis su savo sukilėliais“, – mąsto S. Krištonaitis.
Bažnyčia trinavė, šoninės navos žemesnės. Joje buvo šeši altoriai. Fasade buvo pagrindinis, taip pat šoninėse navose po altorių ir dar du altoriai virš zakristijos. Vidaus
sienos buvo išklijuotos popieriniais tapetais, 1926 m. bažnyčios vidus išklijuotas vietinių moterų išausta drobe ir išdažytas aliejiniais dažais. Varpinė buvo keturkampė,
dviaukštė, stovėjo šventoriuje priešais pagrindines duris, dešinėje pusėje. Joje kabėjo
trys dar paties statytojo Jono Truskovskio liedinti varpai, vienas su užrašu: „Jonas,
Rumšiškių starosta“, kurie prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui išgabenti į Rusiją.
Apie 1887–1888 m. šventorius buvo aptvertas mūro siena, kapinės aptvertos
keletą metų anksčiau. Šventoriuje aplink bažnyčią stovėjo 12 mūrinių, tinkuotų
ir baltintų, maždaug 4 m. aukščio stacijų, dar dvi medinės stacijos buvo po pagrindinio fasado stogu.
Truskavos kapinių koplyčia statyta anksčiau už bažnyčią, ji jau egzistavo
1760 m., apie 1860–1870 m. pastatyta dabartinė, kuri tapo jos statytojo, klebono
Vinco Priegliausko kapo vieta. Po vieno iš vėlesnių remontų dingo apie tai liudijęs užrašas virš durų.
Medinė klebonija stovėjo priešais didžiąsias bažnyčios duris, maždaug už
40 metrų. Naujas klebonijos pastatas statytas 1888 m., jis buvo apkaltas pilkai
dažytomis lentomis, baltais langais ir langinėmis, su įstiklintu prieangiu.
S. Krištonaičio žiniomis, iki Truskavos bažnyčiai tampant parapine joje kapelionais eilės tvarka buvo Mikalojus Sabaliauskas, Nojavičius, Juozapas Urbonavičius,
Jonas Požerskis, Jonas Žongolovičius ir Jurgis Kasperavičius. Pirmuoju Truskavos
klebonu buvo Simonas Grigaliauskas, pareigas ėjęs 1810–1821 m. Galbūt prieš tai
jis ėjo koplyčios kapeliono pareigas. Jo palaidojimo vieta nežinoma, S. Krištonaitis
mano, kad jis buvo palaidotas šalia bažnyčios statytojų Truskovskių, priešais bažnyčios duris. Ten, ant sienos, tarp durų ir pirmosios stacijos, kabėdavo kryžius,
kuris buvo laikomas kunigo palaidojimo ženklu. Antruoju Truskavos klebonu buvo
Stanislovas Jagilavičius (Stanisław Jagiełłowicz, 1780–1849), kurio kapą buvusiame
šventoriuje, dabar tapusiame kapinių dalimi, žymi metalinis kryžius. Jis klebonavo
1821–1848 m., o iš viso dvasininkų luome išbuvo 45 metus. Vincas Prielgauskas
Truskavoje 2 metus vikaravo, po to 35 metus klebonavo. Apmūrijo kapines, pastatė naują kapinių koplyčią, po kurios slenksčiu 1883 m. ir buvo palaidotas. Už
nuopelnus vyskupas M. Valančius buvo leidęs bažnyčioje laikyti jo portretą. Po
jo net 37 m. (1883–1922 m.) klebonavo Boleslovas Rakauskas. Pastatė šventoriaus
tvorą ir didžiuosius aukštutinio šventoriaus vartus, kleboniją, stacijas, perdengė
bažnyčią malksnomis, vėliau skarda, žemutiniame šventoriuje pastatė Švč. Marijos
Nekalto Prasidėjimo skulptūrą ir geležinį kryžių bažnyčios šimtmečio jubiliejui
pažymėti. 1914 m. pradėjo statyti dviejų aukštų mūrinę prieglaudą su parapijos
sale. S. Krištonaičio nuomone, nors būdamas lenkiškos kultūros, buvo taktiškas ir
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nuosaikus lietuvybės atžvilgiu. Užsiėmė homeopatija, gydė Truskavos ir tolimesnių
apylinkių žmones. Už tai pinigų neėmė, bet prašydavo paaukoti bažnyčiai. Senieji
truskaviečiai net tvirtino, kad už taip suaukotas lėšas bažnyčią perdengė skarda.
Kunigas Jonas Karbauskas XIX a. pabaigoje ėmėsi iniciatyvos tvarkyti šventoriaus
želdinius, apsodino medžiais132.
Pirmasis kuklus Anciškio (Aukštadvario) bažnyčios pastatas Fundatorių
Adomo ir Teresės Kosakovskių pastatytas 1786 m., 1791 m. įkurta parapija.
1810 m. bažnytėlė sudegė, bet kitais metais Pagirių klebonas, kanauninkas
Pranciškus Kosakovskis ją atstatė. Bet ir šią 1828 m. pasiglemžė ugnis, todėl net
18 m. pamaldos laikytos laikinoje pašiūrėje. Tik 1846 m. klebonas Stanislovas
Lukianskis, gavęs vyskupijos konsistorijos leidimą, iš Joskildų133 pargabeno ten
stovėjusią didelę medinę koplyčią, kurią tais pačiais metais ir pašventino. Po kelių
remontų ir rekonstrukcijos ši bažnyčia stovi iki šiol. Parapija buvo visai nedidelė: 1810 m. ji turėjo 766 parapijiečius, 1830 m. – 801, 1844 m. – 1 035134. XIX a.
antroje pusėje jų ne ką padidėjo – 1867 m. buvo 1 297 tikintieji. Vėliausiai, nuo
1863 m. iki 10 dešimtmečio vidurio, joje klebonavo Antanas Aklinskis, vėliau iki
Pirmojo pasaulinio karo šias pareigas ėjo Ignatijus Vitkus135.
Išnyko 1796 m. minima Šiukštų statyta koplyčia Jotainių dvare. Žinomas
ir tuometis jos kunigas Jeronimas Petravičius. Jau tuo metu, nors joje ir laikytos
pamaldos, bet pastatas buvo blogos būklės, vėliau visai sunyko. Stovėjo ji dvarininkų kapelių vietoje ir dar XX a. pradžioje Zavišų šeimoje buvo prisimenama
jos buvusi vieta136.
Dvasininkai XIX amžiuje buvo labai svarbūs autoritetai bendruomenės gyvenime, jie dažnai neapsiribodavo vien savo tiesioginėmis pareigomis, liaudies švietimu,
bet buvo ir įvairių sąjūdžių dalyviai, naujų idėjų skleidėjai, o nuo amžiaus pabaigos – ir aktyvūs visuomenės organizacijų veikėjai. Pirmuoju dvasininku, kultūrinio
lietuvių atgimimo dalyviu šiame krašte laikytinas Pranciškus Viksva (1832– 132 Krištonaitis S. Truskava, PAVB RKRS, f. 9-561,
p. 25–81; Truskava, Vienybė, Kaunas, 1914, nr. 26,
1908), kuris 1857 m. buvo įšventintas
p. 409; Truskava, Vienybė, Kaunas, 1908, nr. 37, p. 579.
kunigu, paskirtas Truskavos vikaru, 133 Joskildų koplyčią išlaikė Straševičiai, bet po
1831 m., kai konfiskavo jų dvarus, to padaryti
o netrukus perkeltas į Pùmpėnus. Jis
buvo vertėjas iš lenkų kalbos, religi- 134nebeįstengė.
R e k a š i u s L . Anciškis, Panevėžio vyskupija,
nės literatūros rengėjas, gyvendamas
sud. K. Paltarokas, Vilnius, 1998, p. 269–277.
135
Bičkauskas-Gentvila L. 1863 metų sukilimas
Truskavoje susirašinėjo su seminarijos
Lietuvoje, Vilnius, 1958, p. 206; Памятная книжка
laikų bičiuliu Antanu Baranausku. Beje,
Ковенской губернии на 1867 год, Ковно, 1867, с. 266;
Памятная книжка Ковенской губернии на 1870
minima, kad tuo pat metu lietuviškas
год, Ковно, 1870, отдел I, с. 74; Памятная книжка
dainas užrašinėjo ir klebonas V. PrielКовенской губернии на 1898 год, Ковно, 1897, отдел
gauskas137. Gilesnį pėdsaką šiame krašte
I, с. 162.
136
Gabulaitė E. Ramygalos parapijos koplyčios,
paliko Jonas Karbauskas, ėjęs vikaro
PAVB RKRS, f. 9-315, p. 4; Gabulaitė E. Ramypareigas Truskavoje 1897–1900 m. Tai
galos parapijos koplyčios, PAVB RKRS, f. 9-316,
buvo jau kiti laikai, kitos galimybės 137p. 11–11 at.
Tamašauskas. Rytas Pranciškus Viksva atrastas
ir veiklos būdai. J. Karbauskas platino
Truskavoje, http://www.knypava.lt/2011/11/11/pranciskus-viksva-atrastas-truskavoje-pirma-dalis/ žiūrėta
lietuvišką spaudą, į kurią pats ir rašė,
2012 m. kovo 7 d.
važinėdamas po kaimus, jaunimą mokė 138 Krištonaitis S. Truskava, PAVB RKRS, f. 9-561,
skaityti ir rašyti138.
p. 81.
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Beveik užmirštas trumpai gyvenęs kunigas Felicijonas Juškevičius (1873–1899),
kilęs iš nedidelio Girste¤kių (E. Gabulaitė jį vadina Barklainių arba Žudžių) dvarelio. Nežiūrint į bajorišką kilmę, jis buvo aktyvus lietuvių tautinio sąjūdžio dalyvis.
J. Tumas-Vaižgantas rašė, kad jis buvo iš tų bajorų, „kurie visa siela atsidėję Lietuvai
tarnauti ir ją ginti“. Eidamas Palangõs progimnazijos kapeliono pareigas F. Juškevičius mokinius auklėjo sąmoningais lietuviais, rūpinosi jų dora ir tautine dvasia139.
Viena iš įspūdingiausių Ramygalos dvasininkų asmenybių yra Jonas Balvočius-Gerutis (1842–1915) bažnyčių statytojas, rašytojas, vertėjas, aktyvus nacionalinio
atgimimo dalyvis. Gimė jis Žemaitijoje, Viekšniÿ valsčiuje, mokėsi Šiauliÿ gimnazijoje, 1868 m. baigė Žema¤čių kunigų seminariją, 1871 m. Peterburgo dvasinę
akademiją, tais pačiais metais vyskupo M. Valančiaus buvo paskirtas Kėdãinių
šv. Jurgio bažnyčios vikaru. Jau po 4 metų, 1875 m., jis paskiriamas Vadoklių
klebonu. Čia pirmiausia susirūpino bažnyčios pastatais: Alančiÿ dvarininko Rudaminos remiamas išplėtė ir perstatė medinę bažnyčią, įrengė naują altorių ir sakyklą,
baigė tverti akmeninę kapinių tvorą, kurią mūrijo savo rankomis. Pasakojama, kad
„vienas žmogus ieškojęs klebono. Jam nurodė eiti į kapines. Ten jis radęs darbininką,
kalantį akmenyje skylę sprogdinimui. Klausia jį, ar nežinąs klebono. Tas paaiškina, kad
eitų klebonijon, ten tuojau klebonas pareisiąs. Nesmagiai žmogelis pasijuto, kai klebonijoje
jį priėmė tas pats darbininkas, tik su kunigo rūbais...“
Bet svarbiausia J. Balvočiui buvo ne pastatai, o žmonės, jų pastoracija ir švietimas. Jo pamokslai buvo trumpi, bet visada aiškūs, paprasti ir didaktiniai. Juos
po šešių dešimtmečių nuo kunigo mirties žmonės E. Gabulaitei dar pažodžiui
atpasakodavo. Argi tai ne aukščiausias pamokslininko pripažinimas? J. Balvočius
skatino valstiečius leisti vaikus į mokslus, ragino juos rinktis kunigystę. Būtent jis
Antano Smetonos tėvą prikalbino leisti sūnų į mokslus, rėmė jį pinigais.
Vadokliuose įvyko vienas lemiamų J. Balvočiaus likimo posūkių, čia jį „įskiepijo“ į lietuvių nacionalinį judėjimą, kuriam porą pirmųjų klebonavimo dešimtmečių
buvo abejingas. 1891 m. Vadoklių kleboną, J. Tumo-Vaižganto pavedimu, aplankė
klierikai J. Ulickis, Juozapas Stakauskas ir Antanas Kaupas, agitavo stoti į nelegalią
tautiškai susipratusių dvasininkų Šv. Kazimiero draugiją. „Ot, vaikų darbas! Ką jūs
galit prieš tokią galybę? Grąžinti spaudą ar laimėti šimtmečiais sulenkėjusius lietuvius?
Tas jūsų darbas gali turėti labai blogų pasekmių“, – išrėžė J. Balvočius-Gerutis. Ir
ilgai barė, išjuokė, išsityčiojo, prikaišiojo Kelcų pavyzdį, kur valdžios buvo uždaryta Kunigų seminarija. Iš šio klierikų vėliau atpasakoto epizodo aišku, kad
tuo metu J. Balvočiui krikščioniškosios vertybės buvo daug aukščiau už tautines.
Svarstyklės nusviro kiton pusėn, kai jį 1898 m. aplankė J. Tumas-Vaižgantas. Jam
ėmus įtikinėti,
Barauskas B. Ramygala. Atsiminimų siluetai, 1982,
PAVB RKRS, f. 9-294, p. 88, b. 88 e; Алфавитный
списокь землевладъльцов Ковенской губерніи, Ковно,
1881, c. 364; 1940 m. Girsteikių dvarelis tebepriklausė
Juškevičiams, jį valdė kunigo F. Juškevičiaus sūnėnas Jonas Juškevičius – Žinios apie imamą žemės
reformos reikalams ūkį, 1940 m., PAA, f. 498, ap. 1,
b. 408, p. 4–5.

139

„... Balvočius nepasidavė. Abu ilgai ir
karštai ginčijosi. Tumas, matydamas nieko
nelaimėsiąs, kažką tumiškai rėžęs pakilo
išvažiuoti. Gerutis tada verste privertęs
jį pernakvoti. Rytojaus dieną Gerutis ap-
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kabino Tumą ir tarė: „Ačiū tau. Tu man akis atvėrei. Per naktį negalėjau užmigti. Aš
tikrai iki šiol buvau nevertas tėvynės sūnus.“
Gavęs stambią sumą lietuviškos spaudos leidimui, patenkintas J. Tumas-Vaižgantas
išvažiavo, o nuo to laiko pasipylė J. Balvočio, pasirinkusio Geručio slapyvardį (taip
jį švelniai pravardžiavo parapijiečiai) korespondencijos į laikraščius, kuriuos jis
pats slapta ir platino. Vadokliuose jis parašė didaktinius pasakojimus: „Sodžionių
teologija“, „Šiapus ir anapus grabo“, apysakas: „Jonukas Karklynas eina Lietuvos
pažintų“, „Kunigo giminė“, pamokslų rinkinį „Pamokslai be kunigo“. Panevėžio
dekanatą vizituojant pavyskupiui Gasparui Cirtautui ir Panevėžio klebonijoje
vykstant iškilmingiems pietums, kuriuose dalyvavo kviestieji svečiai, J. Balvočius
iškilmingai prabilo lietuviškai, eilėmis apsakydamas miesto ir bažnyčios grožį, jos
klebono Mykolo Chodorovičiaus nuopelnus. Toks poelgis sukėlė vienų dvasininkų
pasipiktinimą, o kitų, tautiškai angažuotų – pritarimą. J. Balvočiaus literatūrinė
veikla ir aktyvumas nacionaliniame judėjime neliko nepastebėtas. Teigiama, kad
su Šėtos klebono pagalba dvasinei vyriausybei imtas formuoti neigiamas J. Balvočiaus-Geručio įvaizdis. Posakis „Kunigas literatas – į altaristus kandidatas“ buvo
populiarus M. Paliulionio vyskupavimo metu. 1902 m. J. Balvočius - Gerutis
perkeltas į Dusetÿ altariją. Elena Gabulaitė rašė, kad vyskupo sekretoriui A. Jakštui-Dambrauskui bandant jį užstoti M. Paliulionis pareiškė, kad „ten turės daugiau
laiko ir galės rašyti“140.
Išklebonavęs Vadokliuose 27- erius metus, 60-metis, bet pilnas jėgų ir energijos J. Balvočius pateko į apleistą Dusetų altariją. Perstatė jos apgriuvusius pastatus, tačiau širdyje jautėsi nuskriaustas ir pažemintas. Bet likimas netrukus jam
suteikė naują galimybę. Dusetuose pas draugą viešėjo klierikas Julijonas Peleckas141
(1885–1954) iš Žvírblių kaimo prie Ėriškių. Jiems besikalbant paaiškėjo ėriškiečių
noras turėti nuolatinį kunigą savo bažnytėlėje. Pirmoji Ėriškių koplyčia kapinaitėse
valstiečių pasistatyta dar 1754 m., bet laikui bėgant ji paseno. Ėriškietis kunigas
Gasparas Paleckas (1845–1924) paskatino savo turtingą, turėjusį tris valakus žemės,
bet bevaikį pusbrolį Kazimierą Vatkevičių (žmonių vadintas Vate, kiti autoriai jį
vadina Vaitkevičiumi) imtis naujos bažnyčios statybos. Ji sunkiai, bet 1892 m. buvo
pastatyta šalia senosios. J. Balvočius sutiko keltis į Ėriškius ir patarė kreiptis į
vyskupą. K. Vatkevičius su D. Mikeliūnu nukeliavo į Kauną, pas vyskupą ir, keliais
prie jo prisiartinę, paprašė Ėriškiams
skirti nuolatinį kunigą. Šis atsakė, kad
neturi laisvo kunigo. Tuomet ėriškiečiai 140 Gabulaitė E. Negęstantis žiburys, PAVB RKRS,
f. 9–352, p. 14–43; Gabulaitė E. Kanauninkas Jopasakė turintys savo kandidatą – Dunas Balvočius-Gerutis (1842–1915), Uliūnai, Vilnius,
1993, p. 137–144.
setų altaristą Joną Balvočių. Vyskupas
141
Gasparas Paleckas tikras kunigų „tėvas“, jis stoti į
142
M. Paliulionis neprieštaravo .
dvasininkų luomą paskatino J. Klikūną, P. Daniūną,
1907 m. gruodžio mėnesį Jonas
Kriščiūną, M. Grubį, A. Misevičių, R. Kuodį, savo
Balvočius tapo pirmuoju nuolatiniu 142sūnėnus J. Palecką ir A. Palecką.
Gabulaitė E. Negęstantis žiburys, PAVB RKRS,
Ėriškių bažnyčios kunigu, Ramygalos
f. 9–352, p. 1–2, 32–33; Gabulaitė E. Kanauninkas
Jonas Balvočius-Gerutis (1842–1915), Uliūnai, Vilfilijos rektoriumi. Netrukus ėriškiečiai
nius, 1993, p. 137–144; Margevičius P. Ėriškiai,
pastebėjo, kad jų kunigo elgsena skiriasi
Panevėžio vyskupija, sud. K. Paltarokas, Vilnius,
nuo tuo metu kitų dvasininkų įprastos:
1998, p. 287–288.
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mėgsta ir dirba fizinį darbą, paprastai valgo, dėvi namuose austus drabužius,
su žmonėmis malonus, mažai kalba, bet kai pasakys – visą gyvenimą prisiminsi.
Pasakojamas toks atsitikimas: J. Balvočius
„... užsivilkęs rudinę važiuoja ant šieno vežimo. Susitinka priešais atvažiuojančią moteriškę,
taip pat su šienu. Kelias siauras, ašys medinės ir ilgos – sukliuvo vežimai. Moteriškės,
matyt, būta nepėsčios. Pamačiusi, kad ne dėl jos kaltės vežimai sukliuvo, pagriebusi
grėblį drožia juo: „Tu, seni, nemiegok važiuodamas“. „Na, na, nebūk tokia bjauri, juk
savo kleboną muši!“ – pasigirsta nuo vežimo balsas. „Mat, senis, dar pasijuoks iš bobos,
atsirado čia klebonas!“ – ir dar kartą pokšt su grėbliu.“
Pirmas J. Balvočiaus rūpestis ¨riškiuose buvo klebonijos statyba, nes nebuvo kur kunigui gyventi. Iš pradžių jis apsistojo pas Joną Pelecką, gyvenusį prieš
bažnyčią. Pasirodė neblogas organizatorius, pradėjęs nuo tuščios vietos ir į talką
pakvietęs parapijiečius, pastatė kleboniją, į darbą įtraukdamas ir elgetas bei vaikus. Per nepilnus metus darbai buvo baigti. „Mano pabrika pasibaigė, gyvenu naujoje
klebonijoje. Teužlaiko ją Dievas sveiką, kad užtektų ir mano įpėdiniams“, – rašė laiške
A. Dambrauskui-Jakštui 1908 m. rugsėjį. Pareiškęs: „Kas gali būti gražiau už medį“,
neleido jos nei tinkuoti, nei tapetuoti. Tuojau užveisė sodą, pastatė mažą arklidę.
Ėriškiuose J. Balvočius praleido beveik aštuonerius metus. „Gyvenu labai ramiai ir
pats nežinau, už kokius nuopelnus Dievulis suteikė tokią laimingą senatvę“, – rašė jis
laiške. Ėriškiuose jis parašė knygas: „Garbenio, jo giminaičių, priedėlių nuomonės“,
„Mirties akivaizdoje“, rašė „Vilniaus žinioms“, „Nedėldienio skaitymams“, „Draugijai“, kitiems laikraščiams. Taip pat laisvai išvertė ir išleido A. Brėmo „Zoologiją“,
K. Flamariono „Sodiečių dangų“ – vadovėlius liaudžiai. To meto kritikų šios knygos
buvo labai vertinamos, autoriaus stilius buvo giriamass už gyvumą ir vaizdingumą,
„Zoologija“ žavėjo aukšta leidybos kultūra, puikiomis iliustracijomis143. Tas knygas
išdalydavo parapijiečiams, negaudamas už tai jokio pelno. Jas dalijo atvažiavęs
pas ligonį, kalėdodamas. Švietė ir auklėjo savo aveles kasdieniuose pokalbiuose ir
sakydamas pamokslus. Ėriškiečiams įsiminė toks jo pamokslas:
„Ateina pas jus ubagas. Duodat duonos ar ką kita. Gerai darot. Aš manau, kad tie
ubagai, kurie apgulę šventorių, ne visada yra šelptini. Apsidairykit aplinkui, ar nerasit
šeimų, kur viena moteris – našlė su krūva mažų vaikų. O kalėdoti gėdisi. Tokius šelpkite
pirmiausia“144.
Sutvarkęs Ėriškių bažnyčios ūkį, J. Balvočius ėmė ieškoti naujų iššūkių.
Pastebėjo, kad tarp Panevėžio ir Ramygalos yra didelis tarpas be bažnyčios
ir ėmėsi iniciatyvos ją įkurti. Derėjosi
dėl nuolatinio kunigo įkurdinimo prie 143 Kun. A. Dr. Nuomonės Garbenio, jo giminaičių
Švoinickių koplyčios Barklainiuose, bet
ir priedėlių, Draugija, Vilnius, Nr. 66–67, p. 206;
Jakštas A. Zoologija skiriama sočiečiams, Draugija,
apsistojo ties Uli¿nais. Čia buvo tinkaVilnius, Nr. 66–67, p. 207–208.
mas pastatas – nenaudojamas Bistramų 144 Gabulaitė E. Negęstantis žiburys, PAVB RKRS,
f. 9-352, p. 1–7, 44–65; Gabulaitė E. Kanauninkas
grūdų sandėlis. Buvo sudarytas Statybos
Jonas Balvočius-Gerutis (1842–1915), Uliūnai, Vilnius,
1993, p. 137–144.
komitetas: Kazimieras Kerulis iš Kučiÿ,
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Mikalojus Kiškūnas ir Jonas Kučys iš Uli¿nų, ir 1914 m. buvęs sandėlis perstatytas į bažnyčią. 1915 m. Panevėžio dekanas Juozapas Stakauskas ją iškilmingai
pašventino. 1915 m. uliūniečių prašomas, o ėriškiečių labai gailimas, persikėlė ten
ir J. Balvočius. Pasistatė nedidelę kleboniją, mažai besiskiriančią nuo kaimo trobų.
Užklaustas, kodėl tokią mažą stato, paaiškino: „Man užteks ir tokios. Po manęs pastatys, kam reikės, didesnę. Matysit, čia bus kunigų kaip arklių. Bus mandrų, su akulioriais,
važinės drigantais. O man, senam, užteks ir grytelės“. O kunigui Jonui Macijauskui
taip pasakęs: „Kam man palociai! Gali dar kas mane papjauti. Aš gyvenu tarp žmonių
ir su žmonėmis“. Visi įsiminė jo pamokslą, sakytą bažnyčią šventinant. „Žiūrėkit,
ar ne stebuklas? Čia, pasienyje, neseniai buvo didžiulė krūva miežių, o dabar – altorius!
Ten, aname šone, buvo supilti rugiai, dabar irgi ten altorius...“. Net ir Uliūnų bažnyčią pastačius J. Balvočius turėjo tolimesnių planų – svajojo pastatyti bažnyčią ir
Jotãinių kaime, po to apsigyventi prie Bãrklainių koplyčios ir ten būti palaidotas.
Bet likimas viską išsprendė kitaip. Prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas, Ramygalos
kraštą 1915 m. vasarą užėmė vokiečiai. Frontas jau buvo praėjęs, J. Balvočius apie
bažnyčią tvarkęs aplinką. Netikėtai netoliese sprogęs sviedinys senelį išgąsdino, jis
įsisirgo ir lapkričio 12 d. mirė. Palaidotas Uliūnų bažnyčios šventoriuje145.
Bažnyčia XIX a. buvo valsčiaus bendruomenės šerdimi, ji vienijo bajorus
ir valstiečius, lietuvius ir lenkus. Religinių jausmų stiprumą liudija bažnyčių
pastatai. Čia galima pastebėti ir vieną tendenciją: jei XVIII a. pabaigoje ir XIX
amžiaus pirmojoje pusėje bažnyčių bei parapijų įkūrimo iniciatoriai buvo bajorai,
tai antrojoje pusėje iniciatyvą perėmė valsčiaus valstiečiai. Keitėsi ir pati bažnyčia,
ji demokratėjo. Tarp dvasininkų vis svarbesnę vietą užėmė išeiviai iš valstiečių
luomo, artimi jiems ne tik kilme ir aplinka, bet ir vertybėmis.

Ramygalos miestelis
Parapijos ir valsčiaus centras – Ramygalos miestelis – apsuptas kaimų,
dvarų, iš kitų gyvenviečių masės išsiskyrė tuo, kad atliko tik miesteliui būdingas
funkcijas. Tai buvo administracinis centras su keletu pareigūnų, lokalus prekybos
centras ir, žinoma, parapijos religinio gyvenimo centras. Visa tai leido miesteliui
išgyventi ir vyrauti valstietiškame landšafte.
Miestelio planą formavo jame susikertantys Pånevėžio, Š¸tos, Krekenavõs ir
Vílniaus keliai, XVIII antroje pusėje minimos Šėtos, Krekenavos, Vilniaus gatvės ir
netaisyklingos formos aikštė centre. 1858 m. aikštėje užfiksuoti pirmi du nedideli
kvartaliukai, keturios pagrindinės gatvės, formuojančios neraiškų radialinį planą
ir keturios šalutinės gatvės. 1868 m. miestelis užėmė 24 dešimtines, jame buvo
157 namai, 5 krautuvės, užvažiuojamasis kiemas, 6 smuklės, alaus darykla ir odų
fabrikėlis. 1883 m. gaisro metu sudegė 23 namai bei krautuvės aikštėje ir aplink
ją. 1903 m. miestelyje sklypus turėjo 207 savininkai. 1865–1904 m. Ramygala augo:
nedaug: užstatyta teritorija išsiplėtė pagal keturias pagrindines gatves, tačiau 145 Gabulaitė E. Negęstantis žiburys, PAVB RKRS,
f. 9-352, p. 44–65; Gabulaitė E. Kanauninkas Jonaujų gatvių nesusidarė. Bet sklypai
nas Balvočius-Gerutis (1842–1915), Uliūnai, Vilnius,
146
susmulkėjo, pastatai sutankėjo .
1993, p. 137–144; Dubnikas J. Uliūnai, Panevėžio
1798 m. Ramygaloje buvo 49 dū- 146vyskupija, sud. K. Paltarokas, Vilnius, 1998, p. 288.
Miškinis A. Ramygala, Vidurio Lietuvos miestai ir
mai, iš jų 27 krikščionių (185 žmonės)
miesteliai, Vilnius, 2009, p. 80–99.
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ir 22 žydų. 1833 m. buvo 545 gyventojai, 1868 m. – 724. Tarp jų buvo 4 bajorai,
3 dvasininkai, 328 miestelėnai – miestiečių luomo ramygaliečiai, 386 valstiečiai,
atitarnavę kareiviai. Konfesiniu atžvilgiu 404 ramygaliečiai tuo metu buvo katalikai, 316 judėjų, 4 stačiatikiai. Miestelis savo dydžiu neišsiskyrė, 1897 m. jame
buvo suskaičiuoti 1 225 žmonės. Krekenavoje tuo metu jų buvo 2 187, Raguvojê –
1 569. 1915 m. carinės statistikos duomenimis, miestelyje gyveno 1 234 žmonės,
Krekenavoje – 2 029, Raguvoje – 1 780, Pasvalyjê – 1 512147.
XIX a. pirmoje pusėje Ramygaloje buvo klebono žemės valda, kuri tęsėsi į
rytus nuo Turgaus aikštės ir siekė Upytės upelį, XIX a. pradžioje šiame sklype,
ant upelio kranto, stovėjo alaus darykla ir pirtis. Be to, klebonijos sklype dar buvo
vargonininko ir zakristijono namas, vargšų prieglauda, 5 nedideli nameliai. Klebonijai priklausė šešios baudžiauninkų šeimos pačioje Ramygaloje, keturios – Jotainių,
dvi šeimos – Daubårų kaimuose. 1815 m. klebonijos sklype buvo pastatyta nauja
klebonija, 1824 m. – naujas namas bažnyčios tarnautojams, 1830 m. – prieglauda148.
Miestelio paslaugų sferą XIX a. pradžioje sudarė keletas amatininkų. 1788 m.
paminėtas malūnininkas, smuklė, 1798 m. – valstybiniame dvare gyvenantis kalvis,
1817 m. miestelyje buvo siuvėjas, batsiuvys, stiklintojas, kirpėjas, veikė plytinė, 3
užeigos. Iki valstybės monopolio alkoholiui įvedimo 1898 m. Ramygaloje nuolat
veikė degtinės daryklos. 1905 m. sudegė žydo Blėdžio vėjinis malūnas, vėliau
Linogiryje veikė Andriaus Petkevičiaus malūnas. 1787 m. paminėtas „krautuvininkas“, po metų – pirklys, XIX a. pradžioje minimas veikęs turgus ir 2 prekymečiai,
1817 m. aikštėje minima „ilga krautuvių eilė“. 1868 m. buvo 3 prekybininkai, 5
krautuvėlės, prekiauta ir užeigose bei smuklėse. Kasmet vyko Šv. Jono (birželio
24 d., prekiauta medžio ir keramikos gaminiais, oda) ir Šv. Mykolo (rugsėjo 29 d.,
prekiauta gyvuliais) mugės. „Žmonių, žmonių, kaip per šventą Joną“, – tai posakis
senų ramygaliečių. 1896 m. Ramygalos valsčiuje buvo 33 prekybininkai, bet pusė iš
jų buvo labai smulkūs, apyvarta siekė iki 500 rublių, o pelnas buvo iki 100 rublių
per metus. Tie smulkieji prekybininkai buvo neturtingi žydai, vertęsi išnešiojamąja
prekyba. Ant pečių užsimetę į maišą įdėtą dėžę, jie su savo „kromu“ keliavo po
kaimus. Pardavinėjo skareles, adatas, skustuvus, prieskonius, net silkes, supirkinėjo
odas, kiaulių šerius, skudurus. „Ui, ar
nereikia kromo?“, – barškindavo į langą 147
Miškinis A. Ramygala, Vidurio Lietuvos miestai ir
žydelis. Užėjęs pas turtingesnius ūkimiesteliai, Vilnius, 2009, p. 80–99; Памятная книжка
Ковенской губернии на 1898 год, Ковно, 1897, отдел II,
ninkus, būtinai savo „kromą“ atidarydaс. 18–20; Памятная книжка Ковенской губернии на
vo, nors šeimininkai ir tikindavo nieko
1915 год, Ковно, 1915, отдел II, с. 42–46.
nepirksią. „Niu, pirksi nepirksi, o pažiūrėti 148 Miškinis A. Ramygala, Vidurio Lietuvos miestai
ir miesteliai, Vilnius, 2009, p. 80–99; Ramygalos ingalima. Tas pinigo nekainuoja“, – įtikiventorius ir klebonijos aprašymas, 1806 m., LVIA,
f. 525, ap. 8, b. 385, l. 14 at., 16 at., 17, 17 at., 18.
nėjo šeimininkę. 1896 m. oficialiai de149
Miškinis A. Ramygala, Vidurio Lietuvos miestai
klaruotais duomenimis, visa valsčiaus
ir miesteliai, Vilnius, 2009, p. 80–99; Gabulaitė E.
prekybos apyvarta buvo 27 100 rublių,
Ramygalos parduotuvės, vaistinė, turgūs, PAVB
RKRS, f. 9-552, p. 2–6; Gabulaitė E. Ramygala
o pelnas – 3 675 rubliai. Pagal šiuos
liaudies kūryboje, PAVB RKRS, f. 9–549, p. 72;
rodiklius valsčius užėmė 10 vietą tarp
Remygala, Vilniaus žinios, Vilnius, 1905 m., nr. 106,
p. 2; Памятная книжка Ковенской губернии на 1898
20 Panevėžio apskrities valsčių. Kaiгод, Ковно, 1897, отдел IV, с. 155; Памятная книжка
myninėje Krekenavoje apyvarta buvo
Ковенской губернии на 1915 год, Ковно, 1915, отдел
II, с. 70.
dvigubai didesnė149. 1904 m. Ramyga184
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loje veikė klebono J. Genio ir dvarininko Z. Švoinickio įkurta parduotuvė. Jos
tikslas buvo daugiau didaktinis nei komercinis, nors tvirtinama, kad ir verslas
sekėsi neblogai150. Teigiama, kad Ramygalos vartotojų bendrovė įsteigta 1906 m.,
bet ji tikrai jau veikė 1903 m. Tais metais gauta arti 700 rublių pelno. 1904 m.
bendrovės parduotuvės apyvarta sudarė 18 473 rubliai, pelno gavo 412 rublių.
1905 m. joje buvo 185 nariai. Bendrovė 1905 m. atidarė antrą parduotuvę, arčiau
turgaus. 1914 m. bendrovė gavo leidimą atidaryti knygyną, jo vedėju numatytas
Jonas Karutis. Teigiama, kad 1906 m. buvo atidarytas Masioko knygynas. 1912 m.
miestelyje buvo 8 ar 10 parduotuvių, 6 ar 8 aludės, valstybinė degtinės parduotuvė
ir smuklė. Ramygalos bendras vaizdas, „Lietuvos žinių“ korespondento nuomone, neįkvepiantis: „Miestelis labai apleistas: gatvės purvinos, visur nešvaru ir dvokia.
Bažnyčia tik puiki, raudonų plytų, aukšta siena ir margu stogu“151.
1876 m. įkurta Ramygalos taupomoji-skolinamoji bendrovė, pirmoji moderni
finansinė institucija valsčiuje, viena pirmųjų šio tipo įstaigų Lietuvoje, sėkmingai
veikusi iki Pirmojo pasaulinio karo. Jos iniciatorius, steigėjas ir ilgametis vadovas
buvo Metardas Švoinickis, bendrovės būstinė buvo Barklainių dvare. Bendrovė
disponavo valsčiaus mastu didžiulėmis lėšomis. 1887 m. jos apyvarta viršijo
325 tūkst. rublių, 1891 m. ji sudarė 29 413 rublių, 1896 m. – 283 304 rubliai,
1897 m. – 278 211 rublių, 1899 m. – 269 893 rubliai. 1908 m. bendrovė išdavė
paskolų 107 846 rublius, turėjo depozito 99 524 rublius, per metus gavo 3 799
rublius grynojo pelno, turėjo 36 739 rublių kapitalą. Kartu bendrovė savo nariams
sudarė labai palankias sąlygas skolintis pinigų, 1909 m. jiems nustatytos 6 proc.
palūkanos už paskolas. 1898 m. bendrovei jau vadovavo M. Švoinickio sūnus Zigmantas, 1909 m. sausio 17 d. bendrovės tarybos pirmininku išrinktas Sigizmundas
Musnickis, valdybos pirmininku – Z. Švoinickis, valdybos nariu – J. Šiukšta152.
Pagrindinis caro valdžios atstovas valsčiuje XIX a. paskutiniais dešimtmečiais buvo policininkas. Ramygalos valsčius priklausė 1-ajai Panevėžio apskrities
nuovadai, į kurią dar įėjo Naujåmiesčio, Krekenavos ir Panevėžio parapijos, o
nuovados viršininko (pristavo) būstinė buvo Krekenavoje. Ramygaloje jam atstovavo etatinis policijos pareigūnas – uriadnikas ir žemesnieji pareigūnai (tūkstantininkai, šimtininkai), skiriami iš valstiečių. Uriadnikai dažnai keitėsi. 1889–1892 m.
Ramygalos uriadnikas buvo Ivanas Šavirinas, 1897 m. – Vladimiras Rigermanas,
150
Įvairios žinios, Tėvynės sargas, Tilžė, 1904, nr. 1,
1898 m. – Ivanas Jarošenko, 1900 m. –
p. 45.
Demjanas Blogoiriovas, 1901 m. – Timo- 151 Ramygala, Vilniaus žinios, Vilnius, 1905, nr. 93,
p. 2; Žinios iš Lietuvos, Vienybė, Kaunas, 1914,
fejus Birkovskis, 1909 m. – Aleksandras
nr. 25, p. 396; M i š k i n i s A . Ramygala, Vidurio
Astapkovičius, 1913 m. – Savatijus IvašLietuvos miestai ir miesteliai, Vilnius, 2009, p. 80–99;
Ramygala, Lietuvos žinios, Vilnius, 1912, nr. 143, p. 3.
kevičius, 1914 m. – Nikolajus Beliajevas.
152
Ковенская губерния за время 1843–1893 г., Ковно,
Šie pareigūnai prižiūrėjo vyriausybės
1893 , c. 305; Памятная книжка Ковенской губернии
ir administracijos sprendimų vykdymą,
на 1890 год, Ковно, 1889, отдел III, с. 244; Памятная
книжка Ковенской губернии на 1893 год, Ковно, 1892,
prievolių įgyvendinimą, bendrąją tvarотдел I, с. 256, отдел II, с. 90; Памятная книжка
ką, stebėjo caro pavaldinių nuotaikas,
Ковенской губернии на 1898 год, Ковно, 1897, отдел I,
с. 246, отдел III, с. 68; Памятная книжка Ковенской
stabdė nacionalinį judėjimą, kovojo su
губернии на 1899 год, Ковно, 1898, отдел I, с. 210,
nusikalstamumu. Kartais jie turėjo atотдел II, с. 68; Remygala, Vilniaus žinios, Vilnius,
1909, nr. 28, p. 2.
kaklių ir pareigingų pagalbininkų iš
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lietuvių tarpo, ramygaliečių atmintyje įstrigo Popelis, pramintas „Velnio Motiejumi“,
ypač pasižymėjęs lietuviškos spaudos persekiojimu. Kai kurias policijos funkcijas
atliko ir valsčiaus bei kaimų bendruomenių seniūnai. Ramygalos seniūnas A. Činikas netgi labai aktyviai bandė tramdyti kylančią nacionalinio sąjūdžio bangą
1905 metais. Artimas policijos bendradarbis buvo valsčiaus raštininkas153. Kitas
svarbus pareigūnas buvo taikos tarpininkas. Jis sprendė ginčus tarp kaimo ir
dvaro, prižiūrėjo valstiečių reformos vykdymą, kontroliavo valsčiaus įstaigų veiklą,
sprendė smulkias civilines bylas. Taikos tarpininkų kompetencijoje buvo po keliolika valsčių, visą Panevėžio apskritį kuravo tik du pareigūnai. Antrosios apylinkės
taikos tarpininkas Levas Burgardas 9 dešimtmetyje buvo įsikūręs konfiskuotame
A. Gombrovičių Linogirio dvare154. Dar vienas svarbus carinis valdininkas – pašto viršininkas, kuris prižiūrėjo korespondenciją, per jo rankas keliavo stambios
pinigų sumos. Minima, kad paštas miestelyje atidarytas 1895 m., pirmasis Pašto
skyriaus viršininkas Michailas Bateninas ėjo pareigas nuo tų metų, vėliau viršininkai keitėsi. 1912 m. šias pareigas perėmė Liudvikas Šneideris. Pastarojo pirmtakui
atsitiko „nelaimė“, įtarta, kad jis pasisavino 6 000 rublių iš siunčiamų perlaidų.
1913 m. į Ramygalą atvesta telegrafo linija155. Telefonas valsčių pasiekė labai anksti.
Dvarų savininkams susitarus, 1907 m.
tarp Barklainių Švoinickių, Michališkių 153 Памятная книжка Ковенской губернии на 1890
год, Ковно, 1889, отдел I, с. 122; Памятная книжка
Šiukštų, Jotainių Zavišų, AukštadvaКовенской губернии на 1893 год, Ковно, 1892, отдел
rio Musnickių, Påuslajo Rosochackių
I, с. 213; Памятная книжка Ковенской губернии на
1898 год, Ковно, 1897, отдел I, с. 246, отдел I, с. 202;
ir Pavermenio Brunovų buvo nutiestas
Памятная книжка Ковенской губернии на 1899 год,
telefono tinklas, kuris jungėsi su PaneКовно, 1898, отдел I, с. 212; Памятная книжка
Ковенской губернии на 1901 год, Ковно, 1900, отдел I,
vėžiu, o per jį – su Rygâ. O per Rygos
с. 197; Памятная книжка Ковенской губернии на 1910
telefonų stotį buvo galima susiekti su
год, Ковно, 1909, отдел I, с. 36; Памятная книжка
Ковенской губернии на 1913 год, Ковно, 1913, отдел I,
daugeliu miestų156.
с. 33; Памятная книжка Ковенской губернии на 1915
Nuo 1892 m. Ramygaloje miniгод, Ковно, 1915, отдел I, с. 28; Gabulaitė E. Pamas felčeris, 1913 m. felčerių punkruošiamoji medžiaga, PAVB RKRS, f. 9-542, p. 20;
Gabulaitė E. Klemenso Rasiulio atsiminimai, PAVB
tui vadovavo Albinas Borkovskis. Bet
RKRS, f. 9-309, p. 1–9.
nuolatinio gydytojo iki Pirmojo pa- 154 Памятная книжка Ковенской губернии на 1893 год,
Ковно, 1892, отдел I, с. 210.
saulinio karo ramygaliečiai nesulaukė.
155
Miškinis A. Ramygala, Vidurio Lietuvos miestai
Nors buvo ir poreikis, ir pastangos
ir miesteliai, Vilnius, 2009, p. 80–99; Памятная
книжка Ковенской губернии на 1899 год, Ковно, 1898,
dėtos. Gydytojo persikėlimo išlaidoms
отдел I, с. 214; Памятная книжка Ковенской губернии
padengti valsčiaus bendruomenė žaна 1913 год, Ковно, 1913, отдел I, с. 246, отдел I, с. 41;
dėjo surinkti tiems laikams nemažą
Ramygala, Lietuvos žinios, Vilnius, 1912, nr. 61, p. 2;
sumą – Z. Švoinickis – 100 rb, žydų 156Ramygala, Vienybė, Kaunas, 1913, nr. 27, p. 426.
Ramygala, Vilniaus žinios, Vilnius, 1907, nr. 95, p. 2.
bendruomenė – 100 rb, valsčiaus val- 157 Памятная книжка Ковенской губернии на 1893
год, Ковно, 1892, отдел II, с. 15; Памятная книжка
dyba – 100 rb, vaistininkas – 60 rb157.
Ковенской губернии на 1913 год, Ковно, 1913, отдел I,
Tiesa, maždaug tuo laiku Belazaravos
с. 246, отдел I, с. 5; Ramygala, Lietuvos žinios, Vilnius,
dvare įsikūrė gydytojas B. Svolkinas.
1912, nr. 11, p. 2.
158
147 Miškinis A. Ramygala, Vidurio Lietuvos mies1888 m. atidaryta Eidrigevičienės vaistitai ir miesteliai, Vilnius, 2009, p. 80–99; Памятная
nė, kurios vedėju pradžioje buvo Nealis
книжка Ковенской губернии на 1890 год, Ковно, 1889,
отдел II, с. 190; Памятная книжка Ковенской губернии
Solominas, po kelerių metų ją perėmė
на 1893 год, Ковно, 1892, отдел II, с. 39; Памятная
Antanas Semėnas, vėliau minimas proкнижка Ковенской губернии на 1898 год, Ковно, 1897,
отдел II, с. 29.
vizorius Eidrigevičius158.
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Kaip minėta šio skyriaus pradžioje, miestiečių luomo ramygaliečiai sudarė apie
pusę miestelio gyventojų. Miestiečiais buvo laikomi miestuose ir miesteliuose turintys
nekilnojamos nuosavybės ar besiverčiantys prekyba ar amatais žmonės. Bet jie neatsi
sakydavo įsigyti ir žemės. Dar 1850 m. miestietė Apolonija Brženskaja pirko 34 dešimtines ir jose ūkininkavo, miestietis Jonas Keceris 1867 m. pirko 27 dešimtines (iš jų
18 dešimtinių miško) iš Jotainių užusienio, Leonas Šteinas įsigijo Žvirblioniÿ dvarelį,
miestietis Jonas Štrauchnmanas nusipirko konfiskuotus B. Černevskio Janåpolės ir Butaičių dvarus159. Tik nežinoma, ar jie buvo Ramygalos miestiečių bendruomenės nariai.
Nuo 1876 m. Lietuvojê palaipsniui pradėjus taikyti 1870 m. miestų nuostatus,
miesteliuose imtos kurti renkamos miestiečių savivaldos įstaigos – Miestiečių valdybos, kurių svarbiausias rūpestis buvo valstybės mokesčių gyventojams paskirstymas
ir jų surinkimas. XIX a. dešimtajame dešimtmetyje Ramygalos miestiečių valdybos
seniūnas buvo Jurijus Žurkovskis, 1900 m. juo tapo Berelis Abramovičius, Abelio
sūnus, 1915 m. iš jo šias pareigas perėmė Movša Leibnšiskis160.
Ramygaloje, kaip ir daugumoje miestelių, gyvavo ir jam savitą koloritą teikė
žydų bendruomenė. 1787 m. Ramygalos valstybinio dvaro inventoriuje nurodoma,
kad miestelyje gyveno 53 šeimos, iš jų 23 – žydų, jie buvo išsinuomoję dvaro
alaus daryklas. 1790 m. minima 15 žydų šeimų ir „iškala“, 1795 m. paminėtos 22
žydų šeimos su nuomojamais alaus daryklų sklypais, „iškala“, pirtimi ir kapinėmis. 1811 m. Ramygaloje buvo 26 žydų užstatyti sklypai, penki jų nuomojamos
alaus daryklos, žydų kapinės, pirtis, sinagoga ir maldos namai. Kadangi gyveno
apie porą dešimčių žydų šeimų, tai aišku, jie galėjo surinkti privalomus dešimt
pilnamečių (trylikos metų ir vyresnių) vyrų maldai, daugkartinis „iškalos“ (taip
šaltiniuose vadinami žydų maldos namai) ir atskirų žydų kapinių paminėjimas
liudija, kad XIX a. pradžioje Ramygaloje jau buvo pilnavertė žydų bendruomenė –
kahalas. Kahalas tvarkė visą bendruomenės ekonominį gyvenimą, rinko mokesčius,
vykdė bendruomenės narių apskaitą, iš renkamų mokesčių išlaikė mokyklą, rūpinosi bendrais reikalais. 1844 m. kahalai formaliai buvo panaikinti. Kai kurios
žydų šeimos gyveno ir didesniuose kaimuose.
Pagrindinė žydus integruojanti jėga buvo religija. Judėjų dvasininkas – rabinas – buvo dvasinis bendruomenės lyderis, atliekantis religines apeigas, religijos bei įstatymų aiškintojas, besirūpinantis dorove ir tradicijomis. Rabinas buvo
renkamas bendruomenės, tarp jų buvo sudaroma sutartis dėl atlyginimo. 1855 m.
priimtu įstatymu rabinų teisės labai susiaurintos – paliktos tik dvasininko funkcijos,
atimta teisė bausti žydų bendruomenės narius baudomis, prakeiksmais, apeigų
nesuteikimu ar išvarymu iš bendruomenės.
Žydų papročiai daugumai miestiečių atrodė keisti ir nesuprantami. Gimus
berniukui aštuntą dieną maldai į namus ateidavo rabinas, tuomet vaikas buvo
apipjaustomas, tai atlikdavo išmanantis
žmogus. Tik po apipjaustymo vaikui 159 Алфавитный списокь землевладъльцов Ковенской
губерніи, Ковно, 1881; Алфавитный списокь
buvo suteikiamas vardas, paprastai
землевладъльцов Ковенской губерніи, Ковно, 1889.
vieno iš neseniai mirusių giminaičių. 160 Памятная книжка Ковенской губернии на 1890
год, Ковно, 1889, отдел I, с. 114; Памятная книжка
Mergaitės aštuntą dieną po gimimo
Ковенской губернии на 1901 год, Ковно, 1900, отдел I,
buvo nešamos į sinagogą ir ten gauс. 199; Памятная книжка Ковенской губернии на 1915
год, Ковно, 1915, отдел I, с. 20.
davo vardą.
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Vestuvės vykdavo priešais sinagogą. Rabinas pradžioje skaitydavo trumpas
žinias apie jaunųjų kilmę, po maldos imdavo iš jaunikio žiedą (būtinai be jokio
įbrėžimo), užmaudavo jaunajai ant kairės rankos piršto. Kitą dieną jaunajai buvo
nukerpama kasa, vėliau ją tik išpindavo. Skyrybos tarp žydų vykdavo labai paprastai:
rabinui užtekdavo poros liudininkų parodymų apie netinkamą sutuoktinio elgesį.
Per laidotuves rabinas ateidavo į šeimas ir skaitydavo maldas. Mirusysis
buvo aprengiamas švariais, būtinai drobiniais drabužiais, ant rankų ir kojų buvo
rišami ritualiniai raiščiai. Į kapines jis buvo vežamas karstą primenančioje dėžėje,
bet laidojamas be karsto, rituališkai uždengiant akis. Kapas žymėtas akmeniu ar
mediniu stulpeliu.
Religinė savaitinė šventė – šabas – buvo švenčiamas nuo penktadienio saulėlydžio iki šeštadienio vakaro. Penktadienio vakare vykdavo iškilminga vakarienė,
buvo uždegamos šabo žvakės, meldžiamasi, giedamos giesmės. Šabo metu žydams
buvo griežtai draudžiama dauguma darbų, negalima buvo net ugnies kurti ar paimti į rankas žvakę. Tam jie samdydavo krikščionis. Dar ir prieš Antrąjį pasaulinį
karą Ramygalos mokykloje žydės mokinės šeštadieniais per pamokas nerašydavo.
1784 m. parapijos apraše žydų maldos namai nurodomi buvę kelyje į
Vadokliùs, 1865 m. miestelio plane išryškintas žydų gyvenamasis centras nedidelėje netaisyklingos formos aikštėje, prie dabartinės Vadoklių gatvės. Čia stovėjo
sinagoga, grūdosi žydų namai. Žydai gyveno labai ankštai, dažnai po keletą
šeimų viename kambaryje, bet jų namai dažniau turėjo kaminus ir didesnius
langus. Tik turtingesnės šeimos gyveno erdviau. Ant žydų namų, į kairę nuo
lauko durų, buvo tvirtinama nedidelė lentelė, simbolizuojanti Mozės įstatymus.
Žydai turėjo daug maisto apribojimų. Nevartojo kiaulienos, o bet kokį gyvulį ar
paukštį paskersti ir išdoroti galėjo tik griežtus rabino egzaminus išlaikęs, gerai
ritualus žinantis skerdikas (šochet). Mėsa turėjo būti visiškai išvalyta nuo kraujo,
kurio vartojimas, žydų įsitikinimu, draudžiamas. Žydų maistas paprastas: ridikai,
svogūnai, česnakas su silke ar duona, sriuba su daržovėmis, pienu, žuvimi ar
jautiena. Valgė makaronus, farširuotą žuvį, turtingų ir prasčiokų mėgtas „kugol“
iš miltų, žąsies taukų ir kiaušinių, valgė jautieną su pipirais ir svogūnais. Turtingesni gėrė arbatą161.
Nurodoma, kad 1897 m. miestelyje buvo 650 žydų, stovėjo dvi sinagogos,
žydai sudarė apie pusę gyventojų. „Vis dėlto, nepaisant ilgaamžės bendravimo patirties, lietuviai ir žydai praktiškai gyveno tarpusavyje nesusisiekiančiuose pasauliuose“, –
taikliai pastebėjo Tomas Venclova162. Šios skirtingos bendruomenės egzistavo ne
kartu, o greičiau šalia viena kitos. Nors lietuvių lyderiai neblogai pažinojo žydų
veikėjus ir žydų papročius, sudarinėjo
koalicijas rinkimuose į carinę dūmą, 161 Miškinis A. Ramygala, Vidurio Lietuvos miestai
ir miesteliai, Vilnius, 2009, p. 80–99; Матерiялы для
bet žemesniuose sluoksniuose bendraгеографiи и статистики Россіи, собраные офицерами
vimas dažnai buvo paviršutinis, plito
генерального штаба, Ковенская губернія, cоставилъ
Д. Афанасьевъ, Санкт Петербургъ, 1861, с. 572–583;
prietarai. Ypač gajus buvo ne kartą
Gabulaitė E. Jaunystėn sugrįžus, sud. I. Zubauspopiežių pasmerktas mitas apie ritualinį
kienė, M. Čeponienė, V. Šegamogienė, A. Samėnas, Panevėžys, 2008, p. 10–13; 1784 m. Ramygalos
krikščionių kraujo naudojimą. 1908 m.
parapijos aprašymas, LVIA, f. SA, b. 19254, p. 81–89.
birželio 10 d. valstietė iš Ùžkalnių 162 Cituojama pagal: Venclova T. Vilties formos,
Vilnius, 1991, p. 133.
kaimo su savo 9 metų sūneliu atėjo į
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Ramygalą apsipirkti. Palikusi vaiką pas žydą, sugrįžusi jo neberado. Pamaniusi,
kad jis grįžo savarankiškai, parėjo namo, bet vaiko namie nebuvo. Išsigandę tėvai
naktį kartu su keletu miestiečių ėmė vaiko ieškoti miestelyje ir grasinti žydams,
kad jei tas iki ryto neatsiras, sukels pogromą. Kadangi kitą dieną buvo turgaus
diena ir turėjo suvažiuoti daug žmonių, išsigandę žydai pranešė apskrities policijos
viršininkui. Rytą atvyko pareigūnai, o į turgų atvažiavę kaimiečiai pranešė, kad
pasiklydęs vaikas atsirado Viplių kaime. Žydai pradėjo skųsti pogromo organizatorius, policija ėmėsi tyrimo163. Taigi santykių pusiausvyra buvo trapi, kartais galėjo
užtekti atsitiktinumo didelėms nelaimėms prasidėti, nors šiuo atveju prisidėjo ir
atmosferą įelektrinusi pogromų banga pietų Rusijoje. Šį įvykį „Vilniaus žiniose“
aprašęs autorius, pasivadinęs „Inkognito“, taip detaliai žinojo padėtį, kad tikėtina,
jog pats buvo valsčiaus gyventojas. Ramygaliečių garbei reikia pridurti, kad jis
kategoriškai neigė šį prietarą, vadino jį melu ir prasimanymu.

Moderninimas Ramygalos valsčiuje
Moderninimas? Tame vyžotų juodnugarių krašte? Moderninimas ryškus, jeigu
vyksta gyvenviečių didėjimas, dirbamų žemių plėtra, valstiečių emancipacija, dvarų
ūkių prisitaikymas prie rinkos, naujų įstaigų, pareigūnų ir profesijų atsiradimas,
net madų kaita. Ypač stiprus modernaus gyvenimo sūkurys į valsčių prasiveržė
XX a. pradžioje. Daugiausia jis palietė ne technologijas, o žmonių sąmonę, santykius, pozicijas ir elgseną. Prasiveržė užtvankoje keletą dešimtmečių kaupęsis
vanduo, nunešdamas kai kuriuos svarbius tiltus, į vieną kamuolį sunarpliodamas
kelis procesus.
Pirmiausia – švietimas, kurio plėtra iš esmės prisidėjo prie modernios valsčiaus bendruomenės gimimo. Ramygalos parapinė mokykla ne kartą minima
XVIII a. pabaigoje. 1781 m. joje mokėsi 9 vaikai (5 bajorų, 4 miestiečių), 1782 m. –
11 vaikų (9 bajorų, 2 miestiečių), 1784 m. mokėsi 11 bajoraičių, mokytojavo
Adomas Ciechovskis. 1817 m. besimokė tik 3 vaikai, 1828 m. 12 mokinių mokė
zakristijonas, 1833 m. mokyklą lankė jau 36 vaikai. Valstybinė pradinė mokykla
atidaryta 1852 m., ją kitais metais lankė 56 mokiniai. Pagal senumą tarp šio tipo
mokyklų ji buvo antroje vietoje Panevėžio apskrityje, į priekį praleisdama tik
Joniškºlio mokyklą. Po baudžiavos panaikinimo kurį laiką miestelyje veikė ir antroji pradinė mokykla, bet vėliau jos buvo sujungtos, 1878 m. Ramygaloje mokėsi
apie 100 vaikų. 1905 m. atidarytos Barklainių (ši mokykla pradžioje, matyt, turėjo
privačios mokyklos teises, valstybinė mokykla Barklainiuose pradėjo veikti 1907 m.)
ir Ėriškių mokyklos, 1907 m. – Truskavos ir Jotainių pradinės mokyklos, 1911 m.
buvo mokykla Pašiliuose. Panašiu laiku atidaryta Ramygalos antroji pradinė 163 Ramygala, Vilniaus žinios, Vilnius, 1908, nr. 145,
p. 1–2.
mergaičių mokykla (pirmojoje pradinėje 164 Miškinis A. Ramygala, Vidurio Lietuvos miestai
ir miesteliai, Vilnius, 2009, p. 80–99; Памятная
mergaitės irgi mokėsi)164. Mokytojavo
книжка Ковенской губернии на 1867 год, Ковно, 1867,
Ramygalos pradinėje XIX a. 10 dešimс. 132–134; Памятная книжка Ковенской губернии на
tmetyje Vladimiras Itomlenskis, Kons1879 год, Ковно, 1878, отдел II, с. 257; Gabulaitė E.
Barklainiai, PAVB RKRS, f. 9-532, p. 1–3; Melaitantinas Lavrinovičius, nuo dešimtmeka K. Upytės apylinkės mokyklos, Upytė, Vilnius,
čio pabaigos dirbti pradėjo Vladimiras
1986, p. 43–50; Gabulaitė E. Pradžios mokyklų
mokytojai, PAVB RKRS, f. 9-516, p. 1–11.
Artiuch, šias pareigas ėjęs iki Pirmojo
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pasaulinio karo. Jam talkino antroji mokytoja Liudmila Ničajūtė, mergaičių pradinėje mokykloje dirbo Tatjana Zajančkovskaja. Truskavoje mokytojavo Timofėjus
Čakūnas-Parfomčikas, Fiodoras Veremijus, Jotainiuose – Nikolajus Jakovlevas, Pašiliuose – Josifas Bartoševičius, Ėriškiuose – Sofija Pileiko, Nonna Strazdas. Tikybos
mokyklose mokė Ramygalos ir Truskavos bažnyčių vikarai165.
1912 m. nė viena mokykla neturėjo nuosavų patalpų, jas nuomojo. Ramygalos pirmojoje pradinėje mokėsi 90 berniukų, mergaičių pradinėje – 42 mokinės.
Ėriškiuose mokėsi 27 berniukai ir 11 mergaičių, Barklainiuose – 54 berniukai ir
6 mergaitės, Truskavoje – 37 berniukai ir 5 mergaitės, Jotainiuose – 30 berniukų
ir 9 mergaitės, Pašiliuosê – 29 berniukai ir 22 mergaitės. Taigi, iš viso pradinėse
mokyklose mokėsi 362 mokiniai, kurie sudarė tik nedidelę dalį mokyklinio amžiaus
vaikų. Didžioji jų dalis buvo katalikai, taigi lietuviai, vienas kitas lenkas. Truskavoje mokėsi ir pora žydų, Ramygalos mergaičių mokykloje buvo 14 žydaičių.
Į pradines mokyklas tuomet buvo priimami 7–12 m. vaikai, jose buvo
parengiamasis ir trys reguliarūs skyriai. Mokslas truko 3–4 metus, priklausomai
nuo to, ar mokinys lankė Parengiamąjį skyrių. Pradinės mokyklos programoje
buvo tikyba, rusų kalba (skaitymas ir rašymas), aritmetika, istorija, geografija ir
gamtos mokslų pradžiamokslis. Mokslas vyko rusų kalba, lietuvių kalbą buvo
galima vartoti tik per tikybą pirmaisiais mokymo metais, po 1905 m. ji vartota ir
dėstant lietuvių kalbos gramatiką. Mokyklose vyko nemaža mokinių kaita. 1912 m.
Ramygalos pirmąją pradinę baigė 13 mokinių, 33 pašalino, Ėriškių mokyklą baigė
2, pašalino 12 mokinių, Barklainių mokyklą baigė 6, pašalino 9, Truskavos baigė
6, pašalino 8166.
Detaliau su caro laikų pradine mokykla galima susipažinti analizuojant
Barklainių pradinės mokyklos pavyzdį. Mokykla atidaryta 1905 m. dvarininko
Z. Švoinickio iniciatyva. Jis parūpino leidimą, surado lietuvį mokytoją Silvestrą
Ambrozevičių ir perdavė mokyklos reikmėms 0,5 dešimtinės žemės. Mokyklą įkūrė
neveikiančioje užeigoje, vėliau ją perkėlė į išnuomotą valstiečio Zalatoriaus namą.
Pradžioje mokyklą lankė apie 20 mokinių. 1913 m. mokykla buvo dvejuose nuomojamuose pastatuose – viename vyko pamokos, kitame gyveno mokytojas. Mokyklą
vidutiniškai lankė 55 mokiniai. 40 mokinių buvo pirmame skyriuje, 8 – antrame
skyriuje ir 7 – trečiame skyriuje. 1910 m. mokyklą baigė 3 berniukai, 1911 m. – 5
berniukai ir 1 mergaitė, 1912 m. – irgi 5 berniukai ir 1 mergaitė. Mokyklos bibliotekoje buvo 21 egzempliorius skirtingų pavadinimų knygų, turėtos 69 mokomosios
priemonės. Klasės patalpos buvo per
mažos, dėl to atsisakyta priimti 40 no- 165
Памятная книжка Ковенской губернии на 1890
rinčių mokytis vaikų. Mokykloje buvo
год, Ковно, 1889, отдел I, с. 37; Памятная книжка
Ковенской губернии на 1893 год, Ковно, 1892, отдел I,
šilta, bet trūko 8 suolų ir 2 spintų.
с. 117; Памятная книжка Ковенской губернии на 1898
Buvo pradėta naujo pastato statyba, kur
год, Ковно, 1897, отдел I, с. 102; Памятная книжка
turėjo tilpti iki 100 mokinių, 1913 m.
Ковенской губернии на 1910 год, Ковно, 1909, отдел
I,
с. 95; Памятная книжка Ковенской губернии на
rudenį mokykla į jį įsikėlė. Mokyklą
1913 год, Ковно, 1913, отдел I, с. 104–105; Памятная
tikrinusio inspektoriaus Konstantino Biкнижка Ковенской губернии на 1915 год, Ковно, 1915,
rulios nuomone, mokinių žinios buvo 166отдел I, с. 85–88.
Mokyklų inspektoriaus ataskaita apie Panevėžio
geros visuose skyriuose, vaikai geri,
apskrities pradines mokyklas, 1912 m., KAA, f. I-293,
ap. 1, b. 313, l. 4–15.
linksmi ir atidūs, mokyklą lankė paly190
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ginti noriai. Jis nurodė, kad mokytojas Ivanas (Jonas?) Šachlevičius dirba sąžiningai,
asmeninių savybių dėka patraukia į mokyklą daugiau mokinių nei kaimyninės
Ėriškių ir Jotainių mokyklos. Mokytojavo jis nuo 1907 m., buvo baigęs Panevėžio
mokytojų seminariją, Barklainiuose dirbo nuo 1909 m. spalio 1 d. Mokytojas gerai
mokėjo lietuvių kalbą ir pirmą skyrių mokė lietuvių kalbos gramatikos. Metinis
mokyklos biudžetas buvo 868 rubliai, iš jų 420 rubliai sudarė mokytojo algą
(tiems laikams nebloga), 30 rublių – tikybos mokytojo alga, 318 rublių – patalpų
nuoma ir ūkinės išlaidos, 75 rubliai buvo skirti mokomosioms priemonėms, 25
rubliai – kitoms smulkioms išlaidoms167.
Istoriografijoje yra daug skirtingų požiūrių į carines pradines mokyklas,
dažnai jos kaltinamos lietuvių nutautinimu, prastu mokymo lygiu. Jų veiklos
rezultatą lėmė ne tik mokymo programos, bet ir konkretaus mokytojo asmenybė,
nes būtent pradinėje mokykloje jo vaidmuo labai svarbus. Kaip ten bebūtų, šios
mokyklos mokiniams suteikė sistemingų žinių, pakankamų stoti į aukštesnės pakopos mokyklas, dauguma vėliau žinomų lietuvių visuomenės veikėjų jas baigė.
Valsčiuje gyvavo ir alternatyvi švietimo sistema. Truskavoje nelegali mokykla
veikė pas Uršulę Užkuraitytę, čia kartais mokytojaudavo ir vikaras J. Karbauskas.
Ėriškių apylinkėje ilgą laiką mokslas vyko pas Žvírblių kaimo gyventoją Vincentą
Kraniauskaitę, kurią buvo mokęs Adomas Ladukas. V. Kraniauskaitė iš maldaknygių ir elementorių mokė skaityti ir rašyti, skaičiuoti, maldų ir giesmių. Ji žinių
pradžiamokslį suteikė ir Juozui Balčikoniui. O jo brolį Joną mokė Astrauskas ir
Lyberis. Šis buvo jau atitarnavęs kareivis, mokė apie dešimt vaikų, juos supažindino ir su rusų kalbos pradmenimis. Uliūnų apylinkėse iš maldaknygių skaityti
ir rašyti mokė Jugasė iš Kalnìlių kaimo, mokykla keliavo per įvairias ūkininkų
sodybas. Neformali mokykla veikė ir Bistramų Karaliavos dvare. Prisimenami čia
mokytojavę Svetikas ir Antanas Smetona. Bistrãmpolyje panelės Mikolina ir Irena
Bistramaitės lietuvių kalba mokė dvaro darbininkų vaikus, atsiminimuose net užfiksuotas pavadinimas „Bistramo mokykla“. Svarbi Z. Švoinickio iniciatyva steigti
Barklainių mokyklą, rūpinimasis valstiečių vaikų išsilavinimu šioje šeimoje buvo
ir anksčiau. Z. Švoinickio teta Stanevičiūtė, ilgus metus gyvenusi dvarelyje, buvo
įkūrusi nedidelę mokyklėlę. Joje žiemos vakarais po 3–4 valstiečių vaikus mokė
lietuviškai skaityti ir rašyti, ši mokyklėlė veikė iki oficialios pradinės Barklainių
mokyklos atidarymo. Ramygaloje slapta mokykla veikė pas Oną Žukaitę. Mokytojavo Bronislovas Liesis ir  tuometis klierikas Rapolas Kuodis168. Mokymo turinys ir
lygis, mokytojų pasiruošimas nelegalių
mokyklų buvo įvairus, bet dauguma, 167 Gabulaitė E. Barklainiai, PAVB RKRS, f. 9–532,
p. 1–3; Liaudies mokyklų inspektoriaus ataskaita
matyt, nusileido valdinėms mokykloms.
apie Barklainių mokyklą, 1912, KAA, f. I-293, ap. 1,
Kita vertus, jų valdžia nekontroliavo,
b. 313, l. 7–8.
168
Krištonaitis S. Truskava, PAVB RKRS, f. 9-561,
bet jos suteikė kaimo vaikams elep. 81; Melaika K. Upytės apylinkės mokyklos,
mentarių žinių, skleidė tuomet netoUpytė, Vilnius, 1986, p. 43–50; Grinaveckienė E.,
Vidugiris A. Iš Jono Balčikonio atsiminimų apie
leruojamas mintis, ugdė nacionalinius
brolį, Upytė, Vilnius, 1986, p. 179–180; Balsevičiūjausmus, anticarines nuotaikas.
tė G., Peleckienė G., Račiūnas B., Ulys A.
Iš Uliūnų mokyklos istorijos, Uliūnai, Vilnius, 1993,
Dvarininkų vaikai, žinoma, turėjo
p. 167; Gabulaitė E. Barklainiai, PAVB RKRS,
didesnių galimybių. Pradinės mokyklos
f. 9–532, p. 1–3; Klemenso Rasiulio atsiminimai,
kursą jiems dėstė samdomi mokytojai
PAVB RKRS, f. 9-309, p. 1–9.
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ar vyresni šeimos nariai. XIX a. paskutiniaisiais dešimtmečiais didelė dalis berniukų įgydavo vidurinį išsilavinimą, nemažai studijavo aukštosiose mokyklose. Štai
Zavišų šeimoje 1881 m. vyriausiasis sūnus Kazimieras jau buvo baigęs Nikolajevo
inžinierių mokyklą, jaunesnysis Antonas joje dar studijavo, trylikos metų brolis
Petras buvo Peterburgo pirmosios karinės gimnazijos trečiokas, o jauniausiasis
sūnus, devynerių metų Stanislovas, jau mokėsi Rygos Aleksandro gimnazijoje169.
Bet dvi jų seserys formaliai nesimokė niekur, nors vėliau viena jų gebėjo dirbti
mokytoja, taigi įgijo neformalųjį išsilavinimą. Tarp dvarininkų irgi pasireiškė naujos
švietimo tendencijos. Jei XIX a. pirmoje pusėje labiau buvo vertinamas bendrasis universalus išsilavinimas, tai antrojoje amžiaus pusėje prioritetas imtas teikti
praktiškoms specialybėms. Tai lėmė pati visuomenės raida, nes atsirado didesnis
įvairių specialistų poreikis.
Išsilavinimas visuomenėje buvo vertinamas ne pats savaime, bet jo suteikiamos galimybės siekti geresnio socialinio statuso. Jau baigus pradinę mokyklą
jaunuoliams atsiverdavo įvairūs keliai. Jie galėjo kandidatuoti į valsčiaus raštininko
padėjėjus ar įsidarbinti įvairiuose prekybos kooperatyvuose, dar pasimokę privačiai
galėjo bandyti laikyti vaistininko padėjėjo ar mokytojo egzaminus, stoti į kai kurias
mokytojų seminarijas, technikos, miškininkystės, matininkų mokyklas ar kursus,
tęsti mokslą vidurinėje mokykloje. Kartais pasitaikydavo tiesiog pasakų siužetus
primenančių skrydžių. Antanas Juška gimė 1902 m. dūminėje troboje Gelìžių kaime, prie Jotainių, pačiame valsčiaus pakraštyje, 1911 m. baigė Ramygalos pradinę
mokyklą, 1920 m. įstojo į Berlôno universitetą, 1929 m. Getingeno universitete
apgynė daktaro disertaciją „Regimasis šviesumo pasiskirstymas Saulės diske“. Beje,
A. Juška Ramygalos pradinės mokyklos mokytojo V. Artiucho pedagogikos nepeikė170.
Praprususių Ramygalos valstiečių XX a. pradžioje jau netenkino miestelio
pradinė mokykla, jie siekė įsteigti aukštesniąją pradinę mokyklą su amatų klase.
Valsčiaus sueiga naujos mokyklos statybai 1913 m. birželio mėnesį skyrė 2 000 rublių ir vienos dešimtinės sklypą, be to, kasmetę 500 rublių subsidiją. Į mokyklos
komitetą buvo išrinkti valsčiaus lietuvių šviesuomenės nariai: Kazys Krotkus, Petras
Šegamogas, Jokūbas Juška, Bronislovas Liesis, Klemensas Rasiulis. Planuota mokslą
pradėti 1914 m. rudenį, tačiau prasidėjęs karas planus sugriovė171.
Vis tik didžiausi pasikeitimai įvyko ne technologijose, bet visuomenės sąrangoje. Būtent amžių sandūroje formavosi modernios Lietuvos visuomenės ištakos.
Asmens tapatybės apibrėžime XIX a. pirmojoje pusėje vyravo Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės (LDK) pilietybės samprata, pagal kurią pilnateisiais valstybės piliečiais laikyti tik bajorai, jų tautybė nesureikšminama. Bet vėliau imta vis stipriau
pabrėžti tautinį identitetą, Lietuvoje formavosi bent trys modernios tautos: lietuvių,
lenkų ir žydų. Lietuvių nacionaliniame judėjime vyraujančia tapo lingvistinė tautos
samprata, pagal ją tautos nariu laikytas
tik lietuviškai kalbantis lietuvių kilmės 169 Zavišų šeimos sąrašas, 1881, LVIA, f. 708, ap. 2,
individas. Pagal šį požymį buvo labai 170b. 1694, l. 907at–908.
Juška A. Pareiga – visų pirma, Astronomas Antanas
lengva atpažinti „saviškius“ ir mobiliJuška, sud. Matulaitytė S., Vilnius, 2002, p. 7–88.
zuoti mases, gimtosios kalbos reikšmę 171 K i e l a i t ė M . Mokyklos istorija, PAVB RKRS,
f. 9-526, p. 31–32; Ramygala, Lietuvos žinios, Vilypač pabrėžė dešinieji lyderiai. Bet karnius, 1913, nr. 79, p. 3; Ramygala, Vienybė, 1913,
nr. 27, p. 426.
tu buvo pripažįstami ir kiti tautiškumo
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kriterijai – ypač etninis, pagal kurį lietuviais laikė lietuvių kilmės asmenis, nors
ir nekalbančius lietuviškai, ir istorinis, lietuviais laikęs buvusios LDK gyventojus.
Tokios tautos apibrėžtys buvo labai tinkamos ir naudojamos, kai buvo kalbama
apie tautiškai mišrias teritorijas ar istorines vietoves, į kurias lietuviai pretendavo,
bet jose sudarė aiškią mažumą. Gimti lietuviškoje šeimoje dar nereiškė savaime
automatiškai suvokti savo priklausymą plačiai tautinei bendrijai, tam buvo reikalingas sąmoningas pasirinkimas. Juozas Balčikonis, būdamas antroje ar trečioje
Panevėžio realinės mokyklos klasėje, lankėsi pas dėdę, kai pamatė pirmąjį lietuvišką
leidinį – „Tėvynės sargą“. Nors ne visą jo turinį suprato, bet suvokė svarbiausia,
„… kad lietuviai yra atskira tauta, ne ta pati, kaip lenkai, kad ta tauta nori išlaikyti
savo kalbą, kad ji turi savo laikraštį“172. Savęs priskyrimas konkrečiai tautai yra
sąmoningas asmens pasirinkimas. Tuo metu gyvenantys žmonės privalėjo daryti
šį kartais skausmingą žingsnį, nes apibrėžtis, kas yra tauta, ir tuomet, ir dabar
yra svarstytina. Nuo pirmųjų savo žingsnių XIX a. viduryje iki XX a. pradžios
lietuvių nacionalinis judėjimas Ramygalos valsčiuje jau buvo perėjęs kultūrinę
stadiją, įžengęs į aukščiausią – politinę – fazę. Valsčiuje veikė judėjimo veikėjų
branduolys, susiformavęs iš nelegalios spaudos platintojų ir skaitytojų, kurio nariai buvo visų XX a. pradžios įvykių iniciatoriai ir organizatoriai. Jie jautė labai
tvirtą užnugarį – juk lietuviai sudarė absoliučią parapijos gyventojų daugumą.
Kur kas labiau komplikuota buvo bajorų padėtis. Jie paveldėjo senąją LDK
tautybės sampratą, kuri tautybę tvirtai siejo su pilietybe. Bet nacionalizmas reikalavo iš naujo apibrėžti tautinę tapatybę, save identifikuoti su modernia lietuvių
arba lenkų tauta.
Tautybės pasirinkimas yra labai sudėtingas procesas, kurį visi dažnai linkę
supaprastinti, istorikams šį fenomeną tyrinėti sunku, lengvų atsakymų tikėtis
neverta. Tuometė daugianarė ir kintanti tautinės savimonės samprata neleidžia
tiesmukiškai skirstyti praeities herojų į lenkus ar lietuvius, bent kol jie tautinės
tapatybės nedeklaruoja patys. Lietuvos istorijoje gerai žinomi pavyzdžiai, kai artimi
žmonės, net tos pačios šeimos nariai, rinkosi skirtingą tautinę tapatybę. Panašių
atvejų yra ir Ramygalos valsčiuje. 1853 m. Påuslajo dvare, šalia Anciškio, bežemių
bajorų šeimoje, gimė Jonas Vitortas (Jan Michał Witort, 1853–1903). Studijuodamas
dalyvavo lenkų nacionaliniame judėjime, du kartus buvo tremtas, nuo 1887 m.
gyveno daugiausia Panevėžio apylinkėse ir mieste. Tapo etnologu ir publicistu, jo
studija apie lietuvių paprotinę teisę specialistų vertinama iki šiol. Daug rašė lenkiškai Peterburgo, Krókuvos, Vãršuvos, Lvovo spaudai. 1889 m. Peterburgo laikraščio
„Kraj“ priede paskelbė didelį atgarsį sulaukusį antilietuvišką straipsnį „Litvomanai“. Tik už trijų kilometrų nuo Pauslajo, Surodgalio kaime, irgi smulkiųjų bajorų
aplinkoje, gimė, matyt, tolimas J. Vitarto giminaitis Antanas Vitartas (1863–1932).
Nors moksleiviškame amžiuje natūraliai priėmė lenkišką tapatybę, bet besimokydamas Kunigų seminarijoje savo požiūrį
pakeitė. Pasirinko lietuvių tautybę, tapo 172
Balčikonis J. Rinktiniai raštai, 1982, t. 2, p. 247–
produktyvus lietuviškos katalikiškos li248.
teratūros rengėjas ir leidėjas, kūrė jos 173 Gomóła A. Jan Michał Witort. Wprowadzenie do
antropologii pokolenia „ludzi naukowych“, Poznańplatinimo tinklus, rašė lietuvių perioKatowice, 2011; Vitartas A. Lietuvių enciklopedija,
173
diniams leidiniams .
1966, t. 34, p. 370–372.
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Skirtingai nei dabar, dažniausiai įsivaizduojama, kad vieninga lenkų tautos ateities perspektyva Lietuvoje neegzistavo. Lenkų bendruomenėje buvo labai
plati pažiūrų paletė – nuo nacionalinių demokratų, kurie iš tiesų siekė Lietuvą
polonizuoti, iki krajovcų, siekusių lietuviškos ir lenkiškos bendruomenių sintezės,
įsivaizdavusių galimą demokratinę valstybę, paremtą pilietine įvairių tautų santarve buvusios LDK teritorijoje. Lenkų intelektualai puikiai suvokė, kad plečiantis lietuvių nacionaliniam judėjimui bajorija iš dominuojančios socialinės grupės
greitai gali tapti tiesiog tautine mažuma. Ir tai, be abejo, atsiliepė jų savijautai
ir elgsenai. Todėl dalis jų bendruomenės ateities vizijas siejo su atkurta Lenkijos
valstybe, jos ryšiai su Lietuva įsivaizduoti labai įvairiai – nuo pilnos inkorporacijos iki laisvos federacijos.
XIX a. pabaigoje reikšmingi pokyčiai vyko Lietuvos katalikų bažnyčioje. Popiežiaus Leono XIII paskelbtos enciklikos ,,Rerum novarum“ (1891 m.) ir ,,Graves
de communi“ (1901 m.) skatino dvasininkus aktyviai veikti savo bendruomenėse,
didelį dėmesį skirti socialinėms problemoms. Nors Lietuvos vyskupų ryšiai su
Roma rusų valdžios buvo labai varžomi, šių enciklikų turinys buvo puikiai žinomas ir pagal galimybę įgyvendinamas. XX a. pradžioje katalikų dvasininkai tapo
įvairių iniciatyvų pradininkai, visuomeninių organizacijų kūrėjai ir vadovai. Be
to, dvasininkų bendrija demokratėjo, vis didesnį svorį įgavo iš valstiečių kilę ir
tautiškai angažuoti kunigai. Bet čia slypėjo ir tam tikras jų padėties dvilypumas,
reikėjo rasti pusiausvyrą tarp katalikiškųjų ir tautinių vertybių.
1905 m. revoliucija iš pagrindų sukrėtė Rusijos imperiją, caras buvo priverstas visuomenei padaryti svarbių nuolaidų. 1905 m. spalio 17 d. (naujuoju
stiliumi – spalio 30 d.) Nikolajus II pasirašė manifestą, kuriuo garantavo asmens
neliečiamybę, sąžinės, žodžio, susirinkimų ir sąjungų laisvę, pažadėjo artimiausiu
metu sušaukti Valstybės dūmą, kuri turėtų įstatymų leidimo teisę, galėtų kontroliuoti vyriausybę ir administraciją. Nors vėliau šios teisės administracijos buvo
visaip siaurintos ir varžytos, Rusija aiškiai evoliucionavo konstitucinės monarchijos kryptimi. Spalio 17 d. manifestas sudarė pagrindą viešai veikti partijoms ir
visuomeninėms organizacijoms, tuo metu gausiai kuriamoms.
Svarbiausi visų revoliucijos įvykių valsčiuje organizatoriai buvo jau minėto
Ramygalos knygų skaitytojų būrelio nariai, kurio slapti pasitarimai vyko klebonijoje.
1905 m. rudenį valsčiuje plito atsišaukimai, buvo minima, kad slapta lankėsi vienas
radikaliausių to meto socialdemokratų lyderių Vincas Mickevičius-Kapsukas, kuris
buvo apsistojęs pas R. Baltrūną. Mokytojui V. Artiuchui pagrasinus ar iš tiesų
iškvietus policiją, po mokyklos langais rugsėjo 23 d. susprogdintas sprogmuo. Po
manifesto paskelbimo visoje Rusijos imperijoje pakilo nauja mitingų ir demonstracijų banga. Spalio 23 d. Ramygaloje įvyko nedidelis mitingas: iškelta raudona
vėliava ir perskaitytas manifesto tekstas, aiškinta, kad jis ne caro malone suteiktas,
o iškovotas visuomenės. Pradžioje nedaugelis manifestu patikėjo, sklido kalbos,
kad mitinguotojai bus ištremti į Sibirą, Ramygalos policijos uriadnikas grūmojo,
kad mitinguotojai bus baudžiami mirtimi. Spalio 27 d., ketvirtadienį, 6 val. vakaro, Ramygalos arbatinėje įvyko antras mitingas. Organizatoriai pasistengė, kad jis
įvyktų tuo laiku, kai miestelyje buvo policijos nuovados pristavas, kuris dalyvavo
ir susirinkime. Taip atvirai demonstruota teisė į viešus susirinkimus, ir šiuo po194
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žiūriu buvo pasielgta labai protingai, nes po to daugelis įtikėjo, kad paskelbtosios
„laisvės“ yra realios. Mitingo metu buvo nutarta boikotuoti carinę mokyklą, kol
į ją nebus atsiųstas lietuvis mokytojas. Mokymas vyks lietuvių kalba. Surašytas
nutarimas buvo išsiųstas Vilniaus švietimo apygardai. Spalio 30 d. Turgaus aikštėje įvyko masinis mitingas, jame dalyvavo visų tautų ir socialinių grupių nariai,
vienijami anticarinių nuostatų. Kalbėjo dvarininkas Zigmantas Švoinickis, Anupras
Žukas, žydai socialdemokratai, minia šaukė: „Lai gyvuoja Lietuva“, „Lai gyvuoja
liuosybė, konstitucija“, „Šalin savavaldystė“. Mitingo metu nutarta kitą dieną katalikų
bažnyčioje ir žydų sinagogoje aukoti pamaldas už žuvusius dėl laisvės. Spalio
31 d. bažnyčia buvo pilna žmonių, išpuošta gėlėmis ir vainikais. Ant vieno vainiko
raudono kaspino buvo užrašas: „Nuo ramygaliečių, trokštančių laisvės“. Mišias laikė
klebonas Juozapas Genys (1858–1907 10 22), Ramygalos klebonas nuo 1902 m. Kita
versija – Mišias laikė vikaras Jonas Jagminas. Bet jis nuo 1905 m. liepos 19 d.
buvo iškeltas vikaru į Smilgiùs. Bet kokiu atveju atsakomybė už šį renginį teko
klebonui. Po pamaldų minia patraukė prie Juodikonių jaunimo per naktį pastatyto Šėtos gatvės gale mūrinio kryžiaus su užrašu: „Atminimui atgavimo liuosybės
tikėjimo. Ramygalos jaunimas. 1905“. Sovietiniais laikais šis vadinamas „socialistų“
kryžius buvo perkeltas į vieno ramygaliečio darželį. Kazimieras Krotkus dar užbėgo į mokyklą ir pareikalavo, kad V. Artiuchas mokinius atvestų prie kryžiaus,
bet šis atsisakė. Prie kryžiaus buvo iškeltos dvi vėliavos – raudona su užrašu:
„Laisvė“, juoda – su užrašu: „Amžinas atminimas žuvusiems už laisvę“. Bažnyčios
chorui užvedus, prie kryžiaus buvo sugiedotas uždraustas Lenkijos tautinis himnas,
Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“, Maironio „Kur bėga Šešupė“, „Marselietė“,
kitos patriotinės dainos ir religinės giesmės. Aidėjo šūkiai: „Lai gyvuoja Lietuva“,
„Lai gyvuoja liuosybė“, „Lai gyvuoja konstitucija“, „Šalin savavaldystė“, „Lai gyvuoja
revoliucija“ir kt. Dainuodama ir skanduodama minia grįžo į miestelį. Demonstracijoje
dalyvavo lietuviai ir žydai, klebonas J. Genys, dvarininkai Z. Švoinickis, Šiukšta174.
Po mėnesio ramygaliečiai aktyviai dalyvavo Didžiajame Vilniaus Seime, nusiuntė net dešimt savo atstovų. Vyko į Vilnių Kazimieras Krotkus, Vincas Kaupas,
Bronius Liesis, Klemensas Rasiulis, Anupras Žukas. Klebono šeimininkės siūlymu,
delegaciją papildė moterys: Ona Žukaitė, Marytė Marozaitė, Angelė Liesytė, Ona
Kaupaitė, Bronė Kaupaitė-Sabonienė, pasipuošusios tautiniais drabužiais. Moterų kelionės išlaidas padengė klebonas J. Genys. Iš vakaro atvykę ramygaliečiai
žiūrėjo lietuvišką spektaklį su Miko Petrausko choru, kitas dvi dienas dalyvavo
Seimo posėdžiuose. Grįždami iš Vilniaus traukiniu pilni įspūdžių Seimo dalyviai nepirko bilietų, nes „nuo dabar mūsų traukiniai“. Grįžę puolė įgyvendinti
Seimo nutarimus. Entuziazmo apimtas
K. Krotkus Ramygalos pašte paskel174
Gabulaitė E. Paruošiamoji medžiaga (M. Kiebė, kad nebereikia mokėti mokesčių,
laitės užrašyti atsiminimai) PAVB RKRS, f. 9–540,
sušaukta valsčiaus sueiga atstatydino
p. 15; Ramygala, Vilniaus žinios, 1905 10 29,
nr. 254, p. 3; Ramygala, Vilniaus žinios, 1905 11 04,
raštininką rusą, į šias pareigas išrinko
nr. 259, p. 3; Ramygala, Vilniaus žinios, 1905 11 09,
Rapolą Baltrūną iš Gudelių. Valsčiaus
nr. 263, p. 3; Klemenso Rasiulio atsiminimai, PAVB
RKRS, f. 9-309, p. 1–9; Nežinomo asmens laiškas
seniūnas Antanas Činikas su raportu
E. Gabulaitei apie 1905 m. įvykius, PAVB RKRS,
apie maištą ir prašymu atsiųsti 12 kaf. 9–308, p. 1; Barauskas B. Ramygala. Atsiminimų
siluetai, 1982, PAVB RKRS, f. 9–294, p. 13, 37–38.
zokų tvarkai atstatyti buvo sučiuptas
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ties kapinėmis, beskubantis į Panevėžį. Iš jo atėmė raportą, jam buvo pasakyta
vykti iki Barklainių ir ten sudaužyti vežimą, paskelbti, kad nepažįstamų revoliucionierių buvo užpultas. Vyko mitingai, valsčiaus sueigos. Renginiuose siekė
įgyvendinti Vilniaus Seimo rezoliucijas175.
1906 m. pradžioje padėtis ėmė keistis, caro valdžia ėmė atsigauti nuo patirto
šoko ir griebėsi represijų. Pasikeitė ir masių nuotaikos, viltį ėmė keisti nusivylimas.
Kovo 11 d., šeštadienį, Ramygaloje pasirodė pareigūnų būrys su policijos pristavu
priešakyje. Bet suimti numatytus aktyvistus nepavyko. Jie pasislėpė. Kitą dieną,
sekmadienį, planuota suimti A. Žuką, prekiaujantį kooperatyvo parduotuvėje,
B. Liesį – po Mišių, o kitus – turgavietėje. Bet ir vėl visi aktyvistai sėkmingai
pasislėpė, pavyko sučiupti tik K. Krotkų. Pasislėpusiųjų namuose darė kratas, kitą
rytą jas dar kartą pakartojo. Kratas darė ir Vilniaus Seime dalyvavusių moterų
namuose, ieškojo vėliavų, bet nieko nerado. Vėliau pareigūnams pavyko suimti
B. Liesį. Bet abu suimtieji išsisuko gana lengvai, gavo tik po 3 mėnesius daboklės.
Tardytas buvo ir Z. Švoinickis, bet nubaustas nebuvo176.
Nežiūrint į tai, kad revoliucija buvo užgniaužta, jos rezultatai buvo labai
svarbūs. Žlugo mitas, kad valdžia visagalė; išlikusios demokratinės laisvės sudarė
prielaidas pilietinei veiklai, nacionaliniai ir socialiniai judėjimai įgavo žymų postūmį. Žmonių protuose įvykusios revoliucijos nuslopinti jau buvo neįmanoma.
Ramygaloje lietuvių judėjimas po revoliucijos telkėsi apie bažnyčios chorą
ir iš jo išaugusį vaidintojų būrelį. Chorą įkūrė Ramygalos vargonininkas Bronius
Liesis, vargonavęs miestelyje nuo 1903 m. Jis yra viena iš svarbiausių XX a. pirmosios pusės Ramygalos asmenybių. Gimė 1886 m. Miežiškių parapijoje, mokėsi
Kunigų seminarijoje, bet jos nebaigė. J. Balčikonio paskatintas, išlaikė pradinės
mokyklos mokytojo egzaminus, mokytojavo, buvo visuomeninio gyvenimo organizatorius, rašė korespondencijas į laikraščius, žinomi jo nedidelės apimties vertimai
iš rusų kalbos. 1918 m. buvo vienas Ramygalos progimnazijos organizatorių, nuo
1919 m. – jos vadovas, mokė lietuvių ir lotynų kalbų. Mokinių apibūdinamas kaip
rimtas, tylus, rūpestingas žmogus, geras lietuvių kalbos mokytojas. Nuo 1929 m.
buvo Utenõs, nuo 1931 m. – Jurbarko
gimnazijų direktorius, 1936 m. – Sei175
Gabulaitė E. Ramygalos kapinės, PAVB RKRS,
mo narys. 1941 m. suimtas, pateko
f. 9-287, p. 60; Klemenso Rasiulio atsiminimai,
į Rešiotų lagerius, ten mirė. Žmona,
PAVB RKRS, f. 9-309, p. 1–9; Nežinomo asmens
laiškas E. Gabulaitei apie 1905 m. įvykius, PAVB
matematikos mokytoja Marija JuodiRKRS, f. 9–308, p. 1; Žukas O., Baltrūnas R.
kaitė-Liesiene, su dukra Danute buvo
Ramygala, Vilniaus žinios, 1906 03 29, nr. 66, p. 3–4.
ištremtos, žmona mirė badu tremtyje. 176 Žukas O., Baltrūnas R. Ramygala, Vilniaus
žinios, 1906 03 29, nr. 66, p. 3–4; Klemenso Rasiulio
Sūnūs Bronius ir Antanas tapo partiatsiminimai, PAVB RKRS, f. 9-309, p. 1–9; Gabulaitė E. Paruošiamoji medžiaga (M. Kielaitės užrašyti
zaninio karo vadovais, Bronius LiesisNaktis yra 1949 m. Vasario 16-osios 177atsiminimai), PAVB RKRS, f. 9-540, p. 13–14.
Gabulaitė E. Vargonininkai, PAVB RKRS, f. 9–501,
deklaracijos signataras177.
p. 1–23; Masiokas M. Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vargonai ir vargonininkai, Panevėžys,
Pirmasis lietuvių vakaras Ramy2010, p. 53–55; Barauskas B. Ramygala. Atsiminimų
galoje įvyko 1905 m. liepos 31 dieną.
siluetai, 1982, PAVB RKRS, f. 9-294, p. 6; Ričardas
Čekutis, Dalius Žygelis. Laisvės kryžkelės. Broniui
Po jo B. Liesio choras spaudoje buvo
Liesiui-Nakčiai atminti http://www.bernardinai.lt/
pagirtas ir dėl gražaus dainavimo, ir dėl
straipsnis/2009-04-20-laisves-kryzkeles-broniui-liesiuinakciai-atminti/3194; žiūrėta 2012 04 18.
chorisčių tautinių drabužių, o vaidinta
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G. Petkevičaitės-Bitės ir Žemaitės komedija „Velnias spąstuose“ susilaukė kritikos.
Choro koncertai ir vėliau nuolat sulaukdavo pagyrų. 1906 m. vaidinta „Amerika
pirtyje“, „Neatmezgamas mazgas“, „Nesipriešink“, „Nutrūko“, „Dėdė atvažiavo“.
Žiūrovai  teigiamai vertino spektaklių dalyvius: O. Žukaitę, K. Kriaučiūną. Kai
kurie kiti „artistai“ net ir žodžių nemokėjo. Ypač palankiai 1908 m. įvykusį vakarą
aprašė Surviliškyje tuomet mokytojavęs Antanas Kasakaitis. Linogirio dvaras, kur
vyko renginys, buvo pilnutėlis, brangūs bilietai išpirkti. Vaidintas „Valsčiaus sūdas“ ir „Audra giedroje“. Po to buvo deklamacijos, bet stipriausioji vakaro dalis,
korespondento nuomone, buvo choro pasirodymas, kurį vertėjo išvysti ir didelių
miestų gyventojams. Repertuaras gerai parinktas, puikūs balsai, visiems darė
įspūdį dainininkių tautiniai drabužiai. Koncertui pasibaigus visi ilgais plojimais
dėkojo vadovui B. Liesiui, jam sugiedojo „Ilgiausių metų“, įteikė atminimo albumą.
Ramygalos choras ir vaidintojų ratelis buvo veiklūs iki Pirmojo pasaulinio karo.
1914 m. vasarą lietuviškame vakare buvo vaidintos „Gairės“, „Velnias – ne boba“,
vyko šokiai, žaidimai. Choras kartais „pagastroliuodavo“ po apylinkes, 1906 m.
dainavo Krekenavoje, savo choro dar neturėjusioje. Aktyviausi spektaklių dalyviai
buvo K. Krotkus, M. Marozaitė, B. Liesis, B. Kaupaitė, O. Žukaitė, vaidindavo
ir atostogaujantis J. Balčikonis. Juos labai palaikė klebonas J. Genys, repeticijos
vykdavo klebonijoje. Kai vakarams nepavykdavo gauti valdžios leidimų, klebonas
juos leisdavo slapta rengti klebonijoje. Kartais ramygaliečiai sulaukdavo ir teatro
autoritetų dėmesio. 1906 m. miestelyje lankėsi Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis, jis
padovanojo B. Liesiui natų, pamokė vaidintojus. Bet kas buvo lietuviškų spektaklių
režisierius, nežinant atspėti tikrai neįmanoma. Tai tas pats aktyvusis Barklainių
dvarininkas Zigmantas Švoinickis, 1906 m. po „Amerikos pirtyje“ pastatymo jam
buvo įteiktas vainikas su užrašu: „Dėkingi tautiečiai“, choras sugiedojo „Ilgiausių
metų“. Jis rūpinosi ir leidimais vakarams, sukviesdavo į spektaklius dvarininkus,
buvo išrinktas choro garbės nariu. K. Rasiulis savo atsiminimuose teigė, o juo
sekdama E. Gabulaitė kartojo, kad vėliau, po savo vedybų, Z. Švoinickis nuo
saviveiklos atitolo. Tai tiesa tik iš dalies, 1907 m. Panevėžyje buvo įkurta Lenkų
dramos draugija, 1910 m. – Lenkų dramos, muzikos ir giedotojų draugija, abiejose
Z. Švoinickis aktyviai dalyvavo, režisavo ir vaidino, todėl ir Ramygalai dėmesio
teko mažiau178.
Choro koncertai ir vaidintojų spektakliai, nors ir kokie mėgėjiški jie buvo,
turėjo pasekmių. Pirma kartą už bažnyčios ribų lietuvių kalba imta nuosekliai
vartoti viešuose renginiuose. Tai ugdė lietuvių savimonę, iki tol apie savo tautinę priklausomybę nesusimąsčiusiems
žmonėms akivaizdžiai parodė, kad jie
priklauso lietuvių nacijai, turinčiai savo 178 Ramygaloje, Lietuvių laikraštis, 1905 08 11, nr. 36,
p. 525; Ramygala, Vilniaus žinios, 1906 11 08, nr. 237,
siekių. Kultūrinis gyvenimas artimai
p. 3; Ramygala, Vilniaus žinios, 1907 02 24, nr. 45,
sutelkė jame dalyvavusį valsčiaus benp. 2–3; Kasakaitis A. Ramygala, Vilniaus žinios,
1908 03 13, nr. 59, p. 2; Ramygala, Lietuvos žinios,
druomenės branduolį, tai buvo svarbu
1914 06 27, nr. 140, p. 3; Užliaušiai, Vilniaus žinios,
tolimesniems istorijos įvykiams. Lie1906 09 22, nr. 209, p. 3; Juška A. Ramygala,
Panevėžio vyskupija, sud. K. Paltarokas, Vilnius,
tuviški vakarai jų rengėjams ir neiš1998, p. 277–287; G a b u l a i t ė E . Organizacijos,
paikintiems žiūrovams pasiūlė naują,
PAVB RKRS, f. 9–500, p. 10; Klemenso Rasiulio
atsiminimai, PAVB RKRS, f. 9-309, p. 1–9.
modernią laisvalaikio formą.
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Miestelyje veikė „Blaivybės“ draugijos skyrius, įkurtas kunigo S. Rožūmo, jis buvo ir Blaivininkų arbatinės steigėjas. 1913 m. draugijoje buvo apie 30
narių, buvo gauta 200 rublių auka organizacijos namams statyti. Juose planuota
rengti blaivininkų renginius. Išrinko komisiją, trūkstamų lėšų prašė iš valsčiaus
valdybos, bet pastato tuo metu įsigyti nepavyko. 1914 m. draugija iš savo kasos
skyrė 150 rublių Raudonajam Kryžiui, nukentėjusiųjų nuo karo reikalams. Nuo
1893 m. Ramygaloje veikė Ugniagesių draugija, joje 1905 m. buvo apie 30 narių,
dalyvavo lietuviai ir žydai179.
Veikė Ramygaloje ir religinė Tretininkų draugija, 1915 m. savo skyrių atidarė
Lietuvių draugija nukentėjusiems nuo karo šelpti180.
Po 1905 m. revoliucijos ėmė funkcionuoti žadėtoji Valstybės dūma, Rusijos
įstatymų leidžiamoji institucija. Rinkimai į ją buvo nevisuotiniai, netiesioginiai,
nedemokratiniai, įvairios socialinės grupės turėjo skirtingas galimybes į ją patekti.
Bet vis tiek tai buvo naujas, visuomenę ugdantis, modernus politinis reiškinys.
1912 m. rinkikais dalyvauti IV Valstybės dūmos rinkimuose Kaune nuo Ramygalos
valsčiaus valstiečių išrinkti J. Balčikonis ir B. Liesis181. 1906 m. tarp rinkikais į
I Valstybės dūmą nuo Panevėžio apskrities dvarininkų išrinktų šešių asmenų du
buvo ramygaliečiai: Aukštadvario Zigmantas Musnickis ir jotainietis Kazimieras
Zaviša. Jie Kaune rinko tikruosius Valstybės dūmos narius. 1907 m. pradžioje
Panevėžyje vykusiuose rinkimuose Ramygalos dvarininkai vėl buvo aktyvūs:
priešrinkiminiam susirinkimui vadovavo K. Zaviša, kandidatais į rinkikus buvo
iškelti Z. Musnickis, J. Šiukšta, baronas S. Brunovas, Z. Švoinickis protestuodamas
prieš kandidatams keliamas išankstines sąlygas balotiruotis atsisakė. Bet pirmosios
dvi Dūmos buvo greitai paleistos ir tų pačių 1907 m. rudenį vyko rinkimai į III
Valstybės dūmą. Juose Valstybės dūmos nariu buvo išrinktas Jotainių dvarininkas
Kazimieras Zaviša, joje išbuvęs iki kadencijos pabaigos – 1912 m. birželio mėnesį.
Patekdamas į Dūmą, K. Zaviša įėjo į Rusijos imperijos politinį elitą: susitikdavo su valstybės vadovais, žymiausiais Rusijos žmonėmis, dalyvavo caro
priėmimuose, tarėsi su įvairių regionų atstovais, bendravo su lenkų nacionalinio
judėjimo lyderiais, dalyvavo kuriant ateities strategijas. Dūmoje K. Zaviša įėjo į
nedidelę 7 asmenų Lenkų, lietuvių ir baltarusių grupę (frakciją), kur būrėsi beveik
vien buvusios LDK žemių dvarininkai lenkai.
K. Zavišos pasaulėžiūrą iš dalies galima suprasti remiantis jo kalbomis
Dūmoje, pasitelkiant profesorės A. Gaigalaitės atliktą Lietuvos atstovų Dūmoje
veiklos analizę. K. Zaviša buvo aktyviausias svarstant nacionalinius klausimus.
Jo tautinis pasirinkimas aiškiai išreikštas kalboje svarstant savivaldos įvedimą
Šiaurės Vakarų krašte: „Mūsų, lenkų
bajorija, kuriai aš atstovauju...“. Toje pat
179
Ramygala, Vienybė, 1913, nr. 43, p. 685; Ramygala,
kalboje jis pareiškė labai demokratišVienybė, 1913, nr. 48, p. 765; Ramygala, Šaltinis,
ką požiūrį į kitas Lietuvos tautas ir
1913, nr. 18, p. 286; Ramygala, Vienybė, 1914,
nr.
40, p. 632; Iš Ramygalos, Vilniaus žinios, 1905,
luomus, kalbėjo apie jų lygias teises,
nr. 20, p. 3.
išreiškė nuomonę, kad Lietuvos bajo- 180 Juška A. Ramygala, Panevėžio vyskupija, sud. K. Paltarokas, Vilnius, 1998, p. 277–287; Lietuvių draugija,
rija yra prieš jai teikiamas privilegijas,
Vienybė, 1915, nr. 11, p. 169.
vietos savivaldoje jos interesai neturi 181 Rinkimai valsčių įgaliotinių, Vienybė, 1912, nr. 39,
p. 612.
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mų įstatymas, jo nuomone, turėjo lygiai ginti visų tautybių reikalus. Ypač aštriai
K. Zaviša pasisakė svarstant naujos Chelmo gubernijos sudarymą ir jos priskyrimą
Kijevo genergubernatoriaus kompetencijai. Tai lenkų nacionaliniai lyderiai suprato
kaip pasikėsinimą į Lenkijos vientisumą. K. Zaviša atkreipė dėmesį, kad tai iš
esmės ne administracinis, o politinis klausimas, siūlė atsižvelgti į vietos gyventojų
nuomonę. Su patosu pažymėjo, kad
„lenkai savo savasties išsaugojimu neapsiribos, atlaikys tą smūgį, kad įvairiomis „chelmščinomis“ sukurti didelės ir galingos valstybės neįmanoma – tegu tas savo svajones bei
iliuzijas rusų patriotai palieka.“
Vėliau palaikydamas Dūmos nario, lietuvio, žymaus visuomenės veikėjo Andriaus
Bulotos nuomonę, K. Zaviša iš Dūmos tribūnos įrodinėjo, kad vyriausybė niekada
nesirūpino žmonų gerove, o jos pagrindinis tikslas yra rusinti kraštą. Taip pat
K. Zaviša, išreikšdamas bendrą lenkų atstovų nuomonę, kalbėjo prieš papildomą
Valstiečių banko finansavimą iš valstybės iždo, kritikavo jį dėl nevienodų žemės
pirkimo kreditavimo sąlygų katalikams ir pravoslavams. Kalbėję lietuvių atstovai
(A. Bulota, P. Kuzma) banką tiesiogiai kaltino vykdant rusų kolonizaciją Lietuvoje.
K. Zaviša gynė gyventojų teisę rinkti teismų teisėjus iš vietinių gyventojų tarpo.
K. Zaviša keletą kartų kalbėjo apie krašto švietimo reikalus. Jis kartu su
lietuviais A. Bulota ir P. Kuzma prieštaravo cerkvių parapinių bažnyčių tinklo
plėtrai Šiaurės Vakarų krašte, siūlė geriau finansuoti pradines mokyklas, gynė
vaikų teisę mokytis gimtąja kalba. Svarstant Pradinių mokyklų reformos įstatymo
projektą pritarė A. Bulotos siūlymui vaikus jau pradinėje mokykloje pradėti mokyti gimtąja kalba ir tik nuo trečios klasės pereiti prie rusų kalbos. Jis pareiškė
nuomonę, kad krašte „ne lenkai, bet carinė vyriausybė persekioja lietuvių kalbą.“ Tik
vienoje kalboje K. Zaviša gynė luominius interesus – stipendijų įsteigimą smulkiųjų
bajorų vaikams dvarininkų įkurtoje Dotnuvõs žemės ūkio mokykloje. A. Bulota
pareikalavo visas stipendijas skirti valstiečių vaikams. Įdomu, kad oponentai sutarė, jog bajorų luomas nueina į istoriją182.
Apibendrinant galima teigti, kad K. Zaviša carinėje Dūmoje atstovavo lenkų
tautos interesams. Tačiau kai buvo svarstomi kraštui aktualūs klausimai, jo ir
lietuvių atstovų pozicija dažnai sutapdavo. Jis reiškė demokratines idėjas, modernias tiems laikams ir vis dar aktualias. K. Zaviša, kaip ir dauguma Lietuvos
atstovų Dūmoje, priklausė opozicijai ir jo kalbos daugiau reiškė visuomenės balsą,
bet neturėjo didesnės įtakos įstatymų projektų korektūroms. Viešosios kalbos,
pasakytos Dūmoje, buvo skelbiamos spaudoje ir krašto šviesuomenės skaitomos,
todėl turėjo įtaką Lietuvoje stiprinant tautų ir žmonių lygybės nuostatas.
Iki Pirmojo pasaulinio karo kilo
tik pora nesutarimų tarp valsčiaus lie182
Rinkimai „dumon“, Vilniaus žinios, 1906, nr. 60,
tuvių ir lenkų. Vienas korespondentas
p. 3; Panevėžys, Vilniaus žinios, 1907, nr. 24, p. 3;
piktinosi, kad Ramygalos vartotojų benGaigalaitė A. Lietuvos atstovai Rusijos valstybės
dūmoje 1906–1917 metais, Vilnius, 2006, p. 110, 112,
drovės raštvedyba vedama lenkų kalba,
120, 121, 132–133, 140, 154, 157, 172, 198, 203, 207.
buvo ginčų dėl lenkų reikalavimo bažny- 183 Ramygala, Vilniaus žinios, 1905, nr. 224, p. 2–3;
Ramygala, Vilniaus žinios, 1906, nr. 193, p. 3.
čioje evangeliją skaityti lenkiškai183. Bet
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jokių ilgalaikio priešiškumo požymių nebuvo, abiejų tautų nariai bendradarbiavo
visuomeninėse organizacijose, kartu veikė revoliucijos metais, kai juos suvienijo
anticarinės demonstracijos. Lenkų dvarininkai lankydavosi lietuviškuose vakaruose,
juos šelpdavo. Baronas Brunovas už 3 rb bilietą duodavo 25 rublius, grąžos neprašydavo184. Tikriausiai pasitaikydavo buitinių konfliktų, išdidaus dvarininkų požiūrio
į lietuvius, šie atsakydavo pašaipomis, aiškiai buvo suvokta socialinė atskirtis. Bet
didesnio tautinio konflikto židinio nebuvo: 1905 m. Ramygalos choras giedojo lietuvių
ir lenkų tautinius himnus, Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčios Centriniame
altoriuje, abipus centrinės skulptūrinės kompozicijos, kur šv. Jonas Krikštytojas krikštija Jėzų, yra šventųjų Kazimiero ir Stanislovo, tai yra Lietuvos ir Lenkijos globėjų
skulptūros. Tai jokiu būdu ne atsitiktinumas. Altoriaus statybą finansavo K. Zaviša,
jo puošybos programa iki šiol reiškia tada fundatoriaus turėtą ateities viziją, kur
abi tautos yra kartu. Nėra jokių užuominų, kad po kelerių metų tarp abiejų tautų
atsiradusi neperžengiama siena būtų kažkaip brendusi ar tokia istorijos eiga būtų
buvusi iš anksto nulemta. Aišku, Ramygalos valsčiuje labai svarbią reikšmę turėjo
tai, kad lietuviai savo skaičiumi absoliučiai dominavo. Bet labai svarbu ir tai, kad
abi pusės bendradarbiavo, o bendruomenių lyderiai nepasidavė šovinizmui, kuris
irgi yra moderninimo vaisius.
Ilgasis XIX amžius baigėsi labai netikėtai, dešimtmečiais vykę nuosaikūs
pokyčiai ir tendencijos buvo staiga nukirsti vienu kardo smūgiu. Imperijų viršūnės pradėjo Pirmąjį pasaulinį karą, kurio masto ir pasekmių pradžioje niekas
neįsivaizdavo ir dėl kurio priežasčių iki šiol diskutuojama. Karo sukrėtimai,
socialiniai kraštutinumai, viltys atkurti valstybes visuomenę darė radikalią, ir ji
pasiryžo veiksmams, ramiais prieškario metais neįsivaizduojamais. Ramygaliečiai
staiga pamatė visą modernių priemonių puokštę: nematyto masto mobilizaciją,
rekvizicijas, modernų vadovavimą didžiulėms ginkluotų žmonių masėms, naująsias propagandos technologijas, modernius greitašaudžius ginklus, automobilius
ir lėktuvus (aeroplanus).
1915 m. vasarą Lietuvą užėmė vokiečių kariuomenė. 1915 m. rugsėjo 5 d.
Vilniuje išėjo paskutinis laikraščio „Vienybė“ numeris. Paskutiniame jo puslapyje
buvo nedidelis skelbimas: „Noriu susirašinėti su Ramygaliečiais pabėgėliais. Atsiliepkite.
Br. Liesis. Adresas: Vilnius, ,,Vilties“ red., Žandarmų gat.“185

Rezultatai ir išvados
Ramygalos krašto praeities įvykiai, žmonės ir laikas, lėti ilgalaikiai procesai:
daugėjo gyventojų, dūminėse valstiečių trobose statė kaminus, baudžiauninkai
virto piliečiais, turinčiais nuosavas ateities vizijas. Įdomi bajorų luomo raida, jo
atkakli kova už LDK laikus siekiančias vertybes, pagaliau nuosmukį ir kryptį į
demokratizavimą.
XIX amžiaus valsčiaus bendruomenė buvo vieningas organizmas. Lietuviai, lenkai, žydai, katalikai, judėjai, dvarininkai, bajorai, dvasininkai, miestiečiai,
baudžiauninkai, kumečiai ir samdiniai,
turtuoliai valstiečiai, – kiekviena gyven- 184
Klemenso Rasiulio atsiminimai, PAVB RKRS,
tojų kategorija buvo šimtais įvairaus
f. 9-309, p. 1–9.
pobūdžio gijų surišta su kitomis. Nors 185 Apgarsinimai, Vienybė, 1915, nr. 31, p. 464.
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paprasčiau ir patogiau kiekvieną šią struktūrą pažinti atskirai, nors jie visi yra
vieno medžio šakos. Ši visuomenė labai marga, ir, vykstant vidiniams virsmams,
esant nuolatiniam konfliktui su caro valdžia, išorės ekonominiam, kultūriniam ir
socialiniam spaudimui, jai visą šimtmetį pavyko išsaugoti savo integraciją.
1919–1920 m. Lietuvos ir Lenkijos konfliktas negrįžtamai pakeitė lietuviųlenkų santykius, atnešė labai daug tragedijų, jaučiamų iki šiol. Abi modernios
tautos įnirtingai kovojo su kaimynėmis dėl savo valstybių įtvirtinimo, abiejų armijas
sudarė savanoriai. Lenkijos kariuomenėje buvo nemažai Lietuvos lenkų, kariavusių
už jiems šventą tautinį idealą. 1920 m. rudenį vienas iš atskirų Lenkijos kavalerijos
dalinių prasiveržė iki Truskavos. Ramygalos progimnazijoje susiformavo savanorių būrys, pasiryžęs pastoti kelią jo gilesniam veržimuisi į Lietuvą. Prie Ókainių
įvyko mūšis, kurio metu žuvo būrio vadas, gimnazistas Jonas Ambrazevičius,
gimnazistas Stasys Klimaitis buvo paimtas į nelaisvę, tardant subadytas durtuvais
ir nušautas. Šie įvykiai sukrėtė valsčių, tautų santarvė susvyravo. Lenkų tautybės
žmonės, nors ir neįsivėlę į to laiko politinius įvykius, turėjo apsispręsti, su kuria
valstybe ir tauta jie susies savo ateitį. Kazimiero Zavišos sprendimas atrodo buvo
nuoseklus – ne visai patikimo šaltinio žiniomis, 1920 m. jis manė, kad istorinės
Lietuvos LDK pavyzdžiu atkurti nebepavyks, tikėjosi, kad etnografinė Lietuva taps
Lenkijos dalimi su plačia autonomija. Prognozei neišsipildžius, apsigyveno Lenkijos
okupuotame Vilniuje, ten kurį laiką gyveno ir jo duktė Kristina. 1926 m. mirė
ir buvo palaidotas šv. Petro ir Povilo bažnyčios Sidorovičių-Zavišų koplyčioje186.
Visiškai kitokį kelią pasirinko Zigmantas Švoinickis. Jis save laikė lenku, bet ir
Lietuvos piliečiu, propagavo Lietuvos ir Lenkijos uniją, bet tik laisvu susitarimu,
smerkė bet kokį jėgos naudojimą prieš Lietuvą. Toliau gyveno Barklainiuose, per
žemės reformą pats išdalijo žemę buvusiems dvaro kumečiams ir naujakuriams,
aktyviai dalyvavo Panevėžio lenkų kultūriniame gyvenime, kaimiečiams nemokamai teikė medicininę ir kitokią pagalbą, buvo visų gerbiamas ir mylimas187.
Atgyvenusios luominės visuomenės sąrangos dekonstrukcija ir palaipsnis bajorų
luomo nuosmukis ir transformacija – svarbus amžių trukusios raidos rezultatas.
Ramygalietis savanoris Antanas Narsutis viename Nepriklausomybės minėjime
pasakė daugelį šokiravusią frazę: „Mes, ramygaliečiai, Lietuvą atstatėm“. Matyt, jis
turėjo omenyje, kad valsčius Lietuvos kariuomenei tuomečiu apytiksliu skaičiavimu
davė 316 savanorių188. Pasakyta, aišku, išdidžiai, bet reikia sutikti, kad Ramygalos
valsčius iš tiesų buvo tarp aktyviausiųjų
nacionalinio judėjimo židinių. Ir tai ne 186 Barauskas B. Ramygala. Atsiminimų siluetai,
1982, PAVB RKRS, f. 9-294, p. 8–9; P.O.W. (Polska
kažkokia trumpalaikė nuotaika, bet jau
Organizacja Wojskowa) Lietuvoje, sud. J. Rainys,
tradicija, jungusi knygnešius, 1905 m.
Kaunas, 1936, p. 142; K. Zavišos mirties liudijimo
nuorašas, 1927, Panevėžio apskrities archyvas, f. 13-R,
revoliucijos ir Vilniaus Seimo dalyvius,
ir savanorius. Šiuose įvykiuose netgi 187ap. 3, b. 115, p. 6.
P.O.W. (Polska Organizacja Wojskowa) Lietuvoje,
dalyvavo nemažai tų pačių žmonių. Liesud. J. Rainys, Kaunas, 1936, p. 142; Gabulaitė E.
Barklainiai, PAVB RKRS, f. 9–532, p. 1; Žostautuvių tautinės savimonės įsitvirtinimas
taitė P. Paskutinis Barklainių dvaro savininkas,
masėse, jų mobilizavimas tautinei valsUliūnai, Vilnius, 1993, p. 156–164. Jackiewicz M. Polske
życie Kulturalne w Respublice Litewskiej 1919–1940,
tybei sukurti, šiuolaikinės lietuvių tauOlstyn, 1997, s. 307–309.
tos gimimas ir yra svarbiausias XIX a. 188 Gabulaitė E. Organizacijos, PAVB RKRS, f. 9-500,
p. 10–11.
Ramygalos parapijos raidos rezultatas.
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Ramygalos parapijos ir valsčiaus istorijos įvykiai ir procesai vyko sinchroniškai
su tokiais pat įvykiais ir procesais Vidurio Lietuvoje. Individualumą šiems bend
riems istorijos įvykiams suteikė žmonės, ramygaliečiai, jų poelgiai, mintys ir likimai.

Priedas Nr. 1
Ramygalos parapijos gyvenvietės pagal 1784 m.
Ramygalos parapijos aprašą*
Gyvenvietės pavadinimas

Savininkas

Padėtis ir atstumas nuo Ramygalos

Amprūdžiai
Anciškiai (Unciškiai)
Aukštadvaris
Aukštadvaris
Barklainiai, tėvonija
Barklainiai

Teisėjas Daukša
Vienuoliai pijorai
Kosakovskis
Gombrovičius
Švoinickis
Puzinui priklausanti
valstybinė seniūnija
Maršalkienė Bitautienė
Zabiela
Daukša
Gombrovičius
Daukša
Bitautienė
Teisėjas Bistramas
Bistramas
Gombrovičius
Brunova
Musnickis
Straševičius
Gombrovičius
Šiukšta
Lukjanskis
Musnickis

Į
Į
Į
Į
Į
Į

Bartkūnai
Belozarava
Biurgaliai
Čipliai
Daniūnai
Daubarai
Dudaičiai
Džiugailiai
Gabulai
Gaisai
Gimioniai, dvaras
Girsteikiai
Glebauskai
Grigaliai
Griniūnai
Gudeliai
Jadikoniai
Janioniai
Jankūnai
Joskildai
Jotainiai, dvaras
Jotainiai, kaimas
Jovaišos, bajorkaimis ir
kaimas
Juodžiai
Juškaičiai

Židškevičius
Straševičius
Straševičius
Straševičius
Šiukšta
Zabiela
Mickevičius

Katinai
Klebonai
Kraujaliai
Kučiai
Kuršiai

Veresčinskis
Šiukšta
Musnickis
Bistramas
Bistramas

Kutiškiai, dvaras
Lenartai

Straševičius
Bajorkaimis

Kosakovskis
Gombrovičius

pietus, už vidutinės mylios**
pietryčius, pusė vidutinės mylios
pietus, vidutinė mylia
pietvakarius, ketvirtis mylios
šiaurę, už mažos mylios
šiaurę, už pusantros didelės mylios

Į pietryčius, už didelės mylios
Į šiaurės rytus, vidutinė mylia
Į pietus, už vidutinės mylios
Į šiaurės rytus, už pusantros mylios
Į pietryčius, už didelės mylios
Į pietryčius, ketvirtis mylios
Į šiaurę, 4 mylios
Į pietryčius, pusė vidutinės mylios
Į pietryčius, pusė mažos mylios
Į pietus, pusantros didelės mylios
Į pietvakarius, pusė didelės mylios
Į šiaurės rytus, pusė vidutinės mylios
Į pietryčius, pusė vidutinės mylios
Į pietryčius, didelė mylia
Į šiaurės rytus, vidutinė mylia
Tarp šiaurės vakarų ir pietų, pusė didelės
mylios
Į šiaurės vakarus, pusantros mylios
Į šiaurės rytus, didelė mylia
Į šiaurės rytus, didelė mylia
Į šiaurę, didelė mylia
Į pietryčius, didelė mylia
Į pietryčius, didelė mylia
Į pietryčius, ketvirtis didelės mylios
Į pietryčius, vidutinė mylia
Į pietvakarius (šaltinyje klaida, turi būti
šiaurės vakarus), pusė vidutinės mylios
Į šiaurės rytus, pusantros didelės mylios
Į rytus, vidutinė mylia
Į šiaurės vakarus, pusė didelės mylios
Į šiaurę, pusantros vidutinės mylios
Į šiaurės rytus (šaltinyje klaida, turi
būti – į pietryčius) pusė didelės mylios
Į šiaurės rytus, pusantros vidutinės mylios
Į šiaurės rytus, vidutinė mylia

* Parengta pagal: LVIA, f. SA, b. 19 254, p. 81–84.
Vietovardžių rašomi pagal XX a. norminę vartoseną;
šaltinyje jų formos labai panašios į šiuolaikines.
Neidentifikuotų vietovių pavadinimai rašomi kaip
šaltinyje.
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(tęsinys)
Gyvenvietės pavadinimas

Savininkas

Padėtis ir atstumas nuo Ramygalos

Linogiris, dvaras
Lesno
Likėnai
Liubartai
Masiokai
Medžiūnai
Michališkiai
Naujasodė
Naujasodė
Naujasodė
Oškiečiai
Pabaliai
Paberžė
Padvariai
Pagilupė
Papiškis
Pašiliai
Pavermenė, dvaras
Pavermenė, dvaras ir
kaimas
Plikšakalnis

Gombrovičius
Ponas klebonas
Bajorkaimis
Černevskis
Gombrovičius
Veresčinskis
Mickevičius
Gombrovičius
Daukša
Šiukšta
Bitautienė
Straševičius
Veresčinskis
Straševičius
Bajorkaimis
Ziškievičius
Musnickis
Brunova
Lugaila

Į
Į
Į
Į
Į
Į
Į
Į
Į
Į
Į
Į
Į
Į
Į
Į
Į
Į
Į

Truskovskis

Poravija
Povilava
Pumpliai
Putros
Radikoniai

Bistramas
Vienuoliai pijorai
Švoinickis
Bitautienė
Jurskis

Rameikoniai
Raudoniai
Raukštoniai

Ziškievičius
Veresčinskis
Ziškievičius

Steideriškiai
Steponioniai
Sukeliai
Šlekiai

Bistramas
Bajorkaimis
Zabiela
Bitautienė

Šukioniai
Užartai, dvaras
Užartai, kaimas
Užartėlė
Užkalnis
Vakagaliai
Vipliai
Viršiliai
Zalatoriai

Brunova
Truskovskis
Truskovskis
Bajorkaimis
Gombrovičius
Straševičius
Gombrovičius
Gombrovičius
Švoinickis

Žaibogala
Žaibogala, kaimas ir
bajorkaimis
Žeimiškiai
Žotautai
Žudžiai, dvaras
Žudžiai, kaimas
Žudžiai

Konenevskis
Konenevskis

Į pietvakarius, už pusantros vidutinės
mylios
Į pietryčius, pusantros vidutinės mylios
Į pietryčius, pusantros vidutinės mylios
Į šiaurės rytus, didelė mylia
Į rytus, ketvirtis mažos mylios
Į šiaurės vakarus, pusantros vidutinės
mylios
Į šiaurę, pusė didelės mylios
Į šiaurės rytus, pusantros didelės mylios
Šis kaimas vietovių apraše praleistas, bet
minimas kelio į Naujamiestį apraše
Į šiaurę, pusantros mažos mylios
Į šiaurės vakarus, 2 mažos mylios
Į rytus, ketvirtis mažos mylios
Į šiaurės rytus, pusė didelės mylios
(klaida, iš tikrųjų Šlekiai yra į pietryčius)
Į pietryčius, pusantros mažos mylios
Į pietvakarius, viena vidutinė mylia  
Ten pat
Ten pat
Į šiaurės vakarus, viena vidutinė mylia
Į šiaurės rytus, pusė vidutinės mylios
Į rytus, vidutinė mylia
Į šiaurės vakarus, pusė vidutinės mylios
Į šiaurės vakarus, pusantros vidutinės
mylios
Į šiaurės vakarus, dvi didelės mylios
Ten pat

Žudžiai
Žvirblioniai

Straševičius
Straševičius
Mickevičius
Tas pats ponas
Straševičius ir
Gombrovičius
Švoinickis
Barodzica

šiaurę, ketvirtis mylios
rytus, pusė didelės mylios
pietus, didelė mylia
šiaurės rytus, vidutinė mylia
šiaurę, ketvirtis vidutinės mylios
šiaurės rytus, pusantros vidutinės mylios
pietus, ketvirtis vidutinės mylios
pietvakarius, pusė didelės mylios
pietryčius, mylia
rytus, didelė mylia
šiaurės rytus, ketvirtis vidutinės mylios
šiaurės rytus, didelė mylia
šiaurės rytus, mylia
šiaurės rytus, pusantros vidutinės mylios
pietvakarius, pusantros didelės mylios
šiaurės vakarus, vidutinė mylia
pietvakarius, pusė mylios
pietus, pusantros vidutinės mylios
pietryčius, pusantros vidutinės mylios

Į šiaurės
Į šiaurės
Į šiaurės
Ten pat
Į šiaurės

rytus, mylia
rytus, pusantros didelės mylios
rytus, vidutinė mylia
rytus, vidutinė mylia

Ten pat
Į šiaurės vakarus, už pusantros vidutinės
mylios
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* 1820 m. duomenys pateikiami pagal: Gabulaitė E. Išrašai apie bažnyčią,
koplyčias iš Ramygalos parapijos vizitacijų knygų, PAVB RKRS, f. 9–280,
p. 24–26; 1903 m. žinios pagal: Алфавитный списокъ населенныхъ месть
Ковенской губернiи, Ковнî, 1903 г.
** Šaltinyje vartojami XVIII a. II pusės ilgio matai. Mažoji mylia yra ~5,5–5,8 km,
vidutinė mylia ~6,8–7 km, didžioji mylia ~7,8–8 km. Dokumente atstumai
nurodomi apytiksliai. Vietovių padėtis Ramygalos atžvilgiu nurodoma taip,
kaip pateikta šaltinyje; nurodomos klaidos, yra pastabų.

Priedas Nr. 2
Ramygalos valsčiaus bajorai žemvaldžiai XIX a. devintajame dešimtmetyje*
Vardas, pavardė, tėvavardis, tikyba,
luomas, titulas, žinios apie valdos
įsigijimą, savininko gyvenamąją vietą
(jei pateikiama)

Dvaro,
valdos
pavadinimas

Žemės
Nenaudingos,   Miškas
kiekis
nepatogios
(dešimtinės)
(dešimtinės) žemės kiekis
(dešimtinės)

Anrep-Elmpt** Cecilija, liuteronė, grafienė
Banevič Konstantinas, Prano, katalikas,
bajoras
Banevičiova Eva, Kazimiero, katalikė, bajorė,
paveldėjo 1849 m., ūkininkauja, savininkė
Bilinskij Pranas, Inokentijaus, katalikas,
bajoras, paveldėjo 1880 m., ūkininkauja,
savininkas
Blavdzevič Mariana ir Vanda, Adolfo,
katalikės, bajorės
Blavdzevič paveldėtojai, katalikai, bajorai
Blavdzevič Marija, Prano, katalikė, bajorė,
paveldėjo 1877 m., ūkininkauja, savininkė
Beliavskij Juozapas, Juozapo, katalikas,
bajoras
Brunnov Stanislovas ir Simonas, Simono,
katalikai, bajorai, baronai, paveldėjo
1878 m., gyvena Rygoje

Linogiris
Gojus

753
14

80
2

365
3

Gojus

16

4

-

Vidulavki
(Valatkiškiai?)

20

-

15

Laneiliai (?)

34,5

1

12

Kuršiai
Kuršiai

208
248

24
173

276
80

Petkūnai

32

12

20

Pavermenė
Pakščiai
Gaisai
Pagelupė
Čukiškiai
Naujadvaris

696 (720)

229 (50)

782 (882)

323

-

130

Čelkai
Jotainiai

19
46

2
8,5

3
15,5

Jotainiai

30

5

20

Stanislavovas
Barklainiai
Sipailiškiai
Pagelunai

201
113
24,5
36,5 (25)

74
1
1,5
1,5 (5)

73
16
2
8 (10)

Užartėlė
Užartėlė

22
30

1
-

7
-

Nekrasiškiai
ir Antanava–
Pagelupiai
Šilaičiai

114

15

65

40

1

4

Fon Brunov Bogumila, Simono, liuteronė,
bajorė, baronė, pirko 1872 m., gyvena
Pavermenėje, ūkį tvarko valdytojas
Butkevič Petras, Antono, bajoras
Cemnolonskij Florijonas, Juozapo,
katalikas, bajoras
Cemnolonskij Leonardas, Juozapo, katalikas,
bajoras, paveldėjo 1863 m., ūkininkauja
Marija Cemnolomskaja, savininkas gyvena
Vilniuje
Cidzikas Adolfas, Stanislovo, bajoras
Černevskij Inokentijus, Liudviko, bajoras
Eidrigevič Karlas, Ferdinando, bajoras
Gineiko Pranas, Konstantino (Juozapo),
katalikas, bajoras, įgijo kaip užstatą už
skolą 1860 m., ūkininkauja, savininkas
Gofmano paveldėtojai
Gofman Leopoldas, Teodoro, katalikas,
bajoras, paveldėjo, ūkininkauja, savininkas
Granickaja Antonina, Adolfo, bajorė
Jablonskij Petras, Petro, bajoras
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(tęsinys)
Vardas, pavardė, tėvavardis, tikyba,
luomas, titulas, žinios apie valdos
įsigijimą, savininko gyvenamąją vietą
(jei pateikiama)

Dvaro,
valdos
pavadinimas

Žemės
Nenaudingos,   Miškas
kiekis
nepatogios
(dešimtinės)
(dešimtinės) žemės kiekis
(dešimtinės)

Jagilnickaja Teresė, Vladislovo
Jaloveckaja Julija, Ignacijaus, bajorė
Jasiukovič Vilchelmas, Mykolo, katalikas,
bajoras, paveldėjo 1843 m., ūkininkauja,
savininkas
Javoiš Jeronimas, Inokentijaus, katalikas,
bajoras, pirko 1856 m. ir 1866 m.,
ūkininkauja, savininkas
Juškievič Juozapas, Aloyzo, bajoras
Juškievič Feliksas, Ignacijaus (Donato),
bajoras, katalikas, paveldėjo 1875 m.,
ūkininkauja, savininkas
Korgovd Antonas, Stanislovo, katalikas,
bajoras, paveldėjo 1858 m., žemė išnuomota,
savininkas gyvena savo dvarelyje, Šėtos val.
(ten 63 deš. žemės)
Korženevskij Juozapas, Adomo, katalikas,
bajoras, pirko 1843 m., yra vandens
malūnas, ūkininkauja, savininkas
Kulvickaja Felicijona, Ignoto, bajorė
Leparskij Vladislovas, Mykolo, bajoras

Bartkūnai
Steponioniai
Bialozarava

95
36
266,5 (323)

25
1
65 (40)

44
2
(234)

Genėtiniai

49

12

5

Sipailiškiai
Girsteikiai

35
34 (20)

4
8 (12)

8 (19)

Likėnai

23 (23)

2 (12)

6 (5)

Dubuliai

345 (380)

5 (0)

130 (100)

0,25
0,5

2
10

5

-

Leparskij Mykolas, Motiejaus, katalikas,
bajoras, gavo dovanų 1852 m., ūkininkauja,
nuomininkas
Macanskij Klementijus, Stanislovo,
bajoras
Mackevičiova Evva, Juozapo, bajorė,
valdo nuo 1860 m. pagal įvesdinimo aktą,
ūkininkauja, savininkė
Maleckij Vladislovas, Eduardo, bajoras
Mickevičiova Antanina, katalikė, bajorė,
paveldėjo 1872 m., ūkininkauja, savininkė
Mickievič Antonas, Justino, katalikas,
bajoras
Michnievič Juozapas, Mykolo, katalikas,
bajoras, pirko, ūkininkauja, savininkas
Michnievič Leopoldas, Juozapo, katalikas,
bajoras
Mingailo Donatas ir žmona, bajorai
Musnickaja Teodora, Juozapo, katalikė,
bajorė, paveldėjo 1862 m., ūkininkauja,
savininkė
Paškevič Antonas ir Stanislovas
Aleksandro, bajorai
Ragovskiai Paulina, Valerija ir Kazimira,
Juozapo, bajorai
Rimovič Baltazaras, Andriaus, katalikas,
bajoras, paveldėjo 1834 m., ūkininkauja,
nuomininkas, savininkas gyvena dvarelyje
Rossachackij Antonas, Kazimiero, bajoras
Rossachackij Antonas, Kalisto, bajoras

Likėnai
13
Vidulavki
21
(Valatkiškiai?)
Vidulavki
75
(Valatkiškiai?)
Oželiai

34

6

Pagelupiai

4 (5)

0,25 (0)

-

Vadokliai
(Ramygalos
vls.)
Antanava

139

47

94

120

30

50

Barklainiai

127

18

-

Pagelupė

36 (22)

1 (1)

29 (37)

Zalatoriai

101

7

25

Gudeliai
Aukštadvaris

65
324 (200)

12
147 (10)

3
159 (300)

Antanava

295

140

165

Jotainiai ir
Šilaičiai
Genėtiniai

19

1

3

34

-

-

Pauslajis
Pauslajis

204
83

30
3

172
-
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(tęsinys)
Vardas, pavardė, tėvavardis, tikyba,
luomas, titulas, žinios apie valdos
įsigijimą, savininko gyvenamąją vietą
(jei pateikiama)

Dvaro,
valdos
pavadinimas

Žemės
Nenaudingos,   Miškas
kiekis
nepatogios
(dešimtinės)
(dešimtinės) žemės kiekis
(dešimtinės)

Rossachackij Antonas, Kalisto, bajoras
Rusteiko Petronėlė, bajorė
Sipovič Jonas, Aleksandro, bajoras
Sniežko Sigizmundas ir Eduardas,
Mykolo, bajorai, katalikai, paveldėjo
1831 m., ūkininkauja, savininkai
Sopockiai, mažamečiai [vaikai], bajorai

Sorodgalis
Žvirblioniai
Pagelupė
Lalai

235
19,5
4
14 (14)

14
2,5
0,25
0,75 (0)

1
0,75
-

Liudvikava
(Sokeliai)
Žaibogala
Surodgalis
Juodžiai
Barklainiai

160

16,5

65

14
25,5
14,5
51

3,5
3
2,5
7,5

1,5
25
2
17

Gudeliai
Michališkiai
Pociūnai
Kalno ir
Tolimieji
Barklainiai
Kalno ir
Tolimieji
Barklainiai

1/8 deš.
155
17,5
239

37
1,5
15

96
4
146

282

40

121

Stebeikiai
Valatkiškiai
Lalai

324
90
30

46
33
-

333
4
19

Užvalakiai

30

10

19

Jotainiai

74

1

Jotainiai,
užusienis
Daukinis
(Daukšinos?)
Girsteikiai

124 (102)

3 (5)

153 (177)

229

110

23

13

4

6

Ščenslovič Inokentijus, Juozapo, bajoras
Šilling Boleslovas, Dionizo, bajoras
Šilling Marija, Sigizmundo, bajorė
Šilov Aleksandras, Nikitos, kolegijos
asesorius
Šiukšta Antanas, Aniceto, bajoras
Šiukštos paveldėtojai, bajorai
Šulc Mykolas, Aloyzo, bajoras
Švoinickij Metardas, Aleksandro, bajoras
Švoinickij Norbertas ir Metardas,
Aleksandro, katalikai, bajorai, paveldėjo
1860 m., ūkininkauja Metardas, Norbertas
gyvena Ukmergės apskrityje
Tiškevič Jonas, Juozapo, grafas, katalikas
Totven Antonas, Antono, titulinis tarėjas
Tovgin Ana, Emilija ir Tomas,
Ferdinando, bajorai, Teresė Misevič,
valstietė
Tovginova Teresė, Mykolo, katalikė, bajorė,
pirko 1853 m., ūkininkauja nuomininkas,
savininkė, gyvena dvarelyje
Vercinskij (Veresčinskis) Antonas, Jono,
bajoras
Zaviša Aleksandras, Juozapo, paveldėjo
1835 m., ūkininkauja, savininkas
Zelinka Brigita, Jokūbo, bajorė
Žongolovič Julijonas, Nikodemo, katalikas,
bajoras, ūkininkauja, savininkas

* Sudaryta pagal šaltinį: Jotainėlių kaimo liustracijos lapas, LVIA, f. 525, ap. 21,
b. 308 b, p. 55.
* Lentelės pagrindas yra Алфавитный списокь землевладъльцов Ковенской гу
берніи, Ковно, 1889. Informacija iš ankstyvesnio leidinio Алфавитный списокь
землевладъльцов Ковенской губерніи, Ковно, 1881, pateikiama papildomai kursyvu, jei savininkas neminimas 1889 m. sąraše, tai informacija pateikiama
atskira eilute; jei minimas – tos pačios eilutės pabaigoje. Žemės kiekis
nurodomas pagal abu leidinius, ankstesniojo duomenys rašomi kursyvu ir
skliausteliuose, jei yra vienoje eilutėje.
** Pavardės rašomos taip, kaip pateikiama šaltinyje, nelietuvinamos, ištaisomos
klaidos, surusinti vardai rašomi lietuvių kalba, katalikiška forma (išskyrus
numanomų rusų tautybės asmenų); joms pridedamos įprastos lietuviškos
galūnės; vietovių pavadinimai pateikiami kaip 1903 m. surašymo leidinyje,
neatpažinti vietovardžiai rašomi kaip šaltinyje.
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Priedas Nr. 3
Ramygalos valsčiaus gyvenamosios vietovės 1903 m.*
Vietovės pavadinimas, tipas

Gyventojų skaičius

Alksniai (Valakai), vienkiemis
Anciškis, miestelis
Antanava, dvaras
Antanava (Pagelupiai), dvaras
Barklainiai, dvaras
Barklainiai, dvaras
Barklainiai, dvaras
Barklainiai kalno, dvaras
Barklainiai tolimieji, dvaras
Barklainiai (Lapkalniai), palivarkas
Barklainiai, malūnas
Barklainiai I, kaimas
Barklainiai II, kaimas
Barklainiai, užusienis
Bartkūnai, sodyba
Belagorka, nausėdija
Belazarava, dvaras
Beržytė, vienkiemis
Blindynė (Garuckai), nausėdija
Bušanciai, sodyba
Buškiškiai, kaimas
Čelkai, sodyba
Čelkai, kaimas
Čelkai, sodyba
Čelkai, vienkiemis
Daniūnai, I ir II, kaimai
Daniūnai (Petrulynė), nausėdis
Daubarai I, kaimas
Daubarai II, kaimas
Daugeliškiai, kaimas
Daukšiniai, kaimas
Debikoniai I, kaimas
Debikoniai II, kaimas
Debikoniai, nausėdija
Debikoniai, vienkiemis
Degėnai, palivarkas
Dembovka, vienkiemis
Dembovka (Šnipiškiai), palivarkas
Dembovka, vienkiemis
Dirvonai, vienkiemis
Dubuliai, dvaras
Dubuliai, vienkiemis
Dulupiai, sodyba
Drulupis, užusienis
Džiugailiai, nausėdija
Džiugailiai, kaimas
Ėriškiai I, kaimas
Ėriškiai II, kaimas
Garuckai, kaimas
Gegužinė, sodyba

5
109
26
16
12
30
11
16
12
10
3
105
59
26
32
6
18
8
24
33
64
26
44
10
10
75
15
69
41
44
73
101
43
17
8
11
9
20
4
19
49
17
7
15
10
88
223
54
79
9

* Sudaryta pagal šaltinį: Jotainių kaimo liustracijos
lapai, LVIA, f. 525, ap. 21, b. 308b, p. 178–181.
* Parengta pagal šaltinį: Списокъ населенныхъ месть
Ковенской губернiи, Ковнa, 1903 г. Vietovardžiai
rašomi pagal XX a. norminę vartoseną; skliaus-

tuose teikiami antrieji gyvenviečių pavadinimai,
nurodyti šaltinyje. Neidentifikuotų vietovių pavadinimai rašomi kaip šaltinyje, jie nelietuvinami,
tik perrašomi lietuviškomis raidėmis, sudarytojo
pastabos pateikiamos laužtiniuose skliaustuose.
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(tęsinys)
Vietovės pavadinimas, tipas

Gyventojų skaičius

Gelažiai, kaimas
Gelažiai, vienkiemis
Gelažiai, nausėdija
Gelažiai, sodyba
Gelažėliai, vienkiemis
Gelainiai, kaimas
Geluškiai, sodyba
Gilainiai, vienkiemis
Gilinėnai (Apušotas), vienkiemis
Girdiškiai, palivarkas
Girdiškiai (Pieviala), vienkiemis
Girsteikiai, okalica
Girialka, vienkiemis
Girialka (Šimbališkiai), užusienis
Glebauckai, kaimas
Graužiai, nausėdija
Grigaliai, kaimas
Grigaliai (Kruopinė), nausėdija
Griniūnai, kaimas
Griniūnai, nausėdija
Gruzdigalis, užusienis
Gudeliai, kaimas
Gudeliai, nausėdija
Gudeliai, vienkiemis
Gudeliukai, kaimas
Gvardziškiai, vienkiemis
Islaužas [gal Išlaužas?] (Borupė), palivarkas
Islaužas, kaimas
Iszapiškiai, vienkiemis
Janapolis, kaimas
Jaskildai, [vadinama Joskildai] kaimas
Jaskildai, nausėdija
Jasnagurka, palivarkas
Jotãiniai, nausėdija
Jotainiai, kaimas
Jotainiai, dvaras
Jotainiai, sodyba
Jotainiai Naujieji, nausėdija
Jotainėliai, kaimas
Jotainėliai, vienkiemis
Jovaišai, kaimas
Juodžiai, kaimas
Juodikoniai, kaimas
Juozapava (Palmirava), dvaras
Jutkiškis, vienkiemis
Juškaičiai, kaimas
Juškiškiai, kaimas
Juškiškiai, vienkiemis
Kalamentai, nausėdija
Kalamentai, nausėdija
Kalnai, nausėdija
Karvedžiai, kaimas
Kelmytė, sodyba
Kievogala, nausėdija
Kievogala, kaimas
Kiuberiškiai, vienkiemis
Kiuberiškiai, nausėdija
Klebonai, kaimas

24
17
6
3
12
34
4
10
11
8
5
21
7
11
63
31
125
15
84
30
24
130
14
6
45
6
40
168
7
61
134
19
18
4
465
20
10
73
106
5
77
128
118
17
12
48
51
2
17
33
14
170
19
3
75
4
27
121
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(tęsinys)
Vietovės pavadinimas, tipas

Gyventojų skaičius

Klebonai, vienkiemis
Kontapolis, vienkiemis
Kraujeliai, kaimas
Krževinia [Kraujelių?], palivarkas
Kudrėnai, sodyba
Kumša, nausėdija
Kupetiškiai, palivarkas
Kuršiai, nausėdija
Kuršiai, dvaras
Kuršiai, kaimas
Kušleikiškiai, kaimas
Lapkalnis, sodyba
Laukagaliai, vienkiemis
Lesongalis, kaimas
Ligeliai, vienkiemis
Likėnai, vienkiemis
Likėnai, okalica
Linogiris, dvaras
Liubartai, kaimas
Liudvinava, dvaras
Ližiškiai, vienkiemis
Magdeburija, buvusi užeiga
Masiokai, kaimas
Martintrakis, vienkiemis
Metytynė, vienkiemis
Michališkiai, dvaras
Michališkiai, dvaras
Michališkiai, palivarkas
Michališkiai, vienkiemis
Milašiškiai, sodyba
Milašiškiai, nausėdija
Milašiškiai, dvaras
Mintausis, užusienis
Miškiniai I, kaimas
Miškiniai II (Pabaliai), vienkiemis
Miškiniai, kaimas
Nadrastas, vienkiemis
Naujadvaris, dvaras
Naujasodė, kaimas
Naujasodė, kaimas
Naujasodė, kaimas
Nekrasiškiai, palivarkas
Nendrytė, vienkiemis
Novaciškiai, vienkiemis
Obžernia, vienkiemis
Osinauka, kaimas
Osinauka, vienkiemis
Oželytė, užusienis
Pakščiai, palivarkas
Palieknis (Blindynė), vienkiemis
Papiškiai, kaimas
Parchuvka, vienkiemis
Pauslajis, dvaras
Pauslajis, nausėdija
Pauslajis (Dvariškiai), kaimas
Pauslajis (Kiuberiškiai), nausėdija
Pavermenė, dvaras
Pavinkšnis, vienkiemis

5
6
63
9
5
7
6
34
39
132
100
4
7
45
6
45
46
48
36
13
11
12
45
8
5
7
60
6
17
32
97
17
14
39
7
39
6
54
63
124
127
12
7
14
5
32
12
19
32
8
182
12
31
78
78
79
68
7

209

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

(tęsinys)
Vietovės pavadinimas, tipas

Gyventojų skaičius

Pagelupė, okalica
Pagelupė, vienkiemis
Pabelazarava, palivarkas
Padvariškiai, nausėdija
Padvariškiai, nausėdija
Padvarnikai I, kaimas
Padvarnikai II, kaimas
Pagojus, vienkiemis
Pagojus, vienkiemis
Pagojus, vienkiemis
Padrigoniai, užusienis
Pažertai, kaimas
Pakalniai, buvusi smuklė
Palivarkas, kaimas
Palivarkas, vienkiemis
Paliesis, dvaras
Paliesis, vienkiemis
Pampliai, kaimas
Panobalis (Juodžiai), viennkiemis
Paraistis, vienkiemis
Papenupė, sodyba
Pašiliai, sargo namas
Pašilėliai, kaimas
Pašiliai, sargo namas
Pašiliai, kaimas
Piktogala, kaimas
Piktogala, vienkiemis
Plančaučiškiai, vienkiemis
Plantovka, sargo namas
Počiūnai, kaimas
Praperša, nausėdija
Praperša, kaimas
Puščia, vienkiemis
Raveliai, vienkiemis
Raveliai, sodyba
Radikoniai, dvaras
Ramygala, nausėdija
Ramygala (Ramygolka), kaimas
Ramygala, miestelis
Rapidai, nausėdija
Rapšiškiai, vienkiemis
Ratlankstis, kaimas
Ratnikai, vienkiemis
Raukštoniai, kaimas
Raukštoniai, nausėdija
Razgupė, sodyba
Rimaisai, kaimas
Rimaisai, palivarkas
Sabačieniškiai, vienkiemis
Saltaniškiai, vienkiemis
Sidžupiai, vienkiemis
Skerdimai, vienkiemis
Sodas, kaimas
Sodas, sodyba
Sokeliai, kaimas
Suodžiai, sodyba
Suodžiai, sodyba
Surodgalis, palivarkas

44
11
7
76
30
126
29
2
8
4
9
15
5
57
4
16
8
102
6
4
9
5
53
3
228
48
5
2
6
173
14
69
25
12
2
42
11
46
1 240
14
5
59
9
66
8
12
118
20
4
4
2
6
108
9
155
8
12
27
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(tęsinys)
Vietovės pavadinimas, tipas

Gyventojų skaičius

Stanislavovas, dvaras
Stebeikiai, kaimas
Stebeikiai, vienkiemis
Stebeikiai, vienkiemis
Stebeikiai, sodyba
Stebėkiai Naujieji, kaimas
Stebeikiai, vienkiemis
Steponioniai, palivarkas
Steponioniai (Dubuliai), malūnas
Stokinė, smuklė
Šakiai, vienkiemis
Šambalioniškis, vienkiemis
Šambalioniškis, sodyba
Šaparniai, sodyba
Šilaičiai, sodyba
Šilaičiai, sodyba
Šimbalioniškis, vienkiemis
Šimbalioniškis, vienkiemis
Šlekai, kaimas
Šnipiškiai, nausėdija
Šnipiškiai, kaimas
Šnipiškiai, sodyba
Šukioniai, kaimas
Šukiškiai, palivarkas
Truskava, miestelis
Truskava, kaimas
Užartėlė, nausėdija
Užartėlė, kaimas
Užartėlė, vienkiemis
Užartėlė, užusienis
Užbrastė, sodyba
Užgojus, kaimas
Užgojus, nausėdija
Užkalnis I, kaimas
Užkalnis II, kaimas
Užulupis, vienkiemis
Užulytė, vienkiemis
Užvermenė, kaimas
Užvermenė, vienkiemis
Vanagiškiai, dvaras
Vidurėliai, vienkiemis
Vipliai, kaimas
Vipliai, palivarkas
Vipliai, nausėdija
Vipliai, kaimas
Zaanciškiai, sodyba
Zauslavas, palivarkas
Zalatoriai, vienkiemis
Zalatoriai, dvaras
Žabiniai, užusienis
Žarčiai, vienkiemis
Žvirblioniai, kaimas
Žvirblioniai, palivarkas
Žaibogala, palivarkas
Žudžiai, nausėdija
Žudžiai, vienkiemis
Žudžiai (Laukeliai), nausėdija
Žudžiai, kaimas
Žudžiai, kaimas
Žudžiai, kaimas

30
115
2
2
4
103
5
10
5
7
6
6
6
16
10
28
5
10
58
24
36
20
170
9
265
145
8
69
5
10
4
86
4
64
87
4
8
122
6
26
3
35
8
13
7
8
9
28
28
24
2
120
120
44
22
3
20
93
57
28
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Adomas Ladukas: Lietuvos
ir Ramygalos krašto knygnešys
Irena Zubauskienė
Ant rankos Jums nešiau aš raidę,
Ir krito jos grūdai į dirvą Lietuvos.
Ir stiebėsi į aukštį šviesūs žmonės,
Gyvenę, dirbę ir aukojęsi vardan tautos.

1864 m. caro valdžia uždraudė
Lietuvoje jos kalbą ir raštą. Ištisą keturiasdešimtmetį knygnešiai slapta nešė
ir dalijo žmonėms lietuvišką knygą. To
meto istorija amžiams įspaudė erškėčių
vainiką virš knygos.
Nors tuo metu Lietuvoje veikė
kelios knygnešių organizacijos, tačiau
iš tokių susivienijimų reikėtų išskirti
Garšviÿ knygnešių draugiją. Ji įkurta Vidurio Lietuvoje, už 150 km nuo
Rytprūsių sienos, Pånevėžio rajone,
Ustrõnės kaime. Jai vadovavo žymūs
knygnešiai Jurgis Bielinis ir Kazys Ūdra.
Be jų, šios draugijos centrui priklausė
dar 7 žmonės.
Draugijos centras buvo Kazio Ūdros namuose. Čia nuolat gyveno ir
draugijos buhalteris Adomas Ladukas,
dažnai apsistodavo Jurgis Bielinis, atvykdavo iš pasienio Antanas Bružas
ir kiti žymūs draudžiamos literatūros
1864 m. Lietuva buvo Rusijos imperijos Šiaurės
platintojai.
vakarų
kraštas, lietuviams siūlė tik tokias knygas...
Su draugija bendravo 45 to meto
knygų platintojai. Jie iš pasienio atvežtas knygas išvežiodavo po visą rajoną. Per 10 savo gyvavimo metų draugija gabeno
į Rytų Lietuvą tūkstančius egzempliorių įvairaus žanro literatūros, periodikos,
pristatinėjo ją prenumeratoriams. Apie jos veiklos apimtį galima būtų spręsti iš to,
kad į Rusijos valdžios rankas pateko apie 11 tūkst. egzempliorių įvairių draugijai
priklausiusių leidinių, juos gabeno trys arkliai ir du vežimai. Draudžiamos literatūros
pristatymas buvo organizuojamas nuo Tiµžės iki Panevėžio ir toliau. Iš draugijos
pristatomų elementorių daugelis tame krašte gimusių visuomenės veikėjų išmoko
rašto, susipažino su literatūra, nukreipta prieš Rusijos engėjišką politiką, formavo
patriotines pažiūras. Draugija rūpinosi ne tik „Šaltiniais“ ir maldaknygėmis, bet
ir įvairiomis knygelėmis, ir laikraščiais. Daugiausia išplatindavo „Apžvalgos“ ir
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1864 m. „lietuviška“
abėcėlė (viršuje,
kairėje)
Kirilica (slavų
raidynu) parašytos
žegnojimosi ir kitos
maldos

Kirilica parašyti
lietuviški poteriai
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„Varpo“. Gabendavo ir kitokių daiktų:
gelumbės, revolverių ir šventųjų ar
šiaip paveiksliukų.
Adomas Ladukas buvo Garšvių
knygnešių draugijos buhalteris, kilęs
iš plačiai žinomos Panevėžio apylinkėje giminės. Gimė 1852 m. liepos
13 d. Mólainių kaime, Naujåmiesčio
apylinkėje, Panevėžio rajone. A. Laduko tėvai Vincas Ladukas ir Agota
Nakrošiūtė-Ladukienė buvo ūkininkai
nuomininkai. Vargingai gyvendami, tėvai tinkamo išsilavinimo nei sūnui, nei
keturioms dukterims duoti negalėjo.
Tačiau jaunąjį Adomą tėvai patikėjo
mokyti netoliese gyvenusiems universiteto studentams Venckavičiams. Jų dėka
A. Ladukas gavo pirmąjį išsilavinimą:
išmoko skaityti, rašyti, skaičiuoti. Tada
tėvai rimtai susirūpino sūnaus ateitimi.
Jie nusprendė, kad Adomas turi tapti
siuvėju. Tai ir buvo svarbiausias A. Laduko užsiėmimas, nors iš pasakojimų
matyti, kad jo būta visam kam gabiam.
A. Ladukas, keliaudamas iš kai- Knygnešių draugijos narys, knygnešys Adomas
mo į kaimą, ieškodamas darbo, skleidė Ladukas (1858–1930)
ir lietuvybės dvasią, ypač vaikams, mokydamas juos „Katekizmo“. Bekeliaudamas nuvyko į Palõnus pas uošvį Balčiūną.
Iš ten buvo pakviestas į Garšvių kaimą Naujamiesčio parapijoje eiti susikūrusios
Knygnešių draugijos buhalterio pareigų. Ir nuo 1892 m. iki suėmimo ir Garšvių
knygnešių draugijos likvidavimo ėjo paskirtas pareigas. Ši draugija veikė daugelyje
parapijų. Draugijos vadovas buvo Garšvių kaimo ūkininkas Kazys Ūdra, kuris
visas savo pajamas iš ūkio ir trobesių buvo pavedęs draugijai.
Knygas Prūsuose iš Angrabio Ūdra pats pirkdavo už 200–400 rublių. Iki
Prūsijos Ūdra eidavo pėsčiomis, su savimi neturėdavo nei peilio, nei kito daikto.
Kol nueidavo, užtrukdavo ir keletas savaičių. Nupirktas knygas samdyti nešėjai
atnešdavo iš Prūsų į Lietuvą ir padėdavo sutartoje vietoje, kur nors pelkėse,
krūmuose.
Visoje apylinkėje draugija turėjo knygų priėmimo stočių, o šios – stotelių
ir t. t. Į tas stotis knygos ir buvo siunčiamos. Išskirstęs ir supakavęs knygas,
A. Ladukas užrašydavo 1, 3, 5 stotis. Kol visas knygas išsiuntinėja, būdavo, pavargsta, bet paskui, jau atsigulęs, skaito. Bet nelabai ir laiko turėdavo, nes knygų
pirkliai gana dažnai apsilankydavo, kartais net dešimtys per dieną. Su kiekvienu
nepažįstamu pasikalbėdavo, apžiūrėdavo jį iš visų pusių. Mat pasitaikydavo ir
šnipų. Prisirinkęs knygų, pirkėjas atardydavo daugybę milinės pamušalų ir pri214
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kišdavo po jais knygų. Kiti kitokių gudrybių griebdavosi: dėdavosi elgetomis ar
amatininkais, nešdavosi krepšius, kirvius, kaltus ir t. t.
Apylinkėje knibždėjo daug šnipų, kurie sergėjo kiekvieną knygnešių žingsnį.
Buvo 1895 m., prieš pat šv. Joną. A. Ladukas skubėjo apsidirbti, kad kuo
greičiau atsigultų. Mat rytą ketino eiti į Ramygalą, į šv. Jono atlaidus. Tą naktį
ilsėjosi palubėje, šiene. Tačiau rytą, 5 val., girdi A. Ladukas batuotus vaikščiojant
ir rusiškai kalbant. Pabudo. Žiūri – uriadnikas.
A. Ladukas atsikėlęs nuėjo į trobą. Troboje pamatė, kad namai apsupti,
visur verčia, krato, landžioja.
A. Ladukas prieš karą buvo nuvykęs pas tėvus, į Raukštonių kaimą. Ten jam
esant, Ūdra įdavė vienam žmogui nuvežti keletą pakų knygų. Sąskaitos nepaslėpė,
bet numetė ją tarp popierių į kertę už stalo. Asesorius ir surado. Iki šiol A. Ladukas
buvo laisvas: ėjo, kur norėjo. Bet dabar asesorius jam liepė sėdėti ir niekur nejudėti.
Pasibaigus kratai, įsakyta A. Ladukui šiltai apsivilkti. Suprato vargšas, kas
jo laukia. Nuvežė į Krìkenavą. Tenai jau barimai, tardymas, grasinimai ir t. t.
Sunkios buvo dienos: A. Ladukas aiškiai matė savo likimą, žinojo, kiek
daug bus nuostolio Lietuvai. Taip pat jis nerimavo dėl tėvų.
Vieną rytą, liūdnų minčių varginamas, žiūrėjo pro kalėjimo langelį. Pastebėjo du senelius, sėdinčius pakelėje. Pažino savo tėvus. Jie, išgirdę apie sūnaus
suėmimą, atėjo jo aplankyti. Pasikalbėti neleido. Tėvai, slaptai prislinkę prie lango, pasakė tik vieną žodį: „Paslėpėm“. Iš to suprato, kad Raukštoniuose kažkas
buvo, bet viskas laimingai pasibaigė, nors ir rado keletą šimtų dainų ir paruoštų
spaudai agitacinio turinio rašinėlių.
Apsiverkė Adomas, žiūrėdamas į tolstančius tėvus, nes jautė, kad juos mato
paskutinį kartą.
Pagaliau A. Ladukui buvo pranešta, kad jį veš į Panevėžį. Asesorius davė
10 kapeikų kelionei, maistpinigių. A. Ladukas su dešimtininku sėdėjo sukaustytas
ratuose, o uriadnikas jojo šalia. Kalbėtis buvo draudžiama.
Panevėžyje A. Ladukas pradžioje buvo uždarytas mažame kalėjime su visais,
kurie nenorėjo prisipažinti, kad padarė nusikaltimą. Čia jis išbuvo 5 savaites,
nuolat tardomas, gąsdinamas. Pasibaigus tardymui, kalinius, surakinę poromis,
nuvedė į didesnį kalėjimą. Čia A. Laduką pasodino vieną.
Kalėjime knygnešiui A. Ladukui pasiūlė darbo. Jis pasisakė esąs siuvėjas.
Pasiūlymą priėmė. Dabar dienos greičiau bėgo. Už darbą gaudavo trečią kalinio
mokesčio dalį.
Kalėjime A. Ladukas susirgo, ligoninėje išgulėjo visą mėnesį. Pagaliau, caro
paliepimu, 1896 m. spalio 14 d. perskaitė jam sprendimą: dveji metai kalėjimo,
trejiems metams ištremti į Vologdos guberniją, trėmimas nuo suėmimo pradžios.
1896 m. A. Ladukas per Daugpilį, Petrapilį, Maskvą buvo išvežtas į Vologdos
guberniją. Petrapilio vienučių kalėjime šiek tiek ilgiau pagyveno. Čia susirgo ir
šešis mėnesius negalėjo paeiti. Petrapilio kalėjime gyvenimas buvo tvarkingesnis.
Be to, darbas jį paįvairino. Kartą jam pranešė, jog caras, rodydamas savo malonę,
A. Ladukui dovanojo keturis mėnesius bausmės kalėjime.
1897 m. vasario 26 d. iš Petrapilio A. Laduką išvežė į Maskvą. Dėl skaudamos kojos negalėjo būti kalėjime, todėl Totmoje (Vologdos gub.) kurį laiką buvo
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Ramygaloje,
Knygnešių gatvėje,
kasmet vyksta
Knygnešio dienos
minėjimas.
1994 03 16 renginys

laikomas ligoninėje. Čia sutiko savo likimo brolį Andrių Bielinį, Jurgio Bielinio
brolį. Birželio pabaigoje A. Ladukas valdžios lėšomis atvyko į Jaranską (Viatkos gub.). Čia jis galėjo laisvai vaikščioti po miestą ir rašyti laiškus namo. Nors
jie ir buvo labai „nekalti“, bet šį tą galima sužinoti apie A. Laduko gyvenimą,
vietos papročius.
Reikėdavo rašyti atsargiai, mat visą korespondenciją tikrindavo, ir jei kas
nepatikdavo, sunaikindavo. Taip pat, eidamas grybauti, turėdavo prašyti leidimo.
Butą nuomojo savo nuožiūra. Iš valdžios gaudavo 4 rublius drabužiams ir 2 rublius per mėnesį duonai. A. Ladukas labai ilgėjosi tėvynės.
Daug skausmo sukėlė tėvo mirtis. Buvo net susirgęs. „Tėveli! Dėl ko palikai mane ištremtą?! Verk, Jaranske, verk tu, Kišmata.“ (Iš Laduko laiško 1897 m.
rugsėjo 22 d.)
1900 m. vasario 23 d. baigėsi jo ištrėmimo laikas. A. Laduko išleisti susirinko viso miestelio gyventojai. Buvo iškėlę ant karčių žvėrių kailius (tai pagarbos
ženklas). Bet vietos valdžia liepė juos nuimti, aiškindama, kad žmogus iš „apšviesto“ krašto gali pasijuokti. Valdžios atstovas sakė kalbą, pabrėždamas A. Laduko
tinkamą elgesį: „Taip gyvenkite, kaip Ladukas gyveno,“ – baigė jis.
Namo A. Ladukas grįžo savo lėšomis. Kovo mėnesį išvydo Raukštonius
ir čia apsigyveno. Jokio turto anksčiau dirbdamas Garšviuose nebuvo sukaupęs.
Duoną užsidirbdavo siūdamas rūbus. Kartu mokė rašto ir dainų jaunimą ir pagyvenusius žmones. Nuo 1927 m. sausio 1 d. gaudavo 75 Lt knygnešio pensiją.
Garšvių knygnešių draugijos buhalteris mirė 1930 m., buvo palaidotas Ramygalos
kapinėse. Ant vainiko buvo užrašas: Pirmasis knygnešys. Ant karsto viršaus buvo
prikalta pirmojo lietuviško laikraščio „Aušra“ iš visų numerių susiūta knyga. Po
mirties apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino I laipsnio medaliu.
Ar kas uždegs vaškinę žvakę,
Kai smėlio kauburį supils?
Už sunkų kelią, baugią naktį
Ar kas mus, knygnešius, atmins?
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Ramygala 1918–1920 metais
Danutė Gaškaitė

Apie 1918–1920 m. Ramôgalą man daug yra papasakojusi mano mama Anastazija Baltrūnaitė-Gaškienė
(gim. 1911 m. Ramygaloje). Ji mano vaikystės metais
pasakų man beveik nesekė. Bet labai daug pasakojo
apie Ramygalą, apie Ramygalos savanorius ir jų žygdarbius. Ji visada labai didžiavosi, kad Ramygaloje
gyvena Vyčio kryžiaus ordino kavalierius, pavarde
Narsutis. O aš, tuo metu prisiskaičiusi daugybę knygų
apie senovę, maniau, kad, matyt, šio žmogaus proseneliai narsiai kovojo su kryžiuočiais, todėl ir gavo
Narsučio pavardę.
Atmintyje išliko du pasakojimai. Pirmasis pasakojimas – bolševikai bėga iš Ramygalos.
Buvo 1919 m. Ramygalos klebonijoje bolševikai
įsirengė karo lauko ligoninę. Vieną dieną netoli Ramygalos prasidėjo smarkus susišaudymas. Kelių trobų Anastazija Baltrūnaitė-Gaškienė
moterys susirinko į vieną trobą, vaikus sukišo po šaulio uniforma. 1934 m.
lova, apkamšė pagalvėmis. Mat buvo girdėjusios, kad Iš asm. albumo
kulkos per plunksnas nepraeina. Palovyje buvo tamsu
ir ankšta. Atsirado šmaikštuolių, kurie pro pagalves iškišdavo koją ir šaukdavo:
„Oi, mano koją nušovė!“ Po to greitai koją traukdavo atgal ir juokdavosi. Troboje
pasidarė linksma ir nebebaisu. Pagaliau ir šūviai nutilo. Žmonės išėjo iš užuoglaudų pasidairyti ir pamatė, kaip lietuvių raiteliai įšuoliavo į aikštę. Nesutikę priešų,
jie stabtelėjo. Į aikštę pribėgo daugybė žmonių pasižiūrėti į Lietuvos kariuomenę.
Moterys, kaip visada pripratusios klausti savo vaikų, pradėjo ir kareivių klausinėti:
„Vaikeliai, gal valgyti norite?“ Mūšyje įkaitę vyrai atsakė: „Ačiū, mamytės. Valgyti
nenorime, tik labai norime gerti.“ Moterys puolė į namus tiesiai per daržus, pro tvorų
spragas ieškoti ko nors atsigerti. Greitai grįžo su puodynėlėmis. Nė viena neatnešė vandens, atnešė pieno. Per visus karus ir okupacijas daugeliui bebuvo likusi
vos viena karvutė. O ir tos, šeriamos tik pelkių viksvomis, buvo nebepieningos...
(Mama pasakojo, kad iš pelkėtų ganyklų karvės grįždavusios tokios alkanos, kad
iš patvorių ėsdavusios dilgėles.) Be to, gausiose to meto šeimose augo po kelis
mažamečius vaikelius. Ir moterys, atitraukusios paskutinį pieno šlakelį nuo savo
vaikų, vaišino juo Lietuvos karius. Tokios jau buvo tos ramygalietės!
Antras pasakojimas – kovos su lenkais.
Kai Želigovskis veržėsi į Lietuvą, atsirado nemažai lenkų, prasiskverbusių
netoli Ramygalos. Gal jiems padėjo Kėdãinių pusėje gyvenantys lenkų dvarininkai?
Buvo toks atsitikimas. Vieną šeštadienį du Ramygalos gimnazistai ėjo iš
miestelio namo, kaip visada, pasiimti iš namų maisto, švarių baltinių. Ta pačia
kryptimi važiavo neturtingas žydas, prekiavęs smulkmenomis, supirkinėjęs šerius
ir skudurus.
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Juos visus tris sučiupo lenkų
žvalgai ir apkaltino šnipinėjimu lietuvių
naudai. Baisiai visus kankino, net galvose pragręžė skyles, pro jas ištraukė
liežuvius. Kai lietuviai išvijo lenkus,
rado tų trijų kankinių kūnus. Žydai
saviškį laidojo pagal savo papročius,
o abu nukankinti mokinukai buvo pašarvoti mokyklos salėje. Prie jų stovėjo
mokinių garbės sargyba – ramygaliečiams neįprastas laidotuvių paprotys.
Visi miestelio žmonės buvo sukrėsti ir
labai pasipiktinę lenkų žiaurumu.
O tuo pat metu lietuviai atvarė į
Ramygalą du paimtus į nelaisvę lenkus.
Tai buvo visai jaunučiai karininkėliai.
Prie jų pribėgo daug žmonių, ėmė
keikti juos, grūmoti kumščiais. Ypač
piktai belaisvius puolė žydai. Jauni lenkų karininkėliai stovėjo išbalę, į minią
žiūrėjo iš padilbų. Gal minia su jais
jau ir būtų susidorojusi, nes pasipiktinimas buvo begalinis, bet lietuvių Namas Liūnų g. (dabar Savanorių g.), kur augo
sargybinis atkišo šautuvą ir griežtai pa- trys seserys Baltrūnaitės: Anastazija Gaškienė
sakė: „Negalima skriausti belaisvių!“ „Yra (pedagogė), Michalina Garuckienė (Ramygalos
įstatymai!“ Žmonės atsitraukė. Žydai ir gimnazijos ir bažnyčios chorų, dramos ir meno
toliau grūmojo kumščiais, spjaudė į tą saviveiklos grupių dalyvė), Ona Navikienė
pusę, badė špygomis. Atėjo lietuvių (Ramygalos bažnyčios gėlių barstytojų
karininkas, padarė kratą: liepė lenkų prižiūrėtoja). Iš asm. archyvo
belaisviams išversti kišenes, nusiauti
aulinius batus. Visi pamatė, kad lenkai vietoj autų buvo apsivynioję kojas šilkinėmis skarytėmis. Tada ir karininko nervai nebeišlaikė: skėlė belaisviams po
antausį ir sušuko: „Jūs mūsų sesučių skarytėmis kojas vyniojate!“ O minia pritarė:
„Ot, gerai, gerai, gerai!“
Taip priešų beprasmis žiaurumas ugdo kitų neapykantą. Panašus atsitikimas
įvyko ir vėliau. Apie jį papasakojo vienas Ramygalos savanoris:
„Suėmėme kelis lenkų dvarininkus, rėmusius įsiveržusią lenkų kariuomenę. Suimti tai
suėmėme… Tik kur juos dėti? Davėme kastuvus, liepėme kasti duobę. Kasė jie išbalę,
išpilti prakaito, nes manė, kad bus sušaudyti ir toje duobėje užkasti. Kai duobę baigė
kasti, parodėme mūšyje nukautus arklius ir pasakėme: „Nulupkite odą, gaišenas užkaskite
ir būsite laisvi!“ Smagu buvo žiūrėti, kaip pralinksmėję lenkų ponai laibais, išpuoselėtais
piršteliais su žibančiais brangiais žiedais stropiai lupo arklių odą. Kai darbą baigė, juos
visus išleidome namo.“
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Ramygalietiški genai ar mamos
pasakojimų įtaka
Svarbiausi – Lietuvos rūpesčiai. 1958 m. mirė
mūsų močiutė Antanina Baltrūnienė-Liutkevičiūtė, atitekėjusi į Ramygalą iš Butrimonių kaimo. Mirė, sulaukusi 94 metų amžiaus. Prieš mirtį, matyt, apmąstė visą
gyvenimą ir ištarė: „Ilgą amželį pragyvenau. Užtektų…
Tik labai norėčiau pamatyti, kaip bus Lietuvai…“ Toks
buvo jos paskutinis noras. O juk buvo beraštė, neturtinga moteris, pagimdžiusi vienuolika vaikų, aštuonis
palaidojusi, išauginusi tris, našlė.
Tais pačiais, 1958 m., Antaninos Baltrūnienės
anūkė, Anastazijos Baltrūnaitės-Gaškienės duktė Nijolė
Gaškaitė už priklausymą antisovietinei pogrindinei
organizacijai buvo suimta ir nuteista septyneriems
metams į Síbiro lagerius. Nuo 15 metų iki mirties
Nijolei patys svarbiausi buvo Lietuvos rūpesčiai. Gal Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė,
ir jos pažiūrų formavimuisi didelę įtaką turėjo mamos pogrindinės organizacijos
pasakojimai apie Ramygalos savanorius, o gal tai lėmė „Laisvę Lietuvai“ narė,
Anastazijos Baltrūnaitėspaveldėti ramygalietiški genai…
Gimė Nijolė 1938 m. Kùpiškyje, nes ten tuo Gaškienės duktė, apdovanota
metu Karaliaus Mindaugo 4-ame pėstininkų pulke Didžiojo Lietuvos kunigaikščio
puskarininkiu tarnavo jos tėvas Alfonsas Gaška. Ra- Gedimino IV laipsnio ordinu,
mygalietė motina Anastazija Baltrūnaitė-Gaškienė dirbo fondo „Į laisvę“ ir Stasio
pradinių klasių mokytoja kaimo mokyklose. Nijolė Šalkauskio premijomis.
mokėsi Pãndėlio vidurinėje mokykloje (Rõkiškio r.). 1955 m. Iš asm. archyvo
Jau 1955 m. įsitraukė į antisovietinės pogrindinės
mokinių organizacijos „Laisvę Lietuvai“ veiklą: rašė ir platino atsišaukimus, siuvo
trispalves, rašė eilėraščius ir straipsnius rankraštiniam laikraštėliui „Laisvės balsas“.
1957 m. Nijolė baigė vidurinę mokyklą ir įstojo mokytis į Kauno politechnikos
instituto (dabar – Kauno technologijos universitetas) Statybos fakultetą. Dauguma
šios pogrindinės organizacijos narių tais pačiais metais pradėjo studijuoti Kaune
ar Vilniuje, todėl ir šiuose miestuose tęsė savo antisovietinę veiklą. Ryškiausi
jų darbai buvo trispalvių iškėlimas 1958 m. vasario 16 d. Vilniuje ir Kaune ant
Petraši¿nų popieriaus fabriko kamino (vėliavą pasiuvo Nijolė, iškėlė Petras Plumpa)
ir 1958 m. sutikimo vakare Politechnikos instituto šokių salėje antisovietinių atsišaukimų platinimas – jų nemažą pluoštą Nijolė nuo balkono pažėrė į šokių salę.
Nijolė buvo silpnos sveikatos. Žinodama, kad anksčiau ar vėliau bus suimta,
grūdinosi fiziškai, išmoko Morzės abėcėlę. Kai 1958 m. kovo 14 d. buvo suimta,
jai teko kalėti Kauno kalėjime, KGB pastato rūsiuose ir Lùkiškių kalėjime Vilniuje.
Teismas įvyko 1958 m. liepos 28–31 d. Nė vieno šios antisovietinės organizacijos
nario neišteisino. Bet ir nė vienas organizacijos narys neparašė malonės prašymo.
Nijolei – 7 nelaisvės metai Kêmerovo srities, Mordòvijos, Irkùtsko srities lageriuose.
Teko dirbti pačius sunkiausius katorginius darbus. Ir čia ji kiek galėdama priešinosi. Ramygalietė partizanė Jadvyga Žardinskaitė, dirbdama Mordovijos moterų
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Mokytojos Anastazijos Baltrūnaitės ir Alfonso Gaškos, Lietuvos
kariuomenės puskarininkio, vestuvės. Dalyvauja jaunosios seserys Ona
Baltrūnaitė (pirma dešinėje, pirmoje eilėje) ir Michalina Baltrūnaitė
(pirma kairėje, pirmoje eilėje), jaunikio brolis Povilas Gaška (pirmas
kairėje, antroje eilėje) ir kt. 1932 m. Iš asm. archyvo

lagerio sanitarinėje dalyje, sudarė moterų, politinių kalinių, sąrašus, kuriuos Nijolė
per kalinčias rusų moteris desidentes perdavė į JAV ambasadą. Deja, KGB ranka
veikė ir ambasadoje. Taip rizikingai sudaryti politinių kalinių sąrašai ambasadoje
dingo. Kai Vladas Šakalys ruošėsi bėgti iš lagerio, Nijolė sugalvojo, kaip į vyrų
lagerį perduoti moteriškus drabužius.
Grįžusi iš lagerio, Nijolė apsigyveno Šiauliuosê, dirbo statybose darbininke.
Į Kauno politechnikos instituto Vakarinį fakultetą jos, kaip buvusios politinės
kalinės, nepriėmė, todėl ji, nuslėpusi teistumą, įstojo į instituto Neakivaizdinį
skyrių. Baigusi institutą, įgijo aukštąjį išsilavinimą.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Nijolė buvo Komisijos KGB nusikaltimams
tirti narė, dirbo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre Vilniuje.
Ji tyrinėjo Lietuvos istoriją – partizanų kovas, skaitė paskaitas, rašė straipsnius,
knygas, parašė vadovėlį „Pasipriešinimo istorija. 1944–1953 m.“, kuris ir dabar naudojamas mokyklose; jau pasirodė du šio vadovėlio leidimai. Taip pat ir jos knyga
„Žuvusiųjų prezidentas“ (apie partizanų vadą Joną Žemaitį) jau išleista du kartus.
Ji sudarė dokumentų rinkinį „Partizanai apie pasaulį, politiką ir save“. Visą gyvenimą norėjo kurti ir grožinę literatūrą, bet šiam darbui jai neužteko laiko, nebuvo
sąlygų. Tačiau spėjo parašyti du romanus: „Užverstų šulinių vanduo“ ir „Dabar ir
visados“. Taip pat ji yra ir kelių knygų apie genocidą ir rezistenciją bendraautorė.
Mirė Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė 2000 m., palaidota Karvìliškių kapinėse Vilniuje.
Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės (partizanų vado Jono Žemaičio sūnaus Laimučio žmonos) darbai įvertinti Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio
ordinu, dviem „Į laisvę“ fondo premijomis, Stasio Šalkauskio premija.
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Ramygalos krašto savanorių kovos
1918–1920 metais
Irena Zubauskienė, Rūta Kerbelytė, Dovilė Pratusytė

Varginga buvo Lietuvos kariuomenės pradžia: pirmųjų karių mokymams
nebuvo laiko, nes Tėvynė pašaukė tiesiai į kovos lauką. Jų ginklai buvo patys
paprasčiausi, ir tų buvo mažai. Bet savo narsumu, didžiule gimtosios žemės meile
ir troškimu geriau žūti, negu svetimiems vergauti – stebuklus parodė ir sutriuškino už save daug gausesnius priešus, kurie iš visų pusių veržėsi į mūsų kraštą.1
Sunkus nepriklausomos Lietuvos stiprybės išbandymas – karas su bolševikais.
Ministrų kabinetas 1918 m. gruodžio 29 d. paskelbė atsišaukimą į tautą,
savanoriai kviečiami į kariuomenę:
„Vyrai! Ne kartą Lietuvos priešai norėjo uždėti ant mūsų amžiną
nepakeliamą jungą, bet mūsų Tėvynė nenugalėta. Ji gyva.
Šiandien visi išvydome laisvės rytojų švintant; Lietuvos Nepriklausomybė neša visiems laisvę ir laimę; tad ginkime Nepriklausomą
Lietuvos valstybę! Vienybėje, kaip broliai padavę vienas kitam rankas,
eikime drąsiai į kovą, visi kaip vienas stokime už Tėvynę!
Lietuva pavojuje!
Vokiečių kariuomenei atsitraukiant, jau įsibrovė kita – svetima
Rusijos kariuomenė. Ji eina, atimdama iš mūsų gyventojų duoną,
gyvulius ir mantą. Jos palydovai – badas, gaisrų pašvaistės, kraujo
ir ašarų upeliai.
Tad ginkim Lietuvą! Parodykime, kad esame verti amžiais
kovotos laisvės; šiandien Lietuvos likimas mūsų pačių rankose.
Nelaukdami toliau nė valandos, kas myli Lietuvą, kas trokšta
laisvės, kas pajėgia valdyti ginklą, stokime visi į Lietuvos krašto
apsaugą. Būrių būriais eikime iš kaimų, viensėdijų, miestų ir miestelių, eikime iš visų Lietuvos kraštų laisvės ir Tėvynės ginti. Stokime
drąsiai pirmi į kovą.
Drąsiai, be baimės, kaip mūsų tėvai ir sentėviai, užstokim
priešams kelią, pakelkim žygį už mūsų Motiną Tėvynę, už Lietuvos
Valstybę!“
Atsišaukimo autorius Petras Ruseckas.

1919 m. sausio 8 d. iš Pånevėžio per ¨riškius, Påpiškio kaimą į Ramôgalą
pastotėmis atvyko 18 žmonių būrys. Savanoriai Ramôgaloje rado nemaža žmonių,
nes čia buvo turgaus diena. Visas vyrų būrelis sustojo rinkelėje. Apstoję žmonės
pradėjo teirautis, klausinėti apie įstojimo sąlygas. Pasinaudodamas gera proga,
savanoris Kazys Kubilius ir net pats viršininkas karininkas Jonas Variakojis įlipo į
vieną namo balkoną ir padarė pranešimą, kviesdamas visus vyrus eiti ginti Tėvynės.
Apsistojo savanoriai Ramygalos
mokyklos namuose (1918 m. lapkričio 1 Karių kalendorius, 1939, lapkritis.
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2 d. Ramygaloje įkurta progimnazija). Saulei leidžiantis atvažiavo ir Mîežiškių
mokytojas, karininkas Dragunevičius su vienu savanoriu. Kvietimo iš balkono
vaisiai buvo neblogi: tą pačią dieną užsirašė per 20 žmonių.
Tėvynei pašaukus – savanoriais tapom,
O Lietuvos meilė užgožė net mintį:
Kuris grįšim gyvas – kuriam supils kapą –
Visi pasiryžę gyventi ar mirti.

Rytojaus dieną (sausio 9 d.) būrio viršininkas, karininkas J. Variakojis paskirstė savo valdiniams pareigas. Ši kuopa vėliau virto pirmąja kuopa.
Šautuvai tuoj pat buvo išdalyti savanoriams, ir jie per visą dieną buvo
mokomi, kaip reikia valdyti ginklą Kadangi šautuvų trūko, buvo mokoma pakaitomis. Maitintis savanoriai buvo paskirstyti pas miestelio ūkininkus; jie noriai
juos valgydino.
Sausio 9 ir 10 d. miestelyje ir apylinkėje užsirašė dar apie 60 savanorių, o
vakare iš Panevėžio atvyko dar 20 vyrų stoti į Lietuvos kariuomenę. Atvykusieji
pranešė, kad Panevėžyje susibūrė keletas rusų bolševikų būrių.
Sausio 11 d. iš Ramygalos apie 3–4 valandą užsakytomis pastotėmis savanoriai išvyko į Ókainių kaimą šalia Truskavõs. Prieš išvykstant buvo patikrinti
užsirašiusieji žmonės. Pagal sąrašą buvo
120, tačiau trys neatvyko.
Kitą dieną Truskavoje vyko susitikimas su žmonėmis, buvo kviečiami rašytis į savanorius. Užsirašė dar dešimt.
Iš Okainių – vyko į Š¸tą ir t. t.
Dabar, kai Lietuva laisva, kai ji
priimta į Jungtinių Tautų Organizaciją,
visi džiaugiamės laisve, Nepriklausomybe, bet reikėtų prisiminti praeitį:
po Pirmojo pasaulinio karo atkurta
Lietuvos valstybė 22 metus išbuvo
nepriklausoma. Žinoma, ji nebūtų išbuvusi nepriklausoma nė metų, jeigu
savanoriai nebūtų gynę jos laisvę. Kiek
prie nepriklausomos Lietuvos atkūrimo
prisidėjo Ramygalos teritorijoje esančių
kaimų valstiečiai, kiek jų dalyvavo nepriklausomybės kovose 1918–1920 m.?
Ramygalos miestelio ir apylinkės
kaimų valstiečių garbei reikia pasakyti,
kad nors ir 123 metus svetimų vergijoje išbuvę, jų dalyvavo nemažai. Štai 1918–1920 m. kovų dėl Lietuvos
iš Ramygalos miestelio tėvynės ginti Nepriklausomybės karys savanoris (ramygalietis)
1918 m. išėjo 17 valstiečių savanorių: Kazys Rasiulis. Iš Julijos Rasiulytės asm. archyvo
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septynių vaikų tėvas Karutis su sūnumi 1918–1920 m. kovų dėl Lietuvos
Jonu, Kazys Kasputis, Pranas Kuodis, Nepriklausomybės karių savanorių kuopa.
Juozas Narsutis, Kazys Rasiulis, Jonas Kazys Rasiulis stovi trečias kairėje.
Iš J. Rasiulytės asm. archyvo
Samsonas, Juozas Samsonas ir kt.
Iš kaimų Nepriklausomybės kovose 1918–1920 m. dalyvavo daugiau kaip 50 valstiečių savanorių: Antanas Adomaitis (iš Aukštådvario), Aleksas ir Bronius Kaupai, Pranas Radzevičius, Antanas
Karolis ir Kazys Šegamogai (iš Sokìlių), Karolis Ratkevičius, Antanas ir Aleksas
Rankelės (iš Raukštónių), Alfonsas ir Jonas Masiokai (iš Masiõkų), Kazys Kunskas ir Lionginas Linkevičius (iš Daukšýnės), Kazys Juška, Antanas ir Zigmas
Mikėnai, Kazys Semaška (iš Naujådvario), Petras ir Povilas Valoniai (iš Gintautų),
Nikodemas Vilkas (iš Naujåsodės), Jonas Vilkas (iš Vaidilÿ) ir kiti. Žinoma, visi
1918–1920 m. Nepriklausomybės kovose dalyvavę savanoriai yra jau mirę. Jų iš
kapų neprikelsime. Bet dviejų savanorių – Prano Pranausko ir Saliamono Paliliūno,
kuriems daug metų teko dirbti Ramygalos kolūkyje, pavyko užrašyti atsiminimus
apie dalyvavimą Lietuvos nepriklausomybės kovose 1918–1920 m.2
Susirūpino jaunuoliai Tėvynės ateitimi ir pasiryžo ją ginti:
Arėm, sėjom laukus,
Drauge pjovėm lankoj šieną.
Dalgė – kardas to pat plieno –
Išguldysime kaip šieną
Priešus, plėšikus.
Marš, marš pilnu šuoliu,
Priešas kraštą mūs užpuolė,
Marš, marš pirmyn!
K. Binkis „Geležinio vilko maršas“, muzika S. Šimkaus, 1991.

2

Ruzas J. Mūsų praeitis – mūsų gyvenimas,
rankraštis, 1991.
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Iš kur atsirado rusų bolševikų Lietuvoje?
V. Lenino iniciatyva 1918 m. iš Maskvos Raudonosios Presnios darbininkų
buvo suorganizuotas 41-asis internacionalinis darbininkų pulkas ir išsiųstas į Lietuvą. 1918–1919 m. šis pulkas „vadavo“ Lietuvą, kovojo ties Ramygala ir kitur,
vadavo „iš baltųjų“ (pulko žygio maršrutas jų schemoje nurodytas). Nemažai karių
krito, jų palaikai pervežti į Panevėžio kapines. Apie tai ramygaliečiams papasakojo
ir dovanojo nuotraukas 1964 m. ir vėliau iš Maskvos atvykę veteranai Krylovas,
Gološčiapovas, Tavrujevas ir kiti.
Tas žiaurias kovas su bolševikais primena paminklas žuvusiems kariams
Ramygaloje.
„Mūsų jaunimas, ypač pavasarininkai, nemėgsta plačiai visuomenei girtis: jau beveik
ištisi metai praėjo, kai jo rūpesčiu atsistojo Ramygaloje kovose su bolševikais žuvusiems
paminklas, o mūsų spaudoje, be vienos ilgesnės korespondencijos „Laisvėje“, nieko neteko
pastebėti ir visuomenė nieko apie tai nežino.
Didysis Tėvynės karas Ramygalos tiesiogiai nedaug tepalietė: mūšio beveik nebuvo.
Daugiau triukšmo ir baisybių paruošė laisvės kariai. Ramygala daugiau kaip tris mėnesius išbuvo bolševikų pusėje, mūsų narsiai jaunai kariuomenei teko net keliais atvejais
ją vaduoti iš rusų rankų. Mūšiuose Ramygaloje ir apie Ramygalą neapsieita be aukų:
Ramygalos kapinėse išdygo trys nauji kapai, priglaudę jaunų savanorių pakirstus kūnus.
Susipratusio jaunimo tarp ramygaliečių nestigo, ir du žuvusieji buvo iš jų tarpo...
Ramygalos jaunimas, o ypač vienintelė jaunimo idėjinė organizacija „Pavasarininkai“, giliai įsidėjo širdin žuvusiųjų atminimą, dažnai juos minėdavo. Nė vienos iškilmės
neapsieidavo jų kapus neaplankius. Ir paminklą pastatyti sumanė pavasarininkai. Ir ėmė
rinkti lėšas. Tik markės kurso kritimas buvo sustabdęs darbą kuriam laikui, atnešė daug
nuostolių. Bet į visa tai nežiūrint praeitais metais jaunimas – pavasarininkai išvien su
miestelio Gaisrininkų draugija pasiryžo būtinai įvykdyti jaunimo sumanymą. Sukrusta
rengti vakarai, daryti rinkliavas, pakiemiais kalėdoti, skolintis, iki galų gale pavyko sudaryti paminklui reikiamą sumą – arti pusantro tūkstančio litų. Visos lėšos ramygaliečių
jaunimo rūpesčiu surinktos.
Atvaizdo paminklas pirktas „Weissensee“ prie Berlyno 1923 m. vasario mėnesį.
Paminklui vieta buvo parinkta didelėje miestelio aikštėje, šalia didelės gražios mūrinės
bažnyčios. Šventinimo iškilmės, kad ir skubomis rengtos, bet dėl gražaus gegužės mėnesio
antros Sekminių dienos oro pasisekė labai gerai. Žmonių suvažiavo daugiau negu per
atlaidus. Dalyvavo panevėžiečių N pulko vadas, pulko orkestras, ramygaliečių kareivių
kuopa, karininko vadovaujama, pavasarininkų apskrities pirmininkas, kunigas Paškevičius ir daugybė kitų. Buvo žadėjęs atvykti ir profesorius Eretas, bet pasiųstojo kvietimo
telegrama nerado jo Kaunê. Pačioje Ramygaloje vietos organizacijos, ypač progimnazija,
pavasarininkai, gaisrininkai ir šauliai, daug prisidėjo tinkamai surengti iškilmes, papuošti,
kaip reikia priimti svečius. Iškilmės prasidėjo pamaldomis bažnyčioje, o šventinimas, dainos, prakalbos, manifestacijos nusitęsė ištisas valandas arti pavakario. Visuose keturiuose
paminklo kampuose pasodinta keturių organizacijų po ąžuolėlį – tvirtybės ženklą. Visa,
ypač gero orkestro dėka, pavyko puikiai, darė giliausią įspūdį dalyviams.
Pavasarininkai susirūpinę ir toliau nenuleisti rankų ir rūpintis išgražinti paminklo
vietą. Pavasarį žadėjo aptverti gražia tvorele, apsodinti kvapniais krūmais, prisėti gėlių.
224

ISTORIJA. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GYNIMAS

Ramygalos pavasarininkų kuopa su orkestru. 1928 m. spalio 31 d.
Ramygalos pavasarininkų valdyba. Valdybos sekretorė P. Samsonienė
(pirmoje eilėje, pirma kairėje), valdybos nariai: Mykolas Samsonas
(pirmoje eilėje, pirmas dešinėje), Kunskas (antroje eilėje, pirmas
kairėje), Pravilonienė (antroje eilėje, antra kairėje).
Iš J. Samsonaitės asm. archyvo
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Ramygalos ugniagesių, šaulių ir pavasarininkų susirinkimas. 1923 m.
Iš J. Samsonaitės asm. archyvo
Paminklo Ramygalos kariams savanoriams, 1919 m. žuvusiems kovose
su rusų bolševikais dėl Lietuvos Nepriklausomybės, šventinimo iškilmės.
Ona Marozaitė, Kasputytė, Valikoniai stovi pirmoje eilėje. 1924 m.
Iš Stasės Mildažytės asm. archyvo
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Tą darbą dirbti nutarė padėti ir kitos organizacijos, ypač mokyklos. Pavasarininkų iniciatyva buvo organizuotas Ramygalos Komitetas Lietuvai gražinti. Jis turėjo rūpintis ne
tik paminklo vieta, bet ir visa Ramygala ir jos valsčius.
Teko jaunimui nugalėti daug tikėtų ir netikėtų kliūčių: būrys Ramygalos senių
nenorėjo leisti gražios paminklui aikštės, bet jaunųjų pasiryžimas daug gali! Pavasarininkai tikėjo savo darbais, tikėjo atliksią savo pareigą, įrodysią Lietuvos ir dėl jos
žuvusiųjų meilę!“3
Paminklo užrašas: „Už laisvę Tėvynės dėdami galvas / Karžygių dvasią mumyse
sukūrėt! / Žuvusiems 1919 m. kovose su rusų bolševikais. / 1923 m. Ramygalos pavasarininkai ir gaisrininkai“.
Fotografijoje matyti iš dešinės į kairę: kun. V. Švagždys – Ramygalos pavasarininkų pirmininkas, kun. D. Kiznis – Ramygalos klebonas, kun. Paškevičius
iš Panevėžio, N pulko vadas, mokytoja O. Drąsutytė – pavasarininkų sekretorė.
Pastaba. Paminklas valdžios nurodymu 1956 m. buvo nugriautas. Pasakojama, kad jo liekanos nežinia kur išvežtos. 1990 m. rugsėjo 30 d. aikštėje pastatytas
naujas (aukštis – 2,4 m, plotis – 09,9 m) juodo granito paminklas ant betoninio
pagrindo. Akmens priekyje yra žalvarinė plokštelė su Vyčiu, iškaltas kryžius.4
Paminklas atstatytas pagal senąsias jo nuotraukas. Tačiau yra ir pakeitimų.5
Lietuvos kariuomenei teko kovoti ir su lenkais. Lenkai iki Ramygalos neatžygiavo, tačiau kovose su jais ties Truskavâ ir Lik¸nų kaimu žuvo du Ramygalos
progimnazijos moksleiviai: Jonas Ambrazevičius ir Stasys Klimaitis.
Ramygaliečiai dar mena, kad prieš Antrąjį pasaulinį karą Ramygaloje buvo ir
dvi gatvės, pavadintos žuvusių savanorių vardais: Vadoklių g. – Stasio Klimaičio,
o Krekenavos g. – Jono Ambrazevičiaus.
Deja, narsių moksleivių Lietuvos savanorių Jono Ambrožo (Ambrazevičiaus)
ir Stasio Klimaičio (Klimavičiaus) klasėse, vėliau aktų salėje, kabėję portretai stalinizmo metais dingo, apie jaunus didvyrius niekas nekalbėjo.
Už išsaugotą atminimą mes dėkingi buvusiems progimnazijos moksleiviams
Ignui Kinderiui ir Pranui Miknevičiui.
Plačiau apie savanorių kovas aprašyta Ramygalos moksleivių laikraštyje
„Mūsų draugas“ (1993 m. gegužės mėn.), „Ramygalos žodis“, skirtas Lietuvos
savanoriams – Ramygalos progimnazijos moksleiviams, žuvusiems kovose su
lenkais, mokyklos patalpose atidengta atminimo lenta.
Ramygalos kapinėse stovi antkapinis paminklas su užrašu: Tėvynės ir laisvės
gynėjas Zigmas Barauskas, tarnavęs 4 L. K. M. pulke, žuvo prie Žiežmarių nuo priešų
lenkų 1920 metais kovo 28 d.
Dabar Lietuvoje jau mums laisvė šviečia,
Matome, kad žuvę nėra nugalėti.
Jų pasiryžimas jauną kartą kviečia,
Savąją Tėvynę ginti ir mylėti.
3

P. Kuodis
2009 05 12

4

5

Juška A. Pavasaris, 1924, bal. 15, nr. 7, p. 13–15.
Bočiulytė A., Juknevičius P. Per šv. Mykolo
atlaidus, Tėvynė, 1990, spalio 11.
Nukentėję paminklai, Vilnius, 1994.
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Lietuvos Nepriklausomybės kovų
epizodai Ramygalos apylinkėse
Vytautas Jokubauskas
Klaipėdos universitetas

Įprasta, kad vieno ar kito pobūdžio istoriniai tyrimai suaktyvėja artėjant tam
tikroms sukaktims, susijusioms su šiais tyrimais. Todėl artėjant Lietuvos Respublikos
Nepriklausomybės paskelbimo (1918 m. vasario 16 d.) šimtmečiui ir 1919–1920 m.
Lietuvos kariuomenės kovų už Nepriklausomybę analogiškai sukakčiai, natūralu,
kad bus pateikta ne viena Nepriklausomybės kovų epizodų analizė, apibendrinta
sintezė ar lokalų tyrimą apimanti publikacija. Tarpukario Lietuvos karo istorijos
tyrimai dėl atkurtosios Lietuvos karinių pajėgų sutapatinimo su 1918–1940 m.
Lietuvos kariuomene atveria plačias karo istorijos tyrimų perspektyvas. Atsivėrus
galimybėms naudotis archyvų medžiaga, chronologiškai kariuomenės kūrimąsi
ir kovų eigą po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo plačiai yra aptaręs istorikas Vytautas Lesčius1. Partizanų, šaulių dalyvavimą minėtose kovose Lietuvos
Nepriklausomybę analizavo istorikai
Vygantas Vareikis2, Aušra Jurevičiūtė,
Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2013 05 22,
Audronė Veilentienė3.
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų
Šio tyrimo tikslas, akcentuojant
mokslo darbų komisijos įvertintas 2015 01 28, pirmą
kartą paskelbtas 2017 02 03 elektroninio serialinio
partizanų šaulių vaidmenį, atsižvelgiant
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799
į bendrą Lietuvos kariuomenės dydį
visatekstėje svetainėje www.llt.lt. Straipsnio kodas
ir aprūpinimo lygį Nepriklausomybės
elektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT:2017kovų metu, išanalizuoti Lietuvos Nepri- 1 3/81-254/HI.
Lesčius V. Lietuvos kariuomenė 1918–1920, Vilnius,
klausomybės kovų epizodus Ramôgalos
1998; Lesčius V. Lietuvos miestų ir apskričių karo
komendantūros 1918–1920 metais, Karo archyvas,
apylinkėse, palyginti su Latvijos ir Es1998, t. 15, p. 117–143; Lesčius V. Kovų su bolšetijos kariuomenėmis. Dėl manevrinių
vikais ir bermontininkais etapai, Karo archyvas, 2000,
t. 16, p. 57–91; Lesčius V. Lietuvos ir Lenkijos
karinių veiksmų specifikos kai kuriais
konflikto 1918–1920 metais kariniai aspektai, Lietuvos
atvejais atliekant tyrimą „peržengiaistorijos studijos, 2001, nr. 9, p. 33–43; Lesčius V.
mos“ buvusio Ramygalos valsčiaus adMėginimas 1919 m. pavasarį atsiimti iš bolševikų
Vilnių, Karo archyvas, 2002, t. 17, p. 80–99; Lesministracinės ribos.

Lietuvos kariuomenės
pajėgos 1919–1920
metais
Siekiant įvertinti kritinę padėtį
frontuose, vykstant karui su sovietais,
bermontininkais ir Lenkija, būtina nustatyti, kokiomis pajėgomis disponavo Lietuvos kariuomenė. Lietuviškoje istoriografijoje kol kas nekeliamas
klausimas, kodėl 1919–1920 m. apie
2 mln. gyventojų turėjusi šalis kovų
dėl Nepriklausomybės metu sutelkė tik

2

3

čius V. Lietuvos ir Lenkijos karinis konfliktas dėl
Seinų krašto 1919 metais, Karo archyvas, 2003, t. 18,
p. 169–192; Lesčius V. Lietuvos siekiai atgauti
lenkų užimtas žemes 1920 metų vasarą, Lietuvos
istorijos studijos, 2004, nr. 13, p. 23–42; Lesčius V.
Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės kovose 1918–1920,
Vilnius, 2004.
Vareikis V. Lietuvos šaulių sąjunga Lietuvos ir
Lenkijos konflikto metu (1920–1923 m.), Šauliškumas,
tautiškumas ir Lietuvos nepriklausomybė (konferencijos
medžiaga), sudarė L i e k i s A . Vilnius, Lietuvos
mokslas, 1993, p. 51–69; V a r e i k i s V . Lietuvos
šaulių sąjungos politinė ir karinė veikla (1919–1923)
(disertacijos rankraštis), Kaunas, 1999; Vareikis V.
Pasienio incidentai (Lietuvos šaulių partizaninė
veikla), Darbai ir dienos, 2004, t. 40, p. 109–128.
Jurevičiūtė A., Veilentienė A. Šauliai Nepriklausomybės kovose, Lietuvos istorijos studijos, 1998,
nr. 6, p. 62–71.
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1918–1920 m. Ramygalos krašto savanoriai
(Kazys Rasiulis stovi centre)

apie 40–50 tūkst. karių (1 lentelė), arba 2–2,5 proc. visų 1923 m. Lietuvos Respublikoje buvusių gyventojų. 1920 m. gruodį kariuomenėje buvo 45 314 karių (iš jų
1 123 karininkai, 416 karo valdininkų, 101 gydytojas, 16 karo kapelionų, 41 582
kareiviai ir 2 076 tarnautojai), pagal numatytus karo meto etatus (64 274 kariai)
trūko 18 960 karių.4 Tuo tarpu mažesnės šiaurės kaimynės – Latvija (maksimaliai
76 394 kariai5) ir Estija (apie 74 500 karių6) atitinkamai į karines pajėgas sutelkė
apie 5 ir 7 proc. savo gyventojų.

4

5

Kariuomenė turėjo 6 837 arklius, 583 kulkosvaidžius, 34 786 šautuvus, 1 337 revolverius ir t. t.
(žr. Lesčius V. Lietuvos kariuomenė 1918–1920,
Vilnius, 1998, p. 424–429).
Latvijoje 1920 m. pasibaigus Nepriklausomybės
kovoms, kurios truko 623 dienas, kariuomenės,
kurioje buvo 52 940 karių ir civilių, daliniai
rugpjūčio mėnesį turėjo 659 lengvuosius ir 867
sunkiuosius kulkosvaidžius, 138 patrankas ir
haubicas, 62 minosvaidžius, 4 šarvuotus traukinius, 6 šarvuočius, 8 tankus ir 23 lėktuvus.
Tačiau galima teigti, kad tai nebuvo visa turėta
ginkluotė, nes tų pačių 1920 m. duomenimis,
vasario 1 d. kariuomenėje buvo 75 681 asmuo
(didžiausias skaičius, kurį buvo pasiekusi Latvijos
kariuomenė Nepriklausomybės kovų metu, buvo
76 394 žmonės): 2 343 karininkai ir gydytojai,
784 karo valdininkai, 8 517 puskarininkių, 61 134
kareiviai ir 2 903 civiliai tarnautojai, turėję 36 460
durtuvų, 7 šarvuotus traukinius, 8 šarvuočius,

6

kovo 1 d. duomenimis, 53 865 šautuvus, birželio
1 d. – 178 patrankas ir haubicas (ne mažesnio
kaip 3 colių kalibro), 5 tankus, o liepos 1 d. –
26 lėktuvus. Bçrziòš V. Bambals A. Latvijas
armija, Rīga, 1991, p. 34–38; Vârpa I. Latviešu
karavīrs zem sarkanbaltsarkanā karoga. No pirmajām
pašaizsardzības rotām līdz vienotai Latvijas armijai,
Rīga, 2008, p. 386; Latvijos kariuomenė 1938 m.
birželio 1 d., LCVA, f. 929, ap. 2, b. 1064, ap.
l. 5.).
Baigiantis Nepriklausomybės kovoms, Estijos
kariuomenė turėjo 39 artilerijos baterijas, 10
šarvuotų traukinių, 8 šarvuočius, 28 lėktuvus
(žr. Raštikis S. Įvykiai ir žmonės, Kaunas, 1996,
t. 2, p. 296). Estijos kariuomenė 1920 m. rugpjūčio 1 d. turėjo 432 įvairius artilerijos pabūklus
(žr. N ô m m T . Eesti suurtükivägi 1918–1940.
Relvastus ja ülesehitus, Laidoneri muuseumi aastaraamat, Tallinn, 2005, nr. 4, l. 91, 189).
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1 lentelė
Lietuvos kariuomenės skaičiaus pokyčiai 1918–1924 m.
Data
1918
1918
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1921
1921
1921
1921
1921
1921
1921
1921
1921
1921
1921
1921
1922
1923
1924

Karininkai
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

lapkritis
gruodis
sausio 1 d.
vasario 1 d.
kovo 1 d.
balandžio 1 d.
gegužės 1 d.
birželio 1 d.
liepos 1 d.
rugpjūčio 1 d.
rugsėjo 1 d.
spalio 1 d.
lapkričio 1 d.
gruodžio 1 d.
sausio 1 d.
vasario 1 d.
kovo 1 d.
balandžio 1 d.
gegužės 1 d.
birželio 1 d.
liepos 1 d.
rugpjūčio 1 d.
rugsėjo 1 d.
spalio 1 d.
lapkričio 1 d.
gruodžio 1 d.
sausio 1 d.
vasario 1 d.
kovo 1 d.
balandžio 1 d.
gegužės 1 d.
birželio 1 d.
liepos 1 d.
rugpjūčio 1 d.
rugsėjo 1 d.
spalio 1 d.
lapkričio 1 d.
gruodžio 1 d.
sausio 1 d.
sausio 1 d.
sausio 1 d.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1

41
81
144
271
322
414
487
482
574
808
920
930
956
012
174
291
358
372
374
369
382
399
407
416
549
622
000
029
073
090
109
141
150
187
173
194
220
224
809
317
616

Kareiviai

2
3
5
7
10
10
13
16
19
19
23
25
26
27
27
27
27
27
27
27
29
31
37
41
42
42
43
43
43
43
44
44
44
43
47
48
48
31
15

80
370
676
507
083
647
051
603
131
821
808
693
362
249
825
427
537
085
544
610
725
830
642
519
146
763
583
672
970
641
193
630
149
524
473
646
118
458
049
760
489

Civiliai
tarnautojai

1
1
2
2
1

3
2

682
402
801
026
119
898
105
742
884

Iš viso
žmonių

2
3
5
8
10
11
13
17
20
20
24
26
27
28
28
28
28
28
29
29
32
34
40
45
46
44
46
45
45
45
46
46
46
45
49
50
52
36
17

121
451
820
778
405
061
538
085
705
629
728
623
318
261
999
718
895
457
918
979
107
911
451
736
721
504
481
701
043
731
302
771
299
711
646
840
338
682
963
819
989

Arklių

1
1
1
1
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
6
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
7
5

18
60
259
503
723
276
301
444
624
233
167
169
361
956
095
152
257
280
430
438
439
982
981
955
753
920
209
283
520
500
386
290
377
957
042
072
118
059
083
581
008

1 karininkui
teko kareivių
1,95
4,57
18,58
12,94
15,79
18,47
20,64
22
22,88
20,82
21,53
21,18
24,44
24,95
22,85
21,24
20,28
19,74
20,05
20,17
20,06
19,89
21,07
22,26
23,98
25,75
21,29
21,03
21,21
20,88
20,48
20,38
20,53
20,36
20,47
19,89
21,22
21,79
26,56
13,71
9,59

Sudaryta pagal: Lietuvos kariuomenės augimas, LCVA, f. 929, ap. 3,
b. 617, l. 18–18, ap. l.

Per Pirmąjį pasaulinį karą žlugus trims Vidurio Rytų Europos imperijoms
(Rusija, Vokietija ir Austrija–Vengrija) regione susidarė palankus galios vakuumas, leidęs Nepriklausomybės siekti ir mažosioms regiono tautoms, taip pat ir
lietuviams. Žinoma, ne visi valstybingumo siekiai buvo sėkmingi, XX a. pradžioje
baltarusiams, ukrainiečiams ir kitoms tautoms nepavyko iškovoti Nepriklausomybės.
Neabejotinai dėl Nepriklausomybės tautoms teko kovoti su ginklu rankose. Viena
iš tautinio nacionalizmo apraiškų buvo ginkluotos tautos – masinės šauktinių
armijos. Norint suformuoti armiją pagal tarptautinės humanitarinės teisės normas,
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pirmiausia reikėjo savo piliečius perrengti uniformomis ir apginkluoti bei suformuotuose daliniuose įvesti karinę hierarchinę subordinaciją ir discipliną. Lietuva
savo karines pajėgas pradėjo kurti 1918 m., tačiau pagreitį šis procesas įgavo tik
1919 m., kai tų pačių metų sausio 15 d. buvo pradėta mobilizuoti karininkus, karo
valdininkus ir puskarininkius iki 45 metų. Tačiau tuokart vietoj lauktų 800–1 000
atvyko į kariuomenę apie 400 karininkų. 1919 m. gegužės 26 d. buvo paskelbta
inteligentų, t. y. asmenų, baigusių ne mažiau kaip 4 gimnazijos klases, mobilizacija. Iki rugpjūčio 21 d. buvo pašaukti 707 asmenys. Taip pat nuo 1919 m. nuolat
vyko 1894–1901 m. gimusių naujokų šaukimai, 1919–1920 m. į kariuomenę buvo
paimta 34 780 vyrų iš 77 168 pašauktų.7 Be to, nemažai asmenų atsiliepė į 1918 m.
gruodžio 29 d. Vyriausybės paskelbtą atsišaukimą į kariuomenę stoti savanoriais.
Tarpukariu Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių statusą iš viso turėjo 14 939
asmenys8 (savanoriais laikyti asmenys, kurie į kariuomenę stojo 1918–1920 m. iki
mobilizacijos ar šaukimo, liečiančio juos, paskelbimo9). Nuo 1928 m. iki 1938 m.
kūrėjų savanorių statusas buvo pripažintas 9 995 asmenims, dar 3 407 asmenų
bylos buvo peržiūrėtos, bet statusas dėl vienų ar kitų priežasčių nesuteiktas, o dar
70 už nusikaltimus statusas panaikintas10. Didėjant karių skaičiui, buvo formuojami nauji pulkai, o vėliau ir brigados bei divizijos. 1919 m. liepos 18 d. Lietuvos
kariuomenės daliniai buvo suskirstyti į dvi brigadas: I brigada – 1-asis ir 3-iasis
PP, Ka÷no, Ukmergºs ir Vílniaus batalionai, II brigada – 2-asis PP, Pånevėžio,
Marijãmpolės, Šiauliÿ ir Joniškºlio batalionai.11 1920 m. rugsėjo pradžioje pradedant Suvalkų operacijas, Lietuvos kariuomenės pėstininkų daliniuose (PD) buvo
10 pėstininkų pulkų ir viename atskirame batalione, kurie buvo sujungti į 3 PD,
buvo 608 karininkai, 16 588 kareiviai, daliniuose buvo 274 kulkosvaidžiai ir 17 503
šautuvai. Spalio 14 d. buvo pradėti formuoti 11-asis ir 12-asis PP, o lapkričio
mėnesį ir 1-asis savanorių pulkas bei suformuojama IV PD. 1920 m. gruodžio 1 d.
keturiose PD buvo 710 karininkų, 24 699 kareiviai, turėję 405 kulkosvaidžius ir
22 908 šautuvus.12 Prasidėjus generolo Lucjano Želigovskio vadovaujamų Lenkijos
pajėgų ofenzyvai, Lietuvos kariuomenė skubiai pradėjo formuoti naujus pulkus.13
1922 m. sausio 1 d., kai kariuomenėje buvo maksimalus karių skaičius – 52 963,
pajėgas sudarė 13 pėstininkų, 3 kavalerijos, 4 artilerijos pulkai, 7 atskiri pėstininkų
batalionai ir kiti daliniai14, sujungti į 4
7
pėstininkų divizijas.
Lesčius V. Lietuvos kariuomenė 1918–1920, Vilnius,
1998,
p. 156–162.
Akivaizdu, kad vykstant kovoms 8
Uoginius K. Nepriklausomybė ir savanoriai, Karys,
dėl Lietuvos Nepriklausomybės gali1970, vasaris, nr. 2 (1459), p. 37.
mybes sumobilizuoti didesnes karines 9 Kas gali gauti Lietuvos kariuomenės savanorių
kūrėjų medalį? Savanoris kūrėjas, 1932, nr. 1, p. 34.
pajėgas ribojo materialinių išteklių, o 10 Lesnickas L. Dėl kūrėjų savanorių skaičiaus, Karo
ypač ginkluotės, stygius. 1919–1920 m.
archyvas, 1939, t. 11, p. 306–307.
11
Vitkauskas V. Mūsų pėstininkai, Mūsų žinynas,
Lietuvos kariuomenė įvairiais būdais
1928, t. 15, p. 222.
gavo 42 960 šautuvų, 4 624 karabinus, 12 Ten pat, p. 223–224.
13
Statkus V. Lietuvos ginkluotos pajėgos 1918–1940 m.,
956 įvairius kulkosvaidžius, 118 paChicago, 1986, p. 56–57, 150.
trankų ir haubicų (1920 m. gruodį ka- 14 Surgailis G. Lietuvos kariuomenė 1918–1998, Vilnius,
1998, p. 21.
riuomenė turėjo 104 pabūklus15), 1 987
15
J o k u b a u s k a s V . , P a p e č k y s E . Lietuvos kapistoletus, 976 kardus, 26 029 durtuvus,
riuomenės artilerijos pabūklai 1919–1940 m., Karo
27 minosvaidžius, 16 bombosvaidžių,
archyvas, 2012, t. 27, p. 226–227.
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941 žiūronus, 198 827 signalines raketas, 273 kavalerijos pikas, 30,69 mln. šovinių,
230 467 artilerijos sviedinius, 14 224 minosvaidžių minas, 129 670 rankinių granatų,
41 305 minas, 469 499 šovinius pistoletams, 14 265 aviacijos bombas.16 Net 1923 m.
pradžioje, atsižvelgiant į turėtą ginkluotės kiekį 17, sumobilizuoti ir apginkluoti
didesnes nei maždaug 50 tūkst. pajėgas buvo neįmanoma. Galima teigti, kad
karo metu apie 80 proc. karių buvo būtina aprūpinti šautuvais ir karabinais, tad
turėtų apie 40 tūkst. šautuvų ir karabinų užteko apie 50 tūkst. karių pajėgoms
apginkluoti, pėstininkus turėjo remti ir artilerija. Kulkosvaidžių pėstininkų pulke
pagal 1920 m. patvirtintus etatus turėjo būti 27 vnt., taigi batalionui – 9 kulkosvaidžiai. Artilerijos baterijos privalėjo turėti po 2 kulkosvaidžius (iš viso buvo 11
lauko artilerijos ir 2 haubicų baterijos), 1-asis kavalerijos pulkas 1920 m. pabaigoje
turėjo 16 kulkosvaidžių18. Taigi pajėgų didinimas būtų reiškęs beginklių masių
išlaikymą, o ne atitinkamai ginkluotų pajėgų formavimą. Palyginimui galima konstatuoti, kad 1 artilerijos baterijai Lietuvoje 1920 m. pabaigoje teko apie 3,5 tūkst.
karių, Latvijoje (178 Latvijos turėtus pabūklus prilyginus 44 baterijoms) 1920 m.
pirmoje pusėje – 1,7 tūkst. karių, o Estijoje – 1,9 tūkst. karių. Net vertinant visą
turėtą patrankų ir haubicų skaičių Lietuvos kariuomenėje artilerijos parama buvo
mažiausia.19 Nuo 1919 m. gegužės iki pat kariuomenės demobilizacijos 1923 m.
karininkų ir kareivių santykis svyravo: 1 karininkas – 20–26 kareiviams, panašus
santykis 1920 m. vasarį buvo ir Latvijos kariuomenėje – 1:30. Taigi ginkluotės
ir vadovaujančio personalo, ypač aukštesniųjų laipsnių, stygius stabdė Lietuvos
karinių pajėgų augimą.
Kariuomenė stokojo ne tik gin- 16 Liubinas V. Mūsų ginklai 1919–1920 metais, Mūsų
žinynas, 1938, t. 35, p. 774.
klų. Pavyzdžiui, 1919 m. suformuotą
17
1923 m. vasarį Lietuvos kariuomenė turėjo įvairių
ir Laikinojoje sostinėje stovėjusį Kauno
sistemų šautuvų ir karabinų, 889 kulkosvaidžius,
batalioną, kur dauguma karių vilkėjo
21,2 mln. šovinių, 85 123 rankines granatas, 17
minosvaidžių (35 247 minas), 28 bombosvaidžius
civiliais drabužiais, o 15 proc. kareivių
(24 204 bombas), 89 artilerijos pabūklus (20 iš jų
negalėjo net patruliuoti, nes buvo basi
sandėliuose) ir 195 868 sviedinius. Tik minėtų faktų
konstatavimas leidžia teigti, kad rekordinis karių
ir tik spalio 1 d., išvykstant į frontą
skaičius 1922 m. sausį – 51 154 kariai, buvo evenprieš bermontininkus, batalionas gavo
tualiai maksimalus atsižvelgiant į turėtą ginkluotės
kiekį. Tokiu atveju 1 000 karių teko apie 818 šautuvų
amerikietiškas uniformas20. Minėto Kauir karabinų, 17,4 kulkosvaidžių, 1,75 lauko artileno bataliono karius labai vargino buitis,
rijos patrankų ir haubicų. O tai buvo minimalūs,
dizenterija; nuo jos rugpjūčio–rugsėar netgi nepriimtini, ginkluotės skaičiai (Lietuvos
21
kariuomenės karo, veiksmų dienynas 1922–1923 m.
jo mėn. mirė apie 80 vyrų. Rugpjūtį
LCVA, f. 929, ap. 3, b. 360, l. 68; Vaičenonis J.
batalione paplito kruvinoji dizenterija,
Lietuvos kariuomenės skaičiai 1920–1939 m., Karo
archyvas, 2002, t. 17, p. 151).
į ligoninę buvo paguldyta 111 karių,
18
Lesčius V. Lietuvos kariuomenė 1918–1920, Vilnius,
13 iš jų mirė. Tuo pat metu iš batali1998, p. 359, 374, 382.
ono dezertyravo 21 karys, o naujokų 19 Lietuvos atveju (45 314 karių ir 104 pabūklų) 1
pabūklui apie 436 karių, Latvijoje (75 681:178) –
atvyko tik 70. Susirgimai, mirtys ir
425, Estijoje (74 500:432) – 173 kariai.
dezertyravimas tęsėsi ir toliau (rugsėjį 4 20 7-ojo pėst. Žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pulko
dienynas, nuo 1919 m. liepos 1 d., LCVA, f. 929,
kariai mirė, 33 dezertyravo)22. Dezertyap. 3, b. 119, l. 2–3, ap. l.
ravimas Nepriklausomybės kovų metu 21 Lesčius V. Lietuvos kariuomenė 1918–1920, Vilnius,
1998, p. 276–277.
buvo gana plačiai paplitęs reiškinys,
22
7-ojo pėst. Žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pulko
1920 m. buvo mobilizuoti 31 967 kariai
dienynas, nuo 1919 m. liepos 1 d., LCVA, f. 929,
ap. 3, b. 119, l. 2–3, ap. l.
ir pagauti 5 082 dezertyrai, o iš viso
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per visą kovų laikotarpį dezertyravo arba bandė dezertyruoti apie 20 tūkst. karių,
dalį jų pagaudavo, kai kurie grįždavo patys.23 1919–1920 m. žiema buvo ankstyva
ir šalta, jau lapkričio mėnesį temperatūra nukrito iki –15°C, o uniformų trūko.
1919 m. vasario pabaigoje iš Vokietijos buvo nupirkta keli tūkstančiai karinių
uniformų, batų, baltinių ir kuprinių komplektų, tų pačių metų rudenį – amerikietiškų uniformų. Tačiau aprūpinimas pagerėjo tik 1920 m., kai atsirado antklodžių,
rankšluosčių, paklodžių ir net čiužinių. Iki 1920 m. spalio 20 d. kariuomenei
buvo išduota: 56 294 kepurės, 59 292 milinės, 64 548 mundurai, 84 682 viršutinės
kelnės, 81 637 pusbačiai, 5 372 batai, 33 502 diržai ir kt.24
Žinoma, kariuomenės didėjimą lėmė ir 1919 m. liepos 1 d. paskelbtas
įstatymas dėl žemės kariams savanoriams skyrimo, kur konstatuota, kad kariai,
kurie savo noru stos į kariuomenę ir tarnaus iki karo pabaigos ir demobilizacijos,
išskyrus sužeidimų atvejus, gaus žemės.25 Tai neabejotinai buvo svarbus veiksnys,
skatinęs savanorystę valstietiškoje Lietuvos visuomenėje, nes iki 1919 m. rugsėjo
27 d., kai buvo paskelbta 1896 m., 1899 m. ir 1900 m. gimusiųjų šaukimas į kariuomenę, buvo mobilizuota apie 8 000 karininkų, gydytojų, inteligentų ir karių
(iš jų 6 849 kariai 1919 m. kovo 27 d. paskelbto 1897–1898 m. gimusių naujokų
šaukimo).26 Kariuomenėje minėtu metu buvo apie 21 000 karių. Nepriklausomybės
kovų metu (beveik dvejus metus) Lietuvos kariuomenė neteko 6 167 karių (žuvo,
mirė, pateko į nelaisvę, sužeisti).27

1919 m. Panevėžio–
Kurklių karinės
operacijos epizodas
1919 m. sausio 5 d. sovietai užėmė
Vilnių, o vasario pradžioje buvo pasiekę liniją Šiaulia¤–Panevėžýs–Ukmergº,
veržėsi į Lietuvos gilumą ir sustabdyti
buvo tik ties Kėdãinių, Šºtos, Jiìzno
ir Alyta÷s linija. Vasario 8–11 d. buvo
eliminuotos Kauno apsupimo iš šiaurės, o 9–12 d. ir iš pietų grėsmės.28 Iki
1919 m. vasario vidurio sovietai buvo
pasiekę liniją Varėnâ–Jieznas–Sîesikai–
Ramôgala–Baisógala–Šiauliai–Kuršėnai
ir, kaip pažymėjo Petras Ruseckas,
„<...> pradžioje kovos buvo beveik gaivališkos, pusiau partizaniškos, didelių žmonių
entuziazmu remiamos“.29 1919 m. pavasarį Ramygala buvo atsidūrusi pafrontėje ir tiesiogiai patyrė karo veiksmus,
miestelyje buvo suorganizuota sovietinė
valdžia. Kaip prisimena Bronius Barauskas, tada dar mokinys,

P a c e v i č i u s P . Lietuvos kariuomenės dezertyrai
1918–1940 m., (magistro baigiamasis darbas), Kaunas,
2012.
24
Lesčius V. Lietuvos kariuomenė 1918–1920, Vilnius,
1998, p. 202–203.
25
Įstatymas kariškiams žeme aprūpinti, Vyriausybės
žinios, 1919 m. liepos 1, nr. 8, p. 3–4.
26
Lesčius V. Lietuvos kariuomenė 1918–1920, Vilnius,
1998, p. 156–162.
27
Iš viso kovų metu žuvo mūšyje ir mirė nuo
sužeidimų 1 – 401, iš jų – 40 karininkų, likusieji
puskarininkiai, eiliniai ir šauliai; nuo užkrečiamųjų ligų mirė 540 eilinių, nuo neužkrečiamųjų
ligų mirė 297 eiliniai kariai, sužeisti buvo 2 677
asmenys (iš jų 93 karininkai). Į nelaisvę pateko
356 kariškiai (iš jų 72 karininkai), be žinios dingo
16 karininkų, 19 puskarininkių ir 794 eiliniai – iš
viso 829 asmenys. Buvo įvardyta, kad gyvosios
jėgos nuostoliai (žuvo, mirė, sužeisti, dingo be
žinios, pateko į nelaisvę) buvo 6 167 žmonės (221
karininkas, 223 puskarininkiai, 5 282 eiliniai kariai
ir 441 šaulys (Žinios apie nuostolius žmonėmis
kare su bolševikais, bermontininkais ir lenkais.
Ištrauka iš žinių 1927 m. birželio 30 d., LCVA,
f. 929, ap. 3, b. 651, l. 42).
28
Šaulių kalendorius 1939 metams, Kaunas, 1938,
p. 104–106.
29
Ruseckas P. Lietuvos kariuomenė, Kaunas, 1927,
p. 14–16.
23
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„<...> prasidėjo kovos dėl Nepriklausomybės. 1919 metų anksti pavasarį mūsų apylinkėje
susidarė jėgų frontas: lietuviai atsirado Ramygaloje, rusai: Žudžių–Bãrklainių kaimuose. Mūsų kaimas (Praperšâ, aut. V. J.) liko niekieno žemėje. Rytais iš Sokelių kaimo
pas mus atsilankydavo lietuviai, vakarais iš Žudžių – rusai. Pastarieji tiesiog po mūsų
langais įsitaisė sekimo stotį. Buvo toks nuotykis. Vieną ankstyvo pavasario sekmadienį
mes, vaikai, ganėme lauke avis. Buvome apsivilkę milines. Tik staiga pajutome, kad į
mus šaudo – net kelios kulkos nukrito netoli mūsų. Pasileidome bėgti pakalnėn, į mūsų
kraštinę sodybą. Ten sulindome į kluoną. Kai nutilo, išsiskirstėme kas sau į namus. Po
kiek laiko visą mūsų sodybą apsupo kariai, susirado tėvą ir pradėjo klausinėti, kur yra
„baltagvardiečiai“. Tėvas atsakė, kad jų šiandien visai nebuvę. Nepatikėję padarė kratą, bet
nieko nerado. Tik tada supratome, kad jie mus palaikė kareiviais. Fronto linija taip laikėsi
kelis mėnesius. Tik gegužės 11 d., anksti rytą, vėl įsiliepsnojo kovos. Rusai pasitraukė
Panevėžio link. Visą tą pusmetį mes nesimokėme – nebuvo kam mokyti“.30
Kare su sovietais nuo 1919 m. gegužės mėnesio galima išskirti tris periodus: 1) Pånevėžio–Kurkliÿ; 2) Utenõs–Kùpiškio, 3) Zarasÿ operacijos31. Pirmosios,
Panevėžio–Kurklių, operacijos metu karo veiksmai vyko Ramôgalos apylinkėse ir
buvo išvaduotas Panevėžys. 1919 m. gegužę, kai kariuomenėje buvo apie 11 tūkst.
karių32, Lietuvos pajėgos, sutelktos prieš sovietus, buvo padalytos į dvi rinktines:
Panevėžio ir Ukmergºs33 (1 pav.). 1919 m. gegužės mėnesį Lietuvos kariuomenė
pradėjo koncentruotis puolimui dviem kryptimis: 1) Ukmergº–Zarasa¤ ir 2) Kėdainiai–Panevėžys. Jau gegužės 8 d. 1-ajam PP buvo įsakyta vykti į Ùkmergę ir
pakeisti ten buvusį Panevėžio batalioną, kuris gegužės 12–13 d. su savo artilerija
susitelkė Ramygalos ir Krekenavõs rajonuose, o į Kėdainius buvo permestas 2-ojo
PP batalionas. Gegužės 14 d. kariuomenės vadas generolas Silvestras Žukauskas
įsakė Panevėžio ir Ukmergės rinktinių daliniams kartu su Vokietijos pajėgomis ir
vietos partizanais pasiruošti puolimui, kurio tikslas buvo užimti Panevėžį, tačiau
su vokiečių daliniais, neturėjusiems aukštesnės savo vadovybės įsakymų, susitarti dėl puolimo buvo sudėtinga.34 Panevėžio grupė puolimą vykdė be vokiečių
paramos, dešiniajame flange veikusį 1-ąjį PP rėmė 18-ojo saksų savanorių pulko
kariai, kurie viena diena vėluodami pradėjo puolimą ir užėmė Råguvą.35
1919 m. gegužės 17 d. Panevėžio grupės (Panevėžio batalionas, 2-ojo PP
batalionas ir viena – 1-oji, ginkluota 76,2 mm rusiškomis patrankomis, baterija36)
susikoncentravo Ramygalos ir Krekenavos rajonuose (2 pav.). Grupės (Panevėžio bataliono) štabas apie 17 val. iš Kėdainių
atvyko į Mykoliškio dvarą (apie 2 km 30
Barauskas B. Ramygala: atsiminimų siluetai (maį pietus nuo Ramygalos). Po valandos
šinraštis), Palanga–Panevėžys, 1982, p. 8, 17.
į štabą buvo sušaukti padalinių vadai; 31 Šaulių kalendorius 1939 metams, Kaunas, 1938, p. 106.
32
Lietuvos kariuomenės augimas, LCVA, f. 929, ap. 3,
jiems buvo duoti įsakymai dėl rytą
b. 617, l. 18–18, ap. l.
planuoto puolimo. Buvo akcentuojama, 33 Šaulių kalendorius 1939 metams, Kaunas, 1938, p. 106–
kad pulti teks daug gausesnį priešą, 34 107.
Urbšys J. Panevėžio operacija (1919 m. gegužės mėn.
todėl buvo svarbus pasitikėjimas, inici17–23 d. d.), Mūsų žinynas, 1921, nr. 3, p. 97.
atyvumas ir drausmė. Raudonarmiečių 35 Jankauskas V. Kario kelias. Generolas Kazimieras Ladoga Nepriklausomybės kovose, Vilnius, 2004, p. 72–76.
14-asis šaulių pulkas (buvęs 41-asis) 36 Statkus V. Lietuvos ginkluotos pajėgos 1918–1940 m.,
Chicago, 1986, p. 85–86.
buvo įsitvirtinęs Jotainºlių–Ùžkalnių–
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1 pav. Bendra Lietuvos kariuomenės fronto padėtis 1919 m. gegužės
17 d. (Lesčius V. Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės kovose 1918–
1920, Vilnius, 2004, p. 101)
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2 pav. Lietuvos kariuomenės Panevėžio operacija Ramygalos apylinkėse
1919 m. gegužės 18 d. rytą (Lesčius V. Lietuvos kariuomenė
Nepriklausomybės kovose 1918–1920, Vilnius, 2004, p. 110)

¨riškių pozicijose, 15-asis pulkas Radikonių dvaro–Roj¿nų–Ta»nagalos linijoje,
o ties Bãrklainių dvaru turėjo 2–3 patrankas. Iš dešinės Panevėžio grupę rėmė
1-asis PP, kuris puolė Trošk¿nų–Raguvos kryptimi, kairiajame flange grupę rėmė
Šiaulių bataliono kuopa, iš Šeduvõs žygiavusi prisijungti prie Panevėžio grupės.
Pastaroji buvo padalyta į 3 voras: dešinioji (vadas – karininkas J. Vidugiris) Panevėžio bataliono 3-ioji ir 5-oji kuopos, 4 kulkosvaidžiai, 1-osios lauko artilerijos
baterijos 3 patrankos, 10 raitųjų žvalgų. Vidurinei vorai, kurią sudarė dvi 2-ojo
PP kuopų, 3 kulkosvaidžiai, viena 1-osios baterijos patranka ir 10 raitų žvalgų,
vadovavo karininkas J. Motiejūnas-Valevičius. Kairiajai vorai vadovavo karininkas
J. Nastopka, vorą sudarė 1-oji ir 4-oji Panevėžio bataliono kuopos, 4 kulkosvaidžiai
ir 10 raitųjų žvalgų. Rezervą, kuriam vadovavo karininkas J. Reikalas, sudarė Panevėžio bataliono 2-oji ir 6-oji kuopos,
mokomoji komanda, 2-ojo PP 2 kuopos, 37 Urbšys J. Panevėžio operacija (1919 m. gegužės mėn.
17–23 d. d.), Mūsų žinynas, 1921, nr. 3, p. 97.
4 kulkosvaidžiai ir 20 raitų žvalgų.37
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Puolimas prasidėjo gegužės 18 d., sekmadienio rytą; „Mūsų žinyne“ buvo
rašoma:
„<...> didelė raudona saulė tik ima rodytis iš už miško. Laukuose žmonių nesimato, nes
vieni šventė, o antra, visi susirūpina, kas čia bus, kam čia tiek kariuomenės suvažiavo,
suėjo. Jautė ir numatė, kad ne be reikiamo. Nuo pat auštant vietos gyventojai vaikšto
po kluonus, aplink trobas, kas kartą vis sustodami, ar neišgirs ko nors, kas paaiškintų
tos kariuomenės susibūrimo tikslą“.38
Galiausiai išgirdo Lietuvos artilerijos pabūklų kanonadą. Panevėžio rinktinė puolimą
pradėjo trimis voromis ir pirmą dieną pirmyn pasistūmėjo apie 3–4 km.39 Grupės
štabas įsikūrė šalia Ramygalos bažnyčios, o iš jos bokšto buvo bandoma stebėti
kautynių eigą, tačiau miškai ir krūmynai užstojo vaizdą40. 5 val. buvo gautas
dešinės voros vado pranešimas, kad Jotãiniai ir Grini¿nai užimti. 9 val. vidurinė
vora pranešė, kad užėmė Ùžkalnius. Tuo pat metu Ramygaloje, kur gausiai buvo
susirinkę gyventojai, pasirodė Vokietijos kariuomenės, atsisakiusios talkinti operacijos metu, 15 raitelių būrys, kurį Lietuvos kariuomenės grupės vadas sulaikė ir
įsakė nedelsiant grįžti atgal. Paaiškėjo, kad vokiečių kariai vyko „pasižiūrėti, kas
čia darosi“. Ramygaliečiams minėtas incidentas labai patiko, teigta, kad „ne visados
jie ant mūsų rėkaus „zurück“, štai ir patys tą patį „zurück“ gavo“40. Apie 10 val.
buvo pranešta, kad kairioji vora užėmė Roj¿nus, Upôtę ir Ta»nagalą, per puolimą
žuvo voros vadas, karininkas Nastopka. Tačiau kiek vėliau raitas žvalgas Stasys
Andrašiūnas pranešė, kad 100 raudonarmiečių užėmė Ža¤bogalos palivarką. Tad
paremti kairiosios voros buvo pasiųstos dvi rezervo kuopos, kurioms vadovavo
karininkas Reikalas. Nuvykus rezervui paaiškėjo, kad kairioji vora buvo priartėjusi
prie Rojūnų, tačiau sutiko stiprų raudonarmiečių, kurie turėjo net patranką, pasipriešinimą. Kairioji vora artilerijos neturėjo, o vidurinės voros artilerija kairiosios
voros karių paremti artilerijos ugnimi dėl techninių priežasčių negalėjo, tad kairioji
vora atsitraukė beveik iki pat Krekenavos. Padėtį išgelbėjo 2-osios kuopos vadas,
karininkas Jurėnas, kuris su 2-ąja ir 6-ąja kuopomis tą pačią dieną kontratakavo
ir užėmė Ėriškius ir Radikonių dvarą. Tuo metu vidurinė ir dešinioji voros po
kautynių, iki 12 val., pasiekė liniją Katina¤–Pa§pliai–Bãrklainiai, paimdamos daug
karo belaisvių ir ginklų, taip buvo suartėta su dešiniajame flange kovojusiu 1-uoju
PP.41 Panevėžio grupės ofenzyva pirmąją dieną pasisekė (3 pav.) – raudonarmiečiai atsitraukė iki linijos Kabìliai–
Uoksa¤–Šilãičiai–Dubulių dvaras–Rojū38
U r b š y s J . Panevėžio operacija (1919 m. gegunai–Tarnagala. 19 d. Panevėžio grupės
žės mėn. 17–23 d. d.), Mūsų žinynas, 1921, nr. 3,
vadovybė priėmė sprendimą puolimą
p. 97.
39
Šaulių kalendorius 1939 metams, Kaunas, 1938, p. 106–
tęsti, dešinioji vora pajudėjo keliu Ka107.
tinai–Pajuodžiai, vidurinioji vora paju- 40 U r b š y s J . Panevėžio operacija (1919 m. gegužės mėn. 17–23 d. d.), Mūsų žinynas, 1921, nr. 3,
dėjo išilgai kelio Barklainiai–Šilagalia¤,
p. 98.
42
kairioji vora puolė Dubulių dvarą . Iki 41 Ten pat, p. 92–99.
gegužės 19 d. 10 val. bendrai grupės 42 Lesčius V. Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės
kovose 1918–1920, Vilnius, 2004, p. 111.
daliniai pasiekė liniją Kabeliai–Uoksai– 43 Urbšys J. Panevėžio operacija (1919 m. gegužės mėn.
Šilaičiai–Upytė43. Galiausiai užėmė ir
17–23 d. d.), Mūsų žinynas, 1921, nr. 3, p. 92–99.
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3 pav. Lietuvos kariuomenės Panevėžio operacija Ramygalos apylinkėse
1919 m. gegužės 18 d. vakare (Lesčius V. Lietuvos kariuomenė
Nepriklausomybės kovose 1918–1920, Vilnius, 2004, p. 112)

Panevėžį, o apie 7 km nuo miesto, Lietuvos partizanams išardžius geležinkelio
bėgius, sudužo iš Panevėžio vykęs sovietų karinis traukinys. Šių kautynių metu
Lietuvos kariuomenė paėmė apie 400 karo belaisvių, 16 kulkosvaidžių, 2 patrankas,
traukinį ir kito karinio turto. Gegužės 21 d., po kontrpuolimo, sovietai laikinai
vėl buvo užėmę Panevėžį, tačiau po poros dienų – gegužės 23 d. Lietuvos kariuomenė vėl atsiėmė miestą44. Lietuvos kariuomenei, nustūmus Raudonąją armiją
šiaurės rytų kryptimi, karo veiksmai Ramygalos 1919 m. tiesiogiai nebepalietė.

Lenkijos kavalerijos ofenzyva 1920 metais
Lietuvos istoriografijoje gana plačiai analizuotas 1920 m. pabaigos kovų su
Lenkija epizodas, kai generolo Lucjano Želigovskio vadovaujamos pajėgos imitavo
„sukilimą“ ir pradėjo puolimą, o 1920 m. spalio 9 d. užėmė Vilnių. Ši Lenkijos
pajėgų ofenzyva buvo sustabdyta kautynių 1919 m. lapkričio 19 d. prie Širvintÿ ir
lapkričio 21 d. prie Giedra¤čių metu. Tačiau Lenkijos kavalerijos daliniai buvo 44 Šaulių kalendorius 1939 metams, Kaunas, 1938, p. 106–
prasiveržę į Lietuvos pajėgų užnugarį
107.
239

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

ir pasiekę net Jonavą. Šios Lenkijos pajėgų ofenzyvos metu karas vėl „sugrįžo“ į
Ramygalos valsčiaus gyvenimą. Kovose aktyviai dalyvavo ir Panevėžio apskrities,
taip pat ir Ramygalos, šauliai. 1920 m. lapkričio 1 d. trys Panevėžio apskrities
šaulių būriai išvyko į frontą – Utenos barą. Jiems vadovavo panevėžietis Povilas
Tyrulis, krekenaviškis Simonas Repšys ir subatėnas Jonas Markūnas. Šie būriai
nuo pirmos dienos buvo Švenčionių komendanto žinioje, gavo naujokų liudijimus, kad taip būtų apsaugoti nuo lenkų žiaurumo su patekusiais jų nelaisvėn
šauliais. Panevėžiečiai Utenos bare, saugodami kariuomenės kairįjį sparną, dalyvavo daugelyje kautynių ir susidūrimų Saldùtiškio ir Kaltinėnų rajone, patyrė
nuostolių. Lapkričio 4 d. buvo sužeistas Ramygalos būrio šaulys Mykolas Jakaitis, lapkričio 6 d. nelaisvėn pateko ir dingo be žinios kitas Ramygalos būrio
šaulys – Kazys Šlekys.45
Karinės akcijos pradžioje generolo L. Želigovskio pajėgas sudarė apie 15 500
karių (iš jų apie 7 300 operacijai pasirengusių rikiuotės karių) su 139 kulkosvaidžiais
ir 44 artilerijos pabūklais.46 Lenkijos istoriografinėje tradicijoje vadinamąją Vidurio
Lietuvos kariuomenę sudarė 8 pėstininkų pulkai (22 batalionai), 3 kavalerijos pulkai
ir 1 batalionas, iš viso 14 raitelių, 2 kulkosvaidžių ir 1 technikos eskadronai bei
artilerijos daliniai.47 Be to, šias pajėgas šiaurės rytuose dengė II Lenkijos armija,
vadovaujama generolo Edwardo Śmigły-Rydzo, ir pietuose (nuo Rytprūsių iki
Varėnos) III armija, vadovaujama generolo Władysławo Sikorskio, iš viso abiejose
armijose buvo apie 65 000 rikiuotės karių (vad. kardų ir durtuvų), o su L. Želigovskio
pajėgomis – apie 73 000 rikiuotės karių. O tai, anot Lenkijos istoriko Waldemro
Rezmero, buvo triuškinanti, keturis kartus didesnė persvara prieš Lietuvos Respublikos karines pajėgas, kurias, anot autoriaus, sudarė per 17 000 karių, be įvairių
savanoriškų partizanų formuočių, efektyviai veikusių etniškai lietuviškose teritorijose.48 Iš viso 1920 m. spalio 1 d. Lietuvos kariuomenėje buvo 1 416 karininkų,
1 801 civilis tarnautojas ir 31 519 kareivių (iš viso 34 736 žmonės)49.
Į konfliktą, siekiant jį sureguliuoti, įsitraukus Tautų Sąjungai, generolo L. Želigovskio pajėgoms nepavyko per trumpą laiką pasiekti efektyvią pergalę, pradėjo
strigti aprūpinimas, prasidėjo lenkų ir lietuvių broliavimasis fronte, Lenkijos
pajėgos surengė paskutinę ofenzyvą. Šioje karinėje operacijoje naujai suformuota kavalerijos brigada turėjo vaidinti
lemiamą vaidmenį – prasiveržti į Lie45
Petkevičius, Panevėžio rinktinė kovose, Trimitas,
tuvos kariuomenės užnugarį ir sukelti
1930, birž. 12, nr. 24, p. 475.
50
pavojų Ka÷nui , nutraukti susisiekimą 46 Rezmer W. Vidurio Lietuvos karinis potencialas,
Darbai ir dienos, 2004, t. 40, p. 80–81.
geležinkeliu Šiaulia¤–Kaunas51. Minė47
Michniewicz-Helman M. Vilniaus kavalerijos
ta Lenkijos kariuomenės kavalerijos
brigados reidas Kėdainių kryptimi, Mūsų žinynas,
1926, t. 10, p. 48.
Vílniaus brigada (13-asis Vilniaus ir
48
Rezmer W. Vidurio Lietuvos karinis potencialas,
211-asis Gardino ulonų pulkai), vadoDarbai ir dienos, 2004, t. 40, p. 80–81.
vaujama papulkininkio Mścisławo But- 49 Lietuvos kariuomenės augimas, LCVA, f. 929, ap. 3,
kiewicziaus, veikė gana efektyviai52. Jos 50 b. 617, l. 18–18, ap. l.
Lesčius V. Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės
tikslas (brigadą sudarė 11 eskadronų)
kovose 1918–1920, Vilnius, 2004, p. 376–377.
buvo dezorganizuoti Lietuvos pajėgas, 51 M a t u s a s J . Lietuvos šaulių sąjungos istorija,
sud. A. Liekis, Vilnius, 1992, p. 49.
greitai pasiekti Kauną, politiškai pa- 52 Rezmer W. Vidurio Lietuvos karinis potencialas,
Darbai ir dienos, 2004, t. 40, p. 82.
veikti prolenkiškai nusiteikusius vietos
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gyventojus. Be to, būdama priešo užnugaryje (4 pav.), brigada turėjo naikinti
infrastruktūrą53. 1920 m. lapkričio 17 d. ties Bãlninkais–Kurklia¤s–Anykščia¤s prasiveržusi kavalerijos brigada jau tą pačią dieną ties Baltadvariu susišaudė su Alantõs
šaulių būriu54 ir apiplėšė Kurklių miestelio gyventojus. I pėstininkų divizijos vadas
pulkininkas leitenantas E. Adamkavičius ir jo štabas sprendė sudėtingą klausimą –
kaip sulaikyti Lenkijos kavalerijos puolimą. Tai buvo pavesta 8-ojo PP II ir III
batalionams55 bei 7-ojo PP mokomajai kuopai ir I batalionui, kuris prieš Lenkijos
ulonus veikė Kurklių rajone56. Kovojant su Lenkijos kavalerija aktyviai dalyvavo ir
partizanai šauliai. Sunkiausias uždavinys Panevėžio šaulių rinktinei teko 1920 m.
lapkričio 19–24 d. kovojant su įsiveržusia per frontą lenkų raitelių brigada. Pirmas
ginkluotas susidūrimas įvyko lapkričio 21 d. Truskavõs rajone57. Nors dar iki to,
kai Troškūnuose buvo sužinota, jog Lenkijos kavaleristai jau Kavãrske, pasiuntė
žvalgus, o 20 d. gausesnis šaulių būrys vyko Tauj¸nų link, bet lenkų neaptiko,
paaiškėjo, kad priešo kavalerija žygiuoja link Panevėžio, Raguvos, Troškūnų58.
Lenkijos kavalerijai pasiekus Ókainių miškus, iškilo grėsmė Ramygalai, tad mokykloje susiorganizavo šaulių būrys;
prie jo prisidėjo miestiečiai. Kovotojai
53
Lesčius V. Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės
išvyko link Truskavos pasitikti priešo,
kovose 1918–1920, Vilnius, 2004, p. 394.
59
susidūrimas vyko Okainių miškuose , 54 M a t u s a s J . Lietuvos šaulių sąjungos istorija,
ties Lik¸nų kaimu60. 1920 m. lapkričio 55 sud. A. Liekis, Vilnius, 1992, p. 49–50.
Lesčius V. Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės
21 d. 5 Ramygalos būrio partizanai
kovose 1918–1920, Vilnius, 2004, p. 394.
šauliai, kai kurie dar nepilnamečiai, 56 7 pėst. Žemaičių Kunigaikščio Butegeidžio pulkas. Kartinis
„Kario“ priedas, Kaunas, 1928, rugpj. 5, p. 2–7.
progimnazijos moksleiviai, 2 val. ties 57 Petkevičius, Panevėžio rinktinė kovose, Trimitas,
1930, birž. 12, nr. 24, p. 475–476.
Truskavâ kovėsi su Lenkijos kariuome58
M a t u s a s J . Lietuvos šaulių sąjungos istorija,
nės kavalerijos eskadronu, 2 iš jų buvo
sud. A. Liekis, Vilnius, 1992, p. 49–50.
sužeisti, paimti į nelaisvę ir tardant 59 Barauskas B. Ramygala: atsiminimų siluetai (manužudyti61, lengviau sužeistam Kisieliui 60 šinraštis), Palanga–Panevėžys, 1982, p. 21.
Petkevičius, Panevėžio rinktinė kovose, Trimitas,
pavyko pasislėpti. Susidūrimo metu 2
1930, birž. 12, nr. 24, p. 475–476.
Lenkijos kariai žuvo, vienas buvo su- 61 Kraštietis B. Barauskas prisiminimuose rašė, kad
būrio vadas J. Ambrazevičius žuvo kautynių metu,
žeistas, šauliai nušovė ir 2 arklius62. Iš
o S. Klimaitis pateko į nelaisvę, „<...> lenkai jį
kankino, spyrė pasakyti, kiek karių yra Ramygaloje.
vėlesnių šio įvykio aprašymų „Trimite“
Šis jiems nieko neišdavė. Tada jie subadė jį peiliais ir
galima teigti, kad minėtieji Ramygataip iškankintą nušovė“. (Barauskas B. Ramygala:
los šauliai partizanai buvo nužudyti
atsiminimų siluetai (mašinraštis), Palanga–Panevėžys,
1982,
p. 21.)
ganėtinai žiauriai (nupjautos ausys, 62
Petkevičius, Panevėžio rinktinė kovose, Trimitas,
išbadytos akys, nukapotos rankos). Jų
1930, birž. 12, nr. 24, p. 475–476.
portretai iki pat sovietinės okupacijos 63 Šaulių žinios, Trimitas, 1920, gruodžio 2, nr. 18,
p. 24; Petkevičius, Panevėžio rinktinė kovose,
kabojo Ramygalos progimnazijoje 63.
Trimitas, 1930, birž. 12, nr. 24, p. 475–476; KindeŽuvę mokiniai, abu ateitininkai, buvo
ris I. Pamiršti karžygiai – šauliai, Trimitas, 1937,
pašarvoti Ramygalos mokykloje. Vienas 64 rugs. 2, nr. 35, p. 823.
S. Klimaitis buvo 17 metų amžiaus Ramygalos
minėtųjų šaulių – Jonas Ambrazevičius
būrio šaulys, mokinys, kilęs iš 8 asmenų šeimos,
kuri Panevėžio apskrities Vadoklių valsčiuje, Bilėnų
(Ambrasas) buvo palaidotas gimtojoje
kaime, turėjo 40 dešimtinių žemės. J. Ambrasas buvo
64
Truskavoje, o kitas – Stasys Klimaitis –
19 metų Ramygalos būrio šaulys, progimnazijos
mokinys. Kilęs iš Krekenavos valsčiaus, Pilviškių
gimtuosiuose Vadõkliuose. S. Klimaitis
kaimo, kur 6 asmenų šeima turėjo 20 ha žemės
buvo idealistas ir karštas patriotas, net
(Žuvusių partizanų-šaulių sąrašas, 1932 m., LCVA,
savo pavardę pakeitė iš Klimavičius
f. 561, ap. 2, b. 418, l. 2–3).
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į Klimaitis, jo brolis buvo kunigas
Alfonsas Klimavičius (1913–1991 m.).65
Lietuviai į nelaisvę buvo paėmę vieną
Lenkijos kareivį, kurį įkalino mokyklos
kieme buvusioje daboklėje, gyventojai

Lietuvos valsčiai

4 pav. Lietuvos kariuomenės kovos su Lenkijos
gen. Lucjanu Želigovskiu 1920 m. pabaigoje
(Mūsų žinynas, 1926, nr. 28, p. 49)

„<...> ėjo pažiūrėti jo, niršo dėl nužudytų mokinių. Mačiau jį ir aš. Jis visas drebėjo iš
baimės. Matė mūsų pyktį ir manė, kad jį tuoj nužudys. Tačiau ramygaliečiai to nedarė:
kelias dienas palaikę, išsiuntė į Panevėžį“66.
Iš paimto į nelaisvę raitelio parodymo
paaiškėjo, kad brigados reido tikslas

Barauskas B. Ramygala: atsiminimų siluetai (mašinraštis), Palanga–Panevėžys, 1982, p. 21.
66
Ten pat.
65
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buvo susprogdinti tiltus prie Kėdainių, nukirsti susisiekimą su Kaunu, sukelti
paniką Lietuvos pajėgose ir įsiveržti į Kauną67.
Paaiškėjus įsiveržusios kavalerijos brigados žygio krypčiai, šaulių kuopos
būrėsi Raguvos ir Troškūnų kryptimi. Keliuose susidūrimuose Lenkijos pajėgos
neteko keleto karių. Paskutinis ir didžiausias susirėmimas įvyko Troškūnų miestelyje lapkričio 22 d. Prieš tai visą naktį ir iš ryto plaukė žinios, kad Lenkijos
kavalerija artėja prie Troškūnų, žvalgai informavo, kad artinosi apie 300–500
raitelių, tuo metu miestelyje buvo 15–20 ginkluotų šaulių būrys. Žmonių buvo
daugiau, bet stokota ginklų68, šauliai turėjo tik 4 šautuvus. 23 d. Troškūnų šauliai pasiuntė porą vyrų Raguvos keliu į žvalgybą, pastarieji, susidūrę su ulonais,
susišaudė ir pasislėpė, nespėję perspėti saviškių, tad miestelį kavalerija užklupo
gana netikėtai69. Tą dieną buvo didelis rūkas, matomumas siekė vos 200 metrų.
Šauliai išstatė sargybos postus ant Traupio vieškelio prie tilto, sargybą ėjęs Antanas Meškeliūnas pastebėjo besiartinantį priešą ir pagal susitarimą iššovė tris
kartus ir tuoj raitelių buvo nukautas – kulka pataikė į galvą, ulonai jam numovė
batus. Antras sargybinis, Petras Liktoras, stovėjęs 200 metrų arčiau miestelio, pradėjo šaudyti į priešą, o pamatęs, kad priešas išsipylė po lauką ir supa miestelį,
bėgo į miestelį pranešti kitiems, bet raitelių buvo pavytas ir pateko nelaisvėn.
Keturi ulonai įsiveržė į miestelį, šauliai vieną nušovė, antrą sužeidė, tačiau tuo
pačiu metu miestelį užplūdo Lenkijos raiteliai ir atkaklaus susišaudymo metu
buvo suimti dar 3 partizanai (Petras Tomkevičius, Antanas Žarskis ir Jonas Budrevičius). Kitiems pavyko pasislėpti70. 13-ojo ulonų pulko rotmistras Mikołajus
Michniewicz-Helmanas paskelbtoje publikacijoje teigė, kad kautynės dėl miestelio
su lietuvių partizanais tęsėsi apie valandą71. Suimtieji Lietuvos partizanai šauliai
buvo žiauriai kankinami, o paskui prie buvusio vienuolyno rūmų72, tada prie
valsčiaus raštinės mūrinės sienos sušaudyti. Po pirmos salvės krito 3 šauliai, o 4-ąjį
revolveriu nušovė pats ulonų vadas73.
Jonas Matusas nurodė, kad visų minėtų
partizanų, išskyrus A. Meškeliūną, kū- 67 Lesčius V. Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės
kovose 1918–1920, Vilnius, 2004, p. 397.
nus Lenkijos kariai sukapojo kardais74. 68 Petkevičius, Panevėžio rinktinė kovose, Trimitas,
1930, birž. 12, nr. 24, p. 475–476.
Vėliau kelias valandas miestelį kariai
69
M a t u s a s J . Lietuvos šaulių sąjungos istorija,
75
plėšė ir išjojo link Andrióniškio , o
sud A. Liekis, Vilnius, 1992, p. 49–50.
70
vakare miestelį užėmė76.
Petkevičius, Panevėžio rinktinė kovose, Trimitas,
1920 m. lapkričio 20–24 d. Len- 71 1930, birž. 12, nr. 24, p. 475–476.
Michniewicz-Helman M. Vilniaus kavalerijos
kijos kavalerijos brigada, persekiojama
brigados reidas Kėdainių kryptimi, Mūsų žinynas,
1926, t. 10, p. 56.
partizanų šaulių, įveikė šį maršrutą:
72
Petkevičius, Panevėžio rinktinė kovose, Trimitas,
Vidìniškiai, Bãlninkai, Kurkliai, Ka1930, birž. 12, nr. 24, p. 475–476.
varskas, Taujėnai, L¸nas, Pagiria¤, šiau- 73 Matusas J. Lietuvos šaulių sąjungos istorija, sud.
riau Š¸tos, Lanči¿nava, Apôtalaukis, 74 A. Liekis, Vilnius, 1992, p. 49–50.
Matusas J. Šaulių sąjungos istorija, Kaunas, 1939,
Vilãiniai, Gine¤tai, Survíliškis, Truskâva,
p. 69.
75
Matusas
J. Lietuvos šaulių sąjungos istorija, sud.
Vadõkliai, Tra÷pis, Trošk¿nai, AndrióA. Liekis, Vilnius, 1992, p. 49–50.
niškis, Eµmeninkai, Rubíkių ežeras, 76 Michniewicz-Helman M. Vilniaus kavalerijos
brigados reidas Kėdainių kryptimi, Mūsų žinynas,
Leli¿nai, Skudùtiškis ir Labanóras77.
1926, t. 10, p. 56.
24 d. rytą kavalerijos brigada, įveikusi 77 S a b a l y s , Mūsų kariuomenės žygiai 1919–1920
metais, Trimitas, 1935, gruodžio 12, nr. 50, p. 952.
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nės užnugaryje užėmė Labanórą ir pasiekė už 10 km buvusius savus pėstininkų
dalinius.78 Iš viso Lietuvos pajėgų užnugaryje Lenkijos kariuomenės kavalerijos
brigada veikė 7,5 dienos. O Lietuvos kariuomenė, neturėdama atitinkamų kavalerijos pajėgų79, neįstengė priešo brigados nei išsklaidyti, nei nuginkluoti.80 Galiausiai,
1920 m. lapkričio 29 d., tarp Lietuvos ir Lenkijos buvo pasirašytas susitarimas
dėl paliaubų, ir karo veiksmai buvo sustabdyti.
Vykstant kovoms, spaudoje buvo rašoma, kad
„daugel vietose išgirdę mūsų partizanų (Lietuvos – aut.) šūvius, jie (Lenkijos ulonai –
aut.) metė suplėštą iš žmonių mantą ir šuoliais leidosi bėgti, kur arklių kojos neša. Pvz.,
didelis jų būrys buvo sujojęs į Ramygalos miestelį ir jau rengės pradėti plėšimą, bet
išgirdę miške keletą šūvių, apleido miestelį ir skubiai nujojo Raguvos link“81.
Verta pastebėti, kad tik 34 šauliai, o tai Nepriklausomybės kovų sąlygomis buvo
tolygu partizanams, mirė nelaisvėje, o dar 33 šauliai buvo sušaudyti Lenkijos
kariuomenės karo lauko teismo sprendimu82. Tarpukariu Lietuvoje aiškiai buvo
suvokiama, kad
„<...> uniformuotas karys, netikėtai patekęs priešo nelaisvėn, yra globojamas tarptautiniais
susitarimais, o neuniformuotas – laikomas partizanu ir jo likimas visiems aiškus. Todėl
ir šiuo požiūriu labai svarbu turėti uniformą“83.
Taigi ir neuniformuotų partizanų šaulių, patekusių į priešo nelaisvę, likimas
buvo miglotas, nes tokiam kovotojui tarptautinės humanitarinės teisės normos
galėjo būti netaikomos, formaliai kaip ne kombatantui. Lenkijos armijos 13-ojo
ulonų pulko majoras Stanisławas Aleksandrowiczius atsiminimuose rašė:
„<...> turėjome nuostolių nuo jų [Lietuvos] partizanų ,,šaulių“. Sekė mus iš
uždangos, iš miškų pakraščių ar iš už
pelkių mus apšaudydavo. Paimti į nelaisvę
su ginklu rankoje ir nuteisti sušaudyti,
neleisdavo užrišti akių. Mirdavo drąsiai
su orumu, atiduodami gyvybę atskirumo
ir nepriklausomybės idėjai“84.
Visų Nepriklausomybės kovų metu partizanų būriuose kovojo apie 0,75 proc.
Lietuvos gyventojų, o skirtinguose valsčiuose šis skaičius svyravo nuo 0,3 iki
1,5 proc.85, nors atskiruose valsčiuose
šie duomenys skyrėsi. Vien šiaurės rytų
partizanų gretose prieš bolševikinę armiją kovojo apie 40 karininkų ir administracijos tarnautojų ir apie 750 eilinių

Michniewicz-Helman M. Vilniaus kavalerijos
brigados reidas Kėdainių kryptimi, Mūsų žinynas,
1926, t. 10, p. 58.
79
1920 m. gruodžio 15 d. trijuose Lietuvos kariuomenės kavalerijos pulkuose buvo 1 913 karių ir tik
1 178 arkliai, net 1-asis KP, kuriame karių skaičius
praktiškai atitiko etatuose numatytą (buvo 1 061,
trūko 38), stokojo 474 arklių (Lesčius V. Lietuvos
kariuomenė 1918–1920, Vilnius, 1998, p. 425).
80
Lesčius V. Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės
kovose 1918–1920, Vilnius, 2004, p. 399.
81
Šaulių žinios, Trimitas, 1920, gruodžio 2, nr. 18,
p. 24.
82
Žinios apie nuostolius žmonėmis kare su bolševikais,
bermontininkais ir lenkais. Ištrauka iš žinių 1927 m.
birželio 30 d., LCVA, f. 929, ap. 3, b. 651, l. 42.
83
Tvarkytinas uniforminių drabužių įvedimas, Kardas,
1939, spalio 1, nr. 19, p. 489.
84
Vareikis V. Lietuvos šaulių sąjungos politinė ir karinė
veikla (1919–1923) (disertacijos rankraštis), Kaunas,
1999, p. 62.
85
Jokubauskas V. Žvelgiant į ateitį: partizaninės
kovos taktikos sklaida Lietuvoje ir jos įgyvendinimas
1944–1953 m., Genocidas ir rezistencija, 2011, nr. 1,
p. 54.
78
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partizanų, o kovų su bermontininkais metu prisidėjo dar apie 300 partizanų.86
Partizanams, kurie kovojo karininkų vadovaujamuose būriuose, buvo pripažįstamas savanorio kūrėjo statusas87, duodama žemės. Be to, Nepriklausomybės kovų
partizanai tarpukariu buvo pagerbiami ir apdovanojami. Vien 1935 m. Lietuvos
Respublikos Prezidentas Vytauto Didžiojo ordino ir LDK Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio – Gedimino ordino III laipsnio medaliais apdovanojo 383 1918–1923 m.
partizanus: 89 Pietryčių Lietuvos ir 294 Joniškėlio bataliono partizanus.88 Neabejotina,
kad partizanų šaulių veiksmai Nepriklausomybės kovų metu darė įtaką karinių
veiksmų eigai ir rezultatams, o 1920 m. lapkritį ir Ramygalos būrio partizanai
šauliai prisidėjo prie prasiveržusios Lenkijos kavalerijos brigados reido stabdymo.

Vietoj išvadų
Neabejotina, kad be 1918–1920 m. partizanų, šaulių, savanorių ir mobilizuotų šauktinių bei ginkluotos kovos tautinė Lietuvos Respublika būtų likusi 20
idealistų patriotų – Lietuvos Tarybos narių idėja fiks. Susikūrusiai Lietuvos kariuomenei frontuose teko kovoti beveik dvejus metus, o kai kurios Lietuvos vietovės
karo veiksmus patyrė keletą kartų. Viena tokių ir Ramygalos valsčius, per kurį
1919 m. pavasarį nuvilnijo fronto salvių kanonados kovojant su į Europą revoliuciją „nešusiais“ raudonarmiečiais, o 1920 m. rudenį įsiveržė Lenkijos kariuomenės
kavalerijos brigada. Šimtai šio krašto vyrų stojo į kariuomenę savanoriais ir jų
vardai įamžinti kaip savanorių kūrėjų, dešimtys krito mūšyje ar dingo be žinios.
XX a. Lietuvos istorija pažymėta dviem partizaninės taktikos karais (1918–1923 ir
1944–1953 m.), tik Nepriklausomybės karo partizanai neretai pamirštami pokario
partizaninio karo naratyvo fone. Nepriklausomybės kovų metu Ramygalos krašto
vyrai aktyviai būrėsi į partizanų šaulių būrius ir priešinosi priešo invazijai, taip
rėmė Lietuvos reguliariąsias pajėgas. Tai unikali ir vertinga taktinė karybos patirtis.

Gudelis P. Šiaurės rytų partizanai ir jų apdovanojimas, Kardas, 1935, nr. 18, p. 385.
87
Kas gali gauti Lietuvos kariuomenės savanorių
kūrėjų medalį? Savanoris kūrėjas, 1932, nr. 1, p. 34.
88
Apdovanoti partizanai-šauliai, Trimitas, 1935, spalio
24, nr. 43, p. 798.
86
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Vainorių ir Žvalgaičių kaimų Lietuvos
kariuomenės savanorių kūrėjų istorija
Stasė Miknienė

Dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą žmonės Jotãiniuose gyveno sunkiai. Smulkūs valstiečiai, kaimiečiai, dvarų darbininkai turėjo gausias šeimas, augino po
6–7 ir daugiau vaikų. Išlaikyti tokias šeimas buvo sunku. Apie mokslą nebuvo
nė minties. Be to, pečius slėgė mokesčiai. Tačiau žmonės buvo linksmi, skambėjo
dainos, niekas niekam nepavydėjo, atrodė, taip turi būti. Matė jie ir dvarų ponus,
kurie gyveno visko pertekę, bet ir jiems nepavydėjo. Visi buvo religingi, nes iš
mažens buvo įskiepyta – taip pasaulyje nuo Dievo skirta.
Jotainių kaime visi valstiečiai buvo mažažemiai. Aplink buvo Zavišų ir
B. Svolkino dvarai. Ten darbymečiu atsirasdavo darbo ir kaimo gyventojams.
Kaimas buvo didelis. Gyvenamieji nameliai stovėjo vienas šalia kito. Taigi dažnai
būdavo nelaimių ir gaisrų. Yra buvę, kai gaisrai nušluodavo pusę kaimo. Tekdavo
ir badauti, ir elgetauti. Reikėjo ieškoti išeities. Dauguma vyko ieškoti laimės į JAV.
Pagal paprotį tėvai savo ūkį palikdavo vyriausiajam sūnui, nes dalytis vaikams
nebuvo iš ko. Vyresnysis turėjo pasižadėti tėvus prižiūrėti ir juos palaidoti. Kiti
eidavo „užkuriom“, vadinasi, susirasti merginą, kuri turi žemės ir pastogę, kitaip
tariant, „pasogą“. Merginos, jei neištekėdavo, turėjo eiti tarnauti į dvarus arba
likdavo senmergės.
Kai Lietuvą apsupo priešai ir grėsė Nepriklausomybės praradimas, tuometė
Vyriausybė kreipėsi į tautą – reikia saugoti Laisvę ir Nepriklausomybę. Kreipėsi
į jaunimą žadėdama už tarnybą skirti žemės. Daugumą tai sudomino. Kiekvienas
pilnametis jaunuolis norėjo turėti šeimą, savo namus. Jotainiuose jaunimo buvo
daug. Susirinkę į būrį jie nusprendė eiti ginti Tėvynės, būti laisvi ir turėti savo
žemės. 1919 m. didelė grupė jaunuolių, vos 18–20 metų, kas basi, kas su klumpėmis ar vyžomis, pėsti keliavo į Kėdãinius. Ėjo su daina:
Kelkim kardus į padangę / 3 k.
Už tėvynę savo brangią.
Mes nebijom, kad ir žūsim, / 3 k.
Mes tik norim laisvi būti.
Už Lietuvą, už tėvynę / 3 k.
Tegul šauna į krūtinę.

Kėdainiuose buvo šiek tiek pamokyti ir paskirti į 4-ą pėstininkų Lietuvos
karaliaus Mindaugo pulką, kuris priklausė Pånevėžio batalionui, Krekenavõs
nuovadai.
Dienos prasidėjo sunkios ir liūdnos. Jau pirmą dieną stovėdamas Kėdainiuose
sargyboje žuvo Kazimieras Astrauskas. Tėvams skyrė 100 litų laidotuvėms. Tėvai,
neturėdami savo lėšų, už tokią sumą negalėjo palaidoti sūnaus Ramygalos kapinėse,
todėl palaidojo Kėdainiuose. Kapavietė nežinoma. Po kiek laiko prie Ramygalos
kapinių žuvo Petras Ulys. Prie Bãrklainių buvo sužeistas Antanas Čepurna ir
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Rapolas Šegamogas. Jis ilgai gulėjo griovyje, peršalo ir susirgo tuberkulioze. Grįžo
į namus. Jį gydė garsus gydytojas B. Svolkinas, gyvenęs Belazaravos dvare. Laikinai buvo pasveikęs, tačiau tuberkuliozė tais laikais buvo nepagydoma. Po kurio
laiko liga atsinaujino. Savanoris A. Čepurna pasakojo, kad jį sužeistą rado rusų
kareivis ir norėjo pribaigti. Bet vyresnysis neleido, pasakęs, kad pagal įstatymą
draudžiama taip elgtis. Jis nuvežė į Panevėžio ligoninę, ten amputavo ranką. Jo
nuomone, ranką buvo galima išgydyti, bet niekas į tai nekreipė dėmesio. Vėliau
žuvo Povilas Vasiliauskas, Jonas Vilniškis, Zigmas Ulys, Jonas Šiaulinskas. Tada
dar niekas nežinojo, kad septyniems iš jų teks atiduoti gyvastį, o jų šeimoms
vėliau kęsti priešų okupaciją ar būti ištremtiems iš Panevėžio geležinkelio stoties
užkaltų langų vagonais. Judėjo traukiniai, sustojantys Buriat Mongolijoje, Tomske
ar Irkutske. Vienu iš tokių traukinių ištrėmė ir savanorio Broniaus Sabanskio
šeimą. Tai, ką išgyveno gyvi to meto liudytojai, perpasakojo ainiams.
Likę gyvi savanoriai 1921–1922 m. grįžo į namus. Po 1922 m. žemės reformos pažadas duoti žemės buvo išpildytas. Iš dvarų buvo paimta žemė, palikta
po 80 ha. Iš Zavišų dvaro buvę savanoriai Povilas Bubinas, Bronius Sabanskis,
Antanas Paleckas, Jonas Tamoliūnas, Antanas Čepurna, Vincas Karpavičius gavo po
12,6 ha žemės. Už žuvusį Valdą Šiaulinską žemės gavo jo tėvai. Susikūrė kaimas –
Vainoria¤. Sakoma, kad nuo žodžių „vainos nori“. Iš Belazaravos dvaro – Svolkino
žemės gavo Jonas Masiokas, Bronius Tomašiūnas, Steponas Masiliūnas, Pranas
Kaupas, Bronius Kaupas, Julius Karpavičius, Rapolas Šegamogas, Zigmas Jutis, už
žuvusį Kazimierą Astrauską gavo jo tėvai, už P. Vasiliauską – sesuo Vasiliauskaitė-Žižiūnienė, už brolius Ulius – tėvai. Kam žemės neliko tuose dvaruose, buvo
paskirta Påsvalio valsčiaus dvarų žemė. Savo kaimą jie pavadino Žvalgãičių kaimu
(nuo žodžio „žvalgai“). Tačiau Algis Masiliūnas, savanorio Masiliūno sūnėnas,
per susitikimą paaiškino, kad jo vyresnysis brolis, profesorius Albinas Masiliūnas
istoriniuose šaltiniuose rado kitokį paaiškinimą: „žvilgsnis į ateitį“.
Tai buvo žmonės, kurie kovojo už Laisvę ir Nepriklausomybę. Niekieno
neverčiami, būdami gana jauni, savo noru rizikuodami gyvybe, nusipelnė garbingą
savanorio vardą. Gavę žemės atsikvėpė. Pamažu įsikūrė, pasistatė namus, sukūrė
šeimas. Šeimos buvo gausios. Turėjo po 5–6 atžalas. Visi norėjo bent po vieną
vaiką išleisti į mokslus arba kad įgytų amatą. Norai pildėsi. Iš savanorių atžalų
keturi tapo mokytojai, vienas – vaistininkas, vienas – profesorius.
Visose šeimose buvo po dukrą siuvėją. Savanoriai augino ir apdirbdavo linus.
Moterys ausdavo audinius, o dukros siūdavo viršutinius ir apatinius drabužius
visai šeimai. Pirktiniai drabužiai buvo šventėms.
Visi buvo labai draugiški. Dalijosi viskuo, ką turėjo. Rudeniop, kai pradėdavo
pjauti kiaules, kaimynai vaišindavo vieni kitus. Iškepę vėdarų išleisdavo vaikus
su lauknešėliais pas tris artimiausius kaimynus. Vėliau ir jie gaudavo tą patį. Tai
graži tradicija, turėjusi didelės reikšmės vaikų auklėjimui. Vaišink, padėk artimui,
ypač vargšui. Per didžiąsias šventes ar atlaidus kiekviena šeima pasidarydavo
miežinio alaus, išsikepdavo pyrago, sausainių (piernikų), išvirdavo spanguolių
kisieliaus ir eidavo vieni pas kitus. Moterys spręsdavo, kuri šeimininkė gamina
skaniausiai. Viena iš kitos mokėsi, pasitardavo, nepavydėjo. Vakarais pas mano
tėvuką Povilą Bubiną kaimo vyrai rinkdavosi politikuoti. Tėvukas skaitydavo jiems
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Jotainių kaimo
merginos jaunimo
vakaruškose. 1949 m.
Iš asm. archyvo

laikraščius. Pas Peleckus rinkdavosi merginos: kiekviena kokį nors darbą nusinešdavo: megzdavo kojines, pirštines, siuvinėdavo. Šeštadieniais ir sekmadieniais
dainuodavo, eidavo ratelius, šokdavo, vaikinai grodavo armonika. Per adventą
ir gavėnią, prieš šv. Kalėdas ir šv. Velykas giedodavo tam laikui skirtas giesmes. Sekmadieniais visi pėsti, vasarą basi (batelius merginos nešdavosi rankose)
eidavo į bažnyčią. Jaunimas buvo auklėjamas doras ir sąžiningas. Žmonės buvo
neturtingi, bet laimingi.
Laikas bėgo. Atėjo 1940 m. birželio 23 d. Slapta buvo pranešta, kad tą
naktį bus tremiamos savanorių šeimos. Vyrai išėjo iš namų, palikdami moteris
su nepilnamečiais vaikas. Tikėjo, kad jų pasigailės. Moterys verkė, nežinojo, ką
daryti. Mažesnieji slėpėsi, lindo po lovomis ar į papečkį, kur žiemą vištas laikydavo. Laimė, birželio 24 d. jau pasirodė vokiečių lėktuvai, nespėjo išvežti. Bombos
krito ant Panevėžio. Tėvai grįžo į namus. Vėl karas. Jaunimą gaudė darbams į
Vokietiją. Gyventojus slėgė didelės prievolės. Buvo draudžiama pjauti gyvulius
maistui, persekiojo naktimis.
Vokiečių daliniai laikinai buvo apsistoję Jotainių ir Belazaravos dvaruose.
Vakarais buvo draudžiama išeiti iš namų.
Karas baigėsi, bet padėtis blogėjo. 1949 m. buvo dar baisesni. Jotainių apylinkėje pradėjo kurti kolūkius. Žmonėms buvo sunku skirtis su nuosavu žemės
sklypu, kurį gavo gindami Nepriklausomybę. Atvažiuodavo iš Ramygalos partijos
sekretorius Mėlynis su palyda, suvarydavo vyrus į mokyklą ir vertė stoti į kolūkį.
Žmonės priešinosi, be to, ir bijojo. Iš po nakties ant tvorų ir medžių atsirasdavo grasinančių skelbimų: kas stos į kolūkį, bus sušaudyti, o namai sudeginti.
Tai buvo miško brolių darbas. Baimė persekiojo dieną ir naktį. Išeities nebuvo.
Nors ir per prievartą, bet kolūkiai buvo įkurti. Žvalgaičių ir Vainorių savanorių
kaimuose įkurtas kolūkis buvo pavadintas ,,Laimė“. Ir vėl žmonės, rizikavę savo
gyvybe jaunystėje, prarado žemę.
Kai 1991 m. galėjo žemę atsiimti, visi jau buvo išėję Anapus, taip ir nesupratę, už ką jie kovojo, kam žemė priklauso, tikriausiai tam, kuris galingesnis. Kokia
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tos žemės ateitis, kam ji toliau priklausys? Nedavė jiems ši mintis ramybės. Visi
savanoriai už tarnybą buvo apdovanoti Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių
medaliais, tačiau jų neišsaugojo sovietų okupacijos laikais. Bijodami susidorojimo
juos sunaikino arba užkasė į žemę. Negalėjau užmiršti tų žmonių, kurie, tokie
jauni, taip atsakingai žiūrėjo į tautos ateitį. Norėjosi juos kaip nors paminėti, kad
jų pavyzdžiu pasektų mūsų anūkai ir proanūkiai.
1998 m. rugpjūčio 29 d. buvo suorganizuotas Žvalgaičių ir Vainorių kaimų
buvusių ir dar ten tebegyvenančių žmonių susitikimas. Tai buvo buvusių savanorių
vaikų ir anūkų susitikimas. Iš įvairių Lietuvos vietų atvyko 31 dalyvis. Iškilmės
prasidėjo Ramygalos bažnyčioje, kur buvo aukojamos šv. Mišios už mirusius ir
gyvus šių kaimų gyventojus. Po pamaldų aplankėme žymesnes Ramygalos vietas,
paminklus. Jaudinančių akimirkų patyrėme Ramygalos kapinėse, kur palaidoti
visų mūsų tėvai ir artimieji.
Grįžome per Banaičiùs, kur gyveno savanorio Prano Kaupo dukra Marcelė
Banaitienė (Kaupaitė), pravažiavome beveik ištuštėjusį Žvalgaičių kaimą. Čia ne vienam suspaudė širdį, nes gimtųjų sodybų nelikę net pėdsakų. Aplinkui driekėsi tušti
laukai, eglynėlis. Išlikusios tik Vainorių kaimo buvusių savanorių sodybos: Bubinų,
Sabanskių, Tamoliūnų, Paleckų, Čepurnos, Šiaulinskų, bet jose jau įsikūrė svetimi
žmonės. Tik Tamoliūno sodyboje gyveno anūkas Valentas Tamoliūnas su šeima.
Grįžę susėdome prie gausaus ir gražaus stalo, nes kiekviena šeima, prisimindama tėvų vaišingumą, atsivežė įvairiausių skanėstų. Pati vyriausia tų kaimų
gyventoja buvo savanorio Karpavičiaus žmona Marijona Karpavičienė, ką tik
atšventusi 95 metų jubiliejų. Mes jai sugiedojome Ilgiausių metų, palinkėjome dar
ilgų, ilgų gyvenimo metų ir sveikatos.
Papietavę prisiminėme tų kaimų trumpą istoriją, savo jaunystę ir vaikystę,
gražiausius sodybų kampelius, nors jų ir žymės nebuvo likę. Kiekvienas iš atvykusiųjų kalbėjo apie savo praeitį ir dabartį, ir buvo aišku, kad visi ilgisi savo
gimtojo krašto, savo namų. Ir tie, kurie gyvena mieste, grįžtų į savo tėviškę. Nors
ir sunku, kaip tada vaikystėje, bet nuosavybė, laisvė žmogui yra brangiausia.
Kilo mintis įamžinti savanorių atminimą. Visi pasitarę nusprendėme, kad reikia
pastatyti 80 metų jubiliejaus proga paminklinį akmenį tarp Vainorių ir Žvalgaičių
kaimų savanoriams atminti. Po kalbų ir prisiminimų prasidėjo linksmoji dalis. Buvo
išdainuotos visos dainos, kurios skambėjo jaunystėje, pažaisti žaidimai, sušokti
rateliai. Pasijutome atjaunėję ir be galo linksmi. Kartu ir liūdna buvo, kad viskas
jau praeityje. Tačiau visi norėjo susitikti dar 2000 m. ir pamatyti, kaip atrodys
paminklinis akmuo tėviškėje.
1998 m. vasario 13 d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 80-mečio minėjimas įvyko Jotainių pagrindinėje mokykloje. Dalyvavo mokiniai ir mokytojai,
Jotainių krašto savanorių vaikai ir anūkai. Salėje vyko dokumentų apie savanorius
paroda (apdovanojimų liudijimai, žemės skyrimo aktai, fotografijos ir kt.).
Į salę pakvietėme savanorių vaikus. Mergaitės tautiniais drabužiais jiems
prisegė tautinių spalvų juosteles. Renginys prasidėjo Lietuvos himnu. Apie šios
datos reikšmingumą kalbėjo istorijos mokytoja Stasė Miknienė, to renginio iniciatorė, šio straipsnio autorė, pažinojusi visus savanorius ir jų šeimas. Ji papasakojo
apie tuos laikus, apie savanorių gyvenimą ir skriaudas.
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Savanorių atminimas buvo pagerbtas tylos minute. Prisiminimais pasidalijo
savanorių vaikai, anūkai. Vienas anūkas kalbėjo:
,,Kraštą, kurį iš savo protėvių paveldėjome, vadiname Lietuva. Mes norime, kad šis žodis
iš pasaulio žodyno niekada neišnyktų. Kalba, kuria kalbame, yra mūsų protėvių kalba.
Ji mums skamba kaip gražiausia giesmė. Kalnai ir kalneliai, ežerai ir upeliai, miškai ir
girios – tai mūsų Lietuva.“
O proanūkiai skaitovai deklamavo eilėraščius apie karių savanorių žygdarbius, apie Sausio 13-ąją.
Kitas proanūkis, iškėlęs trispalvę vėliavėlę aukštyn, rodydamas ją visiems,
pasakė Lietuvai gražiausius žodžius:
Atleisk, Lietuva, jei dar gali atleisti!
Atleisk saviems, atleisk ir svetimiems!
Tik tu viena gali šiandieną teisti!
Atleisk mums, teisinga būk visiems.

Paminklinio akmens Lietuvos kariuomenės savanoriams kūrėjams atidengimo šventė įvyko 1999 m. gegužės 22 dieną. Susirinko kaimo žmonės, mokiniai,
savanorių vaikai, giminės, svečiai. Dalyvavo rajono Švietimo, kultūros ir sporto
komiteto tarybos pirmininkas S. Lisanka, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyriausioji specialistė Birutė Goberienė, parapijos klebonas Saulius Kalvaitis, seniūnijos seniūnas R. Samėnas, krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos
5 rinktinės 52 bataliono vadas majoras V. Jasonas su palyda, buvo kitų svečių.
Apie Lietuvą, visus Jotainių krašto savanorius pasakojo mokytoja Stasė Miknienė, savanorio Povilo Bubino dukra, šios iniciatyvos autorė, darbų organizatorė:
Paminklinis akmuo
Vainorių ir
Žvalgaičių kaimų
kariams savanoriams.
Iš asm. archyvo
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Prie paminklinio akmens Vainorių ir Žvalgaičių kaimų
kariams savanoriams mokytoja Stasė Miknienė. 2012 m.
Klaudijaus Driskiaus nuotr.

,,Istorija ne tik rodo praeities gyvenimo kelią, istorija padeda suprasti ir dabartį. Šiandien sklaidome vieną svarbų Lietuvos istorijos puslapį – prisiminimų apie karius savanorius puslapį.“
Paminklą kariams savanoriams atidengė Jotainių seniūnas R. Samėnas.
Mergina ir vaikinas (proanūkiai) tautiniais drabužiais apjuosė akmenį vainiku.
Krašto apsaugos savanoriai salvėmis pagerbė savanorių atminimą. Kalbėjo seniūnas, Ramygalos klebonas S. Kalvaitis pašventino paminklą. Visi giedojo Lietuvos
himną. Kalbėjo 36 metus su jotainiečiais dirbęs ir gyvenęs jų buvęs pirmininkas
A. Astramskas, J. Nevidomskienė ir V. Kadžienė – senųjų savanorių atžalos. Pirmoji
moteris prisiminė, kaip jos tėvai sovietmečiu pastatė dėdės atminimui, savanoriui
J. Vilniškiui kryžių, o tuometis pirmininkas Bavoras liepė jį perlaužti ir įmesti į
upę. Vaikai surado kryžių, paslėpė jį, apželdino erškėtrožėmis, kad piktos akys jo
nepamatytų. Antroji moteris išreiškė širdgėlą: jai, savanorio B. Sabanskio dukrai,
dešimtmetį kamuotai Sibiro gulaguose, neliko jokios teisės į šitą žemę, ant kurios
užaugo, ant kurios tuo metu visi stovėjo.
Savanorių vaikai tapo tikrais savo tėvynės sūnumis ir dukromis. Jie saugo
širdyse tėvų prisiminimą. Jie neužmiršę dainos, kurią jų tėvai dainavo prieš 80
metų, eidami ginti tėvynės. Sutapo ir diena – gegužės 22-oji. Visi dainavo savanorių daina ,,Kelkim kardus į padangę“, visi džiaugėsi, kad nuo šiol stovės
šis paminklinis akmuo pakelėje ir primins jų giminės praeitį, liudys visų mūsų
rūpestį dėl savo krašto žmonių darbų įprasminimo.
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Ir dabar šį paminklą per šventes visada lanko mokiniai, kultūros darbuotojai, bendruomenės nariai, padeda gėlių, uždega žvakių.
2000 m. paminklinis akmuo buvo restauruotas. Ant juodos granito lentos
iškaltos savanorių pavardės su užrašu: „1918–1919 m. Vainorių ir Žvalgaičių kaimų,
Lietuvos kariuomenės savanorių atminimui“.
Paskelbiamas sąrašas savanorių, gyvenusių Jotainių ir gretimuose kaimuose,
gavusių žemės iš Zavišų ir Svolkino dvarų: Kazimieras Astrauskas, gim. 1901 m.
Pašilių kaime; Povilas Bubinas, gim. 1896 m.; Alfonsas Bubinas, gim. 1898 m.;
Antanas Čepurna, gim. 1898 m.; Vincas Karpavičius; Julius Karpavičius, gim.
1896 m. puskarininkis; Pranas Kaupas; Bronius Kaupas, gim. 1895 m., jaunesnysis
puskarininkis; Bronius Sabanskis, gim. 1895 m.; Antanas Peleckas, gim. 1896 m.;
Jonas Tamoliūnas, gim. 1894 m.; Bronius Tamošiūnas, gim. 1896 m.; Jonas Masiokas,
gim. 1900 m.; Rapolas Šegamogas; Zigmas Jutis; Jonas Šaulinskas, gim. 1900 m.,
žuvo mūšyje su lenkais; Stepas Masiliūnas; Zigmas Ulys; Petras Ulys; Adomas
Ulys, Kazio, gim. 1893 01 11 Klebonų kaime; tarnavo 1919 04 06–1920 04 10,
1920 11 28–1921 05 13, puskarininkis, 1929 m. gyveno gimtinėje. Apdovanojimo
liudijimas nr. 4213, išduotas 1929 11 21; Antanas Ulys, Jono, gim. 1899 10 24
Klebonų kaime. Mirė 1920 08 16 Kaune; tarnavo 1919 06 05–1920 08 16. Apdovanojimo prašė tėvas, gyveno Klebonų kaime. Apdovanojimo liudijimas nr. 3644,
išduotas 1929 08 21; Augustas Ulys, Petro, gim. 1900 01 23 Klebonų kaime;
tarnavo 1919 03 25–1921 10 15; 1929 m. gyveno Jotainių kaime. Apdovanojimo
liudijimas nr. 3407, išduotas 1929 07 31; Juozas Ulys, Petro, gim. 1901 09 09 Klebonų kaime; tarnavo nuo 1919 02 20. Nukautas bolševikų fronte ties Vadokliais
1919 04 30. Apdovanojimo prašė tėvas, gyveno Ramygalos valsčiuje, Žvalgaičių
kaime, apdovanojimo liudijimas nr. 5257, išduotas 1930 06 25; Kostas Ulys, Karolio, gim. 1901 07 17 Uliūnų kaime, Velžio valsčiuje (Panevėžio r.); tarnavo
1920 06 27–1923 06 01; 1929 m. gyveno gimtinėje. Apdovanojimo liudijimas nr. 1865,
išduotas 1929 03 23; Jonas Vilniškis, gim. 1896 m., dingo be žinios mūšyje su
bolševikais; Juozas Vasiliauskas, gim. 1897 m.; Juozas Vasiliauskas, Jono, gim.
1897 08 19 Griniūnų kaime; tarnavo savanoriu nuo 1919 04 01. Mirė nuo ligos
karo ligoninėje 1920 01 17. Apdovanojimo prašė motina Salomėja Vasiliauskienė,
gyveno Ramygalos valsčiuje, Žvalgaičių kaime. Apdovanojimo liudijimas nr. 5090,
išduotas 1930 05 30; Kazys Astrauskas, Petro, gim. 1901 02 20 Pašilių kaime;
įstojo savanoriu 1919 01 12. Nušautas per neatsargumą 1919 02 20. Pripažintas
savanoriu 1930 04 26 (prot. nr. 112). Apdovanojimo liudijimas nr. 5025, išduotas
1930 05 31; Petras Kaupas, Prano, gim. 1896 02 22 Gudelių kaime; tarnavo savanoriu 1919 01 09–1921 10 17; 1928 m. gyveno Naujamiesčio valsčiuje, Lakštingalų kaime. Apdovanojimo liudijimas nr. 760, išduotas 1928 08 29.
Aš, Stasė Bubinaitė-Miknienė, gimiau 1932 m. balandžio 15 d. Pånevėžio
apskrityje, Ramôgalos valsčiuje, Vainoriÿ kaime, Lietuvos kariuomenės savanorio
kūrėjo Povilo Bubino šeimoje. Augome šeimoje 6 vaikai. Gyvenimo sąlygos buvo
patenkinamos. Tėvai buvo religingi, vaikus auklėjo dorus ir sąžiningus. Baigusi
Jotãinių pradžios mokyklą įstojau į Ramygalos gimnazijos pirmą klasę. Penktas ir
šeštas skyriai buvo panaikinti, todėl turėjome laikyti egzaminus iš keturių skyrių
į pirmą klasę. Ramygalos gimnazijoje lankiau chorą, šokių ratelį, sportavau. Šuo252
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lyje į aukštį pasiekiau mokyklos rekordą. (1,32 cm). Tuo metu tai buvo puikus
rezultatas. Žaidžiau tinklinį. 1949 m. ir 1950 m. Vilniaus respublikinėje sporto
šventėje mūsų komanda laimėjo antrą vietą. Pralaimėjome Marijãmpolės komandai.
Keturios merginos iš Marijampolės komandos ir keturios iš mūsų buvome atrinktos
vykti į Sovietų Sąjungos varžybas Odesoje. 1951 m. baigiau Ramygalos gimnaziją
ir įstojau į Šiauliÿ mokytojų institutą, Istorijos fakultetą. Dirbau Gelažių pradinėje
mokykloje ir mokiausi neakivaizdiniu būdu. 1956 m. baigiau Šiaulių mokytojų
institutą, buvau perkelta į Jotainių septynmetę mokyklą dėstyti istorijos. Dėsčiau
dar kūno kultūrą, prancūzų kalbą. Tuo metu visuomeniniais pagrindais dirbau
Jotainių kultūros namuose. Pastačius kultūros namus, tapau pirmąja kultūros namų
direktore. Dirbau ir mokykloje, ne pagrindinėje darbovietėje. Kultūros namuose
darbas sekėsi gerai. Žmonės noriai dalyvavo saviveikloje. Veikė 12 saviveiklos
būrelių. 1980 m. ir 1985 m. mišrus choras dalyvavo Respublikinėje dainų šventėje
Vilniuje. Smulkesni saviveiklos būreliai užimdavo pirmas, antras vietas rajone.
Už nepriekaištingą darbą 1981 m. buvau išrinkta į 4-ąjį respublikinį moterų suvažiavimą Vilniuje. Darbo stažas 40 metų. Į užtarnautą poilsį išėjau 2000 m. Dabar
esu Jotainių bendruomenės tarybos narė.
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Ėriškiečiai – Nepriklausomybės gynėjai
Lina Budreikaitė

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos taryba paskelbė atkurianti nepriklausomą  
Lietuvos valstybę su sostine Vilniumi.
Tai buvo didžiulis laimėjimas, bet jį
reikėjo išsaugoti ir apginti.
Ypač didelę grėsmę jaunai Lietuvos valstybei kėlė Rusijos valdžią
užgrobę bolševikai. Pralaimėjusi Pirmąjį
pasaulinį karą, kovų išvarginta vokiečių
kariuomenė traukėsi. Paskui ją į Vakarus slinko Raudonoji armija. Lietuvos
valstybė atsidūrė mirtiname pavojuje.
Būtinai reikėjo kurti savo kariuomenę.
Pirmasis naujokų šaukimas į
nepriklausomos Lietuvos kariuomenę  
buvo paskelbtas 1919 m. kovą. Šie įvykiai palietė ir ¨riškių apylinkių žmones.
Ėriškietė Dalia Puskunigienė prisimena savo senelio Kazimiero Gabulo
pasakojimus apie to meto įvykius:
„Buvo 1919 m. ankstyvas pavasaris. Sekmadienio mišių metu kunigas ragino ir kvietė
jaunus vyrus stoti ginti Tėvynės laisvę.
Vėliau pasklido gandas, kad už tarnybą
Lietuvos kariuomenėje žadama duoti žemės.“

Ėriškių kaimo 1918–1919 m. savanoris Antanas
Kunskas. Iš EJBPM archyvo

K. Gabulas, gim. 1899 m. Rimaisÿ kaime, netoli Ramôgalos, buvo bežemių, skurstančių valstiečių sūnus.
Upôtėje gyvenanti Jadvyga Valikonienė iš savo šešuro Antano Valikonio taip
pat yra girdėjusi pasakojimų apie to meto įvykius. A. Valikonis, gim. 1890 m.,
taip pat kilęs iš gausios ėriškiečių bežemių šeimos.
Viltis ir svajonė turėti savo žemės paskatino šiuos jaunus vyrus stoti į savanorių armiją. Į Panevėžyjê renkamą savanorių būrį įstojo 15 iš Ėriškių apylinkių
kilusių vyrų: Pranas Liberis, Jurgis Banaitis, Jonas Samsonas, Jurgis Rymas, Antanas
Kunskas, Mykolas Klikūnas, Kazimieras Gabulas, Petras Jasiulionis, Antanas Valikonis, Rokas Rankelė, Stasys Žostautas, Antanas Kuodis, Kazimieras Ivanauskas,
Ignas Vaitkevičius, Julius Mažeika.
Ėriškiečiai savanoriai dalyvavo susirėmimuose su bolševikų ir lenkų būriais
prie Vilniaus. Gimtųjų Ėriškių apylinkėse taip pat vyko karo veiksmai, nors čia
už Lietuvos laisvę kovėsi kiti savanorių būriai. 1919 m. gegužės 18 d. prie Ėriškių
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žuvo savanoris Jonas Nastopka. Jis buvo tarnavęs carinės Rusijos kariuomenėje, kalėjęs bolševikų kalėjime.
Palaidotas gimtuosiuose Bíržuose. Ėriškių laukuose, jo
žuvimo vietoje, kaip pasakoja senieji ėriškiečiai, augęs
ąžuoliukas, jis aptvertas tvorele.
Dar vienas žinomas Ėriškių kaimo savanoris –
Pranas Liberis. Gimė 1897 m. Ramygalos valsčiuje,
Džiugailių kaime. Į kariuomenę įstojo 22 metų.
Mūsų kraštiečiai savanoriai, laimė, visi gyvi,
laimingai grįžo namo 1919 m. pabaigoje. Visi jie buvo
apdovanoti Savanorių medaliais ir gavo, kaip buvo
žadėta, po 10 ha žemės. Ėriškiuose savanoriams buvo
dalijama Ža¤bgalos ir Švoinicko dvarų žemė.
Savanoris A. Gabulas yra pasakojęs, kad dalijant
dvaro žemę buvę Lietuvos laisvės gynėjai traukė burtus,
kuris žemės plotas kam teks. Anot jo, ypač pasisekė Lietuvos karys savanoris Jonas
A. Valikoniui, mat buvęs savanoris gavo žemės sklypą Nastopka, 1918 m. žuvęs prie
su dar likusiais dvaro pastatais. Visi naujakuriai gavo Ėriškių. Iš EJBPM archyvo
pašalpas: medienos statyboms, javų sėklai.
Buvę kovų draugai tapo kaimynai, visą gyvenimą artimai bendravo, padėdavo vienas kitam. Gautoji žemė didelių turtų nesukrovė, bet leido išmaitinti
šeimas ir jausti gyvenimo pilnatvę.
Po karo prasidėjusi kolektyvizacija viską pakeitė. Savanorių teisėtai gauta
žemė buvo nusavinta, vėliau, vykdant melioraciją, nugriautos ir sodybos. Dalis
buvusių ūkininkų pasistatė  namus Ėriškių gyvenvietėje, kiti išvyko gyventi į
miestą, pas vaikus.
Deja, nė vienas ėriškietis savanoris nebesulaukė tos dienos, kai atkūrus
Lietuvos Nepriklausomybę 1990 m., buvo grąžinta ir nuosavybės teisė. Buvusių
savanorių žemę paveldėjo jų vaikai ir anūkai.
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Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris
Jonas Karutis
Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas

XX a. pradžioje lietuvių pastangas atkurti Nepriklausomą valstybę lėmė tautos valia ir apsisprendimas
valstybiniam gyvenimui. Lietuvos Taryba sugebėjo
tinkamai išnaudoti palankią Lietuvai tarptautinę konjunktūrą (naujos tautinės valstybės kuriasi, didžiosios
daugiatautės imperijos byra), susiklosčiusią 1918 m.
pradžioje. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba
priėmė nutarimą, skelbiantį Lietuvą Nepriklausoma
valstybe. Po Nepriklausomybės akto pasirašymo Lietuva nebebuvo vien geografinė sąvoka, prasidėjo dešimtmečius trukusi kova už kultūrinį, ekonominį, politinį
savarankiškumą, už Vasario 16 d. Akte paskelbtas
vertybes. Tuo metu tebevyko Pirmasis pasaulinis
karas, Lietuvą buvo okupavusi kaizerinės Vokietíjos
kariuomenė. 1918 m. lapkritį Vokietijâ kapituliavo, jos Lietuvos kariuomenės
kariuomenė ėmė trauktis iš Lietuvos teritorijos. Tuo savanoris, dviejų Vyčio
pačiu metu į šalį ėmė plūsti Raudonosios armijos kryžiaus ordinų kavalierius
daliniai. Lietuvos Vyriausybė, vadovaujama Mykolo Jonas Karutis. Iš Panevėžio
Sleževičiaus, gruodžio 29 d. paskelbė kreipimąsi į kraštotyros muziejaus (PKM)
Lietuvos gyventojus, kviesdama stoti savanoriais ginti archyvo
savo valstybės. Lietuvos savanoriai gynė jauną valstybę, kovose su Raudonąja armija juos parėmė vokiečių kariuomenės daliniai.
Pånevėžio kraštas Lietuvai davė daug savanorių. Vienas garsiausių Panevėžio
krašto savanorių – Jonas Karutis. Jis gimė 1900 m. kovo 23 d. Panevėžio apskrities Ramôgalos valsčiaus Jovaišÿ kaime. Anksti jis neteko motinos, 1911 m.
šeimoje augo brolis Mykolas ir sesuo Veronika. Ūkis turėjo apie 40 ha žemės.
1919 m. sausio 8 d. Jonas Karutis kartu su savo tėvu Jonu įstojo savanoriais į
Lietuvos kariuomenę Ramygalos miestelyje. Kovo 20 d. J. Karutis buvo paskirtas
skyrininku (vėliau – būrininku) Panevėžio srities apsaugos būrio kulkosvaidžių
kuopon. 1919 m. rugpjūčio 31 d. kovose su bolševikais buvo sužeistas. Dėl
sužeidimo neteko akies, tačiau grįžo į tarnybos vietą tęsti kovos. Tarnaudamas
Panevėžio atskirajame batalione, kovojo su bermontininkais, bolševikais ir lenkais.
Už kovinius nuopelnus buvo apdovanotas I ir II laipsnio Vyčio kryžiais. Asmenų,
apdovanotų dviem Vyčio kryžiais, besikuriančioje Lietuvos kariuomenėje buvo
vos kelios dešimtys.
1919 m. spalio 16 d. dėl sužeidimų paleistas į atsargą, nuo 1922 m. dirbo Karo muziejuje. 1923 m. dalyvavo Kla¤pėdos sukilime, apdovanotas Klaipėdos išvadavimo medaliu. Nuo 1925 m. dalyvavo voldemarininkų veikloje, buvo
1926 m. gruodžio 17 d. perversmo dalyvis. Buvo voldemarininkų ginkluotojo
sparno „Geležinis vilkas“ Centrinės Kauno kuopos vadas, kurį laiką redagavo vol256
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demarininkų laikraštį „Tautos kelias“.
1929 m., pašalinus Ministrą Pirmininką
A. Voldemarą, iš Kauno ištremtas ir
J. Karutis. Tuomet jis su šeima apsigyveno gimtojoje Ramygaloje. 1932 m.
atkūrus voldemarininkų laikraštį „Tautos balsas“, į Kauną grįžo ir J. Karutis – laikraščio redaktorius ir leidėjas.
1932 m. Kaune, J. Staugaičio gatvėje,
pasistatė itin modernų namą. 1934 m.
voldemarininkų laikraštis „Tautos balsas“ vėl buvo uždarytas, o J. Karutis
ištremtas į Ramygalą.
1935 m. J. Karutis baigė Kauno
Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą, įgijo literato-žurnalisto specialybę. Aktyviai dalyvavo Lietuvos kariuomenės kūrėjų
savanorių sąjungos veikloje, Lietuvos
laisvės kovų dalyvių invalidų sąjungos
veikloje, buvo Lietuvos karo invalidams
šelpti komiteto pirmininkas. Laikraščiuose daugiausia rašė vidaus politikos Lietuvos kariuomenės savanoriai, apdovanoti
klausimais. Žmona – mokytoja Julija Vyčio kryžiaus ordinais. Jonas Karutis sėdi
Gražytė. Turėjo du sūnus – Rimgaudą pirmoje eilėje (pirmas kairėje)
ir Gediminą.
1934 m. dalyvavo puče prieš A. Smetoną, už tai 1935 m. spalio 25 d. suimtas
ir Karinio tribunolo nuteistas mirties bausme. Vėliau bausmė pakeista katorga iki
gyvos galvos. 1938 m. balandžio 18 d. dėl ligos paleistas. Šeimos namas Kaune
Lietuvos kariuomenės
savanoriai su daktaru
Jonu Basanavičiumi
(sėdi pirmoje eilėje,
viduryje). Jonas
Karutis sėdi pirmoje
eilėje (pirmas kairėje).
Iš PKM archyvo
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konfiskuotas ir parduotas iš varžytinių. Amerikoje gyvenęs J. Karučio žmonos
brolis namą nupirko ir padovanojo savo sesers šeimai.
1940 m. birželio 15 d. į Lietuvos teritoriją įžengė okupacinė Raudonoji
armija. 1940 m. liepos 11 d. sovietinės valdžios Valstybės saugumo departamento
direktoriaus A. Sniečkaus įsakymu pasirašytas arešto orderis, ir liepos 12 d. J. Karutis areštuotas. Liepos 13 d. Ramygalos miestelio gyventojai surinko parašus, kad
J. Karutį paleistų. 1941 m. nuteistas aštuoneriems metams nelaisvės, apkaltintas
veikęs prieš darbo liaudį ir revoliucinį judėjimą, fašizmo propagavimu. Kalėjo
Kauno sunkiųjų darbų kalėjime, iš kur jį su kitais kaliniais išlaisvino 1941 m.
birželio sukilimo dalyviai. Deja, J. Karučio sveikata jau buvo pašlijusi, jis gydėsi
Vokietijos ligoninėse. Mirė 1943 m. balandžio 11 d., palaidotas Ramygalos miestelio kapinėse.
J. Karučio tėvas, taip pat Jonas Karutis, – Ramygalos šaulių būrio įkūrėjas ir
vadas. Turėjo namą Ramygaloje, vertėsi prekyba. 1947 m. už ryšius su partizanais
ištremtas į Síbirą, ten ir mirė.
Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, visuomenininkas Jonas Karutis
1989 m. reabilituotas.
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Ramygalos šauliai 1920–1940 metais
Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas

1918 m. vasario 16 dieną buvo paskelbta Lietuvõs Nepriklausomybė. Tebevyko Pirmasis pasaulinis
karas. Tarptautinė padėtis buvo sudėtinga. Lietuvos
žmonės įvairiais būdais stengėsi taip sunkiai iškovotą
Nepriklausomybę apginti. 1919 m. birželio 27 d. buvo
įkurta Lietuvos šaulių sąjunga. Organizacijos narių
tikslas buvo mokytis karo mokslo ir ginti Lietuvos
Nepriklausomybę. Tai buvo karinė-politinė-visuomeninė organizacija. Vienas iš Šaulių sąjungos įkūrėjų
buvo Matas Šalčius. Vėliau jo veiklą tęsė Vladas Putvis-Putvinskis. Pãnevėžio mieste ir apskrityje buvo
kuriami šaulių būriai. Šaulių sąjungos Panevėžyje
įkūrimo data – 1919 m. lapkričio 1 (2) d. Sąjungos
grupę įkūrė Jurgis Elisonas ir Antanas Didžiulis. Ir
Ramygalos miestelyje šauliai organizavosi į būrius. Lietuvos šaulių sąjungos
Šaulių sąjungos būrys Ramôgaloje buvo įkurtas 1920 m. įkūrėjas Vladas Putvisrugpjūčio mėn. Įkūrėjas – savanoris Jonas Karutis. Putvinskas. Iš Panevėžio
Ramygalos šaulių būrys buvo įjungtas į Panevėžio kraštotyros muziejaus archyvo
skyriaus, vėliau – Panevėžio rinktinės sudėtį. 1922 m.
Panevėžio rinktinei suteiktas XII numeris. Tuo metu iš Lietuvos teritorijos buvo
išstumta Raudonoji armija, bet iškilo kitas pavojus – Lenkijos kariniai daliniai.
Ramygalos šaulių būrio įkūrėjas buvo ir kunigas Kazimieras Rankelė1. Jis, gimęs
1900 m. Ramygalos valsčiuje, Raukštónių kaime, esančiame už dviejų kilometrų
nuo Ramygalos, buvo aktyvus visuomenės veikėjas. Pradžios mokslus K. Rankelė
ėjo Ramygaloje, vėliau mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1920 m. įstojo į Ka÷no kunigų seminariją, vėliau studijavo Vokietíjoje. Baigęs mokslus dirbo kunigu įvairiose
parapijose. Jo nuopelnai organizuojant Ramygalos šaulių būrius nemaži. K. Rankelė
mirė 1937 m. balandžio 11 d. Jam mirus vienas iš kalbėtojų jo laidotuvėse pasakė:
,,Nepaliko jis aukso ir sidabro, bet užtat paliko gerą vardą.“
Į Ramygalos šaulių gretas įsijungė ir vyresniojo amžiaus vyrai. Šauliu tapo
ir Vincas Kaupas. Jis buvo dalyvavęs Didžiajame Vílniaus Seime 1905 m., vienas
pirmųjų įstojo į Ramygalos šaulių būrį, mirė 1937 m.2
Ramygalos šauliams, tik sukūrusiems sąjungą, teko rimtas išbandymas.
1920 m. lapkričio 4 d., kai mūšyje jie susikovė su lenkų kariniais daliniais, buvo
sužeistas Ramygalos būrio šaulys Mykolas Jakaitis. Lapkričio 6 d. pateko lenkų
nelaisvėn ir dingo be žinios Ramygalos būrio šaulys Kazys Šlekys3. Ypač sunki
kova su įsiveržusiais lenkų raiteliais
laukė 1920 m. lapkričio 19–24 dienomis. Pirmas rimtas susidūrimas įvyko 1 Ramygala, Trimitas, 1937, nr. 17, p. 405.
2
Ramygala, Trimitas, 1937, nr. 27, p. 641.
1920 m. lapkričio 21 d. Truskavõs vals- 3 Panevėžio rinktinė kovose, Trimitas, 1930, nr. 24,
čiuje, ties Lik¸nų kaimu. Ramygalos
p. 475.
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šauliai Jonas Ambrazas (Ambruožas), Stasys Klimaitis ir Kisielis pastojo lenkams
kelią ir narsiai gynėsi4. Per kautynes jie buvo sužeisti. Lengvai sužeistas Kisielis
spėjo pasislėpti. Kiti du pateko į lenkų nelaisvę. Jie buvo kankinami ir nužudyti.
Nepadėjo nei moterų prašymai, nei ašaros. Kautynių metu žuvo du lenkų kariai
ir jų žirgai. Vienas lenkų karys buvo sužeistas. Į šaulių gretas aktyviai įsijungė
ir kiti savanoriai. Vienas savanoris – Povilas Kaupas – 1920 m. rugpjūčio 15 d.
grįžo iš kariuomenės ir įstojo į šaulių būrį. 1920 m. lapkričio 1 d. jis išvyko
kovoti su lenkais. Karai nualino sveikatą, ir jis mirė 1922 m. birželio 22 d. Palaidotas Ramygaloje.
Apgynus Nepriklausomybę prasidėjo taikus Lietuvos valstybės kūrimo procesas. 1921 m. buvo nustatytos trys šaulių būrių rūšys: rikiuotės šauliai, ne rikiuotės šauliai, šauliai rėmėjai. Nustatytos penkios pagrindinės veiklos kryptys:
karinė, fizinio lavinimo, kultūrinė, ugniagesybos, moterų šaulių veikla. Ramygalos
šauliai ir toliau tobulino savo karinį pasirengimą, didelis dėmesys buvo skiriamas sportinei, švietėjiškai, kultūrinei veiklai. 1924 m. Vilniaus 600 metų jubiliejui
visoje Lietuvoje buvo sodinami Vilniaus medžiai. Toks medis šaulių iniciatyva
pasodintas ir Ramygalos miestelio aikštėje. Ramygalos šaulių būrys bene labiausiai
išgarsėjo taikos metais ugniagesių veikla. Ugniagesiai susibūrė 1933 m. Žurnalas
„Trimitas“ 1937 m. rašė:
„Iš visų organizacijų labiausiai išsiskiria šaulių ugniagesių komanda5“. Jie įsigijo įvairios
technikos gaisrams gesinti. Jų turtas greitai siekė keliolika tūkstančių litų. Jie įsigijo
modernišką vandens siurblį. Ugniagesiai turėjo kaplius, kopėčias, kirvius. Komanda įsigijo
žemės sklypą, įsirengė stoginę, gaisrų stebėjimo bokštą, turėjo skaityklą ir gimnastikos
įrankių savo sportiniam parengimui gerinti. Ugniagesių dėka įrengti du vandens rezervuarai. Ramygalos miestelis neturėjo arti vandens telkinių. Ugniagesių komandai vadovavo
energingas viršininkas Antanas Valiukonis. Už savo nuopelnus jis buvo apdovanotas
Šaulių žvaigžde. 1933 metais Panevėžio XII rinktinės vado padėjėjas P. Vidugiris inspektavo Ramygalos šaulių būrį. Patikrinimo metu buvo paskelbtas bandomasis gaisro
pavojus. Oras buvo labai prastas. Ugniagesiai sugebėjo susirinkti per 5 minutes. Iš viso
susirinko 19 ugniagesių iš 426. 1934 metais Ramygalos ugniagesiai vykdė didelę gaisro
gesinimo operaciją. Jie gesino Masioko–Varkulio–Areškos malūną. Per 30 minučių gaisras
buvo likviduotas. Ugniagesiai darbą atliko stropiai“7.
1933 m. išrinkta Ramygalos šaulių būrio valdyba: pirmininkas – nuovados viršininkas J. Lukoševičius, sekretorius – mokytojas D. Urbonas, iždininkas
A. Valiukonis.
1934 m. gegužės mėn. Panevėžio apskrityje iškilmingai buvo pažymėta
Panevėžio išvadavimo iš bolševikų 15 metų sukaktis. Ramygalos šauliai pirmieji Panevėžio apskrityje pažymėjo šią
datą. Renginio metu buvo skaitomas 4
Ten pat, p. 475.
J. Karučio dienoraštis, vyko iškilmingas 5 Ramygala, Trimitas, 1937, nr. 1, p. 20.
koncertas8. Ramygalos šauliai dalyvavo 6 LCVA, f. 561, ap. 2, b. 847, l. 157.
7
Ramygala, Trimitas, 1935, nr. 1, p. 17.
ir visos Panevėžio apskrities šventėje 8 Triumfališka šventė, Panevėžio balsas, 1934, nr. 19,
p. 3.
gegužės 21 d. Tą dieną vyko Sporto
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Šaulių sąjungos
statuto svarbiausieji
punktai (faksimilė)

Šaulių sąjungos
statuto punktai
„Uniforma“, „Vėliava
ir ženklas“, „Pagalba
policijai“ ir kt.
(faksimilė).
Iš Ramygalos būrio
šaulio Kazio Rasiulio
asm. archyvo

ir dainų šventė. Dėl prasto oro sporto varžybos neįvyko. Buvo tik Dainų diena.
Šiame renginyje dalyvavo ir Ramygalos šaulių choras9.
1934 m. iš kelių būrių buvo sukurta 6-oji Ramygalos šaulių kuopa. Joje
buvo Ramygalos, Vadõklių, Uli¿nų, Truskavõs, A¹ciškio, Jotãinių ir ¨riškių būriai. Kuopos būstine tapo Ramygalos
miestelis, vadu buvo paskirtas buvęs
Ramygalos būrio vadas, atsargos jau- 9 15-os metų Panevėžio nuo bolševikų išvadavimo
iškilmės, Panevėžio balsas, 1934, nr. 21, p. 2.
nesnysis leitenantas Gasparas Liberis10. 10 XII Panevėžio rinktinė 1934 m. sausio mėn. 1-1935,
Ramygalos šauliai turėjo ir dūdų orsausio mėn. 1, LCVA, f. 561, ap. 2, b. 882, l. 65.
11
kestrą11. 1934 m. duomenimis, didžiausi 12 LCVA, f. 561, ap. 18, b. 334, l. 31.
1934 m. XII Panevėžio šaulių rinktinės duomenys
šaulių būriai Panevėžio apskrityje buvo
apie didžiausių būrių sudėtį, LCVA, f. 561, ap. 18,
Šeduvojê ir Ramygaloje12. Juose buvo
b. 334, l. 180.
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Šaulių sąjungos
statuto punktas
„Šaulių pareigos“
(faksimilė)

Šaulių sąjungos
statuto punktas
„Šaulių pareigos
ir teisės“ (faksimilė).
Iš Ramygalos būrio
šaulio K. Rasiulio
asm. archyvo

po 150 šaulių. Raguvõs šaulių būryje buvo 130 narių, Krekenavõs ir Naujåmiesčio
būriuose – po 120 narių.
1935 m., po reformos, šauliai buvo įjungti į Krašto apsaugos sistemos sudėtį. Svarbiausius sprendimus priimdavo būrio vadas. 1935 m. Ramygalos šauliai
suorganizavo priešcheminės apsaugos kursus.
Ramygalos šauliai sulaukdavo pagalbos iš įvairių ūkinių draugijų. 1937 m.
balandžio 3 d. pieno perdirbimo bendrovės susirinkime buvo nuspręsta paremti
šaulius ir nupirkti jiems 20 šautuvų. Ypač tuo rūpinosi bendrovės reikalų vedėjas, šaulys Vincas Čiplys13. Ramygalos šauliai rūpinosi ir savo pastato įsigijimu.
1937 m. rugpjūčio 22 d. susirinkime
buvo nutarta įsigyti sklypą Šaulių namų 13 Ramygala, Trimitas, 1937, nr. 1, p. 20.
14
statybai14.
Ramygala, Trimitas, 1937, nr. 35, p. 838.
262

ISTORIJA. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GYNIMAS

Ramygalos šauliai tobulino ir sportinę veiklą. 1937 m. rugpjūčio 26 d. buvo
suorganizuota Ramygalos kuopos Sporto šventė. Jos metu atlikti sportiniai pratimai
su šautuvais ir be šautuvų. Taip pat vyko ir lengvosios atletikos varžybos15. 1937 m.
vyko ir visos Panevėžio apskrities XII rinktinės šaulių varžybos. Joje šaudant iš
kariškų šautuvų antrą vietą laimėjo Ramygalos šaulys Krotkus16. 1940 m., apžvelgiant rezultatus, Ramygalos šaulių būrio vadas, atsargos jaunesnysis leitenantas
B. Grigaliūnas pažymėjo, kad kuopos šventėje ypač pasižymėjo Ramygalos būrio
šauliai. Jie šaudymo varžybose užėmė pirmą ir antrą vietas.
Moterys šaulių būriuose iš pradžių dalyvavo kartu su vyrais. Atskirų moterų
šaulių būrių kūrimas prasidėjo nuo 3-io dešimtmečio pabaigos. Panevėžio mieste
pirmasis būrys buvo sukurtas 1929 m. Jį suorganizavo šaulė Bronė Stasiūnienė.
1939 m. moterys šaulės nuo vyrų atsiskyrė ir įkūrė atskirą Ramygalos moterų
šaulių būrį. Jam vadovavo mokytoja A. Viliamaitė. 1940 m. sausio 14 d. būrio
susirinkime buvo aptarta moterų veikla, išrinkta būrio taryba. Į tarybą išrinkta
M. Kielaitė, Z. Andriuškevičiūtė, A. Mockutė, A. Mažeikienė. A. Andriuškevičiūtė.
Revizijos komisija: A. Čiurienė, Z. Marcinauskaitė, E. Kiškienė.17
Ramygalos šauliai buvo apdovanoti aukščiausiais Šaulių sąjungos apdovanojimais. Šaulių žvaigžde apdovanotas ilgametis Ramygalos šaulių būrio vadas,
vėliau kuopos vadas, atsargos jaunesnysis leitenantas Gasparas Liberis, ugniagesių
būrio vadas Antanas Valiukonis.
1940 m. okupacija nutraukė Ramygalos šaulių veiklą.

Ramygala, Trimitas, 1937, nr. 35, p. 838.
Šaulių iškilmės Panevėžy, Trimitas, 1937, nr. 39,
p. 924.
17
Ramygala, Trimitas, 1940, nr. 9, p. 221.
15
16

263

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

Draugijos ir kitos organizacijos
Ramygalos valsčiuje (iki 1940 m.)
Alvydas Samėnas

Pradžią visuomeninių organizacijų kūrimuisi Ramôgalos valsčiuje, kaip ir
visoje Lietuvoje, davė po baudžiavos panaikinimo susidariusios sąlygos. Praktiniai
poreikiai lėmė, kad pirmiausia buvo steigiamos ūkinės kooperatinės organizacijos.
1873 m. Lietuvoje atsirado kooperatinės kredito organizacijos – skolinimo ir taupymo draugijos. 1900 m. Kauno gubernijoje jų užregistruota 33 (su 23 tūkst. narių),
o 1914 m. – 62. Viena jų buvo Ramygalos skolinimo-taupymo draugija, įsteigta
1876 m. ir veikusi iki 1915 m.1
Kita kooperatinių organizacijų rūšis buvo vartotojų draugijos arba bendrovės (sankrovos). Intensyvesnė jų plėtra Lietuvoje vyko nuo XX a. pradžios, nors
biurokratinė caro valdininkija įtariai ir priešiškai žiūrėjo tiek į jų, tiek į bet kokių
kitų organizacijų steigimą ir veiklą. Be to, vartotojų draugijoms teko konkuruoti
su žydais, turėjusiais tvirtas pozicijas prekyboje. Vytautas Steponaitis, recenzuodamas „Pirmąjį Lietuvos vartotojų draugijų kalendorių 1915 metams“, nurodė, kad
Kauno gubernijoje 1912 m. rasta 109 veikiančios ir 12 užsidariusių tokių draugijų2.
1914 m. jų būta apie 200 (iki 30 tūkst. narių). Nario stojamasis mokestis
buvo iki 3 rublių, o pajus (įnašas) – iki 10 rublių. Narys galėjo bet kada įstoti
ir išstoti iš draugijos, kurios veiklą prižiūrėjo valdyba, sudaryta iš labiau apsišvietusių asmenų. Gautas pelnas buvo skirstomas priklausomai nuo narių įnašo.
Nors vartotojų draugijos turėjo teisę steigti įvairias įstaigas bei įmones „dvasios,
kūno ir turto sąlygoms gerinti“, labiausiai išplito lietuviškos parduotuvės. Dalis
draugijų prekes pardavinėjo tik savo nariams, dalis ir kitiems, tikintis, kad jie
ilgainiui papildys narių gretas. Ramygalos vartotojų draugija buvo įsteigta ne
vėliau kaip 1902 m. Tais metais pradėjo veikti lietuviška bendrovės krautuvė3.
Ji tapo pagrindiniu pelno šaltiniu. Labiausiai tikėtina, kad vienas jos organizatorių buvo aktyvus visuomenininkas, Barklainių dvarininkas, veterinaras Zig
mantas Švoinickis. 1905 m. pradžioje draugija turėjo 185 narius (jais buvo vietos
kunigai, turtingesni miestiečiai ir ūkininkai) ir 1 992,40 rublių kapitalo. 1904 m.
parduota prekių už 18 473,20 rublių. Palyginti su 1903 m., parduota 275 rubliais
mažiau, nes prasidėjo Rusijos–Japonijos karas, dalis narių išvyko į JAV, buvo paimti į kariuomenę. 1904 m. grynasis pelnas (412,49 rubliai) buvo paskirstytas taip:
atsargos kapitalui – 42,0 rubliai;
4 proc. nariams už pajus – 66,34 rubliai;
3 proc. operacijų premijos – 221,52 rubliai;
draugijos komisijos išlaidos – 5,0 rubliai;
nuostoliams (skoloms) padengti – 50,63
rublių;
lietuviškų knygų bibliotekos steigimui –
27,0 rubliai.

1

2
3

Ramygalos skolinimo-taupymo draugijos įstatai, Kaunas,
1914, p. 36.
Lietuvos žinios, 1915, nr. 42.
Vienybė lietuvninkų (JAV), 1903, nr. 25, p. 293. Pagal
kitą šaltinį lietuvių parduotuvė Ramygaloje buvo
jau XIX a. paskutiniame dešimtmetyje (žr.: Lietuvių
nacionalinio išsivadavimo judėjimas (ligi 1904 metų),
Vilnius, 1987, p. 60).
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Kadangi bendrovės būstinė buvo prie bažnyčios ir žmonėms reikėjo toli
eiti iki jos iš prekyvietės, 1905 m. balandžio 9 d. visuotiniame draugijos narių
susirinkime buvo nutarta įsteigti skyrių pas Kazimierą Valikonį, kuris, grįžęs iš
Amerikos, išsimūrijo gražius namus4.
Apie tolesnę Ramygalos vartotojų draugijos veiklą žinių trūksta, nors ji gyvavo
iki 1915 m. Gali būti, kad draugija iširo po 1905 m. spalio–lapkričio mėn. įvykių
Ramygaloje ir baudžiamųjų carinės valdžios veiksmų 1906 m., ir vėl buvo atkurta5.
Ramygaloje ir jos apylinkėse dažnai siautėję gaisrai (1846 m., 1883 m.,
1901 m., 1907 m.), paskatino kurti ugniagesių savanorių komandas. Pirmoji jų
buvo įsteigta 1894 m. kovo 21 d. (balandžio 2 d.
pagal naująjį kalendorių)6.
„Ugniasargių draugystės“ iniciatorius Zigmantas
Švoinickis išsirūpino Kauno gubernatoriaus leidimą,
pats aukojo ir rinko aukas iš kitų Ramygalos valsčiaus
gyventojų. Už surinktus pinigus buvo nupirktos dvi
gesinimo mašinos, statinės, kopėčios ir kiti gaisrams
gesinti reikalingi įrankiai. Dar pastatyta stoginė su trejomis durimis, kad budintys ugniagesiai, kilus kur nors
gaisrui, galėtų greitai išbėgti. Kiekvienam draugovės
nariui buvo priskirtos tam tikros pareigos ir įrankiai.
Pradėta rūpintis priešgaisrine krosnių, kaminų sauga.
Prie draugovės gyvavimo prisidėjo ir žydai, nes pas
juos itin dažnai kildavo gaisrai. Beveik visi Ramygalos
apylinkėje buvę dvarai turėjo savo ugniagesius, kurie
padėdavo gesinti kaimuose kilusius gaisrus. 1904 m. Tarpukario metų atvirukas.
pabaigoje Ramygalos ugniagesių draugovė turėjo apie Jo kitoje pusėje žodžiai:
30 narių (vienas jų buvo Antanas Baltrūnas). Dėl „Pasižadu Visagaliui Dievui:
Rusijos–Japonijos karo (1904–1905 m.) ir emigracijos į 1. Visai negerti svaigalų.
JAV Ramygalos ugniagesių draugovėje sumažėjo na- 2. Susilaikyti nuo stipriųjų
rių, turinčių gaisrų gesinimo patirtį, skaičius. Atrodo, gėrimų vartojimo iki ... metų.
kad draugovės veikla kurį laiką buvo nutrūkusi, nes Viešpatie, priimk mano auką,
1908 m. vėl buvo steigiama nauja Ugniagesių komanda7. atnaujink mano Tėvynės
Kitų visuomeninių organizacijų steigimas jau veidą.“
buvo 1905 m. lietuvių tautinio judėjimo pasekmė. Iš Vytauto Adomaičio archyvo
Neramumai visoje Rusijoje privertė carą
paskelbti 1905 m. spalio 17 d. manifestą
4
Vilniaus žinios, 195, nr. 93, p. 2.
dėl žodžio ir draugijų laisvių. Nors ir 5 Tik taip galima paaiškinti, kodėl kartais nurodoma,
kad Ramygalos vartotojų draugija buvo įsteigta
toliau galiojo įvairūs suvaržymai, bet
1906 m. (žr.: Lietuvių enciklopedija, Bostonas, 1961,
galimybės jungtis į draugijas, partijas,
t. 24, p. 474; Kviklys B. Mūsų Lietuva, 2-oji fotorengti lietuviškus vakarus su vaidigrafuot. laida, Vilnius, 1991, t. 2, p. 656.
6
Vilniaus
žinios, 1905, nr. 20, p. 3. Kitos žinutės aunimų, tautinių šokių, žaidimų, dainų
torius Domininkas Tumėnas ugniagesių komandos
programomis jau buvo daug didesnės.
steigimą nukėlė į 1899 m. (žr.: Tėvynės sargas, 1902,
nr. 4–5, p. 42–43). Gali būti, kad įsteigimo metai
Viena iš organizacijų, įsteigtų iki Pirmonesutampa dėl spausdinimo klaidos arba vėlesnė
jo pasaulinio karo, buvo Lietuvių katadata žymi ugniagesių komandos atkūrimo metus.
likų blaivybės draugija. Įkurta 1908 m. 7 Savivaldybė, 1929, nr. 3, p. 25.
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Kaune, ji 1911 m. jau turėjo 139 skyrius parapijose ir jungė 30 855 narius; 4 982
buvo abstinentai. Tiesa, abstinentų daugumą (beveik 4 tūkst.) sudarė moterys8.
1914 m. draugija išaugo iki 212 skyrių su apie 60 tūkst. narių, 1909 m. ar
1910 m. šios draugijos skyrius įsteigtas Ramygaloje. 1910 m. pavasarį skyriaus
iniciatyva Ona Žukaitė įkūrė arbatinę9.
Tuomet Lietuvoje arbatines turėjo tik 31 draugijos skyrius, bet jos sparčiai
plito – 1914 m. jų buvo apie 100. Draugijos Ramygalos skyriaus veikla pagyvėjo
1912 m., atvykus į Ramygalą naujam vikarui S. Razumui. Nors jis dirbo trumpai (1913 m. sausio 31 d. perkeltas į Skaudvilę), arbatinėje dažniau vyko narių
susirinkimai, daugiau organizavo vakarų, paskaitų, platino draugijos kalendorių
„Dieve, padėk“ ir laikraštį „Vienybė“. Iš svarbesnių skyriaus sumanymų paminėti
du. Pirmas – 1913 m. balandžio 18 d. parašytas reikalavimas vietos valdžiai, kad
sekmadieniais ir trečiadieniais nedirbtų degtinės monopolis ir aludės. Antras sumanymas – skaityklos įsteigimas prie arbatinės (Draugijos arbatinės 1911 m. turėjo
10, 1914 m. – 25 skaityklas.) 1913 m. viduryje paaiškėjo, kad Kauno gubernatorius
neleido prie arbatinės atidaryti skaityklos10.
Pažymėtina, kad jau minėta Ramygalos vartotojų draugija dar 1905 m.
buvo surinkusi apie 100 rublių lietuviškai bibliotekai steigti. Lėšų aukojo vietiniai
kunigai, dalis dvarininkų ir bendrovės nariai, skirdami tam tikslui gautus pelno
procentus už įnašus. Tada taip pat laukė gubernatoriaus leidimo bibliotekai steigti11.
Bet, matyt, jo negavo, nes nėra žinių apie bibliotekos veiklą. Žinoma, kad
1914 m. sausio mėn. prašė Kauno gubernatoriaus leidimo statyti Knygų skyrių
prie Ramygalos vartotojų bendrovės (sankrovos) parduotuvės12.
Ir vėl leidimo negavo. Visų pateiktų prašymų likimui, be kitų priežasčių,
galėjo turėti įtakos tai, kad 1906–1913 m. Ramygaloje veikė „Lietuviškų ir lenkiškų knygų sankrova“, arba knygynas. Jo savininkas buvo Benediktas Masiokas,
buvęs knygnešys. Po to, kai šis knygynas išsikėlė į Raguvą, 1913 m. kovo 26 d.
knygynui steigti leidimą gavo Antanas Jurevičius13.
Jo knygynas veikė iki kaizerinės Vokietijos okupacijos14.
Lietuvių katalikų blaivybės draugijos Ramygalos skyriaus narių paskutinis
žinomas susirinkimas įvyko 1914 m. lapkričio 1 d. Jame iš skyriaus kasos Raudonajam kryžiui paskyrė 150 rublių ir dar 17,64 rublių paaukojo susirinkusieji
(daugiausia iš spaudoje skelbtų draugijos 29 skyrių) paaukojo15.
8
Visuotinas „Blaivybės“ susirinkimas, Lietuvos žinios,
Draugija vėl buvo atgaivinta
1912, nr. 24.
1919 m. Jos nariais galėjo būti tik 910 Viltis, 1911, nr. 22, p. 2.
Lietuvos ūkininkas, 1912, vasario 16 (29), p. 65;
abstinentai. Kadangi blaivybės propa1913, gegužės 9 (22), p. 203; Viltis, 1912, vasario
26 (kovo 10), p. 3; kovo 9 (22), p. 3; 1913, vasario
ganda šalia kitų darbų rūpinosi ir ki13 (26), p. 3; liepos 19 (rugpjūčio 1), p. 4; Vienybė,
tos draugijos, jai veikti buvo sunkiau.
1913, spalio 22 (lapkričio 4), p. 685; lapkričio 26
Atkurtasis draugijos Ramygalos skyrius
(gruodžio 9), p. 765.
11
Vilniaus
žinios, 1905, nr. 93, p. 2.
1933–1934 m. turėjo tik 70 narių.
12
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 50, ap. 2,
1918–1940 m. Ramygalos valsčiub. 507, l. 76.
je veikė visų populiariausių organiza- 13 Ten pat, l. 21.
14
Raguotienė G. Spaudą atgavus: knyga ir skaitytojas
cijų padaliniai. Jų steigimu rūpinosi ir
1904–1918 m. Lietuvoje, Vilnius, 1996, p. 334.
veikloje aktyviai dalyvavo Ramygalos 15 Vienybė, 1914, nr. 40, p. 632, 662.
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mokytojai ir moksleiviai, kunigai. Nežiūrint sudėtingų sąlygų, jau 1918 m. veikė
Lietuvių švietimo draugijos „Saulė“ (1906–1940 m.) Ramygalos skyrius. Jo nariai
parapijos salėje organizavo suaugusių gyventojų vakarinius kursus, rūpinosi Ramygalos progimnazijos steigimo, išlaikymo, mokymo reikalais16.
Draugijos skyriaus veikla nutrūko 1929 m. po to, kai Ramygalos progimnazija buvo suvalstybinta.
1919 m. Ramygaloje įsteigtas Lietuvių katalikų moterų draugijos skyrius.
1919–1920 m. jo narės kartu su pavasarininkais rūpinosi fronte ir ligoninėse buvusiais Lietuvos kariuomenės kariais. Už tai viešai dėkojo 4-ojo pėstininkų pulko
atstovas Kazys Kubilius17.
Kitas šios draugijos skyrius buvo Truskavoje. 1919 m. savo veiklą pradėjo
Ramygalos moksleiviai ateitininkai. Iki 1923 m. jie veikė mažose kuopelėse arba
rateliuose, pasiskirstę pagal klases. Jau 1919 m. ateitininkai organizavo vakarą,
vaidino Keturakio komediją „Amerika pirtyje“, pradėjo leisti laikraštėlį „Ramygalos žodis“. Jo keletą numerių redagavo būsimasis astronomas Antanas Juška
(1902–1985)18.
Ateitininkų ištikimybę savo šūkiui – tarnauti Dievui ir Tėvynei – patikrino
1920 m. lapkričio mėn. į Lietuvos gilumą įsiveržęs lenkų raitelių eskadronas. Truskavos apylinkėse jam kelią pastojo iš Ramygalos atvykęs šaulių savanorių būrys.
Ten buvo ir keli Ramygalos progimnazijos moksleiviai. Lapkričio 20 d. mūšyje
ties Okainių mišku buvo sužeistas Stasys Kisielius (pagijęs vėl lankė mokyklą),
žuvo du ateitininkai: Jonas Ambrozevičius. Jis sužeistas dengė atsitraukiančiuosius,
nebeturinčius šovinių ramygaliečius, ir šešiolikmetis Ateitininkų kuopos valdybos
narys Stasys Klimaitis (Klimavičius), kurį lenkai paėmė į nelaisvę ir po kvotos
bei kankinimų nušovė. J. Ambrozevičius palaidotas Truskavos, o S. Klimaitis –
Vadoklių kapinėse. Abiejų žuvusiųjų padidintos nuotraukos iki sovietų okupacijos
kabojo ant mokyklos sienų19.
1993 m. jų atminimui pagerbti mokykloje buvo atidengta memorialinė lenta.
1922 m. buvo priimti Lietuvių katalikų moksleivių „Jaunųjų ateitininkų“
organizacijos įstatai. Jos nariais laikyti moksleiviai iki 15 m., esantys ne aukštesnėje
kaip 4 klasėje. Vėliau jie galėjo tapti aukštesnius mokslus einančių ateitininkų
organizacijų nariais. Be to, 1922 m. ir 1924 m. Lietuvos ateitininkų konferencijose nutarta steigti blaivininkų, sporto, eucharistininkų, meno sekcijas, organizuoti
chorus, leista į atskiras kuopeles jungtis mergaitėms. Visiems ateitininkų padaliniams vadovavo vietos ateitininkų kuopos valdyba, turėjusi bendrai tvarkomą
iždą, biblioteką. Nuo 1927 m. Lietuvos ateitininkų organizaciją sudarė moksleivių,
studentų ir sendraugių (baigusių mokslus) sąjungos. Ramygalos ateitininkai,
16
Tėvynės sargas, 1918, nr. 17, p. 10; nr. 40, p. 11;
kuriuos 1919–1924 m., be mokyklos
Ateitis, 1918, nr. 12, p. 250.
kapeliono, dar globojo baigusi „Saulės“ 17 Laisvė, 1919, nr. 111, p. 3; Lietuva, 1919, nr. 273,
draugijos kursus matematikos mokyto- 18 p. 4.
Laisvė, 1919, nr. 126, p. 3; Mikėnienė B. Astroja M. Juodikaitė-Liesienė, savo veiklą
nomas nuo Ramygalos, Lietuvos aidas, 1992, vasario
5.
organizavo atsižvelgdami į tuos pakei19
Ateitis, 1928, nr. 2–3, p. 153; Kviklys B. Mūsų
timus. Jie platino spaudą (pirmiausia
Lietuva, 2-oji fotografuot. laida, Vilnius, 1991, t. 2,
„Ateitį“, „Naująją vaidilutę“), susirinkę
p. 656–657.
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skaitė referatus, diskutavo, organizavo savo bibliotekėlę, rengė vakarus, įvairius
vaidinimus. 1921 m. sausio 1 d. „Vaidilučių“ kuopelė surengė spektakliukus
„Lietuvaitės“ ir „Lietuvos pasaka“. Iš žiūrovų surinktų 800 auksinų pusę paskyrė
ateitininkų mergaičių žurnalo „Naujosios vaidilutės“ redakcijai, o likusius pinigus
padalijo savo kuopelei ir Ramygalos progimnazijos moksleivių ateitininkų kuopai. Tų pačių metų spalio 23 d. vakare buvo suvaidinti veikalėliai „Beauštanti
aušrelė“, „Dėdė atvažiavo“20.
1937 m. mokyklos vakare ateitininkai organizavo vakarą su dainomis, šokiais
ir pagal Bronės Buivydaitės pjesę sukurtą spektaklį „Lapė gudragalvė“21.
1924 m. pavasarį iš 129 moksleivių ateitininkams priklausė 61. Iš pastarųjų
9 mergaitės ir 11 vaikinų buvo Abstinentų sekcijos nariai22.
Be jų, vėliau pradėjo veikti kraštotyrininkų, religinio auklėjimo ir kt. būreliai.
1928 m. vasario 20–21 d. Panevėžio ateitininkų rajono valdyba surengė jaunųjų
ateitininkų kursus; juose dalyvavo 6 Ramygalos atstovai23.
Vėliau pradėjo leisti šapirografuotus vienkartinius laikraštėlius: „Mūsų draugas“, „Žvaigždutė“ (abu 1921 m.), „Bebrėkštant“, „Bičiulis“, „Birželis“ (jų leidimo
metai nenurodyti), „Palaužta lelija“ (1933 m.), „Katakombos gėlė“ (1938 m.),
„Prošvaistė“ (1939 m.)24.
Gali būti, kad ateitininkai bendradarbiavo leidžiant ir kitus Ramygalos progimnazijos laikraštėlius: „Klasę“ ir „Liepsną“ (1933 m.), „Simpatuką“ (1937 m.).
Nuo 1928 m. tautininkų valdžia pradėjo varžyti ateitininkų moksleivių
veiklą. Jų argumentas – katalikų bažnyčia turi pakankamai kitų būdų vadovauti religiniam moksleivių auklėjimui. 1930 m. rugpjūčio 31 d. švietimo ministro
K. Šakenio įsakymu ateitininkų organizacijos bendrojo lavinimo mokyklose buvo
uždraustos. Panevėžio vyskupas K. Paltarokas, priešindamasis draudimui, prisakė
parapijų klebonams ateitininkus globoti ir palaikyti. Ramygalos progimnazijos ateitininkų kuopa, kurios valdybos pirmininku tuo metu buvo S. Krištanaitis, nariai:
J. Mažeika, J. Petronis, B. Pūkys, B. Stasiukaitis, M. Šegamogaitė, A. Žukaitė25.
Ir toliau veikė, bet jau pusiau slaptai. Prie kuopos veiklos aktyvinimo
labai prisidėjo trumpai, vienus metus, kapelionu ir lotynų kalbos mokytoju dirbęs kunigas Alfonsas Sušinskas (1909–1966), 1935 m. rudenį paskirtas Panevėžio
vyskupijos katalikiškojo jaunimo dvasiniu vadovu ir organizatoriumi. Jį pakeitęs
Ramygalos vikaras ir progimnazijos kapelionas, kanonų teisės licenciatas Jonas
Nagulevičius (1900–1982) taip pat dirbo neilgai. Mat tuomet konfliktas tarp valstybės ir bažnyčios dėl moksleivių ateitininkų pasiekė kulminaciją. Švietimo
20
Naujoji vaidilutė, 1922–1923, nr. 2–3, p. 43, 245; 1921,
ministro J. Tankūno įsakymu Panevėnr. 1, p. 216, 218; Ateitis, 1922, nr. 1–3, p. 64–65.
žio vyskupijoje už ateitininkų globą iš 21 Ateitis, 1937–1938, nr. ?, p. 533.
22
Sūdžius P. Abstinentų, ateitininkų ir moksleivių
pareigų buvo atleisti penki kapelionai,
statistinės žinios, Ateitis, 1924, nr. 5–6, p. 332.
tarp jų ir J. Nagulevičius. Vyskupas 23 Ateitis, 1928, nr. 2–3, p. 152–153; nr. 4, p. 193.
24
Ateitis, 1938–1939, nr. 10, p. 635; Mackevič T.
K. Paltarokas naujų kapelionų neskyPanevėžio rajono istoriniai dokumentai Lietuvos
rė, o atleistiesiems prisakė likti savo
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų
knygų ir rankraščių skyriaus fonduose. Kn.: Rankrašvietose. Ramygalos moksleivių ateititinis paveldas Lietuvos kultūroje ir istorinėje atmintyje:
ninkų susirinkimai vykdavo bažnyčios
konferencijos medžiaga, Panevėžys, 2006, p. 60.
zakristijoje. Kai J. Nagulevičius atsisakė 25 Ateitis, 1930, nr. 2–3, p. 119.
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kapeliono pareigų ir jį perkėlė į kitą vietovę, nuo 1936 m. rudens iki 1941 m.
Ramygalos vikaru ir kapelionu dirbo moksleivių labai mylimas kun. Antanas
Misevičius (1902–1976). Jis, kiek galėdamas, tokiomis sąlygomis globojo ateitininkus, bet daugiau galimybių turėjo padėti pavasarininkams. Ramygalos ateitininkų
ir kitų draugijų veikla domėjosi ir įvairią pagalbą teikė ateitininkai sendraugiai:
A. Juška, kun. Bronislovas Barauskas, mokęsis Ramygaloje 1919–1924 m., mokytojos Elena Gabulaitė (mokėsi 1931–1935 m.), Malvina Kielaitė, 1924 m. baigusi
Panevėžio valstybinę gimnaziją, ir kt.
Nuo ateitininkų savo tikslais, uždaviniais, veikla mažai kuo skyrėsi pavasarininkai. Ir vienų, ir kitų šūkis buvo tas pats, tik pavasarininkai daugiau orientavosi
į kaimo jaunimą. 1931–1932 m. pavasarininkai išsiskirstė į moterų, vyrų ir mišrias
(17–18 m. jaunimo) sąjungas, pasivadino federacija. Jie organizavo chorus, orkestrus,
bibliotekėles, rengė dainų šventes, vakarus, puoselėjo lietuvių kalbą ir katalikybę bei
blaivybę, prenumeravo spaudą, puošė sodybas, mokėsi ūkininkavimo ir amatų, rūpinosi
praeities paminklais, tvarkė kapines, rinko tautosaką, propagavo sportą. Ramygaloje
pavasarininkų kuopa įsteigta dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą ir atgaivinta 1919 m.26
Pavasarininkai padėjo organizuoti 1919 m. rugpjūčio 17 d. Ramygaloje vykusį mitingą, skirtą valstybės pirmosios paskolos obligacijų (bonų) platinimui27.
Gražiai bendradarbiavo su kitomis vietinėmis organizacijomis, ypač
Ramygalos gaisrininkais – ir vieni, ir
kiti turėjo savo orkestrus, rengė bendrus
vaidinimus, koncertus, šventes. 1923 m.
pavasarininkų ir gaisrininkų bendromis
lėšomis Ramygalos aikštėje buvo pastatytas paminklas su užrašu: „Už laisvę
Tėvynės dėdami galvas, karžygių dvasią
mumyse sukūrėt! Žuvusiems 1919 m. kovose su rusų bolševikais. 1923 m. Ramygalos
pavasarininkai ir gaisrininkai“. Paminklą
iš Vokietijos atvežė ten tuomet studijavęs Antanas Juška28.
Sovietinės valdžios nurodymu paminklas sunaikintas apie 1950–1953 m.29
Atkūrus Lietuvos valstybingumą,
jis atstatytas. 1930 m. pavasarininkai
per atlaidus surengė rajoninį jaunimo Ramygalos pavasarininkai. 1932 m. vasara.
kongresą. Jam baigiantis kilęs gaisras Iš RGKM
sudegino daug namų prie Turgaus aikštės ir Vadoklių gatvės. Pavasarininkų
26
veiklai ilgai (1922–1930 m.) vadovavo 27 Lietuvių enciklopedija, Bostonas, 1961, t. 24, p. 474.
Juška A. Bonų platinimas, Laisvė, 1919, nr. 101,
Ramygalos vikaras ir kapelionas Vinp. 3.
centas Švagždys (1891–1956). Veiklūs 28 Mikėnienė B. Astronomas nuo Ramygalos, Lietuvos
aidas, 1992, vasario 5.
pavasarininkai, kuopų pirmininkai bu 29 Bočiulytė A., Juknevičius P. Bolševizmo „nuovo Albinas Kunskas iš Masiokų kaimo,
pelnai“ tautos kultūrai, Laisvas žodis, 1989, nr. 25.
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garsėjęs kaip sumanus bitininkas ir sodininkas, V. Macas (iki 1932 m.), Jurgis
Banaitis (gim. 1900 m.) iš Påpiškių kaimo (ilgametis Ėriškių kuopos pirmininkas).
Pastarojo sesuo Ona Tamoliūnienė taip pat buvo pavasarininkė, bažnyčios choro
ir liaudies ansamblių dalyvė.
Iš kitų katalikiškos pakraipos organizacijų Ramygaloje veikė dar kelios. Savo
padalinį turėjo „Angelo Sargo“ vaikų sąjunga (įkurta 1922 m.); iš pradžių jos
nariai priklausė Lietuvių katalikų blaivybės draugijai, vėliau jiems ėmė vadovauti
Krikščioniškojo mokslo brolija, siekusi draugijos statuso. Šiai brolijai Ramygaloje
kurį laiką (1929–1934 m.) vadovavo jos klebonas Jonas Jucis (1885–1948). Popiežiaus Pijaus XI 1931 m. išleista enciklika „Nova impendent“, kviečianti labdara
remti pasaulinės ekonominės krizės paliestus žmones, paskatino Ramygaloje įkurti
Šv. Vincento Pauliečio draugijos skyrių. Iš Ramygalos savivaldybės jam perduota
senelių prieglauda, įsteigta dar 1916 m. Prieglaudai 1928 m. priklausė trys ha žemės,
kuri buvo nuomojama, ir gyvenamasis namas. 21 seneliui (2 vyrams ir 19 moterų)
išlaikyti per metus išleista 3 658,59 Lt (iš jų 1 130 Lt dviejų žmonių personalui)30.
1930 m. Šv. Vincento Pauliečio draugijos prieglaudos dviaukščiai mūriniai
namai pastatyti Truskavoje. Šv. Cecilijos – muzikantų, choristų, giesmininkų globėjos – draugijos Ramygalos skyrius, vadovaujamas bažnyčios vargonininko ir
muzikos mokytojo Romualdo Dovydaičio, 1936 m. vienijo 36 narius31.
Ramygalos klebono J. Jucio ataskaitų duomenimis,32 parapijoje 1933–1934 m.
veikė šios katalikiškos organizacijos (neskaitant ateitininkų):
Organizacijų pavadinimas

Švenčiausiojo Sakramento brolija
Krikščioniškojo mokslo brolija
Blaivybės brolija
Gyvojo Rožinio (Rožančiaus) vainikėliai
Maldos apaštalavimo sąjunga
Trečiojo ordino kongregacija
Lietuvos katalikių moterų draugijos skyrius
Lietuvos katalikų vyrų sąjungos skyrius
„Pavasario“ federacijos kuopa
„Angelo sargo“ sąjungos pulkas
Lietuvos katalikų blaivybės draugijos skyrius
Šv. Cecilijos draugijos skyrius
Šv. Vincento Paulo draugijos skyrius

Narių skaičius
1933 m.

1934 m.

434
258
129
31
1 104
203
100
51
316
428
70
28
41

438
264
201
22
1 112
206
100
33
316
348
70
28
43

Katalikiškų organizacijų dominavimas lėmė tai, kad
parapijoje labiausiai plito katalikiškoji periodinė spauda. Apytikriais duomenimis, prenumeruota toks egzempliorių skaičius:
Periodinės spaudos grupė

1933 m.

1934 m.

Katalikiškoji
Priešinga katalikybei
Neutrali
Geltonoji

516
27
282
2

427
15
278
10

Savivaldybė, 1929, nr. 6,
p. 14; nr. 7, p. 19.
31
Savivaldybė, 1929, nr. 6,
p. 14; nr. 7, p. 19.
32
J u c i s J . Ramygalos
parapijos 1933 m.
apyskaita, Tiesos kelias,
1934, nr. 2, p. 110,
112; Jucis J. Ramygalos parapijos 1934 m.
apyskaita, Tiesos kelias,
1935, nr. 1, p. 66, 68.
30

270

ISTORIJA. GYVENIMAS NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE

Visų katalikiškų organizacijų darbą koordinavo Lietuvos katalikų veikimo
centras, 1938 m. jungęs 23 organizacijas. Šio centro Ramygalos skyriaus taryba iš
3 asmenų buvo sudaryta 1934 m.
Iš kitų organizacijų Ramygaloje trumpiausiai veikė aušrininkai. 1910–1919 m.
taip save vadino idėjiškai labai skirtingų pažiūrų atstovai. Dalis kairiųjų pažiūrų
aušrininkų 1922 m. susibūrė į Lietuvos socialistinę moksleivių organizaciją. Jai
įtaką turėjo Lietuvos komunistų partija ir komjaunimo sąjunga, uždrausta po
1926 m. perversmo. Kunigas Bronislovas Barauskas (1908–1985 m.) prisimena, kad
1919–1924 m. aušrininkais save vadino Adomas ir Mykolas Čipliai, Bronius Savickas
ir dar keletas moksleivių. Adomui Čipliui (1904–1975), kaip ir kitiems Masiokų
kaimo jaunuoliams, matyt, poveikį darė Kazys Dominas-Bangaitis, bolševikinių
tarybų organizatorius. Panevėžio apskrities valsčiuose kurį laiką ir šiame kaime
slapstėsi A. Čiplys, 1926 m., jau mokydamasis Panevėžio mokytojų seminarijoje.
Vėliau įstojo į pogrindinę komjaunimo organizaciją, po kurio laiko buvo nuteistas
6 m. kalėti už komunistinės literatūros platinimą33.
Lietuvos šaulių sąjungos Ramygalos būrys kūrėsi 1919 m. spalio mėn.34
(Kitas būrys buvo Truskavoje.) Pasibaigus kovoms, jis rūpinosi kariniu mokymu, kultūrine ir sportine veikla, pvz., 1924 m. studentas L. Kuodis šauliams
skaitė paskaitą apie Žemaitę35.
Apie 1930 m. vietoje 1918 m. suburtos gaisrininkų komandos buvo suorgani
zuota Ramygalos šaulių ugniagesių komanda. 1935 m. komandos viršininkas Antanas
Valikonis ir Pranas Kuodis buvo apdovanoti „Artimui pagalbos“ Garbės ženklo kry
žiais, o Juozas Antanaitis – „Artimui pagalbos“ bronzos medaliu. Šauliams priklausė
A. Krotkus, mokytojai D. Urbonas, J. Zastarskis ir kt. Jau prasidėjus Antrajam pasau
liniam karui Švietimo ministerija skatino mokyklose steigti, suderinus su vietos šaulių
rinktinės vadu, mokinių šaulių būrelius. Ar Ramygaloje buvo toks būrelis, žinių nėra.
Pirmoji Lietuvos skautų sąjungos (1922–1930 m. – asociacijos) draugovė,
turėjusi „Prutenio“ vardą, Ramygaloje organizuota 1924 m., bet gana greitai jos
veikla sustojo. 1933 m. rugsėjo 21 d. skiltininkės A. Strikulytės pastangomis įkurta „Dariaus-Girėno“ draugovė. Po kiek laiko iš jos atsiskyrė „Gražinos“ skaučių
draugovė. 1935 m. pirmojoje draugovėje buvo 13 skautų (vadovas – mokytojas
J. Zastarskis), o antroje – 17 skaučių (vadovė – mokytoja Januškevičienė)36.
Ramygaloje būta ir Lietuvių tautiško jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“
(įkurta 1927 m.) narių. Jaunalietuvių kuopa – bene pirmoji Lietuvoje – buvo suburta 1925 m. spalio 26 d., t. y. dar prieš oficialų sąjungos įkūrimą37.
Ramygaliečiai aktyviai dalyvavo nuo 1931 m. sąjungoje sekcijos teisėmis
veikusios Jaunalietuvių sporto organizacijos (JSO) veikloje.
1930 m. Žemės ūkio rūmai pradėjo organizuoti Jaunųjų ūkininkų ratelius
(JŪR). Jie 1936 m. buvo sujungti į sąjungą. 1939 m. jai priklausė 1 179 JŪR
(apie 40 tūkst. narių). Sąjungos tikslas buvo rengti kaimo jaunimą žemės 33
M i k ė n i e n ė B . „Saulutės“ autorių prisiminus,
ūkio darbui, kelti jo kultūrą. Sąjungos
Literatūra ir menas, 1984, vasario 25.
šūkis: „Per mokslą ir darbą – į tėvynės 34 Mūsų Vilnius, 1930, nr. 21, p. 444.
35
Trimitas, 1924, nr. 205, p. 26.
gerovę“, vėliavą, ženklą (žalią trilapį 36 Berčiūnų sąskrydis, Panevėžys, 1935, p. 25.
dobilą baltame apskritime). Dauguma 37 Lietuvių enciklopedija, Bostonas, 1961, t. 24, p. 475.
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ratelių veikė prie kaimo mokyklų. Jiems Ramygalos policininkai nepriklausomos Lietuvos
vadovavo mokytojai. Kiekvieno rajo- metais. 1936 m. Iš Julijos Rasiulytės archyvo
no JŪR inspektavo ir pagalbą teikė
priskirtas agronomas. Nariai skirstyti į dvi grupes: 12–15 m. ir 16–20 m. Jie iš
savo tarpo kasmet rinko JŪR valdybą. Kiekvienas narys gaudavo individualią
užduotį: priskirtame žemės sklypelyje reikėjo užauginti daržoves, javus ar kitas
lauko kultūras, tėvų ūkyje – paukščius, gyvulius ir pan. Rudenį JŪR rengdavo
parodas, pateikdavo savo darbo ir stebėjimų rezultatus, organizuodavo varžybas (seklyčių įrengimo, inkilų dirbimo, medelių sodinimo, tautosakos rinkimo
ir kt.). Parodų dalyviai ir varžybų laimėtojai buvo apdovanojami piniginėmis ir
daiktinėmis premijomis. Sekminės, metinė JŪR sąjungos šventė, buvo pažymimos
rajoniniais sąskrydžiais, eitynėmis, šventiniais vakarais. Žiemą berniukai mokėsi
gaminti darbo įrankius, mergaitės užsiimdavo rankdarbiais. Ratelio nariai susirinkimuose skaitydavo referatus, platino žemės ūkio tematikos spaudą, organizavo išvykas į gerai tvarkomus ūkius. Ramygalos valsčiuje JŪR veikė Ėriškiuose,
Juodikoniuose, Pašiliuose, Truskavoje. Juodikonių JŪR buvo įsteigtas 1937 m.
sausio 17 d. Tada jam priklausė 24 nariai ir 3 kandidatai. Vadovaujami pradžios
mokyklos mokytojos K. Katinaitės-Krotkienės, tais metais jie pasiskirstė žemės
sklypelius, augino daržoves, rašė ir skaitė referatus, rengė vakarus, dalyvavo
JŪR šventėje Panevėžyje, Penkių ratelių susitikime Pašiliuose, vasaros gėrybių
parodoje Truskavoje. 1938 m., be tradicinių kasmetinių renginių, dar dalyvavo
Medelių sodinimo šventėje, organizavo gegužinę, rinko lėšas Ginklų fondui, darė
bandymus su dobilais, miežiais. 1940 m. organizavo rankdarbių kursus, surengė
167 eksponatų parodą ir loteriją38.
Reikia paminėti partines organizacijas, veikusias Ramygalos valsčiuje. 38 Katinaitė-Krotkienė K. Juodikonių pradžios mokyklos
kronika (1931–1944 m.), Vilnius, 1999, p. 64.
Apie jas rasta labai mažai informacijos iš
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dalies dėl to, kad jų veikla buvo trumpalaikė arba nelegali. Dar 1906 m. Ramygaloje buvo įkurta Lietuvos socialistų demokratų partijos (įkurtos 1896 m.) kuopelė39.
Po to, kai ši partija 1905 m. VI suvažiavime priėmė nutarimą „Varyti darbą
tarp sodžiaus proletariato <...> su pagalba tam tikros literatūros ir gyvuoju žodžiu“, tik
1918 m. pabaigoje buvo įkurtas Lietuvių krikščionių demokratų Ramygalos skyrius40.
1919 m. rugpjūčio 10 d. įvykusiame Panevėžio apskrities rajono tarybos
posėdyje buvo nutarta šios partijos skyrius steigti kiekviename bažnytkaimyje.
Tarpukario metais Ramygaloje taip pat veikė Lietuvos komunistų partijos, Lietuvos komunistinio jaunimo, Lietuvos raudonosios pagalbos sąjungos (pastaroji ne
kartą keitė pavadinimą ir nuo 1922 m. buvo pavaldi Tarptautinei organizacijai
revoliucijos kovotojams remti) kuopelės.

.

39
40

Naujoji gadynė, 1906, nr. 22, p. 346.
Laisvoji Lietuva, 1919, nr. 5, p. 2.
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Amatai Ramygaloje ir jos apylinkėse
Alvydas Samėnas

Apie amatų pradžią ir amatininkus Ramôgaloje bei aplinkinėse vietovėse
galima kalbėti tik bendrais bruožais, nes apie tai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) laikais beveik nėra žinių. Tuomet ir vėliau pagrindiniai amatininkų
telkimosi centrai buvo miestai, miesteliai ir dvarai. Dauguma istorikų laikosi požiūrio, kad organizuotos prekybos buvimas ir amatų lygis yra vieni svarbiausių
miestelio požymių, skiriančių jį nuo kaimo.1 Kaip žinoma, XVI a. istoriniuose
šaltiniuose jau minimas Ramygalos miestelis (1503), valsčius (1525), dvaras (1540).
Priėmus Valakų reformos įstatymą (1553–1557), įvedusį trijų mylių zoną (1768 m.
zona sumažinta iki 1–2 mylių), kurioje drausta steigti kitą miestelį, Ramygala turėjo
geresnes galimybes plėstis. Prie to taip
pat prisidėjo 1580 m. Stepono Batoro
suteikta privilegija Ramygalai rengti
tris metinius prekymečius (muges). Iki
XVII a. vidurio artimiausi miesteliai, taip
pat gavę turgaus ar prekymečio privilegijas, buvo Dotnuvâ, Krekenavâ, Š¸
ta, Tra÷pis, Vídiškiai. Iki XVIII a. prie jų
prisidėjo tik Mantvíliškis, o per XVIII a.
(iki 1795 m.) – Jotãiniai, Pagiria¤, Ragu
vâ, Sîesikai, Survíliškis, Tauj¸nai.2 Prekymečiai, kaip ir karčiamos, smuklės,
buvo gausesnių pajamų šaltinis miestelių valdytojams. Paprastai prekymečiai
trukdavo kelias dienas ar savaitę. Prekiauta iš turgavietėse įrengtų nuolatinių
bei laikinų prekystalių, įvairiais prekybos būdais (krautuvėlės, kromai). Ne
vienas iš kitų miestelių ar kaimų atvykęs
prekeivis, tarp jų ir amatininkai, prekiavo iš savo vežimų. Pirkliai, kurie buvo
tarpininkai tarp žaliavos tiekėjų ir amatininkų, į Ramygalos prekymečius atgabendavo ir cechų, buvusių didesniuose Prekymetis Ramygalos centinėje aikštėje.
miestuose, amatininkų dirbinių. Žinoma, Iš Ramygalos gimnazijos Kraštotyros muziejaus
kad 1585–1586 m. Ramygaloje prekiauta archyvo
medumi, druska, geležimi, ratlankiais,
dalgiais, pjautuvais ir kt.3 Miestelių ama- 1
Meilus E. Žemaitijos kunigaikštystės miesteliai XVII a.
tai atsirado iš kaimo amatų. Dvarų žeII pusėje–XVIII a. (raida, gyventojai, amatai, prekyba),
Vilnius, 1997, p. 7.
mėse, kaip liudija jų inventoriai, gyven2
Ten pat, p. 22, 30, 36, 43.
davo amato pramokusių žmonių: kalvių, 3 Kviklys B. Mūsų Lietuva, 2-oji fotografuot. laida,
Vilnius, 1991, t. 2, p. 656.
puodžių, baldžių, račių, malūnininkų ir
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kt. Nors dauguma miestelių gyventojų užsiėmė žemės ūkiu, tam tikra jų dalis vertėsi
amatais, o dažnai ir vienu, ir kitu. Ramygaloje amatininkų negalėjo būti daug dėl
dviejų priežasčių. Pirma, dėl mažo gyventojų skaičiaus: 1640 m. – 41, 1697 m. –
63, 1735 m. – 36, 1790 m. – 72 dūmai (kiemai arba sodybos), t. y. apie 250–550
asmenų. Manoma, kad XVIII a. pabaigoje Ramygalos parapijoje gyveno apie 4 700
tikinčiųjų. Gyventojų skaičių, taip pat prekybą ir amatus, turėjo neigiamai veikti
karai, per kuriuos Upôtės apskritį (pavietą) nusiaubė rusai (1654–1656 m.), naikino
švedai (1708–1709 m.). Karus lydėjo badmečiai ir maras. 1795–1796 m. Upytės
apskrityje buvo 94 665 gyventojai (iš jų 5 852 – žydai ir karaimai, 365 – rusai).
Daugumą sudarė valstiečiai – 58 162 baudžiauninkai ir 18 711 laisvųjų. Bajorų ir
miestiečių būta apylygiai – atitinkamai 5 612 ir 5 533. Be jų, dar priskaičiuota 392
cechams priklausę amatininkai.4 Antra, amatininkai labiau telkėsi netoli Ramygalos buvusiuose administraciniuose Upytės apskrities centruose: Krekenavojê (nuo
1548 m.), Panevėžyjê (nuo 1568 m.). Ramygala turėjo jausti ir Kėdãinių (kuriuos
jau XVI a. jungė keliai su Krekenava ir Panevėžiu) poveikį. Norint atgaivinti
nuskurdusius po karų ir kitų negandų Lietuvos miestus ir miestelius, XVII a.
žydams leista juose gyventi ir išpažinti savo tikėjimą, laisvai prekiauti bei verstis
amatais (realiai sąlygos sudarytos po 1742 m.). Žydai greitai įsigalėjo prekyboje ir
kai kuriuose amatuose. Neabejotinai žydų amatininkų būta – bent nuo XVIII a.
antrosios pusės – ir Ramygaloje. Kaip rodo S. Aleksandrovičiaus tyrinėjimai, iki
XVII a. vidurio LDK miesteliuose labiausiai paplitę buvo kalvio, batsiuvio, siuvėjo,
skerdiko (mėsininko), malūnininko amatai. Jais vertėsi nuo 61 (malūnininkai) iki
140 (kalviai) amatininkų.5 Tie patys amatai vyravo iki XVIII a. pabaigos. Miestelių
amatininkai dažniausiai aptarnaudavo vietinius miestelėnus, dvarus, aplinkinių
kaimų gyventojus bei pravažiuojančius asmenis. Dalį amatininkų sudarė atvykėliai.
Kadangi kai kurie amatai buvo sezoniniai arba neturėjo pakankamos paklausos,
nemažai amatininkų buvo įvaldę kelis amatus, kartais net negiminingus. Visi šie
bruožai turėjo būti būdingi ir Ramygalai. Jos ir apylinkių amatininkams dar teko
taikytis prie nuolatinių pavasario potvynių ir sunkiai išvažiuojamų kelių rudenį.
Daugiau ir konkretesnių žinių apie amatus Ramygaloje ir valsčiuje rasta
carinės Rusijos laikotarpiu, bet jau po baudžiavos panaikinimo. XVIII a. pabaigoje
Ramygalos miestelis buvo labai sunykęs – 1799 m. jis turėjo tik 185 gyventojus.
XIX a. jų skaičius augo labiausiai dėl Ramygaloje apsigyvenusių po baudžiavos
panaikinimo valstiečių ir žydų. Pastaruosius XIX a. pirmojoje pusėje Rusijos senato
potvarkiai įpareigojo iš kaimų keltis į miestus ir miestelius. E. Gabulaitės surinktais duomenimis, 1849 m. Ramygaloje gyveno apie 90 žydų. 1833 m. Ramygaloje
buvo 454 gyventojai, 1859 m. jų būta 1 116, 1897 m. – 1 329, 1905 m. – 1 323.
Kun. B. Barausko duomenimis, Ramygalos parapijoje tikinčiųjų skaičius 1830–1909 m.
išaugo nuo 4 189 iki 8 250.
Jei amatų, kaip verslo šakos, raidai visą laiką svarbią reikšmę turėjo prekyba,
tai nuo XIX a. antrosios pusės prisidėjo dar vienas veiksnys – pramonės augimas.
Amatininkų dirbinius palengva ima išstumti pramoniniai gaminiai. Tas pro4
L u k š i e n ė M . Lietuvos švietimo istorijos bruožai
cesas paspartėjo XX a. pradžioje. Kaip
XIX a. pirmojoje pusėje, Kaunas, 1970, 1 lentelė.
tik tuomet pradėjo formuotis požiūris 5 Meilus E. Ten pat, p. 84.
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į meniškus rankų darbo gaminius iš įvairių medžiagų kaip į tautos vertybes,
kultūros paveldo dalį. Šis požiūris atsispindėjo A. Jaroševičiaus albume „Lietuvių
kryžiai“ (1912), Lietuvių dailės draugijos sumanymuose surinkti ir eksponuoti amatininkų darbus Peterburge „Naminių išdirbinių“ parodos Lietuvių skyriuje (1913),
prie draugijos steigti Dailės ir etnografijos muziejų. Kartu atkreiptas dėmesys į
gerų amatininkų stygių Lietuvoje, norėta kurti amatų mokyklas, teikti daugiau
informacijos apie amatininkus.6 Vis didėjantis susidomėjimas amatininkais ir jų
darbais, ypač turinčiais meninę vertę, prisidėjo prie to, kad žinome vieną kitą
XIX a. antroje pusėje–XX a. pradžioje Ramygalos valsčiuje gyvenusio ar dirbusio
amatininko pavardę. Daugumai jų sunkiai sekėsi išgyventi iš savo amato, išmokto
iš tėvų, giminaičių, kaimynų ar pagarsėjusių meistrų, todėl jie buvo priversti keliauti iš vienos vietos į kitą, turėti papildomą užsiėmimą. Juozas Petrulis, surinkęs
duomenis apie medžio drožėjus, kurių dirbiniai plito ¨riškiuose ir pasiekė kitas
apylinkes, tarp jų ir Ramygalos, nurodė šiuos keliaujančius amatininkus: Petrą iš
Ramygalos, kuris Ėriškiuose buvęs apie 1900–1905 m. ir drožęs šaukštus, samčius,
staklių šaudykles, krucifiksus („mūkas ant kryželių“), šventųjų skulptūrėles; Praną
Bručą (apie 1860–1925), kilusį iš Pavinkšnių k. (Naujåmiesčio vls.), kurio darytas
šventųjų skulptūras 1890–1920 m. buvo galima rasti Upytės, Ėriškių, Ramygalos
apylinkių valstiečių kiemuose, laukų pakelėse, kapinaitėse; dievadirbį Joną Danauską iš Pùšaloto. Iš vieno žymiausių medžio meistro Vinco Svirskio (1835–1916)
darbų J. Petrauskas paminėjo tik 1895 m. kryžių Ėriškiuose, Jurgio Urbonavičiaus
sodyboje.7 Kiti šaltiniai rodo, kad V. Svirskio darbų būta Truskavõs bažnyčioje
(šventųjų statulos) ir aplinkinių Padvarnių (Padvarninkų), Ókainių, Dvaríškių,
Bartk¿nų, Pašiliÿ, Properšos (Praperšos) kaimuose.8 Irena Kostkevičiūtė suminėjo
ir keletą V. Svirskio sekėjų Ramygalos valsčiuje. Vienas jų – dievadirbys Rakuiža, V. Svirskio amžininkas, gyvenęs Påuslajo–Dvariškių k., miręs 1910 m. Jis
bažnyčioms meistravo įvairius baldus ir šventųjų statulas, kryžius, mėgo drožti
velniukus. Vienas jo darbų – koplytėlė A¹ciškio kapinėse – panaši į Anciškio
bažnyčią su beveik vidutinio ūgio Kristaus statula. Galbūt Rakuiža yra 1906 m.
Anciškyje pastatyto paminklo „Kryžių nešantis“ autorius. Tą vienintelį Lietuvoje
paminklą, skirtą išvykusiems į Ameriką kaimo žmonėms, Česlovas Kudaba nufotografavo ir siūlė įrašyti į saugotinų istorijos paminklų sąrašą.9 Kiti dievadirbiai
buvo jaunesni, gyvenę bei dirbę ir nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu: Motiejus Švėgžda (Pavermenio k.), Juozas Švėgžda ir Izidorius Stankevičius (abu iš
Padvarni¹kų II arba Babilių k.).10 Neabejotinai medžių drožėjų būta daugiau, bet jų
pavardės nenustatytos. Ramygalos valsčiuje, tarp Ku»šių ir Dani¿nų kaimų,
stovėjo ąžuolinis koplytstulpis, kurį šio 6 Lietuvos žinios, 1913, nr. 150, 154.
7
krašo amatininkas išskaptavo 1863 m. 8 Upytė, Vilnius, 1986, p. 83–86.
Lietuvių liaudies menas. Mažoji architektūra, Vilnius,
sukilėliams, ištremtiems į Sibirą, prisi1990, kn. 2, nuotraukos nr. 459, 464–466; Panevėžio
rajonas:
albumas, Panevėžys, 2006, p. 37; Juodaminti. Be dailiai išdrožtų skulptūrėlių,
k i s V . Balys Buračas, Vilnius, 1971, nuotrauka
paminklo viršūnę puošė geležinis krynr. 110; Kostkevičiūtė I. Vincas Svirskis, Vilnius,
1966, p. 52, 100–103.
žius, padabintas saulute.11 Iki 2010 m.
9
Gimtasis kraštas, 1988, nr. 21.
Ramygaloje (Panevėžio g. 26) stovėjo 10 Kostkevičiūtė I. Ten pat, p. 133–137.
vietinės reikšmės medinės architektū- 11 Pečeliūnas P. Teisybės kaina, Vilnius, 1998, p. 12.
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Šis dviaukštis koplytstulpis su kryžiumi ir skulptūrėlėmis, sukurtas XIX a. pab.,
stovėjo prie namo Panevėžio g. Iš Alvydo Samėno asm. archyvo
A. Marozo vėjinis malūnas Ramygaloje. Iš Kazimiero Melaikos asm. archyvo

ros paminklas, sukurtas XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje:
dviaukštis koplytstulpis su ornamentuotu kryželiu ir Marijos,
Nukryžiuotojo, pietos, Florijono, Jurgio, Jono Nepomuko, Roko
skulptūrėlėmis.
Literatūroje minimi ir kitų sričių amatininkai. Tai meistras nuo Ramygalos Biliūnas, statęs Vaivådiškių kepurinį vėjo
malūną (Ukmergės vls., Pagirių k.)12, kalviai Antanas Gedvila
iš Ramygalos ir Antanas Markevičius iš Ramygalos apylinkių,13
krosnių mūrijimo ir kitų amatų meistras, taip pat daraktorius
ir draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas Raguvõs, Ramygalos, Kavãrsko, Trošk¿nų vietovėse Jonas Venckavičius.14 Beje, Siuvėjas, daraktorius,
siuvėjo amatu vertėsi kitas daraktorius ir spaudos platintojas spaudos platintojas,
Adomas Ladukas (1852–1930) iš Raukštónių k., nuo 1892 m. knygnešys Adomas
gyvenęs Garšviÿ k., Kazimiero Ūdros namuose, o 1896 m. Ladukas
nuteistas dvejus metus kalėjimo ir trejus
metus tremties į Vologdos guberniją.15 12 Andrejevas A., Morkūnas E. Vėjo malūnai, Vil
1918–1940 m. amatų raidoje ma- 13 nius, 1982, p. 14, 26, 34.
Lietuvių liaudies menas. Mažoji architektūra, Vilnius,
tome jau anksčiau minėtas tendencijas.
1992, kn. 3, p. 9.
Sparčiai augo pramoninių prekių pasiū- 14 Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmetis: mokslinės
konferencijos medžiaga. Panevėžys, 2004, p. 49.
la, bet daugumai gyventojų jos buvo 15 Merkys V. Lietuvos valstiečiai ir spauda XIX a. pabai
goje–XX a. pradžioje, Vilnius, 1982, p. 98, 100, 104–106.
per brangios. Amatininkų dirbinių ir
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paslaugų poreikis labiausiai pasijusdavo tuomet, kai sumažėdavo galimybių įsigyti
dažno vartojimo prekių krautuvėse ar kitose prekybos vietose. Taip buvo abiejų
pasaulinių karų metais, per ekonomines krizes, sovietmečio pradžioje. 1939 m.
Lietuvoje (be Klaipėdos krašto) buvo 48 tūkst. amatininkų, iš kurių 30 proc.
vertėsi amatais kaip pagalbiniu verslu. Tarp amatininkų daugiausia buvo siuvėjų
(26,1 proc.), kalvių (11,4 proc.), batsiuvių (8,2 proc.).16 Panevėžio apskrityje, kuri
turėjo 181 200 gyventojų, 81,2 proc. jų užsiėmė žemės ūkiu, o likusieji – kitais
verslais.17 Ir toliau būta keliaujančių amatininkų, miestuose ir miesteliuose stengėsi įsitvirtinti kasdienius gyventojų poreikius tenkinantys amatininkai. Dažnai
jie būdavo įvaldę kelis amatus, turėdavo papildomų užsiėmimų. Tarp jų jau kiek
daugiau buvo pasimokiusių amatų mokyklose (Lietuvoje 1939 m. veikė 11 vidurinių
ir 2 žemesniosios amatų mokyklos, kuriose mokyta 32 specialybių), visuomeninių
organizacijų kursuose.
Panašūs procesai vyko ir Ramygalos valsčiuje. Per nepriklausomos Lietuvos
laikotarpį Ramygalos miestelio gyventojų skaičius išaugo nežymiai – nuo 1 246
(1923 m.) iki 1 600 (1939 m.). Tarp jų XX a. pirmajame ketvirtyje būta 350 žydų.
Bemaž nesikeitė Ramygalos parapijiečių skaičius – apie 6 700–6 800. Po Ramygalos valsčių, turėjusį apie 12 tūkst. gyventojų, kaimus ir vienkiemius, pėsti ir
važiuoti keliavo amatininkai, įskaitant smulkius prekybininkus žydus, vadinamus
kromelninkais, kurių dalis, be parduodamų ar mainomų prekių, dar siūlydavo batsiuvio (šiaučiaus), siuvėjo, stikliaus ir kt. paslaugas. Siuvėjai, staliai dažniausiai
dirbdavo ir nakvodavo pas užsakovus. Iki Antrojo pasaulinio karo ir dar kurį
laiką po jo valstiečiai dalį daiktų pasigamindavo patys. Moterys iš vilnonių siūlų
mezgė pirštines, audė rankšluosčius, staltieses, medžiagą apatiniams drabužiams,
lovatieses (kapas) ir pan. Ne vienas vyras mokėjo gaminti smulkesnius namų
apyvokos daiktus iš medžio. Nagingesnio valstiečio ar amatininko dirbinys patekdavo į kolekcionierių rankas ar muziejus. 1938 m. Vytauto Didžiojo kultūros
muziejaus surengtoje etnografinėje parodoje tarp kitų eksponatų buvo parakinė iš
Miškínių k., buožė (bezmėnas) iš Aukštådvario k.18
Ramygaliečių atmintis išsaugojo tik dalies amatininkų pavardes. Kun. Bronislovo Barausko tėvas Jurgis Barauskas (gim. 1875) iš Praperšos k., būdamas apie 20
metų, pramoko siuvėjo amato. Jis buvo baigęs keturis pradžios mokyklos skyrius,
platino draudžiamą lietuvišką spaudą, kurią gaudavo iš dantų gydytojos J. Janulaitytės (vėliau ištekėjusios už J. Biliūno), iš jos gaudavo ir būsimasis kalbininkas
Juozas Balčikonis. Siuvėjo amatu vertėsi ir Kazimieras Gabulas iš Žudžiÿ kaimo.
Kitas to kaimo gyventojas Julius Barauskas garsėjo kaip vienas geriausių apylinkės kalvių. Anksčiau minėtas J. Petrulis nustatė, kad apie 1924–1927 m. Upytėje
gyveno ir drožė žaislus, buities daiktus, mūkeles Ambroziejus Slučka (gim. 1887),
kilęs nuo Sùbačiaus. Nors žinoma, kad Butrimoniÿ k. buvusi molinių puodų
degimo krosnis, bet kas puodžiaus amatu užsiėmė ir degė, jau neprisimenama.
Įvairiose Lietuvos vietose dirbo neeilinės biografijos amatininkas truskavietis 16 Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius, 1966,
t. 1, p. 52.
Dominykas Leparskis (gim. 1902 m. Vi17
Kviklys B. Ten pat, p. 555.
dulaukių k.). Jis baigė Truskavõs pra- 18 Etnografinė ir foto paroda V. D. kultūros muziejuje
džios mokyklą, buvusio caro kareivio,
Kaune, Kaunas, [1938], p. 16, 18.
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Jono Sabaliausko batų
dirbtuvė Ramygaloje

Broniaus Plaktuko kirpykla
Ramygaloje.
Iš A. Samėno asm. archyvo
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taip pat truskaviečio, Juliaus Slivkos būryje kartu su kitais savanoriais dalyvavo
mūšyje su bolševikais, puolant Truskåvą. Vėliau jis dar talkino atvykusiam iš Jonavos dekoruoti Truskavos bažnyčią dailininkui Juozui Ignatavičiui. Jų pažintis ir
bendras darbas tęsėsi Jonavojê, į kurią D. Leparskis persikėlė norėdamas išmokti
staliaus amato. Čia jis padėjo J. Ignatavičiui tapyti dvi J. Mateikos paveikslo
„Žalgirio mūšis“ kopijas. Viena jų buvo skirta Maironio namams, kita – Generaliniam štabui Gedimino gatvėje Kaune. Jonavos šaulių užsakymu, minint Lietuvos
Nepriklausomybės dešimtmetį, D. Leparskis padirbo įspūdingą kryžių, kuris buvo
pastatytas Jonavos pakraštyje, prie plento į Ùkmergę. Kitas jo darbo kryžius
stovėjo Karo muziejaus steigėjo V. Nagiaus-Nagevičiaus dvare Žema¤tkaimyje.
Jonavos geležinkelininkų salę puošė šio amatininko nulipdytas molinis Vytauto
Didžiojo biustas. Visi šie darbai buvo sunaikinti sovietmečiu (šaulių kryžius Jonavoje atstatytas 1990 m.). Ketvirto dešimtmečio pradžioje D. Leparskis persikėlė
į Kauną. Čia mokėsi pas inžinierių Julijoną Jankauską, turėjusį fotocinkografijos
ir mechaninę dirbtuvę, lankė dekoratorių kursus, dirbo geležinkelių dirbtuvių liejykloje. Pastarojoje jis užbaigdavo jau nulietus darbus, tarp kurių buvo P. Rimšos
„Lietuvos mokyklos“ antrasis variantas, B. Bučo Maironio antkapinis bareljefas.
Antrąjį pasaulinį karą praleidęs Žeimiuosê, Kėdainiuose, D. Leparskis vėl grįžo
į Kauną. Autoremonto įmonės liejykloje jis liejo Lenino, Stalino, Kapsuko skulptūras. Jau būdamas pensijoje tapo Kauno muzikinio teatro butaforininku: tai jam
netrukdė laisvu laiku dekoruoti bažnyčias, gaminti altorius Raguvojê, Rõkiškyje,
Šventôbrastyje, Juodãičiuose, Troškūnuose, Krekenavojê.19
Pačioje Ramygaloje avalynės parduotuvę ir taisyklą turėjo Balakauskas, batsiuviais dirbo J. Sabaliauskas, Jonas Samėnas (1885–1940), kuris su šeima 1926 m.
persikėlė iš Vadõklių į Ramygalą. Bronius Plaktukas turėjo kirpyklą. Pranas
Plaktukas ir Vladas Astapkavičius buvo pagrindiniai gyventojų, įvykių ir švenčių
fotografai. Ramygalos pakraščiuose stovėjo keletas kalvių. Viena jų – netoli kapinių, prie Upytės. Ramygaloje gyveno žydas puodžius, bet jo pavardė nenustatyta.
Prieš nacių okupaciją Lietuvoje buvo apie 13 800 įvairių artelių ir dirbtuvių
(295 artelės, 760 dirbtuvių). Po karo jų sumažėjo – veikė 110 artelių ir 10 tūkst.
Avalynės taisyklos
darbuotojai. Mykolas
Samėnas (pirmas
kairėje) ir kt.
siuva ir taiso batus.
Iš A. Samėno
asm. archyvo

19

J a n k a u s k a s V . Ko
nenusinešė laikas, Jonava, 1992, p. 73–80.
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Buitinio aptarnavimo
kombinatas,
įkurtas Ramygaloje
7-ajame dešimtm.
Iš A. Samėno
asm. archyvo

amatininkų. Maždaug ketvirtadalis jų dirbo kirpyklose, avalynės taisyklose. Ramygaloje minėto J. Samėno sūnus Mykolas (1913–2003) taisė avalynę artelėje.
V. Plaktukas dirbo kirpėju. Artelės, kurios buvo menkai aprūpinamos reikalingomis medžiagomis, visoje Sovietų Sąjungoje likviduotos 1960 m. jas pakeitė buitinio aptarnavimo kombinatai (vėliau pavadinti paviljonais). 7-ame dešimtmetyje
Ramygalos buitinio aptarnavimo kombinatui priklausė malūnas, vilnų karšykla,
lentpjūvė, įvairios dirbtuvės (madų, fotoateljė, kirpykla, laikrodžių taisykla).
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Ramygalos žydai
Joana Jakienė (Zupkaitė)

Ramygaloje buvo daug mažų krautuvėlių, kur prekiaudavo žydai.
Iš Panevėžio kraštotyros muziejaus archyvo

Žydų Ramôgaloje buvo daug. Kaip ir kituose Lietuvos miesteliuose, jie
vertėsi prekyba. Tarp žydų nebuvo girtuoklių, mušeikų, jie stengdavosi gyventi
taikiai, bet ką nors apgauti nesigėdydavo.
Turgaus aikštės viduryje stovėjo didelis, platus namas, kuriame daugiausia
gyveno žydai. Jie turėjo mažų krautuvėlių: prekiavo smulkmenomis, rašymo priemonėmis, kartais – ir silkėmis. Tas krautuvėles mėgo mokiniai, nes pavykdavo
nusiderėti centą kitą su sąlyga, kad ateis pirkti ir kitą kartą. Žydai mokėdavo
prekę girti arba patardavo ieškomą prekę pirkti pas savo kaimyną ar draugą.
Biznio atžvilgiu jie vienas kitą paremdavo.
Žydai švęsdavo šeštadienį. Jau penktadienį lietuvės jiems skalbdavo, grindis
plaudavo, prinešdavo vandens. Net žvakių jie uždegti šeštadienį negalėdavo.
Lietuviai sekmadienį, išėję iš šaltos bažnyčios, eidavo pas žydus pasišildyti,
arbatos išgerti. Nors prinešdavo purvo, sniego, bet žydai už tai nepyko, nes užsimegzdavo draugystė, bendradarbiavimas, iš to žydai turėjo naudos. Lietuviai iš
jų pirkdavo reikalingų prekių, o žydai iš jų – grūdų, paukščių, kiaušinių, šerių,
arklių uodegų plaukų, skudurų, malkų ir kt.
Ramygaloje gyveno žydelis Leibukas. Jis, eidamas per kaimus, nešdavosi
šiokių tokių prekių: adatų, siūlų, cukraus, saldainių, silkių – kiek galėjo panešti.
Prekes parduodavo arba mainydavo į jam tinkamus daiktus. Jis buvo gerbiamas,
galėjai su juo pasitarti kai kuriais klausimais arba tiesiog paprašyti patarimo.
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Leibukas buvo tipiškas žydelis – senas, su balta barzdele, vėjo nugairintu
raudonu veidu, charakteringa žydiška kumpa nosimi. Kai kaimo vaikai neklausydavo
vyresniųjų, žadėdavo juos atiduoti Leibukui. Didesnieji jo nebijojo, o mažesnieji
slėpdavosi. Atėjus Leibukui šeimininkė skųsdavo vaikus, kad neklauso, ir liepdavo
juos išsinešti, o Leibukas uždainuodavo: „Šok, šok, mataruok, kas priguli, atiduok.“
Visiems sukeldavo juoko, o Leibukas šokdavo ratelius, iškėlęs rankas vartydavo.
Antras žydas, kuris važinėdavo po kaimus, buvo Aplis. Įvažiavęs į kaimo gatvę, šaukdavo: „Kučkaili, bušmahi, peli maiši“ (nuo trąšų maišai), seni špiži
(seni špižiniai puodai), maini ant spatkeli, torielki (lėkštutės)“. Jis rinkdavo viską:
senus skudurus (gera valiuta), kiaulių šerius, kaulus. Visa tai tiko kaip žaliava
pramonei. Aplis turėdavo įvairesnių prekių, nes važinėjo su arkliu ir mainydavo
neapsigaudamas.
Ramygaloje buvo dvi sinagogos. Viena mūrinė, nenaudojama – toliau nuo
Vadoklių gatvės, o kita medinė – prie Vadoklių gatvės. Čia šeštadieniais su pagalvėlėmis, kuriose buvo įdėta paklodė apsigaubti, susirinkdavo gan daug žydų.
Po pamaldų išeidavo visi kartu triukšmingai tęsdami pokalbius. Sakoma, kad
žydai sinagogose aptardavo visus reikalus.
Artimiausias mūsų kaimynas buvo žydas Levinas Lipmanas. Jis turėjo
dviejų aukštų mūrinį namą ir manufaktūros parduotuvę. Prekiavimo dieną prie
durų stovėdavo pasamdyta žydaitė, kuri šaukdavo – kviesdavo pirkėjus, girdama
prekes. Jei pirkėjas neturėdavo pinigų, duodavo išsimokėtinai. Jis turėjo tris dukreles ir vieną sūnų. Visi vaikai buvo dar nedideli, kartu gyveno sena žmonos
motina. Šeimoje – 7 asmenys, bet prasimaitindavo iš prekybos. Levinas domėjosi
politika. Žinojo, kada kalbės Hitleris, tada ateidavo pas mus pasiklausyti radijo.
Mes klausdavome, ką Hitleris sakė. Jis tik suniurzgėdavo, parodydavo, kad blogai,
kraipydamas galvą.
Kai gimė jo sūnus, krikštynos buvo didelės. Susirinko daug žydų, svarbiausia, rabinas, „rieznikas“ – žinantis, ką galima žydui valgyti, o ko ne – „nechožez“. Jis pats pjaudavo gyvulius, vištas ir pranešdavo apie tai žydams. Kai
susirinkdavo į krikštynas, visi žydai balsu melsdavosi kampuose. Vaiką laikydavo
rabino sūnus ant rankų pagalvėje. Pagrindinę apeigą atlikdavo „rieznikas“, kai jis
uždėdavo vaistų, vaikas ir visi žydai labai šaukdavo, linkčiodavo. Po to vaiką –
sūnų perduodavo tėvui. Po geros valandos visi žydai išeidavo kartu. Berniukus
prižiūrėdavo ir vystydavo tėvas. Visi buvo laimingi, sulaukę sūnaus.
Pagal žydų religiją jungtuvės turėjo vykti kryžkelėje. Šiai apeigai naudojo
Vadoklių ir Varšuvos gatvelių sankryžą netoli medinės sinagogos.
Labai iškilmingos buvo rabino dukters su fabrikantu iš Kauno vestuvės.
Rabinas gyveno netoli progimnazijos, toje pačioje pusėje, nuo senumo papilkėjusiame rąstų namelyje. Pats rabinas buvo gan senas, su barzdele. Jo duktė kažkur
mokėsi, buvo labai graži, šviesių plaukų, apvalaus veiduko.
Vestuvių apeigos prasidėjo miestelio centre. Čia susirinko miestelio dūdų
orkestras ir daug žydų be žmonų. Visi dideliu pulku, priekyje grojant orkestrui,
nužygiavo prie rabino namų. Rabino duktė, labai gražiai apsirengusi, sėdėjo gėlėmis papuoštoje, didelėje kėdėje – kaip soste – ir laukė jaunikio. Visi sustojo prie
rabino namo, orkestras grojo. Jaunikis atsistojo prie namo laiptukų.
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Ant pirmo laiptuko buvo padėtas brangus moteriškas rankinis laikrodukas – jaunikis jį pakėlė ir padavė patarnautojui, užlipo ant to laiptuko. Tada
kitas svečias padėjo ant to laiptuko pinigų. Jaunikis juos pakėlė ir vėl palipo.
Ant kito laiptuko buvo padėta supakuota dovana ir t. t. Tada jaunikis, įėjęs į
namą, paėmė jaunąją už rankos ir iškilmingai išsivedė į gatvę. Atėję į minios
priekį, grojant orkestrui, jaunieji ėjo pirmi, užpakalyje – žydų minia. Visi ėjo į
jungtuvių vietą prie sinagogos, į kryžkelę. Čia jau jų laukė žydai su baldakimu
(t. y. keturkampė medžiaga, ištempta ant 4 lazdų). Jaunieji sustojo po baldakimu,
žydai balsiai meldėsi. Jauniesiems davė po taurę vyno. Jaunieji, sukryžiavę rankas, iš taurių gėrė vyną ir staiga metė jas ant grindinio į vieną vietą. Jaunikis
turėjo koja sudaužyti tas taures. Jam tai pavyko – vadinasi, laimingai gyvens. Po
jungtuvių visas pulkas žydų grįžo į rabino namus.
Žydų vestuvėse kitokių valgių nebūna, tik saldumynai ir vynas – midus.
Šokdavo susikibę rankomis į mažesnius ir didesnius ratelius – į vieną, į kitą pusę,
pakilnodami kojas. Jaunųjų nebuvo matyti.
Einant nuo aikštės žemyn, Vadoklių gatvės dešinėje pusėje stovėjo didelis,
platus namas. Jame buvo įvairių prekių parduotuvė, kuri priklausė Deičiams. Ten
buvo didelis kiemas ir sandėliai. Į krautuvę įėjimas buvo iš aikštės. Gyveno du
ar trys vyrai ir dvi merginos. Visi suaugę. Vyriausioji, Feigė, buvo labai negraži,
dirbo parduotuvėje. Vyrai supirkdavo grūdus iš ūkininkų ir veždavo arkliais
į Panevėžio malūnus. Feigės metai jau vertė ieškoti jaunikio. Žydai surasdavo
poras, kad nebūtų neturtingų. Feigė negraži, bet gavo gražų ir labai gerą vyrą.
Jis prekiaudavo parduotuvėje, jiems gerai sekėsi. Po metų sulaukė vaikelio, labai
gražaus berniuko, buvo laiminga šeima.
Progimnazijoj mokėsi žydukų. Jie buvo geri, nuolaidūs, nesipyko su niekuo. Jei reikėdavo, padėdavo, bet kartais juos išnaudodavo. Su mano broliu
mokėsi vienoje klasėje Jutkis. Ramus, paslaugus, kartais ateidavo pasikalbėti. Jo
tėvai turėjo prie aikštės įvairių prekių parduotuvę. Jei ką pirkdavai pas juos,
visada pridėdavo saldainį. Jo pavardės neprisimenu. Mūsų klasėje buvo Cipė,
gera mergaitė, mes jos niekada neskriausdavome. Kita buvo Basė Girzonaitė.
Ji turėjo vyresnėje klasėje brolį – elegantišką, aukštą juodplaukį. Jų tėvas dirbo
Raguvojê vaistininku.
Šalia Deičių sandėlių ir kiemo, greta Levino namo, kūpsojo labai mažas,
senas, susmegęs į žemę namelis. Jame gyveno Vulfoničiaus šeima. Visi jį vadino
Juodu žydu. Jis tikrai buvo juodo gymio, bet labai gerai taisydavo batus. Ir labai
sunešiotus batus jis taip pataisydavo, nuvalydavo, kad atrodydavo kaip nauji.
Turėjo dukterį siuvėją. Atrodo, ji dirbo Panevėžyje. Du vyriokai būdavo namuose,
ką veikė, neaišku. Prieš pat sovietų okupaciją – 1939 m., vakarais sėdėdami ant
suolelio prie savo namo, traukdavo „Internacionalą“. Jie aiškino, kad prie rusų bus
labai gerai. Aš klausdavau, kodėl jie neina dirbti pas ūkininkus. Jie atsakydavo,
kad negalima, nes jie išnaudoja juos.
Jau sovietų okupacijos metais mus iš progimnazijos išvarė, vadovaujant
vienam iš Vulfoničiukų komjaunuolių, patalkininkauti ūkininkui į Juodikonių
kaimą – rauti runkelių. Išėjęs ūkininkas mus ir komjaunuolį išvarė iš lauko, dar
ir apšaukė. Aš Vulfoničiuko paklausiau, dėl ko turime jam nurauti runkelius. Jis
284

ISTORIJA. GYVENIMAS NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE

atsakė, kad buožė gali būti „sabotažininkas“, kad gali palikti lauke runkelius, juos
sušaldyti. Mums visiems, „salkininkams“, buvo nesuprantama...
Miestelio viduryje, „mūrinėje“, gyveno stambus, plataus veido žydas – pavardės nežinojau, o su jo dukra Minke pasikalbėdavau. Ji buvo panaši į tėvą,
mokėsi Panevėžyje. Vieną kartą ji man pasiūlė maldaknygę, kurią paliko moteris,
atėjusi iš bažnyčios pasišildyti. Ji apibūdino mūsų tikėjimą ir pasakė: „Jūsų Dievas
žydas.“ Aš į tai atsakiau, kad mes giminės. Ji nustebo. Paaiškinau, kad Ieva ir
Adomas – mūsų visų protėviai... Pasijuokusios draugiškai išsiskyrėme. Susitikusios
visada pasikalbėdavome, nes ji to norėdavo. Karas mus išskyrė. Vokiečių laikais
Kaune kartą anksti rytą mačiau ją su žvaigžde einančią žydų pulke, apsuptą
vokiečių. Nuoširdžiai jos pagailėjau.
Jau studijuodama Kaune, apie 1947 m., užėjusi su draugais į „Metropolį“,
mačiau ją sėdinčią, apsuptą žydų. Apsidžiaugiau, kad liko gyva, bet prieiti buvo
nepatogu. Kodėl rašau apie ją? Nustebau pamačiusi 2010 m. kovo 27 d. „Lietuvos
žiniose“ nuotrauką, kuri man kažką priminė. Perskaičiusi laikraštį supratau, kad
Minkė yra milijonieriaus Kalmanovičiaus motina, kilusi iš Ramygalos.
Žydai žemės nemėgo dirbti, nebent tik daržus sodindavo. Ir vis dėlto vienas
žydas – Judelis – buvo tikras ūkininkas. Jo ūkis buvo tarp Mikalíškio dvaro ir
Naujådvario. Jis turėjo apie 10 ha žemės. Turėjo daug vaikų, bet 1935–1941 m. jie
buvo dar nedideli. Jis buvo gan santūrus ir su kaimynais nebendravo. Vienintelis
žydas A¹ciškyje buvo Šmuila. Turėjo krautuvėlę. Dvi dukterys buvo „mokytos“,
dirbo krautuvėje. Motina virdavo valgį, o pats Šmuila važinėdavo arkliuku po
kaimus, mainydavo ir supirkdavo viską, kas dar tikdavo pramonei: šerius, skudurus, kiaušinius, grūdus, metalo puodus. Pas dukteris atvažiuodavo žydukai iš
Vadõklių, kurie Anciškio apylinkėje pirkdavo medieną (samdydavo darbininkus,
kurie tinkamai paruošdavo medieną, išsiveždavo). Grūdus veždavo į Panevėžį.
Anciškio mokykla buvo įrengta senovinėje smuklėje (karčemoje). Buvo du
kambariai, po dvi klases viename kambaryje. Šildydavo patalpas malkomis, kūrendami krosnis. Reikėdavo daug malkų, kad krosnyse būtų žarijų, mokykloje
tada būdavo šilta. Mokiniai pas Šmuilą nusipirkdavo silkę, suvyniodavo storai į
laikraštį ir įdėdavo į krosnį ant žarijų. Iškepdavo puikiausiai, ir mokiniai turėdavo
skanius pietus, o Šmuilai buvo „gišeft“.
Ramygalos žydai turėjo ir savo kapines. Jos buvo į rytus nuo miestelio
centro apie 1 km, apaugusios krūmais. Mūsų žmonės jų kapinių vengdavo. Nors
ten buvo daug žemuogių, mes jų nerinkdavome.
Mirus žydui, jo kūnas tuojau būdavo nugabenamas į prieglaudą. Suvyniodavo į baltą medžiagą ir įdėdavo į karstą (jis buvo naudojamas visiems mirusie
siems). Antrą ar trečią dieną nešdavo į kapines, rinkdavo pinigus į dėžutę artimiesiems, raudodavo ir šaukdavo. Laidotuvėse dalyvaudavo daug žydų. Duobę
kasdavo negilią. Ją išklodavo lentomis, paguldydavo kūną, jį apklodavo lento
mis, tada užkasdavo. Palaidoję žydai skirstydavosi iš kapinių po vieną ar po
du į visas puses. Neidavo keliu. Vėliau pastatydavo aukštą akmeninį paminklą
su užrašu.
Prieglauda dar būdavo naudojama pravažiuojantiems neturtingiems žydams
apsistoti. Pastatas buvo apleistas, be grindų, nejaukus.
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Žydai stengdavosi gyventi pasiturinčiai, nevengdami gudrybių. Negalima
pasakyti, kad jie buvo labai sąžiningi. Žydui svarbu lengvu darbu ir protu susikurti gerą, pasiturimą gyvenimą. Reikia mokėti kalbėti ir tylėti...
Mūsų žmonės nevalgydavo vištų kas savaitę. Žydai galėjo „kirsti“ ir veršieną. Žydė atnešdavo mums ne „hošer“ vištą parduoti. Parodydavo vištos kūną,
perdurtą adata – pagal jų tikėjimą draudžiama valgyti. Siūlydavo ir veršienos.
Apie tai spręsdavo „rieznikas“ – gyvulių pjovimo specialistas, religijos žinovas.
Mes, ramygaliečiai, nepastebėjome, kad 1930–1940 m. atsirado naujų amatininkų. Jauni vyrukai atidarė kepyklą, siuvyklą. Jie bendravo su Vulfovičiais, bet to
nedemonstravo. Praėjus kelioms dienoms sovietų okupacijos, jautėsi pagyvėjimas.
Buvo pastatyta tribūna, reiškėsi raudonieji. Atvažiavo pilnas žydukų sunkvežimis,
stora žydė. Ji per garsiakalbį išdrožė kalbą apie būsimą gerą gyvenimą ir skaisčią
ateitį, sugiedojo „Internacionalą“ ir išrūko... Po kiek laiko atsirado atsišaukimų –
kvietimai į mitingą. Vieni agitavo, kad neitume, kiti sakė, kad reikia pasižiūrėti,
kas bus...
Mitinge žmonių susirinko mažai. Pasirodė „naujieji“ ramygaliečiai „batankų
kepėjai“ ir kiti, visai nematyti. D. Jakučiūnas pradėjo mitingą. Pasidžiaugė, kad
dabar gyvensim gerai... Greitai pamatėme pirmuosius rusų kareivius ant nukaršusių
arklių. Vietoj aulinių batų – medžiaginėm juostom apsuktos kojos, o kelnės „galifė“. Žmonės sujudo, stebėjosi. Komunistai aiškino, kad tie arkliai labai patvarūs,
nors negražūs, bet ištvermingi.
Pataisyti situacijai į tribūną užšoko žydelis. Jis parodė savo sugebėjimus
kalbėti, ir publika aprimo, bet pradėjo skirstytis, o sovietinė kariuomenė išjojo
nežinoma kryptimi... Taip baigėsi mitingas.

286

ISTORIJA. GYVENIMAS NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE

Ramygalos žydų darbo, švenčių
ir šeimos papročiai
Irena Zubauskienė

„Nuo Gedimino laikų / visados kartu / su mumis / ir visados atskirai. / Kartu
gyvenome mugėje, / atskirai maldose / ir kapuose, – rašė Algimantas Baltakis“
Manoma, kad pirmieji žydai Lietuvoje apsigyveno XII a. ieškodami prieglobsčio per Kryžiaus karus.
Gedimino valdymo metais (1316–1341) daug žydų atvyko kartu su kitais
amatininkais ir pirkliais. Gyveno atskiromis bendruomenėmis.
Kunigaikščio Vytauto 1388 m. ir 1399 m. privilegijomis žydų bendruomenės
tapo savivaldžiomis...
Ramôgala istoriniuose šaltiniuose minima nuo XIII a. Matyt, nuo to laiko
ir žydai čia gyveno.
Istorikai rašo, kad 1859 m. Ramygalos miestelyje jau buvo sinagoga ir senelių prieglauda. 1910 m. Ramygaloje buvo 1 500 gyventojų, iš jų pusė – žydai.
Ramygalos išplėstos gatvės pavidalo aikštėje, vadinamojoje Ilguoju turgumi,
vienoje įdomiausių šio tipo aikščių Lietuvoje, kas trečiadienį vykdavo turgus. Be
to, rugsėjo 29 d., kovo 4 d. ir birželio 24 d. – dideli jomarkai.
Kasdien pirkėjams savo prekes siūlydavo žydų krautuvėlių savininkai,
manufaktūros. Senųjų ramygaliečių atmintyje išlikę tarpukario Ramygalos gatvių
vaizdai su daugybe žydų namų. Ir ta pati plati Turgaus aikštė su m¾rine, kurioje
buvo kelios žydų parduotuvės. O kiek jų buvo abipus aikštės!
Skanios, šviežios bandelės, moliniai puodai, gražiai pataisyti batai, smagios
kepurės ir kiti amatininkų dirbiniai – tai darbščių žydų rankų darbas. Dar dabar
senolių ausyse tebeskamba malonus balsas, saviška tarme (jidiš kalba), kviečiantis, patariantis pirkti tą ar kitą prekę ne tik miestelyje, bet ir nuvežtą į kaimus.
O kiek jų duota „bargan“ (skolon)! Ir nebijojo, kad kuris nors ramygalietis neatneš
pinigų už jau gautą prekę.
Ramygaliečiams patiko žydų papročiai: krikštynos, ištaigingos vestuvės,
būdinės ir... laidotuvės. Po saule vietos užteko visiems.
Ramygaloje gimė Izaokas Eizikas Benjokobas (1801–1863), kuris leido žydų
tikybinius raštus, įsteigė leidyklą „Kijet Sefer“.
1919 m. Ramygaloje privačiose patalpose buvo įsteigta žydų mokykla. Joje
mokėsi 36 mokiniai.
1932 m. žydų pradžios mokyklos bibliotekoje buvo 217 knygų, 30 skaitytojų,
perskaityta 550 tomų. Ši biblioteka buvo likviduota sovietinės okupacijos metais.
1934 m. Ramygalos progimnazija pavadinta Lietuvos Prezidento Antano Smetonos
vardu. Joje aukštesnėse klasėse kartu mokėsi ir lietuviai, ir žydai. Tada dirbo devyni
mokytojai, du kulto dėstytojai, kurie lietuvių ir žydų vaikus mokė savos religijos.
Draugiškai kiemuose žaidė lietuviai su žydukais, per Kalėdas ar Velykas
ramygaliečių vaikai veltui gaudavo saldainių, dovanėlių, mokykloje puikiai sugy
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vendavo. Niekas klasėse nesistebėdavo, kad šeštadieniais žydai nerašydavo, nedirbdavo, nes „šabas“. Taip buvo įprasta. Visi gerbė jų įsitikinimus.
Klasių žurnaluose, greta lietuvių, buvo įrašytos ir žydų pavardės (jų yra
per 40, išlikusios ir mokslo pažymėjimų kopijos).
1937 m. Ramygalos miestelio plano išraše net 57 žydų tautybės savininkų
pavardės (muziejuje yra kopija). Žemės sklypas buvo skirtas ir Ramygalos žydų
maldos namams.
Greta Ramygalos, Naujådvario kaime, – senos žydų kapinės.
Taikų ramygaliečių ir buvusių gerų kaimynų – žydų gyvenimą nutraukė
karas... Okupacijos metais, 1941 m. rugpjūčio 14 d., naciai į Panevėžį išvarė, išgabeno visus žydų tautybės žmones ir po kelių dienų sušaudė Žaliõjoje gírioje.
Kai kuriems Ramygalos žydams pavyko išsigelbėti, pabėgti į užsienį.
Kas primena buvusią gausią Ramygalos žydų bendruomenę?
Ramygalos žydų kapinėse, apie 300 metrų į rytus nuo miesto, buvo rasta
antkapių iš XVI a. pabaigos, bet rašytiniuose šaltiniuose apie Ramygalos žydų
bendruomenę žinių atsirado tik XVIII a. Rašoma, kad 1765 m. Ramygaloje gyveno – 225; 1947 m. – 190; 1897 m. – 650 (49 proc. visų Ramygalos gyventojų);
1923 m. – 480 žydų (38 proc. visų Ramygalos gyventojų). Kapinės užėmė beveik
2 ha plotą.
Ramygalos maldos namai – sinagoga, arba beit midrash, pirmą kartą paminėta
1859 m. 1883 m. gaisras sunaikino 35 namus (apie sinagogos pastato pažeidimą
nėra žinoma). Laikraščio straipsnyje 1889 m. buvo paminėta Ramygalos beit midrash.
1915 m. rusų armija išvarė žydus iš Ramygalos, ir tik kai kurie grįžo po
Pirmojo pasaulinio karo.
1920–1925 m. Ramygalos žydai susibūrė į oficialią žydų bendruomenę su
septynių žmonių valdžia.
Tarpukariu egzistavo žydų biblioteka ir Talmudo Toros mokykla. Jidiš pradinė mokykla gyvavo keletą metų, vėliau ji pakeista į hebrajų Tarbut mokyklą.
1920 m. Ramygaloje buvo du sinagogos pastatai – vienas medinis, kitas –
plytinis. Plytinio pastato liekanos buvo Vadoklių gatvėje 14 (dabar čia pastatytas
Ramygalos kultūros centras).
Didysis 1929 m. liepos 21 d. gaisras sunaikino 62 namus, žydų biblioteką,
Talmudo Torą ir medinę beit midrash (t. y. abu sinagogos pastatus).
Po gaisro Ramygalos žydų bendruomenė paprašė Lietuvos užsienio reikalų
ministro 10 000 litų vertės medienos naujų maldos namų statybai. Bendruomenė
pažadėjo skolą (medieną) grąžinti per penkerius metus. Iš valstybinio miško gavo
medienos už 6 000 litų.
1932 m. žydų bendruomenė pradėjo naujų beit mitrish – Ramygalos žydų
bendruomenės maldos namų statybą (pagal Ukmergºs inžinieriaus Kazio Germano
1931 m. projektą, įvertinus vietovę vyriausiajam statybų inspektoriui, inžinieriui
Novickui) Vadoklių ir Varšuvos (dabar – Liaudies) gatvių sankryžoje. Nepaisant
to, kad mediena buvo suvežta, Novickas pasiūlė statyti mūrinį pastatą, kuris
tinkamesnis visuomeniniams susibūrimams.
Be to, valdžia paskelbė, kad naujasis pastatas negali būti per arti senojo,
todėl pareikalavo palikti atitinkamą atstumą tarp šių pastatų.
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Buvo numatyta statyti mūrinį pastatą su didinga mene rytinėje pusėje ir
dviejų aukštų vakarinę dalį. Apatiniame aukšte – maldų salė, rytinėje – vestibiulis, papildomas kambarys ir laiptai, vedantys į antro aukšto moterų kambarius
vakarinėje pusėje.
Dvi krosnys, įstatytos sienose, skirtų rytinę ir vakarinę dalis.
Beveik kvadratinė maldų salė turėjo būti su aštuoniais langais (po tris šoninėse
sienose ir po dvi abiejose Toros arkos pusėse rytuose. Salės viduryje – baldakimas...
Ramygalos maldos namų sekretorė H. Braudė derino leidimą praplėsti pastatą į kiemo pusę vienu metu...
1941 m., kai naciai okupavo Ramygalą, getas buvo įkurtas už medinio pastato
Vadoklių gatvėje. Jaunesniuosius žydus atskyrė ir išvežė sušaudyti į Žaliąją girią
už Panevėžio. Likusiuosius grupelėmis po 20–30 žmonių „įkinkė“ į 45-o kalibro
patranką ir už lyno įsakė tempti ją plentu į Panevėžį apie 30 kilometrų. „Atgabentą“ patranką, pririšę prie sunkvežimio, grąžindavo atgal į Ramygalą. Ir taip
vertė tempti patranką vis kitai grupei žmonių, varydami juos į mirtį. Galiausiai
pažemintus ir išvargintus Ramygalos žydus sušaudė rugpjūčio 23 d. Žaliojoje girioje.
Nugriautos abi sinagogos. Ant mūrinės sinagogos griuvėsių pastatyti dabartiniai Ramygalos kultūros namai.
Išlikusios senosios žydų kapinės. Jos yra apie 0,3 km į rytus nuo kelio
Panevėžýs–Kėdãiniai (Via Baltica magistralės), prie buvusio Naujådvario technikos
kiemo. Iš rytų ir pietų kapines juosia ariama žemė, o vakarų pusėje – ganykla,
šiaurinėje – pastatai. Tuos pastatus užstoja kapinių šiaurinėje dalyje augantys
medžiai. Kapinės yra lygioje vietoje. Yra teracinių antkapinių paminklų. Dalis jų
galėjo būti sunaikinta statant gamybinius pastatus.
1991 m. kapinės sutvarkytos pagal architektės N. Eigminienės projektą. Kapinėse pastatytas akmeninis paminklas, ant kurio šlifuoto paviršiaus viršuje iškalta
Dovydo žvaigždė, žemiau – užrašas žydų rašmenimis, dar žemiau – lietuvių kalba:
„Senosios žydų kapinės. Tebūnie šventas mirusiųjų atminimas“.
Kapinės aptvertos horizontalių kartelių tvora (kartelės jau supuvo). Yra
metaliniai dvivėriai varteliai, nuo kurių į dešinę ir į kairę sumūrytos akmenų
tvoros dalys. Išlikę daug senų akmeninių paminklų. Augo medžiai, žolė. Palaidoti
Ramygalos miesto gyventojai.
Ramygalos žydų kapinėse 2013 m. padaugėjo paminkliukų, nes greta kapinaičių tvarkant metalo laužo duobes buvo rasta jose sumestų senų akmeninių
paminklų ir jų nuolaužų. Aplink kasinėjama teritorija užlyginta.
Svečiai iš JAV perskaitė keletą ant paminklėlių išlikusių žydiškais rašmenimis
svarbių įrašų ir juos paaiškino.
Vienas paminklas ramygaliečiams praneša:
Mūsų miela mama,
Nuolanki ir didinga
Rabino žmona
Shosha, Reb Pinchas žmona,
Kuri iškeliavo Anapus 5 dieną
Tyaro mėnesio 5684 metų.
289

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

(P. S. Pagal žydų kalendorių 5 864 m. – 1923 m., Tyaro mėn. – balandis.)
Ant kito parašyta: „Mūsų mielai mamai, Shosha žmonai, mirusiai balandžio 23,
75-erių metų amžiaus“.
Ramygalos senosios žydų kapinės pripažintos valstybės saugomu objektu
2005 m. balandžio 29 d. (Lietuvos kultūros paveldo centras 1994 10 12 kapines
įrašė į išaiškinamų paminklų sąrašą).
2011 m. prie pagrindinio paminklo ir abiejų šonų sumūryta paminklinė
sienelė su Ramygaloje gyvenusių žydų pavardėmis.
Ant buvusios sinagogos (dabar Kultūros centro) sienos 1991 m. atidengta
paminklinė lenta „Čia buvo žydų maldos namai“, o 2011 m. atidengta dar viena –
„1941 m. sunaikinta Ramygalos žydų bendruomenė.“ Abiejose atminimo lentose
yra įrašai ir žydų rašmenimis.
Vienintelės amžinos vertybės – pagarba žmogaus gyvybei, teisingumas,
laisvė, kantrybė, atminimo saugojimas.
Likę gyvi Ramygalos žydai, jų palikuonys retkarčiais aplanko Ramygalą,
kapines, susitinka su buvusiais kaimynais, rašo laiškus.
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Ramygalos paštas
Alvydas Samėnas

Pašto užuomazgų Lietuvoje randama jau XIII a., bet iki XVIII a. jis
naudotas tik valstybinei korespondencijai siųsti. Pradžioje raštus, laiškus gabeno raitieji pasiuntiniai-žygūnai, vėliau
vis labiau plito arklių vežamas paštas.
XVI a. jau buvo reguliarūs pašto ryšiai
tarp atskirų Lietuvos miestų. XVII a.
pašto darbas organizuotas pagal Vakarų
Europos valstybių pavyzdį, o 1699 m.
įvesti specialūs mokesčiai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pašto
reikmėms. Vystantis prekybai ir amatams, plečiantis kelių tinklui, pašto paslaugomis, be didikų, vis dažniau ėmė
naudotis turtingesnieji miestiečiai bei
pirkliai. XVIII a. privati korespondencija
jau gabenama pašto keliais, siunčiama
su dvarų prekėmis, įduodama keliaujantiems pirkliams. Nors tiesioginių žinių
apie pašto ryšius su Ramôgala LDK Ramygalos pašto darbuotojai: Mykolas Samėnas
laikais nerasta, bet galima daryti pa- (pirmas kairėje), Vladas Astapkavičius (antras
grįstą prielaidą, kad miestelio vietinės kairėje), Povilas Mažeika (antras dešinėje).
valdžios ir bažnyčios atstovai, dvari- Iš Ramygalos gimnazijos Kraštotyros muziejaus
ninkai tuomet turėjo galimybę nau- archyvo (RGKM)
dotis paštu. Tiesa, jo paslaugos buvo
brangios. XVI a. vienas svarbus prekybinis kelias ėjo netoli Ramygalos: Ka÷nas–
Ib¸nai–Kėdãiniai–Krekenavâ–Linkuvâ–Žeimìlis–Rygâ1, o XVIII a. keliai Ramygalą
jungė su Kėdainiais, Raguvâ, Šeduvâ, Pånevėžiu, Ùkmerge.
Po 1795 m. Lietuvos paštas pertvarkytas pagal Rusijoje galiojusią tvarką.
Pagrindiniuose pašto traktuose privatus paštas buvo pakeistas valstybiniu, iki pat
Pirmojo pasaulinio karo arklių pašto transportu vežtos ne tik siuntos, bet ir keleiviai. XIX a. antrojoje pusėje įvyko daug permainų Lietuvos pašto organizavime:
atsirado pašto dėžutės (1848 m.), pašto ženklai (1858 m.), registruoti laiškai ir atvirlaiškiai (1871–1872 m.), pašto perlaidos (1897 m.). Pradėjus paštą vežti geležinkeliu
(1861 m.), pamažu menkėjo arklių pašto stočių reikšmė. Po baudžiavos panaikinimo
paštas tapo reikalingas ir valstiečiams, tad imta rūpintis pašto paslaugų teikimu
miesteliuose ir kaimo vietovėse. Be to, nuo 1899 m. beveik prie kiekvieno pašto
įstaigos veikė valstybės taupomosios kasos. Visa tai skatino pašto įstaigų skaičiaus
augimą. 1843 m. Kauno gubernijose jų
buvo 18, 1880 m. – 43, 1900 m. – 91, 1 Lietuvių enciklopedija. Bostonas, 1960, t. 22, p. 140.
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1914 m. – 120.2 Pirmiausia pašto kontoros steigtos Lietuvos apskričių centruose ir
didesniuose miestuose. XIX a. pabaigoje padaugėjo pašto skyrių ir stočių valsčių
centruose ir kituose miesteliuose. Iki jų įsteigimo dalį pašto paslaugų atlikdavo
valsčiaus raštinė. Iš apskrities centro į ją buvo atvežamos gautos pašto siuntos.
Tą darydavo valsčiaus sueigos nutarimu samdytas asmuo. Jis už laiško atvežimą
ar nuvežimą gaudavo 2–5 kp. Brangiau kainavo pinigų išsiuntimas ar gavimas. Iš
raštinės siuntas paimdavo patys adresatai, kaimų seniūnai, rečiau – laiškanešiai.
Raštinėje buvo galima įsigyti pašto ženklų. Norint įsteigti paštą, valsčiaus sueigos nutarimo neužteko. Dar reikėjo surinkti lėšų. Mat už pašto išlaikymą turėjo
būti mokama nustatytą laiką tam tikra pinigų suma – maždaug trejus metus po
600–700 rb.3 Atlikus šias procedūras ir padavus prašymą, reikėdavo laukti valdžios sprendimo. Nors Ramygala valsčiaus centru tapo apie 1861–1862 m., paštas
joje įsteigtas tik 1895 m.4 Tai buvo pašto skyrius, gaunantis siuntas iš Panevėžio
pašto-telegrafo kontoros. 1913 m. jis pertvarkytas į pašto ir telegrafo skyrių.5
Lietuvoje telegrafo ryšio tinklas sparčiai plito nuo 1880 m. Ramygalos apylinkių
dvarininkai telefonais ėmė naudotis 1907 m.6 Vietinės ir tarptautinės telegramos
buvo įteikiamos ir toliau gyvenantiems adresatams, bet už jų pristatymą reikėdavo
mokėti priklausomai nuo atstumo. Siųstos tik rusiškos arba lenkiškos telegramos.
Tai buvo susiję ne tiek su telegrafo aparatais, kiek su tuo, kad pašto tarnautojai nemokėjo ar nenorėjo kalbėti ir skaityti lietuviškai. Net 1912 m. lietuviškoje
spaudoje buvo perspėjama, kad steigiant paštą reikia reikalauti, kad pašto tarnautojai mokėtų lietuviškai. Juoba Vilniaus apygardos pašto ir telegrafo valdyba,
kuri organizavo pašto veiklą Lietuvoje, priimdama į pašto tarnybą, pirmenybę
teikė stačiatikiams. Paštininkai atlyginimą gaudavo kaip valstybės tarnautojai. Jie
turėjo duoti priesaiką ir raštu pasižadėti, kad nedalyvaus streikuose ar slaptose
organizacijose. Tarp pašto valdininkų pasitaikydavo nesąžiningų asmenų. Kaip
tik vienas iš jų buvo Ramygalos pašto skyriaus viršininkas Baškirovas, 1912 m.
pasisavinęs nemažą pašto pinigų sumą.7 Apie Ramygalos pašto darbą, Lietuvą
okupavus kaizerinei Vokietijai, žinių nerasta. Tikėtina, kad pašto turtą suspėta
evakuoti į Rusijos gilumą, o vokiečiai pašto Ramygaloje nebuvo atkūrę.
Nepriklausomoje Lietuvoje jau 1919 m. pabaigoje veikė 92 pašto įstaigos
ir dvi pašto agentūros (tarp jų Pånevėžio, Krekenavõs ir, atrodo, Ramygalos), o
1939 m. – 275 pašto įstaigos, 437 agentūros ir 326 punktai.8 Pašto įstaigos buvo
skirstomas į septynias eiles (kategorijas). Nuo eilės (žemiausia – septinta) priklausė
tarnautojų skaičius ir atlyginimas. 1921 m. vietoje sargų įvesti laiškanešių etatai.
Laiškanešiai gaudavo 160–170 Lt mėnesinį atlygį ir nemokamas mėlynos spalvos
uniformas. Patalpomis, pašto gabenimu
rūpinosi savivaldybės, o pašto darbo
2
Vitkevičius P. Nuo žygūno – į pasaulį, Kaunas,
organizavimu – Pašto, telefono ir te1997, p. 125.
legrafo valdyba, pavaldi Susisiekimo 3 Lietuvos žinios, 1912, nr. 25.
4
Tarybų Lietuvos enciklopedija, Vilnius, 1987, t. 3,
ministerijai. Tarnautojai 1919–1940 m.
p. 500.
rengti Kaune specialiuose kursuose, 5 Viltis, 1913, gruodžio 20 (1914, sausio 2), p. 2.
kurių trukmė nuo 1925 m. buvo dveji 6 Vilniaus žinios, 1907, nr. 95, p. 2.
7
Viltis, 1912, gegužės 13 (26), p. 3.
metai (po penkis mėn. kasmet). Apskri- 8 Vitkevičius P. Nuo žygūno – į pasaulį, Kaunas,
1997, p. 145.
čių ir valsčių centruose steigtos pašto
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įstaigos, kurios, be pagrindinių paslaugų, teikė ir papildomų. Jose pardavinėti
vertybiniai popieriai, žyminiai ženklai, mokėtos pensijos, pavestos valstybės taupomųjų kasų funkcijos (nuo 1932 m.). Pašto agentūros steigtos ten, kur dėl mažo
gyventojų skaičiaus negalėjo pelningai dirbti pašto įstaigos – dažniausiai nedideliuose
miesteliuose ar bažnytkaimiuose. Agentūros priimdavo ar išduodavo paprastą bei
registruotą korespondenciją, pardavinėjo pašto bei žyminius ženklus. Nuo 1930 m.
prisidėjo pašto perlaidos (pradžioje iki 50 Lt, nuo 1933 m. – iki 100 Lt). 1936 m.
daliai agentūrų leista atlikti operacijas su didesnėmis perlaidų ir kitų siuntų sumomis. Agentūrų vedėjų mėnesinis atlyginimas buvo nuo 25 Lt iki 60 Lt, nes jie
priklausė pagalbinių darbuotojų kategorijai. Uždarant ar keičiant pašto agentūrą į
kitą pašto rūšį, vedėjai buvo atleidžiami nepasiūlant kitos tarnybos. Nuo 1927 m.
pradėti steigti pašto punktai, skirti specialiai kaimo gyventojų aptarnavimui. Per
juos gyventojai gaudavo korespondenciją bei spaudą. Adresatai patys siuntas
pasiimdavo iš punkto, dažniausiai sekmadieniais. Jei dideliuose miestuose pašto
siuntos buvo pristatomos adresatams tris kartus per dieną, tai kitur 1–2 kartus
per dieną. Atskirose kaimo vietovėse
(ten, kur buvo geri keliai) gyventojus
nuo 1930 m. aptarnavo laiškanešiai, kitur – pieno nugriebimo punktų vedėjai
arba seniūnai, dirbę pagal sutartis už
papildomą atlygį.
Ramygalos pašto, telegrafo ir telefono įstaiga pradžioje buvo žemiausios,
septintos, eilės ir turėjo tik viršininko
bei laiškanešio etatus. Prie jos buvo
prirašyta pašto agentūra Truskavojê,
kol 1930 m. buvo perorganizuota į
septintos eilės pašto įstaigą. Tuo tarpu Ramygalos paštas tais metais tapo
šeštos eilės įstaiga ir turėjo viršininko bei du laiškanešio etatus. Prie jos
buvo prirašytos A¹ciškio bei ¨riškių
pašto agentūros. Be jų, Ramygalos pašto įstaigai priklausė Juodikónių pašto
punktas, įsteigtas 1934 m. prie pradžios
mokyklos9, ir Pašiliÿ pašto punktas.
Korespondencija iš Ramygalos pašto
buvo gaunama ir išvežama iš punktų
į Ramygalą kasdien. Kadangi poreikis
telegrafui didesnėje Lietuvos teritorijoje
neaugo, bet mažėjo, telegramos buvo Ramygalos pašto Telegrafo ir telefono įstaigos
priimamos ir perduodamos telefonu darbuotojai. Iš RGKM
pašto įstaigose ir agentūrose, kur buvo
telefono ryšys. Ramygalos pašte te- 9 Katinaitė-Krotkienė ?. Judikonių pradžios mokyklos
kronika (1931–1944 m.), [Vilnius], 1999, p. 14, 39.
lefono ir telegrafo paslaugos 4-ame
293

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

dešimtmetyje buvo teikiamos 8–14 val. ir 17–19 val. Už telegramų pristatymą ir
kvietimą telefoniniam pokalbiui reikėjo mokėti nustatytą mokestį. Techninę pašto
įrangą aptarnavo Panevėžio pašto įstaiga, turėjusi specialų mechaniko etatą Panevėžio ir Bíržų apskritims (1937 m. Panevėžio apskrityje buvo 17 pašto įstaigų, 35
pašto agentūros ir 27 pašto punktai). Mechanikais dirbo L. Lomonosovas, Jurgis
Karaška, V. Variakojis.10 Ekonominiais sumetimais mažesniuose miestuose ir miesteliuose pašto įstaigas stengtasi įkurti nuomojamose patalpose, sudarant ilgalaikes
sutartis ir pritaikant patalpas pašto reikmėms. Ramygalos paštas pradžioje buvo
mediniame nedideliame pastate Vadoklių g. Ketvirtame dešimtmetyje jis perkeltas
į šalia pastatytą mūrinį pastatą, kuris išlikęs iki šiol. Pirmasis žinomas Ramygalos
pašto viršininkas buvo D. Kepalas.11 Nuo 1929 m. juo paskirtas Lionginas Vaičiūnas (1901–1941), kuris nacistų vokiečių buvo sušaudytas už bendradarbiavimą su
sovietų valdžia.12 Nuo 1940 m. paštui vadovavo Vladas Astapkavičius. Be nuotraukose nurodytų tarnautojų, žinoma, kad 1933 m. pašte dirbo Feliksas Petravičius.13

Gintneris A. Nuo krivulės iki raketos, Čikaga, 1968,
p. 70 ir kt.
11
Ten pat, p. 211 (nuotrauka yra vinjetėje „Lietuvos
pašto viršininkai 1918–1928 m.“).
12
Iš dokumentų ir prisiminimų apie L. Vaičiūną, Ramygalos gimnazijos Kraštotyros muziejus.
13
Pašto pasaulis, 1934, nr. 1, p. 15.
10
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Žmonių gydymas Ramygalos valsčiuje
Jonas Nemanis

Apie 6 km nuo Ramôgalos miesto, pakeliui į Jotãinių kaimą, buvo Belazaråvos dvaras. Manoma, kad dvaras pavadinimą gavo nuo jo valdytojų – Belozarų.
Apie 1859 m. dvarą paveldėjo Vilhelmas Jasikovičius. Dvare buvo vyno darykla,
gyveno keturios šeimos gyventojų. 1882 m. dvaro valdai, esančiai netoli Jotainių
kaimo, priklausė 266,5 dešimtinės dirbamos žemės, 63 dešimtinės nedirbamos ir
216 dešimtinių miško.
1919 m., sulaukęs 82 metų amžiaus, Vilhelmas Jasikovičius mirė. Tarpukario laikotarpiu, vykdant žemės reformą, iš Belazaravos dvaro buvo skirta žemės
Nepriklausomybės savanoriams. Taip susikūrė Žvalgãičių kaimas.
Prieš keletą metų sunaikintos Žvalgaičių kapinės, kuriose palaidotas Belazaravos dvaro savirininkas Vilhelmas Jasikovičius.
Belazaravos dvarą paveldėjo augintinė, krikšto duktė Vanda. Netrukus ji
ištekėjo už austrų tautybės gydytojo Balio Svolkino. Gydytojui atiteko gerai prižiūrėtas ūkis ir žemės ūkio technika. Gydytojas turėjo automobilį, bet vairuoti
nesiryžo, nes buvo žvairas, todėl samdydavo vairuotoją.
Gydytojas B. Svolkinas tarpukariu pacientus priiminėdavo savo dvare. Pas
ligonius į namus labai retai kada vykdavo, nebent jei kas atvažiuodavo gražiu ir
greitu arkliu, ištaigingais ratais, o žiemą – važiu.
Pas ligonius į namus lankydavosi prie jo dirbęs felčeris Bizdonas (vardo
nežinau), vietiniai jį vadindavo – Bizdoniuku. Felčeris Bizdonas gyveno Jotainių
kaime, bet jis eidavo ir važiuodavo pas visus ligonius, neskyrė nei jauno, nei seno,
nei turtingo, nei vargšo, buvo atsidavęs savo reikalingam ir garbingam darbui.
Žmonės jį labai vertino ir mylėjo už nuolankumą, gerumą ir mandagumą. Buvo
jis paprastas, sukalbamas ir geras medicinos žinovas, savo žiniomis mažai kuo
skyrėsi nuo gydytojo B. Svolkino.
Prisimenu, kaip kasmet gydytojas Balys Svolkinas atvažiuodavo rudeniop į
Ramygalos pradžios mokyklą tikrinti mokinių sveikatos. Pagal sąrašą iškviesdavo
mokinį ir klausdavo: „Kas suopa?“ Jei mokinys niekuo nesiskundė, tuomet arbatinio šaukštelio kotu paspausdavo liežuvį – patikrindavo gerklę, po to akis, ausis
ir sakydavo: „Sveikas, eik prie svarstyklių, pasisverk, pasimatuok ūgį.“
1940 m. Belazaravos dvaras priklausė Vandai ir Baliui Svolkinams su 82 ha
žemės. Jie turėjo keturis vaikus.
Kai sovietinė valdžia pranešė gydytojui B. Svolkinui, kad jo dvaras ir turtas
konfiskuojamas, jis staiga mirė; žmonės kalbėjo, kad jo širdis neišlaikė išgirdus
tokį pranešimą.
Gyvenamasis medinis namas, gražiai išpuoštas, likęs be šeimininkų, ėmė
griūti. Pokario metais rūmai pertvarkyti į tvartą, išdraskytos koklių krosnys. Sodyboje atsirado menkaverčių statinių.
Be šių minėtų medikų, Ramygaloje darbavosi viena akušerė, dantų gydytoja.
Apie 1938–1939 m. mieste buvo atsiradęs gydytojas, kuriam už ligonių gydymą
taip pat reikėdavo mokėti.
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Kaimuose žmonės daugiausia gydėsi vaistažolėmis arba kreipdavosi patarimo į vienintelį Ramygalos vaistininką Gaidamavičių, kuris visuomet žmonėms
padėdavo, patardavo, kokių ir kiek vaistų vartoti.
Pribuvėjos aptarnaudavo gimdyves. Pribuvėja savaitę privalėjo kūdikį prausti,
prižiūrėti. Jos garbingas darbas baigdavosi tik tada, kai kūdikį pakrikštydavo.
Jeigu reikėdavo ligonį operuoti, tai veždavo į Panevėžio ligonines, kurių
buvo ne viena.
Iki 1948 m. Ramygaloje nebuvo nei ambulatorijos, nei poliklinikos.

296

I S T O R I J A . A N T R O J O PA S A U L I N I O K A R O I R P O K A R I O M E TA I

Ramygalos valsčius besikeičiančių
okupacijų metais (1940–1941)
Arūnas Bubnys

Jau sovietinės okupacijos pradžioje Panevėžyjê ir jo apylinkėse pradėjo
organizuotis pogrindinis pasipriešinimas, kurio svarbiausia jėga buvo patriotiškai
nusiteikę šauliai, ūkininkai, aukštesniųjų klasių moksleiviai ir dalis inteligentijos.
Prie jų šliejosi kiti antisovietiškai nusiteikę žmonės. Pačiame Panevėžyje veikė
net kelios pogrindinės organizacijos, turėjusios ryšius su Ka÷no, Šiauliÿ ir kitų
miestų pogrindžiu. Apskrityje buvo panevėžiečių įkurtos pogrindinės organizacijos:
Partizanų lyga, „Žalgiriečiai“. Panevėžyje veikė 1940 m. rugpjūtį Kaune įkurtos
pogrindinės organizacijos „Lietuvos nepriklausomybės lyga“ padalinys, Šiauliuose
buvo įkurtos Lietuvos laisvės armijos padalinys1.
Apie aktyvią pogrindinę veiklą liudijo plačiai skleidžiama pogrindinė spauda.
Jos buvo rasta Vidžiuosê, Tirkšliuosê, Šimonysê, Ramôgaloje ir kitur2.
Neginkluotas lietuvių pasipriešinimas sovietiniam režimui Pånevėžio apskrityje aktyviai pasireiškė 1941 m. sausio 12 d. rinkimų į Sovietų Sąjungos (SSRS)
Aukščiausiąją Tarybą išvakarėse. Apie šio pasipriešinimo apraiškas Panevėžio apskrities komunistų partijos (KP) komiteto sekretorius K. Bobrovas raštu informavo
Lietuvos KP(b) CK organizacinio skyriaus viršininką Danijilą Šupikovą:
„Sausio 12 d. milicijos ir Raudonosios armijos jėgomis buvo organizuota įmonių bei įstaigų apsauga, tačiau, nežiūrint mūsų intensyvaus darbo, besiruošiant rinkimams į SSRS
Aukščiausiąją Tarybą ir rinkimų metu priešiškai nusistatę klasiniai elementai pravedė
savo kontrrevoliucinį darbą kaip mieste, taip lygiai ir kaime, kur išmėtė ir išlipdė kontrrevoliucinių lapelių, masiškai ragino liaudį nedalyvauti balsavime. Priešišką darbą vykdė
dvarininkai, kapitalistai, buožės, buvę policininkai ir kontrrevoliucinių organizacijų nariai.
Pvz., visoje Panevėžio apskrityje intensyviai platinami gandai, kad Tarybų valdžia Lietuvoje
trumpalaikė ir kad ją greitai pakeisiąs senasis režimas. <...> Mieste ir miesteliuose nakties
metu sistemingai buvo naikinami priešrinkiminiai plakatai ir obalsiai, kurie buvo išklijuoti.
Panevėžio mieste I vidurinėje mokykloje, I amatų mokykloje, gatvėse, Naumiesčio v., Sidabravo kaime ir t. t. buvo skleidžiami lapeliai, kurių turinys kvietė boikotuoti rinkimus,
ragino sukilti prieš Tarybų valdžią <...>. Bandyta sutrukdyti mitingus bei susirinkimus
Pumpėnų, Šeduvos, Naumiesčio ir kituose valsčiuose; <...> Pušaloto valsčiuje, Skaistgirių
rinkiminėje apylinkėje naktį sunaikinti partijos ir vyriausybės vadų portretai, išmušti
rinkiminių patalpų langai. <...> Sausio 12 d. Subačiaus m. per pamaldas bažnyčioje
kunigas ragino rinkikus neiti balsuoti, o jei kas eisiąs balsuoti, tai privaląs po to ateiti
pas jį, kad palaimintų ir tik tuo būdu Dievas atleistų nuodėmę, papildytą balsuojant
už bolševikus. <...> Ramygalos v. Kirmėlių k. pradžios mokyklos mokytojas kategoriškai
uždraudė iškabinti mokykloje, kur buvo rinkiminė apylinkė, priešrinkiminius plakatus,
partijos ir vyriausybės vadų portretus. Jam
vadovaujant buvo sutrukdytas balsavimas, 1
G r a ž i ū n a s A . Lietuva dviejų okupacijų replėse
tedalyvavo tik 42 proc. rinkėjų. Vežeckių
1940–1944, p. 17–18.
kaime trys buvę policininkai Baltušnikai 2 Ten pat, p. 20.
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neprileido rinkikų į kaimo rinkiminę apylinkę. Balsavo 37 proc. <...> Skaičiuojant balsus,
urnose rasta daug kontrrevoliucinių atsišaukimų.“3
Už antisovietinę veiklą apskrityje buvo suimta nemaža lietuvių patriotų.
1941 m. birželio 10 d. žiniomis, Panevėžio kalėjime buvo kalinami 248 suimtieji,
iš jų daugiau kaip 100 politinių kalinių. Birželio 14 d. masinių trėmimų metu iš
Panevėžio apskrities, NKGB duomenimis, buvo išvežta 221 šeima (603 žmonės),
daugiausia lietuviai4.
Masinių trėmimų metu kai kuriuose valsčiuose vietos šauliai pradėjo organizuotis į sukilėlių būrius. Tokie būriai atsirado Berči¿nų, Rozalímo, Smiµgių
apylinkėse. Jie pirmieji ir pradėjo atvirą kovą, prasidėjus karui5. Sukilėliai apskrityje
pradėjo veikti jau nuo pirmosios karo dienos. Jie ryžtingai užpuldinėjo nedideles
raudonarmiečių grupes, besitraukiančius sovietinius ir partinius aktyvistus.
Per Panevėžio apskritį ėjo svarbūs Raudonosios armijos ir sovietinio aktyvo
atsitraukimo keliai šiaurės rytų kryptimi (į Latviją ir Rusiją). Dėl to sukilėliams
dažnai tekdavo susidurti su besitraukiančiais sovietais. Nepaisant sunkių ir rizikingų veikimo sąlygų, Panevėžio apskrities sukilėliai iniciatyvą laikė savo rankose.
Jie puldinėjo ir nuginkluodavo besitraukiančius raudonarmiečių būrius, užimdavo
valsčių centrus ir bažnytkaimius, atkurdavo buvusias lietuviškosios valdžios įstaigas. Aktyvūs koviniai veiksmai pareikalavo nemaža aukų – žuvo 39 sukilėliai.
Daugiau žuvusiųjų buvo tik Kauno mieste (162 sukilėliai).
Panikos ir gandų įkiršinti enkavėdistai ir komunistai Panevėžyje ėmėsi areštuoti ir šaudyti gyventojus, padeginėti miestą. Besitraukdami iš Panevėžio miesto
ir apskrities čekistai ir raudonarmiečiai masiškai žudė civilius gyventojus. 1941 m.
birželio 25 d. netoli Panevėžio cukraus fabriko bolševikai sušaudė 19 žmonių,
apkaltinę mėginimu susprogdinti cukraus fabriką. Dauguma čia nužudytųjų (15
žmonių) buvo iš Kùpiškio valsčiaus atvežti suimtieji. Tą pačią dieną NKVD areštinėje
buvo nukankintas tarnautojas Antanas Čilinskas ir inžinierius Vilhelmas Vaišvila6.
Panevėžyje ryžtingai ir žiauriai veikė Lietuvos KP(b) Panevėžio apskrities komiteto
suorganizuoti partinių ir sovietinių aktyvistų būriai, gana gausios enkavėdistų,
milicijos pareigūnų pajėgos, pasipildžiusios atsitraukiančiais iš vokiečių užimamų
teritorijų pareigūnais, kurie prieš atsitraukdami liejo savo įtūžį. Bolševikams
3
pasitraukus, mieste ir jo apylinkėse 4 Savitarpinės pagalbos žinios, 1943 sausio 19, nr. 1–2.
Anušauskas A. Lietuvių tautos sovietinis naikinimas
buvo rasti nužudyti 32 civiliai gyven1940–1958 metais, Vilnius, 1996, p. 111; Lietuvos
gyventojų trėmimai 1940–1941, 1944–1953 metais
tojai, neskaitant 39 žuvusių sukilėlių7.
sovietinės okupacinės valdžios dokumentuose, Vilnius,
Vokiečiai į Panevėžį įžengė anks1995, p. 201.
tų birželio 27 d. rytą. Vakare ir visą 5 Lietuvių tautos sukilimas: 1941 m. birželio 22–28 d.,
moksl. red. A. Bubnys, S. Knezys, Vilnius, 2011,
naktį per miestą dar traukėsi išvengę
p. 413.
apsupimo paskutiniai raudonarmiečių 6 Anušauskas A. Lietuvių tautos sovietinis naikinimas 1940–1958 metais, p. 131; Jegelevičius S.
padaliniai. Priešintis vokiečiams jau nePanevėžys nacių okupacijos metais (1941–1944 m.),
buvo kam: Panevėžyje ir jo prieigose
Panevėžys nuo XVI a. iki 1990, Panevėžys, 2003,
p. 459; Panevėžio apygardos balsas, 1942 rugsėjo 19,
žuvo tik 6 ar 8 vokiečių kariai8.
nr. 34 (38).
Tiksli data nėra žinoma, tačiau 7 Gražiūnas A. Min veik., p. 78.
manytina, kad tą pačią dieną, kai į 8 Jegelevičius S. Min veik., p. 460.
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miestą įžengė vokiečiai, prasidėjo lietuviškosios administracijos atkūrimas. Pirmiausia buvo įsteigtas Panevėžio vietinės apsaugos štabas, kurį formuoti ir kuriam
vadovauti ėmėsi buvęs miesto ir apskrities komendantas, pulkininkas leitenantas
Antanas Stapulionis. Štabo nariais tapo mokytojai J. Elisonas, A. Kasperavičius,
buvęs prokuroro padėjėjas Grigaitis ir teismo sekretorius Jasaitis. Į miesto savivaldybę pradėjo rinktis buvę tarnautojai. Birželio 28 d. jau veikė Panevėžio miesto
valdyba. Laikinai miesto burmistru pulkininkas leitenantas A. Stapulionis paskyrė
Karolį Reisoną, ir jis tas pareigas ėjo iki vokiečių okupacijos pabaigos9.
Vietinės apsaugos štabo rūpesčiu keletą dienų buvo formuojamos miesto
ir apskrities įstaigos, vėliau užsiimta ir kitais klausimais. Sukilėlių štabas nustojo
veikti 1941 m. liepos 17 d., kai vidaus reikalų ministro įsakymu buvo paskirtas
Panevėžio apskrities viršininkas10. Panevėžio apskrities policijos vadu buvo paskirtas Jonas Daniūnas, iki sovietinės okupacijos tarnavęs Šiaulių miesto ir apskrities
policijos vadu11.
Nuo besitraukiančių sovietų smarkiai nukentėjo ne tik Panevėžys, bet ir
visa apskritis, ypač Kupiškio, Pùšaloto, Krekenavos ir Ramygalos valsčių gyventojai lietuviai.
Ramygalos valsčiuje 1941 m. birželio 14 d. iš viso buvo ištremta arba išvežta
į Sovietų Sąjungos lagerius 61 valsčiaus gyventojas12. Kai kurie valsčiaus gyventojai
NKVD buvo suimti dar iki birželio 14 d. didžiojo trėmimo. Agronomas Zigmas
Švoinickas iš Bãrklainių kaimo (gim. 1874 m.) buvo suimtas 1940 m. rugpjūčio
14 d. ir kalintas Kaune. Ypatingasis pasitarimas 1941 m. gegužės 24 d. jį nuteisė
kalėti 8 metus. Tolesnis jo likimas nežinomas13. Påežerio kaimo ūkininkas Mykolas
Kiaulėnas (1880–1950) buvo suimtas 1940 m. rugpjūčio 23 d. Ypatingojo pasitarimo
nuteistas kalėti 5 metus lageryje ir išvežtas į Karagandos sritį (Kazachstanas). Iš
lagerio M. Kiaulėnas buvo paleistas į laisvę ir 1947 m. sugrįžo į Lietuvą14. Miškinių vienkiemio gyventojas Zigmas Bartkus (gim. 1911 m.) buvo suimtas 1941 m.
birželio 2 d. Tolesnis jo likimas nežinomas15.
Prasidėjus karui, 1941 m. birželio 24 d. raudonarmiečiai nužudė 22 metų
amžiaus Ramygalos miestelio darbininkę Stasę Kancytę. Ji buvo nužudyta už tai,
kad iš vieno sovietinio kareivio nusipirko ir paslėpė šautuvą16. Besitraukiantys
bolševikai pirmomis nacių–sovietų karo dienomis nužudė Ramygalos miestelio kalvį
Antaną Marozą (gim. 1900 m.). Pastarojo lavonas buvo rastas tik po dviejų 9
Ten pat, p. 461.
savaičių už miestelio, rugių lauke. Dar 10 Ten pat, p. 462–463.
11
Stankeras P. Lietuvių policija Antrajame pasauliniame
viena siautėjančių raudonųjų auka tapo
kare, Vilnius, 2008, p. 653.
Ramygalos valsčiaus ¨riškių kaimo ūki- 12 Žr.: Lietuvos gyventojų genocidas, t. I, 1939–1941.
Antrasis ir papildytas leidimas, atsak. redaktorė
ninkas Povilas Mažeika (gim. 1913 m.).
B. Burauskaitė, Vilnius, 1999; LGGRTC Archyvinio
Jis buvo nužudytas prie kaimo kapinių.
vardynų skyriaus duomenų bazės.
1941 m. birželio 24 d. sovietai nužudė 13 Lietuvos gyventojų genocidas, 1939–1941. Antrasis ir
Gintautų kaimo ūkininką Povilą Valonį 14 papildytas leidimas, t. 1, p. 831.
Ten pat, p. 420.
(gim. 1898 m.)17. Sovietinis teroras ne- 15 Ten pat, p. 138.
16
Liekis A. LKP agonijos kronika. 1941 m. birželis.
kaltų taikių žmonių atžvilgiu sukurstė
Aukos ir budeliai. Dokumentinė apybraiža, d. II, Vilnius,
antikomunistines nuotaikas ir keršto
1996, p. 82.
jausmus. Dalis patriotiškai nusiteikusių 17 Ten pat, p. 84, 85.
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ir ryžtingų vyrų nusprendė pradėti ginkluotus veiksmus prieš besitraukiančius
bolševikus ir sovietinius kolaborantus. Svarbiausias sukilėlių tikslas buvo atkurti
nepriklausomą Lietuvos valstybę ir pašalinti sovietinę okupaciją, tačiau buvo griebtasi teroro ir pasilikusių komunistų, komjaunuolių ir sovietinių aktyvistų atžvilgiu.
Pirmosiomis nacių–sovietų karo dienomis buvo atkurta valsčiaus savivaldybė ir
policija. Ramygalos valsčiaus policijos nuovados viršininku tapo Mykolas Kuncė
(gim. 1904 m., po karo gyveno JAV). 1941 m. rugpjūčio mėn. Ramygalos valsčiaus
policijos nuovadoje tarnavo 5 policininkai. Policijos viršininkui buvo pavaldus ir
65 asmenų pagalbinės policijos būrys18.
Antisovietinių sukilėlių būrį organizavo ir jam vadovavo Ramygalos miestelio gyventojas Feliksas Matveičikas (gim. 1913 m., 1943 m. nušautas sovietinių
partizanų, palaidotas Ramygalos kapinėse). Būryje buvo apie 30 narių, dauguma
jų buvę šauliai ir pasiturintys ūkininkai. Nedidelės sukilėlių grupės susikūrė ir kai
kuriuose Ramygalos valsčiaus kaimuose. Antrą karo dieną, birželio 23-iąją, netoli
miestelio keli sukilėliai rąstais užvertė Panevėžio–Kauno kelią, siekdami trukdyti
Raudonosios armijos judėjimą. Sukilėliai tuomet turėjo tik vieną šautuvą. Baigiant
statyti užtvarą, iš Kauno pusės atvažiavo dvi raudonarmiečių mašinos. Sukilėliai
pasislėpė krūmuose, o išlipę sovietiniai kareiviai rąstus išmėtė ir nuvažiavo Panevėžio kryptimi. Sukilėliai užtvaros nemėgino atstatyti19. Dar vieną įdomų atvejį
savo pareiškime Panevėžio apskrities NKVD skyriaus viršininkui papasakojo buvęs
Ramygalos valsčiaus Vykdomojo komiteto pirmininkas Ipolitas Kiūras:
„<...> pilietis Kruotka Juozas, gyv. Raukštonių kaime, <...> sustabdė du tankus, ėjusius
nuo Krekenavos link Ramygalos kryptimi, ir pareiškė tankistams, kad vokiečiai jau Ramygaloj, tuo jo pareiškimu tankistai pakilo į paniką ir pabėgo nuo tankų į mišką, kuris
netoli buvo. Ir tuo metu Kruotka Juozas pasinaudojo ta proga išėmė iš tankų šaunamąją
medžiagą ir visokį turtą. <...> vokiečiai į Ramygalą atžygiavo tik už poros dienų po
sulaikytų tankų. <...>“20 (kalba netaisyta – A. B.).
Jau pirmomis vokiečių okupacijos dienomis būrio nariai (tuomet jie save
vadino partizanais, o žmonių dažniausiai buvo vadinami baltaraiščiais) ėmė vykdyti
pasilikusių komunistų, komjaunuolių ir sovietinių aktyvistų areštus, nuginkluodavo
mažas besitraukiančių raudonarmiečių
grupeles. 1941 m. birželio 29 d. sukilė- 18
J. Arieškos 1944 m. rugpjūčio 26 d. tardymo proliai suėmė ir sušaudė invalidų namų ditokolas, Lietuvos ypatingasis archyvas (toliau – LYA),
f. K-1, ap. 58, b. 46500/3, t. 2, l. 216; Panevėžio
rektorių Joną Bagdoną (gim. 1909 m.),
apskrities valsčių 1941 m. policininkų sąrašas-žinyN. Stebºkių kaimo gyventoją ir buvusį
nas, ten pat, f. K-11, ap. 2, b. 828, l. 14; 1941 m.
rugpjūčio mėn. žinios apie Ramygalos valsčiaus
apylinkės komiteto pirmininką Jelevipolicijos nuovadą, LCVA, f. R-729, ap. 1, b. 17,
čių (Julevičių?), aktyvistus Pikauską ir
t. 1, l. 84–85.
Rugienį. Kartu su jais tą pačią dieną 19 LSSR KGB Panevėžio m. skyriaus 1972 m. vasario
27 d. išvada apie 1941 m. Ramygalos baudžiabuvo sušaudyti 6 žydų tautybės asmemąjį būrį, LYA, f. K-11, ap. 2, b. 828, l. 1. 2;
nys ir sunkiai sužeistas Jurgis Jaškūnas.
Liud. B. Bžeckio 1949 m. balandžio 27 d. tardymo
protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 13426/3, l. 49.
Ši egzekucija buvo įvykdyta miestelio
20
I. Kiūro 1944 m. spalio 25 d. pareiškimas Panevėžydų kapinėse. Pasmerktuosius mirčiai
žio apskr. NKVD viršininkui, LYA, f. K-1, ap. 58,
b. P-18594, l. 29.
esą šaudė F. Matveičikas ir trys vo300
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kiečiai. J. Jaškūnas buvo sužeistas į kaklą ir po šaudymo parėjo namo. Po to jis
buvo išvežtas į Panevėžio ligoninę, tačiau po savaitės ligoninėje buvo suimtas ir
uždarytas į Panevėžio kalėjimą. Po mėnesio kalinimo jis buvo paleistas į laisvę21.
Masiõkų kaime F. Matveičiko vadovaujami būrio nariai sušaudė buvusį Ramygalos
valsčiaus vykdomojo komiteto pirmininką Lionginą Vaičiūną (šias pareigas ėjo
nuo 1940 m. lapkričio 1 d. iki 1941 m. balandžio 1 d.), komjaunuolius Mykolą
Pankauską ir Jakučiūną, sovietinius aktyvistus Mykolą Tamokaitį, Povilą Gvezdį
ir Antaną Sabanskį22. 1941 m. liepos mėnesį Ramygalos valsčiaus sukilėlių būrys
buvo reorganizuotas į pagalbinės policijos būrį, kuris buvo pavaldus valsčiaus
policijos nuovados viršininkui ir privalėjo vykdyti pastarojo įsakymus. Valsčiaus
policijos viršininkas nurodymus gaudavo iš Panevėžio apskrities policijos vado.
Ramygalos valsčiaus pagalbinės policijos būryje 1941 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje buvo 65 nariai. Pagalbiniais policininkais (laisvai samdomais) buvo vadinami
buvę kariškiai, policininkai arba šauliai, laikinai pasamdyti viešosios policijos
nuovadoms sustiprinti23.
Pirmomis nacių–sovietų karo dienomis sukilėlių būrys buvo įsteigtas ir Truskavõs miestelyje. Būrį organizavo Lietuvos kariuomenės karininkas Vincas Bagdonas
ir buvęs vietinio šaulių būrio vadas Bronius Grincevičius (žuvo pokario metais kaip
partizanas). Būrio vadu buvo V. Bagdonas. Būrio nariai taip pat vykdė pasilikusių
komunistų, komjaunuolių ir sovietinių aktyvistų areštus bei šaudymus. Sukilėliai
suėmė buvusį Ramygalos valsčiaus žemės ūkio komisijos pirmininką Juozą Jaką,
kuris gyveno Truskavos miestelyje, Ùžnemunės kaimo gyventoją Joną Dargužį.
Suimtieji buvo nuvaryti į Ramygalą ir perduoti vietos policijos viršininkui24. Apytikriai 1941 m. birželio ir liepos mėnesių sandūroje būrio vadas V. Bagdonas įsakė
aktyviam būrio nariui Vladislovui Stankevičiui ir dar keliems kitiems sukilėliams
nueiti į Pašilelės kaimą ir nušauti ten gyvenančią Afimiją Popovienę, kuri esą buvo
komunistė. Popovienės vyras Mitrofanas Popovas karo pradžioje pasitraukė į Sovietų
Sąjungos gilumą. Atvykę į Pašilelės kaimą Popovienę rado namie. V. Stankevičius
Popovienę išsivedė iš namų ir lauke prie krūmų keliais šūviais nušovė. Po to būrio
nariai sugrįžo į Truskåvą ir pranešė V. Bagdonui apie Popovienės sušaudymą25.
Apie A. Popovienės sušaudymą liudytojas Zigmas Slučinskas apklausos metu papasakojo štai ką:
„<...> Stankevičius pareikalavo Popovienės
paso. Padavus pasą suplėšė ir numetė.
Popovienei paklausus, kodėl suplėšė pasą,
atsakė: „Suplėšysime ir tave.“ Po to jis
klausinėjo apie Popovienės vyrą. Popovienė
atsakinėjo, kad nežino. Netrukus aš išėjau ir
ėjau į lauką pjauti dobilų. Iš paskos manęs
Stankevičius ir kitas man nepažįstamas
vyras – gaujos dalyvis varėsi Popovienę.
Varydamiesi Stankevičius turėjo rankoje
pistoletą. <...> Praėjus keliu į dešinę apie
40 metrų Stankevičius liepė lįsti Popovie-

LSSR KGB Panevėžio m. skyriaus 1972 m. vasario
27 d. išvada apie 1941 m. Ramygalos baudžiamąjį
būrį, LYA, f. K-11, ap. 2, b. 828, l. 1, 2, 49, 50;
J. Jaškūno 1947 m. gegužės 13 d. tardymo protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-12346, l. 164.
22
LSSR KGB Panevėžio m. skyriaus 1972 m. vasario
27 d. išvada apie 1941 m. Ramygalos baudžiamąjį
būrį, LYA, f. K-11, ap. 2, b. 828, l. 1, 2, 49, 50.
23
Ramygalos valsčiaus pagalbinių policininkų sąrašas,
LYA, f. K-11, ap. 2, b. 828, l. 6–7; Savisaugos referento
gen. št. plk. I. Kraunaičio 1941 m. rugsėjo 29 d.
raštas visiems apskričių viršininkams ir policijos
vadams, LCVA, f. R-729, ap. 1, b. 18, l. 13 a. p.
24
V. Stankevičiaus 1961 m. sausio 27 d. tardymo
protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 46500/3, t. 1,
l. 180–182.
25
Ten pat, l. 184–185.
21
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nei per spygliuotą tvorą, buvusią prie kelio. Popovienė perlindo ir verkdama ėjo krūmų
link. Tuo momentu Stankevičius paėmė nuo kartu su juo ėjusio gaujos dalyvio šautuvą
ir pasidėjęs jį ant tvoros iššovė keturis kartus. Popovienė nukrito po pirmo šūvio. Po to
jis šaudė į gulinčią <...>“26 (kalba netaisyta – A. B.).
Truskavõs būrio nariai taip pat suėmė buvusį Šukiónių apylinkės pirmininką, Užvermenio kaimo gyventoją Nikodemą Kerbelį ir atvarė jį į Truskåvą.
Pirmomis vokiečių okupacijos dienomis V. Stankevičius taip pat suėmė Dvaríškių
kaimo gyventoją, sovietinį aktyvistą Benediktą Kranauską. Sulaikytasis taip pat
buvo atvarytas į Truskavą27.
1941 m. liepos pradžioje (pagal kai kurių liudininkų parodymus liepos
3 d.) V. Stankevičius su keliais būrio nariais buvo iškviestas į Ramygalos būrio
štabą. Atvykę į Ramygalą, Truskavos būrio nariai kartus su Matveičiku ir keliais
kitais Ramygalos pagalbiniais policininkais nuvyko į Grini¿nų kaimą. Kartu su
savimi baltaraiščiai vežėsi prieš kelias dienas suimtą N. Kerbelį. Nuvažiavus nuo
Ramygalos apie 6 km Matveičikas Kerbelį nusivedė nuo kelio ir nušovė. Griniūnų kaime baltaraiščiai suėmė buvusį revoliucionierių ir komunistą nuo 1919 m.
Zigmą Vepštą ir dvi jo dukteris komjaunuoles – Marytę ir Juliją. Griniūnų kaime
baltaraiščiai per klaidą šūviu į galvą sužeidė lauke dirbusį Praną Masioką, palaikę
jį komjaunuoliu Kriaučiūnu, kurį taip pat norėjo suimti. Po to baltaraiščių grupė
nuvyko į Janiónių kaimą. Čia jie suėmė sovietinį aktyvistą Joną Aleliūną ir du jo
sūnus komjaunuolius – Vladą ir Petrą. Suimtųjų namuose taip pat buvo daromos
kratos. Tą pačią dieną baltaraiščiai suėmė dar vieną senyvo amžiaus vyrą – Kazį
Urboną, kurį įtarė esant komunistą (buvo kalbama, kad Kazys Urbonas buvo komunistas nuo 1919 m., pirmuoju sovietmečiu jo namuose vykdavo žemės komisijos
posėdžiai). Visi suimtieji buvo nuvaryti į Karkausko dvarą Kùtiškių kaime ir čia
išgėrusių baltaraiščių buvo žiauriai mušami, iš jų buvo tyčiojamasi. Suimtiesiems
buvo surištos rankos, o seserims Marijai ir Julijai ant kaklo buvo užrištos virvės
su prikabintais Stalino portretais. Po to suimtuosius atvykėliai išvarė Ramygalos
link. Paėję apie kilometrą, baltaraiščiai pasuko į kairę ir sustojo pievoje keliasdešimt metrų atstumu nuo kelio. Pievoje buvo sustatyti penki suimtieji vyrai, dvi
merginos paliktos laukti ant kelio. Suimtieji vyrai baltaraiščių iš kulkosvaidžio
buvo sušaudyti (pagal kitų žudynių dalyvių parodymus pasmerktieji mirčiai buvo
šaudomi ne iš kulkosvaidžio, bet iš šautuvų. Esą šaudė F. Matveičikas, Antanas
Budrys, Antanas Narsutis, Antanas Valikonis ir V. Stankevičius). Po sušaudymo
baltaraiščiai suimtas merginas nuvežė į Ramygalą ir perdavė valsčiaus policijos
viršininko Kuncės žinion. Ramygaloje seserys Vepštaitės buvo ištardytos ir paleistos namo. Vėliau seserys sužinojo, kad jų tėvas nebuvo iš karto nušautas, o
tiktai sunkiai sužeistas, ir, nušliaužęs į šoną nuo sušaudymo vietos, mirė. Jonas
Aleliūnas irgi nebuvo iš karto nušautas. Jis dar kankinosi kelias valandas ir spėjo
pasikalbėti su savo žmona, atbėgusia
iš Janionių kaimo. Petras Aleliūnas irgi
buvo tik sužeistas ir iš sušaudymo 26 V. Stankevičiaus baudžiamosios bylos 1961 m. sausio
31 d. kaltinamoji išvada, ten pat, b. 46500/3, t. 2,
vietos iššliaužė. Tikriausiai būdami girti
l. 335–336.
baltaraiščiai nesugebėjo tiksliai pataiky- 27 Ten pat, l. 334.
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ti į šaudomus suimtuosius. Vladas ir Jonas Aleliūnai palaidoti Janionių kapinėse,
Z. Vepštas – netoli sušaudymo vietos. Petras Aleliūnas vėliau vėl buvo suimtas
ir pasodintas į Panevėžio kalėjimą, po to sušaudytas28.
Antikomunistines ir antisemitines pirmųjų nacistinės okupacijos savaičių
nuotaikas atspindėjo ir laikraštyje „Išlaisvintas panevėžietis“ paskelbtas Ramygalos
pieno perdirbimo bendrovės atsišaukimas „Ūkininkai ir visi geros valios lietuviai!”:
„<...> Gyvename džiaugsmo dienas. Didysis mūsų Vakarų kaimynas – Vokietija savo
narsios kariuomenės dėka išvadavo mūsų kraštą iš didelio ir žiauraus raudonojo teroro.
Nebereikia mums šiandien drebėti ir slapstytis po miškus, nebereikia bijoti bolševikiško-žydiško keršto. Bet kas svarbiausia, kad nebereikia mums atplėšti per jų prievartą
nuo savęs paskutinio duonos kąsnio, pieno lašelio, mėsos ir kita užkimšti „draugams“
nasrus. Visi gerai žinom, kad tas normas ne kiekvienas pajėgė atlikti, bet jiems tai
buvo nesvarbu.
Turbūt visiems lietuviams aišku, kokios reikšmės mūsų kraštui turi pieno ūkis.
Kiekvienas susipratęs ir geros valios lietuvis-ūkininkas jaus tikrą reikalą atstatyti sugriautą
raudonojo teroro pieno ūkį ir grąžinti jam pirmykštį klestėjimą <...>.“29
Ramygalos žydų tragedija. Pirmieji žydai Ramygaloje apsigyveno XVI a.
pabaigoje. 1766 m. duomenimis, mokesčius mokėjo 225 miestelio žydai. Ramygala
smarkiai nukentėjo nuo 1833 m. kilusio gaisro. Tuomet sudegė 35 žydų namai.
Visuotinio Rusijos imperijos gyventojų surašymo 1897 m. duomenimis, Ramygaloje
iš viso gyveno 1 329 žmonės, tarp jų 650 žydų (49 proc. miestelio gyventojų).
1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis, Ramygaloje gyveno 480 žydų
(38 proc. gyventojų). Pirmojo pasaulinio karo metais (1915 m.) carinė valdžia
dalį Ramygalos žydų ištrėmė į Rusijos gilumą. Pasibaigus karui, į gimtąjį miestą
sugrįžo apie du trečdalius Ramygalos žydų30. Nepriklausomos Lietuvos laikais
Ramygalos žydai gyveno aktyvų ekonominį, kultūrinį ir politinį gyvenimą. Dauguma miestelio žydų vertėsi smulkiąja prekyba ir amatais, dalis – žemdirbyste.
1931 m. duomenimis, tarp miestelio žydų 30 buvo smulkių parduotuvių savininkai, 20 amatininkų, 25 nuomojo sodus ir laukus, 2 buvo malūnų savininkai. Dar
vienas gaisras nuniokojo miestelį 1929 m. Tuomet sudegė 62 žydų pastatai, tarp
jų – 27 gyvenamieji namai, biblioteka, maldos namai ir talmudo (pradinė) mokykla. Padegėliai sulaukė Lietuvos ir užsienio žydų („Joint“ organizacijos) paramos.
Tarpukario laikotarpiu miestelio žydų bendruomenė turėjo mokyklą hebrajų kalba,
biblioteką (pastatyta po 1929 m. gaisro), naujus maldos namus (sinagogą,
pastatytą 1933 m.). Paskutinis Ramy- 28 V. Stankevičiaus 1961 m. sausio 27 d. tardymo
protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 46500/3, t. 1,
galos rabinas buvo Ziselis Šteinfeldas
l. 186–189; M. Poškienės 1960 m. lapkričio 28 d.
(nužudytas holokausto metu kartu su
pareiškimo protokolas, ten pat, b. 46500/3, t. 1, l.
1–8; J. Arieškos 1944 m. rugpjūčio 26 d. tardymo
kitais Ramygalos žydais). Dauguma
protokolas, ten pat, b. 46500/3, t. 2, l. 216; Liud.
miestelio žydų buvo sionistinių partijų
P. Urbonienės 1944 m. rugpjūčio 20 d. apklausos
protokolas, ten pat, b. 46500/3, t. 2, l. 233.
ir organizacijų šalininkai31.
29
Išlaisvintas panevėžietis, 1941 liepos 24, nr. 4.
1940 m. sovietams okupavus ir 30 Rosin J. Ramygala, p. 2–3.
aneksavus Lietuvą, stambesnių žydų 31 Ten pat, p. 3–4.
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savininkų nuosavybė buvo nacionalizuota (dalis parduotuvių, malūnai), žydų
politinės ir visuomeninės organizacijos uždraustos, hebrajiška mokykla uždaryta.32
Žydų persekiojimas prasidėjo jau pirmosiomis vokiečių okupacijos dienomis.
1941 m. birželio pabaigoje miestelio žydų kapinėse kartu su keliais lietuvių tautybės
sovietiniais aktyvistais buvo sušaudyti ir 6 žydai33. Ramygalos žydai pagalbinių
policininkų (baltaraiščių) buvo varomi dirbti įvairių fizinių darbų (tvarkyti sugriautų namų, valyti gatvių ir pan.). Jie turėjo kęsti įvairias baltaraiščių patyčias
(pvz., vietoj arklių pakinkyti žydai turėjo vežioti baltaraiščių būrio narius)34. Pagal
archyve išlikusį dokumentą, 1941 m. liepos 28 d. duomenimis, Ramygalos miestelyje
gyveno 244 žydai ir 250 kitų tautybių (daugiausia lietuvių) gyventojų35. Šiaulių
apygardos komisaras Hansas Gewecke (kol nebuvo įsteigta Panevėžio apygarda,
Panevėžio apskritis priklausė Šiaulių apygardai – A. B.) 1941 m. rugpjūčio 13 d.
žydų reikalu išsiuntė nurodymus apskričių viršininkams ir miestų burmistrams.
Šiuose nurodymuose buvo rašoma, kad visi žydai ir pusiau žydai privalo nedelsiant būti perkeliami į getus.
„Visas žydų turtas, – rašoma nurodymuose, – yra saugojamas ir numeracijos būdu
tiksliai surašomas. Už tai yra apskričių viršininkai ir burmistrai apygardos komisarui
asmeniškai atsakingi. <...> Didžiausiam reikalui esant, atskiroms žydų šeimoms gali būti
nustatyta grynais pinigais suma iki 200 RM. Žydai kasdien vedami su sargyba į darbą.
Getai turi būti iki VIII. 30 d. įrengti. Iki nustatyto termino Apygardos Komisarui turi
būti praneštas žydų skaičius. <...>“36.
Mažai žinoma apie Ramygaloje įsteigtą laikiną žydų getą ir jo egzistavimo trukmę.
Pagal liudininko Petro Lyberio (gim. 1899 m.) parodymus, jis matė, kaip miestelio
baltaraiščiai suiminėjo žydus ir varė juos į getą, o paskui ėjo sargybą prie geto.
Esą į getą buvo uždaryta 2 000 žydų (šis skaičius gerokai padidintas – A. B.).
Vėliau žydai iš Ramygalos geto buvo vežimais išvežti į Panevėžį ir ten sušaudyti37.
Liudininkės Onos Šlekytės (gim. 1899 m.) teigimu, žydų getas Ramygaloje buvo
įsteigtas Pirties gatvėje ir tęsėsi iki pieninės. Getą saugojo ginkluoti sargybiniai
ir vietiniams miestelio gyventojams lietuviams buvo draudžiama įžengti į geto
teritoriją. Ona Šlekienė papasakojo, kad
kai žydai buvo varomi į getą, pas
32
ją atbėgo penkiametis pažįstamo žydo 33 Ten pat, p. 5.
LSSR KGB Panevėžio m. skyriaus 1972 m. vasario
Rupkės Smilgos sūnus ir paprašė at27 d. išvada apie 1941 m. Ramygalos baudžiamąjį
būrį, LYA, f. K-11, ap. 2, b. 828, l. 1, 2, 49, 50.
nešti tėvui ramentus (Rupkė Smilga
34
Liud. B. Bžeckio 1949 m. balandžio 27 d. apklausos
buvo invalidas). Ona Šlekienė paėmė
protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 13426/3, l. 50.
ramentus ir nunešė juos į getą Smilgai. 35 1941 m. liepos 28 d. Ramygalos valsčiaus savivaldybės duomenys apie Ramygalos miestelio gyventojus,
Pastarasis atsidėkodamas davė ŠlekieLietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA),
nei įvairių indų. Tačiau vienas geto
f. R-729, ap. 1, b. 3, l. 21.
36
Šiaulių
apygardos komisaro 1941 m. rugpjūčio 14 d.
sargybinis pamatė Šlekienę einančią su
raštas Šiaulių apygardos apskričių viršininkams ir
indais ir liepė nieko iš geto neimti,
burmistrams, LCVA, f. 1264, ap. 1, b. 796, l. 75.
užsirašė Šlekienės pavardę ir liepė jai 37 P. Lyberio 1945 m. sausio 27 d. apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 31313/3, l. 21 a. p.
vakare prisistatyti į pagalbinės policijos 38 O. Šlekienės 1951 m. gegužės 21 d. apklausos
protokolas, ten pat, b. 23191/3, l. 52–53.
(baltaraiščių) štabą38. Liudininkė Bronė
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Pribušauskienė (gim. 1915 m.) papasakojo, kad po to, kai buvo suimti miestelio
žydai, jie buvo uždaryti pastate, kuriame po karo buvo įsikūręs rajono Vykdomasis
komitetas. B. Pribušauskienė norėjo nunešti savo pažįstamai žydei Zonienei (jai
tuomet buvo apie 60 metų) maisto produktų ir su ja pakalbėti, tačiau sulaikytuosius
žydus saugoję sargybiniai jai to neleido padaryti. Pagal Bronės Pribušauskienės
parodymus, Ramygalos žydai į Panevėžį buvo konvojuojami tris kartus. Pirmą
kartą buvo varomi daugiausia žydų jaunuoliai, antrą kartą – vidutinio amžiaus
žydų vyrai ir moterys ir trečią kartą – daugiausia seneliai ir vaikai. Pirmoji žydų
grupė į Panevėžį esą buvo išvežta apytikriai 1941 m. liepos viduryje, antroji
grupė išvaryta po kelių dienų, o trečioji grupė – apytikriai rugpjūčio pradžioje.
Kiekvienoje grupėje esą buvo per 50 žmonių39. Ši informacija, atrodo, gali būti
teisinga, kadangi yra žinoma, jog Panevėžio miesto ir apskrities žydai 1941 m.
vasarą buvo šaudomi kelis kartus. 1941 m. rugpjūčio pabaigoje vietiniai baltaraiščiai
sulaikė visus miestelio žydus (apie 50–70 šeimų) ir nuvežė juos (iš viso apie 30
vežimų) į Panevėžio getą. Kai kurie Ramygalos baltaraiščiai kelias dienas pasiliko
Panevėžyje ir čia saugojo žydų paliktus namus ir butus40. Ramygalos žydai buvo
sušaudyti kartu su kitais Pånevėžio miesto ir apskrities žydais Pajúostės miške
1941 m. rugpjūčio 23 d. Tą dieną iš viso buvo nužudyta 7 523 žydai: 1 312 vyrų,
4 602 moterys ir 1 609 vaikai41. Kiek tarp jų buvo Ramygalos žydų, nėra tiksliai
žinoma. 1992 m. buvusių Ramygalos žydų kapinių vietoje pastatytas paminklas
holokausto aukoms su įrašais jidiš ir lietuvių kalbomis.
Paliktas kilnojamasis miestelio žydų turtas buvo suvežtas į sandėlį ir vėliau
išparduotas Ramygalos valsčiaus gyventojams42. Archyve yra išlikęs dokumentas su
pirkusių žydų daiktus asmenų pavardėmis. Tokių Ramygalos valsčiuje 74 asmenys43
.Dalį žydų turto pasisavino baltaraiščių būrio nariai. 1941 m. spalio 14 d. Šiauliÿ
apygardos komisaras išsiuntė nurodymus apygardos apskričių viršininkams ir
miestų burmistrams dėl palikto žydų turto tvarkymo. Ten buvo rašoma, kad visi
konfiskuotieji žydų daiktai, išskyrus vertingus daiktus (auksinius dirbinius ir pan.)
turi būti specialių komisijų parduoti. Komisijos sudaromos apskričių viršininkų ir
burmistrų nurodymu. Už parduotą žydų turtą gauti pinigai turėjo būti pervedami
į specialią Reicho kreditų kasos sąskaitą „J“ Šiauliuose44. Dėl paliktų žydų baldų
Šiaulių apygardos komisaras davė nurodymą iki 1941 m. lapkričio 20 d. parduoti
visus žydų baldus ir gautas pajamas
pervesti į tą pačią specialią sąskaitą 39
B. Pribušauskienės 1951 m. gegužės 21 d. apklausos
„J“ Reicho kredito kasoje Šiauliuose45.
protokolas, ten pat, b. 23191/3, l. 46–48.
Po karo sovietinis saugumas su- 40 A. Rankelės 1945 m. kovo 16 d. tardymo protokolas,
ibid., b. 2331/3, l. 22.
ėmė ir nuteisė įvairiomis bausmėmis 41 Masinės žudynės Lietuvoje (1941–1944). Dokumentų
keliolika Ramygalos valsčiaus buvusių
rinkinys, d. I, V., 1965, p. 133.
42
1955 m. gegužės 24 d. išvada baudžiamojoje byloje
1941 m. sukilėlių ir pagalbinių policiNr. 13426/3, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 13426/3, l. 142.
ninkų. 1961 m. liepos 26 d. Lietuvos 43 Pirkusių žydų daiktus Ramygalos valsčiuje asmenų
TSR Aukščiausiojo Teismo baudžiamų- 44 sąrašas, LCVA, f. R-729, ap. 2, b. 5, l. 94–94 a. p.
Šiaulių apygardos komisaro 1941 m. spalio 14 d.
jų bylų teisminė kolegija Vladislovą
raštas apskričių viršininkams ir miestų burmistrams,
LCVA, f. 1264, ap. 1, b. 796, l. 155.
Stankevičių, Kazimiero, gim. 1910 m.,
45
Šiaulių apygardos komisaro 1941 m. spalio 24 d.
pripažino kaltu pagal 1958 m. gruodžio
raštas apskričių viršininkams ir burmistrams dėl
25 d. Įstatymo dėl baudžiamosios atsažydų baldų pardavimo, ten pat, b. 796, l. 249.
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komybės už valstybinius nusikaltimus 1 str. ir nuteisė jį aukščiausiąja bausme –
sušaudyti su viso turto konfiskavimu. Mirties bausmė Vladislovui Stankevičiui
buvo įvykdyta Vilniuje 1961 m. rugpjūčio 31 d.46 Nemažai buvusiųjų Ramygalos
valsčiaus 1941 m. sukilėlių ir pagalbinių policininkų (iš viso 15 asmenų) žuvo
pokario metais, kovodami su sovietais partizanų būriuose (Antanas Narsutis,
gim. 1897 m., Antanas Užkuraitis, gim. 1902 m., Kazys Visockis, gim. 1894 m.,
Antanas Krikštonaitis, gim. 1912 m., Jonas Marozas, gim. 1912 m., Antanas
Kraujelis, gim. 1919 m., Antanas Valikonis, gim. 1905 m., Pranas Giniotas, Julius Rimkūnas, Antanas Valikonis, gim. 1918 m., Aleksas Cigas, Jonas Kalvaitis,
Kazys Garuckas)47.

1961 m. liepos 26 d. nuosprendis V. Stankevičiui,
Ten pat, b. 46500/3, t. 2, l. 467–470; LSSR KGB
1961 m. rugsėjo 1 d. pažyma apie mirties nuosprendžio įvykdymą V. Stankevičiui, Ten pat, l. 480.
47
LSSR KGB Panevėžio m. skyriaus 1972 m. lapkričio
29 d. išvada apie 1941 m. Ramygalos baudžiamąjį
būrį, LYA, f. K-11, ap. 2, b. 828, l. 49–51.
46
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Karo metai Ramygaloje:
gyvenimas pafrontėje vaiko akimis.
Bažnyčios bokšto padegimas
Danutė Gaškaitė

Esu ramygalietės duktė, Ramôgaloje man teko gyventi tik savaitę kitą, per
tėvelių atostogas. Gerai nežinau nei gatvių pavadinimų, nei žmonių pavardžių.
Tačiau kai kuriuos 1944 m. įvykius aš, tada IV klasės mokinė, mačiau kartu su
būreliu pagyvenusių žmonių, kurių šiandien jau nebėra, kurie apie tai nebepapasakos. Galiu tik aš. Kita priežastis – mano mamos tyli meilė savajai Ramygalai
daro ir man ją labai savą ir brangią. Todėl pasakoju...

Veiklaus patriotizmo pamoka
1944 m. mūsų šeima gyveno Panevėžyjê ir visus fronto baisumus nusprendė išgyventi mamos tėviškėje – Ramygaloje, Liūnų g. (dabar – Savanorių) 3, kur
gyveno mano močiutė Antanina Baltrūnienė, vadovaujanti visam namų ūkiui, teta
Anė (Ona Navikienė), teta Mikasė (Michalina Garuckienė) su vyru Juozu Garucku
ir jų mažais vaikeliais.
Mūsų šeima atvyko į Ramygalą anksčiau negu tėvelis, kuris atvažiavo dviem
dienomis vėliau. Atvyko jis dviračiu.
Kai jis įžengė į trobą, buvo jau sutemę, visi gulėjome lovose. Tėvelio pirmi
žodžiai buvo: „Pralenkiau arkliais važiuojančius vokiečių kareivius. Matyt, Ramygaloje
gaudys jaunus vyrus apkasams kasti. O gal ir fronte pastatys juos...“
Vienu metu staiga subraškėjo abiejų tetų lovos. Viena tarmiškai sušuko: „Kur
mano paletas? Bėgu į Panevėžio gatvę, o tu bėk į Krekenavos gatvę, prikelkim po vieną
vyrą, o jie tegu sukelia visą gatvę. Mes tada bėkim į tolesnes gatveles.“ Ant marškinių
užsimetusios savo paletus, abi basos išbėgo iš namų.
Mes gulėjome tamsoje, klausėmės. Atrodo, po begalybės laiko kleptelėjo
durys, ir pasigirdo tylus balsas: „Ar Anė parėjo?“ Nespėjom net atsakyti, kai vėl
Baltrūnų namas
Liūnų (dabar –
Savanorių) g. 3.
Iš Danutės Gaškaitės
asm. archyvo
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Baltrūnų šeima. Pirmoje eilėje (sėdi): Antanina Baltrūnienė (pirma
dešinėje), jos duktė Ona Navikienė (Baltrūnaitė; pirma kairėje), Danutė
Gaškaitė (4 m.); antroje eilėje (stovi): Alfonsas Gaška (pirmas kairėje),
Anastazija Gaškienė (Baltrūnaitė; antra kairėje), Michalina Garuckienė
(Baltrūnaitė), Juozas Garuckas

kleptelėjo durys, ir uždusęs balsas sušnabždėjo: „Jau, jau.“ Girdėjau, kaip jos tamsoje nušlepsėjo prie lovų, kaip susėdusios nusivalė kojas, kad į patalą neprineštų
smėlio. Mano tėtis tuojau pat sukomandavo (mat ilgai buvo tarnavęs nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje puskarininkiu): „O dabar cit! Apsimeskim, kad miegam!
Kai belsis, ilgai durų neatidarykim: tegu mano, kad labai kietai įmigę.“
Staiga vienu metu visoje Ramygaloje pasigirdo įnirtingas, tiesiog pasiutiškas
šunų lojimas. Pagalvojau, kad ir senovėje, matyt, taip lodavo šunys, kai į miestą
įžengdavo priešo kariuomenė. Ir užmigau...
Kai rytą pabudau, visi ruošėsi pusryčiauti, dalijosi nakties įspūdžiais. Pasirodo, tą naktį Ramygaloje nesugavo nė vieno vyro. Kai paskutinis perspėtas
pamatė, kad nebespės išbėgti iš miestelio, puolė į bulvių tarpuvagį ir išgulėjo
dengiamas bulvienojų, kol baigėsi vyrų gaudynės. O aš vis galvojau, kaip abi tetos
nesusitarusios, visko neapsvarsčiusios, taip vienodai elgėsi ir žinojo, ką daryti.
Taip Ramygaloje gavau pirmąją veiklaus patriotizmo pamoką: saviškius
reikia gelbėti be jokių svarstymų.

Per ugnies liniją – su ragaišiu
Artėjant mūšiams už Ramygalą, visi gyventojai pasitraukė iš miestelio. Teta
Anė pakinkė Juočkį, prikrovė vežimą ryšulių su maistu ir būtiniausiais drabužiais,
liepė mus visus, keturis vaikus, sutupdyti, ir visa giminė patraukėme Liūnų gatve
žemyn, pro kulioniją (taip ramygaliečiai vadino savo žemės sklypus, gautus vietoj
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rėžių po žemės reformos). Apsistojome tetos Anės pažįstamų sodyboje, prie miško.
Prisirinko pilnas klojimas pabėgėlių ramygaliečių. Vėliau dar atvažiavo du broliai
Klemas ir Vincas Samsonai, kurie, mums važiuojant, mačiau, dar rentė paskutinį
statomo namo vainiką. Iki šiol jie tebegyveno plūkto molio namelyje.
Praėjo diena, kita, tačiau mūšio vis nebuvo, ir šeimos po vieną grįždavo į
ištuštėjusią Ramygalą pažiūrėti namų, pašerti tvartuose paliktų kiaulių.
Mūsų dešimties žmonių šeimyna, maitindamasi vien rūkyta mėsa ir pienu,
pritrūko duonos, ir močiutė apsisprendė: eis į Ramygalą, prikeps ragaišio. Išėjo
iš vakaro, kad įmaišyta tešla pasikeltų, kad ryto prieblandoje iškūrentų krosnį ir
prieš pietus grįžtų pas mus į vienkiemį.
O dienai išaušus, prasidėjo šaudymas. Iš pradžių pyškino iš šautuvų, o
paskui pradėjo tratinti iš kulkosvaidžių. Bijojome ir pagalvoti, kas galėjo nutikti
mūsų močiutei.
Apie vidurdienį tolumoje pasigirdo žmonių riksmas: „Ura, uraa! Na štiki!“
Tėtė paaiškino: prasidėjo durtuvų kautynės. Po kiek laiko pasidarė tylu, tylu.
Staiga pro krūmus pamatėme močiutę: ant pečių užsidėjusi naščius, ji nešė
didžiulius krepšius, uždangstytus rankšluosčiais. Ne tik jos dukterys, bet ir kiti
žmonės puolė prie jos ir prašė papasakoti, kaip jai pasisekė čia ateiti. Močiutė
savo naštą atidavė dukterims, tyliai nusišluostė šlapią nuo prakaito veidą ir, pasakiusi: „Atstokit, labai pavargau, einu miegoti“, nuėjo į klojimą ir atsigulė. Bet ir
pamiegojusi nieko nepasakojo.
Kitą dieną atėjo žmogus, kartu su močiute ėjęs iš Ramygalos. Jis papasakojo, kad, kulkoms zvimbiant pro ausis, jis kritęs ant žemės ir šliaužęs į griovį.
Dar mojo ranka močiutei, bet ta drožė toliau. Net rusų kareiviai nebeiškentę
pradėjo šaukti: „Baba, lažys! Baba, lažys! (Moterie, gulk!)“ Močiutė suprato: stabtelėjo, pasitaisė naščius, skarelės kampais nusišluostė prakaituotą kaktą ir ištarusi: „Gulėsiu mat aš... Vaikai duonos neturi...“ nuėjo toliau. Buvo užsisegusi ilgą
sijoną, pasirišusi prijuostę, apsivilkusi tamsią palaidinukę ilgomis rankovėmis,
kurią vadino nažutka.
Gal Dievas taip davė, kad, žiūrėdami į močiutę, ir rusų, ir vokiečių kareiviai, matyt, atsiminė savąsias močiutes. Todėl nė viena kulka jos ir nekliudė...

Didelis ir juodas
Tą rytą visi sukilo dar prieš saulės patekėjimą. Pamiškės pieva skendo
tirštame, baltame rūke. Staiga pro rūką pamatėme artėjantį kažkokį labai didelį,
platų, juodą žmogų. Visi susirūpinę, o kai kas ir išsigandęs, laukėme jo. Dar
prieš visus susišaudymus buvome prisiklausę visokiausių gandų. Vienas iš jų:
rusų kariuomenės priešakyje eis šimtas vienas žydas ir keršys visiems lietuviams
už tai, kad padėjo vokiečiams juos naikinti.
Mano mama tais gandais netikėjo, dar, atsimenu, paklausė: „O kodėl ne
šimtas du?“
Kai juodasis priėjo, pasirodė, kad tai rusų karininkas, apsigaubęs apsiaustu – palapine, nuvelta iš juodo veltinio, su labai plačiais, stačiakampiais pečiais.
Pasisveikinęs kažko rusiškai paklausė ir nuėjo į Ramygalos pusę. Tokį apsiaustą
visi matėme pirmą kartą. Taip pat pirmą ir vienintelį kartą gyvenime, jau grįžę
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į Ramygalą, matėme kareivius vežantį nedidelį baltą, pilvotą arklį, visą apžėlusį
gaurų kuokštais kaip kokį šunį. Tuojau atsirado „žinovų“, kurie paaiškino: „Sibire
labai šalta, todėl ten visi arkliai gauruoti.“

Po naikintuvo kulkomis
Ramygaloje buvo rusai. Atskrido vokiečių lėktuvai ir pradėjo bombarduoti
miestelį. Visi sodyboje buvę pabėgėliai sustojome pamiškėje, girdėjome sprogimų
trenksmą, matėme dūmų ir dulkių debesėlius. Atrodė, kad visa Ramygala paskęs
liepsnose. Bet gaisro nebuvo. Tėtė manė, kad vokiečiai beturi tik skeveldrinių
bombų. Lėktuvai dingdavo, o po kurio laiko ir vėl atskrisdavo. Žmonės kalbėjo,
kad jie pasikrauna bombų Kėdãinių oro uoste.
Pagaliau viskas nurimo, ir mes, pabėgėliai, grįžome į savo klojimą. Vyrai
nutarė, kad ramiu laiku nedera būti tokiems apšepusiems, ir nuėjo į trobą skustis barzdų prie vienintelio veidrodžio. Kartu nuėjo ir dėdė Juozas su visai maža
dukra Gražinute ant rankų.
Atvažiavo rusų lauko virtuvė, apsistojo už namo, po medžiu, ėmė virti valgyti. Kur buvęs, kur nebuvęs, atsirado vokiečių lėktuvas, pradėjo sukti ratus apie
sodybą ir šaudyti iš kulkosvaidžio. Vyrai iš trobos puolė į klojimą prie savo šeimų. Dėdė Juozas su mažu vaikeliu ant rankų išbėgo paskutinis. Lyjant kulkomis,
krito jis ant žemės ir šliaužė klojimo link. Pasirodo, naminiai gyvūnai labai bijo
šaudymo: laukuose baisiais balsais pradėjo mauroti karvės, kieme atsirado būrelis
žąsų, ir jos, lyg pagalbos prašydamos, apstojo dėdę Juozą gagendamos. Klojime
girdėjome, kaip dėdė vaikė žąsis: „Pasitraukit! Pamatys mane ir nušaus!“ Paskui
verksmingu balsu dar pridėjo: „Nušaus ir vaikelį!” Puolė jis į klojimą, bet nespėjo
įbėgti pro duris, krito pasienyje. Klojimo viduje, pasienyje, buvusi moteris liepė
mergytę prakišti į klojimą pro pamato akmenų tarpą. Bet vaikas netilpo. Tada
moteris draskė nagais pamatą ir platino bei gilino tarpą. O dėdė Juozas laužė
pamatą rankomis iš lauko pusės. Pagaliau pasisekė, prakišo vaiką į vidų, padavė
motinai. Viskas baigėsi laimingai. Visi šį kartą liko sveiki ir gyvi. Mergytė užaugo,
tapo šios knygos sudarytoja.
Vėliau pradėjo šaudyti rusų priešlėktuvinės patrankėlės, kurias tėtė vadino
orlikomis. Jis pasakė: „Čia bus velniava, kai taip šaudosi. Reikia bėgti iš klojimo.“ Rodos,
negarsiai ištarė, bet visa minia, gal 30 ar 40 žmonių, puolė iš klojimo, pasileido
į pakalnę pieva į mišką. Aš bėgau pirmoji. O lėktuvas tratindamas nusileido taip
žemai, kad mačiau lakūno galvą su tamsiu šalmu. Kritau ant žemės. Pasigirdo
išgąstingas moters riksmas: „Vai Jėzau, mergytę nušovė!“ Supratau, kad labai išsigąs
mano mama, todėl pašokau ir piktai rėkiau: „Nenušovė! Nenušovė! Reikia gulėti, kai
šaudo!“ Ir nubėgau į mišką. Tėtė, po pažastimi tempdamas sesutę Nijolę, pasivijo
mane, nutvėrė už rankos ir pasakė: „Nepasimeskim!“ Atsigręžęs į mamą, ragino ją
neatsilikti. O ji bėgo garsiai melsdamasi: „Dieve, Dieve, padaryk, kad nukristų tos
klumpės! Padaryk, kad nutrūktų dirželiai!“ Ji buvo apsiavusi karo metų apavu: padas tėtės išdrožtas iš medžio, o dirželiai padaryti iš jos pačios išaustos raštuotos
juostos. Drėgnoje pievoje medinis padas pasidarė slidus.
Pagaliau įbėgome į mišką. Mačiau, kaip, kulkų numuštos, krito medžių šakelės
ir lapai. Retkarčiais dzingtelėdavo į žemę orlikono sviedinių skeveldros. O mes vis
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bėgome mišku. Jau nubėgome taip toli, kad mūšio garsai vos tesigirdėjo. Tėtė liepė
gultis į slėnelį miško aikštelėje: čia nepasieks kulkos, jeigu ir netoliese susišaudytų.
Vos apsiraminome, o mama vėl pradėjo dejuoti: „Čia taip drėgna. Mergaitės susirgs
plaučių uždegimu.“ Tėtė liepė mums niekur neiti, o pats nubėgo į netoliese esančią
daržinę ir atnešė glėbį šieno. Jį paskleidė ant žemės. Dabar gulėjome tikrai saugiai.
Staiga į aikštelę įbėgo trys žmonės: du seni žili vyrai ir moteris ruda kartūno suknele. Visi pamatėme, kad jos nugaroje karo atplyšę pailgi suknelės skuteliai. Keliose vietose mirgėjo ir baltų marškinių skuteliai. Moters sprande buvo
daug mažyčių kruvinų žaizdelių. Ji kartais kažkaip keistai sukiojo nugarą, rąžėsi.
Tėtė ištarė: „Vargšės moters nugara pilna mažų skeveldrėlių.“ Atėjusieji, išgirdę taip
kalbant, atsigręžė į tėtę. Pamatėme, kad jų akys kažkokios paklaikusios. Vienas
vyras paklausė: „Kur Masiõkų kaimas?“ Mama žinojo, atsisėdo, parodė į dešinę.
Tačiau visi trys puolė bėgti į kairę. Tėtė šaukė, kad grįžtų, bet jie visi trys vis
tiek nubėgo į kairę. Vėliau sužinojau, kad jie buvo senelių namų globotiniai. Kai
visi ramygaliečiai traukėsi iš miestelio, šie globotiniai nutarė nesitraukti: „Ką gi
mums, ubagėliams, gali padaryti?“ Jiems susėdus valgyti pusryčių, bomba pataikė
tiesiai į jų prieglaudą. Nebeatsimenu, ar jie pasakojo apie sužeistus ir žuvusius,
ar viskas ten buvo gerai. Dabar nebeatsimenu, kada ir kaip grįžome į savo klojimą. Prisimenu tik, kad po kelių dienų grįžo ir kiti kai kurių ramygaliečių šeimų
nariai, pasakodami, kad jie, panikos apimti, buvo nubėgę toli, į kažkelintą nuo
čia kaimą. O vėliau dar kelias dienas klaidžiojo, kol rado savus.

Bažnyčios bokšto padegimas
Vieną dieną su teta Ane nuėjome į Ramygalą. Liūnų gatvė po bombardavimo atrodė baisiai: nulaužytos net storiausios medžių šakos kliudė praeiti, gatvės
grindinys, nusėtas smulkių šakelių ir lapų, baltavo nuo daugybės popiergalių ir
kitų šiukšlių. Matėsi net krūvelė smulkiai suplėšytų nuotraukų. Sprogimo banga
buvo nulaužusi elektros stulpą, o vielos apsivyniojusios apie tvorą. Baisiausiai
atrodė statomas Samsonų namas: bomba buvo pataikiusi tiesiai į jį, ir rąstai, sulaužyti į gabalėlius kaip degtukai, išmėtyti aplink, kai kurie net buvo permesti į
gretimą kiemą. Žmonės kalbėjo, kad namą reikės statyti iš naujo.
Mūsų namai nebuvo nukentėję, tik kulka, pragręžusi vieno lango stiklą,
buvo įsmigusi į duonkepės kaktą.
Nuėjome į karo nuskriaustą bažnyčią. Gražieji langų vitražai buvo visi
išbyrėję. O juk taip gražiai jie nuspalvindavo besimeldžiančiųjų rankas, moterų
palaidinukes, skarytes. Spalvotų stiklų šukių visur buvo pilna. Teta koja praskirstė šukes, ir mes atsiklaupusios pasimeldėme. Buvo ir daugiau besimeldžiančių
moterų. Kelios kartu su mumis išėjo iš bažnyčios. Visos sustojo ir ėmė pasakoti
apie karo baisumus, savo išgyvenimus.
Staiga iš šventoriaus gilumos pasirodė du kareiviai. Jie sustojo tako viduryje.
Jų rankose pamačiau ginklą. Pistoletų buvau mačiusi, bet šio ginklo buvo labai
ilgas vamzdis. Kareivis, iškėlęs ginklą, prisimerkė ir pradėjo taikyti, kaip mums
atrodė, į bokšto kryžių. Viena moteris taip ir pasakė: „Matai, bedieviai! Šaudo į
kryžių!“ Kareivis iššovė. Iš bokšto kryžiaus pradėjo rūkti nedidelis melsvas dūmelis.
Mes labai išsigandome. Netoliese stovėjusi moteris sunerimo: „Kad tik neuždegtų!“
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Kareiviai pasižiūrėjo į mus, nusijuokė, vienas kitam kažką Ramygala po gaisrų,
karų ir audrų.
savo kalba pasakė, apsisuko ir nuėjo į šventoriaus gilumą.
Mes dar ilgokai stoviniavome. Viena moteris lengviau Iš asm. archyvo
atsiduso: „Ačiū Dievui, neuždegė.“ Visos išsiskirstėme.
Temstant, kai jau ruošėmės miegoti, išgirdome kažką šaukiant: „Bažnyčia
dega!“ Išbėgome į palaukę. Visas bažnyčios bokštas liepsnojo, buvo šviesu kaip
dieną, tik dangus paraudęs. Nuo bokšto aukštyn skrido kibirkščių debesėliai, žemyn krito kažkokie ugniniai tumulai. Teta Anė ištarė: „Bėgu Ramygalon.“ Ir dingo
tamsoje. Norėjusius iš paskos bėgti vyrus sulaikė moterys: gali nušauti, palaikę
vokiečiais. Visi prislėgti tylėjome, kai kas meldėsi, kiti verkė. Pagaliau bokštas
krito, pažiro kibirkščių spiečiai, aplinkui dar labiau nušvito, o paskui blėso blėso...
Pasidarė visiškai tamsu.
Kitą dieną grįžo teta Anė. Jos veidas buvo sukritęs, papilkėjęs. Ji papasakojo,
kad nubėgusi prisėmė kubilą vandens, į jį primerkė maišų. Nubėgo prie bažnyčios,
bet pamatė, kad ten jau nieko nebegalės padėti. Todėl per naktį saugojo savo
namus, kurie buvo visai netoli bažnyčios, Liūnų gatvėje. Kai ant namų stogo
nukrisdavo ugnies kibirkštys ar pradėdavo rūkti dūmai, ji lipdavo ant stogo ir
klodavo šlapią maišą. Jis beregint išdžiūdavo, likdavo karštas. Tada jai tekdavo su
kitu maišu lėkti ant tvarto stogo. Ir taip visą naktį. Nuo vieno stogo ant kito –
su šlapiais maišais. O ji pati bėgiodama garsiai meldėsi ir dar garsiau raudojo.
Ji pati sakė: nuo rėkimo nežmoniškai skaudėjo kaklo gyslas. Atėjo nuo bažnyčios
pagyvenęs rusų kareivis ir pradėjo raminti: „Neplač, matka, neplač“ (Neverk, motin,
neverk). Bet ji dar labiau raudojo. Su bažnyčia juk taip buvo susietas jos gyvenimas: ji globojo ir prižiūrėjo bažnyčioje barstančias gėles ir klūpančias mergaites,
padėjo tvarkyti bažnytinių apeigų drabužius.
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Ramygalos bažnyčios kunigai, choras, gėlių barstytojos ir jų prižiūrėtoja
Ona Navikienė (Baltrūnaitė; klupi pirmoje eilėje, pirma kairėje).
Iš Joanos Jakienės (Zupkaitės) asm. archyvo

Taip teta Anė išsaugojo mūsų namus. Panašiai tą naktį elgėsi ir kiti ramygaliečiai. Dabar ji, pasakodama apie tą baisiąją naktį, stebėjosi, kaip ji, visą
gyvenimą taip bijojusi aukščio, laipiojo aukštyn ir žemyn, lakstė stogais.
Kai vėliau, po kelerių metų, atvažiavau į Ramygalą, saulėje blizgėjo atstatytas, skarda dengtas bažnyčios bokštas.
Ir šiandien stebiuosi ramygaliečių atkaklumu, kad jie tais sunkiais ateizmo
ir nepriteklių metais sugebėjo taip greitai bokštą atstatyti.

Epidemija
Kai grįžome į Ramygalą po sunkių mūšio dienų, išdrįsome išeiti į pagrindinę
miestelio gatvę ir pažiūrėti, ką padarė karas. Gatvėse, pilnose sugriautų namų,
griuvėsiuose, pamatėme vieno namo gonkose (prieangyje) sėdinčius kelis kareivius. Vienas grojo akordeonu, šalia sėdėjo dvi moterys, apsivilkusios kariškomis
uniformomis, o prie jų kojų ropojo du mažyčiai vaikeliai. Vienas iš jų pasakė
motinai, kad jam reikia atlikti gamtinius reikalus. Motina pasikėlė, koja, apauta
ilgaauliu batu, išspyrė vieną gonkų grindų lentą, kuri, matyt, jau buvo anksčiau
atplėšta. Virš atsiradusios skylės palaikė vaiką, kol jis atliko gamtinius reikalus.
Ramygalietės sustojusios stebėjosi, kaip jie visi gali sėdėti tokiame tualete.
Berimstantį gyvenimą sudrumstė staiga prasidėjusi epidemija: žmonės skundėsi nepaprastu silpnumu ir gausiu viduriavimu. Kai kas net svarstė, kad gal
vokiečiai traukdamiesi pribėrė į šulinius kokio nors užkrato. O gal todėl, kad
fronto dienomis žmonės negalėjo laikytis sanitarijos ir asmens higienos reikalavimų? Atrodo, miestelyje nuo šios ligos niekas nemirė, bet savo akimis mačiau,
kaip dvi dienas iš eilės į nuskriaustą bažnyčią atlydėjo po nedažytą karstą su
kaime nuo tos ligos mirusiais žmonėmis.
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Mūsų gentis sirgo nesunkiai. Ramygaloje tuo
metu, matyt, nebuvo gydytojo, o seną felčerį žydą,
gydžiusį ramygaliečius, sušaudė vokiečiai. Žmonės
visur ieškojo naminių vaistų. Kažkas sugalvojo, kad
reikia gydytis kietai virtais kiaušiniais, gausiai apibarstytais maltais pipirais. Ir dabar atsimenu, kaip
degė galugerklis, kaip springau ašaromis, kai mama
vertė valgyti tuos kiaušinius su tokiais aštriais pipirais.
Netrukus grįžome į Panevėžį, greitai atsidūrėme tėtės tėviškėje Rytų Aukštaitijoje, netoli Rõkiškio.
Į Ramygalą retai benuvažiuodavome. Bet ir dabar, nors
praėjo daugybė metų, kai atvykstu į Ramygalą, pasidaro skaudu, kad centrinėje aikštėje nebėra didingos
Kristaus, nešančio kryžių, statulos, o koplytstulpyje,
buvusiame netoli kapinių, nebėra gražiųjų medinių Koplytstulpis Ramygaloje,
skulptūrėlių. Labai trūksta ir romantiškosios baltųjų Panevėžio gatvėje, Antano
akacijų giraitės prie klebonijos, netoli šventoriaus. Ratkaus sodyboje. 1959 m.
Visada atsimenu mamos pasakojimą, kaip jie, vaikai, Iš D. Gaškaitės asm. archyvo
žaisdavo toje akacijų giraitėje, o iš klebonijos išeidavo
senas klebonas ir visiems padalydavo po saldainį. Visi vaikai lėkdavo į namus
džiaugdamiesi ir šaukdami: „Mama, man klebonas davė saldainį!“ O motinos susirūpinusios klausdavo: „O ačiū ar pasakei?“
Visa tai, kas vyko, ką mačiau ar girdėjau Ramygaloje, man – nesibaigianti
praeities nostalgija.
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Gaisras Ramygaloje
Vanda Venckaitienė (Rasiulytė)

Rasiulių šeima Ramygaloje: Agnė Baltrūnaitė-Rasiulienė (pirma kairėje),
Kazimieras Rasiulis (centre), jų vaikai – Vanda (antra dešinėje), Julija
(antra kairėje), Algis (centre) ir K. Rasiulio sesuo Valikonienė.
Iš asm. archyvo

Ramôgala – nedidelis vidurio Lietuvos miestelis, labai labai brangus man.
Aš čia gimiau ir užaugau, čia prabėgo mano gražiausios vaikystės ir jaunystės
dienos. Ramygaloje gimė ir užaugo mano tėvas, buvęs karys savanoris Kazimieras
Rasiulis, taip pat ir mano senelis Pranas Rasiulis. Ramygaloje prabėgo ir mano
mamos Agnės Baltrūnaitės-Rasiulienės, gimusios Liūnų (dabar – Savanorių) gatvėje,
vaikystė ir jaunystė. Tai mano ir mano protėvių žemė.
Nežinau, gal tai protėvių žemės šauksmas, o gal aura, kuri gaubia šį mielą
miestelį, vis verčia mane jį aplankyti, pasivaikščioti jo gatvėmis, nueiti į kapines,
pabūti bažnyčioje ir pajusti tą begalinį palaimos jausmą, atgauti ramybę.
Miestelio kapinės priglaudė ne vieną mūsų krašto didvyrį: čia palaidoti
knygnešiai, savanoriai ir partizanai, kurių kūnai, savaitę ar ilgiau pragulėję miestelio centrinėje aikštėje ant grindinio, naktimis artimųjų buvo vagiami iš stribų
būstinės kiemo ir slapčia laidojami kapinėse.
Tačiau kiekvieną kartą, kai privažiuoju prie Ramygalos, kai pamatau bažnyčios bokštą, prieš akis iškyla skaudūs ir liūdni praeities vaizdai: bažnyčios bokštą
supantys juodi dūmai, šokinėjantys raudoni liepsnos liežuviai.
Buvo tada gražus ankstyvas vasaros rytas. Tėvelis grįžo apžiūrėjęs mūsų
senelio žemėje (tai buvo 7 ha plotas, Vadoklių gatvės gale, už tilto per Upôtės
upelį, dešinėje pusėje, ant kalnelio) augančius pasėlius ir pasakė mamai, kad
sužinojo, jog naktį į Ramygalą atvyko naujas rusų karinis dalinys, o kareiviai
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mūsų rugiuose pasistatė didelį zenitinį
pabūklą. Tėvelis sugalvojo, kad reikėtų
po pusryčių nueiti į rugių lauką ir
nupjauti prie pabūklo esančius rugius,
o mama surinktų juos, surištų, abu
parsineštų namo, vis mažesnis būtų
nuostolis. Tėvai išėjo, likau namuose
viena: brolis Algis išėjo pas draugus,
sesuo Julija taip pat buvo kažkur išėjusi.
Mane kažkodėl apėmė nerimas,
pasidarė baisu. Vaikščiojau po kiemą
ir laukiau tėvų. Nepažįstamas berniu
kas bėgo gatve, pamatęs mane, šūkte
lėjo, kad matė, kaip ginkluoti automa
tais kareiviai apsupo mano tėtį ir nusivarė Vadoklių gatve sušaudyti. Mane
apėmė baisi panika, nebežinojau, ką
daryti: namų palikti negalėjau, nes neturėjau rakto. Iš nevilties ėmiau garsiai verkti.
Po kurio laiko išgirdau keistą
ūžesį, traškėjimą, užuodžiau dūmų
kvapą. Pakėliau akis į dangų ir pamačiau, kad dega bažnyčios bokštas,
kyla į dangų tamsūs dūmai, šokinėja
aukštyn ir žemyn raudonos liepsnos.
Pradėjau dar garsiau verkti, suklupau
ant laiptelių prie durų. Atrodė, kad
kažką reikia daryti, kažkur bėgti, bet
ką daryti, nesuvokiau. Man tada tebuvo
gal dešimt metų.
Nežinau, kiek praėjo laiko, ar ilgai klūpėjau prie namų durų ir verkiau.
Staiga pamačiau pareinančią mamą. Ji
man papasakojo, kas įvyko.
Kai jie su tėveliu ėjo per Ramygalą (mes tada gyvenome Dariaus ir
Girėno gatvės gale, senosios pradinės
mokyklos pastate), jiems virš galvų
pradėjo zvimbti kulkos, bet greitai viskas nurimo, ir jie nuėjo į rugių lauką.
Betvarkydami rugius pamatė, kaip iš
bažnyčios bokšto pradėjo veržtis dūmai ir liepsnos, kaip ugnis apėmė jį
iš visų pusių. Viską metę, jie nubėgo

Lietuvos valsčiai

Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčia Antrojo
pasaulinio karo metais. Iš asm. archyvo
Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčia Antrojo
pasaulinio karo metais (jau be bokšto). Iš RGKM
archyvo
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prie bažnyčios. O ten – didžiausia sumaištis. Moterys, pasigriebusios tuščius
kibirus, lėkė prie bažnyčios, o senelės, sustojusios prie vartų, meldėsi, šaukėsi
Dievo pagalbos. Rusų kareiviai, iš visų pusių apsupę bažnyčią, buvo šventoriuje
ir niekam prieiti prie bažnyčios neleido. Jie keikdamiesi garsiai šaukė, kad bokšte
įsitvirtinę fašistai ir banditai, kad tuojau pradės į juos šaudyti, kad visą bažnyčią
reikia susprogdinti. Ir pradėjo tam ruoštis. Tada mano tėtis, gerai mokėjęs rusų
kalbą, susiieškojo dalinio karininkus ir paaiškino jiems, kad bokšte tikrai nieko
nėra, kad bokštą padegė jų pačių kareiviai, kad jis gali parodyti, iš kurios pusės į
bokštą šaudė jų kareiviai padegamosiomis kulkomis. Vargais negalais jam pavyko
įrodyti, kad tikrai bokšte nėra nei fašistų, nei banditų. Karininkai sutiko apžiūrėti
tas vietas, iš kurių šaudė jų pačių kareiviai. Tėvelis nuvedė juos prie pabūklo, iš
kurio buvo šaudyta, nes taikiklis tebebuvo nukreiptas tiesiai į bažnyčios bokštą.
Tada kareiviai gavo įsakymą pasitraukti nuo bažnyčios. Ramygaliečiai puolė gesinti
bažnyčią. Nedaug trūko, kad ji būtų buvusi susprogdinta.
Berniukas, kuris matė mano tėvelį, einantį su rusų kareiviais, nutarė, kad
jį veda sušaudyti.
Visą tą dieną žmonės gesino gaisrą, bet džiaugėsi, kad galėjo išgelbėti savo
bažnyčią. O aš visą gyvenimą, išvydusi Ramygalos bažnyčios bokštą, prisimenu
tą baisų įvykį.
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Ėriškiai Antrojo pasaulinio karo metais
Lina Budreikaitė

Apie ¨riškius Antrojo pasaulinio
karo metu galima remtis tik užrašytais
žmonių prisiminimais, esančiais Ėriškių
mokyklos muziejuje.
Pasakojo Ėriškių kaimo gyventoja
Alma Masiliūnaitė:
„Pirmąja Antrojo pasaulinio karo auka Ėriškiuose tapo siuvėjas Petras Mikalauskas. Jis
buvo ryšininkas. Susekė jį, nešantį ginklus į
Žaliõsios girią. Su kitais draugais buvo suimtas Panevėžyjê. Išbuvo kalėjime iki 1943 m.
Ne kartą buvo vežamas į Vokietiją darbams,
bet pabėgdavo. Buvo suimtas paskutinį kartą
1943 m. ir sušaudytas Kaizerlingo miškelyje.
Namiškiams prieš mirtį rašė, kad yra įsipainiojęs į tamsią, sunkią bylą, tai yra rado
jo paslėptus ginklus. Šią istoriją papasakojo
jo žmona Ona Mikalauskienė.
1937 m. bežemiams ir mažažemiams
valstiečiams buvo duota žemė, o 1941 m. žemė
vėl atimama arba grasinama nesėti, nes derliaus nuimti nebus kam. Žmonės bijojo grasini- Ėriškių kaimo gyventojai Antrojo pasaulinio karo
mų, nedirbdavo žemės, palikdavo dirvonuoti. metais
Žmonės bijojo užkliūti ir rusams, ir vokiečiams. Girdėdami šiurpius atsitikimus kaimyninėse apylinkėse, stengėsi įtikti rusams, jiems
pataikaudavo. Į valdžią patekti doras žmogus nenorėjo. Todėl Påpiškių kaimo seniūnu būdavo
po savaitę, nes niekas nesutiko seniūnauti visą laiką. Kai Ėriškiuose buvo apsigyvenę vokiečiai,
čia seniūnavo Rimas Adomas, kuris nurodinėjo, kuriuos žmones vežti darbams į Vokietiją. Seniūno nurodymu į Vokietiją išvežė ėriškiečius: Antaną ir Povilą Valonius, Tvaską, Alfonsą
Rinkūną (pastarasis į tėviškę nebegrįžo). Vokiečiams reikėdavo mokėti dideles duokles, rekvizi
cijas. Jei turi šunį, mokėk už jį 2 markes. Todėl šuo būdavo su medaliu. Pieną beveik visą
reikėdavo atiduoti. Per metus jo pristatyti reikėdavo 1 000 kg. Užtrukus karvei, vietoj pieno
reikėjo pristatyti sviesto arba lašinių. Reikėdavo duoti ir mėsos, nuo kiekvieno žemės hektaro
reikėdavo pristatyti 16 kg kiaulienos, nuo kiekvienos vištos – 50 kiaušinių, nuo avies – 1,5 kg
vilnos. Visus duonai skirtus grūdus leisdavo pasilikti tik sėklai ir normą šeimai – metams
140 kg grūdų vienam žmogui. Malti galima buvo tik nustatytą normą ir tai tik valsčiaus
viršaičiui leidus. Gyvulius šerti žirniais ir mišiniais buvo uždrausta. Be vokiečių leidimo
negalima buvo net kiaulės pjauti. Be duoklių, iš ėriškiečių buvo renkama ir daugybė kitų
mokesčių: po 5 markes už kiekvieną karvę, jautį ar telyčią, 30 markių už arklį. Reikėjo
mokėti mokesčius ir gyventojams: vyramas – 15 markių, moterims – 12 markių per metus.“
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Ėriškietė Antanina Truščinskienė prisiminė:
„Prievolė vokiečiams buvo labai didelė. Vienais metais reikėjo atiduoti 50 cnt javų, po
mėnesio – karvę, dar po mėnesio – avį, kiaulę. Vokiečiai mobilizuodavo arklius. Liepdavo
ėriškiečiams nuvesti juos į Ramygalą, ten geriausius surinkdavo. Visi stengėsi kuo prastesnius
vesti, o geriausiam, būdavo, į koją įkala vinį, kad šlubuotų. Tokiu būdu išgelbėdavo arklį.
Vokiečių paliepimu dauguma ėriškiečių buvo pristatyti tvarkyti kelių. Žmonės kirsdavo
medžių šakas ir klodavo ant kelio, kad tankai neįklimptų į dumblą. Vokiečiai išdalydavo
vietos gyventojams maisto korteles. Jose būdavo nurodytas maisto kiekis mėnesiui. Eidavo
į Ramygalą ir tempdavo ant pečių visai šeimai maistą. Dažniausiai eidavo moterys, vyrų
neleisdavo, nes bijojo, kad neišvežtų į Vokietiją darbams.“
Norėdami įbauginti Ėriškių apylinkių gyventojus, okupacijos metu valdžia
suorganizuodavo parodomuosius bauginimus. Ėriškių kaimo gyventoja Rozalija
Garuckienė pasakojo, kad seniūnas Rimas Adomas grasino išvežti į Vokietiją, jei
jos šeima laiku nesumokės duoklės. Jos vyras ėjo į Ramygalą prašyti, kad nors
kiek atidėtų mokėjimą. Tačiau laikas nebuvo pratęstas. Žmonės bijojo ne tik vokiečių, bet ir savų, kaimynų. Baimė gyveno Ėriškiuose karo metais.
Lina Rimaitė, ėriškietė:
„Ėriškių frontas nesiekė. Ir tik vieną dieną krito bombos ant kaimo. Tačiau ta diena įsiminė
ilgam. 1944 m. birželio 21 d. Påpiškių miškelis buvo pilnas rusų kareivių. Šie užeidinėjo į
kiekvieną trobą ir klausdavo, ar nėra Trakelių miške vokiečių. O kitą dieną nuo Bãrklainių
per Ėriškių kaimą traukė visa rusų kariuomenė. Dauguma buvo pėsti, keletas važiavo dviračiais, o arkliais vežė sužeistuosius ir pavargusius karius. Netrukus užskrido ir vokiečių
lėktuvai bombonešiai, kurie pradėjo mėtyti bombas ant Ėriškių kaimo ir laukų. Buvo išmesta
apie 12 bombų. Yra sakoma, kad ir šiandien viena tebėra Ėriškiuose, giliai po žeme guli.“
Antrojo pasaulinio karo metais beveik visi namai buvo negyvenami.
Nuotraukos iš Ėriškių Juozo Balčikonio pagrindinės mokyklos
(EJBPM) archyvo
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Birutė Banaitienė:
„Miegodami daržinėje ant šieno, išgirdome negirdėta kalba šnekant vyrus. Įėjusi į daržinę, mama paklausė, ar nenorėtume pamatyti kareivių. Vos neišbėgome su naktiniais
marškiniais. Tuo metu turėjau kiek daugiau nei 10 metų. Apsirengusi su mažesniais
broliukais pribėgau prie minios ir su vaikišku smalsumu spoksojau. Kai kurios moterys
kareivius vaišino šiltu pienu ir kaimiška duona. Vyrai avižomis šėrė pavargusius arklius,
sužeistus nukinkė, pakinkė sveikus. Dėjo į vežimus maisto atsargų. Tuo metu atskrido trys
vokiečių lėktuvai, apsižvalgė. Po pusvalandžio atskrido jų bombonešiai ir pradėjo mėtyti
bombas. Viena nukrito ant Pelecko namo. Namas užsidegė. Aš tuo metu buvau tik 20
metrų nuo to liepsnojančio namo, vos spėjau persiristi per sukrautus rąstus ir atsigulti
ant žemės. Bombų skeveldros zvimbė virš galvos ir smigo į namų sienas. Kai nustojo
bombarduoti, parlėkiau namo. Mūsų namo langai buvo be stiklų, pilna troba dūmų. Tą
pačią dieną miežių lauke vyrai ir moterys iškasė apkasus, uždėjo viršuje didelę šiaudų
stirtą, ten ir gyvenome.“
Bombardavimą prisimena ėriškietis Albinas Peleckis:
„1944 m. liepos 22 d. buvo saulėtas sekmadienio rytas. Buvo atėjusi iš Papiškių sesuo su
vyru. Papasakojo, kad iš vakaro pas juos buvę rusų kareiviai ir patarę evakuotis iš namų.
Galvojau eiti į mišką, bet nespėjau, kareiviai sutrukdė, kurių buvo daug ant kryžkelės.
Sesuo su vyru išskubėjo namo. Motina pamelžė karvę ir pienu vaišino kareivius, o aš
dalijau arkliams avižas. Užskrido vokiečių žvalgybiniai lėktuvai. Nespėjome pasitraukti,
užskrido bombonešiai. Mes subėgome į namą. Kareiviai išsislapstė po krūmus. Viena
bomba nukrito ant mūsų namo. Aš tuo metu buvau kambaryje. Kaip kulka rėkdamas
išlėkiau laukan ir griuvau į griovį. O motina nespėjo išbėgti. Bomba pataikė tiesiai į ją.
Troboje dar buvo sesuo Stasė. Ją prispaudė griūvantis kaminas ir uždusino. Abi sudegė.
Aš grioviu nušliaužiau link upelio. Kitoje upelio pusėje nukrito dar viena bomba. Gesinti
namo nebuvo įmanoma, nes skraidė skeveldros. Reikėjo saugoti savo gyvybę.“
Dubuliÿ kaimo gyventojas Vytautas Želnys pasakojo, koks įsimintinas buvo
liepos 22 d. sekmadienis:
„Sudegė Peleckio namas su dviem gyvybėmis. Sudegė du svirnai. Nukentėjo Rozalijos
Garuckienės namas. Kaime užmušti du kareiviai, kuriuos palaidojome Dubulių kaimo
kapeliuose. Du sužeistus kareivius vežėme į Barklainius. Bet pakeliui jie mirė ir buvo
palaidoti prie Laurinčiukienės sodybos. Sužeidė ėriškietį Rapolą Nefą, kuris nuo kraujo
užkrėtimo mirė. Ilgą laiką žmonės prižiūrėjo žuvusių rusų kareivių kapus. Bet vėliau
kapai buvo iškelti į Ramygalą, į karių kapines.“
Pagrindinės kovos vyko fronto linijose. Tačiau likusiems namie irgi nebuvo
lengva. Aleksas Zopelis, Antanas, Romas ir Bronislavas Voiškos, Vytautas Nefas, Antanas Žitkevičius, Romas Dubulis ir Antanas Kriaučiūnas kovėsi 3-iajame
Baltarusijos fronte, 16-osios lietuviškosios divizijos sudėtyje. Vadavo Baltarusiją,
Lietuvą, Latviją, Lenkiją, Austriją, šturmavo Berlyną. Buvo sužeisti, kontūzyti. Žuvo
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tik Antanas Kriaučiūnas mūšiuose dėl Sopoto miesto. Ten jis ir palaidotas. Kiti
ėriškiečiai grįžo namo. Tačiau šiuo metu nėra nė vieno gyvo. Mokyklos muziejuje
saugomi šių ėriškiečių prisiminimai apie dalyvavimą Antrajame pasauliniame kare.
Vytautas Nefas. Gimė 1921 m. mažažemių valstiečių šeimoje
Roj¿nų kaime. Šeimoje buvo 8 vaikai, todėl duoną užsidirbti teko nuo
mažens. Nuo 11 metų tarnavo pas ūkininkus, dvarininkus, ganydamas
bandą, dirbdamas įvairius darbus iki 1940 m. 1944 m. per mobilizaciją iš Vilniaus pateko į atsarginį pulką, kuris apsistojo Baltarusijos
miškuose, netoli Jarcevo miesto, prie upės. Čia išbuvo apie mėnesį.
Po to atrinko į karinį dalinį ir atvežė į Panemùnę, kur apie mėnesį
ruošė frontui. Išvyko į Vokietijos miškus apie 4 km nuo fronto linijos. Nuo gruodžio 24 d. iki sausio 9 d. išbuvo sniego apkasuose.
Buvo kulkosvaidininku. Sausio 9 d. stojo į pirmas gretas. Už drąsą
buvo pristatytas medaliui „Už kovinius nuopelnus“. 1945 m sausio
20 d. prasidėjo mūšis, o 22 d. jam sužeidė koją. Ligoninėje atliko 3
operacijas (siūlė amputuoti koją, bet nesutiko), 1945 m. birželio 13 d.
išėjo iš ligoninės. 1946 m. balandį grįžo namo ir įsidarbino Ėriškių
kolūkyje, laukininkystėje.
Aleksas Zopelis. Gimė 1914 m. Žaibgalos kaime, valstiečių
šeimoje. Į frontą išėjo 1944 m. rugsėjo 18 d. Mokė Jarcove, po to
miestelyje netoli Maskvos. Iš ten buvo išvežtas į pafrontę. Kovojo
prieš vokiečius Silezijoje, 333-iosios Kutuzovo gvardijos divizijos pulke
skyrininku. Turėjo jaunesniojo seržanto laipsnį. Netoli Berlyno mūšyje
buvo sužeistas į nugarą, į plaučius. Sužeistas 1945 m. balandžio 18 d.
Ilgai gydėsi Zarau ligoninėje, po to paleistas namo. Suteiktas II grupės
karo invalidumas. Grįžęs į Ėriškius, buvo aktyvus visuomenininkas,
dirbo apylinkės pirmininku, Ėriškių kolūkio laukininkystės brigadininku.
Antanas Žitkevičius. Gimė 1922 m. Ėriškių kaime. Nuo 1944 m.
kariavo Baltarusijos fronto 244-ajame raudonarmiečių artileristų pulke.
Kovojo Austrijos žemėje prie Vienos, vadavo Varšuvą, Potsdamą,
dalyvavo Berlyno šturme. Prie Oderio kranto susitiko su Anglijos,
Amerikos, Lenkijos kareiviais. Paskui grįžo į Brianską, iš ten – į Novozipką. Karo metu buvo kontūzytas. Namo grįžo 1946 m. gegužės
15 d. Dirbo Ėriškių kolūkyje statybininku. Tragiškai žuvo 1976 m.
Palaidotas Upytės kaime.
Antanas Voiška. Gimė 1925 m. lapkričio 15 d. Rojūnºlių kaime, darbininkų šeimoje. Į frontą išėjo 1944 m. rugpjūčio 8 d. Kaip
ir kitus ėriškiečius, mokė Jancove, po to perkėlė į priešakines linijas,
16-osios lietuviškosios divizijos 147-o pulko 4-os kuopos pirmąjį
skyrių. Kovėsi su vokiečiais Žemaitijoje, paskui Žeimìlio–Vainuto
kryptimi jau Latvijos pusėje prie Vaivõs upės. 1944 m. gruodžio 24 d.
buvo sužeistas. Po karo grįžo į Ėriškius ir dirbo kolūkyje. Kartu su
A. Voiška kariavo ir jo broliai Romas ir Bronislavas. Romas žuvo
prie Liepójos 1945 m. sausio mėn.
Romas Dubulis. Gimė 1919 m. gruodžio 25 d. Žvírblių kaime.
Vaikystė buvo labai skurdi. Šeimoje augo 5 vaikai, visiems teko pas
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svetimus duoną užsidirbti. Į frontą išėjo 1943 m. Buvo ryšininkas,
kovėsi prie Kla¤pėdos. Buvo smarkiai sužeistas į ranką ir liemenį.
Grįžo namo 1948 m. ir iki mirties gyveno Ėriškiuose. Gavo 2-os grupės
karo invalidumą. Mirė 1979 m., palaidotas Ėriškių kaimo kapinėse.
Antanas Kriaučiūnas. Duomenų liko nedaug. Iš artimųjų pasakojimų žinoma, kad gimęs 1924 m. gruodžio mėn. Rojūnų kaime,
valstiečių šeimoje. Profesijos neturėjo, dirbo įvairius darbus, tarnavo
pas ūkininkus. Į frontą pašauktas 1944 m. Kariavo Lenkijoje ir ten
žuvo 1945 m. Sopoto mieste. Palaidotas Sopoto miesto broliškose
kapinėse.

Literatūra
1.
2.

Ėriškiai Didžiojo Tėvynės karo metais, Ėriškių aštuonmetės mokyklos
Jaunųjų kraštotyrininkų būrelio surinkta medžiaga, 1985, Mokyklos
muziejaus medžiaga.
Sueiga „Ėriškiai Didžiojo Tėvynės karo metais“, 1977, Mokyklos
muziejaus medžiaga.
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Atsiminimai apie Truskavą
ir jos apylinkes karo metais
Vincas Šidlauskas

Truskavõs parapijiečio Vinco Šidlausko, kilusio
iš Padvarninkų kaimo, prisiminimai
Aš, Vincas Šidlauskas, gimęs 1929 m. Padvarninkų kaime, valstiečių šeimoje, kur iki 1944 m. augo 8 vaikai: 5 berniukai ir 3 mergaitės. Vyriausiasis brolis
Juozas, gimęs 1925 m., nebuvo linkęs mokytis, todėl būdamas paauglys padėjo
tėvui dirbti įvairius ūkio darbus.
Mūsų kaimas buvo mažas, apie 1 km ilgio. Gyventojų sodybos daugiausia
buvo kairėje kelio, einančio į Krìkenavą, pusėje. Žemės sklypai buvo išmėtyti
plačiai po apylinkę nuo Slabadõs kaimo, Užartºlės iki Dvaríškių kaimo. Tai
buvo smulkūs, siauri žemės ruožai. Gerai pamenu, kaip apie 1933 m. atvykęs
matininkas pradėjo matuoti žemę ir gyventojus skirstyti į vienkiemius. Matininkas Dūda įsakė visiems pasigaminti riboženklius, žyminčius kiekvieno grąžinto
žemės sklypo ribas.
Kadangi mūsų trobesiai buvo seni ir blogi, mus paliko toje pačioje vietoje.
O kiti turėjo keltis į naujas vietas. Išskirsčius visus į vienkiemius prasidėjo kraustymasis. Kūrėsi naujos sodybos, buvo statomi nauji, perkeliami seni gyvenamieji
namai ir kiti pastatai. Ši žemės reforma buvo baigta iki 1935 m., nors nebuvo
nei geros technikos, nei kitų priemonių.
1938 m. tėvai gavo raginimą leisti vaikus į mokyklą. Tėvas 1938 m. rudenį nuvedė mane į Truskavos pradžios mokyklą. 1939 m. pavasarį baigiau I
klasę. Rudenį atėjau į II klasę; mokė mokytoja Berentaitė. Klasėje buvo apie 25
mokinius. Matydavau suaugusius vyrus ir merginas, kurie mokėsi VI klasėje.
Atsimenu, kaip mokykloje vykdavo susirinkimai. Visi mokiniai ir mokytojai sueidavo į salę, giedodavome Lietuvos himną, prisimindavome Lietuvos Prezidentą
Antaną Smetoną.
Jau 1939 m. rudenį ėmė blogėti politinė krašto padėtis. Buvo kalbama, kad
rusai greit užpuls ir Lietuvą, ir iš tiesų taip įvyko. 1940 m. žiemą rusų armija
kaip skėriai užplūdo mūsų apylinkes. Žiema buvo labai šalta, matėme rusų karius, apsiavusius kietais veltiniais, užsidėjusius kepures su bokšteliais. 1940 m.
vasarą rusų armija žygiavo per Lietuvą be jokių apribojimų. Didelės mašinos,
pakrautos įvairių krovinių, pilnos kareivių, riedėjo iš rytų į vakarus, keldamos
dulkių debesis.
Kartą mūsų kieme nakčiai apsistojo rusų karių grupė. Vienas vyresnysis
aiškino tėvui, kaip Rusijoje dirbama žemė, kaip žmonės dirba kolūkiuose. Žingsniuodamas rodė kombaino plotį.
1940 m. birželio 15 d. visa Lietuva buvo okupuota.
Rudenį mokykloje pasirodė vietos komunistai, pradėjo ruoštis šventėms.
Pašalino iš mokyklos ir klasių visą Lietuvos simboliką: Lietuvos vėliavą, herbą,
kryžių, Lietuvos vadovų portretus. Langus užraizgė raudonomis tampomo popieriaus
juostomis, rengė mitingus, garbino iškabintus Markso, Lenino, Stalino, Berijos ir
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kt. portretus. Iš visų mokinių surinko istorijos, geografijos ir Truskavos bažnyčia.
lietuvių kalbos knygas. Po kurio laiko grąžino su iškarpytais 1918–1940 m.
lapais apie nepriklausomos Lietuvos istoriją, vadovus, visą
simboliką. Pradėjo mokyti apie komunizmo pergalę, jų geriausius vadus. Tokioje
aplinkoje 1940 m. pavasarį baigiau II klasę. Rudenį atėjau tęsti mokslų III klasėje.
Mokė ta pati mokytoja Berentaitė.
Matydavau komunistų rengiamus mitingus ir įvairias eitynes, bet dalyvauti
juose buvome per maži.
1941 m. pavasarį tęsiau mokslus III klasėje. Iš laikraščių pranešimų buvo
aišku, kad blogėja politinė padėtis. Buvo išrinktas naujas Lietuvos Prezidentas
Justas Paleckis, uolus komunizmo režimo vykdytojas, todėl 1941 m. pavasarį buvo
ruošiamasi trėmimams iš Lietuvos.
Kadangi tikyba mokykloje buvo uždrausta, baigiantis mokslo metams, kunigėlis
pakvietė mus ateiti į bažnyčią. Ten mes rengėmės Pirmajai komunijai ir išpažinčiai.
1941 m. birželio 14 d. buvo gražus ir šiltas oras. Mes rinkomės prie bažnyčios
ir laukėme kunigėlio. Atėjęs jis pranešė, kad šiąnakt mūsų grupėje nebėra dviejų moksleivių – Piliponytės ir kitos mergaitės. Jos tą naktį su šeimomis buvo ištremtos iš
Lietuvos. Kunigėlis apsiverkė ir paleido mus namo nieko nemokęs. Greit buvo sekmadienis, mama buvo bažnyčioje. Kunigėlis Taraškevičius sakė pamokslą. Jis kalbėjo:
„Augo miške didžiulis ąžuolas. Iš po nakties po juo išdygo grybas ir sako ąžuolui:
„Ąžuole, traukis iš kelio. Tu augai kelis šimtmečius ir tik toks užaugai, o aš per vieną
naktį toks didelis išaugau. Ąžuolas tik tylėjo ir nieko nepasakė. Po kelių dienų grybas
suglebo, o ąžuolas augo toliau.“
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Mama grįžusi namo paaiškino šio pamokslo prasmę: komunizmas greitai atėjo,
greitai ir sunyks. Bet tai suprato ir okupantų pakalikai. Dėl to kunigėlis po kelių
dienų buvo ištremtas į Sibirą, kur ir žuvo.
1941 m. birželio 22 d. buvo sekmadienis, oras gražus, aš su mama ėjau
į bažnyčią. Nuėję iki Dvariškių pamatėme padangėje lėktuvus, o link Kėdãinių
matėme dūmų stulpus. Mama sakė: rusai manevruoja. Bet bažnyčioje klebonas
Kungis pasakė per pamokslą, kad vokiečiai užpuolė Rusiją, prasidėjo karas.
Po 1–2 dienų prasidėjo rusų armijos judėjimas iš vakarų link rytų. Bijojome,
kad rusai traukdamiesi gali deginti sodybas ir žudyti žmones. Pradėjome ruoštis
visokiems netikėtumams. Rusų kariai kaip skėriai užplūdo visus kelius. Kiek
galėjome, slėpėme gyvulius ir kitą turtą. Mūsų trobesiai stovėjo abejose kelio pusėse, todėl reikėdavo dažnai eiti per kelią. Stengėmės nepakliūti po jų transportu.
Vieną dieną, tai buvo, atrodo, trečiadienis, aš ir mama buvome netoli savo namų,
o keliu traukė rusų voros. Mums čia esant užskrido vokiečių lėktuvas, o rusai,
sugulę į vieškelio griovius, ėmė šaudyti į jį. Lėktuvas, apsukęs ratą ir nebijodamas
šaudymo, išmetė 4 bombas. Aš pamačiau, kaip nuo lėktuvo atsiskyrė 4 juodi,
dideli indai ir krito žemyn. Atrodė, kad jie krinta tiesiai ant mūsų galvų. Mes su
mama sutūpėme netoliese esančioje duobėje – kūdroje. Greit pasigirdo kurtinantis sprogimas, iškilo juodi dūmai. Atrodė, kad dega kaimo paskutinė Veretinskų
sodyba. Po kurio laiko pamatėme, kad dega daug toliau. Lėktuvui nuskridus
vėl pakilo kariai, pradėjo traukti rytų link. Mes pradėjome skubiai kraustytis iš
namų. Visus gyvulius išvarėme į ganyklą pietų pusėje. Tvarte palikome tik vieną
avį su ėriukais. Po dviejų dienų vėl pasipylė rusų karių voros su visa technika.
Mama su mažesniais mano broliais ir seserimis jau buvo nuėjusi į saugią vietą
Norušių kaime, į Rutkūno molinį tvartą. Aš ir tėvas dar buvome namie ir ruošėmės išeiti. Pamatėme, kad daug rusų mašinų ir karių sugužėjo į mūsų beržytę,
esančią už 2 000 m nuo kelio, ir pasislėpė už krūmų. Mes su tėvu jau ėjome
mišku link Norušių, kai per mišką nuo beržytės atkišusi šautuvus pasileido rusų
karių grandinė. Pamatę mus, mišku einančius, sustabdė. Tėvas mokėjo rusiškai ir
paaiškino, kur mes einame su namų įrankiais, o jie pasileido mišku, ieškodami
partizanų, kurių niekas nematė. Mums nieko nedarė, paleido, o patys nuėjo tolyn.
Mes ėjome link Rutkūno tvarto, esančio už 1 km. Bet, nespėjus mums nueiti, pasigirdo šaudymas mūsų trobų pusėje. Pasirodo, vokiečiai motociklais atlėkė.
Pamatė rusus miške, sugulė į kelio griovius ir pradėjo šaudyti į mūsų beržynėlį,
kur buvo apsistoję rusų kariai ir transportas. Rusai ėmė atsišaudyti. Užvirė didelis mūšis. Mes su tėvuku grioviais pasiekėme saugią vietą, kur laukė kita mūsų
šeimos dalis. Šaudymas tęsėsi apie 2 val., iki vakaro. Jau buvo prietema, aš išėjau
pažiūrėti ir pamačiau, kaip kilo raketos. Mūšis baigėsi. Mums rūpėjo, kas liko mūsų
sodyboje po mūšio. Tėvukas pranešė, kad mūsų trobos sveikos, bet į mišką, kur
vyko mūšis, renkasi žmonės ieškoti ko nors vertingo. Ten buvo palikta visa rusų
technika, apie 20 mašinų, visas armijos turtas. Daug kas rado mašinose lagaminus,
pilnus gražių naujų drabužių; pasirodo, tai buvo Lietuvos armijos karininkų šventinė apranga. Ją rusų kareiviai buvo surinkę, kai mūsų karius išžudė, ištrėmė. Bet
rusų karininkams neteko apsirengti pagrobtais drabužiais. Paėjęs toliau, griovelyje
pamačiau daugybę gilzių; tai buvo rusų pasipriešinimo liekanos. Netoliese radau
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šviežiai supiltos žemės kauburėlį, ant kurio buvo uždėtas žalias kariškas šalmas
su užrašu: Kanonenko, o gal Kandratenko. Taip šis žuvęs karys liko gulėti mūsų
žemėje iki šių dienų. Daugiau nei sužeistųjų, nei žuvusiųjų nebuvo. Likę gyvi
rusų kareiviai patraukė miškais į rytus – į savo tėvynę Rusiją.
Po visų smulkių daiktų išgrobstymo prasidėjo sprogmenų, ginklų ir mašinų
grobimas ir ardymas. Pirmieji savi sargybiniai su baltais raiščiais ant rankovių
pradėjo visus iš čia vaikyti. Po kelių dienų pasirodė keli vokiečių kariai, ėję tikrinti arčiausiai stovinčių mūsų trobų.
Praėjus vokiečių daliniams, po dviejų dienų kažkas pranešė, kad nuo Krekenavõs artinasi komunistų ir žydų grupės, kurios žudo žmones. Tada mama
ir mes, vaikai, patraukėme link Truskavos slėptis. Truskavojê jau buvo daugiau
subėgusių, matėsi sujudimas. Mums liepė slėptis senelių prieglaudos rūsyje, o
ginkluoti apsaugininkai žadėjo visus apsaugoti. Tėvukas nenorėjo palikti vienų
namų, liko vienas namie. Naktis praėjo ramiai, nieko neįvyko, todėl rytą grįžome
atgal į namus.
Praėjo dvi dienos. Buvo sekmadienis. Mama mus vedė į Truskavos bažnyčią.
Po Mišių matėme, kad išplėšta parduotuvė, prekės išmėtytos. Buvo likę ūkiškų
prekių – ypač reikalingų arkliams kaustyti pasagų. Komitetas su klebonu Banaičiu
pradėjo skirstyti jas ūkininkams, susirinkusiems kambaryje. Bet klebono skirstymu
dauguma buvo nepatenkinti dėl jo pataikavimo stambesniems ūkininkams. Greitai
jį nušalino nuo šio darbo.
Greitai prasidėjo vokiečių okupacija.
1941 m. rugsėjo 1 d. pradėjau lankyti Truskavos mokyklos 4-ą klasę. Mus
mokė jauna miela mokytoja Paulina Nefaitė, giliai tikinti krikščionė, todėl klasėje
prieš pamokas ir po jų buvo kalbamos maldos, klasėje ant sienos kabojo kryžius.
Ši mokytoja nuoširdžiai ir labai rūpestingai mokė visų dalykų, ypač vokiečių,
lietuvių kalbos, istorijos. Norinčius papildomai pasimokyti palikdavo po pamokų.
Netoli mokyklos buvo skelbimų lenta, ten buvo iškabintos komunistų nukankintų
Panevėžio gydytojų nuotraukos, kurios mums, vaikams, kėlė pasibaisėjimą. Be
šios mokytojos, mokykloje dirbo ir kiti mokytojai: Janionis, Pranas Miknevičius,
Berentaitė ir Barbora Matulienė, kilusi iš mūsų kaimo. Aš mokiausi stropiai, todėl viską išmokau puikiai. Tai labai padėjo mokantis vidurinėje mokykloje. Taip
šioje mokykloje 1943 m. baigiau 5-ą skyrių. Svarbiausias mokinių laisvalaikio
užsiėmimas buvo kvadrato žaidimas. Bet reikėjo gero kamuolio, kurio mokykloje
nebuvo. Teko visiems susidėti po kelias markes ir už 40 markių nusipirkti gerą
kamuolį. Bet jis tarnavo neilgai, todėl teko žaisti su kamuoliu, prikimštu šieno.
1943 m. vasaros pabaigoje padaviau dokumentus į Ramygalos gimnaziją.
Reikėjo laikyti egzaminus. Lietuvių kalbos, vokiečių kalbos, matematikos egzaminus
išlaikiau gerai. Su tėvų pagalba susiradau butą Krekenavos gatvėje, pas Kiškius.
Mažame kambarėlyje buvome apgyvendinti keturiese. Kadangi šeimininkė maitino
blogai, nutarėme išsikelti kitur.
Antroje klasėje buvo 42 mokiniai, todėl mokytojai nespėdavo visų gerai
patikrinti, jaučiau, kad mano žinios blogėja. Gimnazijos direktorius Jonas Zastarskis
buvo šviesus, energingas, drausmingas. Per pertraukas visi mokiniai vaikščiodavo
ratu ilgu koridoriumi, o pavasarį – lauke. Kartu su mokiniais vaikščiojo ir bu326
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dintys mokytojai. 1944 m. pavasarį grįžau namo per atostogas, padėjau tėvams
ūkyje, darbuose.
Pamenu, kaip 1944 m. gegužės ir birželio mėnesį į gimnaziją atėjo aukšti
vokiečių karininkai, kuriuos pasitiko direktorius Jonas Zastarskis. Po pokalbio
su jais direktoriaus kabinete mums visiems buvo įsakyta rinktis į salę. Vokiečiai
ragino vyresniuosius mokinius stoti į vokiečių kariuomenės gretas ir eiti kovoti
prieš bolševizmą, bet tokių neatsirado. Po kurio laiko atvyko kiti kariškiai ir bandė
jėga gaudyti vyresniuosius mokinius, bet šie, tai sužinoję, iššokinėjo pro gimnazijos langus. Kariškiai ėmė į juos šaudyti, bet nieko nekliudė. Vokiečiai reikalavo,
kad sulaukę 15 metų lietuvių jaunuoliai stotų į reicho tarnybą. Politinė padėtis
vis blogėjo: vokiečiai pralaimėjo mūšį Stalingrade, neišlaikė Leningrado blokados.
Naktimis vis dažniau atskrisdavo lėktuvai, mėtė ginklus ir leisdavo desantus.
Prasidėjo partizaninis karas, apėmęs visas apskritis. Daugiausia buvo priešinamasi
Vílniaus, Varėnõs apylinkėse. Greitai paaiškėjo, kad vokiečiai smarkiai traukiasi
visu frontu. Prasidėjo vokiečių lankymasis pas valstiečius. Jie ieškojo, ką gali
atimti, nes žmonės neatlikdavo prievolių. Atvykę pas mus, vokiečiai, radę mūsų
paliktą karvę su prieaugliu ir dvi kiaules, užrašė išvežti telyčią ir kiaulę, pažymėję
juos M raide. Tėvai, bijodami pasekmių, įkėlė kiaulę į vežimą ir, pririšę telyčią
prie vežimo, išvežė į Ramygalą. Man teko su tėvu važiuoti kartu. Aš vaikščiojau
miestelio aikštėje ir stebėjau, kiek daug suvaryta įvairių gyvulių: karvių, avių,
kiaulių, arklių. Jie buvo reikalingi vokiečių karo reikalams. Ramygalietis kalvis
Klimkevičius pagal vokiečių karininkų nurodymą turėjo nustatyti arklio metus,
o aikštėje sukurtame lauže įkaitintą ženklą H įdeginti į šlaunį. Tai buvo daroma
tam, kad ūkininkas negalėtų išbrokuotų arklių atiduoti vietoj tinkamų. Kalvis
Klimkevičius, norėdamas kai kam padėti, vokiečiams pasakydavo neteisingus arklių
metus, pasendindavo juos. Mačiau, kaip vokietis dėl to supykęs spyrė kalviui į
užpakalį, bet kalvis ir toliau tą darbą dirbo. Mūsų arkliai vokiečiams netiko, todėl
su ženklu H grįžome namo. Tai buvo paskutinis vokiečių pasispardymas. Žmonės
baiminosi artėjančio komunistinio pavojaus. 1941 m. jie parodė tikrąjį veidą.
Vis garsiau pradėjo girdėtis duslūs sproginėjančių bombų ir patrankų šūvių
garsai. Padidėjo vokiečių armijos antplūdžiai mašinomis, motociklais.
1945 m. pavasarį, baigęs tris gimnazijos klases, buvau grįžęs į namus, padėjau tėvams darbuotis ūkyje. Matydami pavojų, ėmėme jam ruoštis: paslėpėme
geresnius drabužius, išsikasėme ganyklose bunkerius, išvarėme gyvulius iš tvarto į ganyklą ir ten laikėme visą laiką. Traukdamiesi vokiečiai mus matydavo,
bet netrukdė. Matėme, kaip vokiečiai kelio grioviu nutiesė telefono laidus nuo
Linkãučių–Radviliškio link Dvariškių.
Buvo sekmadienis, kai mes nutarėme pasitraukti iš namų. Sutvarkę gyvulius,
vežimu turtą iškraustėme į beržyną, esantį į šiaurę nuo kelio, pas kaimynus Masiliūnus, gyvenusius už miško. Ten buvome iš anksto įsirengę bunkerį. Taip pat
turėjome išsikasę atsarginį bunkerį ganyklose ir kitą bunkerį į pietų pusę. Vokiečiai sustatė patrankas Adomaičio miškelyje, už kilometro nuo mūsų, ir, pradėjus
rusams pulti Truskåvą ir Dvariškius, pradėjo šaudyti. Fronto link virš mūsų galvų
zvimbė sviediniai. Matėme, kaip dega Dvariškių kaimas, malūnas, Truskavos bažnyčia, mokykla ir kiti pastatai. Tai tęsėsi visą savaitę. Baigiantis savaitei pasirodė
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vokiečių tanketė. Pamatę mus prie bunkerio, jie sustojo, atkišę automatus pribėgo
prie mūsų ir pradėjo varyti visus iš bunkerio. Mama su mėnesio broliu Jonu ant
rankų išėjo iš to bunkerio, bet jie nieko jai nedarė, kažką sakė vokiškai. Paskui
paėmė mūsų tėvuką ir liepė eiti į Masiliūnų sodybą, reikalaudami kiaušinių, lašinių. Bijodamas, kad tėvukui nenutiktų nieko blogo, aš iš paskos nubėgau ir, kiek
mokėjau vokiškai, paaiškinau, kad čia ne mūsų namai. Parodžiau jiems degančius
Dvariškius ir paaiškinau, kad mūsų namai ten dega. Tada jie paleido tėvuką. Tuo
metu užskrido vokiečių lėktuvas, o mus vedusieji vokiečiai iššovė raketą ir sėdę
į tanketę nuvažiavo miško link. Pasirodo, jie vykdė minavimo darbus, tikėdami,
kad rusų kariai pasirodys iš miško. Dėl to vokiečių patrankos dažnai paleisdavo
į šio miško pakraštį šūvius, taip rodydami, kad jie stebi šią zoną. Matydamas,
kad čia gali būti nesaugu, tėvukas nutarė susikrauti visą mantą į vežimą ir vykti
į valstybinį mišką per Padvarninkų II kaimą. Man teko ant pečių nešti dvejų
metų brolį Kazimierą. Tėvas, eidamas šalia vežimo, ant kelio pastebėjo šviežiai
išpjautas duobutes, bet ne ratų vėžėse, o šalia jų. Jis suprato, kad tai minos, ir
sustabdė vežimą. Nuėjo pėsčias į priekį ir, suradęs daugiau minų, pažymėjo jų
vietas medžio šakomis. Taip mes artinomės pavojingu keliu prie miško. Tai buvo
stebuklingos Dievo rankos vedimas, nes visai nedaug trūko, kad mūsų vežimas
su visa šeima būtų susprogdintas. Netoli miško pastebėjome iš jo ateinančius rusų
karius su telefono laidų ritėmis ant nugaros. Bet jie ėjo vieškelio grioviais. Tėvas
jiems rusiškai paaiškino apie minas, kur yra vokiečiai. Kariai nuėjo pirmyn, o mes
laimingai įlindome į valstybinį mišką ir, pavažiavę juo apie 500 metrų, apsistojome. Pasidarėme iš krūmų palapinę ir ruošėmės nakvynei. Vis eidavome pažiūrėti
savo namų. Bet nieko įtartino nepastebėjome. Pasirodo, vokiečiai pasitraukė iš
Dvariškių, Linkaučių, Truskavos. Ėmė plūsti rusų armija. Grįžome į namus, nes
pavojaus nebematėme. Rusų armijai nuėjus šiek tiek toliau, išėjau pažiūrėti mūšio
pasekmių iki Dvariškių. Kaimo trobos prie kalno į rytus buvo visos sudegintos,
Stankevičiaus vėjinis malūnas sudegęs, visur duobės, apkasai. Prie kelio, ant kalno
griovyje, gulėjo vokiečių kareivis, atlėkęs rusų sviedinys trenkėsi į šalia augantį
uoselį ir sprogęs užmušė kareivį. Bandžiau eiti rugiais apsėtu kalnu tolyn, bet,
priėjęs prie vieno apkaso ir pamatęs jame sukniubusį peršauta galva rusų karį,
grįžau namo. Po kelių dienų vėl atskrido vokiečių lėktuvai. Matėme, kaip ant
Ramygalos miestelio jie mėtė bombas. Kilo dideli dūmų debesys.
Po kelių dienų atėjo seniūnas Juozas Karutis ir pranešė, kad subombarduota
Ramygalos gimnazija ir direktorius Jonas Zastarskis šaukia visus mokinius tvarkyti
gimnazijos griuvėsių. Išėjau į Ramygalą, pamačiau, kad pusė Ramygalos gimnazijos
pastato sugriauta. Prisirinko daug mokinių, visi, vadovaujami direktoriaus, valėme
patalpas, vežėme sudaužyto mūro liekanas karučiais ar neštuvais į nurodytas
vietas. Kadangi liko tik pusė gimnazijos pastato, todėl prasidėjus mokslo metams
teko mokytis dviem pamainomis. Miestelyje keliose vietose matėme bombų išraustų
didelių duobių, sudegintų namų. Neberadau aš ir savo buto Krekenavos gatvėje.
Alekso Survilos namas buvo sudegęs. Teko ieškoti naujo buto.
Prasidėjo nauji mokslo metai, jau komunistinės, sovietinės okupacijos sąlygomis. Susirinko beveik visi mokiniai, kurie mokėsi esant vokiečių okupacijai.
Trūko maisto, drabužių, mokomųjų priemonių. Kūrė pionierių, komjaunimo orga328
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nizacijas. Pradėjo sekti visus, kurie bent kiek galvojo apie Tėvynės meilę, tikėjimą
ar patriotinius jausmus. Visur buvo pilna likusių rusų karių, kūrėsi stribų būriai.
Jie turėjo užtikrinti sovietinio režimo įgyvendinimą, todėl važiuodavo į kaimus ir
prievarta iš visų reikalavo vykdyti paskirtas prievoles, mokėti mokesčius.
1946 m. vasarą rusų okupantų grupė užgriuvo mūsų kaimo apylinkes, ieškojo
vyrų, kurie nėjo į armiją. Užsukę į Bučiūnų vienkiemį, pamatę prie jų miškelio
vyrą, einantį pas arklius, pasivijo jį ir durtuvu mirtinai subadė. Tai buvo Bučiūnų
sūnus, mano mamos krikštasūnis Albinas. Jo laidotuvės virto didelės neapykantos
komunizmo „laisvės“ nešėjams valandomis, visų žmonių dideliu skausmu.
Gal po mėnesio nuo šios nelaimės įvyko tragedija Dvariškiuose. Užplūdę
rusai ieškojo jaunų vyrų. Pamatę du vyrus, kurie mėgino pasislėpti toliau nuo
kaimo stovinčiame mūriniame tvarte, šaudydami juos apsupo, pribėgę abu subadė
durtuvais. Taip žiauriai žuvo Kazys Vaitiekus ir Genulevičius, geri, dori šio kaimo
gyventojai, niekuo nenusikaltę okupantams. Jų tėvai, pamatę nužudytus sūnus,
alpo iš skausmo ir degė dar didesne neapykanta rusų okupantams. Kiti jauni
vyrai, bijodami, kad ir juos gali ištikti tokia dalia, pasitraukė į miškus. Mano
vyresnysis brolis Juozas taip pat nėjo į armiją, slapstėsi namie, turėjo įsirengęs
bunkerį ant krosnies, už dūmtraukio ir sienos. Kai pastebėdavo stribus ar rusus,
slėpdavosi jame.
Per vasaros atostogas man tekdavo ganyti gyvulius. Vieną rytą, liepos ar
rugpjūčio pradžioje, išsivariau bandą į ganyklą. Oras buvo gražus, saulėta. Gyvuliai ganėsi ramiai. Staiga išgirdau kelis šūvius link mūsų namų. Norėjau bėgti
iš krūmų pažiūrėti, kas ten dedasi, tik staiga išniro iš tankumyno brolis Juozas
už poros šimtų metrų nuo manęs ir lėkė ganyklų slėniu Slabados kaimo link.
Netrukus išniro ir rusų kareivis, kuris atsiklaupęs ruošėsi šauti į bėgantį brolį. Aš
netekau žado, apstulbau ir pradėjau šaukti, kad nešautų, jis vis tiek iššovė, bet
nepataikė. Brolis Juozas tuo metu atsigulė į žolę ir laukė, kas bus. Pribėgęs kareivis
keikdamasis įsakė keltis, drožė broliui nugarą su šautuvo buože ir liepė jam bėgti
atgal į vieškelį, kur buvo daugiau kareivių. Pasirodo, brolis arė pūdymą, pamatęs
stribus ar kareivius, paliko plūgą ir leidosi bėgti. Bet, laimė, stribų vežime sėdėjo
jų vadas Ševeliovas, kuris žinojo, kad mūsų šeimoje yra besislapstantis brolis,
todėl įsisodino jį į vežimą, nuvežė į Ramygalą, į stribų būstinę. Iš paskos išėjo ir
mama su tėvuku gelbėti jo. Brolį Ramygaloje užregistravo ir paleido namo toliau
arti žemės. Tik Dievo apvaizdos dėka jam neteko būti nužudytam kaip kitiems.
Greitai atsirado partizanų grupės. Jauni vyrai, patyrę komunizmo skriaudas, žudynes, trėmimus, 1941 m. savanoriais išėjo ginti Tėvynės. Buvo metamos
didelės rusų įgulų ir stribų pajėgos, negailestingai naikinusios partizanų būrius.
Nužudytuosius vežė į Ramygalos miesto aikštę, išniekintus kūnus laikydavo kelias
dienas, taip parodydami visiems, kas laukia, jei neis kartu su komunistais. Tokiomis sąlygomis okupantai trėmė ir į Sibirą. Kaimuose neliko stambesnių ūkininkų,
inteligentijos atstovų. Buvo uždėtos didelės prievolės ir mokesčiai. Okupantai
siekė žmones suvaryti į kolūkius. 1949 m. prasidėjo prievartinis visų varymas
į kolūkius. Atėmė apsėtus laukus, grūdus svirnuose, padargus, gyvulius ir visą
turtą, reikalingą kolūkiui kurti. Tokiomis žiauriomis gyvenimo sąlygomis turėjau
pėsčias dienomis ir naktimis parsinešti iš namų maisto.
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Nepaisant šių baisumų ir blogų gyvenimo sąlygų, 1950 m. pavasarį baigiau
Ramygalos gimnazijos XI klasę. Iškilo problema, ką daryti toliau. Tėviškėje maža
galimybių užsidirbti pragyvenimui. Reikėjo ieškoti darbo Ramygaloje. Bet buvau
pašauktas į karinį komisariatą. Vietoje paso išdavė laikiną pažymėjimą neribotam
laikui. Išvykti mokytis kur nors toliau negalėjau. Tuo laiku sukūrė Ramygalos
rajoną. Įstaigoms reikėjo darbuotojų. Mokytų žmonių, galinčių dirbti įstaigose,
buvo mažai. Aš nuėjau į Žemės ūkio skyrių. Ten radau viršininką Zimavičių ir
pasisiūliau dirbti. Jis pagalvojęs atsakė, kad jam reikia planuotojo, liepė parašyti
prašymą, sėsti prie stalo ir dirbti. Padavė kolūkių sąrašą, davė užduotį – paskirstyti trąšas. Bet tuo metu suskambėjo telefonas, ir viršininkas pasakė, kad jis
išeina į partijos komitetą. Aš dirbau, bet vėl suskambo telefonas. Teko atsiliepti,
nes nieko daugiau nebuvo. Skambino iš partijos komiteto. Įsakė palikti darbą ir
atvykti į partijos komitetą, kur bus išduoti ginklai, nes reikės važiuoti į kaimus
lydėti prievoles vežančias gurguoles. To daryti aš negalėjau. Bet sugalvojau: dar
esu nepriimtas, vadinasi, nesu darbuotojas. Pravėręs viršininko stalčių, pasiėmiau
prašymą. Tada nuėjau į Finansų skyrių. Ten buvau priimtas mokesčių agentu –
kasininku. 1950 m. liepos 15 d. prasidėjo mano naujo darbo ir gyvenimo pradžia.
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Pokario metai Ramygaloje (1945–1948)
Kun. Antanas Juška

Pokario metais Ramygaloje, kaip ir visoje sovietų okupuotoje Lietuvoje,
labai pompastiškai minėdavo „Didžiosios Spalio Socialistinės Revoliucijos“
metines, nors aplinkui tvyrojo griuvėsiai, kančios, ašaros. Iš Ramygalos
gimnazijos Kraštotyros muziejaus (RGKM) archyvo

1945 10 09. Pareigūnai ėjo raginti ūkininkus, kad vežtų prievoles. ¨riškių apylinkėje miškiniai nušovė tokiame žygyje Ramôgaloje kompartijos sekretorių (partorgą)
Aidulį, kilusį nuo Krekenavõs, ir iš Ramygalos istrebitelių tarpo Povilą Valonį, kilusį
nuo ¨riškių. Pirmasis laidojamas kitur, o Valonis – Ramygalos kapinėse. Valonis buvo
sužeistas, nugabentas į Pånevėžio ligoninę ir ten mirė. Šv. Sakramentais aprūpintas.
1945 10 19. Vėl dviejų vyrų kūnai atvežti ir numesti rinkelėje. Išgulėjo
kelias dienas.
1945 10 24. Naktį iš spalio 23 d. į 24 d. Aukštådvaryje sudegė Ylekio gyvenamasis namas. Priežastis: susišaudymas tarp miškinių ir milicijos.
1945 10 23. Iš Jotãinių miškiniai išsivedė vieną moterį – Oną Venslavičienę,
kuri dingo be žinios. Vladas Jaškūnas – iš Jótainių – vedamas pabėgo.
1945 10 29. Sekmadienis be vargonų ir vargonininko. Po to gautas Jotainių
laikinas vargonininkas Klemensas Tamoliūnas iš Pašiliÿ, Truskavõs parapijos.
1945 10 31. Jau kelintas trečiadienis Ramygaloje organizuojami turgūs. Jų
jau nebebūdavo. Dabar kaskart juose gausiau žmonių ir prekių.
1945 11 01. Atvyko į Ramygalą iš Bíržų naujai skirtas vikaras kun. Ignotas
Paberžis. Ligi šiol vikaru Ramygaloje buvęs kun. Vytautas keliamas vikaru į Råguvą.
1945 11 02. Vakar, Visų Šventųjų dieną, žmonių bažnyčioje labai daug.
Įstaigos ir mokyklos nešventė. Gimnazijos mokiniams pamaldos buvo rytą, 8 val.
Gedulinga procesija buvo į kapines. Vėlinėse žmonių buvo kiek mažiau.
1945 11 04. 36 vaikai buvo įrašyti į Rožinio (Rožančiaus) ir Škaplieriaus
brolijas. Juos per 3 dienas bažnyčioje mokė kun. Antanas Juška.
331

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

1945 11 05. Bažnyčios komitetui nutarus, parašytas sveikinimas J. E. Panevėžio vyskupui jo 70 metų amžiaus sukaktuvių proga. Sveikinimo adresą piešė
gimnazijos mokiniai, po tekstu pasirašė 66 atstovai, sveikinimo turinys toks:
„Ekscelencija, Ramygalos mokytojų, gimnazijos mokinių, brolijų narių ir visų parapijiečių vardu toliau pasirašiusieji atstovai nuolankiai prašome priimti mūsų visų su meile
reiškiamus sveikinimus Tamstos amžiaus 70 metų sukaktį minint.
Mes karštai meldžiame Viešpatį Dievą, kad teiktųsi laiminti visus Tamstos žygius, leistų dar daug, daug metų garbingai vadovauti Panevėžio Vyskupijai ir mums,
ramygaliečiams.“
Adresą užrašė ir asmeniškai įteikė Motiejus Kaupas iš Sokìlių ir Barauskas
iš Praperšõs.
1945 11 15. Popiečiu atvežė smarkiai sužalotus dviejų vyrų kūnus ir numetė rinkelėje. Sako, nuo Truskavos. Lavonai išgulėjo 4 paras, kol palaidojo prie
Ramygalos kapinių.
Ramygalos vargonininką Romualdą Dovydėną Panevėžy, sako, iš daboklės
perkėlė į didįjį kalėjimą. Vis mažiau vilčių, kad greit grįš. O bažnyčioje nėra kam
groti. Mokinys Bronius Baltuška pagroja šiokiadieniais pirmąsias mišias, o kitos
pamaldos be vargonų. Šventėmis groja Klemensas Tamoliūnas iš Pašilių. Bet buvo
du šventadieniai visai be vargonų.
Renkamos aukos produktais Kunigų seminarijai Kaune. Mūsų parapijai skirta
norma: riebalų – 16 kg, kruopų – 16 kg, žirnių – 16 kg, kvietinių miltų – 50 kg,
rugių – 175 kg, kviečių – 175 kg, bulvių – 100 kg. Kitų daržovių – laisvai. Pinigais – 4 400 rublių. Žmonės aukojo noromis. Aukas surenka maršalkos.
Suaukota apie 150 kūlių beneficijos pastatų stogams remontuoti. Ku»šių Jonas Žižiūnas paaukojo lotelių. Dengti buvo apsiėmęs Ilekis iš Ramygalos, vėliau
atsisakė. Susitarta su Jonaičiu iš Ramygalos.
Juozas Pečeliūnas iš Naujåsodės savo lėšomis ir rūpesčiu antrajai zakristijai
parūpino langelio keturis kvadratėlius. Čia jau šviesu tiek, kad galima vaikus
tikybos mokyti.
Vaikai į tikybos pamokas lankosi. Neatvykstančiųjų skaičius mažas. Gimnazijos visų klasių mokinius moko kun. Ignotas Paberžis, o Ramygalos pradžios
mokyklos šešių komplektų mokinius – kun. A. Juška, kas savaitę vienam skyriui
skirdamas po 2 pamokas.
1945 11 29. Į Ramygalą vėl atvežė ir numetė 3 vyrų kūnus. Tai iš Pašilių
miško, kur vakar vyko smarkūs susišaudymai tarp kareivių ir miškinių. Ramygaloje su didelėmis iškilmėmis grojant orkestrui iš Panevėžio, prakalbas (4) sakant,
šautuvų šūviais saliutuojant, darželyje, priešais bažnyčią, buvo palaidoti du rusų
kareiviai, žuvę tame pačiame miške per susišaudymą.
1945 12 01. Buvo gautas vargonininkas (Einoris iš Berči¿nų), bet, pabuvęs
porą dienų, atsisakė. Ir vėl pamaldos be vargonų. O Dovydėnas negrįžta. Jo nebėra Panevėžio kalėjime, neranda ir Vilniuje.
1945 12 02. Praeito mėnesio pabaigoje (11 28) pradėtas parapijos lankymas – kalenda. Lankyti vyksta pats klebonas, norėdamas susipažinti su parapija.
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Kunigą nuvežti, pavežioti ir parvežti arklius gauna iš tą dieną lankomų vietų.
Bažnyčios tarnai vyksta savo susisiekimo priemonėmis. Zakristijonas kartu su
kunigu, o varpininkas, skalbėja, vargonininko žmogus vyksta atskirai, viena
diena anksčiau.
1945 12 02. Pradėjo išdavinėti pasus. Išdavimo įstaigoje didelis žmonių susikimšimas. Daug vargo su dokumentais. Lietuviškus pasus ne visi turi, o metrikus
gauti sunku. Panaudojami ir klebono liudijimai iš metrikų juodraščių, kuriuos
antspaudu paliudija valsčiuje viršaitis.
1945 12 12. Atvežtas miestelin ir numestas rinkelėje vyro kūnas. Pašilių–Gudìlių
pusėje buvo girdėti smarkūs šaudymai. Atvežtasis kūnas beveik be drabužių. Jį
palaidojo gruodžio 14 d.
1945 12 14. Laidojamas Simonas Pakeltis iš Mėtytinių. Jis grįžo iš Panevėžio
plentu nuvežęs prievolės grūdus. Grįžtantį vežime pro šalį važiuodamas sunkvežimis užkliudė, apvertė ir beveik užmušė, po valandos mirė. Paliko žmoną ir
keturias mažametes mergaites.
1945 12 16. Bažnyčios pašventinimo atlaidai. Žmonių bažnyčioje nedaug.
Taip pat nedaug einančių Švč. Sakramentų. Pamokslus sakė iš Vilniaus atvykęs
jėzuitas tėvas Karolis Garuckas, kilimo ramygalietis. Darbe talkininkavo kunigai
kaimynai: Truskavõs klebonas kun. A. Kungys, A¹ciškio klebonas kun. L. Rekašius, Uli¿nų klebonas kun. J. Gendrėnas, Ėriškių klebonas kun. P. Margevičius.
Nebuvo jokio vargonininko. Vargonai tylėjo. Tik choras kiek giedojo. Per
langų plyšius pustė sniegą. Bažnyčioje, prisiminus gerus laikus, buvo liūdna.
1945 12 21. Prasidėjo trijų dienų rekolekcijos Bãrklainių koplyčioje. Jas vedė
kun. K. Garuckas, S J, kasdien pasakydamas po tris pamokslėlius. Žmonių prisirinkdavo
pilna koplyčia. Pirmą dieną talkininkavo Uli¿nų klebonas ir Ėriškių kuratas, antrą
dieną – Ėriškių kuratas ir Ramygalos vikaras, trečią dieną – Ramygalos klebonas.
1945 12 27. Vėl atvežtas ir rinkelėje numestas žuvusio miškinio kūnas. Nuo
Ku»šių apylinkės. Ten vyko Kalėdų pirmos dienos vakare šaudymai. Sudegintas
Varno gyvenamasis namas. Keli žmonės areštuoti.
Kalėdų pirmos dienos vakare įgėrę stribiteliai susišaudė tarpusavyje. Deveikis
nušovė Mecelį, jo brolienę Mecelienę. Žuvusieji buvo kilę nuo Pagirių.

1946 metai
1946 01 03. Pradėjo eiti pareigas naujas vargonininkas Kazimieras Nemanis,
27 metų, Dovydėno mokinys, baigęs gimnazijos VI klases. Pastaruoju laiku vargonininkavo Šilÿ bažnyčioje. Kilimo jis – ramygalietis.
1946 01 30. Baigtas parapijos lankymas – kalenda. Paskutinė diena miestely.
Buvo lankoma Dariaus ir Girėno gatvė. Visą lankymą atliko kun. A. Juška. Apytikriu skaičiavimu rasta parapijiečių: miestelyje – 933, kaimuose – 4 258. Pasitaikė
keliose trobose, kad miestelio kunigo nepriėmė. Kelios šeimos apleistos, kadangi
serga vidurių šiltine.
1946 01 31. Išvažiavo į vienuolyną pas jėzuitus Pagryžuvyjê iš Jovaišÿ kaimo
Bronius Siniškevičius, 20 metų vaikinas.
1946 02 01. Mėnesio Pirmasis penktadienis. Žmonių bažnyčioje kaip šventadienį.
Abu kunigai intensyviai darbavosi nuo 8–12 val. Iškilmingos mišios buvo 10 val.,
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taigi suspėjo atvykti ir iš kaimų. Švč. Jėzaus Širdies litanija giedota nauja melodija.
Įvesti pirmąsias mėnesio penktadienio pamaldas gautas iš Vyskupijos Kurijos raštas:
„Casimirus Paltarokas Dei gratia et auctoritate Apostolicae sedis Episcopus Panevėžesnis.“
Per šv. Kalėdas klebonas po pamokslo paprašė parapijiečių, kad kuris nors
savo lėšomis nupirktų Ramygalos bažnyčiai juodą kapą, nes tokios visai neturime.
Ir atsirado aukojančių. Štai iš Naujåsodės broliai Kisieliai aukojo 3 000 rublių ir
300 kg grūdų juodai kapai, kurią pasiūdino Panevėžyje Apvaizdos seserys.
Siūlytis vargonininku Ramygaloje atvyko iš Ka÷no operos solistas p. Vyčas,
tenoras. Per sumą pats vargonavo, išpildė 3 dalykus solo. Giedojo meniškai.
1946 02 03. Vakare rinkelėje nubloškė dviejų vyrų kūnus. Tai žuvę miškiniai. Sako, kilę nuo Truskavõs ar nuo Krekenavõs. Vasario 5 d. juos palaidojo už
Ramygalos kapinių, vienoje duobėje, be karstų.
1946 02 18. Praeitą vasarą į Rusiją ištrėmė iš Žudžiÿ kaimo Žudžių šeimą.
Atsitiktinai liko neištremtas vienas sūnus, Vladas, 17 metų, kurio tuo metu nebuvo namie. Po to jis visą laiką slapstėsi, o vakar buvo užkluptas ir bebėgantis
nušautas. Atvežė miestelin ir rinkelėje numetė. Kaimynai prašė miliciją leist laidoti
kapinėse, tačiau leidimo negavo. Pati milicija palaidojo vasario 19 d. Žmonės jo
žuvimą labai apgailestauja.
1946 02 23. Vėl dviejų vyrų kūnai Ramygalos rinkelėje. Sako, atvežę nuo
Vadõklių.
1946 02 24. Baisi pūga per visą dieną. Žmonių bažnyčioje nedaug, nors
sekmadienis. Pro lango plyšius pripustė sniego. Šalta, nejauku. Vėjai stūgauja.
Mokiniai būreliais iš kiekvienos klasės kas sekmadienis pradėjo eit Švč. Komunijos. Tai mokytojos, seselės kazimierietės D. Mušinskaitės nuopelnas.
1946 03 03. Tretininkų pastangomis ir aukomis pagamintas ir užkabintas
apatinis Dievo stalui užtiesalas, raudonos spalvos, vilnonis. Jis labai derinasi prie
grotelių ir visos bažnyčios.
Kun. Antanas Juška po mišparų Švč. Sakramento brolijos nariams pasakė
pamokslą ir į broliją priėmė didelį būrį naujų narių. Dabar šioje brolijoje apie
150 narių. Užsiregistravusios 9 zelatorės.
1946 03 04. Šv. Kazimiero atlaidai. Bažnyčioje žmonių daug. Ir oras gražus.
Šios bažnyčios reikalams daryta rinkliava bažnyčioje davė per 300 červoncų. Pamokslą sakė Truskavos klebonas kun. P. Drumžlys. Be jo, talkininkavo Vadõklių
altaristas kun. F. Dėdelė, Uliūnų klebonas kun. J. Dubnikas, Ėriškių kuratas,
kun. P. Margevičius, Krekenavos klebonas dekanas kun. G. Spudas, A¹ciškio
klebonas kun. L. Rekašius.
1946 03 06. Pelenų diena. Trečiadienis. Gavėnios trečiadieniais, pavakariu,
įvesta Šventoji valanda. Atidaromas tabernakulis ir tyloje apie pusę valandos
adoruojamas Švč. Sakramentas. Vargonų piano vedžioja melodijas, mokinių choras
pianissimo gieda atitinkamas giesmes.
Parapijietis Matulis iš Ramygalos miestelio iš savo medžiagos padirbo bažnyčios
langams 4 rėmus. Prekybininkas Kazys Gutauskas vienam langui paaukojo stiklą.
1946 03 10. Praeitą naktį apie 3 val. Sokìlių Juozo Paliliūno trobas apstojo
ginkluoti vyrai, atvykę automašina. Išgrobė drabužių, audeklų, rietimų, apavą, maistą
ir kt. Pasitraukė įgrūmoję tylėti. Kas, iš kur – niekas netyrinėja. Visus baimė surakino.
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Bažnyčioj šventadieniais vietoj mišparų einami Kryžiaus keliai. Dalyvauja
daug žmonių. Po to duodama bučiuoti Švč. Kryžiaus relikvija. Panašūs Kryžiaus
keliai iškilmingai einami gavėnios penktadieniais, pavakariu. Susirenka daug. Lygiai
daug susirenka ir į adoracijos pusvalandžius trečiadieniais.
Trys seserys: Saldienė, Navikienė ir Jasienė, nupirko bažnyčiai naują violetinę stulą.
1946 03 26. Vėl plėšimai. Ginkluoti vyrai atvyko sunkvežimiu. Nežino, kas
nė iš kur. Apiplėšė Naujåsodės Barzdą, Jotãinių Kriaučiūną ir Jotain¸lių Rankelę.
Girdėti, kitose vietose pavogė arklius ar pakinkytus.
1946 04 01. Pradėjo eiti pareigas naujas varpininkas – špitolininkas Kazimieras Žarskus. Ligi šiol buvusiam varpininkui Jokūbui Šidlauskui pavedamos
kapinių sargo pareigos.
1946 04 04. Vakare, apie 21 val., pas laisvo gyvenimo vaikų darželio virėją,
lenkę, gyvenančią Ramygaloje, priešais gimnaziją, atvyko rusas kareivis. Jį, sėdintį,
per langą vienu šūviu nušovė. Manoma, jog tai draugų kareivių darbas, nors
bėda verčiama lietuviškiems nacionalistams-banditams. Palaidojo jį darželyje priešais
bažnyčią. Pasakė 4 rusiškas prakalbas, iššovė 3 salves, grojo iš Panevėžio atvežtas menkas 7 žmonių dūdų orkestrėlis. Žmonių pasižiūrėt prisirinko gana daug.
1946 04 09–11. Parapijos rekolekcijos ir 40 valandų Švč. Sakramento garbinimo atlaidai. Pamokslus visiems, konferencijos mokiniams ir inteligentams, sakė
iš Vílniaus atvykęs jėzuitas tėvas P. Lygnugaris. Žmonių bažnyčioje buvo daug.
Talkininkavo kunigai kaimynai: Anciškio klebonas kun. L. Rekašius, Truskavos
klebonas kun. P. Drumžlys, Krekenavõs vikaras kun. A. Vaškevičius, Uliūnų klebonas kun. J. Dubnikas ir Ėriškių kuratas kun. P. Margevičius.
Staiga širdies liga mirė siuvėjas Bronius Šidlauskas, vyras jaunas, pavyzdingas
žmogus. Gyveno Ramygaloje. Paliko žmoną ir dvi nedideles dukreles.
1946 04 09–13. Vyksta valsčiaus arklių sanitarinis tikrinimas. Žmonės arklius
veda ir bijo, kad neatimtų. Tuo tarpu neima. Tik arklius aprašo, nuskiria, kam
arklys gali būti naudojamas – karo reikalams ir pan. Arkliams tikrinti sudaryta
speciali karinio komisariato komisija.
1945 04 16. Vakare iš Panevėžio atvyko rusas leitenantas. Sustojo pas partorgą Krikščiūną Dariaus ir Girėno gatvėje. Apie 21 val. vienu šūviu jį kažin
kas nušovė. Laidojamas Panevėžyje. Daug suimama, tardoma. Kaltininkų nerado.
1946 04 17. Praeitą naktį iš Ramygalos pieninės pavogta rašomoji mašinėlė,
antspaudai ir kt. Kaltininkų nerado.
1946 04 19. Visi gimnazijos mokiniai išsiskirstė Velykų šventėms, o buvo
pasakyta, kad darbas vyks šiandien, Didįjį Penktadienį, Šeštadienį ir antrą Velykų
dieną. Tomis dienomis pamokų savaime nebuvo, nes penktadienį teatvyko vos
keli mokiniai.
1946 04 21. Velykų nakties budėjimo bažnyčioje nebuvo. Rezurekcija įvyko
saulei tekant.
Rezurekcijos procesijoje buvo nešamos 5 vėliavos, visas Rožinis (Rožančius) ir
kt. Procesija atrodė graži ir tvarkinga. Rezurekcijoje, Aušrinėje ir per Sumą buvo
iškilminga asista su diakonu, subdiakonu, turiferariju, ceremoniariju ir akolitais.
Diakonu buvo kun. K. Garuckas SJ, subdiakonu – klierikas K. Žeimys, turife335
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rarijus – K. Pukenis, ceremoniarijumi – klierikas J. Nemanis, o akolitas – Julius
Marozas ir Vytautas Baltrūnas.
1946 04 22. Barklainių apylinkėje pamaldos. Susirinkusiųjų iš apylinkės
nesutalpino koplyčia. Pakviestas komitetas rūpintis neatidėliotu koplytėlės remontu, reikia uždengti naują stogą, įdėti naujas lubas ir kt. Komitetan pakviesta
iš apylinkės 9 kaimų 9 vyrai, būtent: Barklainių kaimo – Jonas Švendrevičius,
Karvìlių kaimo – Petras Zalatorius, Ùžkalnių kaimo – Jonas Grinkus, Liubartų
kaimo – Kazimieras Mikeliūnas, Žudžiÿ kaimo – Julius Mikėnas, Černiauskynės
kaimo – Juozapas Gvergždys, Pumplių kaimo – Jurgis Žvybas, Žumbrickių kaimo – Petras Želnys, Joskildų kaimo – Povilas Žostautas.
1946 04 24. Pradėtas parapijos kapinių tvarkymas. Pirmiausia raunami krūmai, grėbstomos šiukšlės, tiesiami takai. Talkon kviečiami pavieniai kaimai, kurie
skirtą dieną atvyksta. Iš trobos – po vieną žmogų.
1946 04 25. Pradėtas beneficijos tvartų stogo remontas. Dengiama šiaudų
kūliais, kuriuos suaukojo parapijiečiai. Darbą atlieka T. Jonaitis ir A. Gedvila.
1946 04 27. Gimnazijos VIII kl. mokinės buvo mokomos kulinarijos. Kursą
išėjusios padarė pabaigtuvių pobūvį, dalyvavo visi VIII kl. mokiniai ir mokytojai.
Apie 22 val. įsiveržė ginkluoti milicininkai, kareiviai. Visus areštavo, tardė. Kai
kuriuos išlaikė iki kitos dienos pusdienio. Mat buvo įtarta gimnazistus spausdinant
proklamacijas ir pan. Išėjo fiasko. Milicija turėjo visų atsiprašyti.
1946 04 28. Klebonijoje susirinko bažnyčios choro dalyviai susipažinti. Užkandžiavo alučiu užgerdami. Nuotaika buvo jauki.
1946 04 29. Liaudies gynėjas Stasys Glinskas išėjo savo sklypo arti prie pat
miestelio. Nežinomas asmuo vienu šūviu jį nušovė ir pabėgo. Glinskas palaidotas kapinėse su bažnytinėmis iškilmėmis. Prie kapo prakalbas pasakė Ševeliovas,
Dargužienė, garnizono viršininkas. Uždėtas vainikas su raudonu kaspinu nuo
Vykdomojo komiteto ir kitas, baltu kaspinu – nuo Ramygalos komjaunimo.
1946 04 30. Naktį į gegužės 1 d. pasigirdo stiprūs kulkosvaidžių šaudymai. Miškiniai užpuolė Masiokų Kušleiką. Įmetė trobon granatą. Ši sprogo
tik trobai degant. Kušleika, jo žmona ir du vaikai šaudant laimingai pabėgo.
Troba sudegė.
Tą pačią naktį miškiniai nušovė: Žudžių Marijoną, Adomaitytę, Jovaišų Stasį,
Baltušką, Glebauskų Joną, Jukštą ir Gudelių Čyplį.
1946 05 10. Baigtas pavasarinis kapinių tvarkymas. Kviestosios talkos iš
kaimų atvykdavo. Jos išskynė krūmus su šaknimis, nugrėbstė šiukšles ir pernykščius lapus, padarė platų centrinį taką ir du siauresnius, vežė, nešė šiukšles
ir pan. Kapinių vaizdas kitoks, daug kultūringesnis. Buvo ir nepatenkintų: kam
naikinamos alyvos, nebūsią kapinėse gražios dekoracijos, neaugsiančios nė gėlės. Tačiau nepatenkintų tik vienas kitas. Daugumai naujai sutvarkytos kapinės
visai patiko.
1946 05 12. Motinos dienos minėjimas. Bažnyčioje atitinkamą pamokslą pasakė kun. I. Paberžis. Po pamaldų gedulinga procesija ėjo į kapines giedant Visų
šventųjų litaniją. Kapinėse – kun. A. Juškos pamokslas. Paskui giedama „Libera“,
„Viešpaties Angelas“, giminės individualiai lanko savųjų kapus. Bažnyčioje ir
kapinėse žmonių labai daug.
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1946 05 19. Sekmadienis. Pamaldų metu atvežė nuo Ėriškių keturių vyrų
kūnus ir numetė rinkelėje. Vienas kūnas be galvos. Kelias dienas prabuvo rinkelėje
nelaidoti. Išputo ir pradėjo dvokti. Tai vadinamieji miškiniai.
1946 05 20. Ramygaloje staiga mirė Mykolas Jasas. Jis gyveno civiliškai
susituokęs. Laidojamas Ramygalos kapinėse be bažnytinių iškilmių.
1946 05 24. Nakties metu milicija, liaudies gynėjai ir kareiviai išvyko miškinių
medžioti. Miške už Girelės kaimo apsirikę iš kulkosvaidžio šūvių nušovė vieną
iš liaudies gynėjų – Joną Pribušauską, 40 metų. Jį gegužės 26 d. su iškilmėmis
palaidojo Ramygalos kapinėse. Buvo šautuvų saliutas, prakalba. Velionis paliko
žmoną ir du mažamečius vaikus.
1946 05 30. Mikėnienė iš Naujadvario paaukojo pinigų nupirkti didelį laikrodį bažnyčioje.
Jonaitis ir Gedvila sutvarkė skardinį bažnyčios tarnautojų gyvenamojo namo
ir tvartelio stogą.
1946 05 31. Per visą gegužės mėnesį gegužines pamaldas gausiai lankydavo
moksleiviai ir artimieji gyventojai. Konferencijas kasdien gyvu žodžiu sakydavo
kun. I. Paberžis.
(Pastaba. 1946 08 10 į Ramygalą buvo atvykęs Panevėžio dekanas, nes yra padarytas toks įrašas: „Šią kronikos knygą per dekanatinę vizitaciją žiūrėjau. 1946 08 10
Ramygala. Kun. G. Spudas, Panevėžio Dekanas.“ (Parašas patvirtintas antspaudu.)
1946 06 02. Išnuomojant sėdimas vietas bažnyčios suoluose buvo varžytinės.
Varžėsi pinigais, riebalais, grūdais. Palyginti varžybos vyko karštai. Kai kurie
siūlė gana daug. Už vieną vietą pinigais siūlyta aukščiausia kaina – 400 rublių,
riebalais – 7 kg, grūdais – 135 kg.
Pasirodė, ir birželinės pamaldos žmonių mėgiamos. Nukryžiuotojo altoriuje
įtaisytas Švč. Jėzaus Širdies paveikslas, daug gyvų gėlių. Skaitymas, Švč. Jėzaus
Širdies litanija giedama nauja gaida ir giesmė „Ant šios žemelės“. Po to palaiminimas Švč. Sakramento. Pamaldos trunka apie 30 minučių. Jos vyksta prie
išstatyto Švč. Sakramento.
1946 06 11. Pradėtas remontuoti šventoriaus mūras, vartai ir bromas (iškilmingieji
vartai). Dirba ramygalietis Karolis Kantas iš Lingerio. Iš Kauno atvežtas cementas
pasirodė negeras. Apgavo. Po ilgo ieškojimo cemento gauti pasisekė Panevėžyje.
1946 06 17. Uždengta nauju necinkuotos skardos stogu beneficijos rūkykla.
Dirbo Jonaitis ir Gedvila.
Praeitą žiemą galutinai sugriuvo beneficijos klojimas. Pasitelkta talka išrinkti
ir surūšiuoti išlikusią medžiagą. Iš Vyplių kaimo atėjo tik vienas – Baltrus Stanikūnas. Iš Klebõnų kaimo buvo septyni: Juozas Klebonas, Buliauskas, Petras Ulys,
Antanas Jakaitis, Paulikonis, Adomaitis ir Klebonas (senelis). Daug padarė. Jei
lietus nebūtų sutrukdęs, visa medžiaga būtų likusi surinkta į krūvą, surūšiuota.
Paliko darbo antra tiek.
1946 06 18. Pradėta remontuoti beneficijos daržinė. Norima sutvarkyti sienas,
šulus, gegnes, stogą. Dirba Jonaitis ir Gedvila.
1946 06 20. Dievo Kūno šventė. Oras gražus. Daryta Procesija šventoriuje.
Čia buvo paruošti trys altorėliai, juos puošė tretininkės. Bažnyčioje pristatyta jaunų
berželių, juos atvežė Sokelių Visockis. Žmonių pamaldose dalyvavo gan daug.
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Marijona Masiokienė iš Ramygalos paaukojo bažnyčiai dvi naujas violetines
stulas, ir Pranė Marozienė iš Ramygalos paaukojo vieną baltą–violetinę stulą.
Ramygalos bažnyčios vadinamieji brostvininkai (procesininkai) seniau būdavo
organizuoti. Bet paskutiniu laiku nebedarydavo pasitarimų, kai kurie išsiskirstė.
Šiandien iš likusių 26 narių susirinko 16. Išrinkta valdyba: pirmininkas Stasys
Jakučiūnas, sekretorius Julius Mikėnas, iždininkas Motiejus Kaupas.
Miestelio aikštėje, prieš pat bažnyčią, buvo palaidota daug rusų karininkų ir kareivių, ant jų kapų pastatyti antkapiai su bokšteliais ir žvaigždutėmis,
raudoni. Atėjo paliepimas iš čia visus iškasti ir palaidoti greta parapijos kapinių
apvertame daržely. Į ten laidoti veža ir iš kitų valsčiaus vietų, kur fronto metu
žuvo ir buvo palaidoti kariai.
Praeitą vasarą Rusijon ištrėmė Ramygalos Valikonio šeimą: vyrą, žmoną,
keturis vaikus. Šiomis dienomis atgal grąžinti 3 vyresnieji vaikai, o vienas vaikas
ir tėvai Rusijoje mirė.
1946 06 24. Rytą plente buvo girdėti šaudymas. Paaiškėjo: Aukštadvario Strikulis,
slapstęsis miške, savo namuose buvo netikėtai užkluptas, suimtas, atvežtas į daboklę
ir iš čia kėsinosi pabėgti. Bėgantį sužeidė ir vėl suėmė. Vėliau išvežė į Panevėžį.
Šių metų šv. Jono atlaidai žmonėmis ne tokie gausūs kaip seniau. Tačiau
pamaldos bažnyčioje buvo gražios. Padarytos dvi iškilmingos procesijos, choras
darniai giedojo naujas mišias „Salve, Regina“. Pamokslą sakė Truskavos administratorius kun. P. Drumžlys. Be jo, talkininkavo: Anciškio klebonas kun. L. Rekašius,
Vadoklių klebonas kun. J. Savukaitis, Vadoklių altarista kun. P. Dėdelė, Uliūnų
klebonas kun. J. Dubninkas, Ėriškių kuratas kun. P. Margevičius, Krekenavos altaristas kun. D. Tuskenis, Panevėžio katedros klebonas kun. A. Kripaitis ir Viìšintų
klebonas kun. F. Kemėšis.
1946 06 27. Dievo kūno iškilmių oktavas. Mišios 11 val. Mišparai ir antroji
procesija 12 val. 30 min. Žmonių suvažiavo daug. Ypač vaikų. Oras puikus.
Šiandien vaikams Pirmoji Komunija. Leistų prie Komunijos vaikų 39. Nedidelis skaičius todėl, kad ligi šiol Ramygalos vaikus leisdavo iš karto išpažinties
ir Komunijos. Dabar Pirmosios išpažinties pirmą kartą leista 76 vaikams. Jie
Komunijos eis kitais metais. Priėmusiems Pirmąją Komuniją pamokslą pasakė
kun. I. Paberžis, išdalijo prisiminimui paveiksliukus, nusifotografavo. Visus vaikus
katechizavo kun. I. Paberžis.
Šiandien ir antrosios iškilmės: gimnazijos abiturientų išleistuvės. Gimnazijoje
buvo Aktas su prakalbomis ir vaišėmis, pasilinksminimai. O bažnyčioje per Sumą
visi abiturientai – jų 12 (10 mergaičių ir du vyrai) – ėjo Šv. Komunijos organizuotai, sėdėjo prie Didžiojo altoriaus (presbiterijoj) kėdėse. Jiems kun. I. Paberžis
pasakė atitinkamą pamokslėlį.
1946 06 28. Gauta žinia, kad Ramygalos vikaras kun. Ignas Paberžis, čia
išgyvenęs nuo 1946 11 01, keliamas administratoriumi į Lukštus, Rõkiškio dekanate.
Trys miestelio gyventojos: Marijona Marozaitė, Veronika Meliauskienė ir
Antanina Dargužytė išėjo miškan uogauti žemuogių. Išėjo ir nebegrįžo. Ir niekas
nežino, kur jos dingo. Manoma, gyvų nebėra.
1946 07 01. Beneficijos daržinės sienos jau sutvarkytos. Pusė stogo apdengta.
Jau galima krauti pašarą nebijant lietaus.
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1946 07 06. Ramygalos vietinė valdžia, iš viso 18 žmonių, vyko iš „buožių“
žemių atimti. Jotãinių–Vakagalių laukuose užtiko miškinius, betykančius krūmuose. Jie vietoj nušovė du milicininkus: Joną Valonį ir Vladą Slivką. Abu žuvusieji
iškilmingai palaidoti liepos 6 d. Ramygalos kapinėse. Laidojant prakalbas sakė
Dargužis ir vienas leitenantas. Šautuvais – 3 salvės.
1946 07 10. Galutinai iš Ramygalos išvyko buvęs vikaras I. Paberžis. Praeitą
sekmadienį pasakė atsisveikinimo pamokslą, pravirkdė žmones. Šiandien susirinko
palydėti. Išvyko sunkvežimiu.
1946 07 07. Bãrklainiuose pas Keciorį vyrai gurkšnojo samagoną. Kitoje vietoje
jaunimas linksminosi. Įkaušę keli vyrai užpuolė Joskildų kaimo Praną Žostautą,
jau pagyvenusį vyrą, kam šis liepė skirstytis, nes negerai esą tokiam laike vakaruškas kelti. Barklainių Mikėnas, Karvelių Masiliūnas, Černiauskynės Vasiliauskas,
Liubartų Mateika Petras išvijo Žostautą ant plento ir smarkiai sumušė. Sumuštasis
namus dar pasiekė, bet po dienos mirė. Panevėžyje darė skrodimą ir gydytojai
konstatavo, kad mirtis nuo sumušimo. O mirtis nuo jaunų 19–24 metų vyrukų.
Tie dabar labai gailisi, bijo. Motinos puldinėja, verkia.
1946 07 11. Bažnyčioje jau pastatytas naujas Naujådvario Mikėnienės aukotas
laikrodis. Jam stiklinę dėžę padirbo Mykolas Kuodis iš Ramygalos.
1946 07 15. Bažnyčioje išplėštos aukų dėžutės prie šv. Pranciškaus statulos ir prie šv. Antano. Pirmoji dėžutė visiškai sugadinta. Jau prieš savaitę šios
dėžutės buvo rastos kiek apgadintos. Bažnyčia visą dieną esti atidaryta. Kas tą
šventvagystę padarė – nežinoma. Gal vaikai.
Vakagalių kaimo Vaznonienė su dukterimi suimta ir išvežta tuoj po to, kai
netoli jų ūkio miškiniai 07 06 nušovė du milicijos tarnautojus. Dabar paimta ir
antroji duktė. Namai pasiliko visiškai tušti.
1946 07 21. Nakties antrą valandą pasigirdo šūviai, raketos skrodė nakties
tamsą. Tai Naujadvaryje pastebėti 4 miškiniai. Vienas jų, nušautas ir numestas
rinkelėje, išgulėjo ligi šios dienos Sumos.
Škaplierinės atlaidai. Žmonių vidutiniškai. Pamokslą sakė naujasis Vadoklių klebonas kun. J. Savukaitis. Be jo, dar talkininkavo Anciškio klebonas
kun. L. Rekašius, Truskavos senasis klebonas kun. A. Kungys, Ėriškių kuratas
kun. P. Margevičius.
Pavakariu atvyko naujasis vikaras Ramygalai kun. Steponas Galvydis.
1946 07 25. Juškãičių vienkiemyje sudegė Kazio Lukošiūno gyvenamasis
namas ir visa, kas jame buvo. Padegė jų pačių mažametis sūnus, žaisdamas su
degtukais. Vyresniųjų tuo metu nebuvo namie. Prieš kiek laiko ties Naujåsodės
kaimu (Jotainių dabart. kolūkyje) Juodõs upėje rastas vyriškio kūnas surištomis
rankomis. Jo niekas neatpažino.
1946 07 29. Rimaisų lauke buvo nušauti du vyrai, miškiniai. Atvežė juos
miestelin ir numetė. Tačiau ilgai nelaikė, palaidojo žvyrduobėse.
1946 08 01. Susiorganizavo net du būriai nuolatinių bažnyčios lankytojų,
pasiryžusių kas pusvalandis pasikeisti ir budėti bažnyčioje, melstis.
1946 08 07. Atlaikytos iškilmingos gedulo pamaldos už buvusį Ramygalos
kleboną, prelatą Ignotą Labanauską, šių metų liepos 31 d. mirusį Trošk¿nuose.
Pamaldose dalyvavo žymus žmonių būrys.
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1946 08 09. Milicijos būstinėje nusišovė milicijos tarnautojas Aleksandras
Lastauskas, kilęs nuo A¹ciškio. Paliko žmoną ir du mažamečius vaikus. Patys
artimieji be bažnytinio patarnavimo palaidojo jį Ramygalos kapinėse.
1946 08 12. Atlaikytos gedulingos pamaldos už buvusį ilgametį Ramygalos
vargonininką Romualdą Dovydėną, pernai rudenį išvežtą Rusijon, š. m. liepos
4 d. mirė ištrėmime.
Žudžių kaime pas našlę Zalatorienę gyveno viena rusų šeima, atvykusi iš
Rusijos. Eidavo pas ūkininkus uždarbiauti. Rugpjūčio 10 d. dienos metu atėjo
miškiniai ir vieną rusą, dirbusį pas Žudžių Šegamogą, išsivedė, antrą iš Zalatorienės namų pavedėję nušovė. Išsigandę rusai iš to kaimo išsikėlė ir išsikraustė
Ramygalon. Dėl anų įvykių eina tardymai. Yra suimtų ūkininkų, pas kuriuos
kada nors rusai buvo dirbę.
1946 08 21. Naktį į rugpjūčio 15 d. Džiugailių kaime nežinomi asmenys,
manoma, miškiniai, nušovė Džiugailių dvaro sklypininką, kilusį nuo Krekenavos,
70 metų senuką Siudiką ir jo žmoną. Turto neėmė. Namie liko vienas sūnus 13
metų, antrasis sūnus kariuomenėje.
Tą pačią naktį Džiugailių vienkiemy nušovė ūkininkę, našlę Antaniną Mikšiūnienę ir jos dukterį Alfonsą, V klasės gimnazistę.
Gautas toks raštas:
„Casimirus Paltarokas, Dei Gratia auctoritate Apostolicae Sedis Episcopus Panevėžensis.
Rev. D-no Antonio Juška Administratori eccl. Ramigalensis.“

Šis raštas įdėtas rėmuose po stiklu ir pakabintas sienoje prie Didžiojo altoriaus.
1946 09 04. Prieš kelias savaites nežinomi ginkluoti žmonės nakties metu išsivedė Naujadvario Petrą Simašką, anksčiau besislapčiusį, o vėliau užsiregistravusį, ir
mokytoją (Ramygalos pradinės mokyklos) Kaupienę, kapitono Kaupo žmoną. Apie
išvestuosius daugiau žinių nėra. Spėlioja tik: gal kalėjime Panevėžyje, o gal nužudyti.
Kuršių Balio Žižiūno žmoną taip pat išsivedė. Ji laikoma žuvusia.
1946 08 30. Miestelyje daug rusų kariuomenės. Tai gaudytojai, miškų valytojai. Atvežė dviejų jaunų vyrų kūnus. Tačiau atrodė, kad tai ne miškiniai.
Neatpažinti, manoma, kad iš kažkur toliau.
1946 09 15. Ir šiais metais, kaip visada, Barklainių koplyčioje buvo švenčiama
Švč. P. Marijos Vardo iškilmės – atlaidai. Kaip įprasta, dalyvavo daug žmonių iš
plačios apylinkės. Ėriškių kuratas kun. P. Margevičius pasakė ilgą pamokslą. Dalyvavo Uliūnų klebonas kun. J. Dubnikas ir Ramygalos vikaras kun. S. Galvydis.
Komunikantų išdalyta apie 200.
Šių metų pavasarį sudaryto Barklainių bažnytinio komiteto rūpesčiu lentelėmis apdengtas koplyčios stogas, o zakristijos stogas – cementinėmis čerpėmis,
uždėti nauji balkiai luboms, naujos medinės grindys zakristijoje, perkelti groteliai
sumažina presbiteriją, padirbtas mažas medinis bokštelis varpui. Tiems darbams
apylinkės gyventojai aukojo pinigais ir produktais.
1946 09 24. Šv. Mykolo atlaidai. Oras vėsus, vėliau lietus. Žmonių pilna bažnyčia. Pamokslą sakė Krekenavos vikaras kun. A. Vaškevičius. Be jo, talkininkavo
340

I S T O R I J A . A N T R O J O PA S A U L I N I O K A R O I R P O K A R I O M E TA I

kaimynai: Ėriškių kuratas kun. P. Margevičius, Anciškio klebonas kun. L. Rekašius
ir Vadoklių altarista kun. F. Dėdelė.
Vakare, apie 22 val., Dariaus ir Girėno gatvėje, Ramygaloje, pas Budreiką
susirinko apie 16 asmenų lyg vaišėms. Nežinia, kas pro langą iš lauko pusės
paleido automato salvę, 25 šūvius. Negyvai vietoj nušovė vargonininko mokinį
Marijoną Pranckūną, kilusį nuo Šilÿ, Marijoną Janionytę, kilusią nuo Truskavos,
ir šeimininko dukterį Julę Budreikaitę, Ramygalos gimnazijos VI klasės mokinę,
sužeidė  šeimininko sūnų.
Julė Budreikaitė iškilmingai palaidota Ramygalos kapinėse spalio 2 d. Dalyvavo visi gimnazijos mokytojai, mokiniai ir daug žmonių. Kapinėse kalbas pasakė
kun. S. Galvydis, direktorė, komsorgas, Ševeliovas ir kiti.
1946 10 04. Černiauskynės kaime rusai kareiviai pamatė du bėgančius vyrus.
Ėmė vytis pėsti ir raiti. Nuvijo iki Juodos upės ir abu nušovė. Paskui atvežė į
Ramygalą ir buvo numetę prie milicijos būstinės, kiemelyje. Kitą dieną palaidojo
Žvyryne už kapinių. Tai buvo miškiniai.
1946 10 09. Pradedamas statyti beneficijos klojimas. Senasis praeitą žiemą
sugriuvo. Naujasis statomas iš senojo klojimo likusios medžiagos, 27 metrų ilgio,
10 m pločio, 3 m aukščio, medinis, ant cementinių stulpų, šiaudais dengiamas.
Stato broliai Šiaulinskai. Pamatus darė Stankevičius iš Ramygalos.
1946 10 17. Ramygalos kapinėse laidojamas Antanas Kiuras iš Naujasodės
kaimo. Jis spalio 11 d. Panevėžyje, turguje, išpardavinėjo papjautos karvės mėsą
ir pritemus važiavo namo. Prie Panevėžio katedros ir jį, ir jo draugą nuo Uliūnų
užpuolė ir abu nužudė. Rytą kūnus rado kareiviai. Fotografavo, nuvežė kūnus
lavoninėn. Piktadariai nesurasti.
1946 10 24. Gudelių kaime naktį į Kaupienės klėtį įlindo vagys. Išnešė drabužių ir kitos mantos. Moterys vagis girdėjo, bet bijojo rodytis. Išaušus pamatė,
kad pėdsakai vedė miškelin. Čia rado paliktus drabužius: rusišką vatinuką ir kt.
Kaltininkai nesusekti, nors tuo niekas net nesirūpina.
1946 10 27. Kristaus Karaliaus šventėje buvo įrašomi į Rožinio (Rožančiaus)
ir Škaplieriaus brolijas Ramygalos parapijos vaikai, ėję Pirmosios Komunijos pernai ir seniau. Įrašyti 44 berniukai ir 32 mergaitės. Įrašė kun. Antnas Juška. Jis ir
katechizavo tuos vaikus, per 5 dienas vesdamas po 4 pamokas.
1946 10 11. Gudelių kaimo gyventojai, broliai Baltrūnai, norėjo priduoti
valstybei grūdus. Panevėžio priėmimo punkte dalį grūdų priėmė, kitų ne, nes
nebuvo pakankamai sausi. Grįžtant plentu priešais atvažiavo sunkvežimis, sustabdė.
Iššoko ginkluoti kareiviai ir pareikalavo pinigų. Baltrūnai teturėjo po 15 rublių.
Tiek gavo už parduotus prievolės grūdus. Kareiviai pinigų nebeėmė, bet pagrobė
iš vežimų po 100 kg grūdų ir liepė greit važiuoti. Tie nieko nelaukdami spruko.
Panašių atsitikimų, net didesnių plėšimų iš ginkluotų kareivių pusės pasitaiko
dažnai, ypač ant plento.
1946 11 16. Prieš 3 savaites Jotainiuose miškiniai nušovė Tamokaitienę jos
pačios namuose. Ji paliko sūnų ir dukterį. Palaidota Uliūnų kapinėse, nes nuo
Uliūnų buvo kilusi.
1946 12 09. Kunigíškių kaime iš nakties jų pačių namuose rasta nušautos
Zavackienė ir jos duktė. Abi išvežtos laidoti į Panevėžį, nes ten jų giminės.
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Jotainių eigulys Aleksas Misevičius įsigėręs plentu vedėsi arklį. Užvažiavo
sunkvežimis ir jį mirtinai suvažinėjo.
1946 12 10. Ąžuolôtės vienkiemyje Antanas Glebauskas, vyras 36 metų, tvarte
ruošėsi aplink arklį. Šis spirdamas pataikė į šakes, šakės – tiesiog šeimininkui į
akį, giliai perdūrė, ir jis mirė. Paskutinio Patepimo Sakramentas suteiktas. Glebauskas buvo nevedęs, visų gerbiamas, pavyzdingas vyras.
1946 12 11. Bažnyčia ir klebonija apdėta mokesčiais. Už šiuos metus reikėjo
sumokėti 3 500 rublių.
1946 12 13. Baigtas parapijos lankymas – kalendos sezonas. Jis buvo pradėtas
lapkričio 4 dieną, truko 33 dienas su pertraukomis. Daugiau lankė kun. Antanas
Juška. Kaimuose buvo visur lauktas ir priimtas. Miestelyje kelios šeimos kunigo
nelaukė. Kalendos grūdais gauta ne mažiau kaip pernai. Pinigais daug mažiau.
Kunigą nusiveždavo ir parveždavo lankomos vietovės gyventojai. Bažnyčios tarnautojai važinėjo savomis susisiekimo priemonėmis.
1946 12 15. Bažnyčios pašventinimo atlaidai. Šaltis iki –1 °C. Giedra. Bažnyčioje žmonių vidutiniškai. Pamokslą pasakė Truskavos klebonas kun. P. Drumžlys.
Be jo, talkininkavo: kun. L. Rekašius – Anciškio klebonas, kun. P. Margevičius –
Ėriškių kuratas, kun. J. Dubnikas – Uliūnų administratorius.
1947 02 24. Pirmą kartą Ramygalos bažnyčioje buvo giedami „Graudūs
verksmai“. Pavakariu, 17.30 val., susirinko apie 350 žmonių. Giedojimas vyko
nesklandžiai: neišmoko, trūko giesmių tekstų. Po giedojimų pamokslą pasakė
kun. Galvydis. Žmonės naujomis pamaldomis džiaugėsi.
1947 03 04. Šv. Kazimiero atlaidai. Rytą termometras rodė 20 laipsnių šalčio.
Einančių Šv. Sakramentų palyginti nedaug. Per Sumą pilna bažnyčia. Pamokslą
sakė Vadoklių klebonas kun. Savukaitis. Be jo, talkininkavo Krekenavos klebonas
kun. Spudas, Truskavos – kun. P. Drumžlys, Uliūnų – kun. J. Dubnikas ir Ėriškių – kun. P. Margevičius.
Nesant Anciškyje kunigo, iš Ramygalos kun. Galvydis važinėja kiekvieną
sekmadienį ten pamaldų laikyti. Anciškio klebonas nuteistas 3 metams kalėti.
Nežinia, ar greit bus į Anciškį paskirtas nuolatinis kunigas.
40 val. atlaidai – rekolekcijos. Vandens pilni grioviai, pėstiems eiti neįmanoma.
Pirmą dieną žmonių buvo nedaug, bet antrą ir trečią – gausu. Pamokslus sakė
Tėvas R. Blažys, S J, iš Vilniaus. Tik jam pavėlavus atvykti dėl blogo kelio, pirmąjį
pamokslą pasakė Truskavos klebonas kun. P. Drumžlys. Be minėtųjų, talkininkavo:
Krekenavos klebonas, dekanas G. Spudas, Vadoklių – kun. J. Savukaitis, Ėriškių –
kun. P. Margevičius, Uliūnų – kun. Dubnikas ir iš Kauno – kun. dr. Kliausis.
1947 03 22. Mintaušyje, prie vieškelio, rastas negyvas žmogus, atrodo, nušautas. Išvaizdos apie 35 metų, rusas, kaip dabar vadina amerikonai (taip dabar
vadina elgetaujančius rusus, kurių kasdien praeina virtinės vyrų, moterų, vaikų).
1947 04 02. Bažnyčios šaliniai altoriai, staliukas, krikštykla, sakykla pasipuošė naujais
rusvos spalvos užtiesalais, dailiai juose įaustais geltonos spalvos lietuviškų motyvų raštais.
Tai tretininkų auka. Užtiesalus audė Panevėžyje Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seselės.
1947 04 02. Pirmą kartą Barklainių koplyčioje buvo vienos dienos rekolekcijos.
Žmonių dalyvavo daug. Buvo du kunigai: Uliūnų kunigas Dubnikas, Ramygalos
kun. Galvydis. Abu pasakė po pamokslą.
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1947 04 07. Naktį, iš Velykų pirmos į antrą dieną, Ramygalos miestelyje,
Krekenavos gatvėje, mirė Vincas Ilinskas, 28 metų: mirties priežastis – alkoholio
veikimas. Sakramentais neaprūpintas. Mirė niekam nematant savo patale.
1947 04 07. Barklainių koplyčioje pamaldos. Toje koplyčioje Švč. Sakramentas
buvo laikomas nuo balandžio 2 d. Žmonės kasdien ateidavo koplyčion Švenčiausiąjį aplankyti, o pavakariais susirinkdavo būriais, bendrai melsdavosi, giedodavo
giesmes. Visa koplyčia dailiai išpuošta.
1947 04 14. Girìlės miške įvyko susišaudymas kareivių su partizanais. Vienas miškinis buvo nušautas. Atvežė į Ramygalą ir tris dienas išlaikė nepalaidotą.
1947 04 20. Vėl atvežtas susisprogdinęs vienas miškinis iš Žudžių kaimo
(už Barklainių, Uliūnų parapijoje) ir numestas prie milicijos Ramygaloje.
1947 04 26. Žvalgaičių apylinkėje lankėsi pas ūkininkus du Ramygalos
valsčiaus pareigūnai – Valstybinio draudimo inspektorius ir zootechnikas Čeponis tikrino prievolių atidavimą ir pasėlių plotus. Susitiko ginkluotą žmogų, kuris
inspektorių nušovė, o bėgantį Čeponį peršovė. Dėl šių įvykių daug apylinkės
gyventojų suimti tardymui. Čeponis išvežtas ligoninėn.
1947 05 08. Nė metų neišgyvenęs Ramygaloje kun. Steponas Galvydis skiriamas
administratoriumi į Aleksandravºlę, Rõkiškio apskrityje. Už savaitės ir išvyksta.
1947 05 09. Atvežė ir prie milicijos numetė 5 vyrų kūnus. Sako, miškiniai.
Juos palaidojo gegužės 10 d. prie Ramygalos kapinių.
1947 05 10. Areštuoti du gimnazistai: VII kl. Juozas Pravilonis ir VI kl. V. Ilekys.
1947 05 10. K. Juška buvo iškviestas į valsčių ir ten iš Panevėžio atvykęs
pareigūnas (Trečiokas iš apskr. Vykdomojo komiteto) uždraudė mokiniams aiškinti
tikybą bažnyčioje.
1947 05 11. Motinos dienos minėjimas. Jis atkeltas iš pirmo sekmadienio į
antrąjį, kadangi aną sekmadienį tebuvo tik vienas kunigas.
Varpo krikštatėviai: Gutauskienė, Petras Valiukonis ir Marija Morkūnienė.
Varpo pašventinimo akto Nr. 111. Akto nuorašas nusiųstas Vyskupijos kurijai.
1947 08 15. Buvo atnaujintos seniau procesijose vartojamos metalinės lelijos.
Darbus atliko panelė T. Kriaučiūnaitė. Lelijas neš mergaitės procesijų metu.
1947 08 17. Buvo sušauktas parapijos maršalkų susirinkimas. Dalyvavo 22
maršalkos. Povilui Marozui atsisakius į jo vietą Bažnyčios palaikymo tarybos nariu
buvo išrinktas Tadas Jasiūnas.
1947 08 17. Ramygalos parapijoje, Barklainių koplyčioje, buvo pašventinta
šv. Antano statulėlė. Ją iš senos ir apleistos Ramygalos bažnyčioje stovėjusios
suremontavo menininkė, panelė Teodora Kriaučiūnaitė.
1947 m. rugsėjo 14 d. bus pašventintas toje pat koplyčioje naujai Teodoros
Kriaučiūnaitės nupieštas Švč. Panelės Marijos paveikslas. Šis paveikslas bus vietoj
jau seno, netinkamo Švč. Marijos paveikslo. Koplyčia šią vasarą naujai išdažyta
ir išdekoruota. Darbus organizavo Vietos komitetas, patariamas Ramygalos parapijos kunigų. Žadama taip pat menininkės Mikalauskienės atnaujintą ir perdažytą
menininko Bernardo Bučo darbo Švč. Jėzaus Širdies statulą, kuri anksčiau buvo
Ramygaloje apleista ir meniškai netinkama, perleisti Barklainių koplyčiai.
1947 08 22. Kun. A. Juška sugrįžo iš atostogų ir pradėjo eiti senąsias Ramygalos bažnyčios administratoriaus pareigas.
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1947 08 24. Įvyko varžytinės išnuomoti vietas bažnyčios suoluose. Varžytinės
vyko pernykšte tvarka.
1947 08 30. Į Ramygalą atvežė 2 vyrų kūnus ir numetė prie milicijos. Sako,
tai miškiniai. Atvežti kažkur nuo Ėriškių. Buvęs susišaudymas.
1947 09 01. Iškeliamas kun. Jonas Juodelis į Kùpiškį, šiandien išvyko.
Ramygaloj vikaro pareigas ėjo nepilnus du mėnesius. Vikaru Ramygaloje toliau
pasilieka kun. Steponas Galvydis.
1947 09 14. Barklainių koplyčioje – Švč. Mergelės Marijos vardo atlaidai.
Suvažiavo 4 kunigai: Ramygalos kun. A. Juška, Uliūnų – kun. J. Dubnikas, Ėriškių – kun. P. Margevičius ir Tėvas K. Garuckas – iš Vilniaus. Pastarasis pasakė du
pamokslus, o kitą dieną – pirmadienį – buvo vėl pamaldos ir pasakė trečią pamokslą.
Kun. Antanas Juška pašventino Švč. Margelės Marijos paveikslą. Šventinant
giedojo giesmę „Marija, Marija“, pašventinus – litaniją į Dievo Motiną. Paveikslas
visiems patinka.
Padaryta rinkliava. Surinktomis aukomis padengtos visos skolos, padarytos
bažnyčią remontuojant ir puošiant.
Žmonių minios didžiulės. Sako, tuose atlaiduose tiek daug žmonių seniai
bebuvę. Jei juos visus būtume suvedę į Ramygalos bažnyčią, – būtų buvusi erdvi
bažnyčia pilnutėlė.
Matėsi ir girtų. Girdėjosi ne laiku dainuojant. Tačiau tradicinių muštynių
šiais metais nebuvo.
1947 09 17. Naktį iš rugsėjo 16 į 17 d. Praperšos kaime nušautas Petras
Barauskas ir peršauta jo žmona. Paskui ir ji Panevėžio ligoninėje mirė.
Tą pačią naktį Žudžių kaime nušauti 4 žmonės: Kostas Stankevičius, jo
sūnus Jonas ir duktė Antanina. Taip pat jų namuose gyvenęs Stasys Krištopaitis.
Sako, tai miškinių darbas.
1947 09 17. Šiandien kun. Steponas Galvydis Ramygalos NKGB buvo tardomas nuo 12 iki 17 val.
1947 09 29. Ramygaloje išbuvęs daugiau nei metus vikaru, kun. Steponas
Galvydis šiandien išvyko.
1947 10 01. Įrašyta į šv. Rožinio (Rožančiaus) ir Škaplieriaus brolijas 43
vaikai. Jie per 6 dienas buvo katechizuojami, pakartojant katekizmą.
Tai trečiųjų metų kursas. Katechizavo kun. Galvydis ir kun. Juška. Minėtieji
vaikai Pirmosios Komunijos ėjo pernai ir seniau.
Pradėtos rožinio (rožančiaus) pamaldos vakarais, 18 val., viskas kaip seniau
prie išstatyto Švč. Sakramento šaliniame altoriuje mergaitėms – adoruotojoms
klūpint. Tik šįmet įvedamas naujas dalykas: prieš kalbant rožinį (rožančių) – 10
minučių katechetinė konferencija.
Prieš kelias dienas Raukštóniuose iš Adomaičio pavogė ratus, pakinktus ir
kitų padargų.
1947 10 07. Kazys Gutauskas Ramygaloje, prie plento, savo sodyboj pastatė
menišką ąžuolinį kryžių, lietuviško stiliaus. Dirbdino pagiriečiai (Pagirių parapijos).
Šiandien tą kryžių pašventino kun. A. Juška, dalyvaujant būreliui svečių.
1947 10 05. Šv. Mykolo atlaidai. Žmonių į bažnyčią susirinko daug. Oras
palankus. Pamokslą sakė Krekenavos altaristas kun. J. Savukaitis. Be jo, talkinin344
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kavo: Upytės administratorius kun. P. Margevičius, Uliūnų administratorius kun.
J. Dubnikas, Anciškio adm. kun. A. Masys ir Vadoklių altarista kun. F. Dėdelė.
1947 10 09. Atvyko į Ramygalą naujas vikaras, kilęs nuo Biržų, – kun. Antanas Gružauskas – ir pradėjo eiti pareigas.
1947 10 10. Atvežė į Ramygalą vyro kūną. Sako, tai miškinis, nušautas
praeitą naktį kelyje į Krekenavą, ties Juodikonių kaimu.
1947 10 30. Trijų vyrų, vadinamų miškinių, kūnus atvežė į Ramygalą. Jie
nukauti Truskavos apylinkėje.
1947 11 01. Šiais metais, palankiam orui esant, gedulinga procesija daryta į
kapines. Kapinėse sutvarkyti takai, išrinktos nereikalingos žolės ir medžių lapai.
Pasidarbavo kapinių sargas Jokūbas Šidlauskas. Pavienius kapus artimieji tvarkė
individualiai.
1947 11 13. Janåpolyje, pas Juospaitį, įvyko susišaudymas miškinių su milicija. Vienas milicininkas – Antanas Glinskis iš Ramygalos, – sužeistas, vienas
miškinis nušautas. Pripuolamai nušautas vienas rusas, gyvenęs Jotainių dvare,
civilis gyventojas. Jis tuo metu ėjo keliu.
1947 12 14. Bažnyčios pašventinimo atlaidai. Ligi šios dienos buvo pabjuręs oras ir keliai. Praeitą naktį temperatūra krito ligi trijų laipsnių šalčio. Žemė
apklota stora sniego danga. Žmonių susirinko palyginti nedaug. Gražiam orui
esant tiek susirinkdavo paprastą sekmadienį. Pamokslą sakė Truskavos klebonas
kun. P. Drumžlys. Be jo, dalyvavo: Ėriškių kuratas kun. P. Margevičius, Krekenavos altaristas, vikaras kun. J. Savukaitis ir Veµžio monsinjoras kun. P. Lialis.
Piniginė rinkliava nedaryta.
1947 12 16. Prasidėjo pinigų keitimas, nes senieji išimami iš apyvartos. Vietoj
senų 10 rublių naujais duodamas tik 1. Žmonės dejuoja – turės didelių nuostolių.
1947 12 26. Trijų vyrų kūnus – miškinius, atvežė iš Truskavos apylinkės.
1947 12 29. Išvežimas – trėmimas šeimų. Iš Ramygalos miestelio 2 šeimos
(Rapolo Baltrūno – Liūnų g., Masio, Vadoklių g.) ir iš kaimų. Šeimas išveža, o
turtą konfiskuoja. Išvežtųjų skaičius tiksliai dar nežinomas.
Juodikoniuose nušovė (sako, milicijos pareigūnai) Apoloniją Želnytę.
Vieno vyro – miškinio – kūnas atvežtas į miestelį.
1947 12 30. Ramygalos kapinėse palaidota Kotryna Meilūnaitė iš Grigalių
kaimo, 90 metų. Jos visas amžius – tarnyba Dievui ir artimui. Kai buvo draudžiamas lietuviškas raštas, nebuvo mokyklų – daraktoriavo. Mokė skaityti. Vėliau
mokė katekizmo, vedė apylinkės vaikus šv. Išpažinties ir Pirmosios Komunijos. Visi
ligoniai, nelaimės ištikti – jos šaukdavosi. Visus pamokydavo, pabardavo. Niekas jai
pikto žodžio nesakė, visi gerbė, klausydavo kaip motinos. Dabar – amžinojo poilsio.
1948 08 01. Pagal naujus reikalavimus, duotus kurijai kulto reikalams įgaliotinio Lietuvoje, išrinktas 20 narių komitetas, 7 narių Vykdomasis komitetas, 3
narių revizijos komisija ir pasirašyti atitinkami pareiškimai. Dėl bažnyčios likimo
žmonės labai sujaudinti. Pasklido daug baisiausių gandų. 20-ties komitetas nusiųstas apskrities valdybai tvirtinti. Paskui reikės sudaryti su valsčiaus komitetu
sutartį, pagal kurią valsčiaus 20-ties komitetui perduos bažnyčią nemokamam
naudojimui. Pačią bažnyčią ir prie jos dirbančius kunigus turės registruoti Vilniuje
įgaliotinis kulto reikalams.
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1948 08 07. Raukštonių kaime įvyko susišaudymas. Kareiviai aptiko miškinius ir 5 jų nušovė. Nukautieji buvo atvežti į Ramygalą, numesti. Vėliau palaidoti
duobėse šalia kapinių. Per susišaudymą sudegino Ratkevičiaus klojimą.
1948 08 08. 436 ramygaliečiai vaikai nuvežti į Panevėžį, kur jiems J. E. Panevėžio vyskupas katedros bažnyčioje suteikė Sutvirtinimo Sakramentą. Vaikus
per 4 dienas mokė kun. A. Gružauskas. Prieš vykdami visi Ramygalos bažnyčioje
priėjo išpažinties ir priėmė Komuniją.
1948 08 09. Gauta žinia, kad Rusijoje mirė išvežtieji ramygaliečiai: Motiejus
Juospaitis iš Rimaisų, Marijona Rimaitienė iš Juodikonių, Petras Meškonis iš Juodikonių. Pirmasis išvežtas 1947 12 28, pastarieji – 1948 05 22.
1948 08 25. Atlaikytos gedulingos pamaldos už a. a. Kazimierą Šegamogą
iš Užkalnių. Jis mirė Rusijoje, ištrėmime. Išvežtas gegužės 22 d. (š. m.).
1948 09 06. Sokelių kaime nakties metu įvyko gaisras. Sudegė Juozo Paliliūno (ištremto 1948 05 22) klojimas, prikimštas nekultų javų, suvežtų iš jo paties
lauko ir iš Stankevičiaus. Gaisro priežastis nenustatyta.
1948 09 10. Atlaikytos gedulingos pamaldos už a. a. Antaną Kirdeikį iš
Barklainių. Jis 1948 05 22 buvo išvežtas tolimon Buriat Mongolijon ir tenai mirė.
Laukia teismo. Vinckus paliko žmoną su keturiais mažais vaikais. Kiti
nevedę. Dabar daug ašarų, nešlovės, kalbų. Pažymėtina, toje apylinkėje per daug
daroma naminės degtinės iš cukrinių runkelių. Girtavimas nepaprastai išplitęs.
Tikimasi, po šio baisaus įvykio degtinės varymas ir girtavimas šioje apylinkėje
sumažės.
1948 03 04. Šv. Kazimiero atlaidai. Oras palankus. Žmonių pilnutėlė bažnyčia. Pamokslą sakė Anciškio bažnyčios administratorius kun. A. Masys. Be jo,
talkininkavo: Uliūnų administratorius kun. J. Dubnikas, Vadoklių – kun. J. Burkus,
Truskavos – kun. P. Drumžlys, Ėriškių kuratas kun. P. Margevičius, Upytės administratorius kun. P. Markevičius ir Krekenavos klebonas dekanas kun. G. Spudas
su savo vikaru – altarista kun. J. Savukaičiu.
Grigalių kaimo žmonės pasižymi vaišingumu ir artimo meilės darbais. Kai
Daučiūnienės sūnus buvo armijoje – našlei motinai dirvas aparė, laukus įsėjo,
kitus darbus nudirbo kaimynai talkininkaudami. Vaikai sugrįžo, rado pilną tvarką.
Dabartiniu metu suvargo Tamokaitis. Prie kitų bėdų – krito jo paskutinis arklys.
Kaimo gyventojai atjausdami sudėjo aukų – Tamokaitis jau gali arklį nusipirkti.
1948 03 12. Bronislova Sabonienė iš Ramygalos paaukojo bažnyčiai dvi
kamžas vaikams – mistrantams. Ji ir pernai paaukojo dvi kamžas, taip pat savo
darbais remia bažnyčią.
1948 03 15. Atvežė dviejų vyrų kūnus ir numetė milicijos kieme. Sako, tai
miškiniai, nušauti Truskavos apylinkėje.
1948 03 18. 40 val. Švč. Sakramento garbinimo atlaidai ir metinės rekolekcijos.
Pirmą dieną žmonių nedaug, kitomis dienomis – gausu. Oras palankus: pašalę,
sausa, nors kiek šaltoka. Pamokslus sakė iš Vilniaus atvykęs Tėvas K. Garuckas, SJ.
Išpažinčių klausymui talkininkavo visi apylinkės kunigai kaimynai.
Nepaprastai stiprus vėjas pridarė nuostolių bažnyčiai. Vienas remontuotas
langas jau prasidėjus šalčiams neįcementuotas, vėjo spaudimo neatlaikė. Iškrito
du kvadratai. Vėl teko lentomis užkalti.
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1948 03 24. Vienos dienos rekolekcijos Barklainių koplyčioje. Tačiau žmonių
susirinko mažiau kaip pernai. Gal kad blogas oras. Pamokslus sakė kun. A. Gružauskas, talkininkavo Uliūnų administratorius kun. J. Dubnikas.
1948 03 28. Velykos. Miestelyje girtų lyg mažiau. Tačiau vis tiek buvo
smarkiai sumuštas Vladas Narsutis. Nugabentas ligoninėn.
Barklainiuose, pas Mikėnus, pakrūmėje, girtuokliavo būrys vyrų. Susipyko.
Nužudytas Povilas Sipavičius iš Barklainių, vyras vos 20 metų. Kūnas pakištas po
ledu kūdroje. Įtariami nužudymu barklainiečiai suimti. Sipavičius balandžio 2 d.
palaidotas Barklainių kapinėse. Didįjį ketvirtadienį Ramygalos kapinėse palaidotas
Nikodemas Valiulis iš Gudelių. Jis mėgdavo įsigerti. Turėjo nesveiką skrandį. Pasigėrė Ramygaloje ir miestelyje, pas Karmaziną, mirė, Švč. Sakramentais neaprūpintas.
1948 03 29. Priėmė Moterystės Sakramentą Ona Bžėskytė iš Ramygalos, ištekėdama už ruso istribitelio. Tai pirmas atsitikimas Ramygaloje. Sensacija, sutraukusi
pasižiūrėti į bažnyčią minias ne tik vaikų, bet ir suaugusiųjų.
1948 04 04. Prieš pat Sumą atvežtas vyro kūnas ir numestas prie milicijos
būstinės. Jis nušautas Jotainėlių apylinkėje, sako, miškinis.
Gautas pranešimas, kad 1948 m. už kleboniją ir bažnyčią reikės mokėti:
trobesių mokesčio – 3 250 rublių, žemės rentos – 225 rublius, draudimo – 5 679
rubliai. Visi mokesčiai baigti sumokėti ligi š. m. gegužės 20 d.
Kunigams taip pat uždėti dideli darbo pajamų mokesčiai: klebonui – 8 568
rubliai ir vikarui – apie 3 000 rublių.
Bùtkiškio vienkiemyje, Kudrauskienės ūkyje, jau kelinti metai gyvena Gylių
šeima. Gylienė nuo seniau turėjo maniją nusižudyti. Kartą įšoko į šulinį prisigirdyti.
Slėpdavo nuo jos peilius, virves ir pan. Tačiau naktį iš 1948 m. balandžio mėn. 4
d. į 5 dieną slapčia išėjo iš trobios ir čia pat, krūmuose, pasikorė. Palaidota Ramygalos kapinėse nešventintoje vietoje. Paliko vyrą, keturis sūnus ir dvi dukteris.
1948 05 02. Motinos diena. Oras puikus. Bažnyčia pilna žmonių. Po pamaldų
gedulinga procesija į kapines. Ten „Libera“ ir kitos maldos už mirusias motinas.
Kapinės pilnos žmonių.
Prieš porą savaičių iš gimnazijos pašalintas IV klasės mokinys Mikėnas,
17 metų, kilęs iš Bùtkiškių, Kazio Mikėno sūnus. Jį apkaltino silpnaprotė ruskelė,
gyvenanti Ramygalos miestelyje, turinti apie 25 metus amžiaus, kad Mikėnas ją
išprievartavęs.
1948 05 04. Pasibaigus gegužinės pamaldoms bažnyčioje, apie 21 val., miestelyje triukšmas. Dariaus ir Girėno gatvėje užsidegė Antano Meilūno klojimas
ir sudegė drauge su jame buvusiais padargais ir kitokiomis gėrybėmis. Gaisro
priežastis: paties Meilūno 5 metų sūnus žaisdamas užkūrė netoli klojimo šiaudų
krūvą. Gesinti buvo neįmanoma, nes klojime sproginėjo šoviniai, palikę čia nuo
fronto dienų, kadangi klojime ilgesnį laiką stovėjo kariuomenės daliniai.
1948 05 08. Pamaldų metu miestelyje pasigirdo stiprus sprogimas. Netoli
bažnyčios viename darže būrys vaikų lakstė žaisdami. Atrado nuo karo likusią
kažin kokią granatą ir ją išsprogdino. Sprogdama vietoje apdraskė 9 metų berniuką
Bagdoną, kuris tuoj mirė; du vaikus sužeidė, kiti išliko sveiki.
Šeštinės. Mokiniams pamaldos 8 val., nes ši diena jiems darbo diena. Be
to, vyresniųjų klasių mokiniai (V, VI, VII ir VIII), direktoriaus nurodymu, paėmę
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kastuvus eina gal už 8 km į Pašiliÿ mišką medelių sodinti. Ne kiek ten dirbo,
maža tepasodino, bet buvo daug erzinimosi patiems mokiniams, o ir mačiusieji
piktinosi.
1948 05 22. Didžiulis šeimų trėmimas. Apytikriu apskaičiavimu, išvežtos
Ramygalos parapijiečių šeimos:
1. Antanas Kušleika, jo duktė, Salomėja Banaitytė iš Palivarko, 3 asm.
2. Iš Barklainių: Kirdeikis, jo žmona, dukrelė, 3.
3. Iš Girsteikių: Bartkevičius, jo žmona, 2.
4. Iš Barklainių: Kirdeikis, jo žmona, 2.
5. Iš Naujasodės: Balsevičius, jo žmona, 2 sūnūs, 4.
6. Iš Garuckų: Baltuškienė, 2 sūnūs, uošvė, 4.
7. Iš Palivarko: Narsutienė, 2 sūnūs, 3.
8. Iš Lingerio: Kantas, jo žmona, sūnus, anūkas, 4.
9. Iš Ramygalos: Gutauskas, jo žmona, 2 dukterys, 4.
10. Jonas Macas, 2 seserys, 3.
11. Gasparas Arieška, žmona, sūnus, 3 dukterys, 6.
12. Arieškienė, duktė, 2.
13. Karmazinas, žmona, 2.
14. Jurgis Norkevičius, žmona, sūnus, motina, sesuo, 5.
15. Kuodienė, 2 sūnūs, duktė, 4.
16. Iš Masiokų: Čyplienė, sūnus, duktė, 3.
17. Iš Juodikonių: Statkevičius, žmona, 2.
18. Petras Valikonis, žmona, sūnus, sesuo, 4.
19. Želnys, žmona, 2 sūnūs, duktė, anūkas, 6.
20. Meškonienė, 2 sūnūs, 2 dukterys, 5.
21. Rimaitienė, sūnus, 2.
22. Iš Paliesio (Pamiškio): Stauryla, žmona, sūnus, 2 dukterys, 5.
23. Iš Sokelių: Stankevičius, sūnus, 2.
24. Balienė, duktė, 2.
25. Iš Jotainių: Juozas Buliauskas, žmona, motina, 3.
26. Kriaučiūnas, žmona, 2.
27. Iš Grini¿nų: Aleksas Kuodys, žmona, 2.
28. Iš Naujasodėlės: Kyrienė, 1.
29. Iš Griniūnų: Daučiūnas, žmona, sūnus, 2 dukterys, 5.
30. Iš Didžlaukio: Jakaitienė, sūnus, duktė, posūnis, švogeris, 5.
31. Iš Jotainėlių: Skauda, žmona, 2.
32. Iš Jotainėlių: Cemnolonskas, žmona, sūnus, tėvas, 4.
33. Stakėnienė, sūnus, duktė, 3.
34. Iš Vyplių: Juospaitis, žmona, 2.
35. Iš Liubartų: Šegamogas, 2 dukterys, 3.
36. Iš Janåpolio: Kalinauskas, žmona, sūnus, duktė, 4.
37. Iš Užkalnių: Kazys Šegamogas, žmona, duktė, Kievinių šeima
(vyras, žmona, sūnus, duktė), 7.
38. Keleris, 1.
39. Iš Barklainių: Malinauskienė, 2 sūnūs, duktė, 4.
40. Iš Masiokų: Genė Gritėnaitė, 1.
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Iš Sokelių: Juozas Paliliūnas, žmona, duktė, 3.
Iš Gabulų: Paliliūnas, žmona, 3 vaikai, 5.
Iš Palivarko: Daniūnienė, 2 sūnūs, duktė, 4.
Iš Jotainių: Aleksas Buliauskas, žmona, tėvas, motina, 4.
Adolfas Buliauskas, žmona, duktė, 3.
Gurskienė, sūnus, 2.
Iš Vakagalių: Jasiūnas, 1.
Iš Ramygalos: Žukauskas, žmona, 3 dukterys, tėvas, 6.
Rastauskienė, 2 dukterys, 3.
Rasiulis, žmona, sūnus, duktė, 4.
Iš Girsteikių: Barbuška, žmona, 3 dukterys, 5.
Iš Masiokų: Kazys Čiplys, 1.
Ona Čiplytė (Prano), 1.
Iš Aukštadvario: Saldys, žmona, sūnus, 3.
Iš Dubarų: Kraujelis, brolis, sesuo, 3.
Iš Gintautų: Karutis, Giniotienė, sūnus, duktė, 4.
Iš Užkalnių: Juozaitis, sūnus, 2.
Juozaitis, žmona, 2 sūnūs, 4.
Masiliūnas (sūnus), 1.
Iš Karvìlių: Balčikonis, žmona, 4 vaikai, 6.
Iš Daukšýnos: Saikas, sūnus, duktė, 3.
Iš Garuckų: Mykolas Janionis, žmona, 2 sūnūs, 5.
Iš Gudelių: Paliliūnas, žmona, 2 dukterys, sūnūs, 5.
Iš Ramygalos: Kalvaitienė, 2 dukterys, Marozaitė, Giniotas, sesuo.
Iš Šambalioniškio: Paliliūnaitė, 1.
Samsonienė, 1.
Iš Jotainėlių: Jakaitis, žmona, marti, 3.
Novickienė, sesuo, 2.
Rankelė, 2 sūnūs, marti anūkas, 5.
Arimavičienė, 6 vaikai, 7.
Iš Janapolio: Juospaitienė – 1, iš Vainorių: Babanskis, žmona, 2
dukterys, Kraujelienė, sūnus – 6. Iš Ramygalos: Valikonienė, 3
dukterys, Kiuraitė – 5. Apytikriu apskaičiavimu, išvežta apie 244.
Išvežimui dar buvo skirtos 11 šeimų.

1948 06 06. Ramygalos miestelio: Bronius Antanaitis, Marijona Baltrūnienė,
Ramygalos vienkiemių: Zofija Marozienė, Genovaitė Lyberienė – sunkvežimiu vyko
į Kauną. Važiuojant per Nev¸žio tiltą Kėdãiniuose mašina nuo tilto nušoko upėn.
Visi paminėtieji ramygaliečiai ir dar keli iš kitur paskendo. Kai kuriuos lavonus
surado tik po kelių dienų. Žmonės kalba: kam važiavo sekmadienį ir dar pačių
pamaldų metu (nuskendo apie 11 val.).
1948 06 10. Švč. Jėzaus Širdies vakarinių pamaldų metu bažnyčioje, prie
durų, nukrito atšutę didžiuliai gabalai tinko. Krisdami užgavo ten pat pagal sieną buvusius prieglaudos senelius. Kilo panika. Nuo altoriaus pabėgo mergaitės
adoruotojos. Kai šiemet daug lietaus, vanduo sunkiasi pro bažnyčios stogo skyles, varva ant skliautų. Pradėtas stogo remontas. Darbas labai sunkus, kai nėra
medžiagų ir specialistų.
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1948 06 14. Daukšynės kaimo gyventojas Kazys Cielis vaišinosi pas varduvininką Antaną Lukšį. Jau įsismaginęs panorėjo nuvykti pas savo sugyventinę
Masiokaitę Masiõkų kaime (prie plento). Su ja sugyveno kūdikį, buvo padaręs
metrikaciją. Susistabdė sunkvežimį ir juo vyko. Tačiau ties Ramygalos malkų
sandėliu iš sunkvežimio iškrito ir sunkiai, mirtinai prisitrenkė. Kol jį surado,
atvežė pas gydytoją – mirė. Birželio 17 d. palaidotas Ramygalos kapinėse, tačiau
be bažnytinio patarnavimo.
1948 06 15. Atvežti 4 vyrų kūnai. Sako, tai miškiniai, žuvę Glebauskų
apylinkėje.
1948 06 20. J. E. Panevėžio vyskupo įgaliotas kun. Antanas Juška pašventino
ir įvedė Barklainių koplyčioje Kryžiaus kelius. Apylinkės gyventojai tuo labai džiaugiasi. Iškilmių dieną labai lijo, todėl žmonių susirinko nedaug, visi tilpo koplyčioje.
1948 06 22. Pirmosios Komunijos diena. Vaikų 125 (68 berniukai, 57 mergaitės). Iškilmėse dalyvavo vaikų šeimos. Su savo vaikučiais kiekviena šeima
būreliais artinosi priimti Švenčiausiąjį. Ši tvarka labai visiems patiko. Šv. Mišias
laikė, Komuniją dalijo, pamokslėlį pasakė kun. Antanas Juška. Jis tuos vaikus ir
katechizavo nuo gegužės 21 d. Po iškilmių šventoriuje – bendros sudėtinės vaišės.
Atminimui išdalyti gražūs paveikslai, nusifotografuota.
1948 06 24. Šv. Jono atlaidai. Smarkus lietus, prasidėjęs 10 val., sutrukdė
gausiai susirinkti. Tačiau per Sumą bažnyčia buvo beveik pilna. Pamokslą sakė
Upytės administratorius kun. P. Markevičius. Be jo, talkininkavo: Uliūnų klebonas kun. J. Dubnikas, Vadoklių – kun. J. Burkus, Truskavos – kun. P. Drumžlys,
Krekenavos altaristas kun. J. Savukaitis ir Ėriškių kuratas kun. P. Margevičius.
Ramygalos tretininkai paaukojo Didžiajai komuninei gaubtuvėlį, kainavusį
200 rublių.
Šv. Jono atlaidams bažnyčia išpuošta vainikais. Taip seniai bebuvo. Vainikus
atvežė iš Garuckų, Kunigíškių, Dubarų, Klebonų, Miškínių. Vainikais rūpinosi
maršalkos.
1948 06 28. Atvežė trijų vyrų kūnus – miškinius. Jie nušauti naktį Ku»
šių kaime.
1948 07 01. Gimnazijos absolventai, šiais metais baigę VIII klases, padarė iškilmingas pabaigtuvių pamaldas. 9 val. atlaikytos jų intencija šv. Mišios,
kurių metu visi absolventai (21 mergaitė ir 12 vyrų) ėjo šv. Komunijos. Visi
susirinkę presbiterijoje. Visos mergaitės tautiniais drabužiais. Šv. Mišias atlaikė
ir pritaikytą pamokslėlį pasakė kun. A. Juška. Po to visiems padalijo po rožinį
(rožantėlį) atminimui.
1948 07 02. Persišovė Ramygaloje gyvenąs „liaudies gynėjas“ Janušauskas.
Nesutarė su šeima. Anksčiau gąsdindavo visus iššaudysiąs ir pats nusišausiąs. Šį
rytą buvo neblaivus, susikivirčijo su žmona. Išvežė į Panevėžio ligoninę dar gyvą,
tačiau tą pačią dieną mirė. Švč. Sakramentais neaprūpintas. Palaidojo Ramygalos
kapinėse be bažnytinio patarnavimo.
1948 09 12. Barklainių koplyčioje didieji Švč. Mergelės Marijos atlaidai.
Žmonių palyginti mažiau negu pernai. Oras gražus. Pamokslą sakė Ėriškių kuratas kun. P. Margevičius. Be jo, dalyvavo Uliūnų klebonas kun. J. Dubnikas ir
Ramygalos kun. A. Juška.
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Kriaučiūnienė iš Jotainių Barklainių koplyčiai paaukojo naują violetinį arnotą
su visais priedais.
1948 09 12. Grini¿nuose vakaravo jaunimas. Keli bernai naktį žadino Kazį
Grinį, dešimtininką, reikalaudami neva pastotės. Jie tyčia gąsdino. Šis labai persigando, išlindo pro langą, atbėgo į Ramygalą, pasiskundė milicijai, kad užpuolė
miškiniai. Rytą grįžo būrį ginkluotų vedinas. Po to jis bijojo savo namuose nakvoti.
Prisiglausdavo kaimynai. Nakvojant vieno kaimyno klėtyje jam pasirodė, kad ateina
miškiniai jį nužudyti. Užėjo ant užlų, padegė klėties šiaudinį stogą, manydamas:
žmonės, pamatę gaisrą, atbėgs, jį išgelbės, o miškiniai pasišalins. Sudegė klėties stogas,
o pačią klėtį žmonės išgelbėjo, kartu ir padegėją. Kazys Grinys dabar lyg pamišęs.
1948 10 03. Šv. Mykolo atlaidai, išvakarėse smarkiai lijo, o dabar giedra,
tik labai stiprus vėjas. Procesijoje aplink bažnyčią nebuvo galima vėliavų išlaikyti.
Žmonių susirinko daug. Pamokslą sakė Krekenavos altaristas, vikaras kun. J. Savukaitis. Dar talkininkavo: Ėriškių kuratas kun. P. Margevičius, Uliūnų klebonas
kun. J. Dubnikas ir Anciškio klebonas kun. A. Masys.
1948 10 10. Barklainių koplyčia kulto reikalams įgaliotinio prie Lietuvos
TSR Ministrų Tarybos vis buvo neregistruojama. Imta manyti, kad uždarys. Tačiau Jonas Grinkus iš Užkalnių pasirašė kulto tarnautoju (kaipo zakristininkas),
prašėsi prie tos bažnytėlės priregistruojamas, jau gautas raštas, kad š. m. spalio 4
dieną koplyčia užregistruota. Vėliau ir su valsčiumi sudaryta atitinkama sutartis.
1948 10 11. Naujasodės kaime sudegė Antano Barzdos klojimas su pašaru
ir šiaudais. Padegė jo paties mažametė dukrelė.
1948 10 12. Atlaikytos gedulingos pamaldos už buvusį Ramygalos kleboną,
kun. prelatą Juozapą Gražį. Jis mirė Panevėžyje š. m. spalio 9 d. Palaidotas Panevėžyje, Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios rūsyje.
1948 10 17. Kun. Antanas Gružauskas įrašė į Rožinio (Rožančiaus), Škaplieriaus brolijas 80 vaikų. Jis katechizavo juos – ruošė spalio 10–16 dienomis.
Šiemet paruošimas trumpesnis, kadangi tie patys vaikai tikėjimo tiesas kartojo
besiruošdami priimti Sutvirtinimo Sakramentą š. m. rugpjūčio mėn.
1948 11 04. Šią vasarą, apie šv. Joną, miškiniai pagąsdino Butkiškių vienkiemio gyventoją Joną Mikėną ir jis netrukdomas su visa šeima persikėlė gyventi į
Panevėžį. Tačiau visokiais reikalais dažnai važinėdavo į savo namus. Kartą dingo
jis pats, arklys ir vežimas (rugsėjo pabaigoje). Nebeatsirado. Manoma, žuvęs.
1948 11 04. Atlaikytos gedulingos pamaldos už a. a. Petrą Šegamogą iš
Liubartų. Jis mirė tolimoje Buriat Mongolijoje kaip tremtinys iš Lietuvos, išvežtas
š. m. gegužės 22 d.
Gauta žinia, kad ištrėmime mirė Petras Juozaitis iš Užkalnių.
1948 11 30. Miške kirto medžius, atlikdami valdžios skirtas prievoles Aukštadvario Antanas Kirklys ir daug kitų. Virsdamas medis mirtinai nutrenkė Kirklį,
kad jis po keleto valandų namo parvežtas mirė. Velionis turėjo 32 metus. Paliko
žmoną ir 4 mažamečius vaikus.
1948 12 02. Ramygalos miestelyje, Dariaus ir Girėno gatvėje, Mykolas Masiokas savo klojime, ant nekultų javų prėslo, rado negyvą žmogų, mirusį jau prieš
dvi savaites. Paaiškėjo, jog tai kilęs iš Veµžio nuo Panevėžio silpnaprotis. Kūnas
nuvežtas į Panevėžio ligoninę.
351

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

Gyvenanti Ramygalos miestelyje, Krekenavos gatvėje, Barbora Šiaulytė išėjo
ganamos karvės pažiūrėti ir nusipirkti medžių statysimai trobai. Nebegrįžo. Manoma, nužudyta apiplėšimo tikslu.
1948 07 03. Masiokų kaime, pas ištekėjusią dukterį (Kuodienę) gyveno 80
metų senelis Snieška. Šiandien atrado jį klojime pasikorusį. Beprotystės reiškiniai
jam ir anksčiau pasirodydavo.
1948 07 08. Ramygalos kapinėse palaidojo vietinės gimnazijos mokytoją
Aldoną Jadvygą Graužinytę-Venckūnienę, pavyzdingą mokytoją, katalikę, žmoną.
Visi labai gailestauja. Nė vienas neabejoja jos asmens šventumu. Laidotuvės labai
iškilmingos. Paliko vyrą ir dvi dukreles.
1948 07 09. Palivãrko kaime sudegė Mažeikos tvartelis. Padegė jo paties vaikai.
1948 07 18. Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai. Oras gražus, žmonių
labai daug. Pamokslą sakė Truskavos klebonas kun. P. Drumžlys. Dar talkininkavo: Krekenavos klebonas, dekanas kun. G. Spudas, Ėriškių kuratas kun. P. Margevičius, Uliūnų klebonas kun. P. Dubnikas, Vadoklių – kun. J. Burkus ir Anciš
kio kun. A. Masys.
Bažnyčią papuošė vainikai, kuriuos nupynė ir atvežė iš Žvalgaičių, Vainoriÿ,
Garuckų, Kunigiškių, Dubarų, Linažiedžių, Gudelių, Gudeliškių.
Karolina Tamukaitytė sukvietė talką ir nušveitė, nublizgino visas žvakides
ir kitus metalinius indus bei papuošalus.
1948 07 29. Atvykusi Komunalinio ūkio komisija iš Panevėžio nacionalizavo
Ramygalos bažnyčią, kleboniją ir visus bažnyčiai priklausančius pastatus. Prie
to dalyvavo Ramygalos valsčiaus Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas
Jonas Dargužis ir Butų skyriaus vedėjas Jonas Stankevičius.
Buvęs valsčiaus Vykdomojo komiteto pirmininkas Jonas Janulis, prieš tris
savaites kėsinęsis nusižudyti, tebegyvas Panevėžio ligoninėje. Turėjęs laiko apmąstyti, pasišaukė kunigą, priėmė Švč. Sakramentą. Vėliau mirė. Jo atsivertimas
ramygaliečiams sukėlė daug kalbų.
1948 12 12. Bažnyčios pašventinimo atlaidai. Bažnyčioje žmonių palyginti
mažiau kaip kitų atlaidų metu. Tačiau žmonių, einančių išpažinties, daug. Visi
kunigai pavargo. Pamokslą sakė Vadoklių klebonas kun. J. Burkus. Be jo, talkininkavo: Ėriškių kuratas kun. P. Margevičius, Anciškio klebonas kun. A. Masys
ir Uliūnų – kun. J. Dubnikas.
1948 07 14. Atvežė ir numetė Ramygaloje, namų griuvėsiuose, vyro kūną,
smarkiai sužalotą. Esą, tai Butkiškyje vakar vakare nukautas miškinis. Nepalaidotas išbuvo dvi dienas.
Gauta žinia, kad ištrėmime mirė iš Garuckų Mykolas Janionis ir iš Jotainių
Juozo Buliausko motina. Jie buvo ištremti 1948 05 22.
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Gynė laisvę brangiosios Tėvynės
Gražina Navalinskienė (Garuckaitė)

Paminklinė kompozicija Ramygalos aikštėje niekintiems, 1942–1953 m.
žuvusiems Vyčio apygardos partizanams atminti. Skulpt. Kazimieras
Kisielis. Iš kn. Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis (ŠRLPS),
Atlasas, Vilnius, 2014

Jie didvyriai. Jie gynė Tėvynę ir Laisvę. Jie gyvi žmonių širdyse. Gyvi
pasakojimuose apie žygdarbius. Gyvi miestų ir miestelių aikštėse stovinčiuose
monumentuose su jų vardais ir pavardėmis. Gyvi žydinčių gėlių prie paminklų
žiedų jūroje. Gyvi ir Ramygalos centre stovinčiame paminkle, skulptoriaus Kazimiero Kisielio sukurtame, Ramygalos krašto žmonių rankomis pastatytame. Gyvi
Ramygalos Lietuvos partizanų atminimo sienoje. Ten įrašytos visų Vyčio apygardos
žuvusių partizanų vardai ir pavardės. Komunistų genocido aukoms – žuvusiems
partizanams, politiniams kaliniams ir tremtiniams – atminti.

Vyčio apygardos vadai ir partizanai
Juozas Krikštaponis (1912–1945), leitenantas Danielius Vaitelis
(1913–1948), Alfonsas Smetona (1913–1950), Mykolas Šemežys
(žuvo 1953), Bronius Karbočius (1920–1953), Antanas Ambruožas
(1912–1951), Stasys Ambruožas (1904–1951), Antanas Andrūnavičius
(1916–1945), Alfonsas Augulis (1928–1952), Alfonsas Balys, Rapolas
Banaitis (1918–1940), Juozas Banėnas, Antanas Barauskas (žuvo
1945), Petras Barbuška (1921–1944), Antanas Barkauskas (1915–1950),
Juozas Barkauskas (1920–1946), Petras Blėka (žuvo 1947), Kazimieras
Budrys (1919–1952), Adolfas Buliauskas (žuvo 1946), Birutė Čepaitė, Vladas Čiplys (1914–1945), Antanas Čiplys (1926–1952), Vladas
Čiplys ((1924–1947), Bronė Dailidėnaitė (žuvo 1952), Antanas Daili353
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dėnas (žuvo 1952), Bronius Dailidėnas (žuvo 1952), Petras Baniūnas
(1925–1947), Antanas Dargužis (1925–1952), Edvardas Daučiūnas,
Antanas Daučiūnas (žuvo 1948), Mykolas Daniūnas (1923–1945),
Kazimieras Drąsutis (žuvo 1948), Vladas Drąsutis (1920–1948),
Antanas Drąsutis (1924 1949), Kazys Eitmonavičius (žuvo 1947),
Juozas Garuckas (žuvo 1948), Vincas Garuckas (1924–1948), Rapolas
Garuckas (1911–1953), Petras Garuckas (žuvo 1944), Stasys Giedraitis, Pranas Giniotas (žuvo 1946), Vladas Gintautas (žuvo 1947),
Petras Grakauskas, Mykolas Grinius (1920–1949), Jurgis Grinius
(1912–1949), Kazimieras Gvergždys, Stasys Jasaitis, Antanas Jukšta
(žuvo 1947), Juospaičiukas, Povilas Juospaitis (1912–1944), Jonas
Juospaitis (1924–1948), Vytautas Juospaitis (1920–1949), Kazimieras
Juotkevičius (žuvo 1948), Vytas Juška (1923–1948), Antanas Kadžys,
Kazimieras Kalvaitis (1910–1948), Jonas Kalvaitis (žuvo 1950), Petras
Kartanas, Simonas Kiela (1920–1945), Kirdeikis (žuvo 1949), Kazys
Kirdonis (1910–1952), Pranas Kirdonis (1922–1949), Albertas Kisielius
(1925–1946), Bronius Kisielius (1925–1946), Bronius Kraujelis, Kazimieras Kraujelis (žuvo 1947), Petras Kraujelis (1921–1947), Vladas
Kraujelis, Algirdas Krikščiūnas (žuvo 1946), Danielius Krikščiūnas
(žuvo 1951), Antanas Krikštanaitis, Jonas Krikštaponis (žuvo 1945),
Juozas Krikštonaitis, Juozas Krotkus (1907–1948), Vladas Leška (žuvo
1947), Juozas Liberis (žuvo 1947), Jonas Linkolnas (1925–1948), Pranas
Linkevičius, Kazimieras Lukošiūnas (žuvo 1945), Mykolas Lukošiūnas
(žuvo 1946), Macijauskas (1925–1949), Antanas Mačiulis (žuvo 1952),
Bronius Malinauskas (1924–1950), Jonas Marozas (1929–1949), Petras
Marozas (1929–1949), Mamertas Masiliūnas, Zigmas Masiliūnas,
Jonas Masiokas (1928–1951), Antanas Mažeika (1920–1940), Viktoras
Mažeika, Andrius Meška, Kazys Mickevičius (žuvo 1952), Antanas
Nacevičius (žuvo 1952), Antanas Narsutis (žuvo 1952), Kazys Navikas (1926–1945), Stasys Navikas-Aleksandravičius, Juozas Nefas
(žuvo 1946), Stasys Nemanis (žuvo 1948), Augustas Nemanis (žuvo
1948), Petras Pakšys (1919–1950), Pranas Pakšys (žuvo 1947), Pranas
Pakštas (žuvo 1946), Antanas Palenauskas Mikalojus Paliliūnas,
Gasparas Piliponis (žuvo 1948), Ignas Plankys (žuvo 1948), Vladas
Raila (žuvo 1947), Domininkas Raila, Jonas Rastauskas (1919–1949),
Antanas Rimaitis (žuvo 1945), Jonas Rimaitis (1922–1952), Alfonsas
Rinkūnas (1911–1947), Jonas Rudys (žuvo 1948), Valentas Samsonas
(1921–1945), Alfonsas Stankevičius (1930–1949), Bronius Stankevičius
(1926–1945), Leonas Stankevičius, Julius Siurbys (1915–1948), Jonas
Siurbys (1917–1945), Paulius Smilga (žuvo 1948), Jonas Stasiukaitis, Petras Smilga (žuvo 1946), Leonas Stavolis, Stasys Strikulys
(1923–1950), Petras Šemagogas (1928–1948), Stasys Šlikas, Antanas
Vaitelis (žuvo 1947), Jonas Valikonis (žuvo 1946), Antanas Valikonis (1904–1947), Antanas Valikonis (žuvo 1950); Antanas Varnas,
Zigmas Varnas (1919–1949), Rapolas Vaznonis (1910–1949), Kazimieras Vaznonis (1917–1947), Anicetas Vaznonis (1923–1947), Jonas
Vepštas, Jonas Virbalas (žuvo 1947), Kazimieras Visockas (žuvo
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1947), Jonas Zakšauskas (1923–1945), Antanas Zalomskis (1921–1947),
Julis Zalomskis (1921–1947), Vytautas Žabas (žuvo 1948), Bronius
Želnys (žuvo 1946), Antanas Želnys (žuvo 1949), Vladas Želnys
(žuvo 1945), Paliutė Želnytė (1924–1948), Julius Žižiūnas, Antanas
Žukas (1917–1946), Juozas Žukas (1915–1945), Pranas Žukas, Vladas
Žukas, Vladas Žuolys (žuvo 1948).

Jų pasiaukojama kova – tragiškiausi ir herojiškiausi Lietuvos istorijos puslapiai. Privalome visada juos, jų laisvės kovas prisiminti, iš naujo pažvelgti į skaudžios praeities dienas, pasakoti savo vaikams, kad išdidūs mūsų tautos vyrai
negalėjo sutikti, kad būtų žeminami, niekinami, nutautinami, kad būtų vergai. Jų
pareiga buvo apginti tautą ir valstybę.
Kitaip elgtis jie negalėjo. Jie matė, kaip išveža iš Lietuvos nekaltus žmones, kaip
„... vyrus atskiria nuo šeimos, vaikus atima iš motinų, įmeta į užkaltais langais gyvulinius vagonus ... Kur veža, vienas Dievas težino ... Paskendo ašarose visa Lietuva.
Visi laukia iš kur nors pagalbos. Bet ar ji bus iš kur? Net maži vaikai, ir tie, pamatę
keliu sunkvežimį lekiant, sprunka šalin klykdami, lyg didžiausią siaubą pamatę. Vyrai
lekia į miškus, bet vis tiek išveža tuos, kuriuos randa namie. O sąrašus išvežamųjų
sudaro Lietuvos išgamos“ („Juodikonių pradžios mokyklos kronika“ (1931–1944),
1999, p. 59).
Kaip ištverti atklydusių į Lietuvą sovietų „žygdarbius“: Panevėžio gydytojų nužudymą, jų palaikų išniekinimą, Rainių kalinių tragediją, nekaltų žmonių, išėjusių į
kelią, žudymus vien dėl to, kad jie žmonės? Kaip išgelbėti vyrus nuo gaudymo,
nuo vertimo tarnauti Raudonojoje sovietų armijoje? Partizanas Baltis (Albinas
Bilinkevičius) dienoraštyje rašė:
„1947 m. Velykos. Velykos, kai pasaulis ir mūsų Tėvynė kenčia baisiausiąjį bolševikų
terorą. Mūsų Tėvynės raistai, pakelės, miškai primėtyti kaulų ir kūnų mūsų brolių. Ne
viena motina, žmona, sesuo, duktė, sėdėdamos prie Velykų stalo, verkia žuvusių sūnų,
vyrų, brolių... Baisi ir liūdna tragedija ištiko mūsų tautą“ („... pergyventų jausmų
atogarsis“. Partizano Balčio dienoraštis, laiškai ir eilėraščiai, Vilnius, 2014, p. 31).
Tragiškai suskamba ir jo aprašytas sovietinių rinkimų organizavimo farsas:
„1947 m. vasario 9 d. Šiandien rinkimai į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą. Nuo
ankstaus ryto ūžia ir skraido lėktuvai... Žmonės kaip išmirę. Niekas balsuoti neina.
Skrebai ir sovietai laksto po miestelį, varo balsuoti. Žmonės neina. Tai jie patys sudeda
į urnas balsus. Skrebai ir rusai važiuoja į kaimus. Žmonės bėga į miškus ir krūmus,
kad nebalsuotų. Moterys namie užsikiša duris. Vakare balsuoja patys rusai su skrebais.
Žmones baugina, žada uždaryti į kalėjimus, išvežti į Sibirą. Tada atsiranda vienas kitas,
kuris balsuoja. O kitą dieną jie paskelbė, kad balsavo 96 proc. visų turėjusių teisę balsuoti
žmonių...“ (Ten pat, p. 22).
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Jono Vepšto-Paukštelio būrio partizanai. Vytautas Zulumskis-Lūšis stovi
pirmas dešinėje
Danielius Vaitelis-Briedis, Vyčio apygardos partizanų vadas.
Iš kn. ŠRLPS, Atlasas, Vilnius, 2014

1944 m. tūkstančiai Lietuvos patriotų pradėjo kovą už nepriklausomos Lietuvos valstybės laisvę, gyvenimą be okupantų. Ukmergės ir Panevėžio apskričių
partizanų būriai, vadovaujami Lietuvos kariuomenės kapitono Jono Krištaponio
ir leitenanto Danieliaus Vaitelio, įkūrė Vyčio apygardą. Jie pasirinko nepaprastai
sunkų gyvenimo kelią, nes laukė žūtis arba kalėjimas, arba palaikų išniekinimas
žuvus miestų ar miestelių aikštėse.
Dalia buvo sunki: reikėjo slapstytis, kovoti, gyventi bunkeriuose.
Alfonsas Smetona-Žygaudas (antras kairėje), Vyčio apygardos vadas,
su Vytenio būrio partizanais. Iš kn. ŠRLPS, Atlasas, Vilnius, 2014
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Priešų apsupti, jie nusišaudavo, susisprogdindavo, nes bijojo, kad neištvėrę
baisių stribų ir sovietų kankinimų, gali ką nors išduoti. Jų šeimas sodino į kalėjimus, trėmė, niekino, kai žūdavo. O skaudžiausia – sovietiniai saugumo organai
sugebėdavo užverbuoti išdavikus: jais tapdavo, neištvėrę kankinimų, kaimynai,
giminės, net šeimos nariai. Tačiau partizanus palaikė, maitino, priglausdavo sužeistus kiekvienas doras lietuvis, tapęs jų ryšininku ar rėmėju. Visi žinojo: partizanai
gyvybę aukoja Lietuvai, kovoja už Lietuvos laisvę.
Partizanė Jadvyga Žardinskaitė-Bartašienė dar prisimena ir pasakoja, kaip
kartą žuvo daug jos būrio partizanų:
„Prieš
(netoli
laikyti
palikti

atvykstant į Juozapavičiaus sodybą Glitėnų kaime, stovyklavome Upytės pušyne
Pånevėžio). Mūsų stovyklą pastebėjo medžiotojai. Pastarieji mūsų vyrų buvo suir apklausti. Geri ar blogi tie žmonės, sunku pasakyti, todėl buvo nutarta laikinai
šią stovyklą.
Tuo metu į mūsų būrį buvo atėjęs pats būrio vadas Paukštelis (jo būrio veikimo
zona – Krekenavõs apylinkės). Klajūnui ir Klevui Paukštelis pasiūlė pagyventi Krekenavos
apylinkėse, nes ten, pasak jo, šiuo metu ramu. Nežinojo vadai, kad ta kelionė daugumai
iš mūsų bus paskutinė...
1951 m. žiema buvo gili ir ilga. Kovo viduryje storas sniego sluoksnis dar dengė
miškus ir laukus. Kovo 13-osios naktį šešiolika partizanų (tarp jų buvau ir aš) važiavome dvejomis rogėmis. Naktis buvo giedra, mėnulis skaisčiai švietė. Tokią šviesią naktį
galėjome būti pastebėti pasalaujančių rusų ar stribų. Ir dar svarbi detalė: kovo 13-ąją
žuvo du Paukštelio būrio partizanai – broliai Ambruožai, buvo paimtas gyvas partizanas
Andrius Ramanauskas (jie tuo metu gyveno atskirai nuo Paukštelio būrio). Apie šį įvykį
mes nieko nežinojome. Tas nežinojimas
nusinešė dešimties partizanų gyvybę.
Stasys Strikulis ir Edvardas DaučiūnasAtvažiavę į Glitėnų kaimą, apsisto- Rimantas, J. Vepšto-Paukštelio būrio partizanai.
jome pas Juozapavičių (prie Krekenavos), 1948 m. Iš kn. ŠRLPS, Atlasas, Vilnius, 2014
kur tikėjomės pabūti keletą dienų. Kovo
14 d. Paukštelio paprašytas šeimininkas
išvažiavo (mūsų arkliu pakinkytomis rogėmis) į netoliese esančią parduotuvę.
Rytas buvo ūkanotas. Ėjęs sargybą Danielius Kriščiūnas staiga pranešė, kad
rusai supa sodybą. Puolėme prie ginklų.
Nebuvo jokios vadų komandos. Gynėmės
kaip kas išmanė. Pasitraukti iš šios sodybos
nebuvo jokios priedangos nė į vieną pusę,
nes sodybą supo tik plyni laukai, storai
apsnigti sniegu.
Iš trobos veržėmės į lauką... Rusai
uraganine ugnimi bandė sustabdyti mūsų
prasiveržimą. Partizanai atsakė tuo pačiu. Iš
namų pabėgo jaunoji šeimininkė – Jadvyga
Juozapavičiūtė. Iš apsupties veržėsi Kazys
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Vyčio apygardos partizanai, kovoję su MGB Panevėžio apskrities
162 asmenų operatyvine grupe; penki buvo nukauti: Pranas Kirdeikis,
Kraujelis-Veniškis, Juozas Liberis-Kirnikas, Petras Varnas ir Kazys
Visockis; gal ir Zigmas Žižiūnas. Iš kn. ŠRLPS, Atlasas, Vilnius, 2014

Gvergždys ir Leonas Štarolis, bet jiems pabėgti nepavyko – žuvo. Iš apsupties sugebėjo
prasiveržti Vytautas Zulumskis.
Tuo metu gyvi likome: aš, Marytė Štarolytė, Česlovas Zulaguba, Viktoras Mažeika
ir būrio vadas Bronius Juospaitis, lengvai sužeistas į petį. Likusieji gyvi, išskyrus būrio
vadą Bronių Juospaitį-Direktorių, pakilome bėgti, veržėmės iš apsupties.
Visi keturi bėgome kokį kilometrą. Tiksliau sakant, klampojome storu sniego sluoksniu padengtais laukais. Vyrai po truputį tolo nuo mūsų. Bėgome abi su Maryte. Staiga
šalia manęs Marytė griuvo aukštielninka. Stabtelėjau. Ji gulėjo be gyvybės ženklų. Netoli
nubėgau ir aš. Stiprus smūgis į galvą parklupdė ir mane. Apsupo „varnai“, tempte
nutempė prie sužeistos Marytės.
Po to nuvežė mane į Krekenavos stribyną ar įgulos (garnizono) būstinę. Nutempė
į antrą aukštą, uždarė mane. Čia pat įsigrūdo ginkluotų rusų kareivių, kurie, suvirtę ant
grindų, tučtuojau užknarkė... Liko vienas ginkluotas kareivis, kuris nemiegojo, saugojo
mane. Priėjusi prie lango, pamačiau kraupų vaizdą. Kieme stovėjo sunkvežimis, kur buvo
suguldyti mūsų žuvę vyrai. Aptemo akys... Sargybinis mane vėl parklupdė ant grindų...
Kautynių metu žuvo šie partizanai: Jonas Masiokas-Ąžuolas, Antanas BarkauskasBrakonierius, Danielius Kriščiūnas-Liupka, Stasys Giedraitis, Jonas Kraujelis-Sūnelis, Leonas
Štarolis-Aras, Vincas Makarauskas, Jonas Vepštas-Paukštelis, Petras Markauskas-Klevas,
Kazys Gvergždys-Klajūnas.
Iš apsupties pabėgo tik Viktoras Mažeika, Česlovas Zalaguba ir Vytautas Zulumskis“.
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Nepaprastai sudėtingas buvo partizanų būrio „Vėtra“ vado Bronislovo Juospaičio gyvenimas.
Jis gimė 1925 m. gruodžio 5 d. Rimaisų kaime. Tėvai buvo ūkininkai, turėjo
42 ha žemės, lietuviai, katalikai. Bronislavo Juospaičio išsilavinimas – nebaigtas
vidurinis, dirbo elektriku, derintoju.
Kai prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, kai vokiečių okupaciją 1944 m. pakeitė sovietinė, kai Ramygalos apylinkėse vėl pradėjo siautėti Raudonoji armija,
plėšikavusi ir žudžiusi žmones, buvo paskelbta visuotinė mobilizacija.
Nepriklausomos Lietuvos mokyklose didžiausias dėmesys buvo skiriamas
patriotiniam ir tautiniam auklėjimui. Todėl Lietuvos jaunimas buvo pasiryžęs aukoti
gyvybę už Tėvynės laisvę ir Nepriklausomybę. Lietuvos gimnazijų moksleiviai
masiškai klasėmis traukėsi į miškus, ruošėsi kovai su okupantais. Beveik kiekviename mieste ir miestelyje apsistojo Raudonosios armijos įgulos arba, kaip vietiniai
gyventojai vadino, garnizonai (maždaug 200 kareivių). Jie kūrė savo pagalbininkų
stribų būrius, kartu su jais darė kratas, ieškojo „banditų“, „buržuazinių nacionalistų“ (taip okupacinė sovietų valdžia vadino Lietuvos patriotus ir partizanus), juos
naikino, vogė ką nors radę. Gaudė jaunimą, vertė stoti į Raudonąją armiją, ne
vieną nepaklususį jaunuolį nušovė.
Todėl ir Bronislovas Juospaitis, ir dauguma Rimaisÿ, Ùžkalnių, Bãrklainių,
¨riškių, Uli¿nų, Vadõklių, Pašiliÿ, Truskavos, Jotãinių jaunuolių išėjo partizanauti.
Jie apsistojo miškeliuose, netoli savo tėviškės. Vasarą ir rudens pradžioje, rugsėjo,
spalio mėnesį, kol buvo šilta, dienomis gyveno miškuose, o naktį grįždavo namo
arba, pasidarę guolius, nakvodavo lapuotuose krūmuose. Rytą vėl visi susirinkdavo,
tardavosi, kaip toliau kovoti su okupantu. Viskas pasikeitė, kai atėjo žiema, kai
medžiai ir krūmai liko be lapų. Teko kasti žemines, gyventi jose, kovoti rudenį,
žiemą ir pavasarį su stribais ir kareiviais, nuolat gintis nuo jų. Greitai jie sužinojo,
kad Juodikonių kaime policijos kapitonas Stasys Eitminavičius organizuoja partizanų būrį. Įstoję susiskirstė būriais pagal kaimus. Partizanais tapo ramygaliečiai
broliai Valikoniai, Alfonsas Rinkūnas, Giniotas (iš Rimaisų), Žukas (iš Pašilių
kaimo), vienuolika Masiokų kaimo jaunuolių, apie dešimt iš Ėriškių, keliolika iš
Krekenavõs, iš Sokìlių kaimo, iš Barklainių, iš Uliūnų. Vėliau nutarė susisiekti su
Vyčio apygardos vadais – kapitonu Juozu Krištaponiu ir leitenantu Danieliumi
Vaiteliu. Jau sausio mėnesį grupė partizanų patraukė ieškoti apygardos vado Juozo
Krištaponio. Kelionė buvo nelengva: teko saugotis rusų kariuomenės, įsitvirtinusios
prie didžiųjų kelių, girtų stribų, visur besišlaistančių. Tik trečią kelionės dieną
pavyko susitikti su leitenantu D. Vaiteliu. Jis su savo būriu buvo apsistojęs Lėno
miške. Jo vyrai palydėjo B. Juospaitį ir jo bendražygius partizanus pas apygardos
vadą Juozą Krištaponį. Tačiau jau kitą rytą prasidėjo rusų kariuomenės puolimas.
Kautynėse žuvo Vyčio apygardos vadas Juozas Krištaponis. Apygardos vadu tapo
D. Vaitelis. Jį taip pat gerbė ir mylėjo partizanai už drąsą ir narsą.
Kova darėsi vis sunkesnė. Jau tais pačiais metais žuvo partizanas Petras
Garuckas iš Masiokų, Čiplys (Staliorius) ir kt. Kažkas išduodavo partizanus, atvesdavo NKVD kareivius. Ypač žiaurūs buvo stribai. Masiokiečiai pasakojo, kaip jų
kaime žmogus grėbstė vasarojaus ražienas, o pasirodę stribai jį nušovė, įsimetė į
savo ratus ir visą kelią badė peiliais. Paskui nuvežė į Panevėžio ligoninę. Kai tėvas
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atvažiavo pasiimti nužudyto sūnaus, jo nebegalėjo pažinti. Labai dažnai, pagavę
kokį nors žmogų, kankindavo jį, reikalaudavo, kad pasakytų, kur yra partizanai.
Toks stribų ir rusų kareivių žiaurus elgesys su gyventojais kėlė pasipiktinimą,
skatino eiti į miškus, tapti partizanais, kovoti su skriaudėjais.
Žuvusių partizanų skaičius vis didėjo, tačiau jų gretos retėjo. Kai žūdavo
būrio vadas, skirdavo kitą. Kai žuvo „Vėtros“ būrio vadas, Bronislovas Juospaitis
tapo būrio vadu. Greitai iš 138 jaunų būrio partizanų beliko keli. Tačiau visi buvo
pasiryžę kovoti iki mirties. Nuo 1947 m. naujų partizanų nebepriėmė, nes norėjo
išsaugoti nors dalį Lietuvos jaunimo. Okupacinė valdžia paskelbė amnestiją, siūlė
partizanams registruotis, prisipažinti kovojus „prieš darbo žmonių valdžią, prieš
humaniškiausią pasaulio santvarką – tarybinę santvarką“. Taip elgėsi, nes matė,
kad ne taip lengva nuslopinti tautos neapykantą okupantui ir priešinimąsi jam.
Matė, kad gyventojai remia partizanus, maitina juos, dažnas yra jų ryšininkas. Tad
stengėsi įvairiausiais būdais sukelti žmonių nepasitikėjimą, pasipiktinimą partizanais:
aprengdavo stribus partizanų uniformomis, žudydavo partizanų vardu nekaltus
žmones. Patys išžudę šeimas su mažais vaikais, šaukdavo: „Koks žiaurumas, nepasigaili net vaikų...“ Partizanavo B. Juospaitis iki 1951 m. kovo 14 d. Taip įvyko
dėl kautynių už Krekenavos, prie Upytės. Žiemą visas būrys – keturiolika vyrų
ir dvi merginos (Jadvyga Žardinskaitė ir Štarolytė) – apsistojo Upytės pušyne.
Įsirengė žeminę. Atvažiavo krekenavietis Jonas Vepštas. Vieną dieną išgirdo medžiotojų šūksnius, medžioklinių šunų lojimą, šūvius. Staiga prie žeminės pasirodė
medžioklinis šuo. Partizanai įsivedė jį į žeminę, pavaišino. Norėjo, kad išeitų,
vijo iš žeminės, tačiau šuo neklausė. Pagaliau pasisekė išvaryti, tačiau po kurio
laiko jis vėl pasirodė. Tada prisiminė, kad kai iš Vadaktėlių malūno parsivežė
maistą (iš kai kurių tarybinių ūkių tvartų išsivarydavo kiaulių, vietiniai gyventojai
išrūkydavo jiems lašinių ir kumpių, atveždavo į malūną), rado pripūstą kiaulės
pūslę. Sugalvojo pririšti ją šuniui prie uodegos, kad išsigandęs pabėgtų. Šuo iš
tikrųjų labai išsigando, tačiau tai išbėgdavo, tai vėl grįždavo. Tą dieną lyg tyčia
buvo prisnigę daug sniego, visus pėdsakus galėjai aiškiai matyti. Ir iš tikrųjų
greitai pasirodė medžiotojai, pagal šuns pėdsakus pamatę, kur reikia jo ieškoti.
Iki vakaro partizanai laikė medžiotojus, paskui, paprašę neišduoti, paleido. O patys iš stovyklos vakare išvažiavo. Apsistojo pas partizano Paukštelio pažįstamą
ūkininką. Tačiau jau auštant pasirodė rusų kareivių ir stribų būrys. Prasidėjo
mūšis. Kova truko beveik dvi valandas. Stribai padegė ūkininko kluoną, mirė
sužeistas partizanas Krikščiūnas, žuvo Paukštelis; sužeistas į ranką, nukraujavo.
Teko trauktis. Arkliai buvo palikti degančiame kluone. Juospaitis taip pat gulėjo
be sąmonės. Bebuvo likę šeši partizanai, aštuoni žuvo. Žardinskaitę kareiviai suėmė ir išvežė. Visus žuvusius partizanus (ir Juospaitį) kareiviai ir stribai surinko,
sumetė į sunkvežimį ir išvežė į Ramygalą. Ten, kaip visada, žuvusius partizanus
numetė aikštelėje prieš bažnyčią.
Ramygaliečiai dažniausiai naktį, jeigu prie žuvusių partizanų nestovėdavo
kareiviai ar stribai, pavogdavo žuvusius partizanus, palaidodavo juos Ramygalos
kapinėse. Tačiau kažkas pamatė, kad vieno partizano (Juospaičio) veidas neapsnigtas, žmogus kvėpuoja, tad nuvežė į Panevėžio ligoninę. Atgavęs sąmonę Juospaitis
pamatė, kad guli apsuptas kareivių, kad prie jo lovos lentelė su ligonio pavarde.
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Tik jis kažkodėl Jonas Klioris. Kareiviai pradėjo klausinėti, kas jis, iš kur. Juospaitis buvo smarkiai sužeistas, dažnai prarasdavo sąmonę, jį krėtė šaltis, nes buvo
peršauti plaučiai, kulka prie nugarkaulio buvo įstrigusi. Nors jautėsi labai blogai,
nors gydytojai prašė duoti ramybę, prie Juospaičio nuolat stovėjo čekistų grupė,
pasiruošusi sužinoti tiesą, kas tas partizanas, iš kur, ką žino apie kitus partizanus.
Greitai Juospaitis buvo išvežtas į Vilniaus Lukiškių ligoninę Masioko pavarde. Taip
pusiau be sąmonės buvo prisistatęs čekistams Juospaitis. Kai savijauta pagerėjo,
vedė jį tardyti. Koridoriuje sutiko čekistą, kuris žinojo, kas yra Juospaitis, kokia
tikroji jo pavardė. Tada teko pasakyti savo tikrąją pavardę – Juospaitis, slapyvardį
Direktorius, prisipažinti, kad jis – Ramygalos krašto partizanas. Tardomas ir kankinamas Juospaitis pasakė, kad kolaborantų ir lietuvių tautos išdavikų jo būrio
partizanai nežudė. Jie tik saugumo agentams parašydavo laiškus, kad šie turi
išsikelti per 72 val. iš gyvenamosios vietos, nes partizanai už išdavikišką veiklą
surengs teismą ir baus. Tokių „Vėtros“ partizanų būrio laiškų gana daug iš tikrųjų buvo NKVD Ramygalos būstinėje. Tada Juospaitį išvežė į Šiaulių kalėjimą,
siūlė bendradarbiauti su tarybiniais organais, atlikti NKVD užduotis, pasakyti,
kur partizanų štabas, ir jeigu bendradarbiaus, nebus nuteistas, gyvens ramiai kaip
visi. Tačiau Juospaitis nesutiko bendradarbiauti.
Prasidėjo baisūs kankinimai: surakino antrankiais rankas, už antrankių pakabino už kablio prie lubų, išspyrė iš po kojų taburetę, padėjo elektrinę plytelę,
degino padus, mušė per galvą. Kai netekdavo sąmonės, pasodindavo į kampą,
perpildavo šaltu vandeniu. Kai atsigaudavo, įsprausdavo į kažkokį tamprų audeklą ir taip suverždavo, kad iš burnos pradėdavo bėgti kraujas. Greitai po tokių
kankinimų vėl išvežė į Vilnių, į Gedimino pr. 40. Vėl tris mėnesius kankino. Tik
dabar jau kitaip: reikėdavo atsisėsti ant smaigalio, atsistoti, vėl atsisėsti, vėl atsistoti,
vėl daužydavo galvą ir visą kūną, vėl degindavo padus, vėl verždavo tuo baisiu
audeklu kūną, vėl iš burnos verždavosi kraujas... Tardė ir mušė „tarybinių organų
darbuotojai“: Dorochovas, Mašnakovec ir kt. Pagaliau įvyko teismas. Nuteisė 25
metus kalėjimo. Teko kalėti Maskvos Stolypino kalėjime, paskui vagonuose nuvežė į Krasnojarsko persiuntimo punktus, iš ten – į Norilską laivu Jenisėjaus upe.
Norilske kalėjo septynerius metus, dar 15 metų prabuvo Mordovijos lageriuose.
Po Stalino mirties peržiūrėjo bylą, bet vis tiek paliko kalėti 25-erius metus. Teko
daug dirbti, nes visur reikėjo darbo jėgos. Kai tremties metus atbuvo, neleido
grįžti į Lietuvą. Galėjo gyventi tik Kaliningrade. Tačiau 1966 m. kovo 14 d. jis
parvyko į Lietuvą.
Šiuo metu gyvena Panevėžyje, bendrauja su buvusiu partizanu Petru Povilu
Gatavecku, su buvusiais partizanais.
O 2015 m. rudenį, kai jam įteikėme „Versmės“ leidyklos padėkos raštą,
Bronislovas Juospaitis pasakė:
„Dabar aš galvoju, kad gal buvo laimingesni tie mano draugai partizanai, kurie žuvo
... O aš? Kiek turėjau kentėti tardymų kamerose, lageriuose ... o ir visos žaizdos, kulka,
įstrigusi į nugarkaulį, neleidžia naktį atsigulti, miegoti... Bet džiaugiuosi, kad kovojome
už Lietuvos laisvę, kad dabar Lietuva vėl nepriklausoma valstybė.“
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Vyčio apygardos partizanų Bronislovo Juospaičio ir Petro Povilo
Gatavecko atsiminimus užrašo „Versmės“ leidyklos redaktorė
Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). Alvydo Malinausko nuotr.

Įdomus ir partizano Juliaus Balčikonio, augusio Giedraitynės kaime, likimas. Mindaugas Tamošiūnas, pasakodamas apie Julių Balčikonį, pabrėžė, kad
Julius Balčikonis buvo lietuvis, gyvenimą paskyręs Dievui ir Tėvynei.
Lietuva atgauti Nepriklausomybę
ir kurti geresnę ateitį galėjo tik pilietiškų žmonių dėka. Julius Balčikonis –
aktyvus šio krašto visuomenininkas,
Lietuvos policijos tarnautojas, rezistentas, gimęs ir augęs Giedraitynės kaime.
J. Balčikonio pasaulėžiūra brendo
jo tėvų – taip pat šviesių šio krašto žmonių – kruopščiai puoselėtoje aplinkoje.
Jaunasis Julius nuo mažens priklausė
katalikiškai vaikų organizacijai „Angelaičiai“, buvo itin imlus mokslams –
ketino siekti išsilavinimo, prisidėti prie
apylinkės kaimų žmonių švietimo. Baigęs pradžios mokyklą, mokėsi savarankiškai, nes kaip vyriausiasis sūnus,
privalėjo padėti tėvams ūkio darbuose.
Nepaisant to, iš tiesų tapo tikru Ramygalos, Vadoklių ir Pagirių apylinkių
šviesuoliu. Įsijungęs į visuomeninę veiklą, ėjo „Pavasarininkų“ organizacijos,
kurios pagrindinis veiklos devizas buvo
„Dievui ir Tėvynei“, vietinio skyriaus Julius Balčikonis Vilniuje. 1939 m.
pirmininko pareigas. Pasižymėjo puikia Iš Mindaugo Tamošiūno asm. archyvo
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iškalba. Tarnaudamas Lietuvos kariuomenės 4-ame pėstininkų Lietuvos karaliaus
Mindaugo pulke Panevėžyje, J. Balčikonis užsitarnavo jaunesniojo puskarininkio
laipsnį, o kiek vėliau pradėjo tarnybą Lietuvos policijoje.
1940 m. birželio mėn. Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą, tais pačiais metais
mirė tėvas. J. Balčikonis grįžo į Giedraitynę, padėjo šeimai tvarkyti ūkį, o po metų,
prasidėjus karui, itin džiaugėsi vėl matydamas plevėsuojančią Lietuvos vėliavą.
„Kelkitės, Vadokliuose Lietuvos vėliavos iškeltos, himną gieda, o jūs miegat“, – vieną
ankstyvą rytą žadindamas kaimynų Imbrasų šeimą ir neslėpdamas džiaugsmo
sakė J. Balčikonis.
Deja, nepaisant 1941 m. birželio sukilėlių pastangų, Lietuvos vėliavos netrukus buvo nukabintos – pasikeitė tik okupantas, o kraštas ir toliau liko nelaisvės
pančiuose. 1944 m., kai tapo aišku, kad ir vokiečių galutinis pralaimėjimas, ir
Raudonosios armijos pakartotinis įžengimas į Lietuvą tėra laiko klausimas, J. Balčikonis aktyviai įsijungė į pirmųjų šio krašto partizanų telkimo darbą, palaikė
ryšius su buvusiais kariškiais, savo namuose ir pelkėtose apylinkėse įrengtose
slėptuvėse kaupė ginklus, atvežtus būsimojo Vyčio apygardos partizanų vado
Danieliaus Vaitelio. Balčikonių sodyboje vyko partizanų vadų susirinkimai, miško
broliai buvo mokomi naudotis čia saugomais ginklais. Mokymo metu būsimuosius kovotojus suskirsčius į grandis, vadu buvo paskirtas Lietuvos kariuomenės
puskarininkis J. Balčikonis. Vyko nuoseklus pasirengimas ilgalaikiam ginkluotam
pasipriešinimui. 1944 m. gruodžio 17 d., sekmadienį, miškų ir pelkių apsuptuose
Balčikonių namuose slapstėsi dar du vyrai – kaimynas, Lietuvos kariuomenės
jaunesnysis puskarininkis Jonas Pečeliūnas (kiek vėliau buvo kalinamas Panevėžyje, ištremtas į Sibirą) ir Nemanis iš Užugojų kaimo. Sovietiniams okupantams
pavaldūs ginkluoti daliniai sugebėjo priartėti prie Balčikonių sodybos, ilgą laiką
išlikdami nepastebėti. Juos pamačiusi Juliaus sesuo išsyk perspėjo vyrus, kad
slėptųsi. J. Balčikonis nusprendė bėgti iš sodybos gretimo miško link, tačiau buvo
pastebėtas. Pribėgęs tiltą per nedidelį upelį, jis nebepajėgė
atitrūkti nuo persekiotojų. Supratęs, kad jo padėtis beviltiška,
J. Balčikonis iškėlė rankas į viršų tardamas: „Dovanokit, broliai,
aš nekaltas“. Tačiau šautuvų salvė nutraukė jauno žmogaus
gyvenimą. Šis drąsus žmogus liko ištikimas savo požiūriui,
idėjoms ir gimtajam kraštui.
Vyčio apygardos partizanas Juozas Gavėnas-Daleckas
(slapyvardis Štormas) buvo Algio partizanų būrio vadas. Jis
dalyvavo Lietuvos partizanų vadų suvažiavime, kai 1949 m.
vasario 16 d. buvo priimta Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio
deklaracija. Ši Deklaracija sudarė teisinį ir politinį Lietuvos
ginkluotojo pasipriešinimo pagrindą, įteisino Lietuvos Laisvės Vyčio apygardos
Kovotojų Sąjungą (LLKS) kaip visuotinio organizuoto ginkluoto partizanas Juozas
pasipriešinimo sovietinei okupacijai organizaciją, o jos Tarybą – Gavėnas-Daleckaskaip vienintelę teisėtą valdžią okupuotos Lietuvos teritorijoje. Štormas. Iš
Jis gimė 1913 m. Jakutiškių kaime. 1941 m. lapkričio Angelės Gribėnienės
7 d susituokė su Viktorija Liaudanskaite (1915–2009). Ji, kai (Gavėnaitės)
vyras J. Gavėnas-Daleckas išėjo partizanauti, tapo partizanų asm. archyvo
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Algio būrio partizanai. J. Gavėnas-Daleckas-Štormas centre, pirmoje
eilėje. Iš A. Gribėnienes (Gavėnaitės) asm. archyvo

ryšininke. 1944 m. jis buvo pašauktas dokumentų patikrai į Ukmergę. Iš ten
nuvežė į Kauną. Netrukus jis sužinojo, kad turės kariauti su Raudonąja armija.
Iš Kauno J. Gavėnas-Daleckas pabėgo, grįžo į tėviškę ir kartu su kitais kaimo
vyrais pradėjo partizanauti.
1945 m. liepos 13 d. Sovietų Sąjungos NKVD armijos daliniai vykdytos
karinės operacijos metu sudegino jo sodybą, susidedančią iš gyvenamojo namo,
tvarto ir klojimo su visu buvusiu turtu ir gyvuliais, naminiais gyvūnais. Jo žmonai
ir dukrai Angelei po sodybos sudeginimo teko ilgai slapstytis.
J. Gavėnas-Daleckas žuvo 1949 m. lapkričio 29 d. kautynėse su NKVD
kariuomene. Kartu su J. Gavėnu-Dalecku kovojo ir žuvo Povilas Ketvirtis (slapyvardis Spygliukas). Jų kūnai ilgai gulėjo
prie Deltuvos kirchės, paskui ten buvo
užkasti. Po Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo perlaidoti Dukstynos partizanų kapinėse.
1998 m. sausio 15 d. J. GavėnuiDaleckui buvo suteiktas dimisijos leitenanto laipsnis (po mirties), pripažintas
kario savanorio statusas.
Apie Ramygaloje gyvenusį partizaną Bronių Liesį-Naktį, ištikimai kovojusį prieš okupacijos tamsą, visada
prisimena Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė.
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio
(LLKS) Tarybos 1949 metų Vasario 16 Partizanas Bronius Liesis (dešinėje) žuvo,
dienos Deklaracijos signataras, LLKS kovodamas už Lietuvos laisvę
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Tarybos Prezidiumo narys, kapitonas Bronius Liesis-Naktis yra Ramygalos inteligentų šeimoje augęs kovotojas.
Bronius Liesis gimė 1922 m. balandžio 16 d. Ramygaloje, mokytojų Marijos
Juodikaitės-Liesienės ir Broniaus Liesio šeimoje. Tarpukariu Bronius Liesis Vytauto
Didžiojo universitete studijavo žurnalistiką. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui,
tapo Lietuvos Laisvės Armijos nariu. 1944 m. mokėsi partizaninio karo taktikos
Vokietijos žvalgybos (Abvero) mokykloje. 1945 m. Bronius Liesis tapo Jungtinės
Kęstučio apygardos Lydžio rinktinės partizanu, dirbo šios apygardos štabe. 1948 m.
vasarą Bronius Liesis-Naktis pradėjo eiti Prisikėlimo apygardos štabo viršininko
pareigas ir, atstovaudamas šiai apygardai, 1949 m. vasario mėn. dalyvavo LLKS
Steigiamajame suvažiavime Minaičių kaime (Radviliškio r.). Buvo LLKS Tarybos
Prezidiumo narys, LLKS Visuomeninės dalies Tautinio skyriaus viršininkas, aktyviai prisidėjo rengiant 1949 m. Vasario 16-osios partizanų deklaraciją, buvo jos
signataras. 1949 m. rugpjūčio 13 d., eidamas 24-uosius gyvenimo metus, Bronius
Liesis-Naktis žuvo kautynėse su NKVD kariais Užpelkių miške (Radviliškio apskr.).
Šio partizano brolis irgi žuvo kovose už laisvę, o sesuo su tėvais ir kitais šios
šeimos artimaisiais buvo ištremti į Sibirą. 1950 m. lapkričio 23 d. LLKS Tarybos
Prezidiumo sprendimu Bronius Liesis-Naktis buvo apdovanotas I ir II laipsnio
Laisvės kovos kryžiais (po mirties). 1998 m. gegužės 19 d. Respublikos Prezidento
dekretu jam suteiktas Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas (po mirties). 1999 m.
sausio 12 d. Seimas priėmė įstatymą, kuriuo 1949 m. Vasario 16 d. Lietuvos
Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos priimtą Deklaraciją pripažino Lietuvos valstybės
teisės aktu. 2010 m. gruodžio 2 d. Seimas suteikė signataro statusą Broniui Liesiui-Nakčiai ir kitiems Lietuvos partizanų vadams, pasirašiusiems 1949 m. Vasario
16-osios Deklaraciją. Partizaniniame kare Bronius Liesis-Naktis kovojo ne tik ginklu,
bet ir plunksna – redagavo partizanų pogrindinį laikraštį „Prisikėlimo ugnis“. Jo
tekstai buvo spausdinami ir kituose partizanų leidiniuose, Ėglio slapyvardžiu jis
rašė eilėraščius. Kaip amžinas testamentas ir įpareigojimas puoselėti laisvę liko
Broniaus Liesio-Nakties poezijos eilutės „Kovos Broliui“: „Tad tęskime kovą suglaudę
gretas / Prieš smurtą ir šlykščią apgaulę. / Be baimės pirmyn, jei ir žūsim katras, – /
Kitiems patekės laisvės saulė“.
Skaudžios praeities žaizdos nuolat atgyja partizanų vaikų širdyse. Buvo atvejų,
kad vaikai augo, nežinodami, kas jų tėvai, kur jie gyvena. Pasakojama, kad Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio sūnus
Laimutis labai ilgai nieko nežinojo apie savo tėvą, jo pavardė buvo Liubinavičius.
1954 m. balandžio mėn. partizanų Prezidentas Jonas Žemaitis, įkalintas
kalėjime, nutarė paprašyti pasimatymo su motina ir sūnumi. Prašyme parašė:
„Prašau leisti man pasimatyti su motina Petronėle Žemaitiene ir sūnumi Laimučiu Jonu
Žemaičiu, 12 metų amžiaus, gyvenančiu Ramygalos rajone, ir sūnaus globėja, mokytoja
Ona Liubinavičiene, taip pat gyvenančia Ramygalos rajone.“
Savo sūnų jis buvo matęs tik prieš šešerius metus. Tardytojas Danilčevas,
norėdamas įskaudinti tėvą ir jį palaužti, parodė jam sūnaus nuotrauką, kur Laimutis prisisegęs pionieriaus ženklelį. Tačiau tėvas nekreipė į tai dėmesio, nes jam
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Ramygalos vidurinės mokyklos mokytoja Ona Liubinavičienė (pirma
kairėje, antroje eilėje), partizanų vado Jono Žemaičio sūnų Laimutį
globojusi, ir VI klasės mokiniai. Iš G. Navalinskienės (Garuckaitės,
pirma dešinėje, penktoje eilėje) asm. archyvo

svarbiausia buvo įsiminti vaiko bruožus. Jis svajojo pamatyti sūnų, pagalvoti apie
jo ateitį, apie tai, koks jis bus, ar prisimins tėvą, ar supras, kodėl augo našlaitis.
Jautėsi labai skolingas ir Laimučio globėjai, mokytojai O. Liubinavičienei, nes ji
kentėjo dėl nuolatinio pavojaus ir vargo. Tuo metu Laimutis jau gyveno Šiauliuose, jo pavardė vis dar buvo Liubinavičius. Mokytoja O. Liubinavičienė dėl čekistų
persekiojimo vengdavo Laimučiui pasakoti apie tėvą, jo partizanavimo metus.
Tik Atgimimo metais Laimučiui pavyko susigrąžinti tikrąją savo pavardę.
Partizanus slėgė ir kiti sunkumai. Tačiau svarbiausia, kad Vyčio apygardai
priklausė daug partizanų būrių, veikusių Ukmergės, Taujėnų miškuose ir Vadoklių apylinkėje. Apygardoje buvo dvi rašomosios mašinėlės, jie leido laikraštėlį.
„Lietuva brangi“. 1945 m. veikė gana daug būrių: „Tėvo“ (vadas Januškevičius),
„Vėtros“ (vadas buvo Vaznonis, paskui B. Juospaitis); Rupūžėno (vadas Eitminavičius, veikė Ėriškių ir Juodikonių apylinkėse), Krikštaponio būrys, veikęs Truskavos
apylinkėse, Užkuraičio būrys, veikęs Pašilių apylinkėse. Vyčio apygardos vadai
keitėsi gana dažnai, nes žūdavo. Kai 1948 m. žuvo vadas D. Vaitelis, vadu tapo
Alfonsas Smetona-Žygaudas, žuvęs 1950 m. liepos 5 d. Po jo žūties vadovavo
Mykolas Šemežys. Paskui-Mykolas Karbočius-Algimantas, Viktoras Mažeika-Vanagas,
Vladas Drąsutis-Vytenis, po to – Kalvaitis, J. Vepštas-Paukštelis, žuvęs 1951 m.
kovo 14 d. Iš pradžių partizanų būriai buvo dideli – po 100 ir daugiau žmonių,
vėliau – tik po 10–15 partizanų.
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Lietuvos kario kryžiumi pažymėtas 1948 m.
nužudyto partizano, būrio vado Kazio Kalvaičio
ir partizano Dominyko Railos kapo paminklas
Ramygalos kapinėse. Iš kn. ŠRLPS, Atlasas,
Vilnius, 2014

Paminklo Vyčio apygardos partizanams (skulpt. K. Kisielis) atminti Ramygaloje Organizacinio
komiteto nariai: Marija Sereikienė, Juozas Balčikonis, Anicetas Imbrasas, Juozas Marozas,
Vincas Šidlauskas, Irena Zubauskienė, Aldona Liberytė, Birutė Mikėnienė (Gritėnaitė),
B. Dvareckienė, A. Aniulis, kun. J. Narušis, J. Grucė, Julius Šegamogas, A. Bujokas ir kt.
Iš Marijos Sereikienės asm. archyvo
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„Versmės“ leidyklos lokalinių tyrimų ekspedicijos po Ramygalos kraštą dalyviai (R. Kunskas,
kun. E. Rinkevičius, I. Zubauskienė, A. Samėnas, A. Malinauskas, L. M. Basijokienė,
V. Šidlauskas, V. Adomaitis, G. Navalinskienė ir kt.) prie Vyčio apygardos partizanų žeminių
Vyčio apygardos partizanų žemines apžiūri „Versmės“ leidyklos ekspedicijos po Ramygalos
kraštą dalyviai: I. Zubauskienė (pirma kairėje), G. Navalinskienė (antra kairėje),
L. M. Basijokienė (trečia kairėje), A. Malinauskas (pirmas dešinėje), V. Šidlauskas ir kt.
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Vyčio apygarda buvo sunaikinta 1953 m. sausio 27 d., kai stribai ir sovietų
kariai rado svarbiausią partizanų bunkerį, kur buvo visi štabo dokumentai.
Šie ir kiti Sovietų Sąjungos okupacinio režimo  žiaurumo faktai Lietuvoje
ir Ramygalos krašte yra nusikaltimas žmoniškumui. Žiaurumo žmonės niekada
nepamiršta.
Taip pat, kaip ir Vyčio apygardos partizanų, kovojusių Ramygalos krašte
už Lietuvos laisvę, žygdarbių, tikėjusių savo kovos prasmingumu, gyvenusių „po
žeme“, gal ne visada supratusių, kad jėgos nelygios, kad ir Lietuvos gyventojai
buvo tarsi pasiskirstę į tris grupes: vieni palaikė Lietuvos Nepriklausomybę, laukė
išvadavimo, bet gyvybės dėl Tėvynės laisvės neaukojo; kiti talkino okupantams,
žudė savo tautiečius, žiaurumu pralenkę okupantus, tapę stribais, treti – patys
narsiausieji – partizanai, priešinosi Sovietų Sąjungos okupacijai, kovojo, tikėjo tos
kovos prasmingumu, aukojo Tėvynei savo gyvybę.
„Ach, tas bolševizmas pavertė mus lavonais... Kas mes? Mes esam tik žmonių šešėliai,
tik vidurnakčio vaiduokliai... Mes it atsiskyrėliai, it atgailautojai merdime miškų tankumynuose, mes išdžiūvusiom nuo saulės gerklėm, suprakaitavę ir sušilę alpstame kelias
dienas saulės atokaitoje, rugiuose ar griovyje... O mūsų tėvynės plentus ir vieškelius
važinėja dainuodami prispaudėjai-sovietai, mindo savo kruvinomis kojomis mūsų šventą
tėviškės žemę. Laukuose, vasaros laukuose pučia gaivus vėjelis. Taip gera žmonėms.
O kas mums, partizanams?“, – svarsto partizanas Baltis (Albinas Bilinkevičius) savo
dienoraštyje 1947 m. birželio 29 d. (po metų, 1948 m., per Sekmines, nusišovęs
Stebėkių kaime), atskleidęs Vyčio apygardos partizanų nuotaikas, meilę Tėvynei,
papasakojęs apie savo gyvenimo skaudžiausias dienas.
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Ramygalos krašto partizanai
Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas
Panevėžio kraštotyros muziejus

Vyčio apygardos partizanai. Pirmoje eilėje: Vytautas Pinkevičius (pirmas kairėje); antroje eilėje
(iš kairės): Bronislavas Auglys, Vytautas Reklickas, Benediktas Narkevičius, Juknevičius, Povilas
Reklickas; trečioje eilėje: Juozas Gavėnas-Štormas (trečias kairėje), Edvardas Augūnas-Klajūnas
(pirmas dešinėje), Adolfas Bareika (antras dešinėje), Julius Belickas-Klevas ir kt.

Partizanų kova Pånevėžio krašte, kaip ir visoje Lietuvoje, prasidėjo 1944 m.
vasarą kartu su anrąja sovietine okupacija. Panevėžio, Ukmergºs ir Kėdãinių
apylinkėse formavosi Vyčio apygarda. Pirmuoju apygardos vadu tapo Lietuvos
kariuomenės karininkas, prezidento Antano Smetonos giminaitis Juozas Krikštaponis. Jau 1944 m. lapkričio 3 d. sovietų saugumo operatyvinėse ataskaitose tarp
gausiausių partizanų skaičiumi Panevėžio apskrityje minimas Ramôgalos valsčius.
Partizaninės kovos pradžioje vienas didžiausių buvo Ramygalos valsčiuje
veikęs Antano Užkuraičio būrys, kuriame buvo apie 150–180 vyrų. Deja, Antanas
Užkuraitis-Liepa žuvo jau 1945 m. gruodžio 18 d. (dėl nelaimingo atsitikimo).
Nuo pirmųjų kovos mėnesių veikė ir Antano Krištanaičio bei Mykolo Kraujelio
vadovaujami partizanų būriai. Antanas Krištanaitis-Hitleris žuvo pasaloje 1945 m.
rugsėjo 15 d. Mykolo Kraujelio būrys veikė Ramygalos ir Krekenavõs miškuose, jam
priklausė apie 50 kovotojų. 1944 m. lapkričio 12 d. šio būrio partizanai Ramygalos
valsčiuje nušovė tris sovietų kariškius. Nuo 1944 m. rudens veikė Petro PakšioMokytojo partizanų būrys. Nuo 1945 m. Pagiriÿ ir Ramygalos valsčių teritorijose
veikė Jono Požerskio-Tėvo, Vlado Railos-Mykolaičio partizanų būriai. Iš archyvinių
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duomenų matyti, kad V. Railos-Mykolaičio partizanų būrys veikė kaip
žvalgybinis tuometinio apygardos vado
Danieliaus Vaitelio būrys. 1946 m. Ramygalos valsčiuje minimas Kazimiero
Vaznonio-Vėtros būrys (žuvo 1947 m.
sausio 7 d.), jam vėliau vadovavo Vladas Drąsutis-Vytenis, Bronius Juospaitis-Direktorius. 1948 m. šiame būryje
buvo 18 partizanų.
Ramygalos valsčiuje veikė ir Petro
Blėkos-Plerpos vadovaujamas partizanų
būrys. Petras Blėka – Lietuvos kariuomenės karininkas, 1936 m. baigęs Karo
mokyklą. Iki 1940 m. sovietų okupacijos
tarnavo Pirmajame artilerijos pulke Panevėžyje, nuo 1944 m. vidurio – aktyvus
partizanų kovos organizatorius. Buvo
antrojo Vyčio apygardos vado D. Vaitelio pavaduotojas. 1946 m. P. Blėkos Vyčio apygardos „Vėtros“ būrio partizanai:
būrio partizanai Ramygalos valsčiuje Danielius Krikščiūnas-Ripka (pirmas kairėje),
nušovė du stribus. Žuvo 1947 m. lap- Jadvyga Žardinskaitė-Daktaras Dolitlis (pirmoje
kričio 13 d. Naujådvario vienkiemyje. eilėje, viduryje), Bronius Juospaitis-Direktorius
Kovai prieš partizanus sovietiniai (antras dešinėje), Viktoras Mažeika-Vanagėlis
okupantai pasitelkė ne tik platų sovieti (pirmas dešinėje). 1951 m. kovo mėn.
nio saugumo tinklą bei vadinamuosius Iš Broniaus Juospaičio archyvo
stribus – buvo mesti ir stambūs kariniai
daliniai. Ramygalos valsčiuje buvo dislo
kuota viena iš 25-ojo šaulių pulko įgulų.
Kovai aštrėjant, partizanų gretos retėjo. 1947 m. rugsėjo 7 d. Ramygalos
krašto partizanai nušovė Ramygalos valsčiaus MGB vyresnįjį operatyvinį įgaliotinį
jaunesnįjį leitenantą Mostiakovą. Deja, tų pačių metų rudenį žuvo didelė dalis
Ramygalos krašto partizanų vadų: spalio 9 d. – Stasys Eitminavičius-Rupūžėnas,
lapkričio 18 d. – Petras Pakšys-Mokytojas, lapkričio 13 d. jau minėtas Petras Blėka,
gruodžio 13 d. – Vladas Drąsutis-Vytenis.
Tarp ilgiausiai veikusių Ramygalos krašto partizanų būrių galima paminėti
Jono Kalvaičio-Pažįstamo būrį, kuriame 1950 m. dar kovojo 20 partizanų, K. Kirdonio-Nemūros ir B. Juospaičio-Direktoriaus vadovaujamus partizanų būrius. Jonas
Kalvaitis-Pažįstamas žuvo 1950 m. rugpjūčio 23 d. Dar 1948 m. renkant Vyčio
apygardos vadą buvo trys pretendentai. Tarp tų trijų pretendentų buvo minimas
ir Kazys Kirdonis-Nemūra. Partizanų dokumentuose rašoma, kad jis partizanauja
nuo 1944 m., o seniau dirbęs kalėjimo prižiūrėtoju. Kiti du pretendentai buvo
Antanas Žilys-Žaibas ir A. Smetona-Žygaudas. Apygardos vadu buvo išrinktas
Alfonsas Smetona-Žygaudas. K. Kirdonis-Nemūra buvo vienas ilgiausiai kovojusių
Ramygalos valsčiaus partizanų. Jis žuvo 1952 m. vasario 20 d. Žiliónių kaime.
Kartu žuvo Antanas Nacevičius iš Laukågalių kaimo bei Antanas Dragužis-Kareivis.
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1949 m. už ryšius su partizanais suimtas Ramygalos klebonas Antanas Juška. A¹ciškio klebonas
Liudvikas Rekašius 1945–1946 m. klausė partizanų
išpažintis, rengė pietus.
Vienas žymiausių šio krašto partizanų – partizanų vadas, kapitonas Stasys Eitminavičius. Gimė
1908 m., iki 1936 m. dirbo pradinių klasių mokytoju
Zarasuosê. Nacių okupacijos metais baigė policijos
mokyklą, dirbo policijos vadu Zarasuose. Turėjo policijos kapitono laipsnį. Buvo vedęs Stasę Želnytę iš
Ramygalos valsčiaus Juodikónių kaimo. Į partizaninę
kovą įsijungė žmonos gimtinėje. Būrys Rupūžėno vardu vadintas dėl mėgstamo S. Eitminavičiaus posakio
„Rupūžė biedna“. Taip šį būrį vadino ir apygardos
vadas Danielius Vaitelis-Briedis. Rupūžėno būrys veikė
Ramygalos, Naujamiesčio, Krekenavõs, Panevėžio valsčiuose. Ginkluotos kovos pradžioje S. Eitminavičiaus
būrys buvo vienas didžiausių mūsų kraštuose. Iš šio
būrio išėjo ir kovą tęsė nemažai partizanų vadų (taip
pat ir atkurtosios Vyčio apygardos vadas dimisijos
kapitonas B. Juospaitis-Direktorius).
S. Etminančius-Rupūžėnas nužudytas 1947 m.
spalio 9 d. Jis su keletu savo būrio partizanų, eidami
į Juodikonių kaimą, susidūrė su Ramygalos įgulos
kariais. Buvo ginkluotas automatu, atsišaudydamas
dar sužeidė vieną kareivį. Po žūties liko du maži –
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Paminklas partizanų būrio
vado Stasio EitminavičiausRupūžėno žūties vietoje,
Juodikonių kaime. 2011 m.
Elenos Markuckytės nuotr.
Vyčio apygardos partizanų
vadu 1948 m. buvo išrinktas
Alfonsas Smetona-Žygaudas,
buvęs Ramygalos policijos
darbuotojas, Danieliaus
Vaitelio būrio partizanas. Iš
Vinco Šidlausko asm. archyvo
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Paminklo partizanų vadui, kapitonui Stasiui Eitminavičiui atidengimo
iškilmės. 2011 m. spalio 16 d.
Paminklo Stasiui Eitminavičiui atidengimo iškilmėse Lietuvos laisvės
kovotojų sąjungos nariai, Prezidiumo pirmininkas, dimisijos pulkininkas
Jonas Čeponis, Vyčio apygardos vadas Bronislovas Juospaitis ir kt.
Nuotraukos iš Ramygalos seniūnijos archyvo
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Paminklo partizanų vadui Stasiui Eitminavičiui atidengimo iškilmių
dalyviai: LR Seimo narys Petras Luomanas, Panevėžio rajono
savivaldybės meras Povilas Žagunis ir kt.
Ramygalos bažnyčios klebonas Edmundas Rinkevičius šventina
paminklą partizanų vadui Stasiui Eitminavičiui. 2011 m. spalio 16 d.
Nuotraukos iš Ramygalos seniūnijos archyvo
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5 ir 6 metų vaikai. Vyčio apygardoje S. Eitminavičius buvo vienas aktyviausių
partizaninės kovos organizatorių. Daug nusipelnė apginkluojant partizanus, kuriant
ryšininkų tinklą, rengiant partizanų slėptuves. 2008 m. gegužės 10 d. po mirties
apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi. 2011 m. spalio 16 d.
jo žūties vietoje Juodikonių kaime vyko paminklo atidengimo iškilmės. Dalyvavo
Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga (LLKS), Prezidiumo pirmininkas, dimisijos pulkininkas Jonas Čeponis, atkurtosios Vyčio apygardos vadas, dimisijos kapitonas
B. Juospaitis-Direktorius, LR Seimo narys Petras Luomanas, Panevėžio rajono
meras Povilas Žagunis. Paminklą šventino Ramygalos klebonas kan. Edmundas
Rinkevičius.
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Partizanų būrio vadas
Stasys Eitminavičius-Rupūžėnas
Irena Eitminavičiūtė
Stasio Eitminavičiaus
gimtinės sodyba

Stasys Eitminavičius, kilęs iš senos Lietuvos bajorų giminės, gimė 1908 m.
Daugpilio apskrityje, Kurcumo palivarke, Boguslavo Eitminavičiaus šeimoje.
Šeimoje nuo seno buvo puoselėjama laisvės kovų dvasia. Šios giminės vyrai:
majoras Boguslavas ir jo brolis Julijonas Eitminavičiai, buvo 1863 m. sukilimo
dalyviai. Boguslavas nelygioje kovoje su rusų dragūnais žuvo Palénkės vaivadijoje,
o Julijonui pavyko pasitraukti į Vakarus.
Stasio Eitminavičiaus tėvas anksti mirė (1910 m.), palikdamas penkis mažamečius vaikus: keturis sūnus ir vieną dukterį. Stasys buvo jauniausias vaikas
šeimoje. Jam buvo tik dveji metai. Netekusi vyro, motina Julija Eitminavičienė
pardavė ūkį ir 1911 m. persikėlė į Vasaknÿ dvarą, Dusetÿ valsčiuje, kur gyveno
mirusio vyro broliai. Stasys ir jo vyresnieji broliai lankė Bik¿nų pradinę mokyklą.
Našle likusi J. Eitminavičienė turėjo troškimą – kaip nors padėti vaikams įgyti
mokslą. Prasidėjus Lietuvos Nepriklausomybės kovoms Stasio broliai – 17 metų
Steponas ir 15 metų Juozas – įstojo savanoriais į Lietuvos kariuomenę.
Stasys Eitminavičius, baigęs Bik¿nų pradžios mokyklą, mokėsi Zarasÿ progimnazijoje, vėliau – Pånevėžio gimnazijoje, kur baigė penkias klases. 1929–1931 m.
atliko būtinąją karinę prievolę 3-iajame artilerijos pulke. Gavo jaunesniojo puskarininkio laipsnį. 1933 m. spalio 20 d. pradėjo dirbti policijoje – Šiaulių apskrities
Pakrúojo policijos nuovados raštininku. 1936 m. dirbo Žeimìlio policijos nuovadoje.
1939 m., Lietuvai atgavus Vilnių, S. Eitminavičius dirbo policininku Vilniaus policijos 6-oje nuovadoje, o 1940 m. birželio mėn. iš Vilniaus buvo komandiruotas į
Kauno policijos mokyklą. Čia jis gavo vyriausiojo puskarininkio laipsnį. Įžengus
Raudonajai armijai į Lietuvą, mokykla buvo panaikinta, policininkai atleisti iš darbo.
Prasidėjus karui ir pasitraukus iš Lietuvos bolševikams, 1941 m. S. Eitminavičius dirbo D¿kšto policijos nuovadoje. Tais pačiais metais jis persikėlė į Dusetas,
kur 1941–1942 m. tarnavo policijos nuovados viršininku, o 1943 m. – Zarasÿ poli376
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cijos nuovados viršininko pavaduotoju.
Vokiečių armijai traukiantis į Vakarus,
Stasys buvo vieno iš pasienio miestelių (Veisiejÿ, Seirijÿ, Pag¸gių) policijos
nuovados viršininkas. Jis turėjo visas
galimybes pasitraukti į Vakarus, tačiau
tuo nepasinaudojo.
1938 m. S. Eitminavičius vedė
Stasę Želnytę (1920–1960), kilusią iš Panevėžio apskrities, Ramôgalos valsčiaus
Juodikónių kaimo. 1942 m. jiems gimė
sūnus Miglovaras. Frontui artėjant prie
Lietuvos, Stasys išvyko dirbti į pasienį,
o Stasė su mažamečiu sūnumi apsigyveno savo tėviškėje, Juodikoniuose.
Čia artėjant frontui, nuo pasienio pas
šeimą grįžo ir S. Eitminavičius. Želnių
šeima buvo gana gausi: be tėvų, dar
2 broliai ir 3 seserys.
Atvykęs į Juodikónius, dar nesibaigus karui, 1944 m. S. Eitminavičius
pirmiausia ėmė organizuoti partizanų
būrį. Pirmieji būrį sudarė šeimos nariai:
žmonos brolis Vladas Želnys, sesuo
Palė Želnytė ir kaimynai. Netoliese nuo
kaimo, Krekenavõs link, Ródų pušyne,
netoli dabartinio Stumbryno, buvo ruošiama stovyklavietė ir kasami bunke-

Kauno policijos mokyklos dėstytojai ir mokiniai.
Stasys Eitminavičius sėdi antroje eilėje (antras
dešinėje). Iš asm. archyvo
Stasės Želnytės (1920–1960) ir S. Eitminavičiaus
vestuvės Šiaulių Petro ir Povilo bažnyčioje.
1938 m. Iš asm. archyvo
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riai. Vyrų būryje gausėjo. Vienu metu
stovyklavietėje gyveno apie 138 vyrus.
Tai buvo būsimosios Vyčio apygardos
partizanų būrio pradžia. Stovyklavietė buvo gerai įrengta ir sutvirtinta.
1944 m., kol karas dar nebuvo pasibaigęs, partizanai Lietuvoje turėjo daug
vilčių išgyventi ir iškovoti Lietuvai
laisvę. Stasys, kaip jau minėta, šeimoje
tarp savo brolių buvo jauniausias ir
linksmiausias. Turėjo priežodį „Rupūže
biednas“. Ramygalos krašte jis buvo
nepažįstamas, svetimas žmogus, todėl
ir jo pavardę mažai kas žinojo. Tuo
metu nebuvo ir naudinga savo pavar- Eitminavičių šeima: žmona Stasė Eitminavičienė,
dę garsinti. Tuo labiau kad NKVD jo sūnus Miglovaras (gim. 1942) ir S. Eitminavičius.
visur ieškojo. Pirmiausia jis buvo ieš- 1943 m. Iš asm. archyvo
komas Zarasų krašte, kur buvo dirbęs
ir kur gyveno jo motina ir brolis Mečislovas, tai yra Aviliuosê. Todėl daugelis
dokumentų ir atsiminimų apie Stasį yra skelbiami neteisinga pavarde – Eidminavičius, Armonavičius ir pan. Netaisyklingai parašyta pavardė net paminklinėse
lentose Ramygaloje. Tad partizanavo jis kaip Rupūžėnas. Partizanų atsiminimuose
minima, kad jis buvo narsus, drąsus, drausmingas ir griežtas vadas, tikėjęs kovos
prasmingumu ir nebandęs palikti kovos lauko. Buvo atsiradusi galimybė gauti
dokumentus svetima pavarde ir pasislėpti kur nors išvykus. Brolio Stepono, tuo
metų gyvenusio prie Šiauliÿ, žmona (straipsnio autorės motina) nuvyko susitikti
su Stasiu ir jam pasiūlė šį variantą. Atsakymas buvo: „Kaip tu man drįsti tai siūlyti? Jei būtum ne mano brolio žmona, nušaučiau vietoje.“
1946 m. man teko apsilankyti dėdės Stasio būryje. Šiauliuose, Gink¿nuose,
kur tuo metų gyvenome, dažnai pas mus slapstėsi kas nors iš giminių. Tuo metu
tai buvo Stasio žmona Stasė Želnytė su sūneliu Miglovaru. Ji pavasarį, kovo mėnesį, norėjo susitikti su savo vyru Juodikoniuose. Kartu pasiėmė ir mane, 15-metę
gimnazistę. Mačiau Rupūžėno būrio vyrus. Tai jauni, dauguma ilgais plaukais,
barzdoti, uniformuoti, ginkluoti ir norintys išgyventi vyrai. Pirmą naktį kartu
su dėde į Želnių namus atėjo dar keturi ar penki vyrai. Pailsėję ir pavalgę ilgai
neužsibuvo. Susitarė kitos dienos pavakarį susitikti sutartoje vietoje miške. Visur
žydėjo purienos, budo gamta ir tikėjome, kad Lietuva pabus laisvei. Laukėme
amerikonų pagalbos. Buvo atvežta statinė alaus, valgyti. Vyrai dainavo dainas,
juokavo, lyg ir karo nebūta. Miškas kvepėjo pavasariu ir laisve. Susipažinau ten
su vienu Ramygalos gimnazijos dešimtoku Viesulu – Antanu Vaiteliu. Gražus,
aukštas, ilgais bangomis nusidriekusiais plaukais vaikinas. Jis buvo lyg ir būrio
metraštininkas. Apie partizanų kovas buvo prirašęs septynis sąsiuvinius. Gaila, kad
liko tik vienas paskutinis, kuriame rašė, kad jau trečios Velykos (1947 m.), kai
švenčiamos miške. Po jų jis netrukus, birželio mėn., žuvo. Žūties aplinkybės buvo
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ypatingos. Jis, sužeistas, atskirtas nuo
kitų, vienas kovėsi su gausiu priešų
būriu iki paskutinio šovinio, pats susisprogdino granata. Per kautynes žuvo
daug rusų kareivių. Įpykę kareiviai,
pririšę jo kūną prie mašinos, tempė
iki pat Ramygalos. Negyvi, sudarkyti
partizanų kūnai gulėdavo kelias dienas gatvėje, o po to juos sumesdavo
į sąvartyną. Daugelis partizanų žūčių,
kaip ir ši, buvo dėl išdavystės. NKVD
tinklas jau buvo apraizgęs ne tik kaimus, bet ir miestus.
1947 m. rugpiūčio mėn. S. Eitminavičius-Rupūžėnas išrenkamas Vyčio
apygardos partizanų vadu. Jam suteikiamas policijos kapitono laipsnis. Buvęs partizanas Bronius Juospaitis savo
atsiminimuose pasakoja apie Rupūžėną:
„Rupūžėnas buvo labai drausmingas vadas.
Visose tose apylinkėse jis buvo tvirčiausias vadas.” Tuo metu labai suaktyvėjo
NKVD veikla. Buvo bandoma visur
infiltruoti išdavikus. Vyčio apygardoje
aktyviai veikė visiems žinomas moks- S. Eitminavičius su žmona Stase Želnytelų daktaras J. Markulis-Erelis, kurio Eitminavičiene. Iš asm. archyvo
veikla buvo išaiškinta tiktai 1947 m.
rudenį. S. Eitminavičius žuvo 1947 m. spalio 9 d., netoli Juodikonių. Tą dieną
jis ėjo pas Želnius, lydimas dviejų partizanų. Žuvo tik jis vienas. Manoma, kad
žuvo vietoje. Palaidojimo vieta nežinoma. Vienas jį lydėjusių buvo sužeistas,
gydytas Panevėžio ligoninėje, ištremtas, yra grįžęs. Nieko nežinoma apie antrąjį.
Nukautas jis nebuvo.
S. Eitminavičiaus šeima – žmona Stasė ir sūnus Miglovaras – 1948 m. buvo
ištremti į Buriat Mongoliją. Kartu buvo ištremti ir Želniai: tėvai, jauniausiasis brolis
Jeronimas ir sesuo Janina. Vyresnysis sūnus Vladas žuvo miške. Jis slaptai naktį
palaidotas Ramygalos kapinėse. Sesuo Palė Želnytė buvo partizanų ryšininkė. Ji
nušauta namuose. Pirmasis iš tremties 1954 m. grįžo Stasio sūnus Miglovaras.
Jis, turėdamas tik 12 metų, be leidimo, vienas pervažiavo visą Rusiją ir grįžo į
Lietuvą. Apsigyveno pas tėvo brolį Mečislovą Eitminavičių Aviliuose, ten baigė
septynmetę mokyklą. Po ketverių metų, 1958 m., grįžo iš tremties į Juodikonius
ir visa Želnių šeima. Miglovaras tais metais pradėjo mokytis Ramygalos vidurinėje
mokykloje, kurią baigė 1962 metais. Neakivaizdiniu būdu baigė Aviacijos technikų
mokyklą prie Maskvos, Jagorovske. Dirbo Vilniaus oro uoste bortmechaniku. Dabar
jau nedirba, pensininkas, gyvena Vilniuje. Vedęs, turi dukrą Editą Eitminavičiūtę,
gimusią 1972 m.
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LR Prezidentas Valdas Adamkus S. Eitminavičiaus apdovanojimą
(po mirties) – Vyčio Kryžiaus ordiną – įteikia jo sūnui Miglovarui
Eitminavičiui. 2006 m. gegužės 10 d.

S. Eitminavičiaus
apdovanojimo Vyčio
Kryžiaus ordinu
diplomas. 2006 m.
gegužės 10 d.
Iš asm. archyvo
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Paminklo Vyčio apygardos partizanų vadui S. Eitminavičiui šventinimas Juodikonių kaime.
Šventina Ramygalos bažnyčios klebonas E. Rinkevičius. Dalyvauja LR Seimo nariai, Lietuvos
Laisvės Kovotojų Sąjungos Vyčio, Tauro ir kt. apygardų kariai savanoriai, Panevėžio r.
savivaldybės meras P. Žagunis, Juodikonių kaimo ir Ramygalos seniūnijos gyventojai.
2011 m. Iš Ramygalos seniūnijos archyvo

S. Eitminavičiaus žmona Stasė iš tremties grįžo pasiligojusi. 1960 m. jai
operavo širdį, ir ji mirė.
2008 m. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus po mirties
policijos kapitoną Stasį Eitminavičių-Rupūžėną apdovanojo Vyčio Kryžiaus Komandoro ordinu.
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Kaip ramygaliečiai laidojo
savo partizanus
Julija Rasiulytė

Vieni gimsta, kiti miršta. Toks gamtos dėsnis. Apie mirusiuosius kalba jiems
pastatyti paminklai, skulptūros miestų aikštėse tautai ar valstybei nusipelniusiems
žmonėms.
Tačiau sovietmečiu ne visiems mirusiesiems buvo skirta atgulti amžinojo
poilsio kapinėse. Buvo tokių, kuriuos laidojo smėlynuose, pelkėse, o kartais – ir
šiukšlynuose ar žvyrduobėse… Taip sovietų okupacijos metais buvo laidojami už
Lietuvos laisvę žuvę partizanai. Jų kapų kauburėliai dar ir dabar išsibarstę visoje
Lietuvos žemėje.
Ramygalietis Antanas Valikonis, prasidėjus sovietų okupacijai, išėjo partizanauti į miškus prie Ramôgalos. Po kurio laiko sovietų kariuomenės daliniai ir
stribų armija ėmė „šukuoti“ miškus, ieškoti partizanų. Kartą jie, pamatę partizanų
būrelį, pradėjo į juos šaudyti. Per susišaudymą A. Valikoniui sužeidė koją, ir jis
nebegalėjo paeiti. Partizanai nutarė prasiveržti pro rusų armijos ir stribų apsuptį. Savo sužeistą draugą Antaną paslėpė krūmuose, tikėdamiesi, kad, pasibaigus
susišaudymui, jį paims, pasirūpins žaizda.
Po kurio laiko, kai viskas nurimo ir stribai pasitraukė, A. Valikonis iššliaužė
iš miško. Tačiau, pasirodo, stribai surengė pasalą, pasislėpę laukė, kol iš miško
išeis partizanai. Vėl užvirė susišaudymas, ir A. Valikonis buvo nušautas. Stribai
jo kūną nuvilko į žvyrduobes, kur jie mesdavo nušautų partizanų palaikus.
Mano tėvas Kazimieras Rasiulis, sužinojęs, kur yra nužudytų partizanų kūnai,
nutarė ramygalietį Antaną palaidoti kapinėse taip, kaip laidojami visi mirusieji.
Jis pasitarė su savo jaunystės draugu, „pusininku“, kartu su tėvu dirbusiu mūsų
žemę. Abu nutarė surasti A. Valikonio kūną, nakčia nutempti iš žvyrduobės į
kapines, iškasti duobę ir palaidoti. Jie, paėmę A. Valikonio kūną, paslėpė jį netoliese esančiame bulvių lauke, apklojo žolėmis.
Kitos dienos vakare, nors draugas neatėjo (matyt, išsigando stribų), mano
tėvas vienas pats iškasė kapinėse duobę, atitempė kūną ir palaidojo.
Apie šią paslaptį jis niekam nepasakojo. Visi Ramygalos vyrai, ypač sovietmečiu, nepasakodavo niekam apie savo kartais ir labai drąsius poelgius. Ypač
nepasitikėdavo moterimis, nes galvodavo, kad jos vyrų paslaptis išpasakos savo
draugėms, kaimynėms ir taip užtrauks nemalonę visai šeimai. Labai bijojo stribų,
nes tie, ką nors nugirdę, pranešdavo NKVD darbuotojams.
Ir savo seseriai Bronei Rasiulytei, kuri buvo ištekėjusi už A. Valikonio, mano
tėvas apie jos vyro, partizano Antano Valikonio, žūtį papasakojo daug vėliau, kai
ji jau gyveno Masiõkų kaime, pas seserį Viktoriją Masiokienę.
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Pokario metai Ėriškiuose
Lina Budreikaitė

¨riškių mokykloje dvejus metus iš eilės vyko kraštotyrinės mokinių vasaros
stovyklos. Jų metu buvo renkama medžiaga mokyklos muziejui. Gaila, nedaug
liko ėriškiečių, prisimenančių pokarį.
Ekspedicijos metu ėriškietė Eugenija Urbonienė papasakojo apie pokarį:
„Išgirdome, kad šaudo, mano brolis Rapolas tada slapstėsi. Aš galvojau, kad jį veja.
Staiga pamatėme, kaip dega Taručių sodas. Miškiniai buvo aštuoni, keturi jų pasislėpė
daržinėje, o kiti keturi pabėgo į mišką. Kriščiūnas taip pat buvo daržinėje, antrame jos
aukšte, pasislėpęs po kūliais. Atėjus rusams, Kriščiūnų Mykolas nušoko nuo antro aukšto ir pakėlęs rankas pasidavė, o miškiniai, kurie buvo pasislėpę daržinėje, suprato, kad
jiems bus blogai, tai jie vienas kitą nušovė. Visi miškiniai ant kaklo turėjo grandinėles,
škaplierius su Marijos atvaizdu.
Pas mus sustojo Valanckus. Mes įbėgome į trobą ir pasislėpėme už krosnies, nes
manėme, kad ten mums bus saugiau, neperšaus krosnies. Kriščiūno Adolfas (daržinės
savininkas) išėjo paleisti savo gyvulių. Kriščiūno Mykolas buvo pusiau invalidas, sunkiai
kalbėdavo, vaikščiodavo. Jis priėjo iki šulinio, ten jį pašovė. Kažkas pranešė, kad atvažiuotų
kunigas, nes Kriščiūnas kvietėsi kunigą. Kunigas atvažiavo pas mus. Jam drebėjo rankos.
Įėjo į kambarį, pasistatė Švenčiausiąjį ir nežino, ką daryti – važiuoti ar nevažiuoti. Bijojo,
kad ir jį gali nušauti. Kai nustojo šaudyti, tada nuvažiavo ir suteikė pirmąją pagalbą.
Tada Kriščiūnų Adolfą nuvežė arkliais į Panevėžio ligoninę, po poros ar daugiau dienų
ten ir mirė. Mykolą kvietė į kariuomenę, bet jis nenorėjo eiti. Rusai nusivedė Mykolą
už gyvenamojo namo ir badė peiliais, nes norėjo sužinot, kas buvo tie partizanai, bet jis
nežinojo, nes jų net nebuvo matęs.
Žvirblių kaimo gyventojai Černiauskai buvo keturi broliai. Jie buvo partizanai. Rusai
visus juos nužudė: vieną prie Trakelių, kitą prie Dubulių, o kitus du nušovė namie. Čia
juos ir palaidojo. Tik po mėnesio iškasė duobes. Pakvietė iš Panevėžio daktarą, apipjaustė
juos, sakė kraujas bėgo kaip iš gyvų žmonių.“
Daugiausia papasakojo buvusi ėriškietė, dabar gyvenanti Palangojê, Bronislava Liberytė-Gabrėnienė (gim. 1925 09 19, Radikonių vienkiemyje), kuri
už pagalbą partizanams buvo ištremta į Vorkutą. Baigusi pradinę mokyklą, ji
mokėsi siuvėja amatų mokykloje. Pramokusi siūti, siūdavo ne tik sau, bet ir
kitiems kaimo gyventojams. Daug kas kvietė ją siūti į namus, nueidavo ji ir į
netolimus vienkiemius. Taip bevaikščiodama po apylinkes, susipažino su daugeliu žmonių, atsirado naujų ryšių ir pažinčių. Ėriškiuose ir kituose valsčiuose
gyveno daug jaunimo. Niekas nenorėjo rusams tarnauti, nes labai mylėjo savo
Tėvynę. Tuo metu jau buvo pradėję kurtis pirmieji partizanų būriai, prasidėjo
partizaninė kova. Ji žinojo, kad vyrai slapstosi miškuose, kad būrys, įsikūręs
apylinkėse, nedidelis, jam vadovauja Kazys Vaznonis. Jis buvo šaulys, Lietuvos
kariuomenėje tarnavęs karininku. Tai buvo labai narsus vyras, kurį visi gerbė
ir mylėjo.
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Pirmoji įsimintiniausia diena kovoje su rusų okupantais Ramygalos krašto
buvo 1945 m. kovo 8-oji. Tą dieną apylinkėje žuvo pirmieji partizanai.
partizanai. Tuo metu pirmieji kovotojai slapstydamiesi būrėsi Iš EJBPM archyvo
į mažas kuopeles, pasiruošę kilti į kovą už Tėvynę Lietuvą.
Žiauriais nusikaltimais garsėjo Krekenavõs, Ramôgalos stribai. Tą dieną Krekenavos stribai vijosi aštuonis vyrus. Aštuoni kovotojai atvyko iki Taruškų klojimo.
Visi jie buvo labai išvargę. Keturi vyrai dar turėjo šiek tiek jėgų ir prisidengdami
Trakelių mišku suspėjo išbėgti į kelią. Čia jie gavo vežimą su arkliu ir pabėgo
nuo persekiotojų, o kitiems keturiems kovotojams, matyt, pritrūko jėgų. Stribams
padėjo ir sniegas, nors jau tirpstantis – pagal pėdas atsekė, kur buvo pasislėpę
vyrai. Stribai pradėjo šaudyti padegamosiomis kulkomis į daržinę. Ši akimirksniu
užsiliepsnojo. Kai kurie vyrai dar mėgino išbėgti iš liepsnojančios daržinės pro
duris, bet juos čia pat nušovė. Kurie liko viduje – sudegė gyvi.
Tą pačią dieną stribai siautėjo toliau. Buvo nukankinti broliai Černiauskai –
Antanas ir Edvardas iš Dubulių. Antanas už tai, kad nenorėjo eiti tarnauti į rusų
kariuomenę, o jo brolis Edvardas buvo pabėgęs iš Plechavičiaus armijos. Jie abu
slapstėsi Liberių namuose, po žeme įrengtame bunkeryje. Vėliau šis bunkeris
partizanams buvo labai reikalingas. Tą dieną, kai siautėjo stribai, minėti partizanai buvo bunkeryje, išgirdę, kad šaudo, kad netoliese dega daržinė, pabėgo iš
bunkerio. Bėgdami nepastebėjo, kad juos vejasi stribai. Pagavę abu brolius, jie
kaip sužvėrėję badė gyvus, daužė tol, kol sutrupino kaulus.
Tą dieną daug kančių ir skausmo teko patirti visiems artimiesiems – tėvams,
žmonoms, broliams, seserims, išlieta daug ašarų. Bet kaimas nebijojo palaidoti
didvyrių. Ėriškių kaimo vyrai padarė baltus karstus, suguldė į juos apdegusius
kūnus. Mergaitės iš eglišakių nupynė vainikus. Per visą naktį kankiniai buvo
pašarvoti bažnyčioje, o paskui, skambant varpams, kaimo žmonės juos palydėjo
į miestelio kapines.
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Vėliau partizanų kovos dar labiau suaktyvėjo: vyrai pradėjo trauktis į miškus
ir burtis į partizanų kuopeles. Tada buvo mažiau persekiotojų, kovotojai galėdavo
pernakvoti daržinėse. Liberiai gyveno netoli miško, toliau nuo kaimo ir miestelio.
Todėl šeima galėdavo greičiau ir geriau palaikyti ryšį su miškuose besislapstančiais
kovotojais. Kai tik sužinodavo, kur stribai, tuojau žinias perduodavo partizanams.
Kas galėjo, partizanus rėmė ir maistu, ir ginklais. Tačiau stribai visokiais būdais
stengėsi kenkti ir nepaliaujamai dirbo savo juodus darbus.
Iš Ramygalos į Panevėžį važiuodavo gurguolės ir veždavo sviestą, grietinę,
varškę, kitus žemės ūkio produktus, o į 5 namus atveždavo miltų. Mama Ona,
sesuo Emilija, Bronislava ruošdavo iš jų maistą partizanams: kepdavo duoną,
pritaisydavo pilnus puodus maisto. Tėvelis Kazimieras Liberis nuveždavo maistą
į mišką. Ilgai miško vyrai maitinosi ir jų namuose. Tai tęsėsi tol, kol būrys buvo
netoli jų namų, Radikonių miške. Artėjant rudeniui, būrio vadas Kazimieras Vaznonis-Vėtra įsakė skirstytis į mažesnius būrelius. Tuo metu lėktuvu buvo nuleistas
desantas – iš Panevėžio kilęs Antanas Žygas-Aptiekorius. Jis pradėjo vadovauti
mažesnei likusiai partizanų grupelei. Atėjus žiemai, jau daug vyrų dalyvavo partizaninėje kovoje. Prasidėjo susišaudymai, pasalos, išdavystės.
Liberių namuose gydėsi partizanai K. Vaznonis, kuriam buvo peršauta ranka,
Vytautas Vanagas-Vakarietis iš Panevėžio, kuris taip pat buvo sužeistas, Smilga,
Vėjavaikis, Antanas Mažeika-Krapikas, Juozas Kučys-Finka. Visi buvo pasiryžę padėti jiems sunkiame kelyje. Į namus ateidavo partizanų seserys, motinos, žmonos.
Jos slapta atnešdavo drabužių, pakeisdavo baltinius. Buvo kieme ir pirtis. Buvo
ir tokių partizanų, kurie jau nebeturėjo nei namų, nei artimųjų. Šeimos moterys
išskalbdavo jiems drabužius, jie būdavo pilna gyvių. Kartais tekdavo jų drabužius
kišti į krosnį ir sudeginti.
Buvo 1946 m. žiema. Liberių namuose susirinko apie 70–80 vyrų. Iš Vilniaus
turėjo atvykti ir su vyrais pasikalbėti profesorius Juozas Balčikonis (Balčikoniai
gyveno kaimynystėje). Visi ilgai kalbėjosi, aptarinėjo, ką daryti. Tuo metu jau buvo
daug žuvusių partizanų, daug ištremtų šeimų, persekiojami partizanus remiantys
žmonės. J. Balčikonis prašė vyrų saugotis, patarė, kad nebereikia daugiau jaunimo
traukti į miškus. Siūlė jiems pabandyti išvažiuoti į miestus, pasirūpinti naujus
dokumentus kitomis pavardėmis. Pats žadėjo jiems padėti. Buvo baisu ir gaila,
kad mūsų jaunimą, tik pražydusius žiedus, gali išžudyti. Neliks šeimų, vaikų,
nebus ateities. J. Balčikoniui išėjus, vyrai dar ilgai diskutavo, ginčijosi. Nusprendė,
kad trauktis nebėra kur – visi eis ginti savo Tėvynės.
Tačiau ramybe teko džiaugtis neilgai. Prasidėjo išdavystės. K. Vaznonio
būryje buvo trys broliai Kriščiūnai – Algirdas, Danielius ir Leonas. Jų tėvai turėjo
dvarą, prasidėjus trėmimams buvo išvežti į Sibirą. Algirdas ir Danielius padėjo
galvą už tėvynę. O Leonas negalėjo apsispręsti, prie ko pritapti. Buvo pradėjęs
tarnauti rusų armijoje, bet iš ten pabėgo. Partizanai priėmė į savo gretas. Bet jis
ir čia nepritapo, ėmė išdavinėti savus, galiausiai parsidavė Ramygalos stribams.
Po Leono pabėgimo pas stribus prasidėjo vežimai į lagerius, kalėjimai, areštai,
akistatos. Šnipinėjo ir ėriškietis Juozas Levonaitis. Jis išdavė ir Liberių šeimą.
Vieną sekmadienio rytą Liberių namus apsiautė rusų stribai. Kaip žvėrys jie
keikėsi, draskėsi kieme. Liberių namuose tuo metu slėpėsi partizanas Juozas Nefas.
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Jis jau buvo beveik pasveikęs, žadėjo jį išvežti, bet nespėjo. 1946 m. gegužės 19 d.,
apsupus namus, Juozas išbėgo, nenorėdamas pasiduoti stribams. Jis šovė į rusus, o
pats granata susisprogdino. K. Liberį stribai pridaužė šautuvo buože, mama spėjo
išbėgti į ganyklą, o Bronislavą suėmė. Namuose viską išvertė, daužė, ieškojo bunkerio, bet nerado. Atvežė Liberius į Ėriškius, o ten jau buvo atvežti ir kiti partizanai.
Visus susodino į sunkvežimį ir nuvežė į Ramygalą. Čia visus tardė. Nuo pat pirmųjų
dienų stribai suimtuosius mušė, spardė, liepdavo pasakyti, kas yra tas susisprogdinęs
partizanas. Tardymas ir kankinimai nesiliovė. Vieną ankstų rytą atėjo tardytojas ir
dar vienas rusų saugumietis. Jie nuvedė Bronislavą į kiemą, pastatė prie suguldytų
negyvų kūnų ir šaudė į orą, sakydami, kad nušaus ir paliks kartu gulėti. Tačiau
ši nieko neišdavė. Nepakeliamomis sąlygomis, rūsyje vandens iki kelių, pralaikė
savaitę. Paskui Bronislavą išvežė į Panevėžį. Tenai uždarė į vienutę. Kasdien vesdavo tardyti. Statė akistaton, tačiau B. Liberytė neprisipažino. Kai baigėsi tardymai,
Panevėžio kalėjime pervedė į kamerą. Čia sėdėjo Ėriškių apylinkėse gyvenusios
Verutė Petkevičiūtė, Elena Pakulevičiūtė. Su jomis vėliau teko ir Sibire vargą vargti.
B. Liberytė gavo 10 metų lagerio ir 5 metus be teisės sugrįžti (str. 58 1/a-17,
bendravimas ir ryšys su partizanais). Buvo išvežta į Vorkutą, grįžo 1961 m.
Partizaniniame kare dalyvavo ir ėriškiečiai broliai Antanas ir Edvardas Černiauskai. Edvardas Čeniauskas gimė
1926 m. Dubulių kaime, valstiečių šeimoje. Be jo, šeimoje dar buvo dvi seserys: Elena, Marijona, brolis Antanas.
Edvardas šeimoje buvo jauniausias. Jis
nenorėjo eiti tarnauti į rusų kariuomenę,
mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje,
buvo pabėgęs iš Plechavičiaus armijos
ir kartu su broliu slapstėsi namuose. 1946 m., pastebėję ateinančius nuo
Krekenavos stribus, Edvardas su broliu bėgo iš namų pasislėpti. Edvardas
bėgo į Dubulių dvarą, o Antanas – į
J. Sadzevičiaus klojimą. Stribai sulaikė
Edvardą, pradėjo mušti šautuvų buožėmis, suskaldė galvą ir paliko. Pamatę,
kad Antanas įbėgo į klojimą, stribai jį
padegė. Pagavo ir Antaną, surišo rankas
ir mušdami varė į Ėriškius. Prie Trakelių
miško taip primušė, kad šis nebepaėjo.
Tada stribai jį nušovė ir paliko. Tą pačią
dieną buvo padegtas Taruškos tvartas.
Jame sudegė besislapstantys keturi par- Ramygalos krašto, Vyčio apygardos partizanai
tizanai. Antanas Mažeika parvežė brolių Bronislovas Juospaitis ir Petras Povilas
Edvardo ir Antano kūnus ir paguldė Gataveckas dabar gyvena Panevėžyje, yra
prie namų ant pievelės. Palaidojo abu Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos nariai.
Iš Gražinos Navalinskienės asm. archyvo
Ėriškių kapinėse.
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Pašiliÿ miške taip pat slapstėsi partizanai. Vienas iš jų – Ėriškių mokyklą
baigęs Bronius Juospaitis, pravarde Direktorius. B. Juospatis gimė 1925 m. Rimaisÿ
kaime. Partizanauti išėjo 1944 m., įstojo į Arcikevičiaus organizuotą būrį. Būrys
buvo gerai ginkluotas – 138 vyrai turėjo 14 kulkosvaidžių, daug automatų, tik
keli buvo ginkluoti šautuvais. Žinoma, toks didelis partizanų būrys negalėjo likti
nepastebėtas. Per kelis partizanavimo metus smarkiai išretėjo partizanų gretos.
Žuvus „Vėtros“ būrio vadui Vyteniui, B. Juospaitis tapo šio būrio vadu.
1951 m. B. Juospaitis kautynėse buvo sunkiai sužeistas ir be sąmonės kartu
su lavonais numestas Ramygaloje ant grindinio (bruko). Vėliau žmonės, pastebėję,
kad jis gyvas, išvežė į Panevėžio ligoninę. Mėnesį gydė saugodami, o apgydę
pradėjo tardyti. Saugumas žiauriai kankino, tačiau Bronius savų neišdavė. Po
tardymų tris mėnesius buvo kalėjime Maskvoje, paskui tremties punktai, Norilsko
lageris. 1956 m. panaikinus šiuos lagerius, Bronių perkėlė į Irkutsko sritį, po penkerių metų – į Mordovijos lagerius. Atsėdėjo 15 metų, paleistas be teisės grįžti į
Lietuvą ir net Pabaltijo respublikas. Tik 1966 m. grįžo į Lietuvą. Iš 138 partizanų
būrio šiuo metu likęs gyvas jis vienas, gyvena Panevėžyje.
Ėriškių pradžios mokyklos 1940 m. laidos mokinys Petras Karalevičius padovanojo mokyklai brošiūrą „Ėriškieti, prisimink 1944–1954 metus“, kurioje surinkta
medžiaga apie partizaninį judėjimą Ramygalos valsčiuje, Ėriškių apylinkėse. Joje
sudėti partizanų prisiminimai bei Lietuvos SSR, Panevėžio MGB 2-o skyriaus
pažymos, planai, buvusių partizanų sąrašai.
Iš Lietuvos SSR, Panevėžio MGB 2-o skyriaus plano:
„Dėl „VYTIES“ apygardos „VYTENIO“ būrio sekimo ir likvidavimo
1949 m. rugsėjo 15 d.–lapkričio 1 d. laikotarpiu:
Panevėžio apskrityje, Ramygalos valsčiuje, veikia „VYTENIO“ būrys, kurio sudėtyje yra 20 partizanų ir kuriam vadovauja
KALVAITIS JONAS-„PAŽĮSTAMAS“, jis taip pat yra ir pirmojo
rajono vadas.
Būrys veikia trimis grupėmis. Pirmai grupei vadovauja pats
„PAŽĮSTAMAS“, grupė slapstosi Juodžių miško masyve. Antrai grupei vadovauja MAŽEIKA ALFONSAS-„TAIFŪNAS“, būrys slapstosi
Palivarko ir Radikonių miškuose. „VYTENIO“ būrio likvidavimui
atlikti šias agentūrines-operatyvines priemones:
1. 1949 m. rugpjūčio mėn. Panevėžio MGB areštavo „VYTENIO“
būrio partizaną Rapolą Petronaitį, kuris tardymo metu parodė, kad
Ėriškių kaime, Ramygalos valsčiuje, savo namuose, kartu su tėvu
gyvena Kazys Klimaitis, Jono, gimęs 1929 m., kuris palaiko ryšį su
partizano Alfonso Mažeikos grupe.
Klimaitis 1948 m. gegužės mėn., trėmimo į Sibirą metu, tris
dienas slapstėsi Ėriškių miške pas partizanus, kur jį matė areštuotas
partizanas Petronaitis.
Kadangi Klimaitis palaiko artimus ryšius su partizanais, stengtis
jį užverbuoti, turint galvoje areštuotojo partizano Petronaičio parodymus: stebint verbavimo objektą, nustatyta, kad pastarasis išeiginėmis
dienomis lanko šokių vakarus Ėriškiuose.
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Pasinaudojus šiomis aplinkybėmis, netoli jo namų krūmuose
surengti pasalą, paimti jį slaptai ir automobiliu pristatyti į MGB
skyrių, nuodugnios apklausos metu išgauti iš jo parodymus apie savo
nusikalstamą veiklą ir ryšius su partizanų būriais, taip pat įrodyti,
kad jo sodyboje yra šautuvas.
Jeigu Klimaitis nesuteiks žinių apie savo ryšį su partizanais,
surengti akistatą su Petronaičiu (areštuotu partizanu). Jam prisipažinus, Klimaitį užverbuoti agentu, stengtis jį įterpti į būrį ir pervesti
į nelegalią padėtį.
Kad Klimaitis būtų pervestas į nelegalią padėtį, tam pasitarnaus krata, kuri bus padaryta nedalyvaujant verbavimo objektui.
Kratos metu bus rastas šautuvas ir šaudmenys, dėl to, dalyvaujant
pažįstamiems Klimaičio kaimynams, bus surašytas aktas.
Klimaitis, būdamas nelegalioje padėtyje, susitiks su partizanais ir
paaiškins, dėl kokios priežasties jis privalo slapstytis nuo MGB organų.
Klimaičio ryšys bus palaikomas per jo tėvą, kurį būtina užverbuoti dalyvaujant Klimaičiui, dar prieš jį pervedant į nelegalią padėtį.
Vykdo: GUBANOV, ŽURAVLIOV. Laikas – 1949 m. 09 30.
2. Užverbuoti agentu SADZEVIČIŲ JUOZĄ, gimusį 1927 m.,
kuris gyvena su motina Žaibgalos kaime, Ramygalos valsčiuje.
Remiantis agento „SOKAS“ duomenimis ir legalizavusio partizano
KRIKŠČIŪNO LEONO parodymais, nustatyta, kad Sadzevičius turi
ryšį su „VYTENIO“ būriu. 1947–1948 m. savo sodyboje, specialiai
įrengtame bunkeryje, jis slėpė keturis partizanus, tarp jų savo žmonos
brolį IVANAUSKĄ ANTANĄ-„VAKARIETĮ“, kuris buvo atestuotas
Panevėžio MGB, bet parodymų apie Sadzevičių nepateikė <...>
<...> Priklausomai nuo rezultatų, nuspręsta dėl Sadzevičiaus
verbavimo ir būtinybės užverbuoti kaip ryšininkę jo motiną Sadzevičienę arba kitą asmenį, kurį jis nurodys, ir nustatyti slaptavietes.
Vykdo: GUBANOV, VARNAS. Vykdymo laikas 1949 09 15.“

Brošiūroje „Ėriškieti, prisimink 1944–1954 metus“, randame ir žuvusių partizanų, kilusių iš visos Lietuvos, sąrašą. Pateikiame žinias tik apie Ėriškių krašto
partizanus.
„Nuorašas su papildymais iš įsakymo rajonui Nr. 1 1949 m. gruodžio mėn. 1 d.
Žiaurioje kovoje su raudonuoju okupantu už savo gimtąją Marijos Žemę garbingai – karžygiškai žuvo šie Broliai Partizanai (sąrašas
sudarytas remiantis ir buvusių partizanų parodymais, patikslinimais):
1 lentelė
Eil.
Nr.

Pareigos

Slapyvardis

Pavardė, vardas

Žuvimo
data

Iš kur kilęs

Žuvimo aplinkybės

7.
38.

J. pusk.
Eilinis

Taifūnas
Pilėnas

Mažeika Alfonsas
Banaitis Rapolas

1949 12 01
1947 09 21

Iš Ėriškių k.
Iš Papiškių k.

Pasaloje
Per nelaimingą
atsitikimą

388

I S T O R I J A . A N T R O J O PA S A U L I N I O K A R O I R P O K A R I O M E TA I

(tęsinys)
Eil.
Nr.

Pareigos

Slapyvardis

Pavardė, vardas

Žuvimo
data

90.
108.
120.
124.
125.
134.

Eilinis
Eilinis
Eilinis
Eilinis
Eilinis
Eilinis

Skyrnikas
Šaragas
Matrosas
Antaniukas
Džanas
Kilbukas

Liberis Antanas
Marozas Antanas
Mažeika Povilas
Mažeika Antanas
Vaznonis Rapolas
Nefas Juozas

1947
1948
1949
1949
1949
1946

05
01
04
04
11
05

05
14
20
20
13
18

Iš kur kilęs

Žuvimo aplinkybės

Iš
Iš
Iš
Iš
Iš
Iš

Per išdavimą miške
Pasaloje
Per miško valymą
Per miško valymą
Per miško valymą
Per miško valymą

Ėriškių k.
Papiškių k.
Ėriškių k.
Ėriškių k.
Palivarko k.
Ėriškių k.

Paimtų gyvais bei pasidavusių rusams savo noru ir išdavusių
savuosius bei Partizanų karo lauko teismu nuteistų ir sušaudytų
partizanų sąrašuose partizanų, kilusių iš Ėriškių apylinkių, nėra“.

Literatūra
Karalevičius J. Ėriškieti prisimink, mokyklos muziejaus fondas.
Gabrėnienė B. Prisiminimai apie pokario metus, mokyklos muziejaus
fondas.
Sadziavičienė J. Prisiminimai apie pokarį Ėriškiuose, mokyklos muziejaus
fondas.
Banaitienė B. Prisiminimai apie brolius Černiauskus, mokyklos muziejaus
fondas.
Uliūnai, Vilnius, Lietuvos kraštotyros draugija, 1993.
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Iš mano prisiminimų
Aldona Liberytė

Lėtai, bet tiksliai eina mūsų gyvenimo laikrodžiai. Nepermaldaujamas taip
pat ir Jo Didenybė Laikas. Vakarop slenka jo rodyklės. Sustoji, susimąstai, apsižvalgai – nebėr kur skubėti. O kitas, žiūrėk, mūsų lemties brolis ar sesuo nebesuspėjo
net stabtelti, apsidairyti iki paskutinio pavargusios širdies tvinksnio.
Kiekvienas mūsų turime savo gyvenimą ir savąjį likimą. Manasis gyvenimas ir likimas, kaip ir daugelio mano kartos ir mano klasės draugų (Ramôgalos
vidurinės mokyklos VII laidos abiturientų), nebuvo atsietas nuo mūsų tėvynės
Lietuvos ir jos žmonių likimo Antrojo pasaulinio karo ir kraupiais bei tragiškais,
o kartu ir didvyriškais pasipriešinimo okupantams pokario metais. Ir aš buvau
karo metų vaikas, kartu patyrusi, išgyvenusi savo tragišką jaunystę Vilniaus KGB
centrinių rūmų rūsyje, Lukiškių kalėjimo vienutėje, Komijos lageriuose.
Aš, Ona Aldona Liberytė, gimiau 1931 m. liepos 15 d. Ramygalos miestelyje, pasiturinčių ūkininkų Barboros ir Jono Liberių šeimoje. Be manęs, dar augo
pusantrų metų jaunesnis už mane brolis Jonas Algirdas. Dabar, kai rašau šį prisiminimų ištraukos rašinį, jų visų nebėra. Mama ir tėtis mirė 1967 m. rugpjūčio
18 d. ir lapkričio 19 d., o brolis – 1996 m. kovo 19 d.
Baigusi Ramygalos vidurinę mokyklą, įstojau į Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros (1950 m.). 1951 m. vasarą
baigiau pirmąjį kursą ir tų pačių metų rudenį, rugsėjo 29 d. (per šv. Mykolą,
šeštadienį) buvau suimta ir areštuota jau būdama antrame kurse ir klausydamasi istoriko Gentvilos paskaitos. Be tardymo ir paaiškinimo, kodėl suimta, du
mėnesius išsėdėjau KGB rūmų rūsyje, o gruodžio 10 d. buvau nuteista 10-iai
metų kalėjimo ir 5 metams (be teisių) tremties pagal tuomet galiojusius baudžiamojo kodekso 58 str. 10 dalį (už antitarybinę agitaciją ir propagandą). Bylos
medžiagą (2 storus tomus, sudarė mano laiškai, rašyti tremtinei, klasės draugei
Birutei Usevičiūtei (dabar Juospaitienė), 1948 m. ištremtai į Chabarovsko krašto
Magadano sritį ar miestą Tolimuosiuose Rytuose, taip pat mano dienoraščių
ištraukos, nuotraukos ir pan. Visa ši medžiaga buvo kruopščiai išversta į rusų
kalbą ir turėjo įrodyti mano „nusikaltimą“ – antitarybinę agitaciją ir propagandą. Paskutinėmis dienomis prieš teismą vyko uždaras posėdis Aukščiausiojo
teismo rūmuose (prieš Katedrą). Už teisėjų stalo buvo apie 12 žmonių kartu
su prokuroru ir advokate, kurios paslaugų buvau atsisakiusi, o tardomoji ir
nusikaltėlė aš viena, saugoma dviejų ginkluotų sargybinių. Kitų „nusikaltimų“
primesti man nepavyko: nei slaptos mokinių organizacijos įkūrimo ir dalyvavimo joje, nei ryšių su ginkluotais miške ir į jį išėjusiais trimis iš aukštesniųjų
klasių draugais – Pranu Vaičiūnu, Rudžiu ir Drąsučiu (nepamenu vardų), nei
dar ko nors draudžiamo nebuvau padariusi. Dalyvavau tik mokyklos literatų
būrelyje ir buvau sienlaikraščio redaktorė ir leidėja (kartu su buvusiu žurnalistu
Marijonu Griniumi). Tada buvau aktyvi rašytoja, kūriau eilėraščius, apsakymus,
rašiau dienoraščius, laiškus. Surinkti mano laiškus į storą bylą stropiai padėjo
tuometinis Ramygalos pašto viršininkas, buvęs rusų caro laikų žandaro Ostapovič
390

I S T O R I J A . A N T R O J O PA S A U L I N I O K A R O I R P O K A R I O M E TA I

sūnus Astapkavičius. Dirbo jis, matyt, labai uoliai, nes mudvi su Birute dažnai
(kas dvi savaitės) gaudavome viena kitos laiškus.
1951 m. rugsėjo 29 d., šeštadienį, išaušo rūškanas rudenio rytas. Atsibudau
iš keisto poetiško sapno. Pabudo ir mano naujoji kambario draugė, bendrakursė ir
bendravardė lituanistė Aldona Gedvilaitė. Skubame į paskaitas, laiko labai nedaug
liko iki devintos valandos. Nepamenu, ar spėjome išgerti arbatos užsikąsdamos
sumuštiniais. Pakeliui į centrinius universiteto rūmus spėjau dar papasakoti savo
pranašingą sapną. Mes jau gatvėje. Mūsų tyli ir rami Konarskio gatvė prie pat
Vingio parko. Einame pro duonos kepyklą. Svaiginantis kepamos duonos kvapas.
Išeiname į Basanavičiaus gatvę, einame į centrą, kertame Komjaunimo gatvę ir
einame Trakų gatve, paskui Balio Sruogos. Štai ir universiteto centriniai rūmai.
Pereiname skersai aikštę, prie centrinio įėjimo pasukame Sarbievijaus kiemo link,
pereiname į korpusą, išeinantį į Didžiąją gatvę, kuri veda Aušros vartų link.
Laiptais pakylame į 7-ą auditoriją. Pilnutėlė antrakursių auditorija. Pavėlavome.
Mums belieka vieta prie durų, paskutiniame suole. Istoriko Gentvilos paskaita.
Pasiimu užrašų sąsiuvinį, konspektuoju paskaitą. Kažkodėl neramu, nejauku. Gal
kad tolokai nuo dėstytojo pulto ir prie durų sėdime.
Staiga beldimas į duris atsuka į mus visų studentų galvas. Nutyla Gentvila.
Mes krūptelime, suklūstame. Žinojome: eilinis tremtinių vežimas. Tai išgirdome
vos įžengusios į auditoriją. Ką dabar iškvies iš tų 30–35 jaunuolių? Žinoma, mane,
ne ką kitą, – išgirstu savo pavardę. Krūpteli širdis. Įėjusi dekanato sekretorė
pasitikrina, ar esu. Taip, esu. Liepia luktelti, kol antrą kartą iškvies. Kviečia į
dekanatą antrąkart sekretorė. Nebegirdžiu paskaitos, tik jaučiu draugų žvilgsnius. Nuskamba skambutis pertraukai. Ir vėl tarpduryje sekretorė gaudo mane
ir siunčia jau nebe į dekanatą, o į rektoratą, kam aš reikalinga, nesako. Gal ir
žino, jei ne – tai nujaučia, bet man nieko nesako. Išgirdusi skambutį į paskaitą,
besidaužančia širdimi išbėgu.
Prie centrinės bibliotekos durų stop – niekur nebepabėgsi. Už parankių
įsikimba du jauni, gražūs vyrukai ir nebepaleidžia. Kas jie? Studentai? Aš jų nepažįstu, muistausi, stengiuos ištrūkti ir pabėgti į paskaitą. O jie tarsi geležinėmis
replėmis spaudžia man rankas, šypsosi, prašo nesijaudinti, netgi nusistebi, kad
aš jų, net savo „pusbrolio“ nepažįstu (pusbrolis Jonas Poškus studijavo Kauno
politechnikos institute, buvo ištremtas į Irkutską dar 1948 m.), jo aš galėjau ir
nepažinti, nes buvau mačiusi dar paauglį. Bet širdis jaučia: jokio Jono čia nėra ir
negali būti. Įsikibo du nepažįstami akiplėšos ir vaidina draugus, kad užmaskuotų
save. Lyg tyčia visų auditorijų langai pilni studentų, žvelgiančių į mus. Priėjus
7-os auditorijos langus, draugai bendrakursiai ėmė moti rankomis ir aš ištraukusi
ranką tarsi iš žnyplių pamojavau, lyg atsisveikindama. Tai ir buvo atsisveikinimas
ilgam ilgam, o su kai kuriais – ir visam gyvenimui. O jie, tie kagėbistų pastumdėliai, kreivai šypsosi man, visiškai sutrikusiai, pilnomis ašarų akimis. Girdi, už
kiemo vartų jie man viską paaiškinsią. Nieko neaiškina, tik dar įžūliau įtempia į
Skapo gatvelę ir priveda prie aukštos sienos, milžiniškų geležinių vartų. Kaip kino
filme – patys vartai mums prieš akis atsiveria ir prariję mane su tais bernėkais
vėl užsiveria. Dabar šie pašlemėkai paleidžia mano rankas ir liepia kopti laiptais
aukštyn paskui vieną palydovų, o kitas lydi iš paskos. Klausiu, kur ir kam jie
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mane veda. Tyli. Tik pakilus laiptais Birželio 14-osios, Gedulo ir vilties dienos,
į kambarį prašo atsisėsti ir pateikti minėjimas Ramygaloje. Aldona Liberytė
jiems dokumentą – pasą. Suprantu, (trečia dešinėje), Ramygalos vidurinės mokyklos
kad nori patikrinti mano asmens ta- mokytoja, grįžusi iš tremties, taip pat šio
patybę. Pasakiau, kad dokumentus ir renginio dalyvė. Iš RGKM archyvo
piniginę su užrašais ir kitais daiktais
palikau rankinėje, o šią – auditorijoje. Prašau, kad išleistų pasiimti. Ne, jie neleidžia manęs, tik patys labai paslaugūs ir vienas jų tuoj dingsta pro duris ir kaip
ištikimas šuo grįžta su rankinuku – labai gražiu, ką tik nusipirktu univermage (tą
rankinę dar teks prisiminti maždaug po poros metų). Klausia vardo, pavardės,
tėvavardžio, gimimo datos, sutikslina atsakymus su paso įrašais ir pagaliau pasako, kad aš areštuojama. Kodėl, dėl ko, kam – neaiškina. Vėl nulipame laiptais
žemyn, vėl paslaptingai atsiveria geležiniai „citadelės“ vartai. Dabar jie mane
įstumia į automobilį gaziuką. Vėl tie abu berneliai abipus manęs, antroje sėdynių
eilėje, o priekyje – du uniformuoti enkavėdistai, vienas laipsniuotas karininkas, o
kitas – vairuotojas. Pasako, kad veža į butą kratos daryti, ir vėl tyli, į klausimus
neatsakinėja, tik pasako, kad aš viena areštuojama, o apie šeimą nieko jie nežino.
Padarę kratą, susirinko mano laiškus, nuotraukas, dienoraščius ir liepė
ilgam laikui pasiimti maisto, šiltų drabužių ir išsivežė mane į miesto centrą – į
tuomet KGB lizdą.
Taip mano pranašingas sapnas išsipildė tą šeštadienio rytą, maždaug po
dviejų trijų valandų. O sapnavau, kad po paskaitų džiaugsmo kupina aplankau
tėvų namą Vilniaus mieste, apsuptą baltai žydinčių pavasario sodų, atsidarau duris
ir žiūriu – tuščia, nė gyvos dvasios, nė jokio daikto ar baldo. Išsigąstu tuštumos ir
einu atidaryti didžiulio lango į žydintį sodą. Prieš akis iškyla grotos – lango atidaryti negaliu. Bėgu prie durų – tos užrakintos. Bėgu iš kambario į kambarį – visur
langai grotuoti. O už lango prie laukujų durų stovi ir verkia mama. Atsibudau...
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Skausminga praeitis
Jonas Ruzas

Ramôgala istoriniuose šaltiniuose jau minima XIII amžiuje. Tiek mūsų tėvynei Lietuvai, tiek Ramygalos miestelio ir apylinkės žmonėms per tuos septynis
šimtus metų teko iškęsti daug didelių skriaudų. Istoriniai šaltiniai mini, kad jau
XIV amžiaus pabaigoje Bãrklainius, Sokeliùs ir Ramygalą nusiaubdavo ginkluoti
Livonijos ordino kariai. Daug Lietuvai teko nukentėti nuo carinės Rusijos. Ne vienas ir Ramygalos apylinkės valstietis buvo ištremtas į Sibirą už lietuviškų knygų
platinimą, priešinimąsi caro valdžiai 1863 metų sukilimo metu. Ramygaliečiams,
įtartiems rėmus sukilėlius, negailėjo caro žandarai rykščių. Keikė žmonės okupantus vokiečius Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karo metais už sunkias valstiečiams
uždėtas prievoles, už žmonių vežimą į Vokietíją darbams. Bet Ramygalos miestelio
ir apylinkės gyventojai nuo jokių Lietuvos priešų tiek nenukentėjo, kiek nukentėjo
nuo tos „valdžios“, kurią Stalino tankai 1940 m. birželio 15 d. atvežė į Lietuvą.
Prasidėjo melo ir žiaurumo laikotarpis. Negalima sakyti, kad visi Lietuvos
valstiečiai anksčiau gerai gyveno, bet vis dėlto niekas nebadavo. O tuo metu
socializmo tėvynėje – Sovietų Sąjungoje – milijonai valstiečių mirė nuo bado. Bet
apie tai joks valdžios atstovas ar propagandininkas nė vienu žodžiu neužsiminė. Ir kaip mokėjo net pasaulinio garso asmenybes apgaudinėti! Buvo atvykęs į
Sovietų Sąjungą indų rašytojas R. Tagorė, Maskvojê ir kituose miestuose viešėjo
anglų rašytojas Bernardas Šo ir kiti garbingi žmonės. Nieko blogo apie Sovietų
Sąjungą jie nesužinodavo, nieko blogo nepastebėdavo. Jiems atrodė, kad visi
žmonės čia sočiai pavalgę, linksmi, viskuo aprūpinti, jokių lagerių nėra. Sugrįžę
į Ãngliją, Prancūzíją ar Índiją, skelbdavo iš savo kelionių į Sovietų Sąjungą geriausius įspūdžius.
Maskvos įsakymu 1941 m. birželio 14 d. trečią valandą nakties visame
Pabaltijyjê – Lietuvojê, Låtvijoje ir Êstijoje – prasidėjo masiniai areštai ir žmonių
trėmimai į Sibirą. Tam tikslui buvo mobilizuoti čekistai iš Baltarùsijos, Smolensko,
Pskòvo ir kitų vietų.
Vežė iš miestelių, vežė iš kaimų, vežė iš miestų. Niekuo nekalti žmonės
buvo grūdami į gyvulinius vagonus, nežinodami, kad yra pasmerkti kankynėms
ir mirčiai, kad šią akimirką jiems reikia atsisveikinti. Dažnai neleido pasiimti net
būtiniausių daiktų. Giminių, pažįstamų, kurie bandė perduoti į vagonus šiltų
drabužių ar maisto produktų, sargybiniai neprileido, mušė juos šautuvų buožėmis.
Vien tiktai iš Lietuvos per tą siaubingą birželio savaitę buvo ištremta daugiau
kaip trisdešimt tūkstančių žmonių.
1941 m. trėmimai neaplenkė Ramygalos. Birželio 14 d. buvo ištremtas Ramygalos progimnazijos direktorius P. Misiūnas su žmona, mokytojas Vincas Matulaitis
su žmona. Taip pat buvo ištremtas ir Gudìlių kaimo valstietis Petras Šegamogas
su žmona. Kam gi prireikė vežti į Sibirą daugiau kaip septynias dešimtis metų
turintį senuką P. Šegamogą? Juk jis nebūtų nuvertęs sovietų valdžios. Buvo šviesus
žmogus, mylėjo savo tėvynę, todėl naujai valdžiai negalėjo patikti. P. Šegamogas
ir P. Misiūnas netrukus Sibire mirė. Tik mokytojas Vincas Matulaitis, neturtingų
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1949–1954 m. šiame
name buvo įkurtas
Ramygalos valsčiaus,
rajono stribų štabas,
tada vadinamas
Liaudies gynėjų
būrio štabu.
Iš asm. archyvo

valstiečių sūnus, po 18 metų tremties
Sibire vargais negalais galėjo grįžti į
Lietuvą, bet dirbti mėgiamo mokytojo
darbo jam valdžia neleido. Neleido
nė Ramygaloje apsigyventi. 1941 m. iš
Masiõkų kaimo taip pat buvo išvežti
mokytojai E. Gabulaitė ir M. Čiplys.

Ši iškaba, pakabinta priešakinėje pastato pusėje,
žymėjo, kad šiame pastate sovietų okupacijos
metais civiliniai ginkluoti sovietų valdžios būriai
padėjo okupantams vykdyti represijas, kankinti
ir žudyti nekaltus žmones. Iš asm. archyvo

1944 m. liepos mėnesį sovietų
armija išvijo vokiečius iš Ramygalos.
Niekas nesitikėjo, kad vėl bus suiminėjami žmonės, organizuojami didžiuliai
trėmimai. Deja, labai apsiriko. Dar tebesiaučiant karui, 1944 m. rudenį, prasidėjo
apylinkės gyventojų suiminėjimai: suėmė
Raukštónių kaimo gyventojus J. Krotkų
ir J. Zopelį. Po kurio laiko buvo suimti Ramygalos progimnazijos mokytojai
K. Misiūnas, R. Dovydaitis, J. Zastarskis,
kooperatyvo darbuotojas J. Marozas, valsčiaus sekretorius V. Petrauskas. Žiauriai
sumušti per tardymą J. Krotkus ir J. Zopelis netrukus kalėjimuose mirė. J. Zastarskis,
J. Marozas ir V. Petrauskas grįžo iš kalėjimų tik po Stalino mirties. Netrukus Sibire
mirė ir mokytojas, vargonininkas R. Dovydėnas, rašytojo Liudo Dovydėno brolis.
Lietuvos valstiečiai labai nenorėjo kolūkių. Valdžia ne kartą ir per spaudą,
ir per radiją skelbė, kad Lietuvoje kolūkiai nebus kuriami, kad žinias apie tai
skleidžia tiktai liaudies priešai. Ir vėl didžiausias melas. 1948 m. prasidėjo kolektyvizacija. Kad valstiečiai greičiau stotų į kolūkius, kad nesipriešintų, 1948 m.
gegužės 22 d. vėl buvo pradėtas didžiulis gyventojų trėmimas į Sibirą. Trėmimai
su įvairiomis pertraukomis tęsėsi iki 1952 m. pabaigos.
Daug žmonių ir iš mūsų apylinkių turėjo ne savo noru iškeliauti. Iš Ramygalos miestelio – septyniasdešimt. Labai nukentėjo ir apylinkės valstiečiai. Iš da394
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bartinio Ramygalos kolūkio teritorijoje Lietuviai tremtiniai Irkutsko srityje, Tuluno
esančių kaimų buvo ištremta daugiau rajone 1957 m. Centre – ramygalietės Genovaitė
Marozaitė-Leimontienė ir Aldona Ločerytė.
negu du šimtai žmonių.
Tiek daug ištremtų iš apylinkės Iš Janinos Marozaitės-Petravičienės archyvo
valstiečių nei caro valdymo metais, nei
vokiečių okupacijos metais Ramygalos ilgaamžėje istorijoje dar niekada nėra buvę.
Kaip jau minėjau, pirmieji pokario metų trėmimai prasidėjo 1948 m. gegužės 22 d. Po savaitės Ramygalos valsčiuje pradedami kurti kolūkiai. Žinoma, jų
kūrimas neapsiėjo be valsčiaus valdininkų ir aktyvistų paramos.
„Buvome baisiai išgąsdinti, – pasakojo senieji Ramygalos miestelio valstiečiai, – kai
pradėjo miestelio ir apylinkės kaimų žmones į Sibirą vežti. Valdžios atstovai dar pagrasino susirinkime: jeigu nestosime į kolūkį, tai išveš ir mus, kur baltos meškos gyvena.
Ką darysi, turėjome stoti, nes labai išgąsdinti trėmimų į Sibirą buvom...“
Taip Ramygalos miestelyje 1948 m. gegužės 31 d. buvo sukurtas „Švyturio“
kolūkis. Po kelių dienų, 1948 m. birželio 5 d., atsirado Ramygalos apylinkėje ir antras
kolūkis „Naujuoju keliu“, kurį sudarė Juodikónių ir Raukštónių kaimų valstiečiai.
Iš Juodikonių kaimo labai daug valstiečių gegužės 22 d. buvo išvežta į Sibirą.
Ir žmonių trėmimas, ir kolūkių kūrimas labai sparčiai buvo pradėtas 1948 m.
pavasarį. Bet daug apylinkės valstiečių buvo ištremta ir 1951 m. rudenį. Spalio
2 d. buvo ištremta iš Aukštådvario kaimo B. Pranausko aštuonių asmenų šeima
su trimis mažais vaikais, neturinčiais nė dešimties metų. Kam gi reikėjo tremti į
Sibirą 1951 m. rudenį Daukšynės kaimo valstietį Antaną Lukšį? Juk jis dalyvavo
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Antrajame pasauliniame kare, buvo darbštus ir doras valstietis, buvęs kolūkio pirmininkas. Bet stalinistai į nieką neatsižvelgė. Visa Antano Lukšio keturių asmenų
šeima buvo ištremta: jauniausiasis sūnus Albertas tuo laiku buvo tik dvejų metų,
o jo sesutė Dalia dar net pradinės mokyklos nelankė. Išvežė į Sibirą iš Daukšynės
kaimo ir nebylę mergaitę Marytę Šlikaitę, ir iš Gintautÿ kaimo Juozapo Samsono
dešimties asmenų šeimą, ir iš Miškínių kaimo mažažemio valstiečio Petro Žižiūno
keturių asmenų šeimą (tėvas mirė Sibire). Išvežta į Sibirą buvo ir Dubårų kaimo
valstiečio Baltraus Bartkaus aštuonių asmenų šeima su keturiais mažais vaikais:
vyriausiasis sūnus Alfonsas teturėjo tik septynerius metus, o jauniausiasis sūnus
Antanas – tik aštuonis mėnesius. Išvežta buvo į Sibirą ir Rapolo Vaitelio iš Naujådvario šešių asmenų šeima, ir Juozo Marozo iš Juodikonių kaimo penkių asmenų šeima, ir Kazio Drąsučio (Juodikoniai) trijų asmenų šeima, ir Juozo Paliliūno
(Sokìliai) keturių asmenų šeima.
Daugiausia žmonių buvo ištremta iš Pašiliÿ kaimo – net 36 žmonės! Iš
Aukštådvario kaimo ištremta 22, iš Dubarų – 11, iš Juodikonių – 22, iš Gudeìlių –
15, iš Naujådvario – 12, iš Daukšýnės – 7, iš Sokelių – 9, iš Gintautų – 10, iš
Masiõkų – 11, iš Påežerio – 6 ir t. t.
Nukentėjo ir Ramygalos miestelio valstiečiai: buvo ištremta penkių asmenų
P. Kuodžio šeima, šešių asmenų K. Arieškos šeima, keturių asmenų Jurgio Markevičiaus šeima ir kt.
Sibire mirė daugiau kaip 30 dabartinio Ramygalos kolūkio bei miestelio
gyventojų. Taip pat buvo ištremti ir 32 vaikai. Taigi iš viso buvo ištremti net
264 žmonės. Daugelis iš Sibiro grįžo praradę sveikatą, ligoti. Tokia skausminga
pirmojo dešimtmečio sovietų valdžios valdymo statistika.
Džiugu, kad jau pradėta atitaisyti skriaudas žmonėms, baustiems valstybės vardu. Tiek daug pralieta kraujo! Tiek kapų ir tiek vilčių dabartiniu metu!
Gražiai minima kasmet Gedulo ir vilties diena Ramygaloje. Bažnyčioje giedamos
giesmės, o miesto aikštėje skamba liūdnos tremtinių dainos. Tikime, kad Birželio
14-oji visada bus kiekvieno sąžinės, vidinio teismo diena. Žmonės tiki, kad gyvens teisinėje valstybėje, kur didžiausia vertybė bus žmogus, kur niekada nebus
kėsinamasi į jo garbę ir orumą. Ramygaliečiai pasiryžę būti kantrūs ir draugiški.
Nė vienas žmogus nenori, kad skausminga praeitis vėl kada nors pasikartotų.

396

I S T O R I J A . A N T R O J O PA S A U L I N I O K A R O I R P O K A R I O M E TA I

Mes, Sibiro tremtiniai, vėl Lietuvoje
Marijonas Jarmulka

1945 m. mūsų šeima buvo gausi, devyni asmenys: septyni vaikai ir
tėvai. Gyvenome Pånevėžio apskrityje,
Ramôgalos valsčiuje, Mikalíškio vienkiemyje. Turėjome 24 ha žemės. Gyvenome pasiturinčiai. Mūsų ūkyje buvo
įkurta Mašinų ir traktorių stotis (MTS).
1945 m. liepos 24 d. mūsų šeimą,
7 asmenis, ištrėmė į Síbirą, Kòmijos
ATSR, Kožvinski rajoną: Oną Jarmulkienę, gim. 1903 m. (motina); Marijoną
Jarmulką, gim. 1928 m.; Stasę Jarmulkaitę, gim. 1930 m. (sesuo); Albiną
Jarmulką, gim. 1935 m. (brolis); Genovaitę Jarmulkaitę, gim. 1936 m. (sesuo);
Ireną Jarmulkaitę, gim. 1938 m. (sesuo);
Alvydą Jarmulką, gim. 1943 m. (brolis).

Karolina Jarmulkienė (Kilijonaitė) ir Mykolas
Jarmulka. Iš asm. archyvo

Vyriausioji sesuo Emilija Jarmulkaitė (gim. 1924 m.) tuo metu studijavo
Vytauto Didžiojo universitete, o tėtis Antanas Jarmulka (gim. 1898 m.) buvo nuvykęs į Kauną. Jie ir liko neištremti, bet į namus jau nebegrįžo, nes buvo ieškomi.
Tais pačiais metais tremtyje rugsėjo mėnesį autoavarijoje mane sunkiai
sužeidė, ir aš patekau į ligoninę, kur išgulėjau 7,5 mėn.
Kai grįžau iš ligoninės, palaidojome seserį Stasę, kuriai dar nebuvo sukakę
16 metų. Ji peršalusi gavo greitąją džiovą ir po pusmečio mirė. 1946 m. geguIrena ir Emilija
(pirmoje eilėje, centre)
Jarmulkaitės bei
Albinas ir Alvydas
Jarmulkos.
Iš asm. archyvo
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žės mėn., grįžęs iš ligoninės, buvau atleistas iš darbo, nes dar galutinai nebuvo
sugijusi koja, jau tada galvojau apie pabėgimą. Dirbau prie geležinkelio, atlikau
remonto darbus. Traukiniai, einantys į pietus, vis man neduodavo ramybės.
1946 m. rugpjūtį leidausi, palaimintas mamos ir visų šeimos narių, į kelionę. Po
savaitės atvykau į Kauną, kur buvo mano tėtis ir sesuo. Čia dar ne visos mano
svajonės išsipildė. Pradėjau galvoti ir agituoti tėtį vykti į Komiją ir „pavogti“
likusius šeimos narius, kadangi tik aš žinojau tikrąją padėtį, kokia apverktina
padėtis jų ten. Jeigu dar reikės žiemoti, tai dar ne vieną tektų laidoti.
Sutvarkę dokumentus kita pavarde, aš ir tėtis 1946 m. lapkričio 5 d. išvykome
link Maskvõs. Labai daug vargo patyrėme kelionėje. Viduryje nakties per pusnis
ir šaltį nusibrovėme iki gyvenvietės, kurioje buvo mūsų šeima. Pasiruošimas truko 30–40 min. ir vėl patraukėme link stoties, bet jau kitos, į šiaurę apie 7 km, į
stotį Talyj. Jauniausiasis brolis Alvydas buvo dar tik trejų metų ir eiti per pusnis
nepajėgė, tad jį teko nešti. Koks stiprus esi žmogus, kai trokšti gyventi! Gerai dar,
kad šaltis buvo nedidelis, tik 25–30 laipsnių. Iš tos stoties anglių traukiniu vykome į kitą stotį apie 40 km. Ten galėjome tikėtis patekti į keleivinį traukinį. Gerų
žmonių dėka viskas gana neblogai sekėsi, nes reikėjo laukti keleivinio traukinio
apie 14 val., o stotyje buvo labai pavojinga, jie mus priglaudė ir šildė. NKVD
mane tampė ir sakė, kad aš bėgu iš Šiaurės, bet aš mokėdamas gerai rusų kalbą
ir turėdamas mokinio pažymėjimą įrodžiau, kad ne. Vargais negalais pasiekėme
Kauną. Čia vėl teko sukti galvas, kaip išgyventi, nes NKVD nesnaudė. Teko keisti
pavardes ir išsiskirstyti kur kas. Aš
apsigyvenau mokyklos bendrabutyje,
keliems suradome mažą butuką, tėtis
gyveno atskirai, seserį Genovaitę paėmė dėdė į kaimą Panevėžio apskrityje, Vadõklių valsčiuje, Stebºkių kaime
kaip savo sesers dukrą. Žinoma, ir
jos pavardė buvo pakeista (iš Jarmulkaitės – į Pilkaitę). Taip pamažu lyg
ir atgavome ramybę, nors materialiai
buvo labai sunku.
Bet ta ramybė truko neilgai,
1947 m. gegužės 15 d. buvo sušaudyta
visa dėdės šeima, kartu ir mano sesuo
Genovaitė. Tada žuvo dėdė Kiškis. Jo
žmona, mano tėčio sesuo, buvo jau
mirusi prieš keletą metų. Bet žuvo
jo duktė Emilija ir rusas, kuris buvo
likęs po karo ir gyveno pas juos.
Keturi lavonai per vieną naktį! Apie
sušaudymo priežastį galime tik spėlioti.
Dėdė Jonas buvo NKVD suimtas ir po
keleto dienų paleistas. Žaliukai manė, Marijonas Jarmulka ir Alytė, parvykę iš Pečioros
kad jį užverbavo NKVD, nors prieš į Kauną. Iš asm. archyvo
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tai ateidavo ir gaudavo maisto, dažnai drabužių, ir jokių nesusipratimų nebuvo.
Kas sušaudė, sunku pasakyti, nes mes negalėjome net laidotuvėse dalyvauti,
būtume išdavę save. Tuose pačiuose Stebėkiuose gyveno kitas mūsų dėdė Juozas
Žižiūnas (mamos brolis), Stebėkių žmonės kalbėjo, kad žaliukai prasitarė einą
sutvarkyti Kiškio.
Likę mūsų šeimos nariai kurį laiką gyvenome be didesnių įvykių. Aš buvau
bebaigiąs Žemės ūkio technikumą. 1950 m. balandžio 25 d. areštavo mamą ir
mane. Kiti šeimos nariai dar buvo nepilnamečiai, o tėtis ir sesuo Emilija nebuvo
ištremti. Mane ir mamą uždarė į Panevėžio kalėjimą, ten išlaikė 10 mėnesių,
kol atėjo nuosprendis iš Ypatingojo pasitarimo (Osobaja trojka). Man priteisė
trejus metus lagerio, o mamą grąžino vėl tremtin į Komijos ATSR, Pečioros
miestą, nes vaikai buvo nepilnamečiai. Mano tolimesnė kelionė vyko etapais per
kalėjimus (Vilnius, Leningradas, Vologda) iki lagerio OLP N = 10 Kargopollag
stotis, Jercevo, Archangelsko sritis. Tai truko dar du mėnesius. Ir taip teko išbūti
kalėjime metus, o dvejus lageryje. Kai baigėsi terminas, 1953 m. balandžio mėn.
vėl etapais per kalėjimus (Syktivkar, Pečiora) nuvežė į trėmimą. Čia jau paleido
į „laisvę“ Pečioros rajone. Pečioroje išdirbau iki 1965 m. spalio pabaigos. Aš ne
kartą rašiau laiškus į Maskvą dėl tremties panaikinimo, bet gavau daug neigiamų
atsakymų, tik 1957 m. trėmimas buvo panaikintas, gavome pasus.
Per tą laiką mamos sveikata labai pablogėjo, ją labai neigiamai veikė šiaurės klimatas, išgyvenimai dėl šeimos. 1956 m. kartu su pažįstamu, važiuojančiu
atostogų į Lietuvą, ji vėl pabėgo. Bet kol NKVD susizgribo, atėjo 1957 m., kai
trėmimas buvo panaikintas.
Aš, dar gyvendamas Pečioroje, per mamą nutariau pasistatyti kooperatinį
butą. 1965 m. spalio pabaigoje grįžau į Kauną, bet dar nebuvo namų knygos,
tad negalėjau prisiregistruoti, o buvau užsitarnavęs šiaurės 100 proc. Jeigu NKVD
neleistų registruotis Kaune, vėl tektų važiuoti į Šiaurę. Būčiau praradęs 150 rub
lių. Apsvarstęs visą situaciją, vėl išvažiavau į Kandalakšos miestą Mùrmansko
srityje ir ten išdirbau dar 3,5 mėn. Sužinojęs, kad mūsų kooperatiniame name
jau registruojami gyventojai, grįžau į Kauną.
1965 m. balandžio 1 d. įsidarbinau Mechanizacijos valdyboje Nr. 4. Išdirbau
14,5 metų darbų vykdytoju ir 1983 m. išėjau į pensiją penkeriais metais anksčiau.
Jau 29 metus dirbu ten pat, tik kitos pareigos.
Tėtis mirė 1957 m., mama – 1976 m. Sesers Stasės palaikus parsivežiau
1987 m., palaidojome Panemùnės kapinėse, prie tėvų. Kiti šeimos nariai dar gyvi,
daugiausia pensininkai.
Dar viena mūsų problema – kaip atsiimti tėvų žemę, kurios mums negali
grąžinti, nes ji išdalyta po 3 ha. Žada kompensaciją, jau trejus metus pristatinėjame visokius popierius ir iš Šiaurės, ir iš visų Lietuvos kampų, bet kol kas
negavome nė lito – tik pažadai. Sunku pragyventi iš pensijos, būtų didelė paspirtis kompensacija už žemę.
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Tremtinių vaikų likimas
Julija Rasiulytė

Baigiau Ramôgalos vidurinę mokyklą. Atrodo, jaunai,
aštuoniolikos metų sulaukusiai merginai prasideda tikrasis
gyvenimas: stok į aukštąją mokyklą, mokykis, įgyk specialybę, dirbk.
Man buvo kitaip. Kiekvienas abiturientas sovietinės
okupacijos metais turėjo gauti gerą charakteristiką. Tik tada
galėjai siekti aukštojo mokslo. Tokios charakteristikos negavau.
Pradėjau dirbti Ramygalos pieninėje: išrašinėjau kvitus.
1948 m. gegužės mėnesio pradžia. Vakarieniaujame.
Staiga atbėga mano klasės draugė Apolonija Rūkštelytė. Ji
sako, kad girdėjo savo pažįstamus kalbant, jog šią naktį mus Julija Rasiulytė
veš į Síbirą. Apie tai sakė pažįstamas berniukas, nes ir jo (1927–2014), baigusi
sesers šeimai grėsė tremtis. Apolonija pranešė, kad susitarė, Ramygalos vidurinę
jog mus priims pernakvoti jos buto šeimininkė, pas kurią mokyklą, dirbo
ji nuomojo kambarį. Aš ir mano sesuo Vanda paklausėme Ramygalos įmonėse
Apolonijos, ir visos trys išėjome.
ir įstaigose.
Rytą atsikėlėme ir sužinojome baisią naujieną: mūsų Iš asm. archyvo
tėvai suimti, suvaryti į Ramygalos centrinę aikštę. Ten yra ir
daug kitų ramygaliečių. Apolonija sugalvojo paprašyti kitos mūsų klasės draugės,
kad ši rastų pažįstamų, kurie leistų mums pasikalbėti su tėvais. Onutei Dargužytei pasisekė tai padaryti. Pamatėme savo tėvus. Jie liepė mums likti Lietuvoje.
Po kelių valandų jau bėgome daržais pas Apolonijos Rūkštelytės tėvus į
kaimą. Pabuvome ten dvi dienas. Tada Antanas Rūkštelė, Apolonijos brolis, nuvedė pas mūsų gimines. Pirmiausia – pas mūsų mamos brolį, gyvenusį toliau
nuo Ramygalos, Juozą Baltrūną. Ten sutiko mus labai nemaloniai: neleido net į
J. Rasiulytė (antra
kairėje) su draugais
Ramygaloje.
Iš asm. archyvo
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namus įeiti. Ir šiandien girdžiu dėdės žodžius: „Dinkit iš mano kiemo kuo greičiau!“
Verkėme abi tada: ir aš, ir sesuo Vanda. Tada Apolonijos brolis Antanas nutarė
nuvesti mus pas tėtės (Kazimiero Rasiulio) seserį Bubinienę. Ji gyveno dar toliau
nuo Ramygalos. Ši mus priėmė, pavalgydino, davė drabužėlių. Tetos Bubinienės
šeima gyveno skurdžiai, todėl pasilikti ir gyventi pas ją mes negalėjome. Antanas
Rūkštelė, sužinojęs, kad daugiau giminių turime, nuvažiavo dviračiu į Raguvõs
valsčių, Putíliškių kaimą. Ten gyveno mamos sesuo Vanagienė. Ji sutiko mus
priimti. Apsigyvenome pas ją, bet sužinojome, kad reikia prisiregistruoti. Prisiregistravome Ramygaloje. Man pasiūlė vėl dirbti Ramygalos pieninėje. Tačiau dirbant KGB darbuotojai nepaliko manęs ramybėje. Kai kaimuose rinkdavo valsčiaus
darbuotojai mokesčius, kartu važiuodavo ir KGB atstovai. Liepdavo ir man kartu
važiuoti. Aš buvau jiems priedanga nuo partizanų užpuolimo, kurio jie taip bijojo.
Vieną dieną sužinojome, kad Zarasuosê organizuojami kursai mokytojams
rengti. Aš ir mano sesuo Vanda nuvykome į Zårasus, mokėmės, įgijome teisę dirbti
mokytojomis. Tačiau padirbau tik mėnesį, nes sužinojo, kad esu tremtinių duktė,
ir atleido mane iš darbo. Teko grįžti į Putiliškių kaimą. Ten gyvenome dvejus
metus, dirbome kolūkyje (už Vanagų šeimą), užsidirbome labai mažus atlyginimus.
Gyvenimas pasikeitė į gerąją pusę, kai mus priėmė gyventi mamos pusseserė
Anastazija Baltrūnaitė-Gaškienė. Ji su šeima gyveno Pandėlyjê, Rõkiškio rajone. Ten
prisiregistravusi pradėjau ieškoti darbo. Pasikalbėjau su Švietimo skyriaus vedėja.
Ji sutiko priimti mane į darbą. Pasiūlė dirbti mokytoja Suvainíškio miestelyje.
Labai malonios buvo bendradarbės, padėjo mums kuo galėjo. Po dvejų metų
Švietimo skyriaus vedėja pasikvietė mane ir liepė stoti į komjaunimą. Nesutikau,
todėl vėl buvau atleista iš darbo. Kiti mano pažįstami patarė vykti į Klaipėdą.
Vėl pradėjau dirbti kaimo mokykloje, mokytis Šiaulių mokytojų institute. Jį baigusi
įgijau matematikos mokytojo profesiją. Pagaliau pasiekiau savo gyvenimo tikslą.
Visą gyvenimą dirbau matematikos mokytoja. Niekada neužmirštu žmonių,
padėjusių mums tuo nepaprastai sunkiu metu, kai prasidėjo mūsų, tremtinių
vaikų, likusių be tėvų Lietuvoje, savarankiškas gyvenimas.
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Ramygalos Sopulingoji
Petronėlė Žostautaitė

1994 m. Ramôgaloje iškilmingai
atidengtas paminklas komunistinio genocido aukoms. Buvęs mano klasės
draugas, skulptorius Kazimieras Kisielis
su architektu Vytautu Čekanausku sukūrė jį savo miesteliui, pastatė parapijiečių
ir užsienyje gyvenančių ramygaliečių
aukomis. Vietą parinko buvusioje turgavietėje, dabar – Laisvės aikštėje, kur
buvo guldomi žuvę partizanai. Varinė
moters figūra moderni ir įspūdinga.
Ji stovi ne tik tiems, kurie kovojo
ir žuvo miškuose, bet ir perėjusiems
Sibiro, kalėjimų golgotą.
1944 m. rudenį buvau Ramygalos
gimnazijos aštuntokė. Gyvenau paplentėje pas mielus ir garbingus žmones
Barborą ir Kazį Liberius. Bėgu kartą
pas draugę ir matau: aikštėje stovi
sunkvežimis, aplink jį keli ginkluoti
vyrai. O iš sunkvežimio kažką meta.
Prieinu arčiau: kruvini, sumaitoti lavo- Prie paminklo sovietinio genocido aukoms.
nai lyg rąstai sviedžiami ant grindinio. 2004 m. birželio 14 d. Iš Vinco Šidlausko
Kraujas maišosi su turgavietės dulkė- archyvo
mis. Parbėgau namo, kritau į lovą ir
ėmiau raudoti. Šeimininkas nuėjo pasižiūrėti, kas gi atsitiko. Po kelių valandų
grįžęs paaiškino, kad sušaudyti penki ramygaliečiai, nepaklusę šaukimui į sovietų
armiją, du jų atpažinęs. Okupantai ir jų talkininkai paskui aiškino, kad tie, kurie
nevykdo valdžios nurodymų, yra banditai.
Tą patį rudenį buvo suimtas ir išvežtas į Sibirą lietuvių kalbos ir Lietuvos
istorijos mokytojas Kazimieras Masiliūnas, buvęs švietimo viceministras. Toliau viskas
ritosi kaip lavina. Klasės draugus, sulaukusius 19 metų, suėmė, pareikalavo registruotis į armiją. Dalis jų – F. Svira ir kt. – stojo į mokytojų ar kunigų seminariją,
nes iš ten į kariuomenę neėmė. Buvo ir tokių, kurie pasirinko sunkų partizano kelią.
1945 m. pavasaris. Išlaikyti abitūros egzaminai. Beliko nusifotografuoti ir
atšvęsti kuklias išleistuves. Grįždamos su pasiskolintais tautiniais drabužiais, pamatėme toje pačioje turgavietėje du nušautus „banditus“. Žiūriu – vienas iš jų
mano gimtojo Joskildų kaimo Malinausko sūnus Bronius. Ant krūtinės padėta
šaulio kepurė.
Išleistuvių vakarėlyje radome besėdinčius aštuonis nepažįstamus vyrus, vėliau
sužinojome, kad tai ramygaliečiai enkavėdistai. Kas juos pakvietė, iki šiol nesužinojau,
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Aktas, parašytas 1994 m. gegužės 25 d. Iniciatyvinės grupės narių,
liudija, kad paminklo ramygaliečiams, sovietinio genocido aukoms,
autorius yra skulptorius Kazimieras Kisielis, kad aukotojų sąrašai
įdedami į kapsulę, įmontuotą paminklo papėdėje

gal patys neprašyti atėjo. Tarp „svečių“ ir abiturienčių įvyko konfliktas – nėjome su
jais šokti. Jie užsipuolė mokytojus, grasino uždarysią gimnaziją ir visus išvaikysią.
Liepos pabaigoje ėjome pasiimti atestatų. Įėję į gimnazijos pastatą, išgirdome moterų ir vyrų klyksmus: „Nelaužk rankos, nemušk! skauda! Jėzau Marija! koja!
koja!“ Apstulbome – enkavėdistai mušė žmones. Radome labai susijaudinusį direktorių Joną Zastarskį. Jis mums patarė stoti į Pedagoginį institutą. Jo nuomone,
jei mūsų tauta būtų kultūringesnė, tokių baisių dalykų nebūtų. Dar paaiškino,
kad valsčiaus pastatas buvo specialiai padegtas, nes ten padaryta daug netikrų
pasų, kad šaukiamojo amžiaus jaunuoliams nereikėtų stoti į kariuomenę: vieni
pasisendinę, kiti pasijauninę. Buvo sudeginti ir tie dokumentai, kuriais „buožėms“
uždėjo trigubus mokesčius ir pyliavas.
Vėliau, jau studijuodama Vilniuje, Pedagoginiame institute, 1948 ar 1949 m.
vasarą parvažiavau į Ramygalą. Aikštėje vėl gulėjo 18 sumaitotų partizanų.
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Ramygalos krašto
partizanai.
1948 m. žiema

Stribai su šautuvais stebėjo žmonių veidus: gal kurio giminaitis – kandidatas
į kalėjimą! Su drauge įėjome į bažnyčią. Pamatėme kelias šių kankinių motinas
nualpusias. Tėvai, broliai, seserys klūpojo prie altoriaus ir laukė stebuklo. Nepaprastą dvasinę įtampą, matyt, pajuto ir stribai. Jie stoviniavo bažnyčios tarpduryje, nedrįsdami prieiti prie besimeldžiančių ir reikalauti atpažinti turgavietėje
gulinčių sūnų.
Žmonės pasakojo, kad Joskildų kaime stribai sugavo Vladą Želnį, išsiuntė
į Raudonąją armiją. Jis žuvo Lenkijos fronte. Jo brolį Bronių 1949 m. perdūrė
sovietų kareivis. Sužalotas su draugu dar mėgino pasislėpti Žudžių kaimo miške,
tačiau ten juos radę stribai žiauriai nukankino, nuvežė į Ramygalos turgavietę ir
numetė. „Sopulingoji Motina, pasigailėk!“ – šaukė netekusi dviejų sūnų motina. Ji
pasiuntė jauniausiąjį sūnų Juozą sekti, kur stribai dės kūnus. Trečiai dienai auštant
jie sumetė juos į sunkvežimį, nuvežė į daubą netoli Ramygalos kapinių ir užkasė.
Juozas tą vietą pažymėjo. Po poros mėnesių nutarė juos iškasti ir palaidoti Ramygalos kapinėse. Vidurnaktį, padedamas kaimynų, tai vogčiomis sėkmingai padarė.
Dar yra likę gyvų Ramygalos apylinkių stribų, tebeturinčių senas privilegijas.
Iki šiol nevykdomas 1992 m. priimtas įstatymas dėl baudžiamosios atsakomybės
už genocidą ir dėl senaties netaikymo už genocido nusikaltimus. Turime žydų
pavyzdį – jie ieško savo tautos žudikų po visą pasaulį. Lietuvos vyriausybė žydų
genocido vykdytojams netaiko senaties termino. Saviškiams taiko privilegijas.
Sopulingoji Ramygalos Motina, padėk mums!
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Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio
Ramygalos miesto grupės įkūrimas
ir veikla
Vincas Šidlauskas

Nuo 1988 m. prasidėjęs atšilimas Rusijoje, kai prie Komunistų partijos vairo
stojo M. Gorbačiovas, atėjo ir į mūsų valstybę. Tam tikrų lengvatų suteikimas
sudarė sąlygas ir mūsų respublikoje siekti Lietuvos Nepriklausomybės.
Didelį impulsą tautiniam atgimimui davė gyvojo fakelo Romo Kalantos
auka 1973 m. Prasidėjo didieji mitingai, organizuojami Antano Terlecko, Nijolės
Sadūnaitės, kunigo Alfonso Svarinsko ir kt. Pradėta reikalauti paleisti politinius
kalinus, buvo viešai paskelbti slaptieji 1939 m. Molotovo–Ribentropo pakto protokolai. Mitingai pažadino Lietuvos visuomenę Tautiniam atgimimui. 1988 06 03
buvo įkurtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, nors į jo gretas įsijungė daug komunistinės pasaulėžiūros žmonių, buvusių sovietinių struktūrų narių.
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio sudėtis kėlė daug prieštaravimų siekiant
Nepriklausomybės tikslų. Bet Lietuvos Sąjūdžio vadovybė aktyvino savo veiklą,
siekė visur įkurti Sąjūdžio grupes. Ši banga pasiekė ir Ramôgalą. Bet čia visa
aktyvioji visuomenės dalis buvo įtakingų sovietinio režimo rėmėjų rankose. Todėl jie pirmieji ir griebėsi darbo – organizuoti Sąjūdžio grupes. Buvo matyti,
kad Komunistų partija nori užimti Sąjūdyje vadovaujamą vaidmenį. 1988 10 30
Ramygalos visuomenė buvo šaukiama į Ramygalos kultūros namus sueigai dėl
Sąjūdžio rėmimo grupės sudarymo. Prisirinko pilna salė žmonių. Sueigą vedė
Ramygalos kolūkio pirmininkas Virmantas Velikonis, jo pavaduotojai ir artimi
partijos komiteto bičiuliai. Šioje sueigoje V. Velikonis daug aiškino apie Sąjūdžio rėmimo grupės svarbą, ragino į ją rinkti tik aktyvius, veiklius ir dorus
žmones. Bet taip neįvyko. Svarbiausia, V. Velikonis, turėdamas didelį autoritetą
visuomenėje, siūlė tik Komunistų partijos narius ir aktyvius jų rėmėjus. Mūsų,
nepartinių, siūlomi kandidatai nebuvo įtraukiami į Sąjūdžio rėmimo grupę. Tokiu
būdu į Sąjūdžio grupę buvo išrinkti tik jiems ištikimi žmonės. Tarp gyventojų
ši išrinktoji grupė neturėjo autoriteto. Jos pirmininkė Birutė Mikėnienė gyveno
Vilniuje, buvo atitrūkusi nuo mūsų kasdienių reikalų ir bėdų. Mes visi, kurie
nebuvome patenkinti šios Sąjūdžio rėmimo grupės veikla, ėmėmės iniciatyvos
įkurti naują Ramygalos miesto Sąjūdžio grupę, nepavaldžią komunistams. 1990 m.
kovo 21 d. buvo sušaukta gyventojų sueiga Ramygalos kultūros namuose. Išrinkome susirinkimo pirmininką Antaną Aniulį, o sekretoriumi – Vincą Šidlauską,
šio straipsnio autorių, kuris įregistravo 40 atvykusių į sueigą narių. Pirmininkas
A. Aniulis visus supažindino su situacija mūsų šalyje, nurodė, kad būtina remti
visus Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio nutarimus ir siekius. Toliau kalbėjo Panevėžio rajono Sąjūdžio tarybos narys, mokytojas Jonas Grucė, kuris pabrėžė, kad
labai svarbu šiuo sunkiu metu tinkama Sąjūdžio veikla. Nuo šios veiklos priklausė visų problemų sprendimas, rinkimų į vietines tarybas organizavimas. Labai
svarbu, kad darbas būtų dirbamas su meile ir atsidavimu. Baigdamas J. Grucė
kvietė visus geros valios žmones įsitraukti į Sąjūdį. Sueigoje kalbėjo sekretorius
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V. Šidlauskas. Jis nurodė, kad 1988 m. spalio 30 d. Ramyga- Susitikimas su Seimo
los kolūkio pirmininko V. Velikonio įkurtas Sąjūdis nebuvo nariais Ramygalos
veiklus, nusišalino nuo Sąjūdžio idėjų rėmimo, todėl siūlė kultūros centre.
visiems užsirašyti į Sąjūdžio rėmimo grupes, imtis veiklos. Iš asm. archyvo
Į Sąjūdžio rėmimo grupę užsirašė 8 nariai. Sekretorius V. Šidlauskas siūlė rėmėjams organizuoti savo darbovietėse Sąjūdžio rėmimo grupes,
jas sujungti, sudaryti visą Ramygalos miesto Sąjūdžio rėmėjų grupę. Ypač svarbu
buvo sužadinti jaunimo iniciatyvą. Taip šioje sueigoje 1990 m. kovo 21 d. buvo
įkurta Ramygalos miesto Sąjūdžio grupė.
Prasidėjo Sąjūdžio grupės darbas. Buvo rengiami susirinkimai, svarstomi
svarbūs klausimai: referendumo organizavimas, rengimasis Seimo rinkimams. Buvo
sudaromos komisijos rinkimams į vietines Tarybas. Visuomenė rėmė Sąjūdžio veiklą
dalyvaudama visuose rengiamuose susirinkimuose. Daug rūpesčių Sąjūdžiui iškilo
po 1991 m. sausio 13 d. įvykių. Ramygalos miesto meras Jonas Grucė kartu su
Sąjūdžio grupe aptarė, kokių veiksmų bus imtasi, jei priešiškos jėgos nuvers mūsų
Vyriausybę ir Seimą. Buvo aptarta, ką ir kur būtina paslėpti, kad būtų išsaugota,
Vincas Šidlauskas
Ramygalos bibliotekoje
per minimas Povilo
Pečeliūno 15-ąsias
mirties metines.
2005 03 03.
Iš asm. archyvo
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Ąžuolų parko sodinimas
Ramygaloje. 2008 04 18

Panevėžio 5-oji šaulių rinktinė
Ąžuolyno sodinimo šventėje.
Nuotraukos iš asm. archyvo
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kas labai svarbu. Tolesnis Sąjūdžio grupės darbas vyko okupacinėmis blokados
sąlygomis. Buvo ir tokių žmonių, kurie
pyko ant prof. Vytauto Landsbergio, kad
Lietuva pasuko Nepriklausomybės keliu. Teko su visais bendrauti ir aiškintis,
kas laukia mūsų toliau. Bet Sąjūdžio
organizacinis darbas vis stiprėjo: buvo
rengiamasi įvairioms šventėms, buvo
organizuojamos išvykos. Sąjūdis kartu
su ramygaliečių klubu „Žarčių liepsnelės“ suorganizavo akciją, kurios metu
organizuotai buvo sodinami ąžuoliukai
šalia kelio nuo Ramygalos į Parko gatvę. Tam tikslui Ramygalos miesto Taryba priėmė sprendimą įrengti Sąjūdžio
alėją. Mūsų apsodinta pakelė ir buvo
pavadinta Sąjūdžio alėja.
Rengiantis rinkimams buvo stengiamasi į komisijas rinkti dorus, sąžiningus ir veiklius žmones. Per visą Sąjūdžio
veiklos laikotarpį įvyko 20 posėdžių, Ramygalos bibliotekoje V. Šidlauskas pristato
kurių nutarimai ir įvairūs klausimai Janinos Petravičienės (Marozaitės) knygą
buvo protokoluojami. Iki šiol protokolus „Gimnazisčių odisėja“. 2008 04 23.
saugo buvęs Sąjūdžio sekretorius V. Ši- Iš asm. archyvo
dlauskas. Viską sutvarkęs jis rengiasi
atiduoti Sąjūdžio grupės dokumentus Ramygalos gimnazijos Kraštotyros muziejui.
Sąjūdžio grupė buvo aktyvi iki 1995 m. Dauguma Sąjūdžio narių įstojo į
Tėvynės sąjungos–Krikščionių demokratų partiją ir iki šiol vykdo savo užduotį kaip
šios partijos nariai. Sąjūdžio veikla nustojo prasmės, bet nusiraminti nežadame.
Ruošiamės atkurti buvusią Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Ramygalos miesto
grupę tokią, kokia ji buvo pradžioje, tik dabar su naujais, jaunesniais nariais.
Sąjūdis buvo, Sąjūdis yra, Sąjūdis išliks visiems laikams. Tokia visų mūsų
pareiga.
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Partijų, draugijų, sąjungų veikla
Ramygaloje
Elena Augulienė

1992 m. rugpjūčio mėnesį atvažiavo į Ramôgalą Lietuvos krikščionių demokratų partijos tarybos narys Kazimieras Kryževičius su bendraminčiais. Surengėme susirinkimą Kultūros namų salėje. Žmonių nemažai prisirinko. Svečiai
kalbėjo apie partijų atkūrimą, apie jų veiklą. Pasiūlė kurti Ramygaloje Krikščionių
demokratų partijos (LKDP) kuopą. Tuoj pat atsirado norinčių rašytis į sąrašą,
nes daugelis jau veikė Sąjūdyje. Iš jų siūlė išrinkti pirmininką ir pavaduotoją.
Pirmininke buvo išrinkta Danutė Šidlauskienė (Ramygalos ligoninės medicinos
sesuo), o pavaduotoja – Elena Augulienė (Ramygalos taupomosios kasos vedėja,
šio straipsnio autorė). Nors susirinkime nedalyvavau dėl svarbių priežasčių, bet
sutikau dirbti pavaduotoja, nes skatino patriotizmo jausmas. Kol kuopa sustiprėjo ir žmonės susipažino su partine veikla, apie pusantrų metų teko dirbti
ir sekretorės darbą. Abi su pirmininke važinėjome į susirinkimus Pånevėžio
skyriuje, o parvykusios rengdavome susirinkimą ir perduodavome gautas žinias.
Narių daugėjo, susirinkimai vykdavo bažnyčios prieangyje ar rūsyje, aiškinome
žmonėms apie partinę veiklą, ką galėtume siūlyti kandidatais į Seimą, prieš
rinkimus padėjome žmonėms suprasti politiką. Dažnai atvažiuodavo pas mus
Seimo narys Julius Beinartas, kuris įdomiai papasakodavo apie darbą Seime,
kaip vyksta partijų kova, aiškino, kaip laikytis tvirtos pozicijos, ypač rinkimų
metu, dalyvaujant komisijoje su kitų partijų nariais. Norėdama, kad susirinkimai
žmonėms būtų įdomūs, pradėjau galvoti apie liaudies dainų ansamblio sukūrimą,
nes mokėjau daug patriotinių dainų, kurias jau galima buvo dainuoti. Ir neklydau, nes patriotinė daina neatskiriama nuo politikos. Iš pradžių pirmininkė tam
prieštaravo, o paskui ir pati noriai dainuodavo. Buvo nemažai choristų, dainingų
žmonių. Pradėjome mokytis liaudies ir paprastų patriotinių dainų gražiomis,
skambiomis melodijomis. Susiklausėme, dainos suskambo, o svarbiausias buvo
patriotizmo jausmas.
Labai dažnai savo kalbose prisimindavome 1991 m. Sausio 13-osios įvykius.
Didvyrių laidojimo dienomis grupelė krikščionių demokratų kartu su kitais ramygaliečiais, užsisakę autobusą, nuvykome į Vilnių, aplankėme žmonių susibūrimo
vietas, didvyrių žuvimo vietą prie televizijos bokšto, kur mirgėjo gėlių ir žvakučių jūra. Mes irgi uždegėme žvakutes. Nors buvo baugu, nes už tvoros stovėjo
kareiviai, susikaupę giedojome „Marija, Marija“. Šią giesmę kiekvienais metais
sugiedame prie savo Kančios paminklo, minėdami tragiškus Sausio 13-osios įvykius.
O patekti į Sporto rūmus, kur buvo pašarvoti žuvusieji, pavyko tik vidurnaktį,
nes eilė buvo ilgiausia, stovėjom apie penkias valandas. Šalčio nejautėme, nes
labai norėjome pamatyti žuvusiuosius ir grįžę namo papasakoti draugams. Labai
organizuotai vilniečiai naktį dalijo karštą arbatą prie Sporto rūmų. Ką pamatėme
įėję, niekada neišblės iš atminties, dar dabar tas vaizdas akyse tebestovi. Žmonės
po to kūrė eilėraščius, dainas. Aš irgi esu sukūrusi 5 posmelių eilėraštį „Žiaurioji
Sausio 13-osios naktis“, kurį dažnai deklamuodavau minėjimuose.
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Tremtiniai ir Lietuvos krikščionių demokratų partijos Ramygalos
grupė Laisvės aikštėje, prie Kančios paminklo, mini Partizanų dieną.
2012 05 20

Pirmieji sąjūdiečiai: Anicetas Imbrasas, Antanas Aniulis, J. Marozas, O. Marozaitė ir kiti, iš ramygaliečių rinko aukas, nes Sąjūdžio susirinkime nutarė Ramygalos centrinėje aikštėje pastatyti paminklą visų laikų genocido aukoms atminti.
Paminklas, kurį sukūrė skulptorius Kazimieras Kisielis, buvo pastatytas 1994 m.
rugpjūčio mėn., paminklą pašventino Jo Eminencija vyskupas Juozas Preikšas.
Šventė buvo labai graži, atvyko daug svečių, žmonių prisirinko pilna aikštė. Prie
paminklo kalbėjo Vytautas Landsbergis ir kiti svečiai.
Kuopos pirmininkė D. Šidlauskienė dažnai kviesdavo į susirinkimus, nes
susikaupusias politikos naujienas reikėjo perduoti partijos nariams. Žmonės tada
dar buvo baikštūs, nes dažnai girdėdavo grasinimų iš sovietų. Sklandė kalbos, kad
Sovietų Sąjunga turi kėslų vėl okupuoti Baltijos valstybes. Atvykdavo įvairiausių
apsimetėlių – šnipų, kurie šniukštinėjo, kokios nuotaikos Lietuvoje, be to, ir pas
mus buvo visokių pažiūrų veikėjų, kurie maišė žmonėms protus, nes kalbėdavo
vienaip, o darydavo kitaip. Todėl į susirinkimus atvykę Seimo nariai ar svečiai
iš rajono skyriaus aiškindavo žmonėms apie esamą padėtį, padėjo greičiau susivokti politikoje. Kadangi neturėjome salės susirinkti, tai, prisimenu, vėlai rudenį
pirmininkė D. Šidlauskienė norėjo padaryti gausesnį susirinkimą, pakvietė daug
svečių, tad prašėme tuometinio mero Jono Grucės priimti į merijos salę (vėliau
J. Grucė tapo mūsų kuopos nariu). Tada dalyvavo ir Seimo narys J. Beinartas,
rajono skyriaus pirmininkas V. Švalys, R. Jakulis. Visi susirinkusieji klausėmės
svečių kalbų. Tarp pokalbių padainavome keletą patriotinių dainų. Susirinkime
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dalyvavo daug žmonių, visiems patiko mūsų dainos, nes Partizanų ir
repertuaras buvo niekieno neprimestas, širdžiai mielas ir ati- patriotines dainas
tinkantis mūsų idėją. Dainininkams pagerėjo nuotaika, ir mes dainuoja „Svajos“
pradėjome vadintis LKDP liaudies dainų ansambliu.
ansamblio dainininkai
Klebonas A. J. Narušis pradėjo tvarkyti atsiimtą iš valstybės klebonijos pastatą, kur anksčiau buvo vaistinė. Atsikėlė gyventi į kleboniją,
o likusią namo dalį pasiūlė susitvarkyti mums, krikščionims demokratams, kad
turėtume kur susirinkti. Turėjome darbščių vyrų, kurie išgriovė pertvaras, išmetė
sienas, nes mums buvo reikalinga salė. Vyrai ištinkavo, apkalė apvadus, o Antanas Balsevičius išdažė sienas ir lubas. Salė buvo nemaža ir atrodė labai gražiai.
Iš sutaupyto nario mokesčio nupirkome dienines ir naktines užuolaidas, kėdes ir
kitų smulkmenų salei papuošti. Stalius Zenonas Augulis padarė karnizus, stalą.
Vida Urbonienė dovanojo rašomąjį stalą ir keletą kėdžių. Partijos nariai viską darė
veltui, be jokio atlyginimo. Salė atrodė gražiai, buvo malonu patiems susirinkti ir
svečius priimti. Prie klebonijos įrengėme gėlyną, moterys sunešė gėlių, prisodinome,
vasarą prižiūrėjome, buvo labai gražu, tvarkinga. Atsidėkodami klebonui už patalpas, vyrai ėmėsi darbo bažnyčioje prieš šv. Jono atlaidus. Z. Augulis presbiterijoje
kartu su pagalbininkais sudėjo parketą, nes buvo labai negražios grindys. Dirbo
visą savaitę, o klebonas A. J. Narušis buvo patenkintas, nes nereikėjo samdyti
meistrų. Rudeniop klebonas nupirko dujinę krosnį salei šildyti. Mes iš surinkto
nario mokesčio nusipirkdavome dujų balioną ir šildydavome salę. Tada galėjome
rudenį ir žiemą rengti susirinkimus, vesti renginius. Sale draugiškai naudojosi
visos katalikiškos organizacijos. Jaunimas ruošdavo vaidinimus, procesijas, „Caritas“
organizuodavo savo šventes, kartais iš Panevėžio atvažiuodavo „Carito“ narės su
programėlėmis, visiems užteko vietos.
Pradėjome minėti istorinius įvykius ir tautines šventes. Kultūros namai
ir kitos partijos nerodė iniciatyvos, tai pradėjome mes, krikščionys demokratai.
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Ansamblio „Svaja“ kapelos koncertas (per šv. Mykolo atlaidus). Iš kairės:
Elena Augulienė, ansamblio vadovė, akordeonu groja Elvyra Meškonienė,
barškučiu – Julius Kraujelis, armonika (bajanu) – Zenonas Augulis,
paukštyte švilpia Elvyra Markevičienė, būgną muša Algis Petrauskas,
su kočėlais – Stasė Kučienė. 2002 09 29

Pasikviesdavome tremtinių, konservatorių, šauliai pakeldavo vėliavą. Atsirasdavo
norinčių pakalbėti, padeklamuoti eilėraščių, o mūsų ansamblis pagiedodavo, padainuodavo patriotinių dainų. Žmonių susirinkdavo nemažai pasiklausyti, pagerbti,
dažnai ašarą nubraukti. Taip ir įprato ramygaliečiai, kad minėjimus organizuoja
krikščionys demokratai.
Kiekvienais metais minėdavome ir dabar minime Sausio 13-osios tragišką
pergalę prieš Sovietų Sąjungą: minime žuvusiųjų pavardes, deklamuojame naujai
sukurtus eilėraščius, giedame, dainuojame patriotines dainas. Mūsų dainos susirinkusiems patinka, nes jos pagal turinį pritaikomos kiekvienai šventei. Pastarąjį
dešimtmetį jau švenčiame kartu su Kultūros centru, seniūnas suorganizuoja laužą.
Taip minėdavome ir dabar minime Vasario 16-ąją, Kovo-11-ąją, Liepos 6-ąją –
Mindaugo karūnavimą dieną, Birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną, Rugpjūčio
23-iąją – Baltijos kelią.
Labai daug jėgų ir laiko skyrėme rinkimų į Seimą ir vietines tarybas organizaciniam darbui. Važinėdavome po kaimus, platindavome lankstinukus ir
apie savo partiją. Kviesdavome žmones balsuoti už dešiniąsias partijas, nesileisti
perviliojamiems saldžių pažadų. Tada rinkimuose tarp partijų vyko atviresnė
kova. Sėdintiems rinkimų komisijoje ir stebėtojams kartais reikėdavo rimtai pakovoti dėl vieno kito balso, dėl sugadintų biuletenių, dėl atsiradusių agitatorių
rinkimų metu.
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1997 m. balandžio mėn. pirmininkė D. Šidlauskienė sukvietė ataskaitinį
rinkiminį susirinkimą ir atsiskaičiusi už nuveiktus darbus griežtai atsisakė pirmininko pareigų. Ji pasiūlė pirmininke pavaduotoją Eleną Augulienę. Valdybos nariai
ir susirinkimas kandidatūrai pritarė. Negalėjau nesutikti, nenorėjau nuvilti savo
partijos narių, dešiniųjų ramygaliečių, kurių buvo nemažai, troškau mažus, bet
svarbius darbelius dirbti Lietuvai. Pavaduotojomis buvo išrinktos Angelė Kielienė
ir Ona Slivkienė, sekretore – D. Šidlauskienė. Niekas kuopos veikloje nepasikeitė,
ir toliau dirbome taip pat, kaip nuo partijos įsikūrimo pradžios. Gegužės 4 d.
ir birželio 1 d. minėjome Motinos ir Tėvo dienas šv. Mišiomis bažnyčioje, po to
salėje vyko sveikinimo koncertai.
Rugpjūčio 23-iąją, Juodojo kaspino dieną, pradėjome šv. Mišiomis bažnyčioje.
Po Mišių vyko Atminimo lentos atidengimas prie buvusio KGB pastato. Atidengė
politiniai kaliniai, tremtiniai Juozas Kuodis, Petras Šeštokas ir kiti, pašventino
lentą kunigas Algirdas Jonas Narušis. Atminimo lentoje pavaizduota parklupusi
lietuvaitė. Sugiedota giesmė „Marija, Marija“. Tremtinė Angelė Tevelionienė perskaitė eilėraštį apie šiame KGB name nukankintus žmones. Ramygalos gimnazijos
muziejaus vadovė, mokytoja Irena Zubauskienė, surinkusi daugybę eksponatų
apie pokario metų kančias ir tremtį, parodė albumą su nuotraukomis. Minėjime
dalyvavo apie 100 žmonių, kalbėjo visų partijų atstovai.
1997 m. rugsėjo mėn. pradėta ruoštis prezidento rinkimams. Buvo išrinktas
rinkimų štabas, rinkimų komisijos nariai, stebėtojai. Nutarta palaikyti Vytauto Landsbergio, susiklosčius padėčiai, Valdo Adamkaus kandidatūrą. Prezidentu
1997 m. buvo išrinktas Valdas Adamkus.
1998 m. Vasario 16-ąją iškilmingai paminėjome Lietuvos Nepriklausomybės
80-metį.
Tuo metu aktyviai platinau LKDP savaitraštį „Apžvalga“ ir žurnalą „Tėvynės sargas“. Per kiekvieną susirinkimą vis primindavau, kad nariai neužmirštų
jų užsiprenumeruoti.
Kasmet minėdavome visas tautines šventes, nepraleisdavome istorinių sukakčių, motinas ir tėvus pagerbdavome minėjimuose su koncertais.
1999 m. liepos 25 d. sukviečiau ataskaitinį susirinkimą, ir vėl buvau perrinkta LKDP Ramygalos kuopos pirmininke. Panevėžio rajono skyrius mūsų kuopos
darbą įvertino gerai.
2000 m. kovo mėn. vyko rinkimai į savivaldybių tarybas, spalio 8 d. – į Seimą.
LKDP valdyba organizavo Vilniuje konferenciją, reikėjo siųsti delegatus. Kad mūsų
partija laimėtų daugiau balsų, daug dirbome, organizavome žmonėms susirinkimus,
kai atvykdavo iškelti delegatai. Visada laiku išnešiodavome agitacinę medžiagą, kad
rinkėjai susipažintų su kandidatais, tikėjomės laimėti kuo daugiau rinkėjų balsų.
2000 m. balandžio 29 d. Kultūros namų salėje organizavome vyskupo Motiejaus
Valančiaus 200-ųjų gimimo metinių minėjimą. Surinkome daug vaizdinės medžiagos,
plakatų, knygų apie M. Valančių. Papasakojau apie M. Valančiaus jaunystę, apie jo
darbą įvairiose vietovėse, apie kovą su girtuokliavimu, santykius su caro valdžia.
Po pranešimo koncertavome, ansamblis dainavo daug gražių dainų, deklamavome M. Valančiaus kūrybos eilėraštį apie girtuoklius. Žmonių buvo pilna salė,
visiems labai patiko mūsų suorganizuotas minėjimas, šiltai plodami prašė daugiau
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Ansamblio „Svaja“ koncertas Alančių kaimo šventėje

Klebonas Saulius Kalvaitis šventina prie Kančios paminklo įrengtas
žuvusių Ramygalos krašto partizanų atminimo paminklines lentas.
Kairėje – tremtinių choras, dešinėje – „Svaja“ ansambliečiai, svečiai,
ramygaliečiai. 2001 08 26.
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tokių švenčių. Su savo ansamblio programa aplankėme Dani¿nus, Vadokliùs,
Krìkenavą, Upôtę. Dalyvavome Rokÿ koplyčios atšventinime. Kviesdavo mus
paminėti Partizanų dieną ir kitas šventes, nes mokėjome daug gražių dainų,
tinkančių šioms šventėms.
2001 m. Politinių kalinių ir tremtinių partijos Ramygalos skyriaus pirmininkas Juozas Kuodis su kitais bendraminčiais rinko aukas granitinėms lentoms
prie paminklo pastatyti ir jose įamžinti žuvusių partizanų pavardes. Prie šių
darbų aukomis daug prisidėjo ir krikščionys demokratai: tvarkėme, puošėme
gėlėmis aplinką, dirbo vyrai, statė paminklines lentas. 2001 m. rugpjūčio 26 d.
buvo paminklinių lentų šventinimo šventė. Pašventino kunigas klebonas Saulius
Kalvaitis. Šv. Mišiose giedojo atvykęs tremtinių choras. Mūsų kuopos liaudies
dainų ansamblis dainavo patriotines ir partizanų dainas.
2001 m. lapkričio 11 d. Panevėžio r. skyriuje vyko konferencija dėl LKDP
ir Krikščionių demokratų sąjungos susijungimo, pavadinta Lietuvos krikščionių
demokratų partija. Pirmininku išrinktas Kazys Bobelis, valdybos pirmininku –
Petras Gražulis. Partijoms susijungus, kilo nesutarimų, daug narių išstojo iš
partijos, Krikščionių demokratų partija labai susilpnėjo. Prieš susijungimą žmonės nesitikėjo, kad prasidės trintis dėl valdžios ir t. t. Ramygalos kuopos nariai
nepritarė susijungimui ir tam priešinosi. Kitų buvome išvadinti neišmanėliais.
Mums priešintis ir kovoti padėjo rajono skyriaus pirmininkė Angelė Pranaitytė,
bet iš to nieko neišėjo, nes susijungė ir respublikinės valdybos. Neaišku, kokiais
sumetimais Algirdas Saudargas paliko partiją likimo valiai ir išvyko prie Šventojo
Sosto, palikdamas savo vietoje sūnų Paulių.
Be to, partija labai susilpnėjo, kai dėl ambicijų atsiskyrė modernieji krikščionys demokratai, o paskui antras smūgis – susijungimas su Kazio Bobelio sąjunga.
2002 m. rugpjūčio mėn. suėjo dešimt metų nuo Krikščionių demokratų sąjungos kuopos įkūrimo Ramygaloje. Nutarėme per šv. Mykolo atlaidus rugsėjo 29 d.
paminėti kuopos įkūrimo 10-metį. Minėjimas prasidėjo bažnyčioje šv. Mišiomis už
gyvus ir mirusius krikščionis demokratus. Po to aikštėje prie bažnyčios grojo Jotainių kultūros namų kapela, dainavo dainas mūsų kuopos liaudies dainų ansamblis.
Nuo šios sukakties ansambliui išrinkome vardą „Svaja“. Susirinkusiems papasakojau
legendą apie Ramygalos bažnyčios varpų istoriją pagal kraštietės Birutės Mikėnienės
straipsnį „Jo balsas tepasiekia“, padainavome jos sukurtą dainą apie Ramygalą.
Legenda apie Ramygalos varpus paimta iš ramygaliečių Elenos Gabulaitės ir
kunigo Barausko rašomos Ramygalos istorijos. Ją perskaičiusi B. Mikėnienė, Kraštiečių
klubo sekretorė, parašė į „Lietuvos aido“ laikraštį straipsnį „Jo balsas tepasiekia“:
„Labai seniai, kai Upytė, tekanti pro Ramygalą, buvo labai gili ir plati upė, žmonės
persikeldavo per ją ant lentos atsisėdę. Buvo vienas tiltas ties Ramygala. Tada pastatytai
bažnyčiai vežė su arkliais vežimu tris varpus su vardais: Jonas, Petras ir Jokūbas, per
Upytės tiltą. Tiltas neišlaikė, sulūžo, ir Jokūbas nuskendo į Upytės gelmes. Parvežė tik
du varpus, ant vieno buvo užrašas: „Jo balsas tepasiekia“. Tie varpai išbuvo bažnyčios
bokšte iki Antrojo pasaulinio karo, kai degė bažnyčios bokštas, o jie susilydė, sudužo.
O anuomet ramygaliečiai girdėdavę tyliais vakarais arba laidojant žmogų varpų dejones:
Jonai, Petrai, Jokūbas nuskendo!“
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Lietuvos krikščionių demokratų Ramygalos grupė švenčia šv. Mykolo atlaidus. Grupės pirmininkė
Elena Augulienė pasakoja Ramygalos bažnyčios varpų legendą
Ansamblio „Svaja“ koncertas Lietuvos krikščionių demokratų (LKD) Ramygalos grupės sukūrimo
10-mečio proga. Pirmoje eilėje (iš kairės): Danutė Šidlauskienė, Elena Augulienė, ansamblio
vadovė, Stasė Kučienė, Elvyra Markevičienė, Genė Zupkienė, Elvyra Meškonienė; antroje eilėje:
Zenonas Augulis, Julius Kraujelis, Algis Petrauskas, Viktoras Balakauskas ir kt.
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Šventoriaus koplytėlėje veikė Ramygalos vidurinės mokyklos muziejaus
paroda, savo pynimo darbus eksponavo ramygalietė, tautodailininkė Danutė
Ulienė. Buvo atvykę krikščionių demokratų iš kitų kuopų: Krekenavõs, Uliūnų,
Naujåmiesčio, Smilgiÿ.
Kadangi buvo atlaidai, žiūrovų prisirinko daug, visiems patiko kultūrinis
renginys, dėkojo už suorganizuotą šventę. Apie šią šventę rašė dienraštis „Panevėžio balsas“. Buvo įdėta ir nuotraukų.
2003 m. pradžioje įvykę prezidento rinkimų rezultatai buvo blogi Krikščionių
demokratų partijai. K. Bobelis buvo nepopuliarus, gavo mažai balsų. Ir partijų
susijungimas nedavė gerų rezultatų, turėjo neigiamą įtaką ir 2003 m. rudenį vykusiems savivaldybių rinkimams.
Tradicija tapo šv. Mykolo atlaidų šventimas po bažnytinių pamaldų. Ruošdavome koncertus. Tais pačiais 2003 m. pakvietėme draugų iš Bíržų r. Påčeriaukštės
kultūros namų. Jų kapela labai gražiai grojo, dainavo, dar prisidėjo mūsų kuopos
ansamblis „Svaja“, įvyko ilgas koncertas, ramygaliečiams ir svečiams labai patikęs.
Knygyne veikė klebono Edmundo Rinkevičiaus drožimo darbų, tautodailininkės
Danutės Ulienės pynimo darbų paroda. Po to vyko smagi vakaronė. Apie šią
šventę vėl rašė „Panevėžio balsas“, iliustravo nuotraukomis.
Kadangi artėjo 2004 m. Seimo rinkimai, nutarta kuopos susirinkime palaikyti
rajono skyriaus pirmininkės Angelės Pranaitytės kandidatūrą. Ji gyveno Krekenavoje, reikėjo agituoti žmones, kad už ją balsuotų. Tačiau į Seimą buvo išrinktas
Valstiečių partijos kandidatas, krekenavietis Alfredas Pekeliūnas.
Artėjo LKD 100-ųjų metinių minėjimas. Konferencija įvyko Vilniuje 2004 m.
rugsėjo 5 d.
LKD 100-ąsias metines nusprendėme paminėti Ramygaloje per šv. Mykolo
atlaidus spalio 3 dieną. Dalyvavo Petras Luomanas, Panevėžio krikščionių demokratų partijos skyriaus pirmininkas, buvęs vicemeras, dabar Seimo narys. Jis
papasakojo, kaip Vadaktºliuose, netoli nuo Ramygalos, kunigo J. Tumo-Vaižganto
buvo įkurta pirmoji Krikščionių demokratų kuopa Lietuvoje. Vyskupas Būčys,
prelatas Maironis-Mačiulis, vyskupas Jakštas, padedami Jurgio Matulaičio, sudarė I
krikščionių demokratų programą, pagal kurią dirbo vyriausybė ir prezidentas. Šios
programos keletas punktų tebegalioja iki šiol. Kalbėjo ir LKD Panevėžio rajono
skyriaus pirmininkė Angelė Pranaitytė. Ji gerai įvertino Ramygalos kuopos darbą,
dėkojo už patriotizmą ir paramą skyriui, nes Ramygalos krikščionių demokratų
kuopa buvo viena gausiausių ir aktyviausia rajone, jos žmonės daug padėdavo
skyriui organizuoti renginius ir susirinkimus.
Svečiams buvo įteikta atminimo dovanėlių, gėlių. Atminimo dovanėlėmis
buvo apdovanoti aktyviausi partijos nariai, ansamblio „Svaja“ dainininkai. Po
minėjimo klebonijos salėje vyko smagi vakaronė su dainomis ir šokiais. Visi
džiaugėsi gražia švente.
2005 m. rugpjūčio mėn. sutikome Jaunimo dviračių žygio per Lietuvą dalyvius.
Jaunieji krikščionys demokratai numatytu maršrutu vyko per Lietuvą dviračiais,
pagerbdami parlamentinės tradicijos kūrėjus, krikščionis demokratus: Aleksandrą
Stulginskį, Mykolą Krupavičių, Antaną Tuminą, Vladą Jurgutį, kuriems 2005 m.
suėjo 120–125 metai nuo gimimo.
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2005 m. gruodžio mėn. LKD Panevėžio rajono skyriaus valdyba savo pareiškimu gynė Vadoklių bažnyčios kleboną Vidmantą Karecką, kuriam buvo mesti
kaltinimai dėl priekabiavimo prie Lėno pradinės mokyklos pirmokių. Apie šiuos
absurdiškus ir neteisėtus kaltinimus Elena Augulienės parašė straipsnį laikraštyje
„XXI amžius“, buvo nutarta paremti kunigą morališkai. Tam tikslui buvo surengta
išvyka į Vadoklių bažnyčią su maldomis ir giesmėmis.
2006 m. Sausio 13-ąją minėjome prie Laisvės paminklo jau kartu su konservatoriais ir Kultūros centru. Konservatorių grupės pirmininkė Nijolė Krisiūnienė
paminėjo žuvusiuosius už Lietuvos laisvę, krikščionių demokratų ansamblis „Svaja“
dainavo patriotines dainas, laikydami degančias žvakes rankose, paprašėme pagerbti
žuvusiuosius tylos minute, sudėjome žvakeles prie paminklo. Kalbėjo seniūnas
Vladas Chirv, jo pastangomis buvo sukrautas aikštėje laužas. Prie liepsnojančio
laužo dainavome, deklamavome, vaišinome atėjusius ramygaliečius ir svečius arbata,
sausainiais. Prie degančio laužo buvo jauku ir nešalta. Tai labai priminė tikrąją
Sausio 13-ąją Vilniuje. Kovo 11-ąją, Nepriklausomybės atkūrimo dieną, minėjome
kartu su Kultūros centru prie Laisvės paminklo. Pradėdami minėjimą sugiedojome
himną. Kalbėjo Kultūros centro direktorė Inga Pečeliūnienė, Panevėžio rajono savivaldybės meras Povilas Žagūnis ir Ramygalos seniūnas Vladas Chirv. Ansamblis
„Svaja“ padainavo patriotinių dainų. Minėjimo pabaigoje I. Pečeliūnienė įdavė į
rankas dainininkams trijų spalvų balionus ir paprašė su daina paleisti juos į orą.
Balionų trispalvė pakilo virš aikštės medžių ir vėjo nešama nuskriejo į padangę.
Žiūrėjome ir gėrėjomės. Tai buvo įspūdingas vaizdas.
Bėga metai, mėnesiai ir dienos. Taip mes ramygaliečiams primename tautinių
švenčių svarbą, primename, kad tai mūsų istorija, jos nevalia pamiršti. Taip pat
visiems primename, kad esame LKD partijos nariai, dirbame patriotinį darbą savo
Ramygalai ir Lietuvai. Gražiomis dainomis su ansambliečiais garsinome krikščionis
demokratus ne tik savo rajono miesteliuose, bet ir už jo ribų. Važiuodavome, kur
tik pakviesdavo, savo transportu, dar ir sumuštinių įsidėdavome. Rengdavome
minėjimus, patiko žiūrovams mūsų dainos, jas pritaikydavome pagal šventės turinį,
Lietuvos krikščionių
demokratų partijos
Ramygalos grupė
švenčia Užgavėnes
su kaukėmis
Ramygalos miesto
aikštėje. 2011 03 08
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Lietuvos krikščionių demokratų partijos Ramygalos grupės ansamblis
„Svaja“ koncertuoja Garuckų kaimo vakaronėje. Kairėje: Elena Augulienė,
Danutė Šidlauskienė, Adelė Nikštelienė, Elvyra Meškonienė, Stasė Kučienė,
Liuda Karvelienė, Elvyra Markevičienė, Ona Janulienė; antroje eilėje:
Zenonas Augulis, Julius Kraujelis, Viktoras Balakauskas. 2004 08 22

tarp dainų dar eilėraščių posmelius įterpdavome, patys jausdavome tos šventės
pilnatvę, jautėmės laimingi, kad galime visa tai daryti. Koncertavome Ukmergºs
rajono L¸no miestelyje per šv. Antano atlaidus, buvome Utenojê, Anykščiuosê,
Zarasuosê, Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos kongresuose.
Po gerai pasisekusio Motiejus Valančiaus minėjimo teko Kultūros namų
salėje organizuoti Draugystės popietes, kur suvažiuodavo iš viso rajono miestelių
krikščionys demokratai. Dar pakviesdavome svečių iš kitų partijų ir įstaigų vadovų.
Būdavo labai gražios šventės, koncertuodavo visi, kas tik sugebėdavo. Atsiveždavo
visi savo vaišių, po koncerto vykdavo smagios vakaronės. Pasilinksmindavome,
pasidalydavome darbo patirtimi, pasveikindavome vieni kitus vardadienio ar gimtadienio proga. Šių gražių švenčių mums pavydėdavo mažesnės partijos ir pripažindavo Ramygaloje Krikščionių demokratų partijos pranašumą. Ne vieną vasarą
koncertavome Garuckÿ kaime netoli Ramygalos, kur gyveno buvęs Seimo narys
Virmantas Velikonis. Kad ir skirtingų partijų, bet mūsų renginiai jam patikdavo.
2008 m. Tėvynės sąjungos ir Krikščionių demokratų partijos priėmė sprendimą sujungti abi dešiniąsias partijas. Tai sugalvojo Tėvynės sąjunga, o krikščionys
demokratai įkalbinėjami sutiko, tad rinkėjai rinkimuose balsavo už vieną partiją.
Tai buvo klaida, nes deputatų dvigubai nebuvo išrinkta nei savivaldybių rinkimuose, nei į Seimą. Krikščionys demokratai visai sumenko, nes visur pirmauja
Tėvynės sąjunga. Savivaldybių rinkimuose krikščionys demokratai daug kur buvo
diskriminuojami, ne pagal įstatymą traukiami į sąrašus, o teisybės, kad ir ieškojo,
nesurado. Po partijų susijungimo viršūnėse, turėjome jungtis ir rajono kuopose.
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Nors Ramygalos krikščionys demokratai gerai sutarė su Tėvynės sąjunga, bet
jungtis neskubėjome. Kai gavome paskutinį raštą tuo klausimu, tada 2008 m.
gruodžio 27 d. surengėme bendrą susirinkimą ir susijungėme. Pirmininke buvo
išrinkta Elena Augulienė, o pavaduotoja – buvusi Tėvynės sąjungos grupės seniūnė
Nijolė Krisiūnienė, sekretore – Lina Orieškienė. Susijungę į vieną partiją, dirbame
kaip ir anksčiau. Minime tautines šventes, sukaktis, bet darbas dabar nebe toks
patriotinis. Žmonės pradėjo nusivilti partijomis, nebetiki politikais. Valdančiuosius
kritikuoja opozicija, o kai ateina į valdžią, vėl sukasi tas pats ratas.
2012 m. minėjome 1991 m. Sausio 13-osios tragiškus įvykius, gegužės 20 d. –
Kariuomenės ir partizanų dieną. Liepos 6-ąją vėl susirinkome prie paminklo giedoti
Lietuvos himno, po to ilgai koncertavome, linksminome žiūrovus.
Artėjo rudenį Seimo rinkimai, mūsų partijos buvo iškeltas Seimo narys Petras Luomanas. Reikėjo daug dirbti, agituoti, kad pasiektume rezultatų. Kadangi
mūsų partija buvo valdžioje, daug kas nepatenkinti, tad bus sunki rinkimų kova.
Greitai prabėgo Lietuvos Nepriklausomybės 25 metai. Sensta mūsų partijos
nariai, visi senstam ir darbas nebe tas. Jaunesni sunkiai ateina į mūsų partiją,
daug jaunimo emigravę, vieni susižavi naujai susikūrusiomis partijomis, kiti visai
nenori dalyvauti jokiose partijose.
Ir dabar tvarkome partizanų kapus, prieš šventes papuošiame partizanų
paminklines lentas, prie paminklo padedame gėlių, uždegame žvakutes.
2010 m. Lietuvos krikščionių demokratų partijos atkūrimo 20-mečio proga
buvau apdovanota jubiliejiniu medaliu „Lietuvos krikščionių demokratų partijai
100 metų“. Partijos pirmininkas Valentinas Stundys įteikė medalį už krikščionių
demokratų vertybių skleidimą.
2011 m. gavau padėką iš Ramygalos kultūros centro „Už paramą organizuojant renginius ir patriotiškumą“ (direktorė Inga Pečeliūnienė).
2012 m. paminėjome Krikščionių demokratų kuopos įkūrimo 20-metį Ramygaloje.
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Lietuvos socialdemokratų partija
Ramygalos krašte
Loreta Kubiliūnienė

Virmantas Velikonis, ilgametis Ramygalos kolūkio vadovas,
LR Seimo narys, Panevėžio rajono Garbės pilietis (pirmas dešinėje),
su ramygaliečiais: Irena Zubauskiene (pirma kairėje), Maryte Čeponiene
(antra kairėje), Žaneta Dangveckiene (trečia kairėje), Vladislava
Šegamogiene (trečia dešinėje) ir kt. Iš Ramygalos bibliotekos archyvo

Panevėžio rajone Socialdemokratų partija vienija 430 narių. Ramôgalos grupė
yra viena didžiausių, jos sąraše – 70 žmonių. Pirmasis Socialdemokratų partijos
nario pažymėjimas 1990 m. buvo įteiktas Aukštådvario gyventojai Eugenijai Bezoraitienei. Netrukus jau nedidelė žmonių grupelė vaikščiojo po kiemus, skleidė
socialdemokratines idėjas, ragino žmones stoti į partiją. Labai didelę teigiamą įtaką
partinės grupės augimui ir Socialdemokratų partijos (LSDP) populiarumui 2001 m.
padarė Virmantas Velikonis (1934–2012), Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio, Seimo
narys, Panevėžio rajono Tarybos narys.
Nuo 2001 m. LSDP grupės pirmininku išrinktas aktyvus ramygalietis Zigmas
Bezoraitis, kurio dėka grupė sparčiai plėtėsi. Dažnai buvo organizuojami susitikimai
su valdžios atstovais, bendradarbiaujama su kitomis grupėmis, ypač krekenaviškiais,
vykstama į įvairias ekskursijas, lankomasi Seime, aktyviai dalyvaujama sąskrydžiuose. Vykdomos ir socialinės akcijos, padedama partijos bičiuliams ir socialiai
pažeidžiamiems žmonėms. 2010 m. jaunasis socialdemokratas iš Dembåvos Domas
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Antanas Pocius, Panevėžio r. savivaldybės vicemeras (pirmas dešinėje),
Domas Petrulis, LR Seimo narys (antras dešinėje), Česlovas Juršėnas
ir Vytautas Zimnickas konferencijoje „Virmantas Velikonis – žmogus,
pralenkęs laiką“ Ramygalos kultūros centre. 2014 m. spalio 29 d.
Iš Ramygalos kultūros centro archyvo

Petrulis aktyviai įsitraukė į Ramygalos kultūrinį gyvenimą, kartu su jos nariais
organizavo socialines akcijas, didelį indėlį įnešė į Kultūros sostinės projektą. Tai
jam suteikė nemažai pranašumo rinkimuose į rajono Tarybą, o vėliau – ir į Seimą.
Ramygala, po V. Velikonio neturėjusi savo atstovų Pånevėžio rajono savivaldybės
taryboje, 2011 m. pagaliau laimėjo rinkimuose, Savivaldybės tarybos nariu tapo
Ramygalos seniūnijos gyventojas Antanas Pocius. Sudarius koaliciją su Valstiečių
Lietuvos
socialdemokratų
partijos Ramygalos
grupės pirmininkė
Loreta Kubiliūnienė.
Iš Ramygalos
bibliotekos archyvo
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sąjunga, Antanas Pocius buvo išrinktas Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotoju. Savivaldybės tarybos rinkimų
sąrašuose šiuo metu yra net 6 Ramygalos seniūnijos atstovai.
Ir nors socialdemokratai paprastai gauna 4 vietas savivaldybės taryboje, vis dėlto didelis indėlis tenka ir likusiems,
surinkusiems partijai didelę dalį balsų. 2012 m. rinkimų į
Seimą sąrašuose buvo du ramygaliečiai – A. Pocius ir Loreta
Kubiliūnienė. Jų pavardės buvo sąrašo gale, bet tikslas, kad
Panevėžio rajono kandidatai patektų į Seimą, pasiektas. LSDP
narys D. Petrulis buvo išrinktas atstovauti Panevėžio rajono
rinkėjams Lietuvos Respublikos Seime. 2013 m. Ramygalos
grupės pirmininke išrinkta L. Kubiliūnienė. Ji taip pat yra
ir LSDP Panevėžio rajono skyriaus pirmininko A. Pociaus
pavaduotoja. Kasdienis bendravimas su žmonėmis padeda
geriau suprasti situaciją, priimti ar siūlyti sprendimus. LSDP
Ramygalos grupė ir toliau laikosi socialdemokratinių idėjų,
kurioms svarbiausia – žmogus.

Lietuvos
socialdemokratų
partijos Panevėžio
rajono skyriaus
pirmininkas
Antanas Pocius.
Iš asm. archyvo
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Ramygalos rajono centrinė taupomoji
kasa 1951–1984 metais
Elena Augulienė

Taupomoji kasa pradėjo veikti 1951 m. Panevėžio g. 5, devynių arų žemės
sklype, kur buvo senelių namai (per karą jie buvo sudaužyti). Iš kaimo buvo
atvežtas medinis namas ir greitai, sovietiškai pastatytas, beveik be jokių pamatų,
nes per naktį paliktas vanduo žiemą užšaldavo. Malkoms laikyti buvo suręstas
ūkinis pastatas.
1958 m. baigusi Kauno finansų-kredito technikumą aš, Elena Vasiliauskaitė,
atvykau į Ramôgalos centrinę taupomąją kasą dirbti kontroliere. Baigusi technikumą buvau paskirta į Anykščiÿ centrinę taupomąją kasą buhaltere, bet, tuometinės
vedėjos Guigienės pakviesta, sutikau dirbti Ramygaloje.
Įstaigoje buvo didelis kambarys – klientų salė, kur dirbo kontrolierius ir
kasininkas, buvo vedėjos kabinetas ir buhalterija. Kasininke tada dirbo Genė Rinkevičiūtė (pardavėjos Elenos Račinskienės sesuo). Labai gera, draugiška moteris,
greitai susidraugavome, pasitardavome įvairiais klausimais.
Vyriausiąja buhaltere dirbo Kriukaitė, sunkaus būdo, mėgdavo visus aprėkti,
rodydavo valdžią, net vedėja Guigienė nebeapsikentusi pradėdavo ją auklėti. Tada
prasidėdavo jų abipusis karas.
Dirbo trys sargai: Mykolas Samėnas, Anelė Margevičienė, trečio pavardės
nebeprisimenu. A. Margevičienė dar dirbo valytoja, kūrendavo krosnis. Visi buvo
geri, draugiški žmonės. Kai sužinojo, kad aš ne komjaunuolė, pasikalbėdavome
įvairiausiomis temomis. Važiuodavome kartu į talką, į kolūkį runkelių, bulvių
kasti, nes tada buvo tokia tvarka. Įsakydavo iš partijos komiteto ir vedėja turėdavo paskirti žmones talkai, nesvarbu, kad jie neturėjo darbo drabužių ir apavo.
Pirkome, skolinome, dar pietums maisto reikėdavo įsidėti, parduotuvėse nebuvo
ko pirkti. Parėję iš darbo prisikepdavome blynų, o kitą dieną anksti sunkvežimiais į kolūkio laukus išveždavo. Parvažiuodavome šlapi, purvini, daugiausia tai
buvo spalio ir lapkričio mėnesiais. Taip paaukodavome sekmadienius. Neleisdavo
minėti Visų šventųjų nei Vėlinių – mirusiųjų dienos, bet paslapčiomis, naktį, vis
vien aplankydavome kapines.
Bėgo metai. Vyriausioji buhalterė Kriukaitė išvyko į savo kraštą, o aš, Elena
Vasiliauskaitė-Augulienė, iš kontrolieriaus pareigų buvau perkelta dirbti vyriausiąja
buhaltere. Kontroliere pradėjo dirbti Genė Mykolaitienė. Tuo pačiu metu išvykus
Genei Rinkevičiūtei, kasininke buvo priimta Janina Kybartienė. Kitame taupomosios kasos namo gale buvo šiokie tokie kambariai gyventi darbuotojams. Vedėja
Guigienė gyveno kambaryje su virtuvėle, o išvykus Kriukaitei viename kambarėlyje
apsigyveno Janina Kybartienė. Tuo metu, kad ir mažame kambarėlyje, žmonės
džiaugėsi gavę kur prisiglausti. Mes nuomojome privatų butą, kambarį ir virtuvę,
pas Povilą Jušką, toje pačioje Panevėžio gatvėje. Ramygalos rajono centrinei taupomajai kasai priklausė rajono taupomųjų kasų agentūros, kurios veikė prie pašto
skyrių: Vadõklių, Šilÿ, Truskavõs, A¹ciškio, Krekenavõs, Lučių, Žibartónių, ¨riškių,
Bãrklainių, Uli¿nų. Visos šios taupomosios kasos dokumentus laiškais atsiųsdavo
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į Centrinę taupomąją kasą, juos reikėjo pagal buhalterijos reikalavimus sutvarkyti;
jei būdavo klaidų, skambinti telefonu, kad darbuotojas surastų žmogų ir ištaisytų
orderį, sutvarkytų taupomąją knygelę. Darbas buvo nelengvas, reikalavo daug
atidumo, kad nebūtų praleista klaidų. Daugiausia operacijų atlikdavo Centrinė
taupomoji kasa: priimdavo, išduodavo indėlius, parduodavo 3 proc. obligacijas,
jei važiuodavo į Rusiją, išduodavome vertybinius popierius-akredityvus, kad nereikėtų vežti pinigų. Pervedimai tada dar nelabai buvo populiarūs. Priimdavome
mokesčius: žemės, už butą, elektrą, mokėdavome daugiavaikėms motinoms pašalpas ir t. t. Su vedėja Guigiene turėjome vieną kartą per ketvirtį apvažiuoti visas
rajone esančias taupomųjų kasų agentūras prie pašto skyrių ir patikrinti jų darbą.
Transporto nebuvo, reikėjo prisitaikyti, tekdavo pėsčiomis eiti, dviračiais važiuoti
ar samdyti mašiną. Atlyginimo gaudavau 67 rublius, vedėja gaudavo šiek tiek
daugiau, o kontrolierius ir kasininkas – apie 55 rublius. Šv. Kalėdų ir Naujųjų
metų švenčių niekada nematydavome, nes reikėjo indėlininkams priskaičiuoti
procentus ir parengti metines suvestines, vadinamuosius išrašus. Dirbdavome ir
naktimis, nes viską rašydavome ranka ir skaičiuodavome mediniais skaitytuvais.
Po kelis kartus reikėdavo perskaičiuoti, kol sueidavo balansas, o jei įsiveldavo
kapeikinės klaidos, tada kokias dvi savaites vargdavome. Ilsėtis nebuvo kada,
nes tik suvedus tiksliai išrašus galima buvo rengti metinį balansą, kurį turėjome
pristatyti į Vilniaus taupomųjų kasų valdybą nustatytu laiku.
Keičiantis pragyvenimo lygiui, didėjo pajamos taupomojoje kasoje. Buvo
išpildomi ir viršijami indėlių pritraukimo planai. Už planų viršijimą darbuotojai
gaudavo šiokias tokias premijas. Pradėjo atsigauti kolūkiai. Tai labai paveikė
taupomosios kasos pajamas. Kolūkiečių indėliai, sunešti į taupomąją kasą, viršijo
darbininkų ir tarnautojų pajamas. Kolūkiečiai pradėjo auginti daugiau gyvulių,
juos parduodavo, maistas jiems irgi mažai kainuodavo, todėl jie galėdavo daugiau
taupyti. Kolūkiečių praturtėjimą lėmė tai, kad kolūkių pirmininkai leido auginti
kolūkiečiams neribotą skaičių gyvulių, o to neleido kolūkių kūrimosi pradžioje.
1962 m. buvo panaikintas Ramygalos rajonas ir prijungtas prie Panevėžio. Visos
centrinės įstaigos buvo iškeltos į Panevėžį ir ten sujungtos. Ramygaloje liko Centrinės taupomosios kasos filialas – I eilės taupomoji kasa.
Prieš pat rajono panaikinimą vedėja Guigienė išvažiavo dirbti į Panevėžį. Į jos
vietą atvyko Emilija Janulytė-Balilionienė. Kadangi panaikinus Centrinę taupomąją
kasą, I eilės taupomojoje kasoje turėjo dirbti tik du darbuotojai, tai kasininkė ir
kontrolierius buvo atleisti, gavo išeitinę kompensaciją. Panevėžio centrinės taupomosios kasos vedėjas Janušauskas siūlė mums važiuoti dirbti į Panevėžį, bet dėl
gyvenimo sąlygų nė viena nenorėjome išvažiuoti. Paliko dirbti specialistus: Emiliją
Balilionienę ir mane, Eleną Augulienę.
Dirbti buvo nelengva, dažnai nusidriekdavo eilės prie langelių, nes operacijų
skaičius ir įvairovė vis didėjo. Daugėjo indėlininkų, prasidėjo atlyginimų pervedimas į indėlių sąskaitas, už parduotus gyvulius supirkimo punktai nebeduodavo
grynųjų pinigų, o pervesdavo pavedimu į indėlių sąskaitas. Klientų patogumui
vis daugėjo naujų operacijų, kurias reikėjo kruopščiai ir teisingai atlikti, ypač
išvykstant į tolesnius miestus, kad nesugadintume sau ir klientui nuotaikos. Labiausiai vargino darbas skaitytuvais ir ilgas rašymas. Indėlininkų skaičių jau žy425
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mėjome dešimtimis tūkstančių, o sumą – milijonais. Artėjant Naujiesiems metams
iš anksto skaičiuodavome indėlininkams procentus ir paskirtu laiku, daugiausia
naktį, važiuodavome į Panevėžio centrinę taupomąją kasą rengti išrašų mašinoms.
Panevėžio centrinė taupomoji kasa turėjo dideles skaičiavimo mašinas, kurios palengvino darbą, tik reikėjo labai teisingai išmušti, o dirbant per naktį visko
pasitaikydavo.
1970 m. Emilija Balilionienė išvažiavo į Panevėžį, tada į darbą buvo priimta
Bronė Budreikienė. Dirbo neilgai. Darbas su klientais buvo nelengvas, pablogėjo jos
sveikata, todėl išėjo iš darbo. Į jos vietą kasininke buvo priimta Emilija Ulienė. Su
ja teko dirbti apie dešimt metų, gera, sąžininga buvo moteris. Mes tada buvome
jaunos, auginome mažus vaikus, buvo nelengva, kai per dieną tik klientai ir vien
skaičiai, o po darbo – vaikai iš mokyklos ir darželių. Darbo valandos taupomojoje
kasoje buvo ilgos, baigę darbą su klientais turėdavome suvesti dienos balansą ir
bėgti į parduotuvę pirkti maisto. Dažnai rasdavome tuščias lentynas arba padėtų karvių kanopų, vėl reikėjo sukti galvą, ką pataisyti valgyti. Dabar, rašant šį
straipsnį, man atėjo mintis. O ką gi iš tikrųjų mes nusipirkdavome valgyti? Kai
atveždavo maisto produktų, parduotuvėje būdavo spūstis, nusipirkdavo tik tie, kurie
turėjo laiko, o mes dirbome. Ir taip iki 1984 m., išdirbusi Ramygalos taupomojoje
kasoje 26 metus, pablogėjus sveikatai, išėjau iš darbo. Išėjo ir Emilija Ulienė. Po
to dar, žinau, vedėja dirbo Birutė Vaitkevičienė, kasininkė Leckienė ir daug kitų.
Bet žmogus gyvas ne vien duona. Buvo ir atgaivos valandų. Kiekvieną
sekmadienį eidavome giedoti į bažnyčios chorą ir bent vieną kartą per savaitę į
kultūros namus – dainuodavome, šokdavome. Repeticijos vykdavo po darbo, ten
pamiršdavome visus rūpesčius.
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Vaistinės Ramygaloje
Regina Samsonienė

Farmacijos istorijos negalima atskirti nuo medi
cinos istorijos, nes jos abi vystėsi lygiagrečiai. Medicina
ir farmacija senos kaip ir pati žmonija.
Ramôgalos miestelis metraščiuose minimas jau
XIII amžiuje, o vaistinės įkūrimas žymimas 1888 m.,
kai Š¸tos vaistininko žmona Matilda Eidrigevičienė
gavo leidimą atidaryti Ramygaloje kaimo vaistinę.
Kadangi ji pati specialaus išsilavinimo neturėjo, tai
vaistininkus samdė. 1902 m. vaistinę nupirko J. Gai
damavičius. 1941 m. vaistinę nacionalizavus, J. Gai
damavičius paliekamas joje dirbti vedėju. Kartu su
juo vaistinėje dirbo ir jo duktė Kalniuvienė. Jiems
išsikėlus gyventi į Kauną, vaistinei pradėjo vadovauti
Baltaragienė. Vaistinėje asistentu dirbo vedėjos vyras
Ramygalos vaistininkas
Baltaragis ir pagalbinė darbuotoja.
Jonas
Gaidamavičius.
Nuo įkūrimo iki 1965 m. vaistinė buvo tose
pačiose patalpose, Panevėžio gatvėje. Laikui bėgant, Iš asm. archyvo
didėjo poreikiai, todėl esamos vaisti
nės patalpos nebetiko. 1965 m. vaistinė
perkeliama į suremontuotas ir vaistinės
reikalavimus atitinkančias nacionalizuo
tas klebonijos patalpas (dabar – Baž
nyčios g. 6).
Iš Baltaragienės vedėjos pareigas
perėmė iš Švenčioniÿ vaistažolių fabri
ko atvykusi vaistininkė J. Sinkevičienė
ir jos vyras farmacininkas J. Sinkevi
čius. Tuo metu vaistinėje dirbo 6–7
žmonės. Čia buvo gaminami akių lašai,
sterilios vaistų formos, milteliai, mikstū
ros, piliulės, supozitorijos, tepalai pagal
gydytojų išrašytus receptus. Vaistinė
taip pat aptarnavo Ramygalos ligoni
nę, polikliniką, Jotãinių invalidų namus
(dabartinį Jotainių psichoneurologinį
internatą), penkis apylinkėje buvusius
felčerinius medicinos punktus.
1986 m. spalio 29 d. pradėjo
veikti nauja vaistinė, pastatyta pagal
projektą, kuris jungė vaistinę su poli J. Gaidamavičius (pirmas kairėje) ir jo šeima
klinikos ir ligoninės pastatais. Vaistinės Ramygalos vaistinėje. Iš asm. archyvo
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Senoji Ramygalos
vaistinė Panevėžio g.
Loretos Kubiliūnienės
nuotr.

bendras plotas 250 m2. Prekiavimo salę, kurioje buvo laikomi pagaminti vaistai,
su asistentų kambariu jungė sukynė. Asistentų kambaryje buvo dviejų darbo vietų
stalas asistentams (gamindavo vaistus) ir stalas analitikui. Mikstūrų gamybai buvo
naudojama biuretinė sistema, kuri stovėjo ant asistentų stalo, taip pat sukynės,
kuriose buvo laikomi milteliai vaistų gamybai, ir stalo svarstyklės.
Asistentų kambarys langeliu buvo sujungtas su plovykla, kurioje buvo dvi
kriauklės vaistinės indams plauti, džiovyklos indų kaitinimui. Sterilioms vaistų
formoms gaminti buvo atskira patalpa, langeliu sujungta su plovykla. Taip pat
vaistinėje buvo ir autoklavinė pagamintiems steriliems vaistams kaitinti. Atski
rame kambaryje buvo laikomas spiritas. Asistentų kambaryje ant sienų pakabin
tose spintelėse buvo sudėtos „A“ sąrašui priklausančios medžiagos (nuodingos
vaistingosios medžiagos) ir kvapiosios medžiagos. Vaistinėje tuo metu dirbo apie
trylika žmonių; septyni specialistai, o kiti – pagalbiniai darbuotojai; dvi sanitarės,
dvi kasininkės, buhalteris.
Apie 2000 m. vaistinę privatizavus įkurta uždaroji akcinė bendrovė. Per
pastaruosius metus vaistinė labai pasikeitė, joje nustota gaminti vaistus, todėl
sumažėjo ir darbuotojų skaičius.
Naujoji Ramygalos
vaistinė, pastatyta
1986 m. Dariaus
ir Girėno g.
Marytės Čeponienės
nuotr.
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Šiuo metu Ramygalos miestelyje yra dvi vaistinės. Senoji vadinasi „Šeimos
vaistinė“, o 2007 m. gruodžio 29 d. įsikūrė vaistinė „Camelia“. Dabartinis prekių
asortimentas gerokai skiriasi nuo buvusio prieš dvidešimt metų. Be tradicinių ir
visiems žinomų vitaminų, maisto papildų, medicininės paskirties prekių, dabar
vaistinėje yra ir specifinių prekių, skirtų įvairioms organizmo problemoms spręsti,
gerai savijautai ir higienai. Nuolat plečiamas medicininės paskirties prekių asor
timentas, pirkėjai gali įsigyti nesudėtingų testų kepenų, diabeto rizikai įsivertinti
namų sąlygomis. Vis labiau plečiamas kosmetikos asortimentas. Čia galima įsigyti
homeopatinių, fitoterapinių preparatų. Ligoniai, kurie kreipiasi su individualiai
gaminamų vaistų receptais, per tris dienas juos gauna. Kompiuteriu jie užsakomi
iš gamybinės vaistinės Kaune ir būna pagaminti, o vežami su prekėmis, kurios
kiekvieną dieną pristatomos į vaistinę. Vaistinėje siūloma pasinaudoti išskirtinė
mis nemokamomis paslaugomis: pasitikrinti regėjimą, cholesterolio, cukraus kiekį
kraujyje, pasimatuoti kraujospūdį.
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Ramygalos amatininkai
ir tautodailininkai
Gražina Navalinskienė (Garuckaitė)

„Versmės“ leidyklos lokalinių tyrimų ekspedicijos narys Alvydas Samėnas
(antras dešinėje), ramygalietė Liudvika Marija Basijokienė (pirma dešinėje),
Ramygalos bažnyčios klebonas Edmundas Rinkevičius (pirmas kairėje),
Daiva Balbierienė (antra kairėje) ir kt. dalijasi įspūdžiais apie senąsias
Gudelių kaimo sodybas

Ramôgalos amatininkai visada buvo garsūs, žinomi ir aplinkinių vietovių
žmonėms. Jų paslaugų prašyti atvykdavo net iš Kėdãinių, Vadõklių, Pånevėžio
apylinkių. Juk tik ramygaliečiai amatininkai mokėdavo taip gražiai pasiūti suknelę,
švarką ar paltą, taip gerai pasiūti ar pataisyti batus, laikrodžius, išlieti iš vaško
žvakių, padaryti stalą, spintą, sofą, geldą, medinių šaukštų, nupinti kraitę ar pintinę.
Ramygaloje visą laiką gyvenantys žmonės dar prisimena batsiuvius Mykolą
Samėną, Juozą Bliuvą, Mykolą Šatkauską, Petrą Baltušką, siuvėjas Buliauskienę,
Šatienę, Bronę Klebonienę, Maldeikienę, laikrodininką Juozą Garucką, bitininką
ir sodininką A. Kunską. Visi šie amatus pasirinkę ramygaliečiai buvo darbštūs,
sąžiningi, kruopščiai atlikdavo kiekvieną darbą.
Pasiūti ar taisyti batus Ramygalėjo galėjo ne vienas batsiuvys. Tačiau greičiausiai šį darbą mokėdavo atlikti Mykolas Samėnas (1913–2003). Žinoma, jam
padėdavo dirbti abu augantys sūnūs. Robertas ir Alvydas, išmokę darbštumo iš
tėvo, vėliau tapo atsakingi darbuotojai: Robertas – tarnautoju, o Alvydas, įgijęs
bibliotekininko profesiją, dirbo Vilniaus universitete dėstytoju, Kauno apskrities
viešosios bibliotekos direktoriumi.
Siuvėjos ramygalietėms buvo labai reikalingos prieš atlaidus. Juk visos norėjo
pasipuošti naujomis suknelėmis, gražiai atrodyti. Todėl ne viena siuvėja siūdavo
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Ramygaliečiai: Antanas Klebonas (pirmas kairėje), Bronė Klebonienė
(antra kairėje), Gražina Garuckaitė (Navalinskienė), Juozas Garuckas
(pirmas dešinėje), džiaugiasi ankstyvu ir šiltu 1972 m. pavasariu

Jonas Klebonas, uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“
vyriausiasis technologas, atvyko į Vokietiją dalytis darbo patirtimi

joms sukneles ir dieną, ir naktį. O sekmadieniais ir atlaidų dienomis Ramygalos
bažnyčia ir centrinės gatvės švytėdavo nuo įvairiaspalvių šilko suknelių. Ypač
daug užsakymų iš Vadoklių ir iš kitų vietovių sulaukdavo Bronė Klebonienė,
gyvenusi Ramygalos pakraštyje, netoli magistralės Ka÷nas–Panevėžýs. Kaimynai
stebėdavosi, kaip ši moteris spėja ir visus ūkinius reikalus susitvarkyti, ir sodybą
prižiūrėti, ir vaikus auginti, ir tiek daug suknelių pasiūti. Labai daug darbų jai
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J. Garuckas (pirmas dešinėje), jo sesuo Pranė
Garuckaitė (Kenstavičienė), brolis Donatas
Garuckas (pirmas kairėje), gyvenęs Pašilių
kaime, 1932 m. Kaune
J. Garuckas, Ramygalos laikrodininkas, taiso
rankinį laikrodį

padėdavo atlikti vyras Antanas ir sūnus Jonas, kuris užaugęs ir baigęs studijas
tapo inžinieriumi, uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ vyriausiuoju
technologu. O B. Klebonienei darbštumo ir vikrumo tikrai buvo galima pavydėti.
Laikrodžius taisyti (tada buvo tik mechaniniai) vyrams ir moterims reikėdavo dažnai. Tai sustodavo jie, tai skubėdavo valandas rodyti, tai vėlindavo. Visus
laikrodžius greitai pataisydavo laikrodininkas Juozas Garuckas. Gimęs ir augęs
Pašiliÿ kaime, daugiavaikėje kalvio šeimoje, būdamas aštuoniolikos metų, dar su
keliais bendraamžiais pašiliečiais pėsčiomis iškeliavo į Latviją, į Rygą mokytis
amatų. Išmokę taisyti radijo aparatus, statyti bažnyčių bokštus, žemės ūkio darbų,
grįžo į Lietuvą. Vieni dirbo Kretingoje, kiti – Vievyje, o Juozas Garuckas – Kaune.
Prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. J. Garuckas su žmona (ramygalietė
M. Baltrūnaitė) ir sūnumi Rimantu grįžo į Ramygalą. Apsigyveno Liūnų (dabar
Savanorių), paskui Liaudies (anksčiau – Varšuvos) gatvėje. Ir pradėjo ramygaliečiams
taisyti sieninius, rankinius, kišeninius laikrodžius, žadintuvus. Teko jam ne kartą
ir Ramygalos bažnyčios laikrodžius taisyti. Darbas buvo nelengvas: pasitaikydavo
labai sudėtingų mechanizmų, kartais tekdavo laikrodį sureguliuoti, kad pradėtų
normaliai veikti. Ypač sunku būdavo taisyti šveicarų gamybos laikrodžius, gauti
jiems detalių. Tekdavo jų ieškoti Panevėžyje, Kėdainiuose ar pačiam gaminti. Buvo
ir kitų sunkumų: ištisas dienas reikėdavo sėdėti prie taisomų laikrodžių susilenkus, įsitempus, atidžiai apžiūrinėti kiekvieną detalę. Reikėjo išmokti ir su įvairių
charakterių žmonėmis bendrauti. Mokėjo jis ir kitų darbų daugybę atlikti: žemę
arti, akėti, iš medžio stalą, etažerę ar lovą padaryti, šaukštus ir peilius išdrožti,
radijo aparatus ir kitus mechanizmus taisyti. Užaugino du vaikus: sūnų Rimantą ir
432

I S T O R I J A . N E P R I K L A U S O M O S L I E T U V O S AT K Ū R I M A S

Kineskopų automatinių surinkimo linijų įrengimo įmonėse būdus
ramygalietis Rimantas Garuckas (pirmas kairėje) aptaria su
bendradarbiu, „Ekrano“ darbuotoju
Gamtos mokslų daktaras Rimvydas Kunskas (antras kairėje), Ramygalos
seniūnas Valdas Chirv (trečias dešinėje), ramygaliečiai: Vincas Šidlauskas
(pirmas kairėje), Asta Žemkauskienė (antra dešinėje), Liudvika Marija
Basijokienė (pirma dešinėje), Gražina Navalinskienė (antroje eilėje) aptaria
„Versmės“ leidyklos lokalinių tyrimų rezultatus Ramygalos bibliotekoje.
2012 m.

433

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

dukrą Gražiną. Tėvo gabumus technikai
paveldėjo sūnus Rimantas, studijavęs
Kauno politechnikos institute (dabar –
Kauno technologijos universitetas). Jis
įgijo inžinieriaus mechaniko profesiją,
dirbo Panevėžio „Ekrano“ gamyklos
Nestandartinių įrenginių cecho viršininku, vyriausiojo mechaniko pavaduotoju ir kt.
Visi Ramygaloje dar prisimena
nepaprastai įdomiai sutvarkytą, įvairiais dekoratyviniais medžiais, augalais Ramygalietė, tautodailininkė Danutė Ulienė
apsodintą bitininko ir sodininko Albino eksponuoja savo dirbinius iš vytelių Panevėžio
Kunsko sodybą pamiškėje. Ramyga- dailės galerijoje
liečiai dažnai užeidavo ne tik sodyba
pasigrožėti. Visiems patikdavo jo padaryti bičių aviliai, ne vienas įsigydavo liepų
medaus nuo rudens darganų ir žiemos šalčių atsiradusioms ligoms gydyti. Albino
Kunsko ir Agnietės Kunskienės užauginti vaikai buvo darbštūs, gerai mokėsi,
domėjosi gamta, gamtotvarka, žaliąja architektūra (dukra Nijolė), mechanika (sūnus Saulius), kinematografija (sūnus Vitas). O sūnus Rimvydas, baigęs Ramygalos
vidurinę mokyklą, studijavo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete, atliko
daugybę mokslo tiriamųjų darbų, apgynė disertaciją, yra gamtos mokslų daktaras,
apdovanotas už mokslinę veiklą Valstybine Jono Basanavičiaus premija, dirbo
Vilniaus universitete, LR Mokslų akademijos Geologijos ir geografijos institute,
LR aplinkos apsaugos departamente.
Labiausiai ramygaliečius stebina tautodailininkės Danutės Ulienės dirbiniai
iš vytelių. Iš pradžių pynimas iš vytelių Danutei tebuvo amatas, nes pindavo
tik mažas lėkštutes ir pintinėles. Tačiau vėliau jos padaryti darbai: padėklai, paveikslai, paukščiai, didelės lėkštės, įvairios dėlionės – išgarsino ją. Nors visa tai
D. Ulienės darbų
paroda Ramygalos
bibliotekoje
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meistriškai padaryti nelengva: reikia ir vytelių rasti, mokėti jas išmirkyti, reikia
iš jų sudėtingus gaminius nupinti. Bet atpildas būna malonus: daugybė padėkų,
žmonių šypsenos, kvietimai dalyvauti parodose. O svarbiausia – tapo Tautodailininkų sąjungos nare, visada kviečiama eksponuoti savo darbus ir Panevėžio dailės
galerijoje, ir Aukštaitijos regiono liaudies meistrų kūrinių parodose, ir Ramygalos
„Voro galerijoje“. Juk tik ji vienintelė taip meniškai sugeba nupinti ir angelus, ir
šukines, ir pasagas, ir ožkas su ožiukų būriu. Dar viena Danutės Ulienės svajonė – tapyti. Jau ir pirmieji jos piešiniai visiems labai patinka. Jos darbus teigiamai
vertina vyras Romas, taip pat meniškai piešiantis, kuriantis eilėraščius. O svarbiausia – jos tapybos darbai labai patinka jos vaikams. Jais žavisi ir Ramygalos
gimnazijos Kraštotyros muziejaus vadovė Irena Zubauskienė, jau dabar sauganti
muziejuje Danutės Ulienės padovanotus gandrus ir kitus vertingus dirbinius, meniškai nupintus iš vytelių. Nepaprastai įspūdingai atrodo jos kūrinys iš vytelių,
puošiantis vieno ispanų verslininko kavinę, ir visi Kauno meno dirbinių įmonėms
nupinti iš vytelių įvairūs jos darbai.
Taigi galima džiaugtis ir didžiuotis, kad Ramygalos žemė tokia derlinga:
išaugino daug mokslininkų, menininkų, inžinierių, gydytojų, kalbininkų, kunigų,
kultūros darbuotojų, patriotų, gyvybę dėl Tėvynės laisvės ir Nepriklausomybės
paaukojusių, mokytojų, technikų, daugybę gabių amatininkų.
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Ramygalos krašto žemės ūkis
Marija Sereikienė

Visas XX šimtmetis pasižymėjo
didelėmis Lietuvos žemės ūkio reformomis: valakų sistemos panaikinimas,
dvarų parceliacija, vėliau – kolektyvizacija ir vėl naujų stambių ūkių kūrimas.
XX šimtmečio pradžioje apie 40
proc. Lietuvos žemės valdė dvarininkai,
o apie 40 proc. priklausė caro valdžiai.
Didelė dalis dvarų ėmėsi gyvulininkystės produktų gamybos. Dvarų žemėse
jau seniau sėjo dobilus, žemę dirbo
geležiniais padargais, pradėtos naudoti
mineralinės trąšos. Kai kurie dvarai
įvedė daugialaukę sėjomainą, pradėjo
drenuoti žemę.
Valstiečiai valdė pusę Lietuvos
žemės. Aukštaitíjoje, taip pat ir Ramô
galos apylinkėse, žmonės gyveno gatvi
niuose kaimuose, žemę dirbo medinėmis žagrėmis. Po XV a. valakų refor- Ramygalos krašto valstietis. Iš Ramygalos
mos (1557 m.) žemė valstiečiams buvo gimnazijos Kraštotyros muziejaus archyvo
išdalyta rėžiais. Lietingais metais javai
išmirkdavo, o bulvės supūdavo. Žemė, suskirstyta rėžiais, trukdė valstiečiams išsikasti bent griovius. Išeitis iš valakų reformos buvo kaimų skirstymas į vienkiemius.
Caro ministras pirmininkas P. Stolypinas 1906 m. paskelbė kaimų skirstymą
į vienkiemius. Jis taip pat skatino kurti kooperatyvus.
Per visą tarpukario Nepriklausomybės laikotarpį buvo sukurti nauji vienkiemiai, kurių kiekvienas vidutiniškai turėjo 10,4 ha žemės. Skirstymas į vienkiemius
iki Antrojo pasaulinio karo dar nebuvo baigtas. Be visų vienkiemių, į kolektyvizaciją dar pakliuvo apie 7 650 rėžinių kaimų.
Iš kaimo išsikėlę į vienkiemius Ramygalos ir kitų kraštų ūkininkai pajuto
laisvę, suprojektavo sėjomainą, augino dobilus, praturtinančius žemę azotu.
Jie nebegynė į tolesnes kaimo ganyklas ne tik galvijų, bet ir kiaulių, žąsų.
Kūrimasis buvo sunkus: trobesių perkėlimas, naujos statybos, sodų sodinimas.
Tačiau gyventojai tuos sunkumus greitai įveikė.
Antroji žemės reforma prasidėjo 1919 m. Iš dvarų buvo nusavinta naudojama žemė, miškai, vandenys, paliekama centruose 80 ha (vėliau 150 ha). Lietuvos
savanoriai, dvarų kumečiai ir kiti bežemiai gavo tik po 8 ha žemės.
Šios antros reformos sumanytojas buvo kunigas Mykolas Krupavičius, ilgai
ėjęs žemės ūkio ministro pareigas. Motyvas buvo, kad 30 proc. žemės dirvonavo,
be to, norėta išvengti lenkinimo, kuris iš dvarų ir plito.
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Dėl žemės trūkumo 25–30 tūkstančių žmonių kasmet emigruodavo. Tik
dvarus susmulkinus atsirado galimybė aprūpinti žeme tuos, kurie norėjo likti
žemdirbiai. Be to, žmogus, dirbdamas savo mažame ūkelyje, dirba produktyviau.
Dr. B. Povilaitis 1988 m. Toronte išleistoje knygoje šią žemės reformą vertino kaip labai svarbią. Naujakuriams reikėjo ne tik finansinės, bet ir techninės
pagalbos. Buvo gauta 90 mln. litų paramos, kurios toli gražu nebepakako. Tačiau
niekas negali išmatuoti teigiamos žemės reformos įtakos socialiniams reikalams
kaime pertvarkyti.
Ne visi, gavę žemės, reforma buvo patenkinti. Ne visi savanoriai gavo
žemės. Tik 68,5 proc. pašauktųjų buvo aprūpinti. Be to, 8 ha ūkis buvo per
smulkus prekinės produkcijos gamybai. Už gautą žemę reikėjo mokėti išperkamuosius mokesčius.
32,7 proc. naujakurių buvo prasiskolinę, 29 proc. jų vaikų ėjo tarnauti pas
ūkininkus. Vaikų mirtingumas kaime buvo 17 proc., o Lietuvos vidurkis – 12 proc.
Žemės ūkio našumas buvo didinamas naudojant trąšas. Azoto ir kalio trąšomis ūkininkai savo laukų beveik netręšė (jų buvo įvežama nuo 2 500 iki 7 000
tonų). Fosforo trąšomis jau caro laikais buvo tręšiami žiemkenčiai, taip pat gausiai
žiemkenčiai buvo tręšiami ir mėšlu. Kiekviename lauke jo būdavo išbarstoma
apie 50 tonų į hektarą.
Žemę ūkininkai dirbo vienvagiais plūgais, akėčiomis, mediniais rėmais,
drapakais.
Daugelyje ūkių laukai buvo piktžolėti: varpučiai, usnys, pienės, šalpusniai,
svėrės, garstukai „puošė“ laukus, alino pasėlius.
Pradėtos naudoti augalų apsaugos priemonės – imta sėklą beicuoti. Nei
pesticidų, nei herbicidų dar nežinota. Palyginti su prieškario laikotarpiu, labai
padidėjo ūkių derlingumas. Tada žemė davė tik 9 cnt/ha, o Nepriklausomybės
metais derlius siekė iki 12 cnt/ha.
Iki Antrojo pasaulinio karo Ramygalos seniūnijoje dauguma žmonių gyveno
kaimuose. Maisto produktais jie apsirūpindavo patys, dalį jų parduodavo turguose.
Ramygalos miestelyje turgūs vykdavo trečiadieniais. Ūkininkai arklių traukiamais
vežimais suvažiuodavo iš kaimų su paršeliais, avimis, veršeliais. Vyrai prekiaudavo
grūdais, arkliais, kitais galvijais, o moterys atveždavo kiaušinių, varškės, sūrio,
sviesto, grietinės, rūkytų gaminių. Po keletą litų mokėdavo rinkliavos mokestį už
vietą turguje. Aikštė ir pagrindinė gatvė buvo grįstos akmenimis.
Čia pat, priešais dabartinę gimnaziją, veikė Kizio vadovaujama pieninė, sviesto
gamykla. Į ją iš visų kaimo pieninių suveždavo jau separuoto pieno grietinėlę.
Visi kaimo gyventojai laikė karvių, kiaulių, paukščių. Kiekvieną rytą į kaimuose
specialiai pastatytas pienines sunešdavo ar surinkdavo pieną. Čia pat kas dešimt
dienų tikrindavo pieno riebumą, pieną separuodavo ir visą gautą grietinę, pagal
pristatyto pieno kiekį, padieniui veždavo į Ramygalos pieninę. Nugriebtą pieną
grąžindavo ūkininkams, kurie juo skanindavo pašarus paršams ar veršeliams.
Pagal nustatytą riebumą ir pristatytą pieno kiekį su gyventojais atsiskaitydavo
pieno surinkimo punkto vedėjas.
1927 m. pradėjo veikti pusiau valstybinė, pusiau visuomeninė organizacija –
Žemės ūkio rūmai. Apie 90 proc. jų lėšų buvo biudžetinės. Tai buvo valstybės
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Ramygalos turgus
iki Antrojo
pasaulinio karo

Ramygalos pieninė

pašalpų skirstymas ūkininkams už veislinius gyvulius, už kultūrines pievas, už pavyzdinius trobesius. Be to, jie turėjo leidybos įstaigą. Apie 100 tūkstančių ūkininkų
skaitė „Ūkininko patarėją“ ir jo priedus. Rūmai globojo daugybę ūkinių organizacijų, taip pat jaunųjų ūkininkų ratelius. Juos ėmė steigti 1929 m., o 1940 m. jau
buvo 1 283 rateliai, 45 000 narių.
Per Pirmąjį pasaulinį karą Lietuvoje buvo 207–400 ūkių, nepriklausomoje
Lietuvoje jų skaičius išaugo iki 354 800. Lietuva tapo smulkių ūkių kraštu.
Kaip teigiamą reiškinį tenka pažymėti, kad Lietuvoje valstiečiai išmoko
auginti geros kokybės bekonus, gaminti pirmos rūšies sviestą. Visa produkcija
buvo tinkama užsienio rinkai – eksportui. Tačiau karvių produkcija buvo negausi: vidutiniškai iš karvės būdavo primelžiama 1 500 kg pieno (kontroliuojamų
karvių – 2 815 kg).
Vienais metais vokiečiai atsisakė pirkti žąsis, nes buvo užaugintas jų perteklius. Gelbstint ūkininkus, kurie daug jų priaugino, Vyriausybė įsakė pagal
gaunamos algos dydį valdininkams pirkti tam tikrą žąsų kiekį.
Artėjo sovietinio gyvenimo pirmasis laikotarpis. Iš Maskvos atėjo įsakymas
vykdyti žemės reformą. 1940 m. skubiai, per porą mėnesių, 71 000 bežemių ir
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Ramygaliečiai pjauna kiaules.
Prano Plaktuko nuotr.

1933 m. melioracija. Dirba ramygaliečiai
(iš kairės): Alfonsas Šegamogas,
Petras Matulis, Antanas Šegamogas,
Bronius Antanaitis. Iš Ramygalos
gimnazijos Kraštotyros muziejaus archyvo
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mažažemių buvo aprūpinti žeme, ją atėmus iš ūkininkų, kurie turėjo daugiau
kaip 30 ha, ir visą – iš dvarininkų, retai kuriam nors buvo paliekama 10 ha.
Taip buvo nusavinta ir išdalyta 585 000 ha žemės. Naujakuriams buvo suteikti
kreditai karvėms ir statybinėms medžiagoms pirkti.
Tačiau nieko daugiau nuveikti nespėta, nes buvo surengtas pirmasis žmonių
vežimas į Sibirą, prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. Daugiausia buvo išvežta
inteligentų, daug ir ūkininkų.
1949–1950 m. Lietuvoje vyko masinis kolūkių steigimas, kai prievarta visas
šimtas procentų valakininkų ir mažažemių turėjo vesti arklius, karves į bendros
nuosavybės tvartus, atiduoti padargus. Iš karto krito žmonių nuotaika ir darbingumas, sumažėjo gamyba. Ši stagnacija išsilaikė apie 15 metų.
Ramygalos apylinkėje buvę devyni dvarai išparceliuoti. Iš jų likęs ir atstatytas Bistrãmpolio dvaras, sovietų okupacijos laikais priklausęs Stani¿nų tarybiniam
ūkiui. Tik jame žemė nebuvo nualinta. Buvusio Aukštådvario dvaro belikę tik
griuvėsiai, pastatų nebėra. Liko tik keletas buvusio Ku»šių dvaro parko medžių.
Daukšynės, Mikalíškio, Juozapåvos, Džiugailių, Žudžių, Bãrklainių dvarų likę tik
pėdsakai, primenantys praeities parkus, medžių alėjas, kažkada žydėjusias įvairiais
žiedais, šlamėjusias retais Lietuvoje tik dvaruose augusiais medžiais. Lingerio
dvaras istoriniuose dokumentuose paminėtas dar 1540 m. Jame dar išlikusi parko
dalis. Čia ramygaliečiai rinkdavosi į gegužines, organizuojamas vidurinės mokyklos ar miestelio jaunimo. Gražią gegužinę menu 1940 m., mokslo metų baigimo
proga, kai nebeliko Ramygaloje vidurinės mokyklos. Turėjome išvykti ir baigti
dvi paskutines gimnazijos klases kitur.
Mikališkės dvaras mano prisiminimuose – gana mažas, o gal praeityje
buvo ir didelis. Jo medžių vaisiais teko pasivaišinti: menu skanias juodos ar
tamsiai mėlynos spalvos uogas, retas stambias kriaušes. Prisimenu, sode buvo
pastatyta palapinė, kur turtingo žydo pasamdytas sargas saugojo jo nupirktus
vaisius. Tuo metu žydai buvo daugiausia prekybininkai. Jie buvo laukiami visuose kaimuose, nes aprūpindavo žmones smulkiomis prekėmis: druska, žibalu,
cukrumi, degtukais ir kt. Gyventojai tas prekes keisdavo į drabužius (skudurus),
kiaušinius, kviečius.
Mano tėviškėje, Stebºkiuose, buvo laukiamas Jotãinių kaime gyvenęs žydas.
Po 1944 m. žmonių gyvenimas pasikeitė. Tuometė valdžia iš valstiečių reikalaudavo duoklės grūdais, bulvėmis ir kt.
1948 m. kovo 20 d. Lietuvos komunistų partijos Centro komitetas priėmė
nutarimą „Dėl kolektyvinių ūkių organizavimo Lietuvos TSR“. Po kelių mėnesių
Ramygalos teritorijoje pradėti steigti kolūkiai. Kaip rodo archyviniai dokumentai,
pirmiausia įkurtas jau minėtas „Švyturio“ kolūkis. Tai buvo 1948 m. gegužės
31 d. Jo pirmininku tapo Vladas Okunavičius, 48 metų amžiaus. Iki tol jam
teko tarnauti pas ūkininkus ir dvarininkus. Pats žemės neturėjo. Vėliau jis buvo
išvežtas darbams į Vokietiją.
Pirmininkas V. Okunavičius buvo iškalbingas, teisingas, darbštus, visada
rodydavo pavyzdį kitiems, kaip reikia dirbti. Jis turėjo gyvenimo patirtį. 1940 m.
buvo Ramygalos žemės dalijimo komisijos pirmininkas. Kai sugrįžo iš Vokietijos,
jį išrinko Ramygalos „Švyturio“ kolūkio pirmininku.
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„Švyturio“ kolūkį sudarė 40 valstiečių kiemų, kuriuose gyveno 140 gyventojų, iš jų 36 darbingi vyrai ir 34 moterys, 17 paauglių.
Per 1948–1950 m. Ramygalos apylinkėse sukūrė net 14 kolūkių. Jie buvo įvairaus dydžio: „Naujasis kelias“, „Tiesa“, P. Cvirkos vardo, „Baltija“, „Pergalė“, „Auksinės varpos“, „Žvaigždė“, „Mūsų laisvė“, „Artojas“, „Vienybė“ ir „Lenino keliu“.
Prievartinės kolektyvizacijos metą prisimenu gerai. Dar būdama studentė,
atlikau praktiką Sėklų kokybės inspekcijoje Panevėžyjê. Šiai inspekcijai vadovavo
agronomė Zuperskienė. Ji siuntė mane į Vadokliùs – tos inspekcijos padalinį. Padalinys buvo šalia bažnyčios dar ir dabar stovinčiame name (rodos, jis tada priklausė
Šeštokãms). Pereinant per priekinį didelį kambarį į šią įstaigą, visuose keturiuose
kampuose stovėjo į sieną nusisukę vyrai. Juos pažinau. Tai Senųjų Stebėkių gyventojai: Kazys Meškonis, Juozas Mikšionis. Kitų pavardžių neatsimenu (gal buvo ir
Kazys Bagdonas). Inspekcijos darbuotojų paklausiau, kodėl jie čia stovi ir ar ilgai
stovės. „Jie nepasirašo, kad stoja į kolūkį, o stovės, kol pasirašys“, – persakė žodžius,
kuriuos jie buvo girdėję iš to laiko vadovų, pirmųjų kolektyvizacijos organizatorių.
Stojant į kolūkius reikėjo atiduoti ir žemę, ir gyvulius, vežimus, roges. Iš
stambių ūkininkų buvo atimta net dalis trobesių (pavyzdžiui, iš Antanåvos gyventojo Vlado Kielos).
Ypač sunkūs buvo pirmieji kolektyvizacijos metai, kai už darbadienius mokėdavo menkai arba visai nemokėdavo, tik duodavo šiek tiek grūdų.
Nederlingose žemėse žmonės skurdo, bet Ramygalos žemė buvo vertinama
45 balais, kai Lietuvos vidurkis buvo tik 33 balai.
1940 ir 1944–1952 m. ištrėmus gana daug gyventojų, pastatai, žemė atiteko
kolūkiams. Kai kuriuose ūkiuose pasiekta neblogų rezultatų. Tai daug priklausė
nuo vadovų – kolūkių pirmininkų ir specialistų. Ramygalos kolūkiui vėliau vadovavo sumanus, visoje respublikoje žinomas pirmininkas Virmantas Velikonis.
Labai gerai tvarkėsi ¨riškių kolūkis. Jam vadovavo visų prisimenamas ir
vertinamas Alfonsas Giedraitis.
Atsirado traktorių, kombainų ir automobilių, ėmė statyti, kurti gyvenvietes. Taip
prie Ramygalos išaugo lyg antras miestelis – Garuckų gyvenvietė. Pakilo žemės derlingumas, kuris pasiektas dėl melioracijos, dirvų kalkinimo, naudojant durpes, mėšlą.
Ramygaloje, kaip ir daugelyje kitų vietovių, melioraciją nuo 1933 m. vykdė
atvirais grioviais, tvirtomis rankomis ir kastuvais. Buvo įkurta Panevėžio melioracijos mašinų stotis, numelioruota daugelyje drėgnų vietų žemė.
Melioruojant pakeistos upelių vagos, nyko vienkiemiai, kaimai.
Dauguma kaimų bei vienkiemių išnyko gyventojams išsikėlus į miestus arba
dėl melioracijos ir kolektyvizacijos keliantis į gyvenvietes. Pavyzdžiui, Masiõkų
kaime, 19-oje trobų, gyveno 121 žmogus, o pastaruoju metu – tik 36. Naujådvario
9-iose trobose – 79 žmonės, o šiuo metu tik 11, Bùtkiškių kaime, 15-oje trobų – 80
žmonių, šiuo metu – 21, Džiugailiuose, 14-oje trobų – 69, dabar – 3, Giedraitynėje
neliko nei namų, nei žmonių. Pirmuosiuose Gudìliuose, 22 trobose, gyveno 96
žmonės, o dabar – 22, Antruosiuose Gudeliuose – 8.
Nuo 1990 m., atkūrus Nepriklausomybę, kurį laiką melioracijos objektai
buvo menkai prižiūrimi. Pastaruoju metu apaugę grioviai jau pradėti valyti, šlaitai
šienaujami, pakelės gražėja, tvarkomi keliai, remontuojami drenažai.
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Dideliuose ūkiuose gaminamos Šlekių kaimo žmonės kolektyvizacijos pradžioje.
produkcijos konkurencingumą su smul- Iš P. Pečiuliauskienės asm. archyvo
kiais ūkiais gali nulemti papildomos
priemonės ieškoti pajamų didinimo būdų. Augančią žemės ūkio produkcijos paklausą galėtų patenkinti ir smulkūs žemdirbiai, kurie savo ūkiuose naudoja mažiau pesticidų, trąšų, ne taip teršia vandenį ir dirvą. Be pagalbos, be kooperacijos
smulkesniems ūkiams sunku išsilaikyti, kai žemės ūkio mašinų ir įrengimų kainos
išaugo net 1,7 karto, todėl konkurencija be paramos neįmanoma.
Žemės ūkis atlieka svarbią socialinę ir gamtosaugos funkciją, todėl ji laikoma
prioritetine šaka. Juk iš seno ūkininkai, o ir šeimų ūkiai, patys apsirūpinę maisto
produktais, dalį parduodavo turguose be ypatingais reikalavimais „aplipusios“
šiuolaikinės veterinarinės kontrolės. Buvusio žemės ūkio ministro Stankevičiaus
pastangomis ūkininkams pagerėjo žemės ūkio ir kitų maisto produktų realizavimas iš ūkių – turguose.
Aukštadvario bendrovė ir stambūs Ramygalos ūkininkai: Algis Kisielius,
Valentinas Gutauskas, Gintautas Šiplys, Ovidijus Pečeliūnas – gerai žinomi kaip
sumanūs ūkių vadovai, apsirūpinę žemės ūkio technika. Jie galėtų suteikti pagalbą
ramygaliečiams, dar likusiems kaimo vietovėse. Daug dėmesio skyrė vyriausybinės
organizacijos nykstantiems kaimams atgaivinti. Žemės ūkio pažanga, traktoriai ir
kiti žemės ūkio padargai „išstūmė“ taip praeityje mylimus arklius, nuvylė kaimo
gyventojus, kurie paliko tėvų ar senelių užgyventą turtą. Daug kur jau nebesigirdi
nei šienpjovių dainų, o rytais – kaimo laikrodžių – gaidžių giedojimo.
Ramygaliečiams ir atvykusiems svečiams rodomas šalia Krekenavos veikiantis
stumbrynas, kurio išdidūs gyventojai savo retomis savybėmis gal kiek ir pradžiugina svečią, bet jaučiama ir jų daroma žala ūkininkams. Reikia stumbryno, bet
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reikia ir kad dar likusiame kaime šeimos ūkiai džiugintų darželiais, šviežiomis
daržovėmis ar savo išaugintos karvės pienu.
Nors dauguma ūkininkų pasistatė gyvenvietėse namus, turėjo darbo, gavo
atlyginimą, tačiau visi norėjo būti savo žemės šeimininkais, troško vietoje kolūkio
duotų 60 arų susigrąžinti savo žemę ir ūkininkauti. Toks laikas atėjo 1989 m.,
ūkininkai pradėjo atgauti žemę.
Žemės ūkis kaime svarbus ne tik kaip maisto produktų gamintojas. Jis
atlieka kultūrinės, socialinės ir aplinkos išsaugojimo tradicijos tęsėjo vaidmenį.
Tauta ir valstybė per praėjusius metus išgyveno socialinių, ekonominių,
politinių pasikeitimų, ir visai suprantama, tai paveikė žmonių nuotaiką, vertybių
kaitą. Žmonės turėjo įvairių nerealių vilčių, o toms viltims žlugus juos apėmė
pesimistinės nuotaikos, atsirado neigimo tendencijų, kurias perėmė jaunoji karta. Be
to, kaimo vietovių buitis, vykstant sudėtingai vertybių ir nuostatų kaitai, švietimas
ir mokslas daro įtaką požiūriui į kaimą, į žemės ūkį kaip vertybę ir žemdirbiškos profesijos pasirinkimui. Studijuojantis jaunimas šiuo metu mato kaimo viziją
tokią, kokia šiuo metu yra. Sunkus fizinis darbas, sunkiai gerėjanti kaimo buitis,
nepakankamas paslaugų kiekis ir kokybė, blogai organizuotas pagamintų produktų
pirkimas, mažos jų kainos – visa tai nevilioja mūsų bebaigiančių universitetus
absolventų grįžti į kaimą. Turizmas, išvykos, internetas parodo jaunimui, kokiomis
sąlygomis dirba kitų šalių jaunimas.
Gal 90 proc. ūkių vadovų mylėjo savo kraštą, nemėgo atėjūnų, tai buvo
savo krašto ir savo žemės patriotai, niekada nemanę gyventi pagal leninines
komunizmo idėjas. Tačiau atėjus tokiai vadovaujamai jėgai, kiekvienam vadovui
pagal primestą tvarką teko tapti komunistų partijos nariu. Dabartinės jaunesnės
kartos žmonių jie yra smerkiami, tačiau tik jų dėka žemė buvo dirbama, kaimo
žmonės dirbo, jaunimas turėjo kultūros namus, buvo organizuojamos išvykos į
operos, dramos teatrus, koncertus.
Jei dori žmonės būtų nepaklusę tuo metu vadovaujančiai komunistų partijai, ūkių vadovų vietas būtų užėmę kiti. Kai kurie vadovai, būdami sumanūs,
įvertindami esamą situaciją, parinkdavo kolūkių plotams vadovauti teisingus ir
gerus žmones, profesionalius žemės ūkio specialistus. Todėl ir dabar tik gerais
žodžiais prisimenami kolūkių vadovai: Virmantas Velikonis (Ramygalos kolūkis),
Alfonsas Giedraitis (Ėriškių kolūkis), Juozas Kliučnikas (Vadoklių kolūkis), Ramygalos kolūkio pirmininko pavaduotojas Juozas Leščinskas ir pirmasis kolūkio
pirmininkas Vladas Okunavičius.
Ramygalos krašto istorija turtinga ir įdomi savo žemdirbiškų kaimų istorija
ir papročiais, aukštaitiška kalba ir gražiomis vietovėmis.
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Aukštadvario žemės ūkio bendrovė
Milda Paurienė
Aukštadvario žemės
ūkio bendrovės
administracija.
Iš LŽŪBA archyvo

Aukštådvario žemės ūkio bendrovė buvo įkurta 1993 m. kovo 9 d. reorganizavus Ramôgalos kolūkį. Ji perėmė ir dalį buvusios materialinės bazės.
Pagrindinė bendrovės veikla – augalininkystė (javų ir rapsų auginimas) ir
gyvulininkystė (pieno ūkio vystymas).
Bendrovės tikslai: gauti pelną iš bendrovės vykdomos veiklos, užtikrinti
veiksmingą turto panaudojimą, sukurti ir išsaugoti gerą įvaizdį.
Daugiau kaip 2 000 ha dirbamos žemės plote, diegiant pažangias augalininkystės technologijas, auginami rapsai, kvietrugiai, miežiai, kviečiai, taip pat
kukurūzai ir daugiametės žolės pašarams. Bendrovė dirba 200 ha nuosavos žemės, apie 400 ha nuomoja iš valstybės, kita žemė nuomojama iš privačių asmenų
ir įmonių. 2011 m. buvo pasėta 700 ha žieminių kviečių, kvietrugių, vasarinių
kviečių – šiek tiek daugiau nei 200 ha, vasarinių kvietrugių – 60 ha, vasarinių
miežių – 320 ha, žieminių ir vasarinių rapsų – 350 ha, pašarinės kultūros (daugiametės žolės ir kukurūzai) auginamos 450 ha plote.
2011 m. bendrovė laikė daugiau kaip 900 galvijų (iš jų 400 melžiamų karvių).
Bendrovė turi sertifikatą, suteikiantį teisę ženklinti žaliavinį pieną sveikumo ženklu.
Aukštadvario žemės ūkio bendrovė įkurta vidutinio derlingumo žemėse. Dirbamos žemės našumas yra 45 balai. Bendrovė valdo turto už 12 mln. litų. Pardavimo pajamos 2010–2011 finansiniais metais buvo 7,2 mln. litų; iš augalininkystės –
3,3 mln. litų. Gyvulininkystės produkcijos pardavimo pajamos sudarė 3,9 mln. litų, iš
jų – 3,4 mln. litų pieno pardavimo pajamos, 0,5 mln. litų – už parduotus gyvulius.
Bendrovė siekia optimaliai panaudoti nacionalines ir ES siūlomas paramos
galimybes. Du investiciniai projektai įgyvendinti gavus ES paramą. Įsigyta naujos
technikos, atnaujintos fermos, pieno melžimo linijos, pastatyti modernūs pieno šal444
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dytuvai. Moderninamas augalininkystės
sektorius, gerinamos gyvulių laikymo
sąlygos, įgyvendinami gamtosaugos
reikalavimai. Įgyvendindama Nitratų
direktyvos reikalavimus, bendrovė yra
įsipareigojusi per artimiausius metus
pastatyti mėšlidę ir srutų rezervuarus,
naują kuro kolonėlę.
Bendrovės veiklos sėkmę lemia
įmonės vadovo ir specialistų patirtis, sugebėjimas priimti tinkamiausius
sprendimus, dirbančiųjų sutarimas, tarpusavio supratimas, pastangos dirbti našiau, suprasti ir išmokti valdyti
naują techniką. Bendrovėje darbuojasi Aukštadvario žemės ūkio bendrovės buvęs
66 žmonės, jų vidutinis amžius – 45 vadovas Jonas Pranaitis. Iš LŽŪBA archyvo
metai. Didžioji dalis darbuotojų – vietiniai Aukštadvario kaimo ir aplinkinių Ramygalos seniūnijos kaimų gyventojai.
Kadangi darbuotojų vaikai mokosi Ramygalos gimnazijoje, bendrovė finansiškai
remia Ramygalos gimnazijos ir seniūnijos renginius.
Nuo bendrovės įsikūrimo pradžios iki 2005 m. bendrovei vadovavo ilgametis
pirmininkas Juozapas Leščinskas. Nuo 2009 m. rugsėjo bendrovei vadovavo Jonas
Pranaitis. Administracijos padalinį sudaro 12 darbuotojų; 5 turi aukštąjį išsilavinimą. Kadangi dalis vyresnio amžius žmonių išeina į pensiją, bendrovė ieško
jaunų, aukštos kvalifikacijos mechanizatorių, galinčių dirbti su modernia technika.
Bendrovė priklauso UAB „Linas
Agro“ konsultacijos įmonių grupei. Aukštadvario žemės ūkio bendrovės laukuose
UAB „Linas Agro“ konsultacijos turi auga vešlūs žieminiai rugiai. Iš LŽBŪA
archyvo
91,6 proc. pajų.
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Bendrovė didžiąją dalį augalininkystės produkcijos parduoda AB „Linas
Agro“, pieną – AB „Žemaitijos pienas“, AB „MGL Baltija“, gyvulius – Ovidijaus
Balčiūno individualiai įmonei, AB „Krekenavos mėsa“, UAB „Agaras“. Kita produkcija realizuojama pagal sutartis su pirkėjais. Bendradarbiaujama ir su kitomis
AB „Linas Agro“ antrinėmis įmonėmis.
Aukštadvario žemės ūkio bendrovė priklauso Žemės ūkio bendrovių asociacijai, yra Lietuvos žalųjų galvijų gerintojų asociacijos narė.
Aukštadvario žemės ūkio bendrovė per 20 darbo metų tapo pažangia žemės
ūkio įmone, kuri taiko modernias technologijas. Ji auga pamažu, siekia nuolatinio
įmonės vertės augimo, kuria vis palankesnes darbo sąlygas.
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Ėriškių žemės ūkio bendrovė
Ėriškių žemės ūkio
bendrovės
administracija
ir vadovas Gytis
Giedraitis (pirmas
dešinėje)

¨riškių žemės ūkio bendrovė įkurta 1992 m. reorganizavus buvusį Ėriškių
kolūkį. Bendrovės vadovu išrinktas ilgametis Ėriškių kolūkio pirmininkas Alfonsas Giedraitis. 2007 m. pirmininkui mirus, direktoriumi išrinktas jo sūnus Gytis
Giedraitis.
Bendrovės veiklos pobūdis – augalininkystė, auginami grūdiniai augalai:
žieminiai kviečiai, salykliniai miežiai, žieminiai ir vasariniai rapsai, cukriniai
runkeliai. Tik įkurta bendrovė teturėjo 3 ha. Tuo metu žmonėms, kurie neturėjo
žemės, valstybė skirdavo 2–3 ha žemės. Šios žemės savininkai ir nusprendė jungtis
į bendrovę. Ėriškių žemės ūkio bendrovės darbuotojai 1993 m. dirbo 1 300 ha,
kasmet dirbamos žemės plotai plėtėsi – 2011 m. jau buvo dirbami 2 702 ha.
Šiuo metu didžiausią pasėlių plotą užima miežiai (990 ha), nemažai auginama rapsų (627 ha) ir kviečių (551 ha), palyginti su 2005 m., cukrinių runkelių
laukai padidinti dvigubai. Dabar jų auginama apie 392 ha. Bendrovė augina
daugiau kaip 2 000 ha grūdinių augalų. Daug metų šiaudai būdavo smulkinami
ir užariami, 2011 m. įrengtas šiaudų perdirbimo cechas. Dabar jie perdirbami į
granules, naudojamas kurui.
Po kolūkio reorganizavimo Ėriškių bendrovei teko tik trečdalis buvusio jo
turto. Turint mažai dirbamos žemės ir pasenusią techniką, buvo itin sunku dirbti.
Pagal galimybes bendrovė pirko techniką imdama ilgalaikius kreditus. Lietuvai
įstojus į ES, atsirado galimybė dalyvauti projektuose, skirtuose technikos bazei
naujinti. Dalyvauta SAPARD programoje, BPD bei KPF programose. Paramos
lėšomis įsigyta naujų traktorių, kombainų, žemės dirbimo mašinų, purkštuvų, pastatyta grūdų džiovykla. Neprojektinėmis lėšomis Ėriškių bendrovė įsigijo cukrinių
runkelių kombainą, kuriuo nuimama 450 ha, tai yra apie 20 tūkst. tonų cukrinių
runkelių. Bendrovė 2003–2011 m. sunaudojo 3,8 mln. paramos lėšų. Kasmet gaunamos tiesioginės išmokos už pasėlių plotus, taip išvengiama nuostolių.
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Užauginta produkcija parduodama Lietuvoje. Glaudžiai bendradarbiaujama
su AB „Linas Agro“, kurios specialistai konsultuoja žemės ūkio augalų auginimo
ir pasėlių priežiūros klausimais, veda seminarus, organizuoja ir lauko dienas
bendrovėje. Taip pat bendradarbiaujama su UAB „Scandagra“, AB „Lytagra“,
UAB „Baltic Agro“ ir kt. Visos šios įmonės parduoda trąšas, chemikalus, sėklas
kreditan, po to užskaitos būdu atsiskaitoma užauginta produkcija.
Ėriškių žemės ūkio bendrovėje dirba 68 darbuotojai, iš jų 12 specialistų.
Darbuotojų amžiaus vidurkis – 47 metai, o darbo stažo vidurkis – 25 metai.
Anot bendrovės direktoriaus G. Giedraičio, pastebima, kad jaunimas nenori dirbti
žemės ūkyje.
Bendrovėje plėtojamas kultūrinis gyvenimas, rengiamos vakaronės, sveikinami
garbingus jubiliejus švenčiantys bendrovės darbuotojai, organizuojamos ekskursijos
po Lietuvą, glaudžiai bendradarbiaujama su miestelio bendruomene.
Anot vadovo, didžiausias bendrovės pasiekimas yra per visus gyvavimo
metus siektas tikslas – palengvinti žemės įdirbimą turintiems 2–3 hektarus ūkininkams. Taip pat didžiuojamasi, kad įsigyta naujos technikos bei įrenginių, padidinti
pasėlių plotai, užauginama daugiau produkcijos.
Iš kn.: „Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos 20-metis, 1992–2012“,
sud. E. Mankutė, Vilnius, 2012, p. 204.
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Žemės ūkio bendrovė JOTAINIAI
Žemės ūkio bendrovė (ŽŪB) „Jotainiai“ įkurta 1992 m. gegužės 1 d. tuomečio Jotãinių (anksčiau „Pažangos“)
kolūkio bazėje, kai 498 pajininkai aukciono būdu įsigijo buvusio kolūkio turtą.
Bendrovė nuo Pånevėžio nutolusi 25 km pietų kryptimi, nuo arti
miausio miestelio, Ramôgalos – 7 km
rytų kryptimi. Bendrovės teritoriją
(~2 500 ha) kerta greitkelis Panevėžýs–
Vílnius. Bendrovė įkurta Juodõs ir Ap
tekõs upių baseinuose, o jos centras –
Jotainių gyvenvietė, yra šių upių san- Antanas Algimantas Balčiūnas, Jotainių žemės
takoje. Ties santaka pastačius užtvanką, ūkio bendrovės vadovas
suformuotas 40 ha dirbtinis tvenkinys,
apie kurį išsidėstę dalis bendrovės laukų. Bendrovės teritorija teka ir keli mažesni upeliukai – Alantâ, Bikilýs, Virsnė. Dirbami laukai nedideli, nes juos riboja
melioracijos grioviai, keliukai. Nuo bendrovės centro nutolusį Gen¸tinių padalinį
skiria 8 km miško.
Bendrovė užsiima mišriu žemės ūkiu, nes dirvožemiai nederlingi. Žemė čia
akmenuota, vyrauja lengvi priesmėliai, nemažai durpingų plotų, reikalaujančių
daug papildomų pastangų, norint užauginti kokybišką derlių. Auginami gyvuliai
pienui ir mėsai, vystoma augalininkystė. Didžiąją pasėlių dalį sudaro grūdiniai
augalai: žieminiai ir vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, auginama per 200 ha
cukrinių runkelių, kukurūzų pašarui. Nemažus plotus užima pievos ir ganyklos.
Bendrovė turi 400 melžiamų karvių ir apie 800 galvijų prieauglio.
Nuo pirmos bendrovės įkūrimo dienos jai vadovauja energingas vadovas
Antanas Algimantas Balčiūnas, visą gyvenimą paaukojęs gimtajam Panevėžio
rajonui. Jau 20 metų jis yra ŽŪB „Jotainiai“ vadovas ir vyriausiasis agronomas.
ŽŪB „Jotainiai“ vidutiniškai dirba 100 žmonių, dar 20–25 samdomi sezoniniam darbui rinkti akmenis iš pasėlių pavasarį ir rudenį. Nuo pat bendrovės
įsteigimo dienų iki šiol triūsia tie patys specialistai. Jie dažni seminarų, kursų,
lauko dienų lankytojai. Darbuotojų skaičius beveik nekinta, tai rodo bendrovės
pastovumą. Beveik visas bendrovės kapitalas yra nuosavas.
1998 m. buvo atnaujinta melžimo įranga, 2002 m. įsigyta nauja pieno aušinimo įranga. 2003 m. bendrovė gavo LR valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
pažymėjimą, kad suteikiama teisė ženklinti žaliavinį pieną sveikumo ženklu LT
01-52 F. 2002 m. pastatytas naujas technikos saugojimo angaras. 2004–2005 m. atliktas administracijos ir dirbtuvių patalpų remontas, įsigyta daug naujos technikos.
Bendrovės nariams ir dirbantiesiems nemokamai sėjama miežių, sodinama
bulvių, įdirbami asmeniniai sklypai, nušienaujamos ganyklos, suteikiamas transportas
nuvykti pas gydytoją, parsivežti malkų. Kasmet per šv. Kalėdas ir šv. Velykas
norinčiuosius bendrovės autobusas veža į bažnyčią, o lapkričio pirmąją – aplankyti
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Jotainių žemės ūkio
bendrovės vadovas
A. A. Balčiūnas
(kairėje) technikos
kieme aptaria
remonto darbus

artimųjų kapų. Bendrovės vandentiekis aprūpina visą gyvenvietę vandeniu ir už
tai neprašoma nė cento, gyventojų patogumui įrengtas atskiras malūnas grūdams,
pašarui susimalti, veikia pirtis. Be to, darbuotojai bendrovės lėšomis apdraudžiami
nuo nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą ir iš jo, buityje.
Tai svari parama prie bendrovės narių pajamų. Kai kam gal kyla klausimas,
o kam viso to reikia, juk tai ekonomiškai neapsimoka, tačiau kaime dar gyvas
žmogiškasis faktorius – tai viena, o antra – mažėjant darbo jėgai kaime ir kol
kas negalint mokėti didelių atlyginimų (per mėnesį į rankas kiekvienas dirbantysis gaudavo vidutiniškai po 1 500 litų), norėdama išlaikyti darbuotojus bendrovė
privalo atsigręžti į žmogų, spręsti jo socialines problemas. Dėl šios priežasties
žemės ūkio bendrovė „Jotainiai“ darbuotojų stygiaus niekada nejaučia.
Bendrovėje kasmet diegiamos naujos technologijos, daugėja naujos technikos.
Sunkiais pirmaisiais gyvavimo metais pirmenybę bendrovė teikė vakarietiškam
inventoriui, nors ir inventoriaus, ir traktorių pirkti neišgalėjo. Dabar bendrovės
technikos parke galingus traktorius „Kirov“ jau keičia ne mažiau galinga „John
Deere“ technika. Senuosius javų kombainus jau prieš kelerius metus pakeitė nauji, vakarietiški. Naujovės ateina į laukus, į fermas, keičiasi ir žmonių mąstymas.
Bendrovė yra Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos, kooperatyvų „Lietuviškas
pienas“, „Aukštaitijos cukriniai runkeliai“ narė.
ŽŪB „Jotainiai“ žemės plotus sudaro nuomojama ir nuosava žemė. Didžioji
jos dalis nuomojama iš fizinių asmenų (70 proc. 2011 m. pradžioje), 0,4 proc. –
iš juridinių asmenų, 12,7 proc. – iš valstybės, 16,9 proc. įsigyta kaip nuosavas
turtas. Didžiausią dalį bendrojo žemės ploto 2011 m. pradžioje sudarė žemės ūkio
naudmenos (2 387 ha), naudojamos kaip ariama žemė. Likę 44 ha naudojami kaip
kita žemė, o 2 ha sudaro miškai.
ŽŪB „Jotainiai“ technikai pirkti ir Nitratų direktyvai įgyvendinti 2006, 2009
ir 2010 m. gavo 1,5 mln. Lt Europos Sąjungos paramos pagal SAPARD ir Žemės
ūkio gamybos modernizavimo programas. Pagrindinis bendrovės kapitalas kasmet
sudaro vidutiniškai apie 15 mln. litų.
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Bendrovės žemės ūkio
specialistai dažnai
renkasi į pasitarimus

Bendrovės darbas susijęs su vietinės žemės naudojimu ir žemės ūkio veiklos plėtojimu, dėl to nuolatinių užsienio partnerių neturi. Ryšiai palaikomi tik
su keliomis specializuotomis vokiečių įmonėmis, gaminančiomis techniką ir detales. Gaminama produkcija tiekiama įmonėms: UAB „Utenos mėsa“, AB „Nordic
Sugar Kėdainiai“, UAB „Agaras“, AB „BIOFUTURE“, UAB „Marijampolės pieno
konservai“ ir kitoms.
ŽŪB „Jotainiai“ technikos parke yra 45 traktoriai su prikabinamu inventoriumi, 4 germinatoriai, 3 apverčiamieji plūgai, yra kultivatorių, sėjamųjų (grūdams,
cukriniams runkeliams, kukurūzams), purkštuvų, mėšlo kratytuvų, presų, priekabų,
6 kombainai, smulkintuvas, keli vartytuvai, vyniotuvai, grūdų valomosios ir kt.
Daug technikos pradėta eksploatuoti dar iki 2000 m., tačiau bendrovė nuolatos
atnaujina parką, įsigyja naujausių ir pažangiausių įrenginių.
Dideliais pasiekimais gyvulininkystėje bendrovė pasigirti negali, tačiau ilgametė patirtis leidžia šią šaką plėtoti toliau, išnaudoti turimą pievų bei ganyklų
potencialą, apsirūpinti organinėmis trąšomis, suteikti pragyvenimo šaltinį 35 gyvulininkystės sektoriaus darbuotojams.
Iš kn.: „Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos 20-metis, 1992–2012“,
sud. E. Mankutė, Vilnius, 2012, p. 206.
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Ramygalos ligoninės istorija
Vincas Šidlauskas

Senų žmonių pasakojimu, carinės priespaudos metais Ramôgaloje medicininę pagalbą žmonėms teikdavo felčeriai, deja, jų pavardės išdilo iš atminties.
Jokių gydymo įstaigų nebuvo. Pirmojo pasaulinio karo metais prie Ramygalos,
Naujådvario kaime, apsigyveno felčeris I. Semaška, buvęs vienintelis medikas.
Apie 1917–1918 m. į Sokìlių dvarą prie Ramygalos atvyko iš Vokietíjos daktaras
W. Tillis. Tai buvo tikras gydytojas. Dar yra išlikusių žmonių, kurie gydėsi pas
jį. Bet 1918 m. jis išvyko į Vokietíją.
Po Pirmojo pasaulinio karo, mirus felčeriui Semaškai, Ramygaloje, buvusioje
Liūnų gatvėje, apsigyveno felčeris, žydas S. Koblencas, kuris čia gyveno ir dirbo
iki 1941 m. Vokiečių okupantų buvo sušaudytas Panevėžyjê. Tai buvęs vienintelis
geriausias to meto gydytojas.
Tuo pačiu laiku Belazaråvos dvare, 7 km nuo Ramygalos, apsigyveno
gydytojas Svolkinas (austras). Jis turėjo nuosavą dvarą ir 80 ha žemės, vertėsi
medicinine praktika. Jis tikrindavo ir mokyklų mokinių sveikatą. Du kartus per
savaitę Ramygaloje priimdavo ligonius, imdamas 5 litų mokestį už apžiūrėjimą,
o už vizitą į namus – 25–30 litų. Jokių tyrimų neatliko. Pats atlikdavo visas
procedūras. Gydytojas Svolkinas mirė 1940 m. rudenį.
Be šių felčerių, medicininę pagalbą teikė ir vietinis vaistininkas J. Gaidamavičius. Jo paslaugomis žmonės noriai naudojosi.
1931 m. buvo įsteigta pirmoji valdiška medicinos įstaiga, akušerių punktas.
Pirmoji jame dirbusi akušerė – V. Miknevičiūtė-Liberienė, čia dirbusi iki 1939 m.
Nuo 1939 m. iki 1943 m. akušere dirbo Aldona Čiurienė, vėliau – Mataitienė.
1937 m. Ramygaloje buvo įsteigta ambulatorija, jos pirmasis vedėjas buvo
gydytojas Bušackis. Tai buvo geras specialistas ir nuoširdus gydytojas, pas kurį
visada būdavo pilna ligonių, nes jis nebrangiai imdavo už gydymą. Nei dieną,
nei naktį neatsisakydavo vykti pas ligonį. 1939 m. jis buvo išrinktas dirbti karo
gydytoju į Lietuvos armiją. Į jo vietą Ramygalos ambulatorijoje vedėju paskirtas
gydytojas A. Tarasevičius (jau miręs). Jis dirbo iki 1947 m., po to iškeltas į Kauno klinikas direktoriumi. Ambulatorijos vedėju pradėjo dirbti gydytojas Skrebys,
vėliau dirbo Laurinavičius ir B. Stanevičius. Jų darbo sąlygos jau buvo geresnės,
nes turėjo pagalbininkių medicinos seserų ir sanitarių.
Po karo, apie 1948 m., pradėjo veikti ir Stomatologo kabinetas. Pirmoji stomatologė buvo Vanagienė, dirbusi apie dvejus metus. Po jos ilgą laiką gydytoja
stomatologe dirbo Gertrūda Jagminaitė-Skrebienė.
1950 m., kai buvo Ramygalos rajonas, ambulatorija buvo perorganizuota į
polikliniką, vadovas buvo gydytojas Gilys, vėliau – Nekrošiūtė ir Beivydas. Įsteigtas Ramygalos rajono Sveikatos apsaugos skyrius, kurio vedėju dirbo gydytojas
Žilevičius, akušeris. 1951 m. Ramygalos poliklinikos Moterų konsultacijoje dirbo
gydytojas Žilevičius, jam į pagalbą buvo priimta jauna akušerė Elena Pakėnaitė
(vėliau – Šidlauskienė). Kasmet plėtėsi gydymo įstaiga, kasmet daugėjo kvalifikuotų medicinos darbuotojų.
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Ramygaloje iki 1953 m. nebuvo ligoninių. Rajoninė ligoninė veikė tik Kre
kenavojê. 1953 m. gruodžio mėn. Ramygaloje, buvusios klebonijos patalpose,
įkurta ligoninė. Buvo Gimdymo, Chirurginis, Terapijos skyriai. Ligoninėje buvo
25 vietos, vėliau išplėsta iki 50. Pirmasis ligoninės vyriausiasis gydytojas buvo
gydytojas Beivydas, vėliau – Sašenkova, Bronius Bratkauskas. Nuo 1956 m. iki
1962 m. ligoninei vadovavo gydytojas L. Klimkevičius. Tuo metu ligoninėje dirbo
penki gydytojai. Veikė Vidaus ligų skyrius, Stomatologinis ir dantų protezavimo
kabinetas, Moterų konsultacija.
Greta išvardytų gydymo įstaigų, Ramygaloje veikė rajono Sanitarinis-epidemiologinis skyrius, kuriam vadovavo gydytojas A. Žurauskas. Skyriuje dirbo
dezinfekuotojai A. Marozas, J. Karvelis, M. Kaupas ir kiti, kurie aptarnavo visą
Ramygalos rajoną.
1962 m. gruodžio mėn. buvo likviduotos Ramygalos rajonas, Ramygalos
ligoninei atiduotos puikios Lietuvos komunistų partijos (LKP) rajono Vykdomojo
komiteto patalpos. Nuo 1964 m. ligoninei vadovavo gydytojas V. Banevičius. Jo
pastangomis ši gydymo įstaiga buvo išplėsta iki 75 lovų. Buvo 4 skyriai: Vidaus
ligų, Vaikų ligų, Chirurginis ir Gimdymo. Veikė ir poliklinika. Prie ligoninės veikė
ir Greitosios pagalbos postas, dirbo penki felčeriai, turėjo dvi mašinas. Veikė dvi
laboratorijos, kur buvo atliekami visi reikalingi tyrimai. Ligoninė ir kitos gydymo
įstaigos buvo aprūpintos puikiausia medicinos aparatūra, dviem rentgeno aparatais, fizioterapijos aparatūra, elektrokardiografu. Dirbo 14 gydytojų, 40 viduriniojo
medicinos personalo, 35 jaunesniojo medicinos personalo darbuotojai. Nuo 1969 m.
sausio 16 d. ligoninei vadovavo gydytojas Kristutis, kuris dirbo iki 1973 m. Po
jo ligoninei vadovavo gydytojas Zenonas Belickas, o nuo 1975 m. – gydytojas
Vytautas Gustas. Jiems vadovaujant prie ligoninės buvo pastatytas poliklinikos
pastatas. Atvyko dirbti jauni gydytojai: Valdemaras Pakarklis, Zinaida Užkuraitienė, Andrikonis, Vasiakina, Grincaitė ir stomatologė Venslovavičienė. Labai svarbų
gydymo darbą atliko Jonas Klimkevičius. Jis tikrino ir gydė ligonius, atliko peršvietimo rentgenu ir nuotraukų ruošimo darbus. Tada nebereikėjo pacientams vykti
į Panevėžį. Kartu su gydytojais nuoširdžiai darbavosi ir daug gerų savo darbą
mylinčių medicinos seserų, akušerių. Tai daug energijos ir sveikatos atidavusi
akušerė Elena Pakėnaitė-Šidlauskienė, kuri, pradėjusi dirbti 1951 m., dirbo šiame
darbe be pertraukos 60 metų, kol išėjo į pensiją. Tai be galo jautri, sąžininga
darbuotoja, didžiąją savo gyvenimo dalį paaukojusi ir atidavusi kietiems. Skausmo
ir džiaugsmo valandomis ji visada buvo šalia tų, kuriems buvo reikalinga. Daug
metų ji buvo Profsąjungos komiteto narė ir pirmininkė.
Procedūriniame kabinete ilgai dirbo medicinos sesuo Ona Klimkevičienė.
Nuoširdžiu darbu ji nusipelnė pagarbą. Akušerė Emilija Garuckaitė-Vaikutienė
baigė kursus ir dirbo rentgeno laborante, vėliau – Vidaus ligų kabinete. Šioje ligoninėje ir poliklinikoje nuo 1970 m. iki šiol tebedirba nuoširdi ir paslaugi seselė
Marytė Kaupienė.
Nuo 1973 m. į savo gimtąjį miestą grįžo medicinos sesuo Vilija Meilūnaitė-Dyglienė, dirbusi vyriausiąja medicinos seserimi. Ji buvo dešinioji vyriausiojo
gydytojo Vytauto Gusto ir kitų ranka. Ji ligoninę ir polikliniką išpuošė pačios
išaugintomis gėlėmis, rūpinosi gražiai sutvarkyti aplinką, skverus, buvo pareiginga,
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Ramygalos ligoninės
darbuotojai

reikli, užsispyrusi, labai branginanti ir mylinti savo darbą. Dirbant vyriausiuoju
gydytoju V. Gustui ir vyriausiajai seseriai Vilijai Dyglienei, ligoninė su poliklinika
buvo pripažinta gražiausia ir tvarkingiausia medicinos įstaiga rajone.
Reikia paminėti ir Vaikų ligų skyrių, kuriam vadovavo labai nuoširdi ir
savo darbą mylinti gydytoja Irena Laucienė. Panaikinus Vaikų ligų skyrių ir gydytojui V. Gustui išėjus į pensiją, ji buvo paskirta ligoninės vyriausiąja gydytoja
ir šį darbą tebedirba iki šiol.
Visas ligoninės kolektyvas ir toliau sėkmingai dirba, nors dėl nuolatinės
sveikatos apsaugos reformos sunku apsirūpinti vaistais ir medicinos įranga; dėl
to kenčia ir medicinos aptarnavimo darbas.
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Ramygalos ligoninės metraštis
Irena Laucienė

Ramygalos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės vyriausioji gydytoja
Irena Laucienė, Ramygalos seniūnas Valdas Chirv (dešinėje) sutinka
pirmuosius pacientus

Ramôgalos rajono Sveikatos apsaugos skyriaus rajoninė ligoninė atidaryta
1951 10 01 Krekenavõs miestelyje.
1953 m. lapkričio 16 d. Ramygalos rajono Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo
įsakyme Nr. 42 rašoma, kad Ramygalos rajoninė ligoninė jau yra atskira įstaiga,
turinti savo apvalų ir kampinį antspaudus.
Nuo 1953 12 01 Ramygalos rajoninė ligoninė perkelta į rajono centrą (iš
Krekenavos į Ramygalą). Vyriausiojo gydytojo pareigas ėjo Povilas Beivydas.
1954 11 02 iš pareigų atleistas.
Nuo 1954 11 02 Ramygalos rajoninės ligoninės vyriausiuoju gydytoju paskirtas Bronius Bratkauskas. 1955 05 04 iš einamų pareigų atleistas.
Nuo 1955 05 04 į Ramygalos rajoninės ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigas paskirta gydytoja Nediežda Sašenkova.
1955 11 26–1956 02 09 vyriausiojo gydytojo pareigas ėjo Albina Januškevičiūtė (Sašenkovos motinystės atostogų metu).
Ramygalos rajoninėje ligoninėje buvo Vidaus ligų, Bendrasis ir Akušerijosginekologijos skyriai. Prie ligoninės veikė Ramygalos apylinkės poliklinika. Ligoninė
turėjo greitosios pagalbos mašiną.
1954 01 01 Ramygalos rajoninėje ligoninėje buvo etatai: vyriausiojo gydytojo,
vyriausiojo gydytojo pavaduotojo ūkio reikalams, gydytojo terapeuto, gydytojo
akušerio-ginekologo, gydytojo chirurgo, medicinos statisto, dezinfekuotojo, sąskaitininko, vairuotojo, virėjo, indų plovėjo, sanitaro, skalbėjo, sanitarės-šeimininkės,
sargo-sanitaro.
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Dėl geresnio žmonių medicininio aptarnavimo Ramygalos rajone nuo 1954
01 01 Ramygalos rajoninėje ligoninėje sudaryta Gydytojų konsultacinė komisija.
Komisijos pirmininkas – rajoninės ligoninės vyriausiasis gydytojas Povilas Beivydas.
1954 05 01 Ramygalos rajoninėje ligoninėje skiriamos 3 tuberkuliozei gydyti lovos.
Nuo 1954 09 16 Ramygalos rajoninės ligoninės gydytojų etatai pertvarkomi taip: gydytojas terapeutas, gydytojas pediatras, gydytojas dermatovenerologas, gydytojas chirurgas, gydytojas akušeris-ginekologas, mokyklų gydytojas, nuo
1954 09 28 – ir gydytojas rentgenologas.
1954 10 07 prie Ramygalos rajoninės ligoninės ambulatorijos įsteigta Moters
ir vaiko konsultacija.
1954 m. lapkričio mėnesį Ramygalos rajoninėje ligoninėje buvo 35 lovos.
1955 01 01 Ramygalos rajoninėje ligoninėje buvo etatai: vyriausiasis gydytojas – 1 etatas, gydytojas chirurgas – 1 etatas, gydytojas ginekologas – 1 etatas,
Vaikų skyriaus vedėjas – 1 etatas, mokyklų gydytojas – 0,5 etato, Vidaus ligų
skyriaus vedėjas – 1 etatas, gydytojas terapeutas – 1 etatas, gydytojas dermatovenerologas – 1 etatas, gydytojas stomatologas – 1 etatas, vyriausioji medicinos
sesuo – 1 etatas, akušerė – 4 etatai, patronažinė sesuo – 2 etatai, medicinos
sesuo – 5,5 etato, rentgeno laborantas – 1 etatas, laborantas – 1 etatas, medicinos
statistas – 1 etatas, buhalteris – 1 etatas, ūkio dalies vedėjas – 1 etatas, dezinfekuotojas – 1 etatas, vairuotojas – 2 etatai, virėjas – 1 etatas, virėjo padėjėjas – 1
etatas, indų plovėjas – 1 etatas, skalbėjas – 1 etatas, sanitaras – 9 etatai.
Nuo 1956 07 15 Ramygalos rajoninė ligoninė buvo išplėsta iki 50 lovų.
Vadovaujantis 1957 01 04 Lietuvos TSR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu
Nr. 4 buvo panaikintas Ramygalos rajono Vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos
skyrius, kuriam priklausė Ramygalos rajono gydymo įstaigų tinklas.
1957 02 06 Ramygalos rajono DŽDT VK potvarkiu Nr. 33-p Ramygalos rajoninės ligoninės vyriausiuoju gydytoju nuo 1957 02 05 paskirtas Vytautas Žilevičius
(buvęs Ramygalos rajono Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas).
Visas Ramygalos rajono gydymo įstaigų tinklas, panaikinus Ramygalos rajono
Sveikatos apsaugos skyrių, perėjo Ramygalos rajoninės ligoninės žinion.
1957 m. Ramygalos rajone veikė šios gydymo įstaigos: Ramygalos rajoninė
ligoninė (50 lovų), Krekenavos apylinkės ligoninė (25 lovos), 5 felčerių-akušerių
punktai (Vadoklių, Šilų, Truskavos, Šventybrasčio, Bartk¿nų) ir 20 vietų vaikų
lopšelis. Rajone iš viso dirbo 102 medicinos darbuotojai.
1958 04 10 įvykdyta Ramygalos rajono gydymo įstaigų „pasportizacija“,
pagal kurią gydymo įstaigoms buvo skirta aptarnauti konkrečias apylinkes ir kitų
apylinkių kaimus.
Nuo 1958 08 19 visi Ramygalos rajono ligoninės vyriausiojo gydytojo įsakymai
pasirašyti vyriausiojo gydytojo Leono Klimkevičiaus. Ramygalos rajono vyriausiojo
gydytojo įsakymo dėl Ramygalos rajono ligoninės vadovo pasikeitimo nėra. Tarnautojo (Leono Klimkevičiaus) asmens sąskaitos kortelėje yra įrašas, kad į darbą
priimtas 1958 08 15 vyriausiojo gydytojo pareigoms 1958 07 24 įsakymu Nr. 1069.
Nuo 1960 04 24, kai padaugėjo susirgimų paratifu B, prie Ramygalos rajono
ligoninės atidarytas 20 lovų Infekcinių ligų skyrius iš Respublikinio epidemiologinio fondo lėšų (iki šių ligų likvidavimo).
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1960 06 04 sumažėjus infekcinių ligų laikinasis Infekcinių ligų skyrius uždarytas.
Nuo 1962 08 06, kad būtų sustiprintas priešgaisrinis saugumas rajono
ligoninei priklausančiuose objektuose, prie rajoninės ligoninės sudarytas ugniagesių būrys.
1962 10 06 Bãrklainių apylinkėje atidarytas Jotãinių felčerių-akušerių punktas;
1962 10 16 prie Žemontiškių felčerių-akušerių punkto atidarytas vaistinės punktas;
prie Jotainių felčerių-akušerių punkto – vaistinės punktas; prie Šilų felčerių-akušerių punkto atidarytas vaistinės punktas.
1962 m. buvo įgyvendintas administracinis rajonų suskirstymo planas, buvo
likviduotas Ramygalos rajonas. 1962 m. gruodžio 17 d. Ramygalos rajoninė 50
lovų ligoninė perduota Panevėžio rajonui.
Nuo 1963 m. sausio mėn. Ramygalos rajoninė ligoninė vadinama Panevėžio
rajonine ligonine.
Nuo 1963 01 10 gydomasis-profilaktinis ir sanitarinis-priešepideminis darbas
organizuojamas pagal naują administracinį rajonų suskirstymą.
1964 03 01 reorganizavus centrinę Panevėžio rajono sveikatos apsaugos
įstaigų buhalteriją, Panevėžio rajoninė ligoninė (Ramygaloje) vadinama Panevėžio
rajono centrine ligonine.
Panevėžio rajoninės ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigas ėjo gydytojas
Leonas Klimkevičius, 1958 08 15 paskirtas Ramygalos rajoninės ligoninės vyriausiuoju gydytoju. Panevėžio rajoninės ligoninės vyriausiojo gydytojo įsakymai
pasirašyti vyriausiojo gydytojo L. Klimkevičiaus iki 1963 09 02. Nuo 1963 09 05
vyriausiojo gydytojo įsakymus pasirašė jau kitas asmuo. 1964 01 31 Panevėžio
rajoninės ligoninės vyriausiojo gydytojo įsakyme Nr. 9 ir Nr. 10 rašoma, kad nuo
1964 01 02 Panevėžio rajono vyriausiasis gydytojas L. Klimkevičius atleidžiamas
iš pareigų. 1964 04 16 Panevėžio rajoninės ligoninės vyriausiojo gydytojo įsakyme
Nr. 30 rašoma, kad l. e. p. Panevėžio rajoninės ligoninės vyriausiasis gydytojas
Vytautas Sakalauskas perduoda vyriausiojo gydytojo pareigas nuo 1964 04 15
naujai paskirtam Panevėžio rajoninės ligoninės vyriausiajam gydytojui Vytautui
Banevičiui. 1967 11 15 rajono Centrinės ligoninės vyriausiasis gydytojas V. Banevičius atleistas iš pareigų. Laikinai eiti rajono Centrinės ligoninės vyriausiojo
gydytojo pareigas pavesta vyriausiojo gydytojo pavaduotojai medicinai Zinaidai
Užkuraitienei.
1969 01 15 Panevėžio rajono Centrinės ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigas paskirtas gydytojas Algirdas Kristutis.
Ligoninės vyriausiasis gydytojas turėjo du pavaduotojus: ūkiui-administracijai
ir rajono gyventojų medicininio aptarnavimo ir metodiniams reikalams.
Nuo 1963 03 15 prie Panevėžio rajoninės ligoninės pradėjo veikti Greitosios
medicinos pagalbos skyrius.
1963 m. Panevėžio rajono ligoninės žinion perduotas Švietimo ministerijos
buvusio Ramygalos rajono Lietuvos komunistų partijos komiteto pastatas.
1963 m. Panevėžio rajoninės ligoninės vyriausiojo gydytojo įsakymuose
minimos šios Panevėžio rajono gydymo įstaigos:
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Ligoninės: Panevėžio rajoninė ligoninė su poliklinika: Panevėžio rajoninės
ligoninės Profilaktinės dezinfekcijos skyrius, Panevėžio rajoninės ligoninės Sanitarinis-epidemiologinis skyrius, Greitosios medicinos pagalbos skyrius.
Nuo 1964 03 01 Panevėžio rajoninėje ligoninėje (Ramygaloje) organizuota
Centrinė Panevėžio rajono sveikatos apsaugos įstaigų buhalterija. Sukūrus centralizuotą buhalteriją, Panevėžio rajoninė ligoninė vadinama Panevėžio rajono
centrine ligonine, tačiau vėlesniuose 1964 m. vyriausiojo gydytojo įsakymuose dar
vartojamas ir senasis pavadinimas.
1964 08 01 Panevėžio rajono centrinė ligoninė buvo praplėsta (iki 75 lovų).
1965 12 25 po remonto atidarytas Centrinės ligoninės stacionaras. Pasikeitus patalpų išplanavimui, ligoninės sąmatinės lovos paskirstytos taip: Akušerinis
skyrius – 10 lovų, Chirurginis skyrius – 13 lovų (3 ginekologinės), Vaikų ligų
skyrius – 22 lovos, Vidaus ligų skyrius – 30 lovų.
Nuo 1966 09 02 Panevėžio rajono centrinės ligoninės Sanitarinis-epidemiologinis skyrius reorganizuotas į rajono Sanitarinę-epidemiologinę stotį (SES).
Panevėžio rajono SES vyriausiuoju gydytoju paskirtas Antanas Žurauskas. SES
vyriausiasis gydytojas įpareigotas sudarinėti darbo sutartis su ūkiniu, pagalbiniu
personalu ir dezinfekuotojais; gydytojus ir vidurinį medicinos personalą priima
į darbą ir atleidžia Centrinės ligoninės vyriausiasis gydytojas, suderinęs su SES
vyriausiuoju gydytoju. Darbo užmokestį SES darbuotojams skaičiavo ir mokėjo
rajono Centrinės ligoninės centralizuota buhalterija.
1967 02 16 uždarytas Ramygalos prieštuberkuliozinis kabinetas, atidarytas
rajono Prieštuberkuliozinis kabinetas Panevėžio miesto Tuberkulioziniame dispanseryje.
Nuo 1969 03 19 sudaryta Senelių invalidų namų išlaikytinių Medicininio
aptarnavimo apžiūros komisija, kurios pirmininke paskirta rajono centrinės ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotoja organizaciniams metodiniams reikalams
gydytoja Irena Ciemaškaitė-Dzimidienė.
1969 03 31 Panevėžio rajono vaikų medicininio aptarnavimo gerinimo ir
kūdikių mirtingumo priežastims nagrinėti sudaryta komisija, kurios pirmininke
paskirta rajono Centrinės ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotoja gydymo
reikalams gydytoja Zinaida Užkuraitienė.
Dėl gydomojo darbo pagerinimo prie Panevėžio rajono centrinės ligoninės
buvo sudaryta Gydymo taryba, kurios pirmininke paskirta rajono Centrinės ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotoja gydymo reikalams Zinaida Užkuraitienė,
pirmininko pavaduotoja – rajono Centrinės ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotoja rajono reikalams Irena Dzimidienė.
Atidarius rajono Centrinę polikliniką, Panevėžio rajono centrinė ligoninė
Ramygaloje perorganizuota į Ramygalos I rajoninę ligoninę.
Ramygalos I rajoninė ligoninė (75 lovos: 40 terapinių, 35 vaikų) su poliklinika – vyriausiasis gydytojas nuo 1977 03 29 iki 1980 01 04 – Zenonas Belickas, nuo 1980 01 02 iki 2000 10 20 – Vytautas Gustas, nuo 2001 01 24 – Irena
Laucienė.
Ramygalos I rajoninės ligoninės vyriausiasis gydytojas turėjo du pavaduotojus: pavaduotoją gydymui ir pavaduotoją ūkiui-administracijai.
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Rajone visus metus veikė Greitosios pagalbos postas Ramygalos I rajoninėje
ligoninėje. Rajono centrinėje poliklinikoje Greitosios medicinos pagalbos postas
1977 m. tik kūrėsi.
1985 m. pradėta poliklinikos statyba Ramygaloje.
1986 m. pabaigoje Ramygalos poliklinika persikėlė į naujas, baigtas statyti
patalpas, kur buvo įrengti Funkcinės diagnostikos, Fizioterapijos kabinetai, klinikinė laboratorija.
1987 m. Ramygalos I rajoninėje ligoninėje panaikintas Patologo-anatominis
kabinetas.
1988 12 03 Panevėžio rajono Tarybos 3 šaukimo 18 posėdžio sprendimu
Nr. 97 pavadinimas „Viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos
padalinys Ramygalos I rajoninė ligoninė“ pakeistas į pavadinimą „Viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos padalinys Ramygalos palaikomojo
gydymo ir slaugos ligoninė“.
Šiuo metu ligoninė organizuoja ir teikia pirminę nespecializuotą kvalifikuotą
stacionarinę asmens sveikatos priežiūrą Panevėžio rajono gyventojams. Ligoninėje
veikia Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriai.
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Čigonų tautinė mažuma Ramygaloje
Asta Žemkauskienė
Ramygalos čigonų
gyvenamsis namas
ir čigonų vaikai.
2012 m. vasara.
Klaudijaus
Driskiaus nuotr.

Kada į Ramôgalą atkeliavo ir sėsliai apsigyveno pirmieji čigonai, dabartiniai
ramygaliečiai jau neatmena. Rašytiniuose Lietuvos čigonologijos šaltiniuose minima, kad XX a. „3-iajame, o ypač 4-ajame dešimtmečiais pastebima sėslaus gyvenimo
tendencija: <...> miestuose bei miesteliuose čigonai perka, statosi namus, vaikai lanko
pradines mokyklas“1. Galbūt ir Ramygaloje tuo metu vyko tokie procesai? Kad
būtų perkami namai, šito niekas neatmena. Apgyvendinami čigonai įvairiose Ramygalos apylinkių vietose, valstybės teikiamose pastogėse. Daugelį metų jie buvo
įkurdinti vadinamajame Lingeryje, dabartinėje Parko gatvėje; gyveno ir nuošaliame vienkiemyje netoli Bãrklainių; šiandien – Rimaisÿ kaimo vienkiemyje, prie
pat magistralės Via Baltica, net atokesniame Dani¿nų kaime. Gyvena ir pačiame
Ramygalos centre – Vadõklių bei nuošalesnėje – Vîenkiemio gatvėse. Vidutiniškai seniūnijoje gyvena apie pusšimtį čigonų, tačiau šis skaičius nuolat kinta dėl
migracijos po rajoną, šalį, užsienį. Kaip jau minėta, gyvena Ramygalos čigonai
tik valstybės skiriamuose socialiniuose būstuose, jiems atvežama malkų. Tačiau ir
tokios sąlygos niekada niekur nedirbusių čigonų netenkina, teigiama, kad būstai
tokie „nugyventi“, jog juose joks lietuvis ilgai neištvertų (www.lzinios.lt, 2011,
gruodžio 15 d.). Ar tikrai taip?
Maždaug prieš dešimtį metų, ankstyvą pavasarį, Lingerio čigonų name
mačiau tokį vaizdą: laukujės durys nuo apačios iki pusės išpuvusios, priemenėje – nors į akį durk, kitų durų vietoje – neaiškios spalvos audinio užsklanda,
už jos jau patekome į virtuvėlę, kurios viduryje sėdi šeimininkė. Priešais ją ant
išpuvusių grindų stovi nubraižyta, kažkada buvusi geltonos spalvos plastikinė
vonelė, pripilta pelenų spalvos vandens, kuriame skalbiamas tokios pat spalvos
drabužis. Šeimininkė rankose laiko ūkinio muilo gabalą ir, trindama juo skal- 1 Kisinas I. Lietuvos čigonų būdas ir kultūra, Trimitas, 1936, nr. 11, p. 262.
binį, keiksnoja seniūną už tai, kad šis
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jiems nieko neduodąs... Kiek vėliau moteris pakviečia mus į kitą kambarį. Čia
vaizdas jau gerokai šviesesnis: tvarkingai išplauta, prie lango nedidukas stalelis,
pasieniuose dailiai, nors ir skurdžiai, paklotos lovos, ant grindų – takelis. Bendra
spalva – vėl ta pati pelenų, tačiau bent jau švaros pojūtis yra. Kyla klausimas:
tai kas gi vis dėlto nugyveno tą jų būstą: lietuviai ar patys čigonai? Atsakymui
apmąstyti – dar vienas tos istorijos gabalėlis. Po to, kai Lingerio name čigonams
gyventi pasidarė nebeįmanoma (net vandens iš greta esančio šulinio lietuviai dėl
antisanitarinio čigonų elgesio ėmė nebeduoti), seniūnija skyrė jiems gerą mūrinį
namą su tvarkingu ūkiniu pastatu Rimaisÿ kaime. Greičiau negu per pusmetį
ūkinis pastatas supleškėjo... Dar kalbama, kad vasarą čigonai krosnies koklius
pardavinėja, o prieš žiemą seniūnijoje reikalauja krosnį atstatyti. Išmano jie įstatymus, puikiai išmano... Lietuviai nuo seno žino, kad čigonas iš tos vietos, kur
apsistojo, niekada nevagia. Deja, šiandien ramygaliečiai šito patvirtinti negalėtų:
vagia čigonai (dažniau įkliūva vaikai) ir parduotuvėje („Nespėjame gaudyti vagiliaujančiųjų“, – sakė prekybos centro pardavėjos), ir į ramygaliečių namus, malkines
įsibrauna, net bažnyčioje pasitaikė ne vienas vagystės atvejis (www.sekunde.lt
2011 12 11). Ir po pamokų iš mokyklos grįžtantis pradiniokas čigonas ne kartą
drabužinėje svetimą striukę yra apsirengęs: nepažino, supainiojo, o gal ta gražesnė
pasirodė, kas ten supaisys... Tenka lietuviukų tėvams patiems važiuoti drabužio
atsiimti. Prasikaltusiojo artimieji sutinka atiduoti, tačiau tik po nenuginčijamų
įrodymų. Tiesa, kaip pastebi Ramygalos gimnazijos mokytojai, čigonų vaikai savo
klasėse nevagiliauja; kad ir kaip būtų gaila, tą dažniau daro lietuviukai... Dejuoja
Ramygalos moterys ir vasarą, kai daržuose pasirodo gėrybės: tai čigonai bulves
nukasa, tai lietuviai svogūnus išrauna. O kaip išsiaiškinti, kurie braškes gvelbia?
O katrie sode medelius naktį iškasė? Ir taip kasmet... Nejučia prisimenu šia tema
minklę iš mokinių folkloro: Kodėl čigonai bulves naktį kasa? – Kad kolorado vabalai
nematytų! Kaip žinia, čigonai turi dar vieną gyvenimo būdo bruožą – elgetavimą.
Lietuviams nuo seno čigonai ir elgetavimas – du neatskiriami dalykai. Menu,
sovietmečiu Barklainiuose čigonės (niekad neteko su jomis matyti vaikų ir vyrų)
lankydavosi retai – kokį kartą per metus ar dvejus, dažniausiai vasarą. Atvykdavo
į kaimą susistabdžiusios paputną (pakeleivingą automobilį, dažniau sunkvežimį).
Autobusu nevažiuodavo, mat kainuoja, nors tuo laiku iš Ramygalos į Barklainius
bilietas tekainavo vos 13, vėliau – 15 kapeikų. Eidavo po dvi, retai po tris moteris.
Jeigu elgetaudavusios (šito žodžio barklainiškiai nevartojo, sakydavo bargaliauja)
trise, tai trečioji laukdavusi kieme. Į daugiabučius neidavo, tik į individualius
namus. Įėjusios pirmiausia pasiūlydavo pavaražyti kortomis ar iš delno, o jei šeimininkė atsisakydavusi, tai tiesiai prašydavusios: „Gal gali, ponia, duoti kiaušiniukų,
bulvyčių?“ Gavusios šio to, dar pridurdavo: „Duok, ponia, lašinių.“ Šitas prašymas
dažną lietuvę išvesdavo iš kantrybės, tad ji, dantis sukandusi, paskutinius mandagumo lašelius sukaupusi, išprašydavo nekviestas viešnias pro duris. Girdėjau
kaimo moteris viena kitai pasakojant, kaip čigonės siūlė pirkti kažin kokių daiktų,
tačiau barklainietės atsisakiusios: „Gal iš kur vogti?“
Mes, vaikai, išgirdę, kad po kaimą vaikšto čigonės, bėgdavome namo ir
užsirakindavome duris, kad tik tie svetimi žmonės mūsų nepavogtų ir neišsivežtų.
Vienas per kitą buvome girdėję iš suaugusiųjų, kad „čigonai turi bačkas, prikalinėtas
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cviekų, kur įkiša pavogtą vaiką ir ridena tol, kol jam išbėga visas kraujas. Tą kraują
jie geria.“ Šiurpiu pasakojimu tikėjau tol, kol vėliau ramygaliečiai klasės draugai
užtikrino, kad taip tikrai nėra, nes jie gi žiną iš tikrųjų. Elgetauja čigonės iki
šiol, tačiau seniūnijos socialinės darbuotojos atlieka nemažą aiškinamąjį darbą,
todėl elgetavimų labai sumažėjo. O ir lietuviai, žinodami, kad čigonai gauna
socialines pašalpas, nebeskuba jiems atverti durų, kai kurie net piktu žodžiu
išplūsta. Jei anksčiau čigonės siūlydavusios paburti, tai dabar jos dažniausiai
žada pasimelsti už šeimininkus, linki Dievo palaimos. Vedasi su savimi mažus
vaikus, taip mėgina sukelti aplinkinių gailestį ir daugiau išprašyti. Vis dažniau
pasitaiko, kad piktokai pagąsdina bloga lemtimi, jei ko nors negaunančios iš
šeimininkės. Viduriniosios ir vyresniosios kartos Ramygalos žmonės dar pamena
ir geru žodžiu mini dabar jau mirusį čigoną Stepaną, kuris pragyvenimui užsidirbdavo važinėdamas po apylinkes ir rinkdamas iš gyventojų senus skudurus,
juos išmainydavęs į tuo metu labai deficitinę prekę – metalinius konservavimo
dangtelius stiklainiams. Ramygalietė Daiva pasakojusi, kaip kartą jos vaikystėje
į Påšilius atvažiavo vienkinkis vežimas, o jame Stepanas, didžiuliai (taip vaikui
atrodė) skudurų ryšuliai ir dvi čigonės. Kol Stepanas tvarkė mainų reikalus, tos
dvi moterys nuėjo po žilvičiais, o pašiliškiai vaikai paslapčiomis – iš paskos: ką
gi tos čigonės ten valgo? Paaiškėjo, kad kiaušinius... Paprasčiausias įvykis, tačiau
mažai mergaitei tai buvo neišdildomas įspūdis visam gyvenimui. Žemės čigonai
niekada nedirbo, nors visada turėjo visas galimybes gauti sklypelį iš valstybės,
kaip ir lietuviai. Garbaus amžiaus ramygalietė pasakojo, kad beveik prieš dvidešimt metų, vieną pavasarį, čigonėms davusi sėklinių bulvių, mat patikėjusi,
kad gal jau ir čigonai imsis daržininkystės. Ir tikrai, bulvės buvusios pasodintos
šalia Parko gatvės suartame žemės lopinėlyje. Deja, daržininkystė tuo ir baigėsi:
nei ravėta, nei kaupta, tad ką gi ir bekasi... Tiesa, iš šiandieninių čigonų vaikų,
gyvenančių Rimaisuosê ir Ramygalos Vienkiemio gatvėje, teko girdėti, kad daržą
prie namų jie turį, ten augina burokėlius, bulves, agurkus. Seniūnijos socialinė
darbuotoja patvirtino, kad jokių daržų niekur neteko matyti. Tai ką tuomet
vaikai pavadino „daržu“?.. Maisto produktais čigonai apsirūpina elgetaudami,
pirkdami parduotuvėse už gaunamas socialines pašalpas, vasarą – „apsilankydami“ nuošalesniuose lietuvių daržuose. Teko pro langą iš Parko gatvės apie
2000-uosius matyti, kaip Lingerio čigonės prie kapinių, Paliuko kalno papėdėje,
ankstyvą pavasarį rūgštyniauja. Lankantis Lingerio čigonės namuose (mokytojos
eidavo ieškoti dažnai pamokas praleidinėjančių jų vaikų), teko matyti puodą
dar garuojančių barščių, o ir mažieji mokyklos valgykloje noriai valgo burokėlių
patiekalus. Skanu jiems ir rauginti kopūstai, ir rūgštynių sriuba. Jeigu valgis
būna neįprastas, naujas, tai pirmiausia jį gerai apžiūri iš visų pusių, išuosto,
entuziastingai aptaria tarpusavyje sava kalba ir tik tada ragauja. Dažniausiai
greitai pripranta prie naujų produktų bei patiekalų ir apetitu nesiskundžia. Jeigu
pasitaiko taip, kad valgykloje valgo kelių klasių čigoniukai, tai būtinai susėda visi prie vieno stalo, net draugiškai dalijasi vieni su kitais turimu maistu;
dėl to nėra nė karto rimtai susipykę. Namuose, pasak vaikų, valgius gamina
moterys, joms padeda vyresnėlės mergaitės, maždaug 9–10 metų amžiaus. Dar
jaunesnės mergaitės prie puodų neprileidžiamos, jos tik iš tolo stebi vyresniųjų
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darbą. Didžkukuliai (cepelinai), bulviniai blynai, virtiniai su bulvių, mėsos įdarais,
kiaulienos kotletai, miltiniai blynai – tai čigonų mėgstami patiekalai, lietuviams
irgi puikiai pažįstami. O kas yra kitoniško čigonų virtuvėje? Vienas įdomus ir
linksmas nutikimas iš pradinukų mokytojos darbo:
„Pamokoje kalbėjome apie gyvūnus. Vaikai dirbo, o aš priėjau prie čigoniuko, rodau jam
ežio paveikslėlį ir klausiu: Kas čia? – Skani sriubytė! – atsako šis nė nemirktelėjęs. Aš
apstulbau iš netikėtumo ir daugiau nebeklausinėjau.“
Žinoma, tada mokytoja dar nežinojo, kad tam tikru būdu paruoštas ežys – tai
čigonų nacionalinis patiekalas. Dabar jau žino... Iš vaikystės pamenu, mano aplinkoje (nuo trejų metų (1973 m.) augau Barklainių kaime, 7 km nuo Ramygalos)
žodį čigonas tariant kiek kitaip – cigonas, cigonės, cigonkos, cigoniukai. Atmintyje
išlikę girdėti barklainietiški lietuvių tautosakos trupiniai: Murzinas kaip cigonas,
Susivėlęs kaip cigonas, Uch, plaukai – kaip cigonės, cigono! (labai tamsūs), Kaip čia
dabar apsivilkai kaip cigonė! (suprask: per ilgas sijonas ar suknelė, drabužis tau
visai netinka), Ko čia deriesi kaip cigonas dėl arklio? Vaikai mokėjome (tik niekada
nesakydavome čigonams) tokį paerzinimą: „Čyga čyga, pavaražyk! Aš pašoksiu, tu
pagražyk!“ Ramygalos apylinkių čigonų pavardės: Aleksandravičius, Bagdonavičius,
Bogdanovičius, Brižinskas, Jablonskas, Majauskas. Moterų ir mergaičių pavardės
sudaromos pagal lietuvišką tradiciją, vartojant priesagas: Aleksandravičienė, Aleksandravičiūtė, Majauskienė, Majauskaitė ir t. t. Vyrų (berniukų) vardai: Armandas,
Artūras, Arsenas, Georgijus, Konstantinas, Magnatas, Olegas, Radži, Rolandas,
Saidaras, Spartakas. Moterų (mergaičių) vardai: Aliona, Dafi, Elena, Gerda, Ieva,
Inga, Kamilė, Liubov, Rasa, Rusalina, Rūta, Sailana, Saida, Sandra, Ulijana. Praėjusio amžiaus devintame dešimtmetyje labai dažnai, gal porą kartų per savaitę,
matydavau, kaip į Ramygalą nuo Vadõklių pusės apie penktą valandą popiet
autobusu grįždavo pora čigonių su didžiuliais ryšuliais. Kalbėdavusios tik sava
kalba ir gana garsiai; energingai gestikuliuodavusios rankomis. Ilgais spalvingais
sijonais, galvas apsirišusios didelėmis margomis skaromis, ausyse – įspūdingo
dydžio apvalūs auskarai. Šiandien Ramygalos čigonės nebesegi spalvingų sijonų
ir gausybės papuošalų, kaip kad dar prieš 20–30 metų, tačiau ilgus, dažniausiai
tamsius, sijonus su skeltukais ir tamsias skareles, ypač šaltuoju metu, tebedėvi.
Vyrai kasdien dažniausiai dėvi tamsius drabužius, niekuo nesiskiriančius nuo
lietuvių dėvimų drabužių. Čigonų kasdieniai drabužiai yra tamsūs, dažniausiai
juodos, rudos spalvos. Na, bent jau taip apsirengę jie pasirodo miesto viešose
erdvėse... Vaikus čigonės dažniausiai rengia vadinamaisiais labdariniais drabužiais.
Dalį jų gauna nemokamai dėvėtų drabužių parduotuvėje, Ramygaloje. Dažniausia
problema – tų drabužių priežiūra. Miestelyje kalbama, kad yra čigonių, kurios
drabužėlių net neskalbia – paprasčiausiai išmeta, nes taip pigiau: nei skalbiklių,
nei vandens, nei darbo nereikia... Mokykloje daugelį metų matydavau mergaites
dėvint sijonėlius arba suknutes, tačiau pastaruosius kelerius metus pradinukės
labai dažnai dėvi ir kelnes su megztinukais, palaidinėmis. Drabužiais čigonai
beveik nebeišsiskiria iš kitų mokinių, gal tik drabužių higiena. Dar viena detalė:
visų mergaičių ausyse – maži auskarėliai.
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Ramygalos mokykloje po vieną
kitą čigonų vaiką mokėsi nuo seno.
Kai tik nepriklausomoje Lietuvoje imtos
mokėti socialinės pašalpos, mokiniai
iš socialiai remtinų šeimų nemokamai
maitinami mokyklos valgykloje, palaipsniui ėmė didėti ir besimokančių
čigonų skaičius. Pastarąjį dešimtmetį
jis siekia beveik dvidešimt. Amžius –
7–17 metų. Žinoma, kad čigonų vaikai
lankytų mokyklą, daug pasistengė ir
Ramygalos gimnazijos bendruomenė Rusalina Ramygalos gimnazijoje mokosi rašyti
bei seniūnijos socialinės darbuotojos. lietuviškai. Astos Žemkauskienės nuotr.
Didžioji dalis mokosi pradinėse klasėse, beveik kiekvienoje po 1–2. Daugumos čigoniukų mokymosi pasiekimai vos
minimalūs, dažnas iš jų toje pačioje klasėje mokosi po porą metų. Dėl to jie visai
nesijaudina, gėdos nejaučia. Mokslas jiems nėra būtinybė, prioritetas. „Tėvas man
sakė gerai išmokti tik matematiką ir skaityti“, – paaiškino viena trečiokė (nors pagal
savo amžių turėtų būti jau penktokė). Žinoma, pasitaiko vienas kitas išskirtinis
atvejis, ir tai labai džiugina mokytojus, nes padeda tarp lietuvių mokinių formuoti
geresnę nuomonę apie čigonus. Patinka čigoniukams kūno kultūros, dailės, matematikos pamokos, jie mėgsta dainuoti (kol neišmoksta gerai lietuviškai kalbėti,
pasisiūlo rusiškai padainuoti), šokti, kartu su visais dalyvauja žygiuose, iškylose.
Net klasės spektakliuose vaidina (dažniausiai tuos vaidmenis, kur kalbėti nereikia).
Kaip pastebi mokytojai, čigonai pamokose dirba gana noriai, jei tik užduotys jiems
pagal jėgas, jeigu supranta, ko mokytojas iš jų tikisi. Dirba daugiau iš entuziazmo,
norėdami išgirsti pagyrimą, o ne iš noro mokėti. Yra buvę atvejų, kai pamokoje
vienas kitas čigoniukas saldžiai... užmigęs. Klasėje šilta, gera... Lanko čigoniukai
mokyklą labai nereguliariai: iš rudens stropiau, žiemą rečiau, o pavasariop ir visai
retai bepasirodo. Pradinukai ateina dažniau, vyresnieji – daug rečiau. Nuo 2012 m.
Seserys Rusalina
(kairėje) ir Saida
mokosi tapyti.
A. Žemauskienės
nuotr.
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Ramygalos gimnazijos mokytoja Nijolė Šlemienė ir mokiniai Sailana
ir Artūras turistiniame žygyje. A. Žemkauskienės nuotr.

lankomumas labai pagerėjo, mat buvo valstybinis nurodymas nebemokėti pašalpų
toms šeimoms, kurios neužtikrina vaikų lankomumo. Į mokyklą ir iš jos vaikai
ateina patys, susibūrę draugėn, o gyvenančius toliau veža mokyklinis autobusas
kartu su lietuviais mokiniais. Po pamokų čigonai labai draugiškai vienas kito
laukia, tariasi, vyresnieji moko jaunesniuosius, ragina skubėti, kartais pasiprašo
pradinių klasių mokytojų priimti juos į svetimą klasę per pamoką laukti saviškių.
Jeigu mokykloje vyksta bet koks, kad ir menkiausias įvykis, jame visuomet dalyvauja pulkelis čigoniukų, įvykio vietoje jie atsiranda akimirksniu... Ar egzistuoja
mokykloje „nacionalinis klausimas“? Žinoma, kad taip, tačiau per pastaruosius
penkiolika metų daug kas pakrypo į gerąją pusę: mokytojai ir lietuviai vaikai vis
geriau pažįsta čigonus, nuo pirmųjų dienų mokykloje išmoksta su jais bendrauti,
vieni kitus suprasti. Pasikeitė čigonų socializacija: jie stengiasi laikytis bendrų
taisyklių, moka elgtis valgykloje, mandagiai iš tolo sveikinasi su mokytojais, net
ir mieste garsiai šaukia: „Mokytoja, labą dieną!“. Į mokyklą ateina pagal galimybes
nusiprausę, švariais drabužiais, vienas kitas tualetinio popieriaus ir popierinių
rankšluosčių ritinį į klasę atneša, Rugsėjo pirmąją ir gėlės žiedelį mokytojoms
įteikia... Labai lėtai, po truputį teigiami pokyčiai vyksta, ir tai teikia vilties, kad
jaunoji čigonų karta žengs didesnį žingsnį solidarumo su lietuvių tauta link, kad
jų pilietinis sąmoningumas irgi augs. Juk liūdna, kai šiandien viduriniosios kartos
Rimaisų čigonas žiniasklaidai pareiškia, kad „iš prigimties laisvę mėgstantys čigonai
vargu ar pasikeis, tad jis siūlo lietuviams keisti savo nuostatas čigonų atžvilgiu ir patiems pasistengti gražiai su jais sutarti“ (www.lzinios.lt, 2011, gruodžio 15 d.). Argi
į skirtingas puses vežimą traukiant jis iš vietos pajudės? Čigonų vaikai, kaip ir
lietuvių, namuose mėgsta žaisti kieme, visi kartu. Moka jie vieną kitą skaičiuotę.
Žaidžia gaudynes, žaidimą „Ali Baba“, imituoja namų gyvenimą, bet labiausiai
mėgsta rengti koncertus: vieni kitiems dainuoja, šoka. Mokosi stebėdami suaugusius
namuose, žiūri televizorių ir viską kopijuoja. Dainuoja gimtąja kalba ir rusiškai.
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Čigoniukai noriai dalyvauja visuose Ramygalos bendruomenės renginiuose, pasiskirsto grupelėmis po kelis, jų visur pilna, jie smalsauja, energingai ir garsiai
viską aptarinėja sava kalba. Kultūros centro direktorė pasakojo, kaip noriai į jos
naujai renkamą teatro trupę sugužėjo bemaž visi kitoje gatvės pusėje gyvenantys
čigoniukai. Kai reikėjo pradėti mokytis atmintinai tekstus, visi kaipmat kažkur
„išgaravo“ ir daugiau vaidinti niekada nebesugrįžo... Pastaraisiais metais, kaip ir
visą Lietuvą, taip ir Ramygalos čigonus, palietė migracijos banga: ne vienas iš jų
pabuvojo Europos šalyse nuo keleto mėnesių iki kelerių metų. Dažniausiai vykstama į Mínską (Baltarùsija), Lòndoną (Ãnglija), kur galima bendrauti rusų kalba.
Viena jaunesniosios kartos čigonė Anglijoje įsidarbinusi pagal specialybę – grožio
salone kirpėja; kita jau ketvirtus metus sėkmingai gyvenanti irgi Anglijoje, sukūrusi
šeimą. Kitos istorijos ne tokios sėkmingos: dauguma išvykusiųjų ilgai svečiose
šalyse neužsibūna, neilgai trukus grįžta atgal, vėl važiuoja ir t. t. Čia, Lietuvoje,
Ramygalos čigonai daugiausia bendrauja su Trošk¿nų (Anykščiÿ r.), Ka÷no ir
Kla¤pėdos čigonais: vyksta vieni pas kitus, svečiuojasi, kartais net parsivežę vaikus
vieni kitiems ilgėliau pagloboja. Ypač pagyvėja judėjimas pavasariop, orams sušilus.
Tada Ramygalos čigonų kiemuose dažnai ir nepažįstamų veidų pamatysi... Daugelį
metų Ramygalos mažuosius pacientus gydanti gydytoja Raimonda Grincaitė teigė,
kad čigonų vaikai serga nei daugiau, nei mažiau už lietuvių vaikus. Dažniausiai
sergama peršalimo ligomis, susijusiomis su skurdžiomis buities sąlygomis. Gimus
vaikeliui, medikės jį lanko namuose, kaip ir visus kitus naujagimius. Mokyklinio
amžiaus vaikus kasmetiniam sveikatos tikrinimui atveda pačios čigonės. Namuose
gydymuisi vartojami liepžiedžiai, čiobreliai, kurių prisirenka moterys kartu su
vaikais vasarą pievose, pamiškėse. Labiausiai čigonų vaikais džiaugėsi Ramygalos
odontologė: esą jų dantys patys sveikiausi ir balčiausi, o lietuvių vaikai sveikais
dantimis – didžiulė retenybė. Ramygalos čigonai švenčia šventes kaip ir lietuviai: Kalėdas, Užgavėnes, Velykas, Vėlines. Žinoma, visų tradicijų ir papročių jie
nesilaiko. Didžiausia šventė – Kalėdos. Kūčių stalo neruošia. Puošiama eglutė.
Verdama sriuba, kompotas, kisielius, kepamos bandelės su džemu, cinamonu,
aguonomis, gaminami saldainiai iš cukraus (jis išlydomas ir supilamas į formą,
sustingęs laužomas gabalėliais. Pirktinių saldainių nevalgo). Parduotuvėje perkamas tortas, vaisiai. Per Kalėdas dovanų nedovanoja, visi šoka, dainuoja, ypač jei
atvyksta svečių. Per Vėlines čigonai lanko artimųjų kapus, uždega ant jų žvakę.
Taip gausiai, kaip lietuviai, gėlėmis kapų nepuošia. Savo mirusiuosius jie šarvoja
namuose ir gedi 1–2 naktis. Velionio lovą, patalynę būtinai sudegina. Drabužius
suriša ryšulėlin ir palaidoja padėję ant karsto viršaus. Jei prieš du dešimtmečius
ramygaliečiai dar matydavo degant laidotuvių laužus, tai šiandien tai jau retas
reiškinys. Užgavėnių dieną čigonų vaikai, kaip ir lietuvių, grįžę po pamokų pasiskirsto grupelėmis po 2–4, bėgioja po kiemus, daugiabučius. Mergaitės pasidažo
veidus, užsisega ilgus sijonus, berniukai – kasdieniais drabužiais. Kaukių jie nesideda. Prie durų prašo: „Mes, žydukai Lietuvos, norim blynų ir kavos!“ Šią maldelę
išmokę iš bendraamžių lietuvių mokykloje. Jeigu anksčiau pakiemiais bėginėdavo
tik lietuvių vaikai, tai 2010–2012 m. didesnė dalis jau – čigoniukai.
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Daniūnų kaimo naujakuriai
Inga Pečeliūnienė

Dani¿nai – kaimas Pånevėžio rajono savivaldybės teritorijoje, Ramôgalos seniūnijoje, 4 km į pietvakarius nuo Vadõklių. Seniūnaitijos centras. Kuršìlės upelyje
(Upôtės upės baseinas) įrengtas dirbtinis Daniūnų tvenkinys, kuris kaimą dalija
pusiau. 1923 m. Daniūnuose įkurta pradžios mokykla. 1950–1992 m. Daniūnai –
kolūkio centrinė gyvenvietė. Šiuo laikotarpiu gyvenvietė suklestėjo. 1956 m. buvo
įkurta biblioteka, 1957 m. – kultūros namai. Panevėžio rajone Daniūnų kolūkis
buvo minimas tarp geriausiųjų. Plečiantis ir gražėjant gyvenvietei, daugėjo gyventojų. 1970 m. gyventojų surašymo duomenimis, Daniūnuose gyveno 129 žmonės,
o paskutinio 2010 m. surašymo duomenimis – 416. Esminių pokyčių kaime įvyko
1990 m. atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę. Pasikeitė kaimo gyventojų socialinė
padėtis: iširus žemės ūkio bendrovėms, įkurtoms vietoj kolūkių ir tarybinių ūkių,
susikūrė didesni ar mažesni šeimos ūkiai. Nuo 1990 m. Daniūnuose ūkininkauja
du stambūs ūkininkai, dirbantys apie 2 000 ha žemės.
Tačiau kaimas sensta, jame mažėja gyventojų. Dalis kaimo gyventojų, ypač
jaunimo, išvyko dirbti į užsienį, daugiausia į ES šalis. Senbuvius kaimo gyventojus keičia jų atžalos arba į kaimus atvykstantys gyventi naujakuriai. Daniūnų
medicinos punkto slaugytoja Valerija Pečeliūnienė prisimena, kad buvo laikai, kai
per metus gimdavo daugiau kaip trisdešimt naujagimių.
„Nieko keista – visuose kaimuose jaunų žmonių mažėja. Darbo Daniūnuose nėra, dirbti
žmonės važiuoja į Panevėžį ar į Ramygalą. Prieš kelerius metus namą Daniūnuose buvo
galima labai pigiai nupirkti, dabar jie pabrango. Deja, atsikrausto dažniausiai ne jauni
žmonės, o tokie, kurie mieste nebegali pragyventi“, – atsidūsta slaugytoja.
Kas tie naujakuriai? Ar tie, kurie atsikelia gyventi iš toli, ar visi, kurie pasistato naujus namus gyventi ar vasaroti? Pasak Ramygalos seniūno Valdo Chirv,
gyventi į seniūniją dažniausiai keliasi žmonės, kurių tėvai ar seneliai buvo susiję
su šia vietove. Tik juos seniūnas laiko ne naujakuriais, o savo krašto patriotais.
Daniūnai patrauklūs naujakuriams dėl patogaus susisiekimo, dėl gražių,
ramių apylinkių. Gyvenimas kaime turi privalumų: savas kiemas, daug erdvės,
graži gamta, arti tvenkinys, ežeras. Tačiau darbo vietų beveik nėra. Padienio darbo galima rasti, bet, norint dirbti pagal specialybę, tenka važinėti į miestą. Nors
gyventi kaime pigiau negu mieste, norinčiųjų kasdien po pusantros valandos skirti
kelionei į darbą maža. Kaime uždarius medicinos punktą, mokyklą, gyvenvietė
tapo mažiau patogi gyventi. Naujakuriai, kurie turi vaikų ir yra dirbantys žmonės,
pasigenda vaikų darželio. Kas rytą tėveliai, skubėdami į darbą, savo atžalas veža
į Ramygalos vaikų lopšelį-darželį. Miestiečiai nori didesnių patogumų, geresnės
infrastruktūros, atvykusių iš gretimų kaimų naujakurių norai paprastai kuklesni.
Į kaimą atsikėlusios naujakurių šeimos gražiai tvarko aplinką, ne viena
naujakurio sodyba pripažinta gražiausia seniūnijoje, gražėja ir gyvenvietė. Naujakuriai džiaugiasi patrauklia gyvenviete, gera infrastruktūra. Jaunos šeimos keliasi
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Ūkininkas Ovidijus
Pečeliūnas

Ūkininko
O. Pečeliūno ūkiniai
pastatai, įrenginiai
miežiams, kviečiams
ir kt. auginamiems
javams džiovinti,
saugoti, ruošti sėjai

O. Pečeliūno ūkio
kiemas, inventorius.
Klaudijaus Driskiaus
nuotraukos
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Ūkininko O. Pečeliūno ūkinis inventorius

Ūkininkas O. Pečeliūnas su dukromis
Kristina (kairėje) ir Ugne.
Klaudijaus Driskiaus nuotraukos
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į kaimą dėl vaikų, kad turėtų kiemą, sodą, galėtų auginti šunį ir kitų gyvūnų.
Vyresnio amžiaus naujakuriai nori gyventi sveikiau ir ramiau.
Naujakurius burtis kviečia Daniūnų kaimo bendruomenė. Bendruomenės
pirmininkas Valentinas Osipovas susiranda naujakurius, teikia jiems informaciją,
ragina įsitraukti į bendruomenės veiklą, kviečia į renginius. Tačiau naujakuriai
neskuba lankytis renginiuose ar įsilieti į bendruomenę, išsijudina įsikūrę tik po
kelerių metų, ir tai ne visi.
Vieni jų gąsdina senbuvius triukšmu, neįprasta gyvensena, kiti gyvena
atsitvėrę nuo aplinkinių, o tai kaimo gyventojams yra neįprasta. Tretieji tampa
puikiais vietinių gyventojų ir seniūnijų pagalbininkais. Kad žmonės daugiau bendrautų, kaimynus pažinotų, organizuojamos gatvės, kaimo šventės. Jose kaimo
žmonės pabendrauja, padainuoja, save parodo ir į kitus pasižiūri.
Kilusiems iš šių kraštų naujakuriams lengviau rasti ryšių su vietos bendruomene, į ją įsilieti. Daniūnų kaime, tėvų namuose, įsikūrė ūkininkas Ovidijus
Pečeliūnas su šeima. Pečeliūnų ūkis – vienas stambiausių Ramygalos seniūnijoje.
Ovidijus Pečeliūnas, auginantis miežius, žieminius kviečius ir vasarinius rapsus,
dirba apie 1 000 ha žemės. Darbai neleidžia aktyviai dalyvauti kaimo bendruomenės veikloje, tačiau padėti niekada neatsisako, Jis daug kartų rėmė kaimo šventes,
pagelbėdavo technika per pavasarines švarinimosi talkas. Jo iniciatyva padaryta
daug gerų darbų. Kadangi visos šaknys čia, tėvai buvo žinomi, tai įpareigoja
pasitempti ir kitus paremti.
Kita naujakurių šeima kilusi iš miesto. Prie meno linkę sutuoktiniai Irena ir Žydrūnas Živilai savo vietą gyvenime rado, kai prieš 14 metų (1998 m.),
plėšomi prieštaravimų, vis dėlto apsisprendė iš Panevėžio persikelti į Daniūnų
gyvenvietę. Daniūnuose miestiečiai ūkininkauti neplanavo, o šeimos galva vietoj
tvarto ir daržinės įsirengė garažą bei kalvę. Iš pradžių tuo kaimynai stebėdavosi,
nes neįsivaizdavo gyvenimo be gyvulių. Tačiau savo darbais naujakuriai įtikino
senbuvius, kad ir be ūkio kaime galima pragyventi. Jaunieji naujakuriai greitai
įsiliejo į kultūrinį bendruomenės gyvenimą, aktyviai dalyvauja meno saviveikloje.
Yra ir tokių naujakurių, kurie nedžiugina kaimo gyventojų. Jų asocialus gyvenimo būdas piktina senbuvius, kelia rūpesčių seniūnijos darbuotojams. Guodžia
tai, kad tokių šeimų nėra daug.
Naudota informacija iš www.vikipedia.lt, Panevėžio r. laikraščio „Sekundė“.
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Iš Ramygalos kaimų istorijos
Elena Gabulaitė

Greitai ir neatpažįstamai keičiasi mūsų kaimai. Pirmykštis jų veidas gyvas tik
vyresniųjų atsiminimuose. „Laiko dantys aštrūs, laikas ir kalnus sugraužia“, – pastebi
liaudies išmintis. Sugraužia jis kartais ir tokius dalykus, kurių vėliau ir labai norėdamas
nebeatkursi. Gelbėti iš užmaršties čia ryžtuosi bent vieną kitą senojo kaimo detalę.

Pavadinimai – iš žmonių vardų
Griniūnų gyvenvietė pavardinės kilmės. Dabar Griniūno pavardės tose apylinkėse seniai nebegirdėti, bet Ramygalos parapijos mirimų metrikų knygoje (,,Liber
mortourum“, 1778–1807 m.) šią pavardę radau. 1789 m. mirė Elžbieta Griniūnienė
(Elizabeth Gryniunienė), palaidota Griniūnų kapinėse. 1796 m. santuokų knygoje
užrašytas jaunikis Paulius Griniūnas (Gryniunas).
Tame kaime iki mūsų laikų buvo gausu Grinių. Senesnė forma yra Grinis,
Grinius, o ne Griniūnas. Griniūnas – tai Grinio sūnus (panašiai kaip Balčiūnas –
Balčio ar Balčiaus sūnus). Taip buvo, kol pavardės dar nebuvo galutinai nusistovėjusios. Jos palengva pradėjo prigyti XVI a. Iš pradžių pavardes turėjo tik
Lietuvos didikai, bajorai, kur kas vėliau jos prigijo ir kitų žmonių sluoksniuose.
Be Grinių, Griniūnuose gyveno Adašiūnai, Meilūnai, Kuodžiai...
Griniūnų kaimas dar yra ir Smiµgių apylinkėje. O Griniūno pavardžių – tik
Vadõklių apylinkėje1.
Gilią senovę mena ir Rimaisÿ kaimo vardas. Pasak kalbininko P. Skardžiaus – priesaga -ais – yra labai sena, dabar jau reta ir nebedari (su šia priesaga
žodžiai jau seniai nebesudaromi). Kaimas vardą galbūt gavo nuo Rimo pavardės,
nes tokių pavardžių Ramygalos parapijoje būta nemažai. Pačiuose Rimaisuosê tos
pavardės jau seniai nebegirdėti. Nuo senų laikų čia gyveno daugiausia Želniai.
Skyrė juos žmonės, vadindami pravardėmis: Gavarikas, Jedrionas, Pempėnas,
Brukinis (kiemas buvo akmenimis grįstas – brukuotas). Vėliau atsirado dar Juodas
Kazys ir Raudonas Kazys (pagal veido spalvą), Milijonščikas. Tokios pat pavardės
ir vardai – be pravardės sunku išsiversti.
Netoli Rimaisų kaimo yra X–XIII a. kapinynas. Čia buvo laidojami sudeginti
mirusieji ir nedeginti žirgai...
Netoli kapinių teka upelis, vietos žmonių vadinamas Kapupe arba Kraujuje.
„Čia kadaise buvo didelis kraujo praliejimas“, – sako senesnieji.
Žmonių pasakojimu, su kovomis susijęs ir Kraujelių kaimo pavadinimas. Čia buvęs didelis miškas, o jame vykęs didelis mūšis. Laukas į Pašiliÿ kaimo pusę vadinamas
Vajaunyčia. Vardas kilęs nuo didelių mūšių su švedais. Čia irgi „daug kraujo buvo
pralieta“. Tačiau kaimo kilmė gali būti ir kitokia. Kraujeliu seniau vadindavo
žmogų, kuris „užkalbėjimu sustabdydavo kraujo tekėjimą“2. Kraujelių ar Kraujalių
pavardžių yra nemažai. Išeitų, kad Kraujelio pavardė yra pravardinė, „įdėta“ pagal
specialybę. Taigi ir kaimas pravardinės
kilmės. Toks kaimo aiškinimas patiki- 1 Lietuvių kalbos pavardžių žodynas, t. I, 1985.
2
mesnis už pirmąjį.
Lietuvių kalbos žodynas, t. VI.
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Pasak profesoriaus A. Vanago, beveik du trečdaliai Lietuvos vietovardžių
yra kilę iš žmonių vardų, pavardžių ir pravardžių. Gali nebelikti kaime kurios
nors pavardės, o vietovardis išlieka. Ir Ramygalos apylinkėse yra nemaža tokios
pat kilmės kaimų ir vienkiemių (Girsteikiai, Belazariškis, Pumpliai ir kiti).
Vardinės kilmės kaimai: Grigailiai, Janióniai, Liubartai, Masiõkai (Motiejus,
Masys, Masiokas).
Pavardinės bei pravardinės kilmės Čypliai, Bùtkiškiai (taip pavadinti po Pirmojo pasaulinio karo, anksčiau vadinosi Pažarčiais – nuo Ža»čių upelio, pelkių),
Daubårai (dažniausiai vadinami Dubarais), Dūdoniai, Džiugailiai, Gabulai, Gaidai.
Zarasÿ rajone yra kaimas Gaidº. Pasak K. Būgos, tai esąs žiemgališkas asmenvardis.
Latviai turi vietovardį Gaide. Vietos žmonių pasakojimu, Gaidai yra pravardinis
vardas. Gyvenę čia neturtingi žmonės, kaimyninių kaimų žmonės juos pravardžiavę Gaidukais... Garuckai, Glebauska¤ (XVIII a. Ramygalos parapijos dokumentuose
vadinami Glebų kaimu (Hleby) nuo pavardės Glebas. XIX a. pr. bažnyčioje įsigalint
lenkų įtakai, buvo bajorinamos pavardės, pridedant slaviškas priesagas -evič, -ovski,
-yčia. Glebas pavirto Glebausku, o nuo to ir kaimas Glebai – Glebauskais. Istoriniai
šaltiniai mini Hlebų dvarą 1586 m. Girste¤kiai, Karvìliai, Katina¤, Miškíniai, Jovaiša¤,
Juodikóniai (senuose parapijos metrikuose Juodeikoniai), vadinasi, čia gyveno Juodeikiai, Juodeikonys, Juškaičiai (Juškaitis – Juškos sūnus). Beje, iš senesniųjų kaimų
vienintelis kaimas su priesaga -aitis (Žvalgaičiai, Giedra¤čiai – neseni kaimai). Karvìliai,
kaimas šalia Ùžkalnių, istoriniuose šaltiniuose minimi 1586 m. Užkalniai priklausė
dvarininkui Švainickui, o Karveliai – Gambrovičiui, žmonių vadinamam Gambriu.
Vieną kaimą nuo kito skyręs pylimas ir kapčiai su stulpais. Švainickas už Gambrį
buvęs daug geresnis, ir karveliečiai užkalniečiams to pavydėdavę. Karvelio pavardės apylinkėje nebuvo girdėti. Nepavyko jos rasti ir senuose Ramygalos parapijos
dokumentuose. Neminimas ir kaimas. Sako, kad oficialiai vadinta Užkalniai Antrieji.
Karveliais praminti dėl to, kad dvarininkas Gambris čia laikęs karvelius. Karveliai
Lietuvoje paplito tik po Antrojo pasaulinio karo. Seniau jų būdavo tik dvaruose,
klebonijose ar pas turtingesnius ūkininkus. Jei šiaip koks mėgėjas juos laikydavo,
tą pramindavo karvelininku. Gambris juos laikęs turbūt pagal valdžios užsakymą.
Kùtiškiai senuose dokumentuose – Kuciškiai. Vadinasi, kilę nuo pavardės
Kučys. Netoli Uliūnų yra ir Kučiÿ kaimas.
Greičiausiai pavardinės kilmės yra Midžiūnai. Miškíniai gali būti pavardinės kilmės, nes yra tokių pavardžių. O pavardės – pravardinės kilmės. Žmogų,
gyvenusį miške, pavadino miškiniu.
Vytauto laikais lietuviai dar buvo vienvardžiai, pavardžių neturėjo. Vienoje
1390 m. sutartyje žemaičiai vadinami vien vardais (žinoma, daugiausia pagoniškais), tarp jų yra ir Pamplys. Kas žino, gal jo giminaičiai ir davė pradžią Pumplių
kaimui. Be reikalo šis kaimas ,,sunormintas“ – iš Pumplių padaryti Pa§pliai, nes
vietos žmonės taip nesako. Be to, ilgainiui to kaimo vardas liks tik dokumentuose.
Ar ne geriau, kad liktų su savo tarmiška senove?
Pavardinės kilmės Repšiškiai, Šlekia¤, Vaidila¤. Vaidilai gali būti ir kitokios
kilmės. Žmonių pasakojimu, dvaro klojime vaidendavęsi. Toje vietoje įsikūręs
kaimas. Bet tuomet greičiau būtų pavadinę Vaiduokliais. Kita vertus, pavardė
Vaidila gali būti sietina su vaidilos – pagonių kunigo – vardu.
472

ISTORIJA. RAMYGALIEČIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS

Oficialiuose dabartiniuose dokumentuose yra kaimas Daukšýnė. Vadinasi,
kadaise čia gyventa daug Daukšių (plg. tėvynė, varlynė). Jei vietovardis būtų
pavardinės kilmės, žmonės taip ir tartų, bet taria ne Daukšýnė, o Daukšýna. Iš
kur toks pavadinimas? Gal sietina su Žemyna (Žemės deivė), šeimyna ir kitais?
Yra Lietuvoje miestelis Upôna ir to paties vardo du kaimai, be to, Šakôna. Pasak
profesoriaus P. Skardžiaus, priesaga -yna susidariusi jau priešistoriniais laikais,
todėl ir josios kilmė nebe visai aiški. Yra su šia priesaga ir pavardžių: Adomynas,
Gudynas, Jonynas, Puodžiukynas ir kt. Galėjo būti Daukšynas. Žemaičių tarmėje
žodžiai su priesaga -ynas reiškia kieno nors apgyventą vietą. Tupiškynas – Tupiškio gyventa vieta, Mockynas – kaimo dalis, kur gyveno Mockai.

„Mažųjų miestelių vardams lengva pražūti“
Pirmuosius Žudžiùs dar vadino Didžiuliais Žudžiais, o Antruosius Žudžius –
Mažėliais. Tatai rodo, kad pirmiau įsikūrė Pirmieji Žudžiai. „Einu į anuos Žudžius,
jis eina iš anų Žudžių“, – kalbėdami apibūdindavo vieni kitus.
Pirmieji Žudžiai baudžiavos nėjo, buvo „karališki“. Antrieji priklausė dvarininkui Gambriui, o tretieji – Mickevičiui (paskiausiai buvusį Mickevičiaus dvarelį
valdė V. Aramavičius).
Būdinga, kad buvo treji Žudžiai, bet nebuvo Žudžiùkų. Visuose trijuose
Žudžiuose gyveno ir valakininkai, ir desincininkai. Trečiuosius Žudžius žmonės
vadino Ilvais (turbūt nuo čia gyvenusio Ilvos), o toliau nuo jų įsikūrusių keturių
desincininkų gyvenamąją vietovę vadino Valka, vėliau Kaukazù.
Palyginti nemažai yra geografinės kilmės vardų. Jie pavadinimą gavo pagal
vyraujančią augaliją bei vietos vaizdą. Aukštådvaris įsikūręs ant kalnelio. Gambrio
dvaras vadinosi Vysokij dvor. Apušotas, Ąžuolytė, Dirvonai, Girìlė, Druilis (Drulio
ar Drulios upė). Matyt, kaimas įsikūręs ant Drulupio kranto. Greičiausiai geografinės kilmės yra ir Griaužiai. Graužas – žvyras, žvirgždas. Čia ir dabar keliuose
keleliuose labai greitai prasimuša, prasigraužia dumbravai. Ramygaliečiai graužti
taria suminkštindami – griaužti.
Ties Griaužiais viena Juodos upės pelkė vadinama K¾lgrinda. Žemaičiai tuo
vardu vadina slaptą akmenimis grįstą kelią per pelkes (žemaičių kūlis – akmuo).
Pasak senelių, čia, netoli Griaužių, miške buvusi 1863 m. sukilėlių stovykla...
Grùzdiškis, vadinamas Gruzdžiagoju, galėjo būti ir pavardinės kilmės – Gruzdys, arba čia dygę gruzdai. Kalnìlis, Låpkalnis, Miškíniai, Nendrôtė, Osinauka,
Påežeris, Pagilupis (Gilupė – Linkuvºlės intakas), Pavinkšnis, Pabalia¤, Pašilia¤...
Pastarieji palyginti netoli nuo Ramygalos (5 km), o priklauso Truskavõs parapijai
(7 km). Mat su Ramygala seniau buvo galima susisiekti tik žiemą, kai užšaldavo
pelkės. Žmonės į Ramygalą atvykdavo tik pėsti, nes nebuvę jokio kelio. Kelią
nutiesė tik per Pirmąjį pasaulinį karą vokiečiai. Įdomu, kad pašiliečiai ir šneka
kita šneka negu ramygaliečiai.
Praperša, pasak senų žmonių, turėjusi būti arčiau Aramavičiaus dvaro ir
vadintis Mujeliais (nežinia, kodėl taip), bet įsikūrė arčiau vieškelio, prie didelės
balos su properšomis. Gal lėmė kalnuotesnė vieta ir vieškelio artumas.
Kai kurių kaimų kilmę sunku besusekti. Nuo seno didelis kaimas Jotãiniai
istorijos šaltiniuose minimi 1585 m., o vardo kilmė? Senoje karinėje, dar kryžiuočius
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menančioje dainoje „Oi lekia lekia gulbių pulkelis“ yra posmas „Oi broli, broli,
broleli mano, ar tu pavysi joties pulkelį?“ Vadinasi, buvo žodis jotis, t. y. raiteliai.
Vadoklių apylinkėje yra Karvedžia¤. Karvedys reiškė ne tik karo vadą, bet, pasak
Vaižganto, ir vadovą po apylinkę, miškus. Jis rodydavęs kelius. Ir „Dabartinės
lietuvių kalbos žodyne“ (1972 m.) yra žodis jotis – raitoji kariuomenė, raitininkai,
kavalerija. Pažymėta, kad jotis yra tarminis žodis. Galimas daiktas, kad Jotainių
pavadinimas su šiuo žodžiu ir sietinas. Taigi Jotainiai – Jotininkai.
Ne vienam smalsu, kokia Påpiškių kaimo vardo kilmė. Teko girdėti aiškinimą
(pasakojo iš Papiškių kilęs Mykolas Banaitis). Lietuvoje yra ir daugiau Papiškių.
1976 m. „Lietuvos TSR administraciniame-teritoriniame suskirstymo žodyne“ jų
rašyta net 13. Prie kiekvienos to vardo gyvenvietės esanti upė ar upelis. Matyt,
seniau vadino ne Papiškiais, o Paupiškiais. Ištarimo patogumui Paupiškius pavertė Papiškiais (išmetė u). Tokiam aiškinimui pritaręs ir kalbininkas J. Balčikonis.
Vadõklių apylinkėje yra vienkiemis Paaptekys, tačiau vietos žmonės taria
Paptekys. Taigi ne Aptekõs upę jis primena, o visai ką kita...
Lingeris – kompozitoriaus A. Račiūno tėviškė. Atrodytų, kad čia gyvenęs vokiška pavarde ponas. Senuose dokumentuose rašoma Linogiry. Pirmoji žodžio dalis siejasi su žodžiu linas. Senelių pasakojimu, ties Lingerio dvaru buvusi didelė giria ir bala
su liūnais. Taigi galėtų būti ir Liūnagiris. Geras tam vardui liudininkas yra Ramygaloje
buvusi Liūnų gatvė (dabar Savanorių g.), nuvingiuojanti iki pat buvusių balų – liūnų.
Raukštóniai istoriniuose dokumentuose minimi 1586 m. Vardo kilmė neaiški.
Seni žmonės pasakojo girdėję čia buvusią kailių raugyklą. O galgi...
Neaiški ir M¸tytinių kaimo kilmė. Ramygaliečiai Mėtytinių miške turėjo pievų
rėžius (šniūrus). Vadinasi, jų pievos buvo išmėtytos. Galėjo iš to kilti ir Mėtytinių
pavadinimas. Kiti pasakoja, kad čia gyvenę caro valdžiai neklusnūs žmonės, juos
ne kartą trėmę į Sibirą, atseit, mėtę. Bet šis aiškinimas vargu tikėtinas.
Naujådvarį dvarininkas Gambris kortomis pralošė aukštam rusų tautybės pareigūnui. Šis žemę išdalijo sklypais ir išpardavė žmonėms. Pirko daugiausia ne vietiniai.
Bãrklainiai (kirtis pradžioje) istoriniuose šaltiniuose minimi 1372 m. Taigi senas
kaimas. Yra ir Barkla¤niai (kirtis viduryje). Pirmieji priklausė dvarininkams Švainickams, antrieji – Strasevičiams. Dokumentuose buvo rašoma: Švainicko Bãrklainiai
ir Strasevičiaus Barkla¤niai. Abu kaimai glaudžiasi prie kelio Panevėžys–Ramygala,
vienas nuo kito nutolę apie 7 km. Matome, skiriasi kirčio vieta ir priegaidė. Ramygalos apylinkės žmonės, kaip ir visa Šiaurės Lietuva, kirtį iš galūnės ar priesagos
atitraukia į žodžio pradžią. Galbūt pirmiau atsirado Bãrklainiai, o vėliau Barkla¤niai.
Daugiau tokių vietovardžių negirdėti. Iš ko kilęs pavadinimas, sunku pasakyti.
Pagal profesorių K. Būgą, priesaga -ain- yra bendrabaltiška, nes su ja nemažai
žodžių turi latviai (Eglainė), prūsai (Alkayne). Išvada: Bãrklainių vardas senas.
Yra keletas tokių kaimų, kurių gimtadienius senesnieji žmonės gerai atsimena. Tai kaimai, atsiradę per 1922 m. žemės reformą, parceliuojant bei apkarpant
dvarus. Vainoria¤ (buvusių Jotainių Zavišos dvaro), Žvalgãičiai (Belazariškės dvaro),
Gintautai (Mikališkio dvaro), Šarkinė (Švainicko dvaro lauko ar pievų pavadinimas). Pirmųjų trijų vardai pavardiniai, nors tokių pavardžių apylinkėse ir nebuvo.
Vadoklių apylinkėje yra Linažiìdžiai. Parceliuodami dvarą matininkai su
žmonėmis taręsi, kaip pavadinti naująjį kaimą. Lauke gražiai mėlynavę linai.
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Kažkuris jų atkreipęs į tai dėmesį ir pasiūlęs kaimą pavadinti Linažiedžiais. Pagal
kieno nors siūlymus gavo vardus ir anksčiau minėtieji kaimai.
Ramygalos apylinkės kaimų bei vienkiemių pavadinimai palyginti labai
lietuviški. Truputį rėžia ausį Osinauka, Garuckai, Žumbrickai... Skirstant kaimus
į vienkiemius, stengtasi kaimų, dvarų, vienkiemių vardus iš svetimo drabužio
išvilkti, grąžinti juos į savąjį.
Išnykus gyventojams, gyvenvietės vardas begyvena tik senuose dokumentuose. Didesnis ar mažesnis pavojus vietovardžiams išnykti grėsė visada. Daug jų
pradingo nesugrąžinamai. Pavartę senus dokumentus (XVIII a. gimimo, mirimo,
sutuoktuvių metrikų ar kitas knygas – senesnių kol kas nepavyko aptikti), rasime nemažai vietovardžių, kurių šiandien niekas nebeatsimena. O kai kurie taip
pasikeitę, kad jų prasmės nebesuvokiame. Neatpažįstamai savo kailį išvertę yra
jau minėtieji Lingeris, Kùtiškiai, Vakagalia¤ ir kiti.
Kai kurie kaimai ir vienkiemiai jau seniai išnykę, žmonės pamiršo jų vardus, sunku ir besusekti, kur jie buvo. Raudìniai turėjo būti netoli Katinÿ ar
Janiónių, nes mirusiuosius laidodavo Katinų arba Janionių kapinėse (ad flumina
loda – ant Juodos upės kranto). Abejos kapinės ties Juodos upės krantu. Tiesa,
Katinų arčiau upės.
Raudeniuose, matyt, gyventa daug Aleliūnų, nes kai kuriuos Aleliūnus dar
ir dabar vadina Raudeniais.
Išnykęs nuo žemės paviršiaus ir Viršiliÿ kaimas. Ramygalos parapijos dokumentuose rašoma, kad 1830 m. Viršiliuose buvo 4 kiemai su 12 vyrų ir 15
moterų (įskaitant ir vaikus). Viršilių gyventojai buvo laidojami Gabulų kaimo
kapinėse. Vadinasi, šis kaimas buvo kur nors netoli Gabulų. Beje, Žudžiuose gyveno Gabulas, kurį vadindavo Viršiliu, – matyt, jis buvo iš Viršilių čia atsikėlęs.
Nežinia, kur buvo Blùsgalis, Blusiškis (o gal tas pats?), Utelýnė, Gùdkalnis,
Plokštíkalnis, Balčikoniai, Gruzdžiagola (galbūt dabartinis Gruzdiškis, kurį vadindavo ir Gruzdžiagoju), Ravýnė, Šlambiškiai, Žabýnė ir kiti.
Išnyko Paramygalė (Podremigola). Sprendžiant iš pavardžių, ji buvusi prie
kelio į Panevėžį, netoli dabartinių kapinių. Vėliau tą vietą, matyt, ėmė vadinti
Stuokine. Stuokinę bemini tik senesnieji. Josios vardu vadina kapines, nes jos ant
Stuokinės kalnelio. Stuokine vadinosi visas kalnelis. Matyt, čia gyvenęs Stuoka.
Pavardė išlikusi tik senose metrikų knygose. 1852 m. parapijos lankymo knygoje
užrašyti 4 Stuokinės kiemai. Aukščiausioje kalnelio vietoje stovėjo vėjinis malūnas,
kurį senesnieji dar ir mano atminime minėdavo.
1916 m. Stuokinėje gyveno Gurskis, Adašiūnas, pravardžiuojamas Bizdonu,
Kalvaitis ir Feliksas Markevičius, pravarde Paliukas. Jo trobos stovėjo aukštai,
maždaug ten, kur dabar praplatintų kapinių aukščiausia vieta. Tą vietą ir dabar
žmonės vadina Paliuko kalnu.
Stuokinėje buvo ir smuklė, jos griuvėsiai šalia buvusio vieškelio (jis ėjo
beveik pro pat kapinių patvorį) baigia apželti ir apaugti krūmais.
„Vos nepavėlavom į pamaldas – prie Stuokinės paskambino“, – sakydavo nuo
Panevėžio pusės važiavusieji.
„Matyt, daug davė ,,dzvanininkui“, varpai ne prie Bizdono, o prie Obelynės pasitiko“, – sakydavo žmonės lydėdami numirėlį.
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Obelyne vadino užžėlusią upę, tiksliau – balą, kirtusią vieškelį už Rimaisÿ į Ramôgalos pusę (dabar melioracijos griovys). Kaip minėta, Obelynės tęsinį vadino Kapupe
arba Kraujupe. O gal kadaise toks buvo gyvenvietės vardas. „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio paskirstymo“ knygoje pažymėti 4 Obelynės kaimai ir 4 vienkiemiai.
„Vietovardžiai išgyvena ne tiktai šimtus, bet ir tūkstančius metų. Gajausi yra didžiausių žemės
paviršiaus vietų vardai, tų vietų, kuriose gyvena daug žmonių. Mažųjų vietelių vardams lengva pražūti maro arba karo metu, kai išmiršta visi iki galutinio tos vietelės gyventojai arba juos
aliai vienam išmuša neprieteliai. Drauge su vietos gyventojų išmirimu dingsta ir vietos vardai“3.
Be abejonės, čia suminėta tik maža išnykusių vietovardžių (oikonimų) dalelė.
Reikėtų surinkti ir paskelbti jų daugiau, nes tai gali būti svarbus raktas kuriai
nors kalbotyros mįslei atspėti ar istorijos bei kultūros pėdsakams susekti. „Mūsų
vietovardžiai yra glaudžiai susiję su krašto istorija, gamta, gyventojais ir jų gyvenimu“4, –
pastebi geografas ir kalbotyrininkas S. Tarvydas.

Vardai, pavardės ir pravardės
Dvaro, o vėliau savo laukuose triūsė Jonai, Petrai, Povilai, Antanai, Jurgiai,
Motiejai, Juozapai, Adomai, Steponai, Baltrai, Mataušai (Matai), Tamošiai (Tomai),
Jokūbai, Kazimierai, Marijonos, Agotos, Bronės, Domicelės, Veronikos, Daratos,
Agnieškos, Antaninos, Emilijos, Marcelės... Vytautai, Algirdai, Kęstučiai, Birutės,
Danutės į mūsų kaimą atkeliavo jau daug vėliau, po Pirmojo pasaulinio karo.
Šeimos buvo gausios. Pirmuosius vaikus krikštydavo tėvo ir motinos vardais,
paskui – senelių, dėdžių ar tetų vardais. Kai savo giminėje pritrūkdavo – neužsileisdavo kaimynui: tavo Joniukas ar Onutė, tegul ir mano tokiu vardu bus. Ieškant
naujagimiui vardo, raustis po kalendorius ar maldaknyges nebuvo net minties.
Pravardes turėjo daugiausia vargingieji valstiečiai. Turtingųjų, turtuolių
pravardžiuoti prisibijojo.

Tų metų šviesa neturi nugrimzti į tamsią užmarštį
Žmonių dorovė buvo aukšta. Šeimos skirdavosi retai, nors visą gyvenimą
kentėdavo, bet nesiskirdavo.
1931 m. parapijos ataskaitoje rašoma, kad parapijoje 5 600 žmonių, kitatikių – 403, vedybų per metus – 44, krikštų – 128, pavainikių – 4, mirčių – 72,
nusižudė 1 (vyras), persiskyrimų ir mišrių šeimų nėra. Nelanko bažnyčios 35 proc.
gyventojų: vyrų – 20, moterų – 15 proc. Neklauso pamaldų 25 proc. vyrų ir
5 proc. moterų. Šventadieniais dirba 0,5 proc. Gyvena konkubinate – 8.
Minimos ydos: girtavimas, religinio supratimo stoka.
Prenumeruoja spaudą: katalikišką – 500, neutralią – 300, priešingą tikėjimui – 30, geltonąją – 10.
Laikraštį skaito kas penkta šeima.
Parapijos knygyne knygų – 300 egzempliorių.
3
B ū g a K . Rinktiniai
raštai, t. 3, p. 722.
Mokykla Ramygaloje veikia jau nuo XVIII amžiaus.
4
Lietuvos vietovardžiai,
1782 m. ją lankė 11 mokinių, 1828 m. – 12 (mokė zakristijoVilnius, 1958, p. 16–
nas), 1853 m. – 56 mokiniai.
17.
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Anciškis
Rimantas Kazimieras Bakas
Klebono Liudviko Rekašiaus ir tėvų Stasės
ir Kazimiero Bakų atminimui

Nedaug Lietuvoje gyvenviečių, kurios turėtų tiek daug pavadinimų: A¹čiškės –
A¹ciškės, A¹ciškis – A¹čiškis, A¹čiškiai – A¹ciškiai.
Laisvosios enciklopedijos „Vikipedija“ straipsnyje ši gyvenvietė vadinama
Anciškis. Visą laiką šis bažnytkaimis ir buvo vadinamas Anciškiai. Lietuvių kalbos
instituto leidinyje „Vietovardinių asmenų pavadinimų žodynas“ (parengė Milda
Norkaitienė, 2011 m.) ši Kėdãinių rajono vietovė netoli Truskavõs, vadinama Anciškis, gyventojai – anciškietis, anciškietė, anciškiečiai.
Tai kaimas Kėdainių rajone, 5 km į rytus nuo Truskavos seniūnijos centro.
Kaimas minimas nuo XVI a., kai Anciškio dvaras priklausė dvarininkams Ancevičiams,
nuo kurių pavardės ir kilo gyvenvietės pavadinimas. Kadangi dvarininkai buvo
Ancevičiai, todėl ir gyvenvietę reikėtų vadinti Anciškiai. Pokario metais Anciškyje
buvo sava apylinkės taryba, dabar seniūnija prijungta prie Truskavos seniūnijos.
Anciškyje stovi šv. Apaštalo Evangelisto Mato bažnyčia (nuo 1846 m.).
Aukštådvaryje (1 km į šiaurę nuo Anciškio) 1744 m. minima koplyčia.
Dvarininkai Adomas ir Teresė Kasakovskiai 1783–1786 m.
pastatė medinę bažnyčią, 1790 m. dovanojo 2 valakus žemės Anciškio bažnyčia,
ir 2 000 auksinių. Klebonas Juozapas Pikturna bažnyčiai pa- varpinė ir vartai.
skyrė 10 000 auksinių. 1791 m. įkurta parapija. Bažnyčia buvo 2011 m. Arūno
maža, be lubų, turėjo 2 altorius. 1810 m. bažnyčia sudegė. Astramsko nuotr.
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Pagiriÿ (12 km nuo Anciškio) klebonas kanauninkas Pranciškus Kasakovskis 1812 m. toje pačioje vietoje pastatė naują
eglinių rąstų bažnyčią. Ji irgi buvo be lubų, dengta šiaudais.
Sudegė 1828 m. Pamaldos buvo laikomos laikinoje lentinėje
stoginėje. 1846 m. iš Ramôgalos parapijos Joskildų kaimo
atvežta koplyčia pastatyta Anciškyje. Kunigo Igno Vitkaus
rūpesčiu 1893 m. įdėtos skliautinės lubos, grindys, pakeista
dalis rąstų, stogas apdengtas skarda.
1935 m. bažnyčia kunigo Liudviko Rekašiaus pastangomis buvo nudažyta. Parapijai 1936 m. priklausė 61,2 ha Anciškio bažnyčios
klebonas Liudvikas
žemės, 1938 m. nupirkta 10 ha miško.
Dabar bažnyčia neturi savo klebono. Mišias laiko Trus- Rekašius, išvežtas
kavos klebonas. Pamaldos vyksta šeštadieniais (pagal pagei- pokario metais
į Sibirą, kalintas
davimus) ir sekmadieniais.
Rugpjūčio 2 d. (keliami į sekmadienį po 2-os d.) vyksta Vorkutoje.
Pracinkulio (anciškiečiai vadina Prancinkulio) ir šv. Apaštalo Iš asm. archyvo
Evangelisto Mato (anciškiečiai vadina Mataušo) atlaidai rugsėjo 21 d. (keliami į sekmadienį po 21-os d.). Kaime aptiktas kapinynas. Keletą
radinių padovanojo Ramygalos vidurinės mokyklos (dabar – gimnazijos) muziejui.
Anciškio parapija buvo gana didelė. Jai priklausė Aukštådvaris, Naujåsodė, Jùtkiškis, Glebauska¤ (prie plento Kėdainiai–Ramygala). Link Vadõklių priklausė kaimai,
esantys už Juodžiÿ miško: Juodžia¤, Ku»šiai, Poci¿nai, Dani¿nai, Linažiedžiai (jie dėl
melioracijos beveik dingę nuo žemės paviršiaus), La÷kagalis – Pagirių link. Laukagalyje gyveno labai stambūs ūkininkai Pakščiai, Rušos. Kaip pasakojo mano tėvas
(vadindavome tėvuku), kalėdojant (kalėda pas mus vadinama kalenda) šie ūkininkai
klebonui duodavo po maišą įvairių javų (rugių, kviečių, miežių), šiek tiek mažiau
vargonininkui (juo nuo 1930 m. dirbo mano tėvukas), dar mažiau zakristijonui.
Buvo ir neturtingų, bežemių, mažažemių, daugiavaikių šeimų, kurios įpildavo
po saiką, arba gorčių, javų. Pinigų kalėdotojams beveik niekas neduodavo. Pas
stambesnį ūkininką paruošdavo pietus. Padarydavo miežinio alaus, patiekavo šviežios mėsos patiekalų. Anciškyje ir visoje parapijoje populiarus buvo miežinis alus.
Darydavo iš miežių salyklo. Degtinės beveik niekas negerdavo, o jei ir pakeldavo
taurelę, tai tik mažytę – klebonišką. Anciškyje buvo garsūs du aludariai: Petras
Kupčiūnas ir tėvuko jaunystės draugas, su kuriuo jis eidavo į vakarėlius, Antanas
Liūžinas. Vėliau vargingos šeimos pradėjo gaminti nestiprų burokinį alų, todėl
ilgainiui jis tapo gėrimu prie degtinės. Vykdant stalininę kaimų girdymo politiką,
naminio alaus gamindavo vis mažiau, jį pakeitė degtinė. Daugėjo žmogžudysčių,
savižudybių. Savižudžių karsto nenešdavo į bažnyčią, nenešdavo pro šventoriaus
vartus, o keldavo per akmeninę mūro tvorą. Jiems laidoti buvo paskirtas kapinių
kampas, vadintas nešventinta žeme. Savižudybė buvo laikoma didžiausia nuodėme.
Vykdant melioraciją, kuriai Lietuvoje vadovavo mano pusbrolis Kazimieras Sivickis, miestelis (taip jį vadino vietiniai gyventojai) tapo „nykstančia rūšimi“, deja,
neįtraukta Raudonąją knygą.
Nuo žemės paviršiaus dingo beveik visi buvę parapijos kaimai: Ramygolka
(Ramygalėlė) – turėjo medinį vėjinį malūną; Kievagalis – irgi buvo toks pat malūnas.
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Kai kuriuose kaimuose išliko po
keletą sodybų.
Liko Dvaríškiai (buvusio kolūkio
fermos), Påuslajis (nauja buvusio kolūkio gyvenvietė). Melioruojant laukus
gyventojai išsikėlė į Panevėžį, Kėdainius, Anciškį arba į naują Pauslajo
gyvenvietę. Kadangi nebėra klebono,
nereikalinga klebonija, nėra vargonininko – nereikalingas ir parapijos namas.
Anciškyje ir su žiburiu jau neberasite
tikro anciškiečio.
Kazimieras Bakas, Anciškio ryšių skyriaus
Niekada vietiniams arba ir aplin- viršininkas. Algirdo Žižiūno nuotr.
kiniams gyventojams nesakykite, kad
Anciškis yra kaimas. Tai didžiausias vietinių gyventojų (taip pat ir manęs) įžeidimas.
Anciškyje neliko pašto, kurio viršininku dirbo mano tėvukas. Pašto antspauduose ši gyvenvietė buvo vadinama Anciškiais, mano pase (tiesa, sovietiniame)
irgi buvo parašyta, kad mano gimimo vieta Anciškiai.
Aplink Anciškį plyti lygumos, už 0,5 km yra Aukštadvario kalnas nuo kurio vaikystėje leisdavomės slidėmis, rogutėmis. Ant kalno yra likę Aukštadvario
dvaro ir ūkinių pastatų griuvėsiai.
Dirvožemis – vienas derlingiausių Lietuvoje. Kolektyvizacijos laikotarpiu
čia buvo kolūkiai milijonieriai: Truskavos „Lenino keliu“ (pirmininkas Škutas),
Ramygalos (pirmininkas Virmantas Velikonis), ¨riškių (pirmininkas Alfonsas Giedraitis), „Taikos“ (pirmininkas Meilus aprašytas Stasio Kašausko knygoje „Netiesos
sakymas“).
Didžiausia ir vienintelė upė (Anciškio upių tėvas) – Žižmójus, jau pavasarį
per potvynį iš Nev¸žio per Vermeną ir pelkėje iškastą „centrinį“ griovį į jį atplaukdavo neršti lydekos. Kiek džiaugsmo suteikdavo šie potvyniai, nes vanduo
nunešdavo du medinius tiltukus, tad negalėdavome patekti į Pauslajo kaime esančiame Lapelių dvare įsikūrusią mokyklą (nuo mano namų iki mokyklos 750 m).
Kas gi eis aplinkui? Kitas džiaugsmas būdavo rankomis gaudyti išneršusias lydekas, kurios, pasibaigus potvyniui, likdavo mažutėse pievų balutėse. Reikėdavo tik
suskaičiuoti virš vandens kyšančius lydekų pelekus ir susirinkti žuvis.
Kai Žižmojus nuslūgdavo, likdavo daug dumblo (mūsų „maudyklėje“ vandens būdavo iki juosmens, o dumblo – iki kelių). Todėl ir dabar nemoku
plaukti. Grįžus iš maudynių, motina neleisdavo eiti gulti tol, kol mes su broliu
Vidu švariai nenusiprausdavome geldoje ar kubile. Dumble buvo daug vijūnų.
Braidydamas po dumblą užlipdavai ant vijūno. Reikėdavo didelio vikrumo, kad
išlaikytum tą labai slidžią žuvį rankomis. Žuvis dėdavome į kibirus su vandeniu,
parsinešę namo, į kibirą įpildavome rupios duonos ir, uždengę dangčiu, atsisėdę
ant jo laukdavome, kol pačios žuvys nusivalgys gleives. Ši žuvis labai gaji – net
išskrodus ir supjausčius keptuvėje gabalai dar trūkčiodavo.
Iš šiaurės ir rytų Anciškį supa lapuočių miškai: Juodžių, Kievagalio ir valstybinis (buvo kolūkio) miškas.
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Anksčiau buvo trys eiguvos. Dabar čia girininkija, kurioje ilgą laiką dirbo
girininkas Algimantas Kizis. Jo pastangų dėka ant Žižmojaus pastatyta užtvanka,
kuri suformavo Anciškio marias. Jose įveista karpių, atsirado ešerių ir kitų žuvų.
Ant marių kranto stovi girininkijos pastatas.
Pagrindinis mano krašto medis – ąžuolas. Labai daug ąžuolų iš šių miškų
išvežta pokario metais. Dar ir dabar prisimenu malkomis kūrenamus vilkikus. Prie
kabinų buvo įtaisyti du malkų kaladėlėmis kūrenami „gazgeneratoriai“. Kokiuose
„plačiosios tėvynės“ plotuose atsidūrė tie ąžuolai?
Dar augo beržų, drebulių, klevų, uosių, alksnių. Miškuose buvo briedžių,
stirnų, lapių, lūšių, zuikių, daug vilkų. Dabar jau yra ir stumbrų. Vieną naktį per
mano sodybos kiemą vilkai prasivarė porą arklių ir kumeliuką. Netoli Juodžių
miško vieną arklį papjovė ir sudraskė. Vėliau vilkai buvo išnaikinti, todėl prisiveisė daug šernų, usūrinių šunų, kiaunių, voverių. Sovietinės okupacijos metais
buvo skiriamos premijos už vilkės irštvos sunaikinimą arba vilko sumedžiojimą.
Teko girdėti pasakojimų apie vilkų kerštingumą.
Kovose už Lietuvos Nepriklausomybę dalyvavo keletas Anciškio krašto
žmonių: Kievinas, Kupčinskas ir kt. Kupčinskui, žuvusiam kovose, Anciškio kapinėse pastatytas paminklas.
Tarpukario metais, apie 1929–1930 m., mano motinos dėdė (jos mamos brolis), kunigas Liudvikas Rekašius pastatė kleboniją, visus ūkinius pastatus: daržinę,
tvartus, klėtį ir parapijos namą, kuriame galėjo gyventi vargonininkas ir varpininkas (pas mus vadinamas dzvanininku). Namas pastatytas iš nupirktų senų klėčių
ir kitokių pastatų rąstų, dviejų galų, su dviem virtuvėmis, dviem gyvenamaisiais
kambariais ir dviem kamaromis.
Frontas praėjo netoli Anciškio, ties plentu Panevėžys–Kėdainiai. Buvo sudeginta Truskavos bažnyčia, o Anciškio bažnyčia liko sveika.
Po Antrojo pasaulinio karo Ramygaloje buvo atidaryta NKVD būstinė. Vadovavo Janevičius, vėliau jis buvo vieno Ramygalos rajono kolūkio pirmininkas,
o dar vėliau prasigėrė. Apie 1949 m. Anciškyje buvo įkurti „Tarybinio ryto“, o
Truskavoje – „Lenino keliu“ kolūkiai.
Vienu pirmųjų kolūkio pirmininkų buvo paskirtas (arba išrinktas) Mušinskas,
su kurio sūnumi mokiausi III–IV klasėse. Vėliau Mušinskas už pagalbą partizanams
buvo ištremtas į Sibirą, ten ir mirė.
Įdomi šio žmogaus biografija. Tik prasidėjus karui, sustiprėjus bombardavimui, pasikinkęs porą arklių, jis su šeima važiavo miško link. Kaimų žmonės
buvo įsirengę slėptuves krūmuose ir miškuose. Mano tėvai prie Juodžių miško,
jaunystės draugo Antano Liūžino sodyboje, irgi buvo įsirengę slėptuvę.
Netoli miško Mušinskas prisiminė, kad tvartuose paliko uždarytus gyvulius:
karves, kiaules. Pasakęs šeimai, kad prie miško jo palauktų, nubėgo į savo sodybą
paleisti gyvulių ir jau bėgo atgal pas šeimyną. Prasidėjus stipriam bombardavimui,
šeima nuvažiavo giliau į mišką. Tuo metu Mušinską sulaikė vokiečių desantininkai
ir negalėdami susikalbėti (Mušinskas mokėjo tik vieną kalbą – lietuvių) nusprendė, kad jis yra rusų šnipas, pastatė pamiškėje prie krūmokšnių ir paleido į jį
automato seriją. Sulig pirmuoju šūviu Mušinskas virto per krūmą aukštielninkas
ir su peršautu plaučiu pabėgo. Pasisekė išgyti.
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Anciškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios klebonas Liudvikas
Rekašius su Anciškio vaikais, priėmusiais Pirmąją Komuniją
Anciškio „Tarybinio ryto“ kolūkio pirmininkas Mušinskas, nukankintas
komunistų Sibire. Nuotraukos iš asm. archyvo
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Kartą po šv. Mišių Janevičius įsakė atnešti iš mūsų namų valdišką pašto
stalą ir raudoną staltiesę, liepė suvaryti žmones iš bažnyčios, apkaltino Mušinską,
kad jis tiekęs maistą partizanams, davė 24 valandas pasiruošti su šeima kelionei
į Sibirą.
Mano tėvukui Mušinskas pasakė: „Kazimierai, nesugebėjo manęs nušauti fašistai,
bet sugebės mane nužudyti komunistai. Lik sveikas visam laikui, mielas bičiuli.“
Rytą, atėjęs į mokyklą, neberadau savo suolo draugo – Mušinskiuko.
Kolūkio pirmininkai keitėsi labai dažnai, nes vietiniai gyventojai buvo nepatikimi: vieną gurguolę veždavo sovietams, kitą – partizanams. Taip tėvukui
pasakė vienas iš pirmininkų Bronius Kievinas. Atvykdavo naujas pirmininkas,
pasipelnydavo ir išvažiuodavo. To netaikau buvusiam mūsų kolūkio pirmininkui,
dabartiniam Seimo nariui Jagminui. Jį buvę anciškiečiai mini tik geru žodžiu. Apie
daugelį buvusių svetimų pirmininkų buvo sakoma: „Atvyko dviračiu, išvyko mašina.“
Partizanų buvo ir Anciškio apylinkėse. Pagrindiniai būriai buvo Lietuvos
karininko Kazimiero Kirdonio ir Stasio Baltrūno. Baltrūno būrį gana greitai likvidavo, nes vadas dažnai vadovaudavo išgėręs.
Tėvukas pasakojo apie tokį įvykį. Per šv. Kalėdas pas jį vakare susirinko
artimiausi draugai palošti preferansą. Pas kaimynus Karalevičius buvo švenčiamos
šv. Kalėdos. Dalyvavo Baltrūnas ir jo draugas iš Ramygalos. Šventės įkarštyje
Baltrūno draugas, paėmęs jo šautuvą, nutarė saliutuoti kieme švenčių proga. Išėjęs
iš trobos, ant kelio į Ramygalą paleido kelis šūvius. Tėvukas pasakė Baltrūnui,
kad pavakaryje Pagirių link nuėjo Janevičiaus būrys, ir nereikėtų šaudyti. Paėmęs
savo šautuvą, Baltrūnas su buože trenkė savo draugui į dantis. Draugas kraujuodamas pakilo nuo žemės ir pasileido bėgti į Ramygalą, o Baltrūnas grįžo į vidų
ir ramiai stebėjo vyrų kortavimą.
Išėjęs į priebutį (gonkas) parūkyti, tėvukas pamatė, kad saugumiečiai pasišviesdami degtukais nagrinėja pėdsakus. Pranešė Baltrūnui, šis pasislėpė už
priemenės durų ir pasakė: „Jeigu jie eis čia, aš šaudysiu.“ Saugumiečiai šviežiais
kraujo pėdsakais nutarė sekti į Ramygalą. Išgirdusios apie saugumiečius mamos
teta (ciocė), tėvuko mama (baba) ir mano motina pradėjo giedoti „Marija, Marija“,
mes su broliu pravirkome, o tėvukas su išbalusiais draugais už stalo laukė liūdnos
baigties. Saugumiečiai nubėgo į Ramygalą, surado besislapstantį pilietį, bet tas
pasakė, kad jis šventė pas pažįstamus, ir kažkas trenkė jam su pagaliu į dantis.
Gal jam buvo kerštaujama, nes jis dirbo Mokesčių inspekcijoje.
Negana to, Baltrūnas pasiuntė mano motiną pažiūrėti, ar prie kapinių tvoros nėra pasalos. Paskui jis nuėjo palei kapinių tvorą, o motina ilgai su šluota
naikino pėdsakus. Kaip po to netikėti šventais stebuklais?
Vėliau Baltrūnas, netekęs būrio, slėptuvę įsitaisė pačioje Ramygaloje, vaikščiojo
po miestą apsirengęs moteriškais drabužiais. Dar vėliau jis buvo gyvas pagautas,
išdavė visas šeimas, kurių sodybose jis turėjo bunkerius (tarp jų ir Bukauskų).
Bukauskas „iškeliavo” į Sibirą, ten ir mirė. Išdavė tuos žmones, kuriems liepė
kūdroje nuskandinti jo nušauto žmogaus, dirbusio valstybinėje įstaigoje, kūną.
Už jo „nuopelnus” daug žmonių atsidūrė Sibire, iš kur daugelis nebegrįžo. Vieną
kartą tėvukas Janevičiaus paklausė, koks Baltrūno likimas. Šis atsakė: „Gavo 9
gramų kulką.“
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Tokiu atsakymu tėvukas suabejojo, ar toks vertingas saugumui „radinys“
nebus toliau naudojamas išdavystėms.
Kazimiero Kirdonio likimas buvo visiškai kitoks. Antrojo pasaulinio karo
metais jis fronto apkase sėdėjo su draugu Janevičiumi, valgė iš to paties katiliuko. Po karo Janevičius buvo paskirtas Ramygalos stribų vadu, o K. Kirdonis
išėjo partizanauti. Niekas Anciškio parapijoje negirdėjo apie K. Kirdonio surinkto
partizanų būrio narių žvėriškumus, įvykdytas žudynes.
Po „tautų vado“ Stalino paskelbtos amnestijos Janevičius per partizanų
ryšininkus susitarė susitikti su savo fronto ir apkasų draugu Kazimieru. Sąlygos
buvo tokios: palikę už pusės kilometro savo palydovus, be ginklų, jie susitiks ties
Glebauskÿ kaimu, viduryje plento tarp Ramygalos ir Truskavos. Apie šį susitikimą
mano tėvukui pasakojo pats Janevičius. Susitikę jie apsikabino, pasibučiavo, ir
Janevičius, sakydamas, kad žinąs, jog Kirdonio rankos nesuteptos nekaltų žmonių
krauju, pasiūlė Kazimierui legalizuotis. Kirdonis atsakė, kad apie legalizavimąsi
negali būti nė kalbos, nes jis labai nekenčia sovietų ir jų politikos. Jie dar kartą
apsikabino ir Janevičius pasakė: „Kazimierai, aš tave kada nors pagausiu.“ Pasigirdo
atsakymais: „Ne, gyvo tu manęs nepagausi, o kuris kurį nušausime, lems Viešpats.“
Taip jie išsiskyrė.
Kasmet, per švento Kazimiero (mano tėvuko vardas buvo Kazimieras) vardo dieną, Janevičius su savo stribų būriu eidavo ieškoti Kirdonio. Apsistodavo
mūsų name, nes parapijos namas buvo nacionalizuotas. Viename kambaryje buvo
kunigo Liudviko Rekašiaus įrengtas paštas, virtuvė, dar vienas kambarys buvo
mūsų gyvenamosios patalpos, kur vienu metu tilpome 6 šeimos nariai: tėvuko
motina, mamos teta, aš su broliu Vidu, mūsų tėvai. Kitame namo gale buvo
kolūkio kontora.
Per šv. Kazimiero vardadienį į Pagirių pusę nuvažiavo keli sunkvežimiai,
pilni kareivių ir stribų. Tada tėvukas pasakė: „Kažkas įskundė Kazimierą Kirdonį,
amžiną atilsį jam.“
Po kurio laiko sugrįžo viena, antra mašina, pilnos sužeistų ir užmuštų kareivių ir partizanų. Sustodavo prie pašto, skambindavo į Ramygalą ir pranešdavo,
kiek yra žuvusių ir sužeistų partizanų, kareivių.
Kaip pasakojo Janevičius, prieš naktį Kazimierui Kirdoniui per slaptą išėjimą
pavyko išsprukti iš daržinėje įrengto bunkerio, bet, likus iki namo kampo porai
metrų, žuvo. Vienas kareivis jį pastebėjo ir paleido automato seriją. Taip žuvo
paskutinis mūsų krašto partizanų būrio vadas. Tai buvo 1954 m. ar vėlesnių metų
kovo ketvirtąją, šv. Kazimiero dieną.
Kai iš Ramygalos išžygiuodavo Ramygalos stribų būrys į Anciškio pusę,
viena Ramygalos ryšių skyriaus darbuotoja skambindavo tėvukui pranešdama,
kad „lauktų svečių“. Tėvukas dviračiu važiuodavo į Juodžiÿ ar Ku»šių kaimus
(už Juodžių miško) pas ryšininkus pranešti apie „svečius“. Kad nekiltų įtarimo,
kodėl pašto viršininkas darbo metu važinėja po kaimus, tėvukas prašydavo užsiprenumeruoti laikraščių. Populiariausias buvo „Valstiečių laikraštis“. Tėvukas
gaudavo pagyrimų už gerą spaudos platinimą, nors ne visa spauda pasiekdavo
prenumeratorius: dalį jos iš pašto pasiimdavo partizanai, bet gyventojai niekada
neskųsdavo.
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Dažnai pas tėvuką ateidavo partizanai (mūsų krašte juos vadindavo miško
broliais arba miškiniais) pasiklausyti radijo. Tėvukas buvo už bažnyčios centrinio
altoriaus pasislėpęs du Filips markės radijo imtuvus. Tėvukui patekus į Panevėžio
kalėjimą, kur 7 mėnesius buvo tardomas, mama tuos radijo aparatus užkasė prie
šventoriaus tvoros, ten jie ir supuvo.
1947 m. mamos pusseserė Onutė įskundė tėvuką saugumui.
Tada atžygiavo Janevičius su savo būriu areštuoti tėvuko. Tuo metu Onutei
prablaivėjo protas, ji iš antro aukšto balkono nušoko žemėn ir pakeleivingu sunkvežimiu nuvažiavo į Kauną. Sesuo Liudvisė ją slapstė pas gimines ir draugus
Kaune ir kaimuose. Onutei pabėgus nuo saugumo, per 7 mėnesius nepavyko
tėvukui sudaryti bylos, ir 1947 m. gruodžio 31 d. jis buvo paleistas. Jam siūlė
pasirašyti bendradarbiavimo dokumentus, tapti saugumo agentu. Tėvukas atsisakė pasirašyti sakydamas, kad praneš, jei atpažins kokį miškinį (partizaną), nors
tai padaryti bus labai sunku, nes apiplyšusius stribus sunku atpažinti ir atskirti
nuo partizanų.
Anciškio parapijos klebonas Liudvikas Rekašius buvo suimtas ir išvežtas į
Vorkutos sritį, Gurjevo miestą. Ten jis laimingai išgyveno, nes pateko į invalidų
namus, kur buvo laisvesnis režimas. Leisdavo išeiti iš teritorijos, pasigauti vieną
kitą žuvį. Be to, mama kas mėnesį siųsdavo jam siuntinius su maistu. Grįžo invalidas. Jam nebuvo leista dirbti Anciškyje, gavo parapiją prie Smiµgių, Dapšiónių
kaime, ten ir mirė. Palaidotas Dapšionių kapinaitėse apie 1978–1979 m.
Anciškio parapijos klebonu buvo paskirtas kunigas Masys, labai nepatikęs
anciškiečiams. Jų prašymu iškeltas kanauninku į kitą parapiją (nenurodyta, į kurią).
Visi gyvenimo įvykiai mane mokė pažinti gyvenimą ir žmones. Tai buvo
tarsi gyvenimo universitetas.
Kaip ir kiekviename universitete,
manajame taip pat buvo fakultetai.

Pirmasis „fakultetas“
Gimiau 1943 m. gegužės 20 d.
paštininko, vargonininko šeimoje.
Kunigas Masys iš bažnyčios sakyklos reikalavo, kad parapijiečiai neduotų „liaudies priešo“ Bako šeimai
Kalėdų kalendos.
Mama, išvažiuodama į Panevėžį
perduoti maisto tėvukui (kelionė užtrukdavo 2–3 paras), mus mokydavo
taip: „Vaikai, jei prasidės šaudymas, bėkite
arba šliaužkite prie lango ir gulėkite ant
grindų“ (mažiau galimybių žūti nuo
kulkų ar granatos skeveldrų).“
Peržegnodavo mus ir išeidavo Kėdainių–Panevėžio plento link. Toks buvo
mano pirmasis „universiteto fakultetas“.

Rimantas Bakas (pirmas dešinėje) su draugais
anciškiečiais. Iš asm. archyvo
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Antrasis „fakultetas“
Anciškio pradinė
mokykla. 2011 m.
Klaudijaus Driskiaus
nuotr.

Anciškio mokykloje (tuo metu pradinėje) apie žioplį sakydavo: „Ko iš jo
norėti, juk matai, kad jis naktį gimęs.“
Grįžęs iš mokyklos, kartą tėvuko paklausiau: „Tėvuk, kada aš gimiau?“ Tėvukas atsakė: „1943 metų gegužės 20 dieną.“
Mano kitas „profesoriškas“ klausimas buvo toks: „Kuriuo paros metu?“
Tėvukas nusistebėjo, kuriems galams man to reikia. Kai paaiškinau priežastį,
jis atsakė:
„Sūnau, gimei per pietinį karvės melžimą. Tave „pagavo“ kaimynė Rozenbergienė, fotomenininko Algimanto Žižiūno močiutė (pribuvėja, visa jos šeimyna buvo vadinama
Šambarkais).“
Kai paklausiau, kur aš buvau iki gimimo, tėvukas ilgai mąstė. Jis buvo
apsišvietęs, gerai išmanė Lietuvos istoriją, buvo baigęs 4 gimnazijos skyrius (jam
buvo įskaitytas 7 klasių išsilavinimas). Pasakyti teisybę buvo tabu, nes mums
buvo aiškinama, kad atnešė gandras, kad rado kopūstų lysvėje. Tėvukas atsakė
taip: „Buvai gaidžio skiauterėje.“
Išėjęs į kiemą, kur su vištomis išdidžiai vaikščiojo tėvuko mylimas gaidys,
aiškinausi, kaip iki gimimo tilpau į tokią mažą skiauterę. Aišku, atsakymą gavau
iš klasės draugų. Toks buvo antras „universiteto fakultetas“.

Trečiasis „fakultetas“
Mokantis Anciškio VI ar VII klasėje, reikėjo mus „padaryti“ pionieriais,
nes taip reikalavo Ramygalos rajono valdžia. Vieną gražią dieną klasės auklėtoja Pūkienė liepė iš juodraščių sąsiuvinio gražiai išplėšti vieną lapą ir rašyti
diktantą „Iškilmingas pasižadėjimas“. Taip buvo pareikštas mūsų „noras“ tapti
pionieriais. Mokytoja Pūkienė paaiškino, kad nuo šio momento mes tapome
„Lenino anūkais“.
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Kaip ant sparnų parskridau namo ir mamai paaiškinau, kad nuo šios dienos esu „Lenino anūkas“. Mama pasakė: „Jei susiradai naują senelį, tai pietauk pas
jį. Pietų negausi.“
Valgyti norėjau, nes pusryčių suvalgydavome 1–2 kiaušinius. Į mokyklą
mama įdėdavo sušlapintą duonos riekę, apibarstytą cukrumi, arba porą gabalų
cukraus. Vargingesnių šeimų vaikai atsinešdavo mažą buteliuką cukrinių runkelių
sirupo. Jokių karštų patiekalų nebuvo. Vėliau išvirdavo nesaldintos arbatos.
Dingo noras turėti naują „senelį“, geriau jau turėti mylinčius tėvus. Toks
buvo trečias „universiteto fakultetas“.

Ketvirtasis „fakultetas“
Mokydamiesi I–II klasėje rašydavome pieštukais, III–IV klasėje – rašaliniais
plunksnakočiais, o vėliau – parkeriais.
Sąsiuvinis būdavo prirašytas tada, kai buvo prirašyti ir jo viršeliai. Teko
rašyti ir ant laikraščių pakraščių. Rašalą, jei nebūdavo pirktinio, tėvai darydavo
iš cheminių pieštukų širdelių arba iš lazurkos, naudojamos skalbiniams mėlinti.
Ryšėti pionieriaus kaklaraištį (jį vadindavome kalakuto snargliais) mes kategoriškai atsisakėme. Išmokę jį užsirišti, laikėme klasės auklėtojos stalo stalčiuje.
Jei pasirodydavo Ramygalos švietimo skyriaus vizitatoriai, visi užsirišdavome kaklaraiščius. Tokio elgesio nelaikėme apgavyste arba kokia nors nuodėme. Buvau
giliai tikintis, teko ilgą laiką patarnauti mišioms, trumpai dirbau ir zakristijonu.
Tokį teko baigti „gyvenimo universiteto ketvirtą fakultetą“.

Penktasis „fakultetas“
Anciškio pradinė mokykla buvo įkurta Panevėžio vyskupijos smuklėje (kitoje vieškelio pusėje namo, kuriame gyvenome). 1945 m. mokykla buvo perkelta
į Lapelių dvarą Påuslajo kaime. Šalia buvo ir Kiškio dvaras, kuriame ilgą laiką
veikė pieninė. Buvo dar ir Rosochodskio dvaras. Jo vietos neprisimenu. Anciškio
kapinėse buvo įrengtas to dvarininko šeimos laidojimo rūsys. Lapelių dvare stovėjo
dideli ūkiniai pastatai, įrengta patalpa ledui laikyti – ledaunė. Žiemą ežeruose,
tvenkiniuose išpjaudavo didžiulius ledo gabalus, rogėmis suveždavo į ledainę,
sukraudavo patalpos požemyje ir apipildavo pjuvenomis arba durpėmis. Vasarą
ledą naudodavo pienui šaldyti.
Kai mokiausi IV klasėje, 1953 m., mokyklai vadovavo direktorius (vedėjas)
Vytautas Grinkus, vėliau dirbęs Kėdainių radijo žurnalistu. Mokykloje buvo organizuojamos atviros pamokos, į kurias atvykdavo mokytojai iš aplinkinių mokyklų
(Pagirių, Truskavos, Kuršių, Glebauskų). Norint patekti į mokytojų kambarį, reikėdavo pereiti pačią didžiausią mokyklos klasę, kuri buvo naudojama kaip salė,
galima buvo eiti ir per kitą klasę. Prie mokyklos augo gražus parkas, topolių
alėjos. Kiškio dvaro savininko žmona buvo mano krikštamotė.
Dabar Lapelių dvare, buvusioje mano mokslo šventovėje, apgyvendinti iš
kitų vietų kolūkio (dabar bendrovės) pakviesti darbininkai, dažniausiai girtuokliai
ir ilgapirščiai. Dvaras jau baigia griūti.
Vaikystėje mes nežinojome, kas yra spyna. Jeigu šeimininkas išėjo į kiemą
ar tvartą, duris paremdavo pagaliu, kad vėjas neatidarytų. Jeigu išeidavo kur nors
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toliau, duris užkišdavo pagaliuku. Atėjęs į sodybą žinodavai, kur yra sodybos
šeimininkas.
Vėliau Anciškio apylinkių žmones pradėjo siaubti Panevėžio amatų mokyklos
moksleiviai, atvežti į kolūkį atlikti praktikos. Nužiūrėję vienkiemį arba senukų sodybą, ją apiplėšdavo. Porą kartų buvo apiplėšta Anciškio kooperatyvo parduotuvė.
Iš didelių siūlų „ričių“ pasidarydavome pistoletus: viename „ritės“ gale
pririšdavome gumą, o per kitą pusę įkišdavome per skylę pieštuką, su guma
galėdavome šaudyti. Draugas davė savo „pistoletą“ ir liepė man šauti į ant
sienos kabantį „tautų vado“ Stalino portretą. Buvau jauniausias klasėje, turėjau
paklusti. Šoviau ir pataikiau tiesiai į Stalino burną. Portretas, pasirodo, buvo be
stiklo. Koks buvo klasės draugų džiaugsmas, kad Stalinui vietoj pypkės aš daviau
„parūkyti“ pieštuką. Bet man nebuvo linksma. Išgelbėjo mokykloje valytoja ir
sarge dirbusi Pranė Radzevičienė, kuri staiga pradėjo aiškintis, kodėl direktorius,
kurį ji maitindavo, jos dukters Danutės neveda. Pasinaudodami barniu, mokytojų kambario duris užrėmėme klasės suolu. Pastatę ant mokytojo stalo kėdę,
pasiekėme Stalino cigaretę, užtaisėme skylutę portrete. Kaip rašėme diktantą, jau
nieko neprisimenu.
Mokydamasis Vilniaus universitete (1960–1963 m.) lankiau kulkinio šaudymo treniruotes. Visada prisimindavau savo pirmąją „treniruotę“ penktoje klasėje.
Toks buvo „penktasis fakultetas“.

Šeštasis „fakultetas“
Septintoje klasėje su draugais nutarėme baigti su pionierija. Kiekviena klasė
turėdavo kasmet paruošti kokį nors spektakliuką tėvams, rajono svečiams. Susirinkę į klasę visi vienuolika mokinių nutarėme supjaustyti į du gabalus kiekvieną
kaklaraištį. Du draugai laikė įtemptą kaklaraištį, trečias pjovė. Iš viso gavome 22
gabaliukus raudonos medžiagos. Tuos gabaliukus sumetėme į duobę, esančią už
koklinės dvaro krosnies, ji tęsėsi nuo krosnies viršaus iki žemės.
Kartą per pamoką atėjo mokyklos direktorius Stasys Bieta su „visų galų
meistru“ Zupka, kurį aplinkiniai vadindavo Kecioriumi, ir nutarė, kad krosnis
blogai šyla, reikia nedelsiant griauti, o mūsų klasę perkelti į kitas patalpas. Žiemą
mokėmės apsivilkę paltus ir su pirštinėmis. Per pertrauką prie krosnies tilpdavo
4–5 mokiniai, todėl rankas ir nugaras šildydavomės paeiliui. Išgirdę direktoriaus
nutarimą, visi bendraklasiai: Zupkaitė, Paliliūnaitė, Šulčiūtė, Šiaulytė, Dambrauskas,
mano pusbrolis Čiplys, Kupčiūnas, Raila, Malinauskas, Erimavičius ir aš pasilikome po pamokų ir nutarėme, kad reikia kaklaraiščių likučius ištraukti. Pavyko
ištraukti 15–16 gabalų. Likusių nepasiekėme. Tuos gabalus nunešėme į senovinį
Anciškio kapinyną ir užkasėme.
Meistras Zupka susirgo, krosnies nebegriovė, mes sėkmingai baigėme savo
septynmetę mokyklą. Praėjus kelioms dienoms po egzaminų iš Ramygalos parvežė
mūsų pažymėjimus. Pas mane iš Juodžių kaimo atvažiavo klasės draugas Alvydas Malinauskas ir paprašė, kad aš dviračiu nuvažiuočiau paimti pažymėjimų.
Praeidamas pro buvusią klasę pamačiau, kad krosnis nugriauta, ant stalo sudėti
kaklaraiščių likučiai. Direktorius padavė pažymėjimus, pasveikino, paėmęs už
rankos, nuvedė į buvusią mano klasę. Parodęs į tuos nelemtus gabalus, pasakė:
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„Rimantai, nebūčiau buvęs tavo šeimos
draugas, galėčiau užvirti tokią košę, kad
visi dabar jau būtumėte toli nuo Tėvynės.“
Pasakiau: „Ačiū, kad manęs neišdavėte
netgi tėvams.“
Taip baigiau ir šeštąjį „gyvenimo
universiteto fakultetą“. Dabar jau turiu 6 „diplomus“. Be to, dar Vilniaus
universiteto ir Kauno politechnikumo
diplomus.
Anciškio pradinė mokykla iki
1945 m. buvo įsikūrusi buvusioje smuklėje. Ji tarpukario metais priklausė
Panevėžio vyskupijai, buvo nuomojama žydui. Pastatas buvo labai platus
(beveik kvadratinis). Fasadinėje pusėje
buvo smuklė ir smuklininko (šinkoriaus)
gyvenamosios patalpos, o kitoje pusėje
įrengtas užvažiuojamasis kiemas. Grįždami arkliais iš Panevėžio turgaus, ūkininkai sustodavo pasilinksminti. Ratus
įvarydavo į ratinę, kur buvo molinė R. Bakas (viduryje) su klasės draugais Alvydu
patalpa arkliui ir mažas 2–3 kvadrati- Malinausku (pirmas dešinėje) ir Eitminavičiumi
nių metrų kambariukas be langų. Į tą
belangę žydas nuvesdavo ūkininką „pailsėti“. Ūkininkų žmonos ateidavo ieškoti
savo brangiųjų vyrų. Ratinėje rasdavo ratus, arklį ir, nutarusios, kad vyras pėsčias
išėjo namo, išvažiuodavo, o vyrai toliau vaišindavosi su kaimynais.
Mano motina Stasė Šiliauskaitė-Bakienė gimė 1905 m. rugsėjo 1 d. ūkininko
šeimoje. Jos tėvas Pranas Šiliauskas turėjo apie 40 ha dirbamos žemės ir 10 ha
miško (eglyno). Šeima buvo labai didelė.
Mano mama su broliu Povilu dirbo Šv¸kšnos kooperatyve. Vėliau jos brolis
išvažiavo į Pietų Afrikos Respubliką (apie 1929 m.), o mama, jos tetos, klebono
Liudviko Rekašiaus sesers, pakviesta, apsigyveno kaip našlaitė pas kleboną. 1939 m.
spalio 16 d. ji su tuo metu toje parapijoje dirbusiu varpininku Kazimieru Baku
sukūrė šeimą. Jų šeimoje mes buvome du vaikai: Vidas, gimęs 1941 m. spalio
13 d., ir aš, Rimantas, gimęs po pusantrų metų po brolio gimimo.
Tėvas gimė 1909 m. vasario 26 d. Pãndėlio rajone, Panemunyjê. Tie metai
buvo „neliečiami“. Taip aukštaitis tėvas susirado savo gyvenimo draugę žemaitę
Aukštaitijoje.
Tėvuko senelis buvo žydų tautybės. Senelis įsimylėjo katalikę lietuvaitę ir
perėjo į krikščionių tikėjimą. Už tai buvo pašalintas iš žydų bendruomenės. Žydų
tautybė pripažįstama per motinos liniją, todėl aš nesu žydo palikuonis, o esu
lietuvis, katalikas, ir tuo didžiuojuosi.
Senelis Vladas Bakas žemės neturėjo, todėl tėvukas tarnavo keletą metų
samdiniu pas Latvijos ūkininkus. Susitaupęs šiek tiek litų, jis baigė 4 gimnazijos
488

ISTORIJA. RAMYGALIEČIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS

Kazimiero Bako (antras dešinėje) šeima Anciškyje: sūnus Rimantas
(pirmas kairėje), motina Stasė Bakienė, sūnus Vidas (pirmas dešinėje).
Iš asm. archyvo

skyrius (vėliau jam įskaitė septynių klasių išsilavinimą). Apie 1928 m. išvažiavo
į Pabéržę, į kompozitoriaus Kondrado Kavecko organizuotus Lietuvos katalikiško
jaunimo sąjungos (LKJS) kursus, aktyviai dalyvavo „Pavasario“ organizacijos veikloje.
Baigęs kursus, 1932 m. atvažiavo vargonininkauti į Anciškį, pas kleboną
Liudviką Rekašių, kur ir vedė klebono sesers dukrą. Kunigui L. Rekašiui pastačius parapijos namus vargonininkui, zakristijonui ir varpininkui, apsigyveno
tame name. 1932–1933 m. klebonas L. Rekašius įsteigė Anciškio ryšių agentūrą;
paštininku buvo paskirtas tėvukas.
1941 m. spalio 13 d. gimė mano brolis Vidas. Tėvukas, kad po vidurinės
mokyklos baigimo broliui nereikėtų eiti į sovietinę kariuomenę, jo vardu išrašė
dokumentus (tikrieji buvo dingę), kad gimęs 1942 m. sausio 14 d. Tą dieną pas
brolį Vilniuje mes visada valgydavome „netikrą zuikį“. Brolis 1959 m. kategoriškai
atsisakė stoti į komjaunimą, be jo rekomendacijos neturėdavai teisės stoti į aukštąją
mokyklą. Tėvukas viename baliuje pajuokavo, kad Vidutis ir be komjaunimo bus
priimtas į kunigų seminariją. Matyt, saugumas visur turėjo „savų žmonių“. Rajono komjaunimo pirmasis sekretorius Teodoras Galinauskas buvo išsikvietęs brolį,
kad įkalbėtų stoti į komjaunimą, bet brolis kategoriškai atsisakė, sakydamas, kad
įstosiąs ir be jų rekomendacijos. Po to pokalbio rajono laikraštyje buvo parašytas
šmeižikiškas straipsnis, kad brolis, išeidamas iš kabineto, trenkė durimis. Abejoju,
ar jis galėjo taip pasielgti.
Už „gerą darbą“ T. Galinauskas buvo pakviestas dirbti į Lietuvos KJS Centro komitetą. Brolio be rekomendacijos nepriėmė beveik visos aukštosios mokyklos. Tik Pedagoginis institutas priėmė jo dokumentus, kadangi jis buvo apdovanotas sidabro medaliu (turėjo brandos atestate vieną ketvertą, kurį parašė, reikalaujant T. Galinauskui).
Baigęs matematikos-braižybos mokslus, brolis įstojo į Lietuvos konservatoriją, solinio dainavimo specialybę, dirbo Operos ir baleto teatre solistu, 1964 m.
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vienus metus tarnavo sovietinėje kariuomenėje Vilniuje. Susipykęs su teatro dirigentu ir teatro valdžia,
pasitraukė iš teatro.
Dabar Vidas gyvena Vilniuje, yra pensininkas.
Tėvukas, dirbdamas Anciškyje, apie 1937–1938 m.
buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę, tarnavo artilerijos pulke, kuris buvo dislokuotas Déltuvoje.
Po kalinimo Panevėžio kalėjime pas tėvuką į
paštą atvažiavo Ramygalos rajono partijos komiteto
pirmasis sekretorius Mėlynis (Stasio Kašausko knygoje
„Netiesos sakymas“ apibūdintas kaip beraštis partinis
veikėjas) ir pareiškė:
„Žiūriu į tave, Bakai, ir kodėl, taip gerai dirbdamas, nemyli
tarybų valdžios?“ „Kad aš ją myliu.“ „Jei aš tau pasakyčiau
viską, ką žinau apie tave, tu pasakytum, iš kur velnias tiek
daug žino, o dabar pasakyk, kam toliau ruošiesi tarnauti –
Dievui (vargonininkauti) ar velniui (dirbti pašto viršininku).“

Vidmantas Bakas (Rimanto
Bako brolis) atlieka Zareckio
ariją operoje „Eugenijus
Oneginas“. Iš asm. archyvo

Tėvukas pasirinko darbą pašte, nes čia buvo garantuotas atlyginimas. Mano
manymu, Lietuvoje likusiems lietuviams gyventi buvo nė kiek ne lengviau negu
tremtiniams Sibire. Deja, iki šiol nevertinami partizanų ryšininkai, rėmėjai. Kai
apsigyveno tėvai pas mane, kreipiausi į Kauno sąjūdiečius, kad jie užrašytų tėvuko
prisiminimus apie pokario siaubą, apie Panevėžio kalėjimą, tačiau man atsakė,
kad neturi laiko. O tėvukas būtų papasakojęs daug įdomių dalykų. Pokario metais tekdavo meluoti saugumiečiams, naktį remti, glausti ir pagelbėti partizanams.
Kartu su tėvuku nuėjo užmarštin Panevėžio kalėjime laukusių politinių kalinių
apkaltinimo nuosprendžio Ramygalos gyventojų Gabulo, Liberio pavardės, Anciškio
kapinėse palaidotų partizanų, mano tėvuko pažįstamų, pavardės. Sakoma, kad
laikas užgydo visas širdies žaizdas, bet kai kurios žaizdos neišgydomos.
Parapijos jaunimas. Dar ir šiandien man skamba Anciškio gyventojų šienpjovių dainos. Jų daug išmokė mano tėvukas. Jis Anciškyje buvo subūręs dramos
ir dainų būrelį. Tėvukas dažnai rengdavo įvairius spektaklius. Prisimenu, kraujo
pavaizdavimui mama išspausdavo raudonų burokėlių sulčių, ruošdavo tvarsčius
ir kitą atributiką. Vaidinama buvo smuklės patalpose arba kitame mūsų namo
gale, kur vėliau demonstruodavo kino filmus. Ant mano namo sienos būdavo
tvirtinami skelbimai apie rengiamas gegužines, tų gegužinių šeimininkas (dažniausiai dukterų tėvai) padarydavo alaus pavaišinti svečiams. Jeigu kuris „viršydavo
leistiną dozę“, būdavo išprašomas iš gegužinės.
Eidami iš šienapjūtės ar baigę grėbti, Bronė Nemanytė, Aniceta Kupčiūnaitė,
Stasė Stankevičiūtė, Adolis (Adolfas) Nemanis, jo brolis Antanas ir kiti užtraukdavo: „Ariau, ariau lygiuosius laukelius“ arba „Pjaun broliukai“ ir kitas, dabar
jau primirštas dainas. Merkdavo kraštiečiai ir ūsus į alų, bet nebuvo girtuoklių,
nebuvo nusikaltėlių.
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Šienapjūtė Anciškio „Tarybinio ryto“ kolūkyje

Anciškio „Tarybinio ryto“ kolūkio grėbėjos ir kolūkiečiai.
Iš asm. archyvo

Skaudžiai prisimenu savo amžininkus, kurie po tarnybos sovietų armijoje
negrįždavo į tėviškę. Daug prie sodybų tuštėjimo prisidėjo ir kaimo laukų melioracija. Daug kraštiečių persikėlė gyventi į Panevėžį arba Kėdainius.
Prisimenu, kaip vieną kartą pas kolūkio pirmininką atėjo traktorininkas,
vienas darbščiausių kolūkio darbininkų, ir paprašė kolūkio pirmininko (tuo metu
pirmininku buvo arba Jagminas, arba Škutas):
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„Pirmininke, išleisk mane iš kolūkio.“ „Daunoravičiau, kodėl prašai. Dirbi sąžiningai,
uždirbi gerai. Kokia priežastis?“ „Niekuo nesiskundžiu. Bėda ta, kad prieš trejus ketverius metus nusipirkau gerą išeiginį kostiumą, kurį, kol kandys dar nesugraužė, norėčiau
apsivilkti. Nusipirkau pusę namuko Panevėžyje, kur ir noriu išvažiuoti.“
Grįždami iš gegužinių vaikinai sugalvodavo visokių šunybių. Tai nugeria
grietinėlę iš į šulinius įleistų (vietoj šaldytuvo, kurių nebuvo) bidonėlių. Gyventojai sakydavo: „Negaila, išgerkit, tik nepripilkit pieno į šulinį, nes reiktų visą vandenį
iš šulinio išsemti.“
Kaimynė Karalevičienė augino ožką. Jaunimas sugalvojo vieną pramogą. Ožka
šiaudiniu samanomis apaugusiu stogu gerai lipa į viršų, tai kodėl jos neužvedus
iki stogo kraigo ir nepririšus prie kamino. Prašydavo Karalevičienė manęs ar kitų
draugų padėti nuvesti žemyn jos ožkelę.
Dar viena pramoga būdavo pasiobuoliavimas kaimyno sode. Visi žinojo, pas
kurį kaimyną yra skanių obuolių ar kriaušių. Taigi skanios kriaušės Erimavičiaus
sode. Draugai kurčnebyliui Antanui Siurbiui liepė krėsti kriaušę. Prisirinkę skanių
kriaušių pilnas kišenes ir užančius, nutarė bėgti. Šeimininkas, išgirdęs triukšmą,
pasiėmė medžioklinį šautuvą, atbėgo prie medžio ir, matydamas medyje nekviestą
svečią, gestais ir garsais liepė jam lipti iš kriaušės. Gaila, Antanas nieko negirdėjo,
todėl dar stipriau purtė medį, manydamas, kad apačioje stovintys draugai taip
jam rodo. Tiktai, kai šeimininkas iššovė rupios druskos jam į sėdmenis, iškrito
iš medžio. Gavęs gerą antausį, nubėgo prie Žižmojaus, ilgai mirkė užpakalį, kol
ištirpo visa druska vandenyje.
Apie rupią druską tėviškėje dainuodavo tokią dainą:
Du broliukai kunigai, / du broliukai stribukai. / Tik aš viena komjaunuolė, / grėbiau
lankoj šienelį. / Ir atėjo trys miškiniai, /
ištarkavo man šikinę. / Vai, mamyte, baisi
bėda, / rupi druska šikną ėda.
Dar kartą grįžtu prie alkoholio.
Pagrindinis gėrimas buvo miežinis alus.
Švenčių proga stipresnio gėrimo buvo
išgeriama po vieną dvi „kleboniškas“
(10–20 g talpos) taureles. Vėliau gyventojai pradėjo gaminti burokinį (iš cukrinių runkelių), gerai veikiantį vidurius
alų. Atsirado didesnis degtinės poreikis,
nes pagaminti alų atsieidavo brangiau.
Taip prasidėjo kaimų girdymas.
Daug Anciškio parapijos gyventojų tarpukario laikotarpiu emigravo į
Ameriką, Kanadą, Braziliją. Išvažiavo

Anciškio koplytėlė 1906 m. išeiviams į Ameriką
atminti. 2011 m. A. Astramsko nuotr.
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Jukštų, Karalevičių ir kitos šeimos. Kai tėvukas dirbo pašte, žinodamas, kad man
patinka rinkti pašto ženklus, liepdavo nunešti kaimynams laiškus iš užsienio. Už
atnešimą aš prašydavau padovanoti pašto ženklų. Taip tapau pirmuoju laiškanešiu.
Aikštėje priešais bažnyčią dabar stovi metalinis paminklas – Jėzus neša kryžių
(jį anksčiau perdažė Steponavičių giminaitis, dailininkas Gelūnas). Paminklui ir
tvorelei dabar reikia didelės pagalbos. Ten parašyta, kad tai Amerikon išėjusių
anciškiečių dovana.
Vardadieniai. Niekas nešventė gimtadienių. Svarbiausia būdavo „pagauti“
kaimynus, kurie nori prie tavo namo durų užkabinti ąžuolų vainiką, ir juos rytdienai pakviesti į svečius. Svečiai atsinešdavo maisto (kas dešros, kas lašinių).
Mamai tekdavo paruošti vaišes (iškepti kiaušinių, papjaustyti kaimynų atsineštą
maistą, papjaustyti duonos). Ir kaip skambėdavo tada dainos, girtų nebūdavo, nes
jeigu buvo koks apylinkėje pijokėlis, jo nekviesdavo į svečius.
Skyrybos. Kad vyras išsiskirtų su žmona, neteko girdėti. Tiesa, mano artimiausias kaimynas, kuris mėgdavo kortomis lošti, susipyko su savo žmona Tekle
Čekaitiene. Tada Dominykas Čekaitis, pasiėmęs vienrankį pjūklą (fuksą), užlipo
ant stogo ir nuo kraigo iki pamatų perpjovė iš abiejų pusių namo sienos rąstus.
Viena pusė, atseit, Teklės, o kita – Dominyko. Stovėjo tas namas tol, kol jų žentas
Petras Siurbis pastatė naują namą.
Kita „įdomi“ šeimyna buvo Antanas ir Marijona Kaupai. Antanas buvo
labai lėtas, mažai šnekėdavo. Marijona – gryna Antano priešingybė, daug šnekanti, rėkianti kaimo patarška. Šeima gyveno vargingai, bežemiai, turėjo 4 vaikus
ir karšino Antano motiną, kuri, negaudama maisto, eidavo prašyti išmaldos pas
kaimynus. Antanas stipriai rūkė, bet Marijona neduodavo cigaretėms pinigų.
Antanui buvo didelė šventė Mataušo ar Prancinkulio atlaidai, nes aikštėje prieš
bažnyčią mėtydavosi daug cigarečių nuorūkų. Mes skubėdavome pasirinkti pamestų monetų, o Antanas – nuorūkų. Abu jie su Marijona kalbėdavo lietuviškai,
bet užtekdavo mažos kibirkšties, kad Marijona pradėtų plūsti Antaną lenkiškai:
„Untan, ty duren!“, „Mare, milč.“
Skrybėlė. Dar vienas „įdomus“ mūsų kaimynas – Feliksas Steponavičius
(kaip minėjau, Gelūnų giminaitis, todėl jo giminių prašau neužpykti). Jis buvo
lietuvis, bet turėjo savotiškus plikbajorio įpročius: bet kokį darbą dirbdamas (malkų
skaldymas, mėšlavežis, šienapjūtė ir kt.) visada nešiodavo skrybėlę. Turėjo kasdieninę (mėšluotą) ir išeiginę. Jeigu tėvai pasiųsdavo ko nors iš kaimyno Felikso
pasiskolinti (degtukų ar druskos), visada reikėdavo į jį kreiptis ponas Feliksai, nes
jei pamirši žodelį „ponas“, nieko nepasiskolinsi.
Vieną sekmadienį Pagiriuose buvo atlaidai. Ponas Feliksas, įstatęs gerus vežimo šonus (drangas), įtaisęs gerą sėdynę su spyruoklėmis (su risuorais) važiuoja į
atlaidus Pagiriuose (12 km nuo Anciškio). Jį važiuodamas dviračiu pasiveja kaimynas Antanas Rozenbergas ir ponui Feliksui primena, kad jis neužsidėjo šventinės
skrybėlės, o važiuoja su mėšluota. Ką daryti? Čia Lenino raštai nepadės, nors
būdavo sakoma, jei nežinai, ką daryti, reikia skaityti Lenino raštus, kuriuose yra
pamokyta „Ką daryti“. Atlaiduose būti su mėšluota negalima, grįžti per vėlu, nes
pavėluosi į bažnyčią – liko tik pakišti tą nelemtą skrybėlę po sėdyne ir atlaiduose
būti plika galva. O koks tu ponas, jei neturi skrybėlės?
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Grįžęs į namus, Rozenbergas visa tai papasakojo mums, kaimynams.
Mes, vaikai, sulindę į juodųjų serbentų krūmą, laukiame grįžtančio pono
Felikso. Grįžęs namo, prie tvarto pririšo neiškinkytą arklį, risčia nubėgo į savo
trobą, iš kurios grįžo su kirviu rankose. Išsitraukęs iš po sėdynės skrybėlę, mėšluotą,
padėjo ant kaladės ir ėmė ją kapoti sakydamas: „Darbar tu, rupūže, nebelipsi man
ant galvos. Sekmadienis – ne tavo diena.“
Juokdariai. Mes Anciškyje turėjome savo juokdarių.
Labai buvo populiaru duoti žmonėms pravardes. Čipliai: mano tetos Monikos vyras turėjo du brolius, kurie gyveno vienas šalia kito. Bronių vadindavo
„bieniku“ (čiužiniu), nes visada vaikščiodavo tiesus, jo brolį Petrą – „debesimi“ –
vaikščiodavo tylus, ramus, brolį Antaną vadino „Kalviniu“ – turėjo savo kalvę.
Buvo dar vienas Čiplys (visai kitos giminės) „Geležinkelietis“, nes kažkada dirbo
prie geležinkelio. Vieną Siurbių šeimą vadino „bolševikais“. Kitos giminės Siurbį,
kuris dirbo kolūkio buhalteriu, vadino „Vėju“, nes labai daug rūkydavo, buvo
labai liesas. Sakydavo, kad jį, kaip distrofiką, gali pargriauti arba nusinešti vėjas.
Taigi augti ir gyventi Anciškyje (arba Anciškiuose) buvo labai įdomu.
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Panevėžio miškų urėdijos
Anciškio girininkija
Algimantas Antanas Kizis

Anciškio girininkijos darbuotojai. Pirmoje eilėje sėdi (kairėje): eigulys
Vincas Kazabuckas, girininkas Algimantas Antanas Kizis, girininko
pavaduotojas Kęstutis Juozaitis (antras dešinėje), eigulys Kajetonas
Valikonis (pirmas dešinėje); antroje eilėje stovi: eiguliai Juozas
Ramoškevičius, Pranas Sakavičius ir Antanas Liužinas

A¹ciškio girininkija įsteigta 1963 m. sausio mėn. 1 d. Pånevėžio miškų
ūkio direktoriaus Prano Šaltenio 1963 m. sausio mėn. 9 d. įsakymu iš Ramôgalos
girininkijos atskyrus buvusio Ramygalos valsčiaus teritorijoje Júodžių, Blindynų
ir Pagiriÿ valsčiaus teritorijoje Påuslajo ir Laukågalio 1 602 ha miško. Kartu iš
Ramygalos girininkijos į Anciškio girininkiją perkelti tarnautojai: miško technikas
Algimantas Antanas Kizis, kilęs iš to paties valsčiaus Jovaišÿ kaimo, Juodžių
eiguvos eigulys Petras Širvinskas, anksčiau dirbęs eiguliu Raguvºlės girininkijoje,
kuriai vadovavo Respublikoje žymus girininkas Algirdas Matulionis, vėliau buvęs
miškų ūkio ministru, Pauslajo eiguvos eigulys Stasys Bliuvas, Laukagalio eiguvos
eigulys Titas Jankauskas ir 6 miško darbininkai. Nuo 1963 m. sausio mėn. 1 d.
Algimantas Antanas Kizis buvo paskirtas Anciškio girininkijos girininku, o Stasys
Žukas – miško techniku. Ramygalos valsčiaus Pauslajo kaime – prie Žižmojaus
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upelio (žemėtvarkos planuose jis ne- Anciškio girininkijos sodybos fragmentas
taisyklingai vadinamas Žiežmojum, nes
išteka iš Vadõklių valsčiaus ne iš Žiežmių, o iš Žížmių kaimo teritorijos), skirtas
hektaras žemės ir 1963 m. ūkiniu būdu pastatytas dviejų butų gyvenamasis namas
su girininkijos raštine, ūkinis pastatas, įrengtas rūsys ir iškastas šulinys.
Vėliau statybos buvo plečiamos: pastatyti trijų vietų mūriniai garažai, ant
Žižmojaus upelio įrengta apie 3 ha vandens ploto užtvanka; ant jos šlaito pastatytas poilsio namelis su pirtimi, banketų sale, žvėrių apdorojimo patalpa ir
šaldytuvu. Šalia poilsio namelio pasodintas parkas, iškastas tvenkinys, kuriame
virš vandens įrengta laikino poilsio aikštelė ir fontanas. Išasfaltuotas kiemas, o
prie girininkijos pastato pristatytas priestatas. Juodžių ir Laukagalio eiguvose pastatyti gyvenamieji namai, o Vadõklių miško Šambališkio kaime – mūrinis tvartas.
Anciškio ir Pauslajo kaimuose dabininkams apgyvendinti nupirktos trys sodybos.
Girininkijos sodyboje pastatytos skulptorių Kęstučio Krasausko ir Mindaugo Būgos
šešios medžio skulptūros.
Girininkijos miškų plotas plėtėsi. Girininkijai perduota 334 ha buvusio Pagirių
sodininkystės tarybinio ūkio miško. 1980 m., prie Anciškio girininkijos prijungus
Vadoklių girininkiją, valstybinio miško plotas padidėjo iki 4 757 ha.
2007 m., panaikinus Ramygalos girininkiją, prie Anciškio girininkijos prijungti
Jotãinių miško 57, 58, 59, 67 kvadratų 168 ha ir Bãrklainių miško 66 kvartalo
63 ha valstybinio miško. Pagal 2007 m. miškotvarkos projektą girininkijos veiklos
teritorijoje inventorizuota 9 989 ha miškų. 2008 m. sausio mėn. 1 d. miškų plotai
pagal nuosavybės formą paskirstyti taip: valstybinės reikšmės miškai – 2 433 ha,
urėdijos valstybinės reikšmės žemė – 13 ha, privatūs miškai – 5 923 ha nuosavybės
teisėms atkurti skirta 1 620 ha miško. Girininkijos veiklos teritorija išsidėsčiusi
Pånevėžio ir Kėdãinių rajonuose nuo Pagirių gyvenvietės Kėdainių rajone pie496
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tuose iki Žumbrickių kaimo Panevėžio rajono šiaurėje, nuo VIA BALTICA kelio
vakaruose iki Šilÿ gyvenvietės rytuose, užima 306 km2 plotą. Pabrėžtina, kad nuo
2008 m. panaikinus eigulių pareigybę, girininkijoje dirba girininkas ir girininko
pavaduotojas. Girininku dirba Eugenijus Reževičius.

Miško naudojimas ir atkūrimas
1941–1945 m. karo ir pokario laikotarpiu miškai buvo intensyviai kertami,
o dideli plynai iškirsti plotai savaime apaugo drebulėmis. Po 10–20 metų tankiai
sužėlusius drebulynus reikėjo retinti, todėl labai padidėjo ugdomų kirtimų plotai.
Vien per 1963 m. šviesinimais, valymais, retinimais ir einamais kirtimais iškirsta
53,1 ha, o iki 2011 m. – 3 072 ha. Ypač padidėjo šių kirtimų apimtys prijungus
Vadoklių girininkijos miškus. Pirmaisiais metais tuos darbus atliko nuolatiniai,
o žiemos metu – ir sezoniniai darbininkai, vasarą dirbantys melioracijos darbus.
Kolūkiai kaimo gyventojams net žiemą neleido užsidirbti miškuose. Be ugdomųjų
kirtimų, buvo ruošiama ir likvidinė mediena, kertant sanitarinius, atrankinius ir
plynus kirtimus. Pirmaisiais metais mediena buvo ruošiama rankiniais, dalis –
benzininiais pjūklais „Družba“. Pagamintos 1 m ilgio malkos ir rąstai – iš miško
buvo traukiami arkliais, o storesni rąstai – TDT vikšriniais traktoriais.
Vėliau miško ruošos mechanizmai tobulėjo. 1966 m. buvo gautas švediškas
pjūklas „Partner“. Tai buvo ilgai laukta svajonė. Pjūklas skirtas tik šakoms genėti,
bet buvo naudojamas visoms miško ruošos operacijoms. 1970 m. Kėdainių rajono
Pagirių sodininkystės tarybinis ūkis padovanojo kapitališkai suremontuotą MTZ50 traktorių. Dovanojo todėl, kad nusibodo girininkijos prašymai padėti iš miško
ištraukti pagamintą medieną. Vėliau buvo gautas naujas, medienai traukti pritaikytas T-40, o po to – ir MTZ-52 traktorius. Rusiškus pjūklus „Družba“, „Ural“
ir „Taiga“ pakeitė pažangesni švediški „Hugsvarna“ ir vokiški „Stihl“ pjūklai.
Medžiai pradėti kirsti kirtimo mašinomis, o pagaminta mediena prie automašinoms
pravažiuojamų kelių buvo traukiama specialiais traktoriais „Valmef“. Medienai
išvežti iš miško nutiesta 20 km kelių.
Susisiekimo priemonė buvo dviratis arba arklys. 1980 m. nuosavą motociklą pakeitė tarnybinis, senas, skirtas žmonėms vežioti automobilis UAZ-3 962,
o 1989 m. – naujas mažos keliamosios galios krovininis automobilis UAZ-3 303.
Nepriklausomybės metais girininkijai buvo skirti „Roeta hard“ ir „Mitsubishi
L-200“ visureigiai automobiliai.

Medžioklė
Girininkijos Juodžių ir Blindynų miškuose medžiojo 19-as, vėliau – „Ąžuolo“
medžiotojų būrelio medžiotojai, kuriems 19 metų vadovavo girininkas Algimantas
Antanas Kizis. Pauslajo miškas priklausė Lietuvos Respublikos medžiotojų ir žvejų
tarybos medžiotojams. Girininkijos uždavinys, padedant medžiotojams, buvo bent
kiek sumažinti klestintį brakonieriavimą. Per pirmuosius keliolika metų konfiskuota
19 šautuvų, 3 motociklai. Vėliau padėtis gerėjo, pastaruoju metu tokių problemų
beveik nebeliko. 1968 m. girininkijos miškuose išplito kiaulių maras. Juodžių ir
Blindynų miškuose per 1968–1969 m. žiemą nebeliko nė vieno šerno, o Pauslajo
miške pasiliko tik trys, kuriuos, baiminantis, kad neišplatintų ligos į gretimus
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miškus, buvo bandoma nunuodyti. Pirminį lygį šernų populiacija pasiekė tik per
3–4 metus.
1977 m. pavasarį buvo sumedžiota lūšis. Sumedžiojo Algimantas Antanas
Kizis. Po 15 dienų paaiškėjo, kad lūšis buvo pasiutusi, todėl su ja kontaktavusieji
19 žmonių vakcinavosi. Šios lūšies kaukolė įvertinta aukso medaliu ir 1981 m. eksponuota Pasaulio medžioklės trofėjų parodoje EXPO-80 Bulgarijos mieste Plovdive.
Dėl gausios briedžių populiacijos daromos didelės žalos miškams – buvo
laupoma ąžuolų, uosių ir drebulių žievė, padidintas briedžių sumedžiojimo limitas. Per 1974–1975 m. medžioklės sezoną buvo sumedžioti 25 briedžiai. 18 jų
sumedžiojo A. A. Kizis. Visi sumedžioti žvėrys buvo atiduodami valstybei, eksportui – 10 nušauti tik į galvą arba į kaktą. Blogai nušauto briedžio visa arba
dalis skerdienos buvo skiriama visuomeniniam naudojimui – vietos rinkai. Už
tinkamai sumedžiotą briedį medžiotojas gaudavo 25 rublių premiją. Medžiotojui,
sumedžiojusiam briedį, priklausė vidaus organai, kailis ir galva. Kadangi nebuvo įvardyta, kuri dalis prie galvos priklauso kaklui, kai kurie medžiotojai galvą
nupjaudavo iki pečių, todėl du ketvirčiai skerdienos buvo nebetinkami eksportui.
Po to patikslinta, kad galva pjaunama iki pirmo kaklo slankstelio.
1975 m. Juodžių miško kvartalinėse linijose buvo pastatyti 36 bokšteliai,
skirti varovinėms medžioklėms – pirmieji Panevėžio medžiotojų ir žvejų draugijoje.
Medžioklė iš bokštelių tapo saugesnė, nes iš viršaus šaudytos kulkos greičiau
susmigdavo į žemę.
Technologiškai medžioklei sutvarkytame Juodžių miške svečiavosi medžiotojai
iš Čekoslovakijos, o 1980 m. – iš Lenkijos. Grupei vadovavo Lenkijos medžiotojų or
ganizacijos vadovas Krupka. Svečius lydėjo Lietuvos medžiotojų ir žvejų tarybos pirmininkas Marijonas Kiela, Panevėžio medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos pirmininkas Pilkauskas ir Panevėžio miškų ūkio direktorius Algimantas Burda. 1988 m.
medžiojo 4 medžiotojai iš Vengrijos, kuriems sensacija buvo sumedžiotas raguotas
briedis, nes Vengrijoje briedžiai negyvena. 1993 m. spalio 16 d. vokiečių medžioklės
turizmo atstovams suorganizuota pažintinė medžioklė Juodžių miške, o 1994 m.
lapkričio mėn. – 11 medžiotojų iš Vokietijos. Sumedžiota 11 šernų ir 1 elnias.
1980 m. į Juodžių
mišką medžioti
atvyko Lenkijos
medžiotojų vadovas
Krupka ir keletas
medžiotojų
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Laimėjimai
1. 1976 m. už pasiekimus plėtojant medžioklės ūkį Medžiotojų būrelis apdovanotas Sovietų Sąjungos (SSRS) Liaudies ūkio pasiekimo parodos bronzos medaliu.
2. 1982 m. už gerą medžioklės ūkio tvarkymą ir aktyvų dalyvavimą draugijos veikloje Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija pareiškė padėką.
3. 1979 m. už plėšrūnų naikinimą būreliui paskirta 11-a vieta.
4. 1981 m. visiems būrelio medžiotojams nemokamai pasiūta uniforma su
būrelio atributika.
5. 1981 m. rugsėjo 13 d. Panevėžio medžiotojų ir žvejų draugijos surengtoje
Medžiotojų ir žvejų šventėje būrelis užėmė:
a) už medžiotojų stovyklos įrengimą – I vietą;
b) medžiotojų estafetės rungtyje – I vietą;
c) medžiotojų pietų paruošimo konkurse – II vietą.
Medžiotojui Algimantui Antanui Kiziui suteikta medžiotojo selekcininko
kvalifikacija ir Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Garbės medžiotojo vardas.
Algimantas Antanas Kizis, šio straipsnio autorius, gimė 1936 m. gegužės mėn. 21 d.
Panevėžio apskrities Ramygalos valsčiaus Jovaišų kaime, valstiečių šeimoje (tėvai
turėjo 11,99 ha žemės). 1958 m. baigė Ramygalos vidurinę mokyklą, o 1971 m.
neakivaizdžiai – Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultetą. 1959 m.
sausio mėn. 16 d. paskirtas Ramygalos girininkijos brokeriu, vėliau – miško techniku, nuo 1963 m. sausio mėn. įsteigus Anciškio girininkiją – Anciškio girininkijos
girininku. 2005 m. atleistas iš girininko pareigų ir paskirtas Anciškio girininkijos
jėgeriu. 2009 m. sausio mėn., išdirbęs 50 metų, išleistas į senatvės pensiją. Nepriklausomybės pradžioje (2003 m.) vietoj Kėdainių rajono Anciškio girininkijos
Pauslajo miške anksčiau buvusių Lietuvos medžiotojų ir žvejų tarybos medžioklės
plotų įsteigti klubas Anciškis ir Panevėžio miškų urėdijos Anciškio girininkijos
profesionalios medžioklės (PMP) plotai, skirti komercinėms medžioklėms. Tačiau
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Jonas Vyšniauskas ir kai kurie
Vyriausybės ir Seimo nariai stengėsi bet kuria kaina minėtus plotus susigrąžinti.
Dėl plotų išsaugojimo beliko kreiptis į Lietuvos Respublikos Prezidentą Algirdą
Brazauską, kuris kreipimąsi patenkino ir Pauslajo miško PMP medžioklės plotai
galutinai pasiliko Panevėžio miškų urėdijai.
Nuo to laiko Pauslajo miške ir klube Anciškis pradėtos organizuoti komercinės medžioklės užsieniečiams. Pagrindiniai svečiai – vokiečiai ir prancūzai. Organizuojamos medžioklės ir Lietuvos medžiotojams. Per 1994–1995 m. medžioklės
sezoną klube Anciškis ir PMP medžioklės plotuose buvo sumedžioti 52 šernai, 10
stirnų, 2 elnių patelės. Už vieno sumedžioto šerno patino iltis gauta 1 760 Vokietijos markių, iš viso per sezoną – 25 764 Vokietijos markės. Pauslajo miške
sumedžioti net 4 vilkai. Sumažėjus trofėjinių žvėrių, kiekvienais metais mažėja
ir norinčių medžioti. Todėl mažėja ir pajamos. Už komercinę medžioklę gautos
lėšos naudojamos žvėrių daromai žalai miškui sumažinti. Perkami repelentai, kai
kurie jaunuolynų plotai aptveriami vielos tinklo tvoromis, įrengiami biotechniniai
statiniai, įsigyjama pašaro, padengiami žemės ūkiui padaryti nuostoliai.
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Šernai Pauslajo
miško šėrimo
aikštelėje

Miško sodinimas
Vadoklių miške

Danijos studentai ir
dėstytojai Pauslajo
miške. 2001 m.
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Mokslo tiriamieji darbai
Nuo 1994 m. lapkričio mėn. 8 d. Lietuvos Respublikos miškų ūkio ministro
Alberto Vasiliausko įsakymu Nr. 148 Panevėžio miškų urėdijos Anciškio girininkija reorganizuota į mokomąją girininkiją (toliau MG). Mokomosios girininkijos
tikslas – moksliškai pagrįstas kompleksinio miškų bei medžioklės ūkio tvarkymas
ir mokslo tiriamosios bei mokomosios bazės organizavimas miškų ir medžioklės
ūkio specialistams rengti. Kompleksiniam miškų bei medžioklės ūkiui tvarkyti ir
mokslo tiriamiesiems bei mokomiesiems objektams įrengti buvo skirtas Pauslajo
miškas. Miške šernams ir elniams šerti pastatytos 8 šėryklos, prie jų įrengti uždari
bokšteliai bandoms stebėti ir selekcinei medžioklei. Prie šėryklų šernai šeriami
ištisus metus. Ir vasarą šeriami šernai mažiau daro nuostolių žemės ūkiui. Varovinėms medžioklėms pastatyta 80 bokštelių. Anciškio mokslo MG tiriamuosius
darbus atlieka Lietuvos miškų instituto Miško apsaugos ir medžioklėtvarkos skyriaus vedėjas prof. habil. dr. Vytautas Padaiga. Tiriamos ūglių skabymo ir žievės
laupymo apsaugos priemonės. Eglynuose ir uosynuose paskirti nuolatiniai tyrimo
bareliai elninių žvėrių pažeidimams stebėti. Paskirtuose tyrimo bareliuose visi
medžiai išmatuoti ir sunumeruoti. Po einamųjų kirtimų eglynuose visų paliktų
medžių kamienai aptepami vertikaliomis juostomis – repelentais. Eglynų želdiniai
nuo stirnų bei elnių pažeidimo saugomi repelentais, kiekvieną rudenį aptepami
viršūniniai ūgliai. Ąžuolų želdiniuose kiekvienas pasodintas ąžuoliukas apgaubiamas specialia plastikine apsauga arba plotas aptveriamas vielos tinklo tvora, kad
jų nenukandžiotų žvėrys.
Kaip tvarkomas kompleksinis miškų ir medžioklės ūkis, atvyksta susipažinti
ne tik Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškų fakulteto studentai. Girininkijoje
svečiavosi Vokietijos Ebersvaldo aukštosios miškų mokyklos studentai iš Danijos, Baltijos ir Skandinavijos šalių simpoziumo „Kanopiniai žvėrys ir gyvenamoji
aplinka“ dalyviai. Jame dalyvavo mokslininkai iš Suomijos, Lenkijos, Vokietijos,
Estijos, Latvijos ir Gudijos. Mūsų miškais domėjosi lietuvių kilmės amerikietis,
miškininkas Peter Gumbin (Petras Gumbinas) iš JAV miško tarnybos Montanoje.
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Aukštadvario kaimo istorija
Milda Paurienė

Aukštådvario kaimas yra šalia Ramôgalos. Šiuo metu kaimą sudaro Naujasis ir Senasis kaimai. Aukštadvaris nėra Ramygalos seniūnijos centras. Per jį
neteka jokios upės. Bažnyčios nėra. Nėra ir medicinos įstaigų, pašto, bibliotekos.
Mokyklos Aukštadvaryje taip pat nėra.
Veikia Aukštadvario žemės ūkio bendrovė, įkurta 1993 m. kovo mėn. Ji
verčiasi augalininkyste ir gyvulininkyste.
Prie A¹ciškio kelio yra Aukštadvario dvaras, minimas 1585 m. Pro Aukštadvario kaimą 1937–1938 m. nutiestas plentas Panevėžýs–Ka÷nas, dabartinė Via
Baltica magistralė.
Kaime buvo dvi partizanų slėptuvės, kur vyko Vyčio apygardos partizanų vadų susitikimas. Iš to kaimo kilę žuvusieji partizanai palaidoti Ramygalos
miestelio kapinėse.
Belikę tik Aukštadvario dvaro griuvėsiai (apačioje, kairėje). 2012 m.
„Versmės“ leidyklos lokalinių tyrimų ekspedicijos dalyviai: dr. Rimvydas
Kunskas (pirmas kairėje), Ramygalos bažnyčios klebonas Edmundas
Rinkevičius (centre) ir Arvydas Malinauskas – prie Aukštadvario
dvaro griuvėsių. 2012 m.
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Istorija turi atmintį. Ji susidėlioja iš konkrečių Namų ruošos kursų dalyvės
laiko tarpsnių, iš žmonių darbų, kūrybos, kovų.
Aukštadvaryje. Kursų vadovė –
Aukštadvario kaimas irgi turi savo istoriją.
Vincė Užkuraitytė. 1934 m.
„Palyginti nemažai yra geografinės kilmės vardų.
Tai tokie vardai, kurie pavadinimą gavo pagal vyraujančią augaliją ar vietos vaizdą.
Aukštadvaris įsikūręs ant kalnelio“, – taip kaimo pavadinimo kilmė aiškinama autentiškuose mokytojos Elenos Gabulaitės 1984 m. užrašytuose prisiminimuose.1
Panevėžio mokytojų seminarijos I kurso mokinys A. Strikulis užrašė legendą
apie Aukštadvario kaimą:
„Ramygalos valsčiaus Aukštadvario kaimo lauke yra kalnas, kuriame randama žmonių
kaulų ir pinigų. Žmonės pasakoja, kad Aukštadvario lauke yra kažkokio kunigaikščio
užkastas žmogus, padarytas vien iš sidabro, bet kurioj vietoj, nežinoma.“
Iš Valstybinės archeologijos komisijos medžiagos galima suprasti, kad dar
Napoleono laikais Aukštadvario kaimas galėjo būti vadinamas Kepuryne. Ant
kalno stovėjo Napoleono palapinė.
Pagal 1784 m. Ramygalos parapijos gyvenvietės aprašymą, Aukštadvario žemės priklausė Gombrovičiui. 1925 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis,
kaimo teritorijoje buvo 23 ūkiai, 147 gyventojai. Apie 1933–1934 m. Aukštadvario
kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius. Sklypai buvo dalijami varžytinių būdu.
Matininkas tada vesdavo varžytines ir skelbdavo žinias apie sklypus – dydį, kainą
ir t. t. Kurio nors aukštadvariečio pasirinktą sklypą tas pats matininkas atmatuodavo, savininkui pateikdavo sklypo planą. Taip ūkiai susiskaldė, pradėjo visi
keltis į vienkiemius. Ten visi pastatai
buvo statomi kruopščiai ir tvarkingai. 1 PAVB RKRS, f. 9-537, p. 12.
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Priešais gyvenamąjį namą, gerokai toliau nuo jo, statydavo klojimą. Namo kairėje
ar dešinėje pusėje paprastai stovėdavo klėtis ir tvartas. Prie tvarto įrengdavo
pašarinę. Viduryje kiemo, netoli gyvenamojo namo, į klėties pusę, iškasdavo
šulinį. Stogus dengdavo šiaudais arba malksnomis. Sodindavo labai didelį sodą:
prisodindavo vaismedžių, įvairių medžių, vaiskrūmių.
Aukštadvario kaimo vyrai taip pat gynė Lietuvos Nepriklausomybę 1918–1920
metais. Jie buvo kariai savanoriai.
Aukštadvario kaimo savanoriai:
Antanas Adomaitis, Simo, savanoris (1918–1920 m., Nr. 2858).
Kariuomenės kūrėjų savanorių medalis išduotas 1929 06 26.
Jonas Lukšys, Antano, gim. 1898 02 02. Įstojo savanoriu
1919 02 14 pagal liudijimą 1919 02 01. Pažymoje: tarnavo nuo
1919 03 14 iki 1921 11 30. Apdovanotas Vyčio Kryžiumi.
Juozas Samėnas, Igno, gim. 1900 07 05. Tarnavo nuo 1919 03 08
iki 1921 12 01.
Kostas Žemaitis, Juozo, gim. 1898 03 13. Tarnavo nuo 1919 01 19
iki 1919 08 12. Partizanu antrą kartą nuo 1920 12 06 iki 1922 10 22.
1933 m. apdovanotas.

Iš Panevėžio miesto archyvo duomenų, t. y. iš ūkinių knygų įrašų pagal
kaimus, matyti, kad 1948–1954 m. Aukštadvaris buvo apylinkės centras, nuo
1954–1963 m. – Daubårų apylinkės centras. Vėlesniu sovietmečiu buvo Ramygalos
apylinkės, o nuo 1955 m. – Ramygalos seniūnijos kaimas.
1959 m. gyventojų surašymo duomenimis, Aukštadvaryje gyveno 138 žmonės.
1948 m. pavasarį įvyko steigiamasis „Švyturio“ kolūkio susirinkimas. „Kolūkio
vardą bendrai sugalvojo. Vienas tokį siūlė, kitas tokį. Kažkas pasakė: „Švyturys“ tegul
būna. Bus šviesiau. Vidury jūros juk švyturys stovi“, – savo atsiminimuose pasakoja
Leonas Švarlys, Jono, gim. 1900 m. – Aukštadvario kaimo kolūkiui reikėjo atiduoti
visą inventorių: pavalkus, ratus, plūgą, akėčias ir kt. Arklį, žinoma, irgi.
Pradžioje, kai sukūrė kolūkį, javus sėjo kiekvienas savo turėtame sklypelyje. Antrais metais valstybė davė sėklos ir jau sėjo bendrai. Gyvulius laikė irgi savo turėtuose
tvartuose, nes dar nebuvo kur jų bendrai laikyti.“
„Švyturio“ kolūkio plotas sudarė 535,51 ha; ariama žemė – 289 ha.
Kai kūrė kolūkį, kaime buvo labai neramu. Nelengva buvo valstiečiui pasukti
nauju gyvenimo keliu. Gaila atsižadėti nors ir nedidelio savo žemės sklypelio,
aplaistyto sūriu prakaitu. Kankino daug abejonių. Neaiškus ir miglotas valstiečiams
atrodė kolūkinio gyvenimo kelias. Tačiau pasirinkimo nebuvo. Nuolankus tarnas,
tremtinys arba lavonas – štai ir visos Stalino epochos alternatyvos.
Pirmieji kolūkinio gyvenimo metai buvo labai sunkūs. Už visus darbo metus nė dešimt maišelių javų neuždirbdavo – taip mažai už darbadienius mokėjo
kolūkis. Tie keliasdešimt arų, palikti kolūkiečiui, gelbėdavo nuo bado. Geriausius
javus atiduodavo kaip prievolę (valstybei). Blogesnius pasilikdavo ir dalydavo
kolūkiečiams.
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Baisiausia, kad ramybės nebuvo.
„Kai dvi valdžios po karo, tai labai blogai mums, kaimiečiams, buvo. Viena – miške,
kita – mieste. Vienas peša, kitas muša. Vieni barasi, kam su miškiniais turėjo reikalų, o
kiti – kam su stribais. Ar daug reikia? Kiek užmušė žmonių, kiek iššaudė“, – pasakoja
Aukštadvario kaimo gyventojas Leonas Švarlys.
Iš Aukštadvario kaimo buvo ištremta daug žmonių.
1951 m. spalio 2 d. ištrėmė daug šeimų:
Boleslovą Pranauską, Igno, gim. 1914 m.; Antaniną Pranauskienę, Antano, gim. 1902 m.; Vladą Pranauską, Boleslovo, gim. 1945 m.;
Angelę Pranauskaitę, Boleslovo, gim. 1943 m.; Stanislovą Pranauską,
Boleslovo, gim. 1946 m.;
Stefaniją Katinienę, Antano, gim. 1916 m.; Genovaitę Katinaitę;
Danutę Janę Katinaitę-Gerikienę, gim. 1930 m.; Bronislovą Katiną,
Felicijono, gim. 1940 m.; Aldoną Rožę Katinaitę-Gervelienę; Aleksandrą Katiną, Adomo;
Bogumilą Jukštienę, Dominyko, gim. 1891 m.; Antaną Jukštą,
Antano, gim. 1928 m.; Joną Jukštą, Antano, gim. 1919 m.; Romutę
Jukštaitę-Marozienę, Antano, gim. 1933 m.; Anastaziją Jukštienę;
Joną Kučį; Kazį Saldį (Kazio Saldžio tėvas 1948 m. mirė Sibire);
Stasę Saldienę (Kazio Saldžio žmona, pabėgo); Antaną Saldį (Kazio
Saldžio sūnus, pabėgo);
Joną Vėtą (jo tėvas ištremtas 1948 m.); Anastaziją Vėtienę
(motina); Vaitiekų Vėtą (sūnus); Stasę Vėtaitę (duktė);
Jurgį Strikulį (išvežė į Tomsko sritį, Asino rajoną); Antaniną
Strikulienę (mirė Sibire 1957 m.);
Juzefą Užkuraitienę (ištremta 1948 m.); Albertą Užkuraitį; Zitą
Užkuraitytę ir kt.

Apie patirtą vargą ir netektis savo atsiminimuose papasakojo Angelė Pranauskaitė-Tevelionienė, Boleslovo, 1989 m. spalio 2 d. užrašė Jonas Ruzas, mokytojas pensininkas.
Apie Antaniną Strikulienę ir jos šeimą rašė Stanislovas Abromavičius knygoje
„Partizanų mokinys“ (Kaunas, 2010).
Aplinkinių kaimų jaunuoliai, sukūrę šeimas, statėsi namus centrinėje kolūkio gyvenvietėje. Kai sujungė ,,Naujasodės“ ir ,,Pašilių“ kolūkius 1973 m., išplėtė
melioruojamų žemių plotus, gyvenvietė dar labiau išaugo, nes iš melioruojamų
plotų iškeldavo gyventojus, sunaikindavo sodybas.
1986 m. derlinguose kolūkio laukuose pradėtas kurti Aukštadvario I kaimas
(prie pat Ramygalos). Dabar jį sudaro keturios gatvės: Maironio, Račiūno, Lauko,
Šilo. Aukštadvario II kaime yra Plento, Pirties, Ganyklų, Jovaišų, Karjero gatvės.
Ši – pastaroji – gatvė tarsi sujungia abu Aukštadvario kaimus. Per kaimus nutiesta
ir Via Baltica magistralė, dalijanti kaimą į dvi dalis.
Aukštadvario kaimas plėtėsi toliau. Pastatyti dar keli nauji namai. Bėgant
metams į kolūkio centrinę gyvenvietę kėlėsi ir aplinkinių kaimų šeimos. Vėliau
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gyvenvietė dar labiau išaugo. Dėl „Naujasodės“ kolūkio valdybos pastangų 1979 m.
Aukštadvario kaime gyveno 211 žmonių. Kolūkis padėjo specialistams įsigyti
namus išsimokėtinai, kiti savo jėgomis statė namus ar butus. Juose apgyvendindavo į kolūkį įstojusius ir dirbančius žmones. Arčiau Ramygalos augo naujasis
Aukštadvaris. Jame kūrėsi jaunos šeimos. 2011 m. vasarą, Mindaugo karūnavimo
dieną, kaimas šventė 25-metį.
Žymiausi Aukštadvario žmonės buvo apdovanoti diplomais: Liudvika Marija Basijokienė (pirmoji naujojo Aukštadvario gyventoja), jauniausias, seniausias
kaimo gyventojas, paskutinis į Aukštadvarį atsikėlęs žmogus – Arūnas Želnys,
Aukštadvario seniūnaitis.
Aukštadvaryje gyvena ir daugiau žymių žmonių: tai Antanas Pocius, Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojas, Valdas Chirv, Ramygalos seniūnijos
seniūnas.
Labai didelę reikšmę kaimui turėjo veikiantys kultūros namai. Jų darbuotojai: Boleslovas Čelis, Aldona Markevičiūtė, Birutė Švarlienė, kolūkio pirmininkas
Juozapas Leščinskas rūpinosi, kad į kultūros namus rinktųsi dainininkai, ansambliečiai, kad jaunimas mokytųsi šokti, kad vyktų įvairūs pasilinksminimo vakarai,
vaidinimai, koncertai. Į visus renginius plaukte plaukdavo ir aplinkinių kaimų
žmonės. Ypač dažnai lankydavosi ,,Naujasodės“ kolūkiečiai.
Aukštadvaryje veikia parduotuvė, priklausanti kooperacijos įmonei ,,Šilažolė“.
Joje galima įsigyti būtiniausių prekių.
Aukštadvariečiai didžiuojasi, kad jų kaime gyvena šimtametė Adelė Siurbienė, gimusi 1913 m.
Gyventojai gražiai tvarko aplinką. Visos sodybos tvarkingos, gražiai apželdintos. Išskirti reikėtų Daivos ir Gintaro Morkūnų sodybą.

Amatai
Kalvystė. Aukštadvaryje nuo seno būta daug nagingų vyrų, mokančių susitvarkyti žagrę ar plūgą, ar kurį nors kitą žemės ūkio padargą. Tačiau dažniausiai
kreipdavosi į kaimo kalvį Joną Gaučą (1894–1920). Jis turėjo kalvę. Kaustydavo
arklius, sutvarkydavo ratus, padarydavo roges. Kalvės dumples pūsdavo tas,
kuris ateidavo ką nors pataisyti. Geležį kiekvienas irgi turėdavo atsinešti. O kai
kolūkis įrengė savo dirbtuvėse kalvę, Gaučo kalvė buvo nugriauta, o dumples
atidavė Ramygalos gimnazijos Kraštotyros muziejui. Kolūkyje dirbo du kalviai:
Petras Galinevičius ir Mykolas Masiliūnas.
Staliaus darbai. Retas kuris kaimo vyras nemokėjo pasidaryti reikalingo
įrankio ar kubilo iš medžio.Tačiau ne visi turėjo tam sąlygas. Gerai šio amato
ypatybes suprato Mykolas Gaušas. Jis turėjo net tekinimo stakles. M. Gaušas padarė Ramygalos bažnyčiai suolus (lonkas), klausyklą. Išmanė jis ir apie statybos
darbus. Tai jis padėjo kolūkio statybininkams surinkti pirmuosius ,,standartinius“
namukus, pastatytus Plento gatvėje. Tačiau 1964 m. susirgo, buvo insultas. Kai jis
nebegalėjo pats dirbti, patardavo kitiems, kaip atlikti vieną ar kitą darbą. Kitas
nagingas stalius buvo Juozas Pilsudskis. Jis mokėjo padaryti kubilus, ratus, roges.
Aukštadvario I kaime gyvenęs tautodailininkas Alvydas Mikšys visus taip
pat džiugina savo darbais.
506

ISTORIJA. RAMYGALIEČIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS

Audimas. Moterys paprastus audeklus iš lino ausdavo pačios. Bet Veronika Ulevičienė visas pralenkdavo.
Ji mokėjo austi net ir labai sudėtingus
raštus, atlikti kruopščiausius darbus.
Gimė ji 1919 m. Anykščių valsčiuje,
Tra÷pio parapijoje, Klaibūnų kaime.
Į Aukštadvarį atsikėlė gyventi dar prieš
Antrąjį pasaulinį karą. Ir ji, ir jos vyras
Petras labai mėgo grožį. Kolūkis jiems
net pridėjo penkiolika arų žemės vien
dėl to, kad labai gražiai tvarkė savo
sodybą. Daug V. Ulevičienės darbų
išvežta į užsienį. Jos dukra Lida pasakojo, kad ypač mama mėgo audinių
raštus kurti sekmadieniais. Laiko šiam
kūrybiniam darbui likdavo nedaug, nes
šeima buvo gausi, o ir kolūkyje daugybę
darbų tekdavo atlikti. Todėl ausdavo
dažniausiai iki vėlumos. Daug audinių
išaudė pagal užsakymus. Tačiau visų
norinčiųjų svajonių įgyvendinti nespėdavo dėl laiko stokos. Dalyvaudavo įvairiose parodose.
Kita žymi Aukštadvario audė- Audėja Veronika Ulevičienė, Aukštadvarį
ja buvo Genovaitė Daniūnienė (1921 garsinusi gražiausiais audinių raštais.
01 03–2004 11 17). Į Aukštadvarį ji Iš asm. archyvo
atsikėlė iš Pašilių kaimo, kai ten prasidėjo melioracija. Gyvendama Pašiliuose ji neturėjo elektros, audė prie žibalinės
lempos. Kai tik pasistatė jų šeima namą, G. Daniūnienė iš karto į vieną kambarį
atsinešė audimo stakles ir pradėjo austi keturnyčius ir aštuonnyčius audinius. Ji
taip pat ne kartą dalyvavo įvairiose parodose, buvo apdovanota padėkos raštais
ir diplomais.

Papročiai
Aukštadvario kaimo didžiųjų švenčių papročiai būdingi visam Ramygalos
kraštui. Išgirsti apie papročius, kurių laikosi tik aukštadvariečiai, neteko.
Maisto gaminimo papročiai. Duonos kepimas, alaus darymas, agurkų ar
kopūstų rauginimas, vaisių džiovinimas, uogienių virimas, gydomųjų žolelių
džiovinimas, grybų sūdymas ar džiovinimas taip pat būdingas visiems šio krašto
žmonėms. Išsiskiria iš visų kaimo moterų žolininkė Bronislava Švarlienė. Ji mokėjo
pagaminti žolelių nuovirų nuo išgąsčio ir įvairių negalavimų.
Maldų papročiai. Nepaprastai gražus aukštadvariečių paprotys – gegužės
mėnesio maldos, vadinamosios ,,mojavos“. Visi kaimo žmonės visą gegužės mėnesį
eidavo į vieno kurio nors aukštadvariečio trobą, kur būdavo įrengtas ir papuoštas
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Švč. Mergelei Marijai altorius. Dažniausiai tokie altoriai būdavo Adomavičiaus
ir Zulumskių namuose. Čia susirinkę žmonės giedodavo giesmes, skaitydavo
Švč. Mergelės Marijos litaniją.

Žymūs Aukštadvario kaimo žmonės
Aukštadvario partizanai
Žuvę partizanai:
Julius Siurbys (gim. 1915 m.). Žuvo 1948 m. miške netoli
Raukštonių. Palaidotas Ramygalos kapinėse.
Stasys Strikulis, Antano (1923–1950). Žuvo miške 1950 m.
liepos 26 d. Kapo nėra.

Kiti žymūs žmonės
Bronius Petrulis, inžinierius, hidrotechnikos, geologijos ir mineralogijos mokslų kandidatas, Kauno politechnikos instituto (dabar
Kauno technologijos universiteto (KTU) profesorius, gim. 1913 m.
rugsėjo 15 d.
Profesorius Bronius Petrulis pasižymėjo kaip gabus melioracijos
sistemų projektuotojas. Labai įdomus Šiaurės upės baseino melioracijos
projektas, kuriuo remiantis, Rėkôvos ežero lygis nebuvo pažemintas
vienu metru (reikalavo to meto Žemės ūkio ministerijos valdininkai). Šiaulių apylinkių gyventojai ir turi būti dėkingi profesoriui
B. Petruliui už išsaugotą Rėkyvos ežerą ir jo grožį. Jis yra parengęs
aštuonis analogiškus projektus. B. Petrulis dirbo Vytauto Didžiojo
universitete, Lietuvos žemės ūkio akademijoje, Kauno technologijos
Kauno technologijos universiteto profesorius Bronius Petrulis dalijasi
prisiminimais apie mokymąsi Ramygalos gimnazijoje. 1998 m.
Iš G. Navalinskienės asm. archyvo
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universitete – ėjo įvairias pareigas (nuo asistento iki profesoriaus).
1945–1948 m. buvo Melioracijos katedros vedėjas, 1949 m. – Statybos
fakulteto prodekanas, 1954–1956 m. – Hidrotechnikos fakulteto prodekanas, 1956–1961 m. – Vandentiekio ir kanalizacijos katedros vedėjas.
Vandentiekio ir kanalizacijos treste (1944–1948 m.) dirbo vyriausiuoju inžinieriumi. Profesorius B. Petrulis yra aplankęs daugelio
užsienio (Suomijos, Vengrijos, Kanados) didžiųjų miestų vandentiekio
įrenginius, taip plėsdamas savo praktinius įgūdžius, kuriuos panaudojo studentams mokyti.
Vadovavo diplominiams projektavimo darbams 1 209 specialybės studentams.
Per nepertraukiamus pedagoginio darbo metus (1994–1990 m.)
prof. B. Petrulis sąžiningai ir rūpestingai perteikė žinias 1 209 ir
1 217 specialybių studentams. Aktyviai dalyvavo katedros veikloje:
koregavo studijų planus, derino dalykų programų turinį, rengė laboratorijoms vandentiekio įrenginių modelius ir schemas, rūpinosi
santechnikos kabineto turtinimu, vadovavo katedros personalo disertacijų rengimui, parengė daugelį metodinių priemonių, su kitais
autoriais išleido kelis vadovėlius.
Didžiausią savo gyvenimo dalį profesorius skyrė pedagoginei ir mokslinei veiklai. Be skaitytų paskaitų, įkurtų laboratorijų,
vadovavimo praktiniams ir laboratoriniams darbams, kursiniams ir
diplominiams projektams, penkioms kandidatinėms disertacijoms
(jos buvo apgintos), atliko per 90 mokslinių tyrimo darbų, paskelbė
spaudoje keliasdešimt straipsnių, parengė septynias mokomąsias
metodines priemones. Su bendradarbiais parengė ir išleido tris vadovėlius. Vienas iš vadovėlių – „Vandentiekis“ – iki šiol naudojamas
kaip pagrindinė ir lietuvių kalba vienintelė šios srities mokomoji
knyga Lietuvos aukštosiose mokyklose.
Jau būdamas garbingo amžiaus, profesorius aktyviai dalyvavo
universiteto ir katedros veikloje, konsultavo jaunus mokslininkus,
recenzavo jų darbus. Beveik visi Lietuvos vandenruošos inžinieriai
(apie 1 500) yra jo auklėtiniai.
Alvydas Mikšys gimė 1960 m. kovo 23 d. Liūdýnės kaime,
Panevėžio rajone. Pirmuosius gyvenimo metus praleido Kazachstane.
Mokytis grįžo į Lietuvą. Pirmą klasę baigė Gustoniÿ kaime, Panevėžio
rajone. Toliau mokėsi Šilagalio pradinėje mokykloje, vidurinę mokyklą baigė Panevėžyje. Svajojo mokytis Stepo Žuko dailės mokykloje,
bet neįstojo. Iš Šilagalio kaimo, kur gyveno grįžęs iš Kazachstano,
maždaug 1975–1976 m. persikėlė į Ramygalą, kur dabar ir gyvena.
A. Mikšys sakosi anksti pajutęs potraukį medžio darbams.
Drožti jį išmokė senelis, gyvenęs kartu. Būsimasis meistras ir piešė,
bet medžio darbai buvo mielesni. Visi jo darbai gimsta spontaniškai.
Mikšys pasakojo eskizų nedarąs, pradėjęs darbą, ne visada žino, koks
bus rezultatas. Daug drožia rankomis, tačiau naudojasi ir staklėmis.
Mėgstamiausi drožėjo medžiai – liepa, ąžuolas, beržas.
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Alvydas Mikšys, tautodailininkas, pristato
savo darbus parodoje
A. Mikšio Užgavėnių kaukė ir restauruotas
kryžius Ramygalos bažnyčios šventoriuje.
Nuotraukos iš asm. archyvo
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A. Mikšio kryžius (viršuje) puošia ir saugo
Ramygalos Laisvės aikštę

Paurių šeimos kryžius, padarytas A. Mikšio,
stovi Kryžių kalne (centre).
Nuotraukos iš asm. archyvo
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A. Mikšio darbai labai įvairūs: baldai, koplytstulpiai, kryžiai,
įvairios skulptūros, suvenyrai, Užgavėnių kaukės, šulinių stogeliai.
Didžiausias ir daugiausia laiko atėmęs kūrinys – klėtis, dabar stovinti
Pali¿niškyje.
A. Mikšys – pripažintas lietuvių liaudies meno atstovas, Tautodailininkų sąjungos narys. Ramygalos menininko paroda aplankė ne
vieną šalį (Vokietiją, Vengriją, buvusią Čekoslovakiją). A. Mikšys yra
net keleto konkursų nugalėtojas. Vienas didžiausių pasiekimų – Maskvoje vykdavusios Liaudies ūkio pasiekimų parodos laureato medalis.
A. Mikšys restauravo Ramygalos bažnyčios šventoriuje stovintį
kryžių, pastatė naują kryžių ir miestelio aikštėje, Aukštadvario vaikus
pradžiugino žaidimų aikštele. Ramygalos kapinėse galima rasti keletą
jo išdrožtų kryžių, įspūdingą rūpintojėlį. Tačiau bene didžiausia jo
kūrinių sala – meistro namai.
Kiti darbai išsibarstę po visą Lietuvą ir netgi už jos ribų.
A. Mikšys pasakojo, kad 1991 m. maždaug šimtą kryžių ir tiek pat
šulinių išlydėjo į Punską. Miestelio gaisrininkai jo išdrožtą švento
Florijono, gaisrininkų globėjo, skulptūrą padovanojo Vokietijos miesto
Holideno kolegoms. Devyni menininko kryžiai puošia Kryžių kalną
prie Šiaulių.
Šiuo metu A. Mikšys daugiausia dirba pagal užsakymus. Be
privačių pageidavimų, daro prieškambario baldus parduotuvei „Klevas“, esančiai Panevėžyje, įvairius suvenyrus tiekia ir Tautodailininkų
sąjungos parduotuvei „Verpstė“ Panevėžyje.
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Barklainių istorija
Asta Žemkauskienė

Jeigu važiuotume į šiaurę nuo Ramôgalos, 8-ajame Pagrindinė Barklainių
kilometre, dešinėje kelio pusėje, išvystume kaimą keistu pa- gatvė. Klaudijaus
vadinimu Bãrklainiai. 73-iaisiais praėjusio šimtmečio metais Driskiaus nuotr.
kartu su tėvais čia atvažiavau ir aš, tada vos trimetė mergaitė. Barklainiuose prabėgo beveik trisdešimt mano gyvenimo metų. Kaimo vardo
kilmės niekas niekada mums, vaikams, nepaaiškino. Kai buvau jau gerokai ūgtelėjusi paauglė, iš kažkur sužinojau, kad kaimą pavadino karvedžio Barklajaus de
Tolio garbei, tačiau šis aiškinimas nėra teisingas, nes istoriniai faktai rodo, kad
pavadinimas senesnis už patį karvedį. Barklainiai nuo seno buvo gatvinis kaimas.
Aš irgi jį tokį mačiau. Pagrindinė gatvė gana ilga, gal kilometro ilgumo. Kita
gatvė, „jaunesnė“ už senąją, driekėsi rytų kryptimi, ten stovėjo tik keli privatūs
namai, o arčiausiai pagrindinės gatvės – pradinė mokykla ir kultūros namai. Šių
gatvių sankirtoje – kaimo pieninė, o netoli jos, ant kalvelės – pats įspūdingiausias statinys – senoji koplytėlė, menanti grafo Švoinickio laikus. Aplink koplyčią – kapinaitės. Netoli kapinių, priešingoje kelio pusėje, dar ir šiandien galima
pamatyti molinį tvartą, kuris daugelį dešimtmečių buvo mokytojos Sipavičienės
šeimos nuosavybė. Paėjėję gatve Pånevėžio link, rastume įdomų akmeninį pastatą,
kuriame sovietmečiu buvo sandėlis, vėliau – automobilių remonto dirbtuvėlė. Visą
sovietmetį puikiausiai tarnavo molinės arklidės – senojo dvaro palikimas. Jose buvo
laikomi tarybinio ūkio veisliniai jaučiai ir arkliai. Buvo Barklainiuose dar vienas
senosios architektūros statinys – vėjinis malūnas, stovėjęs ant kalvelės, šiandien
Malūno kalnu vadinamos. Taip išsaugotas malūno, o kartu ir senojo mūsų krašto
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amato atminimas. Vaikystėje girdėjau
pasakojant, kad už įsakymą nuversti
malūną vietinė partijos sekretorė buvo
atleista iš pareigų. Įdomesnis ir parduotuvės pastatas. Mano menamu laikotarpiu jis bene dažniausiai, maždaug
kartą per penkmetį, keitė savo veidą.
Pagrindinė priežastis – dažni parduotuvės apiplėšimai. Buvo Barklainiuose
ir kitokios paskirties pastatų: mediniai
kultūros namai su biblioteka, medinė
mokykla, plytinių tarybinio ūkio fermų
kompleksas, blokinės daržinės, kelios
silosinės, šieno granulių gamybos bei
vandentiekio bokštai, kalvė, o greta
jos – vienas naujausių statinių – didžiulis angaras žemės ūkio technikai
laikyti. Kelerius metus toje vietoje,
kur šiandien žolės granulių gamybos
bokštas, stovėjo vasaros kiaulidė su
paršavedėmis ir paršeliais. Keistai atrodė mediniai nameliukai, kur nuolat
kvyksima ir kriuksima. Didžioji dalis Barklainių senoji koplytėlė. Iš asm. archyvo
privačių gyvenamųjų namų buvo mediniai, kita dalis – plytiniai arba blokiniai. Abu daugiabučiai – plytiniai. Senesnis
aštuonbutis buvo vadinamas „brežneviniu“, jis turėjo vieną bendrą laiptinę, butai
be jokių patogumų: nei vandentiekio, nei kanalizacijos, užtat kiekvienoje virtuvėje
nemokamas radijo taškas, kurį vadindavome „gavarilka“. Naujesnis, šalia stovintis
aštuonbutis, pravardės neturėjo, užtat jame jau buvo ir vandentiekis, ir kanalizacija, ir centrinis šildymas, ir net dvi atskiros laiptinės. Abu šiuos namus visi
Buvusi Barklainių
pradinė mokykla.
K. Driskiaus nuotr.
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Barklainiuose išlikusi senovinė troba. Nebėra buvusio šiaudinio stogo,
liko tik sienos ir baltai dažytos langinės. Iš V. Adomaičio archyvo

barklainiškiai vadino „kremliumi“. Buities sąlygos kaime nebuvo lengvos. Vandenį
naudojo šulinių, kurių neatmenu, kad kas nors kada nors būtų tyręs Daugiabutis
turėjo vandens kolonėlę, žiemą aplinkui ją užšaldavo ledo kalnas. Prie jos moterys ir skalbdavo, ir stiklainius, daržoves, vaisius, net kojas ar purvinus guminius
batus plaudavo. Vandenį skalbimui nešdavo kibirais namo, šildydavo ir pildavo
į pusiau automatinę skalbyklę „Ryga“. Po skalbimo – vėl kibirais laukan... Taip
darydavo ir kai reikėjo maudytis, kol pastatė Barklainiuose pirtį. Menu jos statybas, vadinasi, tai buvo apie 1975–1976 m. Daugeliui žmonių gyvenimas nušvito.
Pirtis veikdavo šeštadieniais. Pirmiausia maudydavosi moterys, o nuo šeštos ar
septintos valandos – maudydavosi vyrai. Suaugusiesiems maudymasis kainuodavo
30, vaikams – 15 kapeikų. Pamenu, kad mūsų šeima pirtin eidavusi kone kas
savaitgalį. Puiki grūdinimosi priemonė! Įkaitęs atbėgi šaltan priepirtin, garuodamas greit apsirengi ir vėl – šaltin į lauką, ypač žiemą. Joks gripas, peršalimai,
kosuliai nepuldavo. Tomis dienomis, kai pirtis nedirbdavo, tekdavo vežti šieną
ar kasti bulves, mama kaisdavo didžiulius puodus vandens lauko virtuvėje ir po
darbo vonioje prausdavomės. Atmenu, kaip po šienapjūtės talkų visi talkininkai
važiuodavo maudytis į Juodõs upę, jaunimas – į Uli¿nų karjerą.
Atkūrus Lietuvoje Nepriklausomybę, pirtis buvo privatizuota ir uždaryta,
pastatas paverstas gyvenamuoju namu. Gyventojai maudytis ėjo į ūkio fermos
dušą. Vasarą šeimininkes ypač kamuodavo musės, kurių daugybė zyzdavo virš
mėšlo krūvų, o paskui lįsdavo pro atvirus langus ar duris vidun. Dažniausiai su
musėmis kovodavo, jas purkšdami „Dichlofosu“, gaudydami lipniomis juostomis.
Namus šildė malkomis, kai kas naudodavo truputį anglies ar durpių briketus,
tačiau tokių buvo vienetai. Anglimi buvo kūrenamos tik pirties, naujojo daugiabučio ir parduotuvės katilinės. Girdėdavau kalbant, kad tai Silezijos anglis.
Malkomis apsirūpindavo patys šeimų vyrai per žiemą, o tie, kurie negalėjo eiti
į miškus, samdydavo kaimynus. Pirkti gatavų malkų ar rąstų „nebuvo mados“.
Už malkas sumokėdavo eiguliams, tačiau tai nebuvo dideli pinigai, todėl šildytis
malkomis buvo pigiausia. Dujos šildymui niekada nebuvo naudojamos. Jos buvo
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Griūvančios senosios
Barklainių trobos.
Iš V. Adomaičio
archyvo

Senosios Barklainių
trobos. Iš „Versmės“
leidyklos archyvo

parduodamos balionuose. Juos kiekvienam į namus atveždavo dujininkas. Menu
senąjį Vanagą, kuris balionus vežiojo arklio vežime, tačiau jį pakeitė profesionalus dujininkas iš Uliūnų Gvidas Kučys ir daugiau kaip du dešimtmečius jo
vairuojamas traktoriukas „pupsikas“ iš tolo pranešdavo, kad kažkam Barklainiuose
„baigėsi balionas“... Dujas naudojo maistui gaminti ir paskerstai kiaulei svilinti.
Kitoms reikmėms kurdavo krosnis, nes taip pigiau. Televizorių tuo laiku įsigyti
galėjo kiekvienas, tai nebuvo prabangos prekė. Daugiau rūpesčių keldavo jo remontas, antenos ir pan. Šeimynykščiams pyktis nereikėjo, nes transliuodavo tik
vieną kanalą, o sumanesnis vyras (jei neklystu, toks buvo tik vienas Barklainiuose)
sukonstruodavo anteną taip, kad „pagaudavo“ ir Maskvos televiziją. Radijo aparatas irgi buvo kasdienis dalykas, tačiau kokybišką imtuvą turėjo ne kiekvienas.
Itin retas daiktas buvo juostinis magnetofonas. Kaime iš viso jų buvo gal keturi.
Vėliau, kai atsirado kasetiniai magnetofonai, jie labai greitai tapo įprasti tuose
namuose, kur buvo jaunimo.
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Populiariausia susisiekimo priemonė Barklainiuose buvo dviratis. Juo važinėdavo ir vaikai, ir suaugusieji. Daugiausia buvo vyriškų dviračių, vienas kitas
moteriškas, o paaugliams skirtų – gal tik vienas ar du. Kai kas iš pačių mažiausių barklainiškių mindavo triratuko ar dviratuko su mažais papildomais ratukais
pedalus. Šiaip ar taip, dviratis buvo ne kiekvienam „pagal kišenę“, todėl jį labai
saugojo, nakčiai užrakindavo rūsyje ar sandėliuke, nes dažnai pasitaikydavo
vagysčių. Barklainių keliu lėkė motociklai: ir „Javos“, ir „Minskeliai“, ir net senolis mano tėvelio „Ižas“. Teko matyti kaimynų motorolerį, mopedą, plerpiančią
„motorinkę“ (motorinį dviratį) ir neatmenu, kaip vadinosi motociklas su lopšeliu,
kur dažniausiai būdavo susodinami du vaikai. Nelabai kas sukdavo galvas dėl
eismo taisyklių, dėl šalmų ir pan. Kaip visoje Lietuvoje, taip ir Barklainiuose,
labai svarbūs buvo arkliai. Kaimas jų turėjo tikrai ne vieną dešimtį. Žinoma, visi
arkliai tuomet priklausė valstybiniam ūkiui, tačiau fermų šėrikai naudojo juos
tarsi nuosavus: su jais dirbo fermose, savo sklypelius, už „buteliuką“ darbymečiu
laikinai perleisdavo barklainiškiams, važiuodavo grybauti, uogauti, malkauti, obuoliauti į ūkio sodus. Pasiekdavo vežimais Papojų, Rímaisus, ¨riškius. Į Pånevėžį,
Ramygalą ir kitas tolimesnes Lietuvos vietas barklainiškiai vykdavo autobusais.
Tuo laikotarpiu bilietų kainos buvo tikrai nedidelės. Kaip pamenu, iki Ramygalos
veždavo už 13 kapeikų, iki Panevėžio – už 25 kapeikas, nors mama yra minėjusi,
kad dar anksčiau tos kainos buvusios dar mažesnės. Barklainių stotelėse autobusai
sustodavo vos ne kas pusvalandį, todėl susisiekimas buvo labai patogus, kaimas
niekada nesijautė esąs „užkampyje“. Sovietiniais metais nuosavą automobilį turėjo
retas kuris Lietuvos gyventojas, Barklainiuose – taip pat. Visame kaime su beveik
trimis šimtais žmonių buvo, jeigu neklystu, kokie 3–4 lengvieji automobiliai.
Kaimynų santykiai buvo labai įvairūs. Čia gyvavo graži patalkių tradicija,
įvairiapusė pagalba nelaimės atvejais (buvo net kraujo donorystės kaimynų mergaitei gelbėti atvejis), dalijimasis būtiniausiais buities daiktais ir produktais (duona,
druska, cukrumi, kiaušiniais, kartais lašinių gabalėliu, taukais), žemės dirbimo
rakandais, pakinktais, dviračiais. Daug metų namų durys nebuvo rakinamos, jeigu
šeimininkai kur nors neišvykę. Tiesa, apie tvartus ir kitus pastatus to pasakyti
Barklainių ūkiniai
pastatai.
Iš asm. archyvo
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negalima – ten kybojo spynos. Privačių sodybų šeimininkai Senosios griūvančios
tvėrė tvoras. Dar vienas gražus kaimynystės pavyzdys – tai Barklainių trobos.
važiavimas grybauti, uogauti ar į sodus obuolių. Susėsdavo į Iš asm. archyvo
vežimą ar sunkvežimį dviejų trijų šeimų nariai ir važiuodavo. Dar ir šiandien Barklainiuose kaimynas artimiausią kaimyną pavadina kartu
Papojun mėlyniauti ar ¨riškių miškan grybauti. Vyresnės mergaitės, kiek pamenu,
visada stengdavosi prižiūrėti kaimynių „vežimukinius“ ir ikimokyklinio amžiaus
vaikus. Kartais net savotiška konkurencija tarp „auklių“ atsirasdavo. Žinoma, jokio
atlygio mergaitės nelaukdavo, joms tai būdavo tiesiog nepaprastai įdomu. Be gražių
kaimynystės pavyzdžių, aišku, pasitaikydavo ir nemalonių. Neapsieidavo kaimas
be gandų, kartais visai išgalvotų, be skundimų valdžios atstovams, be vagiliavimų
iš malkinių, tvartų ar kiemų, be keiksmų, triukšmų padauginus degtinės, alaus ar
vyno, be garsios muzikos naktimis. Kildavo ginčų dėl lopinėlio daržo ar ganyklos,
dėl gyvulių ištryptų ar vištų išdraskytų lysvių. „Draugiški teismai“ tuos ginčus
narpliodavo, bet man augant tik vienas toks Barklainiuose vyko.
Turėjo Barklainiai, kaip ir kiekvienas kaimas ar miestas, labai „reikalingų“,
t. y. nagingų, puikiai savo amatą išmanančių žmonių. Skanesnės duonos, už
vaikystėje pas Povilonienę valgytos, taip ir neteko rasti. Ji ir bendroms ūkio iškilmėms duoną kepdavo. Šermenyse pašeimininkauti neatsisakydavo Zita Čiplienė.
Elektros reikalais ne tik Barklainių, bet ir aplinkinių kaimų bei vienkiemių žmonės
kreipdavosi į Juozą Valušį. Televizorius ir radijo aparatus geriausiai taisė Alfonsas
Kareiva. Jis vienintelis visame kaime turėjo telefoną, todėl ypatingais atvejais leisdavo juo pasinaudoti. Tekintoją Petrą Jurėną visi žinojo esant nepaprastai griežtą
ir tvarkingą, tačiau už jį geriau sudėtingiausios detalės niekas nenutekindavo. Jis
vienintelis kaime turėdavo teisę užsiprenumeruoti tais laikais itin retą žurnalą
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rusų kalba „Za ruliom“ („Prie vairo“). Menu, kaip mano tėvelis su didžiausiu
džiaugsmu ir dėkingumu skaitydavo Jurėno jam paskolintus žurnalo numerius...
Ne vieną dešimtmetį Barklainių mokykloje gyveno ir dirbo mokytoja Jadvyga
Railienė. Žinau, kad ji yra vaikščiojusi po aplinkinius vienkiemius ir užrašinėjusi
tautosaką. Surinktą medžiagą siųsdavusi į Vilnių, į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą. Niekas taip nemylėjo ir nesuprato arklių kaip Peleckų Vladukas.
Nebeatsirado kaime kito tokio muzikanto ir linksmuolio kaip Jonas Marcinkevičius.
Nebėra jau ir nepaprastai šviesios atminties ir gyvenimo išminties pilno beveik
šimtamečio bitininko Kretavičiaus. Menu savo tėvelį pasakojant, kokie nuostabūs
buvę „dieduko“ agrastų ir vyšnių vynai, kuriais jis ne kiekvieną svečią vaišinęs...
Na, o mano brolis yra matęs bitininko dirbtuvėlėse ne vieną jo paties drožtą
medžio skulptūrą. Gaila, kad visa tai ir liko tik už dirbtuvėlės durų... Nežinojo
kaimas, kad turėjo dainininkę, kuri Konservatorijos studentams padainavusi per
šimtą (!) senųjų liaudies dainų. Matydavome ją, sunkiai beeinančią, dviem lazdomis pasiramsčiuojančią. Net vardo jos nebeatmenu, visi Smilgienės pavarde
šaukdavo. Nuo mažens kaime girdėdavau labai įdomų, tačiau man keistą dalyką – suaugusiųjų pravardes. Niekaip nesuprasdavau, kaip galima suaugusiems,
tarsi vaikams, prasivardžiuoti. Šiek tiek paaugusi supratau, kad su pravardėmis
aiškiau, tiksliau ir... žaismingiau! Taigi, pamenu tokias vyrų pravardes: Burukinis,
Stulpas, Šiušė, Dedytė, Aluminis, Garadavas, Mechanikas, Mariakas, Zuikis, Muilas,
Čiombė, Remiziukas, Sipukas, Simukas, Džonis, Bulbenokas, Pūzas, Pupa, Vyturėlis,
Musė, Smertis. Moterims pravardes Barklainiuose duodavo labai retai, pamenu tik
šias: Liūlialiūlia, Princė, Bėroji, Lapė.
Vaikų veikla kaime buvo gana įvairi. Iki pietų visi būdavo mokyklose: pradinukai čia pat, pradinėje, vyresnieji – Ramygalos vidurinėje. Po pamokų veikla
priklausė nuo metų laiko. Žiemą čiuožinėdavo nuo Mokyklos ir Malūno „kalnų“
rogėmis bei slidėmis, statydavo sniego tvirtoves ir žaidė „karus“, įrengdavo čiuožimo takelius prie namų ar prie mokyklos, čiuoždavo ant didelių užšalusių balų
už mokyklos sporto aikštelės ar palei pirtį, ant kūdros miškelyje, prinešdavo ar
rogutėmis priveždavo malkų, kurdavo krosnis. Mes namuose žiemos vakarais
piešdavome, su tėvais žaisdavome stalo žaidimus, mėgome šaškes, kartais tėvelis
garsiai skaitydavo. Draugai irgi toje veikloje dalyvaudavo. Pavasarį taškydavomės
po balas, leisdavome sulą, padėdavome tėvams dirbti daržuose, žuvaudavome.
Rudenį dalyvaudavome bulviakasio talkose, grybaudavome miškelyje, dorojome
derlių. Daugiausia veiklos būta vasarą. Tikrai, beveik visiems teko ravėti „valdiškus“ runkelius ir savo daržą, kartu su tėvais grėbti, vežti šieną, pagirdyti ir
perkelti gyvulį. Įdomiausi buvo žygiai žemuogiauti prie Juodos upės, už trijų
kilometrų. Tam vadovavo pats vyriausias berniokas. Jis liepdavo visiems norintiems atsiklausti tėvų, pasiimti indelius uogoms (ne visi juos nešdavosi – tiesiai į
pilvus uogaudavo), susirinkti prie senojo daugiabučio, ir pulkelis iki penkiolikos
įvairaus amžiaus vaikų patraukdavo per kaimą upės link. Pusiaukelėje susėsdavome pailsėti. Žemuogiaudavome Juodos pakrantės natūralioje pievoje, ten
žemuogės nepaprastai didelės ir kvapnios. Stropesni vaikai namo parsinešdavo
uogų po litrą ar pusantro. Tose vietose ir aviečiaudavome, tik jau su mamomis.
Dar vienas įdomus dalykas iš to laikotarpio – tai kvadrato žaidimas. Jis buvo
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toks populiarus, kad žaisdavome kasdien, vos tik grįžę po pamokų. Žaisdavome
aikštelėje prie mokyklos (kartais mokytoja duodavo kamuolį), pievoje šalia kaimyno
Povilo Tamokaičio sodo (labai jis už ištryptą žolę pykdavo, bet vaikų smarkiai
nevaikydavo), aštuonbučio kieme ir net ant kelio priešais namą. Susirinkdavo vos
ne visi Barklainių vaikai, prisijungdavo paaugliai, o vieną pavakarę su didžiuliu
azartu su visais žaidė net du ar trys tėvai. Puikesnių varžybų kaime daugiau
nebuvo niekada. Net mamos pro langus dairėsi, kitos pasižiūrėti iš arčiau ateidavo. Smagiausia, kad niekas nesišaipė, pirštais nebadė, vienas kito neerzino.
Be kvadrato, vaikai žaisdavo įvairiausius kiemo žaidimus. Labai mėgiamas buvo
„Kakliukas“ („klasių“ atmaina), „Dešimtukas“ su kamuoliu, „Mokykla“ su šokdynėmis, slėpynės „su prisimušimais“ ir be jų, „Žiedo dalijimas“, ,,Sugedęs telefonas“, „Valgomas – nevalgomas“, kamuolio mušimas į vienus vartus (vadindavo
„futbolu“). Jaunuoliai rinkdavosi prie kultūros namų tinklinio aikštelėn arba prie
mokyklos žaisti krepšinio. Buvo dar ir smėlio dėžė (vėliau iš jos padarė puikų
fontaną), ir mažųjų priežiūra, ir bendravimas su močiutėmis, sėdinčiomis ant
suolelio, o kur dar uogavimas miškuose ar savame uogyne, obuoliavimas soduose, biblioteka (uždarė ją apie 1977-uosius), mokyklos daržo priežiūra... Barklainių
kaimo vaikų mėgiamiausia vieta visais laikais buvo nedidelis miškelis netoli daugiabučių, niekaip kitaip, kaip tik gojeliu vadinamas. Tame gojelyje lankydavomės
ištisus metus. Žiemą ieškodavome alksnio kankorėžiukų ir žvėrelių ar paukštelių
pėdsakų, berniukai ant kūdros ledo ritulį žaisdavo, pavasarį beržų sulą rinkome,
paskutinėmis mokslo metų dienomis mokytoja vesdavosi visus mokinius į miško
aikštelę ar prie kūdros, klausydavomės gegutės ir skaičiuodavome, kiek metelių
dar gyvensime; rudenį grybaudavome ir riešutaudavome. Daugiausia džiaugsmo
ir pramogų miškelis teikė vasarą. Išnaršydavome visus kampelius, įsirengdavome
„namus“ ir žaisdavome „šeimą“, išragaudavome kiškiakopūsčius, iščiupinėdavome
ir išuostinėdavome visus augalų žiedus, jų lapus, žievę, gerdavome kvapą po
lietaus ar slėpdavomės nuo svilinančios vidurvasario saulės. Šalia miškelio augo
eilė karklakrūmių, kurie vasaros vakarais plyšdavo nuo lakštingalų trelių. Pačiame
miškelyje ir aplink jį augančiose natūraliose pievose augo daugybė įvairiausių
augalų, kurių pavadinimų tada dar nežinojau, bet mėgdavau juos tyrinėti. Gaila,
tačiau natūralios pievos devintojo dešimtmečio pradžioje buvo numelioruotos,
o pats miškelis apjuostas giliu ir plačiu grioviu. Džiaugsmo tik tiek, kad buvo
atsižvelgta į žmonių prašymus išsaugoti miškelį. Natūralūs pievų augalai išnyko.
Liūdnas likimas ištiko ir dar vieną mėgiamą mišką, Vištalaukiu vadinamą. Teritoriją numelioravo, mišką sulygino su žeme ir dabar ten plyti ganyklos. Netekome
žibučių, plukių, grybų. Liko atmintyje tik gražus pavadinimas ir vaikystės žygiai
žibuokliauti Moters dienos išvakarėse, dažniausiai per aptirpusius sniego lopinius, klausantis pirmosios vyturio giesmelės... Tuo laikotarpiu melioratoriai nuo
žemės paviršiaus nušlavė ne tik Vištalaukį, bet ir visiems barklainiečiams brangų
valstybinį sodą. Buvo jo tik kelios eilės įvairių veislių obelų, kasmet duodavusių
derlių, kurio užtekdavo po kelis krepšius visiems norintiems. Ypač mėgdavome
alyvinius, jų mamos prikonservuodavo žiemai. „Papinkinius“ išlaikydavo šviežius
iki Kalėdų. Visi apgailėjo sodą ir išsikovojo tiek, kad šalia sodo gyvenantiems
barklainiškiams paliktų po vieną obelį...
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Mano atmintyje išlikusios bendros kaimo šventės. Jas Gražiausios
organizuodavo tarybinio ūkio „valdžia“, kultūros namų meno Barklainių gatvės.
vadovai. Vaikai nuo mažens dalyvaudavo lenininėse talkose K. Driskiaus nuotr.
balandžio 22 d. Būdavo smagu kartu su mokytoja ir kitais
suaugusiais tvarkyti aplinką, jausdavomės esą labai svarbūs. Atmintyje yra išlikęs
vienas nepaprastas įspūdis iš tokios talkos. Buvo graži, saulėta diena. Mes, mokinukai, tvarkėmės netoli kapinių kartu su kitomis kaimo moterimis. Dirbo ten ir
mano mama. Visai netikėtai ji mokytojos ir mūsų paklausė, ar norėtume patekti
į koplytėlės vidų, mat „valdžia“ jai davusi raktus ir paprašiusi iššluoti koplyčią.
Kur tau nenorėsime! Juk ten niekas kojos nėra įkėlęs, duryse nebuvo net jokio
plyšelio, pro kurį vidun žvilgtelėti būtų galima. Patys drąsiausi, tarp jų ir aš, su
metais už mane jaunesniu broliu, vedami mamos, įėjome į „bažnyčią“ (tuo laiku
taip vadinome koplytėlę). Buvo šiurpu: didžiulis „kambarys“, jo gale stovėjo už
mus aukštesnis kryžius, grindimis vaikštinėjo balandžiai ir viskas aplinkui pelenų
spalvos – storas dulkių ir voratinklių sluoksnis. Klausimų kilo daugybė, atsakymų į
kai kuriuos jų nėra iki šiol... Ačiū mamai ir mokytojai, kurios mums suteikė progą
prisiliesti prie paslapties, kad turėjo tiek daug kantrybės ir išminties atsakinėdamos į pačius sunkiausius klausimus. Šiek tiek vėliau, gal apie 1980-uosius metus,
lenininės talkos buvo virtusios Tvarkdaraičio šventėmis. Kiekvienas stengdavosi
aptvarkyti savo aplinką, kad tik pro šalį arkliu kinkytame vežime važiuodamas
Tvarkdaraitis su savo palyda šluotos šeimininkui nepadovanotų. Būtų baisi gėda,
nes šluota – tai ženklas, kad tavo kiemas apšnerkštas ir jį reikia kuo skubiau
„iššluoti“. Kasmet, atėjus javapjūtės metui, būdavo pagerbiami ir išlydimi į laukus kombainininkai. Šventė vykdavo tradiciškai Bistrampolio dvaro parke. Ir prie
šios šventės teko vaikystėje prisidėti – skynėme ąžuolų šakeles vainikams pinti
nuo kieman atvežtų didelių šakų. Žinoma, nosis prikišę žiūrėjome, kaip vainikai
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pinami. Ąžuolų vainikais vainikuodavo kombainininkus linkėdami sveikatos ir
ištvermės. Dar toje šventėje kurdavo didžiulį laužą, vykdavo girnos kilnojimo, virvės traukimo, šuolių su maišais ir kitokios varžytuvės, veikdavo „laimės šulinys“.
Patys gražiausi mano atmintyje išlikę du šitos šventės momentai: bardo Vytauto
Babravičiaus solinis koncertas ir tuometės Vilniaus konservatorijos studentų ir jų
vadovo Evaldo Vyčino ekspedicijos veiklos pristatymas – improvizuotas koncertas
iš aplinkiniuose kaimuose surinktų dainų, šokių.
Gražiai būdavo minima Mirusiųjų pagerbimo diena – lapkričio 1-oji. Išvakarėse aplinkui visas kapinaites ūkio elektrikai išvedžiodavo laidus su lempomis,
todėl visas kalnelis gražiai nušvisdavo. Pradinės mokyklos mokinukai su mokytoja
kasmet niekieno neraginami sugrėbdavo kapinėse nukritusius medžių lapus. Vaikai
žinodavo iš anksto ir net laukdavo tos dienos. Šventės vakarą, kai sutemdavo,
kapinėse vykdavo vadinamieji „minėjimai“: būdavo skaitomi ir deklamuojami tai
progai tinkami tekstai. Skambėdavo muzika. Kartą tokiame „minėjime“ teko deklamuoti ir man, tada dar pradinukei. Išlikęs dar vienas prisiminimas – aukuro
statymas kapinėse. Atmenu krūvą akmenų, jau sudėliotą ir sumūrytą aukurą ir
vyrų šneką, „kad tik suspėtų sustingti cementas iki šventės“. Seniai niekas to
aukuro jau nebekūrena, tačiau jis tebestovi kapinėse ligi šiol sveikut sveikutėlis.
Lapkričio 1-ąją visi Barklainių vaikai žinojo, kad kiekvieno jų pareiga – uždegti
žvakutę ant pamiršto ar nelankomo kapo. Šią nerašytą taisyklę pirmiausia išgirsdavo net ne iš tėvų, bet būtent vieni iš kitų, o visas kitas „neaiškias“ šventės
„detales“ aptardavo šeimose. Atmenu, su kokiu azartu išnaršydavome visus tamsiausius kapinių kampelius, krūmelius su labai senais ir apleistais kauburėliais,
kur tikrai niekas iš suaugusiųjų kojos nekeldavo, tačiau mums vis primindavo:
„Vaikai, ar ten žvakutę uždegėte?“
Labiausiai visi barklainiškiai laukdavo naujametinių karnavalų, kurie kasmet
prieš Naujuosius metus vykdavo kultūros namuose. Čia atvažiuodavo ir uliūniškiai,
ir rimaisiškiai – atveždavo juos ūkio autobusu. Vykdavo kaukių pasirodymas,
atrakcionai, koncertuodavo vietos saviveiklininkai, šventė baigdavosi Senio Šalčio
pasirodymu, jaunimo šokiais. Žinoma, kitą rytą kaimas skaičiuodavo sumuštas
nosis, išgertus butelius, moterys apkalbėdavo viena kitą, svetimus vyrus ir vaikus... Iš vaikystės menu kaimo vestuves su kelio tvėrimu, duona ir druska prie
nuotakos tėvų namų vartų, piršlio korimu, teko dalyvauti ne vieno barklainiškio
šermenyse (mama nebijodavo nuo mažumės vestis manęs kartu). Švęsdavo kaime ir Kūčias, ir Velykas, ir gimtadienius, tiesa, daugiau vaikų nei suaugusiųjų.
Vykdavo jaunuolių palydos į armiją. Svarbiausia ir gražiausia, kas išliko iš tų
švenčių, – tai stiprus bendrystės jausmas. Šiandien jis vis rečiau bepatiriamas...
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Barklainių giminės istorija
Vytautas Adomaitis

Kiekviena šeima turi savo labai įdomių istorijų. Tik mūsų krašte jos dažnai
tragiškos. Protėvių gyvenimo pažinimas padeda objektyviau įvertinti šios dienos
realijas, sėkmingiau išvengti duobėtų gyvenimo kelių.
Mano senelis Povilas Peleckas (1853–1953) pasakojo apie Bãrklainių kaimą,
kad jis nuo seno priklausė carui. Barklainiečiai nebuvo baudžiauninkai, duoklės
dvarui nereikėjo duoti. Mokėjo mokesčius carui, buvo privilegijuoti: galėjo savarankiškai tvarkytis ūkyje, buvo laisvesni. Ištekėti arba ateiti užkuriu į Barklainių kaimą buvo laimė, nes čia buvo susiformavę padorūs tarpusavio santykiai,
pagarba žmogui ir darbui. Darbštumas buvo begalinis. Senelė pasakojo, kaip ji,
vakare apsiruošusi ūkyje, pamaitinusi šeimyną, truputį nusnūsdavo, o rytą, dar
nepragydus pirmiesiems gaidžiams, keldavosi ir sėsdavo prie ratelio, nes reikėjo
išausti audeklus šeimynai aprengti, sukrauti dukroms kraitį.
Povilo Pelecko šeimos gyvenimo pradžia Barklainiuose – 1894 m., kai Ramygalos bažnyčioje įvyko Mortos Liberytės (1872–1954) ir Povilo Pelecko santuoka.

Senelis Povilas Peleckas
Povilas Peleckas, mano senelis, buvo ypatinga asmenybė. Tai žmogus, nugyvenęs ilgą ir prasmingą gyvenimą, daug matęs, daug regėjęs.
Senelį prisimenu nuo 1941 m., kai vienas po kito buvo palaidoti abu jo
sūnūs – Julius ir Juozas. Julius mirė sunkiai susirgęs, o Juozas – Vilnijos krašte,
komunistų partizanų įviliotas į pasalą, peiliais subadytas. Prisimenu per ramų
senelio veidą riedančias ašaras, laidotuvių eiseną iš Uliūnų bažnyčios į kapines,
orkestro muziką. Prie kapo kariškiai iššovė keletą salvių, kurios mane labai išgąsdino, ir aš pradėjau verkti.
Gerai prisimenu senelio pasakojimą apie 1863 m. sukilimą. Atjoję į Bark
la¤nių kaimą rusų kazokai puolė kardais kapoti žmones. Seneliui tada buvo gal
10 metų, jis spėjo kažkur pasislėpti. Paskui įvyko susirėmimas su sukilėliais. Tame
vieškelyje, kuris priklausė Peleckų ūkiui, jau pokariu dėdė Kazimieras pastatė
paminklą, kuris, apaugęs krūmais, stovi iki šiol.
Senelis prisiminė laikus, kai iš miškų atbėgę vilkai išsikasdavo pamatuose
skyles, išpjaudavo ūkininkų avis. Aplink Pånevėžį tada augo didžiuliai miškai,
buvo daug pelkių. Labai geros sąlygos buvo vilkams slėptis. Kelias, ėjęs iš Panevėžio į Ramygalą, buvo siauras ir vingiuotas. Dar iki šių dienų yra išlikusios
senojo kelio atkarpos. Prie kelio buvo daug smuklių. Jose daugiausia prekiavo
žydai. Kai kurie ūkininkai, grįždami iš miško, pardavę savo prekes, mažai pinigų
į namus parnešdavo, nes jie nusėsdavo smuklininkų kišenėse.
Jis pasakojo, kad caro laikais daug ūkininkų augindavo linus. Barklainiečiai
juos veždavo parduoti į Rygą. Nuvykdavo per dvi dienas, nakvodavo smuklėje
arba pas ūkininkus. Senelis nakvodavo tik pas latvių ūkininkus, kad galėtų pasimokyti ūkininkavimo gudrybių. Anot senelio, latviai daug geriau tvarkėsi, turėjo
pasistatę patogesnius trobesius, augino geresnės veislės galvijus, derlingesnius javus.
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Povilas Peleckas (straipsnio autoriaus senelis, pirmas kairėje),
Morta Liberytė-Peleckienė (senelė, pirma dešinėje) ir jų dukra
Agnietė Peleckaitė-Januškevičienė (antroje eilėje) prie savo
namo Barklainiuose. 1949 m.

Napoleonas Liberis ir jo žmona. 1905 m.
Prosenelė Morta Liberytė-Peleckienė (pirma kairėje)
su seserimi Agniete Rygoje. 1905 m.
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Senelis visada nuveždavo lauktuvių, todėl jį mielai priimdavo nakvoti. Rygoje
pardavę linus, barklainiečiai nusipirkdavo įvairių prekių ir grįždavo. Jų kelionė
į Rygą trukdavo apie savaitę, nes senelis dar aplankydavo artimus giminaičius,
t. y. žmonos brolį ir seserį.
Kalbėdamas apie 1863 m. sukilimą, senelis vadindavo jį lenkmečiu. Mitingai,
kova dėl Lietuvos Nepriklausomybės jam buvo šventa. Visa Peleckų šeima, visi
barklainiečiai kiek galėdami stengėsi prisidėti prie Nepriklausomybės atkūrimo
ir įtvirtinimo.
Jis dažnai prisimindavo didelius rūpesčius, užgriuvusius keliantis iš kaimo
į vienkiemį. Iki karo pastatė gražią sodybą.
Po karo, kai seneliui jau artėjo šimtas metų, tardė ir gąsdino jį rusų kareiviai, kad pasakytų, kur yra partizanai, vedė į klojimą karti. Kai nieko nepasakė,
nuvedė į miškelį, pastatė prie medžio ir šovė. Neaišku, ar nepataikė, ar tik norėjo
pagąsdinti, bet nenušovė.
Praėjo daug metų, bet vaizduotėje senelis iškyla kaip senosios Lietuvos
atstovas, išsaugojęs ramumą, geranoriškumą, gilią išmintį, pagarbą aplinkai.
Užaugino jie penkis vaikus. Vyriausioji dukra Agnietė (1895–1988) nuo
mažumės išvyko gyventi į Rýgą, nes turtingas motinos brolis Napoleonas Liberis
turėjo baldų fabriką, buvo labai gabus ir darbštus žmogus. Pradėjęs dirbti eiliniu
staliumi, taupė pinigus, užgyveno nemažą turtą. Jis padėjo ir savo motinai, kuri
dažnokai vykdavo pas sūnų į Rygą, prisidėjo ir prie Ramygalos bažnyčios statybos.
Tada bažnyčios, kur dirbo lietuviai kunigai, buvo Tautos atgimimo buveinės.
Senelė pasakojo, kaip vieną kartą nusivedė ją į savo kabinetą, pripylė jos maišelį
auksinių rublių. Senelė paklausė, ar negaila duoti jai tiek daug pinigų. Jis atsakė,
kad Ėriškių upelio akmenėliai jam brangesni už auksą.

Prosenelė Ieva Rimaitė-Liberienė
Apie savo senelę, mano prosenelę, motina pasakojo, kad ji buvusi labai
darbšti ir tvarkinga, mokėjo paruošti skanių valgių.
Tokias savybes ji buvo paveldėjusi iš protėvių, vėliau ji visko išmokė ir
mano motiną Marijoną.
Prosenelė pasakojo, kad kai ji ištekėjo į Barklainiùs, jos motina perspėjo ją,
kad jeigu ji nori turėti gerą šeimą, tenedrįsta žeminti savo vyro. Jos nuomone,
taip elgdamasi žmona tik save žemina. Ji sąžiningai vykdė savo motinos priesakus,
neteko girdėti, kad su seneliu būtų grubiai kalbėjusi ar įsakinėjusi. Taip vienas
kitą gerbdami ir globodami kartu išgyveno 59 metus.
Nudirbusi daugumą rudens darbų, ji ruošdavosi keliauti į Rygą. Ten gyveno
jos vyriausiasis sūnus Napoleonas ir dukra Agnietė Žoromskienė. Rygoje turėjo
ir daug kitų pažįstamų iš Ėriškių krašto. Ir juos norėdavo aplankyti. Kelionei ji
prisiruošdavo skanių valgių, rankdarbių. Mūsų namuose išlikusi sena skrynelė,
į kurią prosenelė sudėdavo lauktuves savo artimiesiems. Rygoje XIX a. gyveno
daug lietuvių, bendrauti ten buvo galima ir lietuvių kalba. Rygos ir Peterburgo
lietuvių kolonijos turėjo savo bažnyčias, parduotuvių, visuomeninių organizacijų. Be
darbininkų, ten gyveno ir nemažai mokslus baigusių inteligentų, nes caro valdžia,
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norėdama kuo greičiau surusinti Lietuvą, inteligentams,
išskyrus kunigus, gyventi Lietuvoje neleido.
Prosenelės dukra Agnietė Peleckaitė, gyvendama
Rygoje, mokėsi kilmingų mergaičių gimnazijoje.
Kai 1917 m. Napoleono Liberio fabriką nacionalizavo, jis iš sielvarto mirė. Tada Agnietė Peleckaitė
persikėlė gyventi pas tetą Agnietę Liberytę-Kurizmienę.
Ten begyvendama ji baigė gimnaziją. Tais laikais tai
buvo tinkamas išsilavinimas. Gimnazijoje įgijo daug
žinių, išmoko gražaus elgesio, vokiečių, rusų ir lenkų kalbą. Kai 1919 m. grįžo į Barklainius, pakvietė
mokytojauti ją į Panevėžio berniukų gimnaziją. Čia ji
susipažino su Lietuvos karininku Petru Januškevičiumi.
1920 m. už jo ištekėjo. Tačiau jos ryšiai su gimtine
niekada nenutrūko. Atvykdavo su vyru pasisvečiuoti,
susitikti su artimaisiais. Vėliau, gimus jos sūnums
Petrui (1920 m.) ir Eugenijui (1924 m.), jų laukdavo
išsiilgusi senelė.

Lietuvos valsčiai

Ieva Rimaitė-Liberienė
(prosenelė, gim. 1815 m.).
1890 m.

Lietuvos karininkas Petras
Januškevičius ir jo šeima
Persikėlę gyventi į Kauną Januškevičiai aktyviai
dalyvavo kultūrinėje ir visuomeninėje veikloje. Buvo
artimai pažįstami su Maironiu, Vaižgantu, Vincu Mykolaičiu-Putinu, Baliu Sruoga ir kitais žinomais kultūros
ir meno veikėjais. Artimai bendravo su tarpukario
žymiausiais politikais, Prezidento Antano Smetonos
šeima. Su Smetoniene teta susirašinėjo iki pat jos Agnietė Peleckaitė
(Januškevičienė), Rygos
mirties.
Januškevičių gyvenimas pakrypo kita linkme, kilmingųjų mergaičių
kai Krašto apsaugos ministerijos pėstininkų šaudymo gimnazijos gimnazistė. 1912 m.
inspektorius, majoras Petras Januškevičius 1929 m.
gruodžio 1 d. vidaus reikalų ministro įsakymu buvo paskirtas Ukmergės miesto
ir apskrities policijos vadu.
Petras Januškevičius buvo aukštos kvalifikacijos karininkas. Jis 1914 m. baigė
Petrapilio gimnaziją, Petrapilio universitetą. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui
grįžo į Lietuvą. Vėliau, vykstant kovoms dėl Nepriklausomybės, įstojo savanoriu
į Lietuvos kariuomenę. Kovojo su bolševikais, bermontininkais, lenkais, dalyvavo
Klaipėdos krašto sukilime, studijavo teisę Vytauto Didžiojo universitete.
Kadangi turėjo gerą profesinį ir praktinį pasirengimą, buvo dažnai kilnojamas
į vis kitas Lietuvos apskritis. Dirbo Rõkiškio, Tauragºs, Utenõs, Alyta÷s, Seinÿ
miestų ir apskričių policijos vadu. Vadovavo Naujåmiesčio ir Seinų pasienio policijos barams. Už gerą tarnybą buvo apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio
Gedimino IV-ojo laipsnio ordinais, savanorio kūrėjo, Lietuvos Nepriklausomybės
ir Klaipėdos krašto išvadavimo medaliais.
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1940 m. rugpjūčio 11 d. buvo atleistas iš Seinų
miesto ir apskrities policijos vado pareigų, gyveno
Utenoje. 1943 m. kovo 20 d. vokiečiai jį suėmė ir
išvežė į Panevėžio kalėjimą. 1944 m. P. Januškevičius
su šeima persikėlė gyventi į Barklainių kaimą. Abu
sūnūs – Petras ir Eugenijus – mokėsi Kauno medicinos institute.
Traukiantis vokiečiams, artimieji patarė Januškevičiams trauktis į Vakarus, tačiau jie atsisakė. Paaiškino P. Januškevičius, kad yra davęs priesaiką ginti
Lietuvą, ir tai jis privalo daryti.
Pasitraukus vokiečiams ir prasidėjus naujai sovietų okupacijai Barklainių apylinkėse kūrėsi pasipriešinimo būriai. Jauni partizanai pakvietė P. Januškevičių Petras Januškevičius, Petrapilio
jiems vadovauti. Kadangi vadas buvo vyresnio amžiaus, universiteto studentas
būrys buvo pavadintas Tėvo vardu.
1945 m. pradžioje saugumiečiai suėmė Petro Januškevičiaus vyresnįjį sūnų
Petrą. Jaunesnysis sūnus Eugenijus metė studijas ir atvyko partizanauti į Tėvo būrį.

Petro Januškevičiaus apdovanojimai –

Petro Januškevičiaus apdovanojimai –

Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino

Lietuvos Nepriklausomybės 10 metų

ordinas

jubiliejinis medalis

527

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

Petras Januškevičius
(sėdi centre, pirmoje
eilėje) ir jo kolegos.
Nuotrauka rasta
Barklainiuose, namo
palėpėje

1945 m. rugsėjo 17 d. išdavikas atvedė Vetrovo divizijos NKVD įgulą
(garnizoną). Ji apsupo Papojaus mišką. Kautynių metu Petras Januškevičius ir jo
sūnus Eugenijus žuvo.
Iš sūnaus saugumiečiai paėmė medalioną su motinos nuotrauka, iš tėvo –
Antano Smetonos dovanotą žiedą, žmonos žiedą, kurie kaip daiktiniai įrodymai
buvo pateikti Agnietei Januškevičienei, tuo metu kalėjime tardomai ir kankinamai.
Petro ir Eugenijaus Januškevičių kūnai, kartu su kitų partizanų palaikais,
slapta buvo užkasti Panevėžyje, netoli dabartinio policijos pastato. Sąjūdžio
metu partizanų palaikai buvo iškasti ir iškilmingai palaidoti Panevėžio miesto
kapinėse. Ten pastatytas paminklas. Šilaidžių kaime taip pat stovi paminklas.
Taip įamžino partizanus, žuvusius už Tėvynės laisvę. Jame įrašytos ir abiejų
Januškevičių pavardės.

Peleckų šeimos likimas
Tragiškai susiklostė A. Peleckaitės-Januškevičienės likimas. Po tardymų ir
kankinimų ji vėliau buvo išvežta į Vokietijos lagerius.
Sūnus Petras po sulaikymo buvo tardomas ir kankinamas kalėjime. Jam
vedė žmones, liepė apie juos pasakoti. Kadangi nepažino jų, tai buvo žiauriai
mušamas ir kankinamas: išmušė jam dantis, po nagais smeigė adatas, daužė
metaliniais strypais. Aršiausi kankintojai buvo lietuviai komjaunuoliai. Kai jau visiškai nebeteko jėgų, nuvedė jį pas rusą tardytoją. Petras pamanė, kad jau viskas
baigta, tačiau buvo atvirkščiai. Rusas tardytojas liūdnomis akimis pažiūrėjo, davė
cigarečių rūkyti, paprašė ramiai pasėdėti, kol jis parašys motinai laišką. Taigi, šis
rusas, galima sakyti, išgelbėjo nuo užmušimo.
Po kurio laiko Petrą išvežė į Vorkutos lagerį. Pakliuvo į anglies kasyklos
šachtas. Darbas buvo labai sunkus, maisto duodavo mažai. Daug kalinių masiškai
mirė iš bado, buvo daug ligonių.
Laimingas įvykis, padėjęs ištrūkti iš lagerio, buvo pažintis su lagerio viršininku. Jo žmona ruošėsi gimdyti, turėjo sveikatos problemų. Viršininkas papra528
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šė pagalbos. Kurį laiką Petras viršininko Tautodailininko Kazimiero Pelecko sukurtas
žmoną prižiūrėjo, ji sėkmingai pagimdė. paminklas genocido aukoms Kazerlingo miške
Viršininkas atsidėkodamas parašė prašymą prie Panevėžio
į Maskvą, kad Petras, kaip nepadaręs jokio
nusikaltimo, būtų paleistas. Tais laikais tai Kazimiero Pelecko sukurtas paminklas
buvo labai drąsus žingsnis. Maskva pra- Lietuvos partizanams Šilaičių kapinėse.
šymą patenkino, Petrą iš lagerio paleido, Ąžuolą paminklui padovanojo Jonas
tačiau, išskyrus dokumentus, nedavė nieko. Balčiūnas, plokštę su partizanų pavardėmis
Iš Vorkutos žiemą jis išvyko į Lietuvą be parengė Algis Čipelis
pinigų ir be maisto.
Vėliau Petras Vilniuje baigė medicinos mokslus ir iki mirties dirbo gydytoju Klaipėdoje. Turėjo jis ir kitokių gabumų: mokėjo groti smuiku, piešti, drožti
medžio skulptūras, turėjo gražų balsą. Dvi Petro dukros – Jūratė ir Audra, matyt,
paveldėjo tėvo gabumus, pasirinko meno studijas.
Antro Peleckų sūnaus – Juliaus (1901–1942) – gyvenimas susiklostė blogai.
Išėjęs užkuriomis į Uliūnus pas gobšią moterį Moniką, jautėsi žeminamas. Dar
prieš vestuves uliūniečiai perspėjo, kad Monika labai prasto charakterio, nuo saviškių užrakina ir slepia maistą. Jis netikėjo. Vėliau pasirodė, kad tai buvo tiesa.
Sunkiai dirbdamas gyveno pusbadžiu. Dažnai eidavo į Barklainius pas motiną
pavalgyti. Susirgus dukrelei Monika gailėjo pinigų gydytojui. Pasirgusi mergaitė
numirė. Julius labai dėl to išgyveno, susirgo sunkia liga ir greitai mirė.
Juozas Peleckas (1904–1942 m.) pasižymėjo kaip taiklus medžiotojas ir
darbštus ūkininkas. 1925–1927 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1928 m. Petras
Januškevičius įdarbino jį policininku Lietuvos pasienyje. Tuo metu Peleckai kėlėsi iš
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kaimo į vienkiemį. Juozas buvo taupus,
savo policininko uždarbį skyrė troboms
statyti. 1938 m. vedė Mildą, gražaus
elgesio, švelnaus būdo merginą. Gaila,
tačiau jaunos šeimos gyvenimas buvo
sunaikintas. Juozas okupavus Lietuvą
vokiečiams tarnavo policininku rytų
Lietuvoje. Ten mūsų policininkai gynė
lietuvius nuo lenkų ir rusų partizanų
savivalės. Ypač žiaurūs buvo lenkai.
Vien už tai, kad kalbėdavo lietuviškai,
jie iššaudydavo ištisus kaimus. 1942 m.
vasarą rusė provokatorė iškvietė Juozą į
pasalą, rusų partizanai apsupo, žiauriai
subadė peiliais. Juozas buvo iškilmingai
palaidotas Uliūnų kapinėse.
Jauniausiasis Peleckų sūnus – Kazimieras (1915–2003) – nuo vaikystės
buvo linkęs į meistrystę ir romantiką.
Mokėsi jis amatų mokykloje. Ją baigęs
dirbo šaltkalviu, buvo padaręs labai
sudėtingą metalo figūrą. Dirbo Panevėžio geležinkelio stotyje, matė vežamus Tautodailininko Kazimiero Pelecko sukurtas
į Sibirą lietuvius, jų ašaras, girdėjo kryžius, pastatytas Uliūnų bažnyčios šventoriuje
dejones. Visi išgyvenimai atsiskleidė 1996 m.
medžio skulptūrose, skirtose žuvusių
partizanų motinoms, disidentui S. Kudirkai, tremtiniui S. Uliui, žuvusiems
1942–1943 m. Jose atsispindi jo požiūris į senovės Lietuvą, jos tūkstantmetę kultūrą, labai glaudžiai susijusią su gamta, meile žmogui. Kaimas jam visada buvo
šventovė, kur žmogus, bendraudamas su gamta, išsiugdydavo gražiausias savybes.

Mykolo Adomaičio šeima
Marijona Peleckaitė-Adomaitienė (1909–1997 m.), mano motina, 1933 m.
ištekėjo už Mykolo Adomaičio (1987–1978 m.), mano tėvo. Motina paveldėjo iš
senelės šeimininkavimo gabumus. Ilgai dirbo Uliūnų mokykloje. Mokiniai ją mylėjo, gerbė, o tuometė valdžia apdovanojo garbės raštais.
Mano tėvuko vaikystė ir jaunystė buvo labai sunki.
Ji prabėgo netoli Ramygalos, Juškaičių kaime. Anksti mirus motinai, pamotė
pirmos žmonos vaikų nemylėjo. Aštuonmetį Mykoliuką su lazda smarkiai primušė,
kad neprižiūrėjo kiaulių, išvarė tarnauti. Taip jis ėjo per pasaulį piemenaudamas,
dirbdamas pusberniu ir bernu. Sulaukęs 19 metų nusprendė vykti į Peterburgą
pas gimines. Jie turėjo prie miesto ūkį, ten darbavosi, kol išmoko rusiškai kalbėti ir rašyti. Išmokęs rašto, įsidarbino Putilovo fabrike pasiuntiniu. Darbas buvo
lengvas, geras atlyginimas. Padirbėjęs keletą metų, išvyko į Ameriką, kur gyveno
brolis Povilas ir sesuo Ona.
530

ISTORIJA. RAMYGALIEČIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS

Kai jis išmoko anglų kalbą, gavo
pilietybę, geresnį darbą, didesnį atlyginimą. Tačiau tas ramus periodas truko
neilgai – prasidėjo Pirmasis pasaulinis
karas. Jį, kaip Amerikos pilietį, paėmė
į karinius mokymus. Po jų karius nuplukdė į pietų Prancūziją, pradėjo karo
veiksmus prieš vokiečių kariuomenę.
Priešas buvo nuožmus. Kai jis pradėdavo
pasakoti apie tai, ką jam teko išgyventi
mūšiuose, visada verkdavo.
Po karo Amerikos kareiviai tėvynėje buvo labai iškilmingai sutikti, išmokėtas geras atlyginimas, leista metus
pailsėti.
Prieš karą jis dirbo Čikagos geležinkelio stotyje inspektoriumi. Kadangi po
karo labai truko darbininkų, tai geležinkelio stoties vadovai prašė, kad grįžtų į
darbą. Dirbo ten iki išvykimo į Lietuvą.
Prasidėjus Lietuvos Nepriklausomybės kovoms stengėsi įvairiais būdais
Lietuvai padėti. Rinko pinigus, rengdavo
lietuvių demonstracijas. Lietuviai, karo
veteranai, tarp jų ir mano būsimasis Mykolas Adomaitis (str. autoriaus tėvas)
tėvas, vyko į Vašingtoną prašyti prezi- Vokietijoje, pasibaigus Pirmajam pasauliniam
dento, kad Amerika pripažintų Lietuvos karui. 1919 m.
Nepriklausomybę. Entuziazmas buvo didžiulis. Visi norėjo laisvos, nepriklausomos Lietuvos.
Įvykis, apie kurį kalbėdamas jis nubraukdavo ašarą, buvo S. Dariaus ir S. Girėno
skrydžio į Lietuvą organizavimas. Jis abu lakūnus neblogai pažinojo ir labai gerbė.
Grįžęs į Lietuvą jis vedė ir ramiai gyveno iki 1940 m. okupacijos. Kadangi
kaimynai žinojo, kad jis turi santaupų, tai dažnai ateidavo prašyti pagalbos.
Rūpinosi tėvukas ir visuomenės reikalais: skyrė pinigų kapinių tvoros darbams, davė žemės pieninei, skyrė litų jos statybai ir inventoriui.
Didelę gyvenimo dalį prabuvęs svetimose valstybėse, buvo pasiilgęs Lietuvos ir labai ją mylėjo. Niekad negirdėjau, kad jis apie Lietuvą arba jos žmones
būtų kalbėjęs blogai.
1940 m. sovietams okupavus Lietuvą, gyvenimas tapo nestabilus. Pirmiausia
okupantai grobė Lietuvos bankus, karinius sandėlius, karinę techniką. Neužmiršo
ir kitų vertybių išgabenti į Rusiją. Pagrobė ir tėvuko pinigus iš Panevėžio banko,
užsidirbtus Amerikoje per 23 metus. Tolesnis tėvuko gyvenimas niekuo nesiskyrė
nuo kitų kaimynų gyvenimo. Tik jis, daug pasaulio šalių matęs žmogus, turėjo
savitą požiūrį į įvairius įvykius. Dar apie 1950 m. jis išsakė mintį, kad Sovietų
Sąjunga žlugs.
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Okupacinis laikotarpis Lietuvai buvo baisus ir žmonių Mišraus choro
naikinimu, ir dvasios luošinimu. Mes, pokario vaikai, buvome koncertas Pakruojyje.
priversti gyventi dvigubą gyvenimą. Vienaip elgėmės tarp Dirigentas –
saviškių, kitaip viešumoje. Vieni susitaikė su esama padėtimi, Vytautas Adomaitis.
kiti stengėsi išlikti asmenybėmis.
1963 m.
Aš tapau švietimo-kultūros darbuotoju. Mano pasirinkimą lėmė gabumai ir tėvuko pažiūros. Jo kelionės po pasaulį suformavo savitą
požiūrį į gyvenimą, išmokė kritiškai vertinti tautų gyvenimo būdą, tradicijas,
švietimą ir kultūrą. Mano mokslai prasidėjo ankstyvoje vaikystėje, klausantis tėvuko
pasakojimų apie jo gyvenimą ir darbą Lietuvoje, Rusijoje, Amerikoje ir Europoje.
1963 m. baigęs Panevėžio muzikos technikumą, dirbau Pakruojo ir Pasvalio
rajonuose muzikos mokytoju ir chorų vadovu. Tuomet saviveikla buvo savotiška
komunistų partijos pagalbininkė. Tačiau, nežiūrint partijos kontrolės, mes, pokario
vaikai, sugebėdavome padaryti daug gražių darbų, į meną įnešti tikro nuoširdumo,
grožio ir meilės žmogui. Su koncertais, ypač Pasvalio rajone, keliaudavome po
kaimus ir miestelius, visur buvome laukiami ir mylimi.
Tuometis kultūrinis gyvenimas labai priklausė nuo vadovaujančių darbuotojų. Vieni stengdavosi puoselėti lietuvišką meną, lietuviškas tradicijas, kiti kenkė
mūsų kultūrai, rodydavo panieką viskam, kas lietuviška, tautiška. Beje, ir atkūrus
Nepriklausomybę, svetimųjų įdiegtas požiūris gajus ir dabar.
Pakruojo ir Pasvalio rajonuose dirbau muzikos mokytoju, vyriausiuoju choro vadovu, teko dirbti Kultūros skyriaus inspektoriumi, vedėju, Liaudies meno
draugijos pirmininku ir kt.
Vėliau įstojau į Maskvos Lomonosovo vardo universiteto Meno istorijos ir
teorijos fakultetą. Mano žinių bagažas prasiplėtė. Tolesnis gyvenimo kelias vedė į
Vilnių ir į Panevėžį, tačiau pirmoji meilė – daina – išliko visą gyvenimą. Beveik
nebuvo laikotarpio, kad nevadovaučiau chorui arba pats kur nors nedainuočiau.
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Butkiškių kaimas
Loreta Kubiliūnienė

Bùtkiškiai įsikūrę 5 kilometrai nuo Ramôgalos Ka÷no Butkiškių kaimas.
link. Visiškai nedidelis kaimelis, iš vienos pusės magistralinis Iš asm. archyvo
kelias, iš kitos – ganyklos, atsiremiančios į Ža»čių mišką.
Už kaimelio teka upeliukas, smulkesniuose žemėlapiuose Oželiške įvardytas, bet
vietiniams tai paprasčiausias griovys. Greičiausiai tai ir yra vykdytos melioracijos
griovys, nes labai jau tiesus, o gal tų pačių melioratorių sutvarkytas upeliukas.
Šito istorija jau nežino. Kad apylinkės buvo labai šlapios, liudija durpynai, einantys miško link, gausybė suakmenėjusių ir sudūlėjusių kriauklelių ir ankstyvi nuo
pažemės kylantys tiršti rūkai.
Šis miškas ribojasi su Epušoto mišku, pereinančiu į Pašiliÿ mišką ir jo pelkes, iš kitos pusės, visai netoli Pašilºlių, botaninis-zoologinis draustinis; gyvūnijos
čia apstu. Be smulkiųjų žvėrelių: lapių, kiškių, janotų, dažni svečiai Butkiškio
kaimo žmonių pasėliuose yra šernai. Arti namų ateina ir stirnos, vėlų rudenį jos
užklysta į sodus paobuoliauti. Pamiškėje, ypač pavasarį, dažnai žolę rupšnoja
elniai, pasirodo vienišas briedis. Kas keleri metai užklysta ir stumbrų iš Pašilių
stumbryno. Prastėjant melioracijai, vis daugiau atsiranda šlapesnio gyvenimo būdo
mėgėjų – varlių ir rupūžių. Oželiškę vis užtvenkia bebrai. Gal dėl to gandrai yra
nuolatiniai kaimo gyventojai. Ir nors ant vandens bokšto kasmet grįžta tik viena
gandrų pora, į svečius dažnai užsuka bent kelios gandrų poros. Rudenį tėvai su
jaunikliais okupuoja visus stulpus, nebaigto statyti namo stogą ir porą savaičių
savo kleketavimu, grožiu džiugina gyventojus. Senoji pora visiškai nebaikšti, važiuojant keliuku nuo plento į kaimą, neretai reikia sustoti, kol kuris nors neskubėdamas, prieš pat mašinos nosį, pereis kelią. Smulkiųjų paukščių – žvirblių, zylių,
kregždžių, varnėnų – galybė. Jie apsigyvena ne tik žmonių įkeltuose inkiluose,
bet okupuoja ir visas pastoges, plyšius ir tankesnius krūmus. Pavasarį kaip visada parneša pempės, uodegomis mosuoja kielės ir dangų virpina vyturiai. Žiemą
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dažni svečiai geniai. Vyšnias nulesa miško strazdai. Galima sakyti, kad kaime yra
daugiau gyvūnijos nei žmonių. Lapuočių miškas šalia kaimo – puiki jų priebėga.
Apie kaimo pavadinimą rašytiniuose šaltiniuose nėra žinių. Kaimas turbūt
niekada nebuvo labai didelis, nes Kėdãinių miestas tik už 30 kilometrų nuo
Butkiškių, o Kėdainius nuo 1574 m. valdė Jonas Kiška, apie kurio turtus sklido
legendos. Lietuvoje labai daug vietovardžių su baigmeniu-kiškiai (-is), tai ir Butkiškiai galėjo priklausyti tai giminei. Ir žmonės čia galėjo gyventi seniai.
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą dauguma žemių aplinkui priklausė Lukšių
šeimai, gyvenusiai šalimais esančiame Daukšýnės kaime. Lukšiai buvo ištremti į
Sibirą. Kaime tuo metu buvo kelios Mikėnų šeimos. Senųjų gyventojų jau nebelikę.
Apie tai labai menkai papasakoti tegalėjo šiuo metu vyriausioji kaimo gyventoja
Aldonė Virpšaitė-Žvinienė. Ji su tėvais į Butkiškį atsikėlė apie 1960 m. iš Pašilių
kaimo, nes Butkiškyje buvo Naujåsodės kolūkio pastatytos fermos, ir jie gavo
darbą. Bet Aldonė čia ilgai neužsibuvo; išvyko į Kazachstaną paskui savo tetą,
ten sukūrė šeimą, susilaukė dukters Rimos, palaidojo vyrą ir į Lietuvą grįžo tik
1994 m. jau su dukters šeima. Aldonė apie Butkiškį pasakoja daugiau iš tėvų
girdėtų pasakojimų. Buvo kalbama, kad gale kaimo buvusios žydų kapinaitės, nors
ji ir nepamena jų, tik jaunimas bijodavo ten eiti ir gąsdindavo vieni kitus. Arčiau
plento stovėjo Mikėnų sodyba, kurios jau nebėra, joje 1924 m. vasario 24 d. gimė
ir užaugo 1956 m. Melburno olimpinių žaidynių vicečempionas Antanas Mikėnas.
Kiek pamena Aldonė, Antanas augo keturių brolių šeimoje. Mokėsi Ramygaloje,
1946 m. baigęs Panevėžio mokytojų seminariją, iki 1948 m. mokytojavo Ramygaloje ir Kėdainiuose. 1952 m. baigė Lietuvos kūno kultūros institutą, 1959–1989 m.
dėstė Vilniaus universitete ir dirbo treneriu.
Jo pasiekimai:
1956 m. – Sovietų Sąjunga (TSRS) 10 ir 15 km rekordininkas.
1956 m., 1957 m. – TSRS tautų spartakiada, 20 km sportinis ėjimas –
pirmoji vieta.
1958 m. – TSRS čempionatas, 20 km sportinis ėjimas – trečioji vieta.
1957 m. – pasaulio jaunimo žaidynės, Maskva – pirmoji vieta.
1956 m. – Melburno olimpinės žaidynės, 20 km sportinis ėjimas –
sidabro medalis.
1952–1959 m. – daugkartinis Lietuvos 5, 10, 15, 20, 30 km ir 1
valandos sportinio ėjimo rekordininkas, 12 kartų šių rungčių
Lietuvos čempionas.

Mirė 1994 m. Nuo 1986 m. Bírštone rengiamos Antano Mikėno taurės
sportinio ėjimo varžybos, nuo 1990 m. – tarptautinės. 2010 m. Ramygalai tapus
Lietuvos kultūros sostine, buvo suorganizuotas žygis per Pašilių pelkę, skirtas
Antano Mikėno atminimui.
Po karo iki Nepriklausomybės atkūrimo pasikeisdamos kaime gyveno Galinevičių, Virpšų, Mikėnų, Jurgaičių, Kunskų, Veretinskų, Tivilionių, Kaupų ir
Aitvidų šeimos.
535

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

Kolūkiui plečiantis buvo statomos galvijų fermos. Jose Butkiškių kaimas
nuo fermų pusės.
dirbo daug žmonių iš aplinkinių kaimų.
Jokių įstaigų kaime nebuvo ir nėra. Jaunimas dažniausiai Iš asm. archyvo
išvyksta. Visi pasilinksminimai vykdavo Daukšynės kaime, labai
populiarūs buvo Prancinkulio atlaidai A¹ciškio kaime, nes Butkiškiai priklausė
Truskavõs parapijai. Žmonės į bažnyčią eidavo pagal atlaidus: tai į Ramygalą,
tai į Anciškį ar į Truskåvą.
Aukštådvaryje pastačius kultūros namus jaunimas traukdavo šokti, žiūrėti
filmų ir skaityti ten pat įsikūrusioje bibliotekoje.
Kitataučių niekas nepamena, nors gali būti, kad žydų čia gyventa. Žmonės
kalbėjo, kad tiesiant asfaltą buvo pilamas smėlis kartu su žmonių kaulais, greičiausiai iš žydų kapinių. Poros kilometrų ruože ties Butkiškiais nuolat įvyksta kraupių
avarijų, nors matomumas ir kelias geri. Žmonės kalba, kad dėl išniekintų kapų.
Geraisiais kolūkio metais, kai buvo sukurtas Ramygalos kolūkis ir jam
vadovavo Virmantas Velikonis, kaime pasiliko nemažai jaunimo. Buvo kuriamos
šeimos, auginami vaikai. Atlyginimai buvo neblogi, o jei netingėjai, galėjai prisidurti ir iš savo ūkio. Ne paslaptis, kad daugelis prisidurdavo ir naktimis nešdami
pašarus iš fermų.
Butkiškiuose, pastačius du naujus namus, apie 1990 m. apsigyveno dvi
jaunos Mikėnų ir Kubiliūnų šeimos, dar po kelerių metų grįžo Aldona Virpšaitė – Žvinienė su dukterimi ir rusu žentu Piotru Ganzevičiumi bei anūkais. Taip
kaime vėl suskambo vaikų krykštavimai. Čia ir vėl užaugo nauja 9 žmonių karta,
deja, visi jie tik grįžta aplankyti tėvų. Į senąją Tivilionių sodybą, stovinčią vos
už kelių metrų nuo fermų, sugrįžo gyventi duktė Danutė Plastinkina jau su savo
dukterimi. Gražiai suremontavo namus, pasistatė šiltnamius ir verčiasi gėlių auginimu. Vieną begriūvančią sodybą nusipirko kaip sodą panevėžiečiai ir taip pat ją
baigia prikelti. Jie džiaugiasi čia tvyrančia ramybe ir vis daugiau laiko praleidžia
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Butkiškiuose. Jei Lietuvoje kalbama, kad kaimas prasigėręs, tai Butkiškių kaimo
Butkiškiams šis posakis visiškai netinka. Tai blaivus kaimas. keliai ir žaliuojančios
Nepuošia kaimo prieš pat Nepriklausomybės atkūrimą pakelės.
pradėto statyti namo griuvėsiai. Pasikeitus santvarkai niekas Iš asm. archyvo
neprisiėmė už jį atsakomybės, todėl per keletą metų dalį
pastatų išardė tie, kuriems reikėjo plytų. Dabar darbą atlieka gamta – gyvenamojo namo viduje suaugo klevai, vijokliai apraizgė sienų likučius, baigia suirti
ir ūkinis pastatas.
Kolūkis, tiksliau jau Aukštadvario žemės ūkio bendrovė, atiteko AB „Linas
ir agro“. Fermos tebestovi, darbo čia gerokai sumažėjo, iš vietinių tedirba tik
vienas žmogus. Nors iš septynių sodybų nuolat gyvenama tik keturiose, jos beveik visos tvarkingos ir prižiūrėtos. Vienintelė yra blogybė: pasikeitus žemės ūkio
bendrovės savininkams, atsiradus griežtesniems reikalavimams, nuo fermų dažnai
sklinda smarvė, nuodijanti vietinių gyvenimą. Galbūt dėl to, kad galvijai nebeginami lauk, žiemą vasarą stovi viduje, o srutos iškasiotais kanalais srūva į pievas.
Pati fermų aplinka taip pat tragiška, apžėlę kiečiais, balandomis ir varnalėšomis
visi kampai. Bandymai ieškoti priežasčių ir pagalbos bergždi, o bjaurus kvapas,
dažniausiai sklindantis savaitgaliais, trukdo džiaugtis gamta ir, aišku, smarkiai
numuša nekilnojamojo turto kainą.
Technika išsprendė susisiekimo problemas, tai gal ir Butkiškių kaimeliui
lemta dar išgyventi iki naujo įkvėpimo.
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Daniūnai
Irena Živilienė
Daniūnų kaimo
panorama.
Upytės tvenkinys.
Iš asm. archyvo

Dani¿nai – kaimas Pånevėžio rajono savivaldybės teritorijoje, Ramôgalos
seniūnijoje, 4 km į pietvakarius nuo Vadõklių. Seniūnaitijos centras. Kaime yra
paštas, medicinos punktas, Ramygalos kultūros centro filialas – Daniūnų bend
ruomenės namai. Per Daniūnų kaimą teka Upôtės upė. Joje įrengtas dirbtinis
Daniūnų tvenkinys.
1903 m. Daniūnuose gyveno 75 gyventojai, tačiau per 1923 m. Lietuvos
gyventojų surašymą buvo surašyta tik 18 gyventojų. Bėgant metams gyventojų
daugėjo: 1959 m. surašymo duomenimis, gyveno 75 gyventojai, 1989 m. – 302 gy
ventojai, o 2001 m. - 317 gyventojų.
1923 m. įkurta pradžios mokykla, 1956 m. – biblioteka, 1957 m. – Kultūros
namai. 1950–1992 m. Daniūnai buvo kolūkio centrinė gyvenvietė. 1950–1962 m.
priklausė Vadoklių apylinkei (Ramygalos r.), 1962–1995 m. – taip pat Vadoklių
apylinkei (Panevėžio r.), o nuo 1995 m. – Ramygalos seniūnijai Panevėžio rajone.
Daniūnų kaime gyvena darbštūs žmonės, puoselėjantys savo sodybas, ku
riantys puikią šviesaus kaimo atmosferą. Šis kaimas, vienintelis Panevėžio rajone,
jau daug metų džiaugiasi įdomia Žvejų švente, vykstančia kasmet liepos mėnesį.
Pirmoji Žvejų šventė įvyko 1999 m. prie netoli Daniūnų kaimo esančio Šam
balioniškio tvenkinio. Jos sumanytojas – tuometis Panevėžio rajono Ramygalos
kultūros centro direktorius Dainius Ožalas. 2004 m. Ramygalos kultūros centro
filialo Daniūnų bendruomenės namų vadovei Ingai Pečeliūnienei ir meno vadovei
Linai Veršelienei kilo mintis atgaivinti šią šventę. Idėja surengti daugiau tokių
švenčių visiems kultūros darbuotojams buvo artima. Juk Daniūnų bendruomenės
namai stovi šalia tvenkinio...
Šventės organizatoriai nutarė surengti žvejų mėgėjų varžybas plūdine meškere
prie Upytės upės tvenkinio. Varžybos turėjo vykti dviem etapais, o po varžybų
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ketinta surengti varžybų dalyviams ir
Daniūnų kaimo gyventojams bei sve
čiams smagią šventę.

Šventė
Į šventę Daniūnų kaime sugužėjo
gausus būrys žvejų iš įvairių Lietuvos
vietovių. Dalyvavo daugiau kaip dvi
dešimt žvejų. Registruotis į varžybas
jie pradėjo jau šeštą valandą ryto. Po
registracijos, prižiūrimi teisėjo, žvejai
traukė burtus, kad paaiškėtų, kuriame Žvejų šventės Daniūnuose emblema. Iš asm.
sektoriuje žvejos. Varžybos vyko azar archyvo
tiškai – po pirmo ir antro žvejybos turo
buvo sveriama žuvis, sumuojami rezultatai. Iš sugautos žuvies išvirta žuviene
buvo vaišinami keli šimtai šventės dalyvių. Prieš prasidedant meninei programai
iškilmingai buvo skelbiami varžybų nugalėtojai. Juos apdovanojo atminimo do
vanomis. Meninės programos metu vyko Daniūnų bendruomenės namų ir svečių
kolektyvų koncertas. Jaunimas iki išnaktų šėlo diskotekoje.
2005 m. Daniūnų bendruomenės namų vadove pradėjo dirbti Irena Živilienė.
Jai net nekilo minčių numarinti kaime gimusią gražią Žvejų šventės idėją. Švenčių
sėkmė lėmė, kad ji tapo tradicine kaimo švente. Susidomėjusi švente spauda rašė:
„Savaitgalį Daniūnuose vyko tradicinė Žvejų šventė. Varžytis panoro
rekordinis dalyvių skaičius, net 30, bet dėl nepalankių oro sąlygų,
menkos sėkmės kai kurie išsiskirstė dar nepasibaigus varžyboms.
Pirmąją vietą iškovojo azartiškiausias žvejys Vaidas Jasonas, kuris
pirmojo turo metu buvo antras, bet nenusileido kitiems ir jau antrus
Žvejų šventės vakaro
programa pradedama
,,piratų laive“.
Iš asm. archyvo
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Šventės rengėjai: Irena Živilienė, Daniūnų bendruomenės namų vadovė (pirma kairėje),
Valentinas Osipovas, Daniūnų bendruomenės pirmininkas (centre), Ramygalos seniūnijos
seniūno pavaduotojas Kęstutis Dangveckas (pirmas dešinėje) Žvejų šventės koncerto metu
Daniūnų
bendruomenės namai
(Ramygalos kultūros
centro filialas), įkurti
buvusiame vaikų
darželyje

metus buvo pripažintas geriausiu žveju. Vaikinas sugavo 31 žuvį,
svoris – 600 gramų.“
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Menkas laimikis
Ir kitais metais ankstų šeštadienio rytą prie Daniūnų tvenkinio susirinko
29 vyrai ir viena mergina. Jie abiejuose varžybų turuose galėjo varžytis ne tik
kaip daugiausia žuvies sugaunantys žvejai, bet ir kaip pagavę didžiausią laimikį.
Deja, daugelis dalyvių jau po pirmojo turo pamatė, kad diena jiems nesėkminga,
tačiau ne vienas tikėjosi, kad per antrąjį etapą ištrauks tinkamesnį žvejybai sek
torių; ten turėjo geriau kibti.
Pasak varžybų teisėjo Jono Jasono, galbūt pasitaikė nepalankus oras ar tie
siog buvo nesėkminga diena, nes daugeliui dalyvių per pirmąsias tris valandas
nepavyko sugauti nė vienos žuvies.
„Tikriausiai nepalankus oras, stiprus vėjas trukdė sėkmingai žvejoti, nes dalyviai sugavo tik po kelias žuvis. Kai kurie nusivylė
varžybomis, nebenorėjo varžytis, tačiau laukė, kol prasidės antrasis
etapas – burtų traukimo sektoriaus etapas. Visi tikėjosi sulaukti
didesnės sėkmės“, – sakė J. Jasonas.
Po pirmojo turo didžiausiu laimikiu galėjo pasigirti panevėžietis Vitalijus
Korolenka. Jis juokėsi, kad jo menkas laimikis yra didžiausias, tačiau daugiau
niekam nepavyko sugauti 12 žuvų, kurių svoris – 320 gramų. Po pirmojo etapo
antroje vietoje atsidūrė praėjusių metų nugalėtojas V. Jasonas. Jo laimikis – 10 žuvų,
svoris – 220 gramų.
Trečioje vietoje gan smarkiai atsilikę buvo daniūnietis Vitalijus Vaitkus ir iš
Rùklos atvykęs Albertas Rutkauskas. Jų sugautas laimikis svėrė vos po 80 gramų,
nors daugelis žvejų net ir tokiu žuvų kiekiu pasigirti negalėjo.

Apdovanojami ištvermingiausieji
2012 m. Žvejų šventė prasidėjo anksčiau nei įprastai. Jau penktą valandą
ryto į varžybas plūdine meškere rinkosi žvejai. Norą išmėginti jėgas naujoje aikš
telėje pareiškė aštuonios komandos iš Jotãinių, Vadõklių, Ramygalos, Dani¿nų.
Po iškilmingo atidarymo sveikinimo žodį tarė tada Panevėžio rajono savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatore dirbusi Loreta Kubiliūnienė. Prasidėjo įspūdingos ir
azartiškos varžybos. Visi rungtynių dalyviai ir stebėtojai buvo vaišinami žuviene,
išvirta kaimo savanorių iš ką tik sugautos žuvies. Žuvienė buvo kvapni ir skani.
2012 m. Žvejų šventėje pirmą vietą iškovojo V. Jasonas, jis sugavo 31 žuvį;
svoris – 600 gramų.
Antroji vieta teko V. Korolenko, jo laimikis tik 60 gramų buvo mažesnis nei
laimėtojo, tad prizinę vietą užėmusiam panevėžiečiui teko 50 litų prizas. Dainius
Kaminskas per paskutines varžybų valandas sugavo 320 gramų žuvų; pridėjus
pirmojo etapo laimikį (svėrė vos 40 gramų), iškovojo trečiąją vietą. D. Kaminskas
sugavo ir didžiausią žuvį – 160 gramų ešerį.
„Pernai sugavau 1 kilogramą ir 200 gramų žuvų, tačiau mano
pasirengimas padėjo išsiveržti į priekį. Kiekvienas žvejys turi savų
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Madas demonstruoja Daniūnų ,,manekenai“. Madingiausi metų kostiumai –
iš antrinių žaliavų (plastikinių butelių, skardinių, šiukšlių maišų)

paslapčių, reikia mokėti ne tik pasirinkti jauką, bet ir žinoti, kaip
privilioti žuvį į reikiamą vietą“, – sakė varžybų laimėtojas.
Antroje vietoje likęs V. Korolenka laikraščio „Sekundė“ žurnalistams sakė,
kad nevalgo žuvies, tačiau yra azartiškas žvejys ir mielai dalyvauja įvairiose
varžybose. Vyriškiui buvo juokinga, kad net kilogramo nesveriantis laimikis gali
pelnyti prizinę vietą.
„Ne kartą teko dalyvauti ir pasaulio lietuvių, ir Panevėžio žvejų
organizuojamose varžybose. Svarbiausia, kad pasisektų traukiant
burtus, kad atitektų geras sektorius. Tačiau jei nieko nelaimiu, irgi
nenusiviliu. Juk įdomu žvejoti, jausti azartą, nes nežinai, kaip gali
pasikeisti varžybų rezultatai“, – sakė V. Korolenka.
Paklaustas apie didžiausią jo laimikį, panevėžietis suskubo pasigirti, kad
kartą teko sugauti 9 kilogramų ir 200 gramų karpį, tačiau daugiau tokia sėkmė
nenusišypsojo, dažniausiai sugauna tik 1 ar 2 kilogramų lydekas.
Vakaro programos metu buvo apdovanoti žvejai, paskelbti paplūdimio
tinklinio varžybų nugalėtojai. Trečią vietą užėmė Jotainių komanda, antra buvo –
ramygaliečių I komanda. Pirmąją vietą iškovojo Ramygalos „Senjorų“ komanda.
Jos narys buvo ir Ramygalos seniūnas Valdas Chirv. Laimėtojus apdovanojo ir
sveikino Panevėžio rajono savivaldybės vicemeras Antanas Pocius. Šventės dalyvius
linksmino gausus būrys atlikėjų. Vakarą vainikavo diskoteka.
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Įdomūs teatralizuoti vaidinimai
Daniūnų švente besirūpinanti Bendruomenės namų vadovė Irena Živilienė
džiaugiasi, kad dažniausiai daug dėmesio skiriama teatralizuotiems vaidinimams,
kurie visada įspūdingi. Žiūrovai gali stebėti teatralizuotą Daniūnų paplūdimio
atidarymą, kai pasirodo tvenkinio dvasia, kelios undinės, o vėliau visi norintys
gali linksmintis koncerte ir diskotekoje. Daniūniečiams ir Žvejų šventės svečiams
dažnai koncertuoja Vilhelmina ir Virginijus Kazlauskai iš Staniūnų, Artas, ¨riškių
kaimo kapela, Daniūnų bendruomenės namų kolektyvai.
Vienas gražiausių šventės akcentų – Daniūnų paplūdimio atidarymas – visada
sulaukia daug dėmesio. Nors paplūdimio atidarymui itin priešinasi Neptūnas ir
undinės, tačiau Ramygalos seniūnijos seniūnas Valdas Chirv sugeba įtikinti, kad
tvenkinys itin reikalingas gyvenvietei, o čia besimaudantieji nebaido žuvų. Pasak
I. Živilienės, tokia kultūrinė programa visada paįvairina renginį, tad teatralizuotas
vaidinimas – pagrindinis šventės akcentas.
„Nors ir anksčiau buvo rengiama meninė programa, tačiau Daniūnuose nebuvo paplūdimio. Džiaugiuosi, kad ir varžybos, ir vaidinimai
sulaukia vis didesnio dėmesio, tik gaila, kad šventėje dažnai negali
dalyvauti kariškiai. O jie dažnai kariškoje virtuvėje vaišina renginio
svečius“, – sakė ji.
Renginį stebėjęs ir programoje aktyviai dalyvavęs V. Chirv pripažino, kad
šventė tampa vis populiaresnė, varžybų dalyvių skaičius dvigubai didesnis nei
prieš metus.
„Nors keletą metų šventė nebuvo rengiama, tačiau dabar jau antrus
metus prie Daniūnų tvenkinio sukviečiama vis daugiau norinčiųjų
pasivaržyti. Žmonės kalba, kad čia mažokai žuvies, tačiau juk svarbiausia, kad šventei rengiama ir kultūrinė programa, suteikiama tikro
sportinio azarto. Ši šventė skiriasi nuo kitų renginių tuo, kad ne
tik propaguojamos linksmybės, bet vyksta ir sportinė programa,“ –
sakė Valdas Chirv.
Būna, kad Daniūnuose surengtoje Žvejų šventėje iš meškeriotojų prigaudy
tų žuvų išvirtos žuvienės užtenka net keliems šimtams daniūniečių, svečiams iš
Ramygalos, Vadoklių pavaišinti.
Daniūnių bendruomenės namų organizuojamoje šventėje dažniausiai daly
vauja aštuoni žvejai mėgėjai. Jauniausiasis dalyvis – vos šešerių metų ramygalietis
Deimantas Marozas – irgi meškerioja, laimi kurią nors prizinę vietą.
Iš viso tvenkinyje prie pat Daniūnų bendruomenės būstinės meškeriotojai yra
sugavę 4 kilogramus 716 gramų žuvų – 259 ešeriukus, lynus, kuojas. Didžiausia
žuvis svėrė 127 gramus.
Dainius Kaminskas, šešiolikmetis daniūnietis, pagavęs 1 kilogramą 350 gra
mų žuvų, kartą tapo žvejų varžybų nugalėtojas. Antroji vieta atiteko 26 metų
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Darius Kaminskas
žvejoja Upytės
tvenkinyje

Panevėžyje gyvenančiam buvusiam daniūniečiui Ramūnui Nikštelei, sugavusiam
1 kilogramą 226 gramus žuvų.
Tik 8 gramais mažesniu laimikiu nei R. Nikštelės džiaugėsi pernykštis var
žybų čempionas. Ką tik statybų inžinieriaus diplomą gavęs daniūnietis Mantas
Osipovas užėmė trečiąją vietą.
Meškeriotojų varžybų teisėjas buvo Ramygalos gimnazijos kūno kultūros
mokytojas Egidijus Marozas.
Vienoje tokioje šventėje Ramyga
los kuopos šauliai lauko virtuvėje išvirė
šventės dalyviams kareiviškos grikių
košės, o daniūnietės moterys kitame
puode paruošė šviežios žuvienės. Pa
tiekalus susirinkusiesiems ant padėklų
nešiojo Daniūnų jaunimas.
Vakare koncertavo Ramygalos
kultūros centro vokalinis ansamblis ir
linijinių šokių kolektyvas, dainavo ir
grojo Ukmergės rajono Taujėnų mies
telio vaikai. Šventės dalyvius sužavė
jo neseniai susikūrusi Ėriškių kultūros
centro folkroko grupė „Mėnuo“.
2013 m. liepos šeštąją – Karaliaus
Mindaugo karūnavimo dieną – Daniū
nuose praūžė labai įdomi Kultūros ir
sporto diena. Šventė tradiciškai prasi
dėjo paplūdimio tinklinio varžybomis
Ramygalos seniūno taurei laimėti, vėliau
vyko smiginio ir rankos lenkimo varžy Ramūnas Nikštelė, Žvejų šventės prizininkas
bos. Sporto rungtyse dalyvavo daugiau (laimėjo II vietą)
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kaip šimtas įvairaus amžiaus dalyvių. Didelio dėmesio sulaukė ir tuo pat metu
vykdomas meno projektas ,,Geležinis vilkas“. Šalia tinklinio aikštelės įsikūrusiose
improvizuotose kūrybinėse dirbtuvėse buvo kuriamas paveikslas iš krepinio popieriaus
rutulėlių. Kūrybiniame procese dalyvavo ir mažas, ir jaunas, ir pagyvenęs. Šventės
dalyvius ir žiūrovus bendruomenės moterys vaišino čia išvirta gardžia žuviene.
Vakare buvo paskelbti ir apdovanoti rungčių nugalėtojai, pristatytas bendras
šventės dalyvių sukurtas paveikslas ,,Geležinis vilkas“. Koncerto metu žiūrovai
kartu su Ramygalos kultūros centro meno mėgėjais smagiai traukė dainas, šoko.
Tinklinio komandos varžėsi net šešias valandas, nugalėtoja tapo Jotainių
komanda (Donatas Adašiūnas, Mantas Šulcas, Žilvinas Boliauskas, Miglius Bikinas).
Ji buvo apdovanota Ramygalos seniūno Valdo Chirv įsteigta taure ir medaliais.
Antrąją vietą ir sidabro medalius iškovojo Uliūnų komanda, o bronza atiteko
ramygaliečių komandai „Trys“.
Smiginio varžybose buvo daug dalyvių. Moterų komandoje nepralenkiama
buvo Loreta Arcišauskaitė, vyrų – Edgaras Karitonis. Jiems ir atiteko Lietuvos
Respublikos Seimo nario Domo Petrulio taurė ir aktyvaus poilsio kuponai UNO
parke. Vakaro metu vyko įnirtingos rankų lenkimo bei virvės traukimo rungtys.
Virvės traukimo varžybas laimėjo ir Domo Petrulio taurę bei kvietimus į pramogų
parką iškovojo komanda ,,Pusė gesintuvo“ (Žilvinas Boliauskas, Mantas Šulcas).
Rankų laužimo rungtyje dalyvavo net 8 dalyviai, pirmą vietą laimėjo Audrius
Masiokas, antrą – Tadas Vaitkevičius, trečią – Vytautas Šukys. Įspūdingą taurę
ir medalius laimėtojams įsteigė Marius Šiugžda.
Renginio dalyviai ir žiūrovai buvo vaišinami Daniūnų moterų išvirta žu
viene iš Ramygalos šaulių kuopos pasiskolintoje lauko virtuvėje. Žuvienės valgy
tojai dalyvavo loterijoje, galėjo laimėti pramogų parko dovanų kuponą. Šilagalio
kultūros centro orkestras „Sklepučini“ (vadovas V. Vapsva) iškilmingai pradėjo
apdovanojimų vakarą puikiu koncertu. Dalyvavo ir ypač šilto palaikymo sulaukė
vokalinis ansamblis „Aušra“, solistės Sigutė Vaičiulytė ir Indrė Dubrovskytė, Rytis,
spalvotomis šviesomis ir dūmais nuspalvinęs gyvenvietės padangę.
Vakare buvo paskelbti ir apdovanoti rungčių nugalėtojai, pristatytas bendras
šventės dalyvių sukurtas paveikslas ,,Geležinis vilkas“. Koncerto metu žiūrovai
kartu su Ramygalos kultūros centro meno mėgėjais smagiai traukė dainas, šoko.
Šventę įprasmino visų šventės dalyvių bei žiūrovų skambiai ir nuoširdžiai
sugiedota ,,Tautiška giesmė“.
Šventėje dalyvavo labai daug jaunų žmonių, mažų vaikų. Bendruomenės
pirmininkas Valentinas Osipovas, paklaustas, kiek vaikų per metus gimė Daniū
nuose, skaičiaus nepasakė, bet priminė, kad Ramygalos gimnazijai greitai teks
pirkti papildomą autobusą vaikams iš Daniūnų vežioti.
Daniūniečiai labai dėkingi bendruomenės pirmininkui Valentinui Osipovui,
Daniūnų kaimo jaunimui, Ramygalos gimnazijai, Ramygalos seniūnijai, Ramygalos
šauliams, rungtynių teisėjams Rasai ir Egidijui Marozams, Neringai Rimkutei, daugy
bei savo gyventojų, padedančių organizuoti šias nuostabias šventes. Visi dėkingi ir
Mindaugui Marozui, seniūnijos sporto metodininkui, jo tėveliui Egidijui, sesei Ramintai
už puikiai organizuotas varžybas. Ir bendruomenės darbuotojoms: Linai, Karolinai,
Algimai, Irenos šauniai šeimynai. Visi tikisi, kad tokios šventės vyks dar daug metų.
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Debikonių kaimo praeities pabiros
Mindaugas Tamošiūnas

Debikonių kaimo laukai plyti į rytus nuo Ramôgalos – atstumas iki buvusio
valsčiaus centro yra 10 km. Tikėtina, kad kaip ir panašią žodžio šaknį turinčio
Debeikių miestelio, taip ir Debikonių (lenk. Debeikan, rus. Дебеканец) vietovardis
yra asmenvardinės kilmės1.
Nežinia, kada į kaimą atsikėlė pirmieji gyventojai, tačiau neabejotina, kad jis
mena senosios Lietuvos valstybės laikus. 1757 m. ši gyvenvietė priklausė Upôtės
pavieto rotmistro ir žirgininko titulines pareigybes turėjusiam ponui Ignotui Marcinkevičiui, gyvenusiam jam priklausiusių valdų centre – Aukštådvaryje (dab.
A¹ciškis). Už kiekvieną debikoniečių „dūmą“ (dūminę pirkią) dvarininkas, dirbęs
Upytės žemės teisme, anuomet turėjo sumokėti mokestį – 25 grašius2.
I. Marcinkevičius taip pat valdė ir netoliese stovėjusį Juškiškių palivarką3.
Vėlesniuose, XIX a. šaltiniuose, Debikonys minimi kaip Stebėkių dvaro dalis4.
Pastaroji valda dar 1687 m. priklausė jau minėtai bajorų Marcinkevičių
giminei5.
Manytina, kad XVIII a. iš Marcinkevičių Aukštadvarį perėmę garsios Ko
sakovskių giminės atstovai6 tapo ir Stebėkių dvaro, ir Debikonių savininkais.
XVI a. vykdytos valakų reformos metu Lietuvoje buvo pradėti formuoti
gatviniai kaimai. Debikonių kaimo gyventojų tvoromis aptverti gyvenamieji namai
taip pat buvo išrikiuoti abipus pagrindinės gatvės. Dalis jos buvo tiesi, dalis –
lenktos formos. Pietinė kaimo pusė, kurią nuo šiaurinės skyrė nedidelis raistelis,
apaugęs berželiais, kadaise vadinta Narušiškiu. Debikonių sodžiaus išskirstymas į
vienkiemius buvo gana vėlyvas – tai įvyko paskutiniais nepriklausomos Lietuvos
gyvavimo metais, Antrojo pasaulinio karo išvakarėse. Galbūt dėl šios priežasties iki šių dienų išliko gatvinio kaimo laikus menančios pagrindinės gatvės
fragmentas ir vienas senas gyvenamasis namas, apie 1878 m. statytas Adomo
Kadžio, apsigyvenusio Debikonyse, vedusio Mataušo Kiuberio dukrą Justiną. 1 Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė,
prieiga internete: http://lvvgdb.lki.lt/vietovardziai/
Senosios kaimo kapinės iki šiol stūkso
paieska.aspx (2015 08 29).
rytinėje buvusios pagrindinės gatvės 2 1757 m. Ignotui Marcinkevičiui išduotas kvitas apie
sumokėtus mokesčius Debikonių kaime, Juozo Daupusėje, greta kelio Stebėkiai-Žižmiai.
girdo istorinių aktų kolekcija, www.epaveldas.lt, l. 1.
Dauguma anuomet statytų paminklų 3 1758 m. Ignoto ir Benediktos Marcinkevičių raštas,
kuriuo jie išnuomoja Juškiškių palivarką Šilingams,
buvo mediniai, todėl beveik visi suten pat, l. 1.
nykę. Išlikęs vienintelis geležinis kry- 4 Debikonių kaimo geometrinis planas, Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 526, ap. 6, b. 3942, l. 1.
žius su betoniniu postamentu. Senieji
5
1687 m. Stanislovo Marcinkevičiaus iš Stebėkių
gyventojai tarpusavyje kalbėdavę, kad
sutartis su Kazimieru Cieslia dėl gyvenamojo namo
„kapeliuose palaidotas ponas“7.
statybos Juškiškių palivarke, Juozo Daugirdo istorinių
Debikoniečių branduolį sudarė 6 aktų kolekcija, www.epaveldas.lt, l. 1.
1808 m. Adomo Kozakausko rašto projektas dėl
valstiečiai, tačiau senosiose bažnytinėse
piniginio atsiskaitymo su Ignotu ir Ona Šiukštomis,
ten pat, l. 1.
metrikose užsimenama ir apie čia gy7
Iš Anicetos Mikėnienės (Virbalytės), gim. 1930 m.,
venusios „miestiečių“ luomo (į jį dažgyv. Debikonių k., atsiminimų, 2012 m. užrašytų
M. Tamošiūno.
niausiai buvo įrašomi nusigyvenę bajo546
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Pavasarininkų sąjungos sueiga. 1938 m. Iš asm. archyvo

rai, neįstengę nei dokumentais, nei gyvenimo būdu įrodyti savo giminės kilmingumo) atstovus – Antano Neknedavičiaus, Justino Matulevičiaus šeimas8.
XIX a. antrosios pusės metrikose minima Debikonyse gyvenusių bajorų
Mackevičių pavardė. Žinoma, takoskyra tarp smulkiųjų bajorų ir valstiečių nuolat menko. 1889 m. Napoleono Mackevičiaus ir Onos Jablonskaitės sūnui Juozui
neberūpėjo luominė skirtis – Debikonių kaime gyvenęs bajoras vedė kaimynę,
valstiečių Kazimiero ir Juozapotos Jarmulkų dukrą Kotryną9.
1861 m. panaikinus baudžiavą, valstiečiai pradėjo išpirkinėti dvarininkų valdas.
Ilgainiui sunyko Stebėkių dvaras. Jo žemes ir miškus įsigijo vietiniai gyventojai.
Debikonyse pasiturinčiai gyveno Kazimiero Pečeliūno ir Onos Vasiliauskaitės
šeima. Jų sūnaus, taip pat Kazimiero, carinės Rusijos okupacijos laikais ėjusio
kaimo seniūno (starostos) pareigas, o vokiečių okupacijos metais tapusio šaltyšiumi, gyvenamojo namo priebutis (gonkos) buvo įstiklintas. K. Pečeliūnas rūpinosi
Debikonių kaimo gyventojų reikalais, padėjo palaikyti tvarką. Anuomet vagys ar
mušeikos buvo baudžiami fizinėmis bausmėmis – plakami bizūnu. Prasikaltėliai,
žinodami apie laukiančią bausmę, kai juos vesdavo pas seniūną, stengėsi apsirengti
kuo storiau, kad mažiau skaudėtų. Beje, nesutarimais išsiskyrė ne tik vyrai. Caro
laikais į pietus nuo Debikonių kaimo, Pakščių pašonėje, gyveno viename iš dvarų
dirbusios moterys, nuolat konfliktavusios tarpusavyje, todėl aplinkiniai šią 8 1891–1917 m. Vadoklių Romos katalikų bažnyčios
(toliau – RKB) mirties metrikų knyga, www.epaveldas.
vietovę praminė „Kalamiesčiu“10.
lt, l. 28, 59, 63.
Dauguma debikoniečių pirkių 9 1867–1892 m. Vadoklių RKB santuokos metrikų
knyga, www.epaveldas.lt, l. 156.
praėjusio šimtmečio pradžioje vis dar
10
Iš Anicetos Mikėnienės (Virbalytės), gim. 1930 m.,
buvo dūminės – be kaminų. 1904 m.
gyv. Debikonių k., atsiminimų, 2012 m. užrašytų
užkurio teisėmis iš Žudžių į Debikonis
M. Tamošiūno.
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atsikėlęs ir Kotryną Kadžytę vedęs Kazimieras Mikėnas, būdamas taupus ir darbštus, sukaupė nemažai santaupų, atnaujino žmonos tėvo statytą namą, sumūrijo
kaminus. Anot Anicetos Mikėnienės, dalis vietinių stebėjosi tokiais įrenginiais ir
svarstė, kad kaimynas ant namo užkėlė šunis11.
Žinoma, teko ne tik rūpintis savo namų gerove, bet ir sunkiai dirbti, vykdyti
įvairias prievoles, tarnauti caro kariuomenėje. Debikonietis Juozas Jasas dalyvavo Pirmojo pasaulinio karo kovose. Seneliai kalbėdavo, kad prieš karą J. Jasas
esą susikivirčijo su tėvu. Pastarasis, supykęs ant sūnaus, tarė: „Kad tau ranka
nudžiūtų“. Ginčo metu išsprūdęs žodis netrukus virto realybe – į frontą išvykęs
J. Jasas buvo sužeistas ir neteko rankos11.
1918 m. atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, Lietuvos kariuomenė privalėjo
laisvę užtikrinti ginklu. Teko kovoti su trimis priešininkais: bolševikais, bermontininkais ir lietuvių teisės į atskirą valstybę nenorėjusiais pripažinti lenkais. Į raginimą ginti savo valstybę atsiliepė ir Lietuvos kariuomenės savanoriais tapo trys
debikoniečiai: Petras Dargužis, Tomas Isiūnas ir Juozas Miškinis12.
Nepriklausomybės metais debikoniečiai aktyviai jungėsi į visuomeninę veiklą – jaunimas priklausė Pavasarininkų organizacijai, vyresnieji – Šv. Pranciškaus
Trečiajam ordinui (tretininkams). Nors Debikoniai administraciniu atžvilgiu nuo seno
priklausė Ramygalos valsčiui, dvasiniu debikoniečių gyvenimu rūpinosi gerokai
arčiau stovėjusios Vadoklių bažnyčios klebonas. Įvairios apeigos vykdavo ne tik
parapijos centre, bet ir pačiuose Debikonyse. Eidami pro Pečeliūnų ir Mikėnų
sodybų ribose pastatytus religinio pobūdžio koplytstulpius ir senąsias kaimo kapinaites, kaimo žmonės giedodavo Visų Šventųjų litaniją. Darbų gausa netrukdė
linksmai leisti laiką, rengti gegužines ir vakarėlius. Pasamdytas kerdžius kartu
su piemenimis eidavo ganyti gyvulių. Kaime, be kita ko, buvo kalvė. Ten dirbęs
Vladas (Ladzis) Jarmulka aptarnavo apylinkių gyventojus, o auginamais žirgais
(keletą jų buvo pardavę kariuomenei ir kunigui) išsiskyrė Lietuvos kariuomenės
husarų pulko grandinis Viktoras Mikėnas ir jo brolis, pavasarininkas Juozapas.
Debikonyse taip pat gyveno Kubiliūnų, Povilonių, Kirdeikių, kelios Pečeliūnų
šeimos atšakos13.
Kiek seniau čia buvo sutinkami Aleksiūnų, Kisielių, Čiūtrų, Radzevičių
giminių atstovai14.
Pokario metais Debikonių kaimo kasdienybė, kaip ir daugumos kitų Lietuvos
kampelių, buvo pilna baimės, įtarumo ir nemigo naktų. Ne vienas debikonietis
slėpėsi miške ar tvarto kamaroje įrengtose slėptuvėse. Gretimame Užusienio 11 Iš Anicetos Mikėnienės (Virbalytės), gim. 1930 m.,
gyv. Debikonių k., atsiminimų, 2012 m. užrašytų
miške, Pilvino ežero ir pelkių apsuptyje,
M. Tamošiūno.
buvo partizanų bunkeriai ir stovyklos. 11 Iš Anicetos Mikėnienės (Virbalytės), gim. 1930 m.,
gyv. Debikonių k., atsiminimų, 2012 m. užrašytų
Debikoniečių pirkiose dažnai lankėsi
M. Tamošiūno.
jų vadas Danielius Vaitelis, apylinkėse 12 Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąrašas,
Versmė, prieiga per internetą: http://www.versme.
netrūkdavo ir susišaudymų. Prie Pelt/sav_a.htm (2015 08 29).
čeliūnų sodybos buvo nukautas par- 13 Iš Anicetos Mikėnienės (Virbalytės), gim. 1930 m.,
gyv. Debikonių k., atsiminimų, 2012 m. užrašytų
tizanas Maniukas Kadžys. Vietiniams
M. Tamošiūno.
gyventojams siaubą kėlė tikras sadis- 14 1891–1917
m. Vadoklių RKB mirties metrikų knyga,
tas – Ramygalos įgulos (garnizono) ar
www.epaveldas.lt, l. 28, 38, 46, 125.
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Debikonietės Salomėjos Pečeliūnaitės ir Kazimiero Kūčio vestuvės
Debikonyse. 1938 m. Iš asm. archyvo

„liaudies gynėjų“ (stribų) viršininkas Janavičius, Užusienio miške nužudęs partizanų
ryšininkę Salomėją Spurgienę, Gojelių miške nuplakęs paslapčių neišdavusią Emiliją
Jasaitę, pagaliais mušęs kitus apylinkės gyventojus, įtartus bendradarbiavimu su
miško broliais. Okupantų nemalonę užsitraukė ir debikonietis Kazys Vasiliauskas,
parūpindavęs aplinkiniams dokumentus su fiktyviais duomenimis. Jis, kaip ir
partizanų ryšininkė E. Jasaitė, iškentėjo sovietinio kalėjimo vargus15.
Į šiaurės vakarus nuo Debikonių, Bartkūnų kaimo link, vis dar dunkso
nedidelis miškelis, vietinių vadintas Laužete, kur prieglobstį partizaninio karo
laikais rasdavo laisvės kovotojai. Netoliese gyvenęs senolis Jokubaitis bendravo
su jais, teikė žinių, maitino. Miško „valymo“ metu Laužetėje buvo pastebėti bėgantys link Mikėnų ir Pečeliūnų sodybų partizanai. Jokubaitis įniršusių stribų
buvo sumuštas šautuvo buože ir netrukus mirė, o rezistentams taip pat nepavyko
pabėgti nuo mirties. Vienas iš jų krito pakirstas persekiotojų kulkų, o kitas, pribėgęs senąjį Mikėnų sodybos koplytstulpį, nebematydamas kitos išeities, pažvelgė
į jį ir nusišovė, nenorėdamas pakliūti į nelaisvę. Naujus, vos prieš kelias dienas
pasiūtus partizano Bliuvo iš Išlaužų kaimo batus netrukus pasisavino saugumiečių
viršininkas. Apieškojus žuvusiojo kišenes teko nusivilti – buvo rastas tik duonos
gabalėlis ir rožinis (rožančius)16.
Iš Anicetos Mikėnienės (Virbalytės), gim.
gyv. Debikonių k., atsiminimų, 2012 m.
M. Tamošiūno.
16
Iš Anicetos Mikėnienės (Virbalytės), gim.
gyv. Debikonių k., atsiminimų, 2012 m.
M. Tamošiūno.
15

1930 m.,
užrašytų
1930 m.,
užrašytų
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Didžioji Daukšynė
Jeronimas Laucius

Perfrazuojant visiems katalikams Laucių šeimos sodyba Daukšynėje, išlikusi
gerai žinomus žodžius ir juos pritaikant tik nuotraukoje. Iš asm. archyvo
Daukšônei (kaip, beje, ir daugeliui kitų
kaimų) galima pasakyti: „Čia, kur buvo namai, gyveno žmonės, dabar tik ariama ir sėjama.“
Neliko nė žymės, kur gyveno Lapinskų, Mikėnų, Kluonių, Laucių šeimos,
tik griuvėsiai likę, kur gyveno Bartusevičių, Linkevičių šeimos, keliose sodybose
„šeimininkauja“ žmonės, atvykę iš kitur.
Neliko ir tikrojo kaimo pavadinimo. Kiek gražių metų ten praleidau, nė karto
negirdėjau tariant Dauk–šý–nė. Visi žmonės tą gražų kaimą prie plento Panevėžýs–
Ka÷nas, prie vieškelio, einančio per Lik¸nus, Ókainius į Š¸tą, vadino Dauk–šy–nâ.
Teko matyti ne vieną netikslų kelių, elektros linijų, sklypų projektą. Tie
projektuotojai aiškiai patingėdavo atvykti į vietą ir savo akimis pamatyti kalnelį,
griovį ar ąžuolą. Jie tai „matė“ iš senų žemėlapių, planų, kuriuos rasdavo savo
kabinetuose. Ir Daukšynos kaimo vardas buvo perkrikštytas, gal pagal kalbininkų
svarstymus, gal tuomet jų galvose pynėsi žodžiai: purvynė, usnynė, kebekštynė. O gal
iš tiesų tie valdininkai paklausė, kaip žmonės tą kaimą vadina, paskambinę treškančiu telefonu. Telefonas trekštelėjo, galūnę nukando, ir gražus kaimo pavadinimas Daukšyna tapo Daukšynė. Mes paklūstame sprendimams – tegul bus Daukšynė!
Daukšynė – gražus kaimas. Jo viduryje – aukštais medžiais apsuptas parkas.
Čia vasaromis vykdavo gegužinės, šokiai. Pamenu, buvo įrengtos didelės sūpynės
ir mes įsisūpavę vos nepadarydavome „mirties kilpos“. Daukšynėje aš gyvenau ir
visus tuos studentavimo ir karjeros kilimo metus: nuo elektros meistro, gamyklos
vyriausiojo inžinieriaus iki savo svajonės išsipildymo – „Žvaigždutės“ žurnalo
vyriausiojo redaktoriaus, leidyklos „Trys žvaigždutės“ direktoriaus.
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Man tapus vyriausiuoju redakto- Antanina Ruzienė, vienintelė likusi savo
riumi, tėtis sakydavo: „Vis tiek, vaikeli, sodyboje senoji daukšynietė. Iš asm. archyvo
ten galėsi dirbti tik laikinai, juk tu inžinierius, o ne joks redaktorius.“ O aš jau ketvirtį amžiaus gyvenu redakcijos orbitoje,
nors mano kolegų vadovaujami žinomi vaikų literatūros leidiniai seniai bankrutavę – neliko „Genio“, „Moksleivio“, „Aitvaro“, „Jaunimo gretų“, o „Žvaigždutė“
„šviečia ir kurti kviečia“. Gal dėl to, kad tie kolegos buvo ne iš kaimų, o gal
dėl to, kad nesimokė elektrotechnikos mokslų.
Man elektrotechnika – tai generavimas. Generavimas ne tik elektros srovės,
bet ir minčių, idėjų, kūrybos džiaugsmo. Štai, tarsi patvirtindamas mano žodžius,
per „Marijos“ radiją Panevėžio vyskupas Kauneckas visiems pažįstamu balsu kalba,
kad jis Šventajame Rašte rado 1 037 kartus pakartotą žodį džiaugsmas. Šventai tikiu,
kad džiaugtis gyvenimu yra antroji žmogui duota dovana. Pirmoji – pats gyvenimas.
Džiaugsmingu balsu apie gyvenimą kalbėjo ir ekspedicijos metu prakalbinta
vienintelė likusi iš senųjų daukšyniečių Juozo Ruzo žmona Antanina. Dvi gražios
sodybos pačiame kaimo centre buvo brolių Jurgio ir Juozo Ruzų. Jurgio namuose
jau gyvena kiti žmonės, o jo dukros Laima ir Elvyra – miestuose. Antanina savo
vaikų Vytauto ir Virginijos sulaukia tik savaitgaliais, tačiau gyvenimu patenkinta.
Sava žemė padeda alsuoti gyvenimo džiaugsmu.
Ilgą laiką kaimo žmonės turėjo darbą šalia pastatytoje paukštidėje. Man ji
taip pat gerai pasitarnavo. Kai studentaudamas grįždavau į namus, Kauno politechnikos instituto (KPI) bendrabutyje atsirasdavau su lagaminu, pilnu šviežių
kiaušinių. O jų prisivalgius mokslas geriau lįsdavo į galvą. Taip paukštidė pasitarnavo ir mokslo reikmėms.
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Atėjus „amen“ sakymo kolūkiams metui, iš paukštidės „išskrido“ ir visi
viščiukai, tas kelias, einantis pro paukštynę, tapo nebetvarkomas, nebevalomas.
Mano tėvai būtų likę tarsi kokie robinzonai vidury užpustytų laukų.
Ne be didelio šviesaus atminimo kolūkio pirmininko Virmano Velikonio
pagalbos tėvus perkėliau į Aukštådvario gyvenvietę, o sodyba dar porą metų
liko stovėti, net ir sodas tebebrandino vaisius. Kai aš atvažiuodavau aplankyti
jau naujuose namuose gyvenčius tėvus, ateidavau ir į tuos negyvenamus, bet
tebestovinčius namus, ir vienas praleisdavau kurį laiką.
Kartą atvažiavęs iš Vilniaus nei namų, nei sodo neberadau. Tą įspūdį aprašiau novelėje „Požeminio sodo žydėjimas“ Nors ją ir vadinu novele, tačiau tai
tėra minčių, išvydus namų vietoje suartą lauką, aprašymas.

Požeminio sodo žydėjimas
Sugrįžęs iš kelionės, randi tėvo laišką, kuriame jis praneša, kad senieji namai jau nugriauti, daiktai pervežti į naują mūrinuką, o visa, kas netinkama, melioratoriai užkasė
vietoje. Tau gaila tėvo, kad jam vienam teko tvarkytis su talkininkais, gaila, kad nematei
griaunamų namų, nors tai tikriausiai būtų skaudžiai žeidę širdį.
Tu tikiesi pamatyti viršum laukų tebeplevenančią gimtųjų namų dvasią, ir, nejausdamas kelionės nuovargio, vėl sėdiesi į dvylikaaukščio namo kieme paliktą automobilį. Per
visą ilgą kelionę negali susikaupti, mintys krypsta į bereikšmių įvykių raizgalynę, bėga
nuo tolimų vaikystės prisiminimų, į kuriuos šiandien taip norėtum būti pakviestas. Ir
tik pasukęs iš plento į kadaise basomis išvaikščiotą vieškelį, tu visa siela pajunti artėjąs
prie gimtųjų namų slenksčio, kurio jau nėra.
Tereikėjo ties kryžkele, kur baigėsi pakelės medžiai, akimirkai užsimiršti, ir tu
aikteli, nebeišvydęs amžinai atmintin įsirėžusio vaizdo – tėvo sodinto sodo, pro medžius
baltuojančio kamino, šulinio svirties. Viduryje lygaus ražienų lauko juoduoja šviežiai
suartos žemės lopas. Ir tik tiek. Kur tu rasi tų gimtųjų namų dvasią? Kur jos ieškosi?
Atsisėdi ant melioratorių – senųjų sodybų duobkasių – nepajudinto didžiojo akmens,
ženklinusio sodo pradžią, ir žvilgsniu bėgi vaikystėje vaikščiotais takais.
Alyvinės obelys, serbentų krūmai, sodo gale – šulinys. Takelis į trobą, į svirną,
vingiuotas keliukas link dieną naktį ošiančio beržyno. Vedamas prisiminimų, regis, vėl
semi iš šulinio vandenį ir neši kaip akį pilną kibirą į senuosius namus. Netikėtai sustoji.
Kiemas išlinkęs į pailgą kupstą, panašėjantį į randais išvedžiotą, plikai kirptą kalinio
galvą. Erdvų ir tiesų, it bažnyčios grindys, atmintyje išlikusį kiemą tu lygini su tuo
kokčiai išsipūtusiu kupstu, ir staiga supranti, kad čia melioratorių bus palaidotas su
visomis šaknimis išrautas sodas. Tėvas apie tai juk ir rašė.
Nežinia, kokio impulso pastūmėtas, eini prie vieškelyje palikto automobilio, bagažinėje susirandi kastuvą ir, atsistojęs pačiame kiemo, tiksliau – kupsto, viduryje, imi kasti
duobę. Kastuvas lengvai sminga į purią žemę, monotoniškas darbas tave ramina.
Iš pradžių tu net nepastebi atkasęs obels šaką. Tik nuskynęs nuo jos raudoną
žemėtą obuolį, prisimeni, kurioje vietoje augusi ta obelis. Burnoje net pajunti jos sultingų rudeninių obuolių skonį. Ir tuomet visa siela supranti, kad stovi gimtųjų namų
ir sodo kapinyne. Tu dar įnirtingiau pluši kastuvu, ir greitai jo ašmenys atsitrenkia į
aprūkusią krosnies plytą, stogo čerpės nuolaužą, šulinio svirties kablį, kitų obelų šakas
su prinokusiais obuoliais.
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Gal požeminiame pasaulyje tokie deriniai nėra nei nerealūs, nei skaudūs, gal tik
tau, įpratusiam gyventi ankštame dešimto aukšto kambarėlyje, šiurpiai atrodo šulinio
svirtis ir obelų šakos vienoje krūvoje, gal požeminiame pasaulyje duoną kepusios krosnys
būna viršum samanoto čerpių stogo.
Užlyginęs duobę, sunkiu žingsniu grįžti prie automobilio...
Žmogus turtingas tiek, kiek jis turi save praturtinančių prisiminimų. Kaip
ir kiekvienam mąstančiam žmogui, man ir vaikystės prisiminimai, ir tėviškės
žmonių gyvenimas – dvasinis turtas, kūrybos versmė, kuri gaivina visą gyvenimą.
Tėvams persikėlus gyventi į naujus namus Aukštadvaryje, jiems buvo labai
neįprasta kūrenti krosnį, kai šilumą teikė metaliniai radiatoriai, kurie per naktį
galėjo ir užšalti. Tą ir mane slėgusį rūpestį aprašiau novelėje „Paskutinis glėbys“.
Visą amžių pragyvenusiems pačių pasistatytame mediniame name, atokiame vienkiemyje, čia, naujojoje gyvenvietėje, seniams atrodė daug kas neįprasta, ne taip, kaip turėtų,
anot jų, būti. Namai, lyg kokios silkės statinėje, stovėjo ankštai susigrūdę – kiemas prie
kiemo, langas į langą. Traukiančios šaltį ir drėgmę mūro sienos tik stiprino jų abiejų
reumatus, didino ir šiaip įkyrėjusį sąnarių skausmą. O ta fabrikinė krosnis rijo malkas
it koks devyngalvis slibinas, ir tie velnio išmislai centrinio šildymo radiatoriai bet kada
gali susprogti nuo šalčio, jei tik kiek pamažinsi malkų, ypač prieš žvarbią naktį.
Kadangi išsikraustydami iš senosios sodybos jie išpardavė gyvulius – nebebuvo
sveikatos prižiūrėti – kitų darbų, be krosnies kūrenimo, naujuosiuose namuose, gali sakyti, kaip ir nebuvo.
Įsmeigęs žvilgsnį į krosnies angoje besiraitančią liepsną, senis jusdavo iš ten kartu
su šiluma atplūstančius niekuomet ten, senajame vienkiemyje, nepatirto nerimo bangas,
sukeliančias jo senatviškų jausmų verpetus, kuriuose tai skęsdavo, tai vėl iškildavo iki
ašarų graudi mintis: juk krosnyje dega ne malkos, o senieji, jo paties kadaise pastatyti
namai. Ta liepsna, prieš kurią jis šildosi, bejėgiškai padėjęs ant kelių nudirbtas rankas, –
jo senųjų namų gaisro atšvaitai.
Ar galėjo jis tada, veždamas iš miško rąstus ir rinkdamas juos namo sienoms,
pamanyti, kad ateis laikas, kai buldozeris išvers tą savosiomis rankomis suręstą lizdą,
o pasamdyti talkininkai traktoriaus priekaboje atveš į naują kiemą tik krūvą samanotų
rąstų, apdūmijusių lentų, sulaužytų langų rėmų. Ar jis galėjo kada pamanyti, kad tai ir
bus visa, kas likę iš tų taip vargiai statytų namų, kuriuose, besidairant į besikeičiančius
laikus ir vienas po kito gimstančius, augančius ir išeinančius iš namų vaikus, praslinko
visas jo gyvenimas.
Toks apgailėtinas pats sau atrodė, stovėdamas prieš talkininkų į netvarkingą šūsnį
suverstus namus. Toks apgailėtinas jam pasirodė ir visas praėjęs gyvenimas. Štai nebeliko
namų, seniai nebėra nei jaunystės, nei sveikatos. Nėra ir vaikų. Jam atrodė, kad tuose
namuose augino ne savo, o kažkieno kito du berniukus ir mergaitę, kuriuos, maitinęs iki
tam tikro amžiaus, privalėjo atiduoti. Ir atidavė – du tvirtus kaip ąžuolus vyrus – fabrikams, mergaitę – girtuokliui vyrui ir siuvyklai. Nors ir kiek jis vaikščiojo po šviežiai
žvyruotą kiemą, tačiau niekaip negalėjo prisiminti, kada pasirašė tą susitarimą, pagal kurį
jo vaikai visam laikui turėjo likti kaip šunys, pririšti prie fabrikų ir siuvyklos. Taip pri553
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Prie savo namų sėdi Albinas Laucius (Jeronimo Lauciaus tėvas)
ir jo dvi seserys. 1964 m.
A. Laucius (antras dešinėje), „Versmės“ leidyklos organizuotos
lokalinių tyrimų ekspedicijos po Ramygalos kraštą dalyvis, diskutuoja
su ramygaliečiais (mokytoja Irena Zubauskiene (pirma dešinėje),
Vincu Šidlausku ir kt.) apie meninę kūrybą ir žmones.
Nuotraukos – iš asm. archyvo
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rišti, jog vos ne kartą per metus teįstengia iš ten ištrūkti ir atvažiuoti pas senus tėvus.
O gal dabar stojo tokie gudrūs laikai, kad jis, senis, nebegali jų suprasti?
Prisiminimai, į širdį priimti žodžiai, ne tik praturtina, bet gali pakeisti ir
visą gyvenimą. Mano tėvo Albino dažnai kartojamas priežodis buvo: „Nes Lauciai –
iš didžiųjų.“ Mama pykdavo už tai, broliai, sesuo nekreipdavo dėmesio, o aš tai
priėmiau kaip tikrą stebuklą. Nors žinojau, kad tėvas tebuvo kalvis, jo gimtasis
kaimas Utenõs rajone vadinosi Galakiai, nes ten buvo pati nederlingiausia žemė.
O tėvas savo tėvą, paprastą valstietį, teprisimena tiek, kad kai jam buvo dveji
metukai, jis užkėlė jį ant stalo, pabučiavo ir išėjo į karą – Pirmąjį pasaulinį. Ir
nežiūrint viso to „Lauciai – iš didžiųjų“…
Dabar susitikimuose su moksleiviais apie tai kalbėdamas sakau: „Kiekvieno
jūsų teisė laikyti save iš didžiųjų ar iš mažųjų. Rinkitės.“
Aš pasirinkau.
Mano atmintyje buvo ir liko Didieji Glebauska¤, Didžioji Daukšynė, Pati
didžiausia Ramôgala.
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Ėriškių kaimo senovė
Lina Budreikaitė

Iš kartos į kartą perduodama legenda apie ¨riškius. Pasakojama, kad
senovės lietuviai ilgai gynė savo tikėjimą, bet vieni anksčiau, kiti vėliau
priėmė krikštą. Sakoma, kad tose apylinkėse, kur dabar yra Ėriškiai, visi kaimai
priėmę krikštą, tik vieno kaimo gyventojai priešinosi. Jie ilgiausiai išsilaikė
be krikšto. Jie, lyg ir erškėčiai, nieko
nenorėjo prisileisti. Todėl ir pavadino
paskui tą kaimą Ėriškiais, panašiu į erškėčius vardu.
Apie Ėriškių žemėse gyvenusius
pagonis mena kapinės. Pasakojama, kad
ten, kur dabar stovi Ėriškių bažnyčia,
anksčiau buvo aukuras. Aplink jį augę
penki ąžuolai, neseniai nukirsti.
Livonijos žygių į Lietuvą, į Upô
tės kraštą, aprašymuose Ėriškiai dar
neminimi. Arba XIV amžiuje jų nebu- Ėriškių bažnyčia. Iš asm. archyvo
vo, arba jie likdavo ordino nenuniokoti. Ėriškių vardas pirmą kartą paminimas Upytės valsčiaus inventoriaus sąraše
1554–1556 metais. Tais metais Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje buvo vykdyta
valakų reforma. Šiame inventoriaus sąraše nurodoma, kad Ėriškių, Juškãičių,
Daukšiÿ ir Maldùčių kaimai sudarė Upytės valsčiaus Daukšių vaitystę. Ėriškių
gyvenvietė pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose minima 1585 metais.
Ėriškių kaime buvo 30 valakų žemės, iš jų 25 valakus paėmė valstiečiai.
Penki valakai geros žemės inventoriaus surašymo metu dar buvo nepaimti.
Valstiečiams buvo nustatytos tam tikros prievolės: činšo mokėti po 1 kapą
ir 16 grašių, o už pastotis, sargybas ir kitas karališkas prievoles – 15 grašių. Už
dvi statines avižų su nuvežimu – 20 grašių. Valstiečiai, kurie vėliau paims valakus, turės atlikti tas pačias prievoles.1
Inventoriuje surašyti po vieną valaką gavusių 25 valstiečių vardai su
tėvavardžiais ir pavardėmis: Misevičius, Benikūnas, Pacevičius, Januševičius,
Talevičius, Pročiūnas, Naruševičius, Stanevičius. XVII–XVIII amžių karai, maras
ir įvairios epidemijos sunaikino daug gyventojų, o į jų vietą atsikėlė kiti, todėl
nustatyti anų laikų gyventojų ryšį su šių dienų ėriškiečiais neįmanoma.
Feodalinio susiskaldymo laikotarpiu, kai Upytės paviete susidarė daug smulkių
feodalinių valdų, o valstybinės valdos
susmulkėjo, Ėriškių kaimas liko ir toliau 1 Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos
rankraščių skyrius, b. 2/132, 1. 222–223.
tarp valstybinių valdų. Jis priklausė
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Upytės seniūno jurisdikcijai, esančiai Panevėžio mieste. Taigi, Ėriškių gyventojai,
kaip karališkieji valstiečiai, nebuvo baudžiauninkai, mokėjo činšą.
1789 metų liustracija mini visų tuo laiku Ėriškių teritorijoje buvusių 19
kaimo ūkių (vadinasi, kai kurie iš jų tuo metu turėjo daugiau kaip valaką žemės) savininkų pavardes: Stanislovo Peleckio, Jono Lyberio, Antano Lyberio,
Juozo Rimo, Jono Mažeikos, Mataušienės, Kaupienės, Antano Drąsučio, Motiejaus
Drąsučio, Mykolo Kunsko, Juozo Kunsko, Jono Valonio, Baltramiejaus Valonio,
Juozo Valonio, Martyno Balčikonio, Antano Adomonio ir Andriaus Klikūno. Šios
pavardės rodo neabejotiną ryšį su šių dienų ėriškiečiais. Antai Balčikoniai, kurių
garsioji atžala – Juozas Balčikonis, buvo seni Ėriškių gyventojai.
Pažymėtina, kad XVIII amžiaus Ėriškiuose buvo ir smuklė.2
Tačiau kurioje vietoje, kas buvo jos savininkas, jokių žinių nėra. Tai reiškia,
kad gyventojai vietoje galėjo nusipirkti būtiniausių reikmenų, nes smuklė buvo
ir parduotuvė.
1795 metais Lietuvą prijungus prie Rusijos imperijos, Ėriškių kaimas priskirtas prie valstybinių valdų ir mokėjo činšą valstybei. 1861 metų vasario 19 dieną
įstatymas dėl baudžiavos panaikinimo ir žemių išpirkimo Ėriškių nepalietė, nes jų
gyventojai ir nebuvo baudžiauninkai. 1867 metų įstatymu valstybiniai valstiečiai,
taip pat ir ėriškiečiai, galėjo pirkti žemės nuosavybės teisėmis.
Dabar Ėriškiai – viena gyvenvietė, apimanti 50 ha žemės plotą. Iki 1970
metų Ėriškių teritorijoje buvo 26 kaimai: vienkiemiai, dvarai ir palivarkai. Stambesni – Ėriškiai, Ėriškºliai, Påpiškiai, Gėlainiai, Pãlivarkas, Sabóniai, Žaibgalâ,
Žvírbliai. Vienkiemiai – Radikoniai, Vitritriškis, Valatkiškis. Dvarų ir palivarkų
daugiausia buvo caro valdžios metais. Kai kurie dvarai buvo labai dideli, turėjo
po kelis šimtus hektarų. Dubulių dvarininkas Kraniauskas valdė apie 600 ha, nemažas buvo ir Roj¿nų dvaras – 220 ha. Tačiau laikui bėgant dvarponiai išdalijo,
išpardavė žemes, dvarai nyko.

Literatūra
Ruzas J. Ėriškių kolūkio istorija, 1981, t. 1.

2

Lietuvos Centrinis istorinis archyvas, Senųjų aktų knyga,
nr. 3358, 1. 28.
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Ėriškių daraktorė Vincenta Kraniauskaitė
Lina Budreikaitė

XIX a. antroje pusėje ¨riškiuose
veikė tik nelegalios, kitaip vadinamos
daraktorinės, mokyklos. 1864 m. uždraudus lietuviškas mokyklas, caro valdžia
mažai rūpinosi krašto, o ypač imperijos
pakraščių, švietimu. Viena žymiausių
šio krašto daraktorių – Vincenta Kraniauskaitė.
V. Kraniauskaitė gyveno Žvírb
lių kaime, prie seno kelio, vedančio į
Ramôgalą. Aplinkui buvo senos dūminės žmonių pirkelės ir skurdas, vargas
neišpasakytas. Žemės nederlingos, pelkynai su gandrais ir varlėmis. Liko labai
nedaug žinių apie V. Kraniauskaitės
šeimą, kilmę, jos vaikystę. Visi prisime
na ją jau senolę mokytoją-daraktorę.
Žmonės pasakojo, kad Vincutė
(taip ji dažniausiai buvo vadinama
kaime) labai norėjo mokytis. Tačiau
tėvai, nors ir nebuvo neturtingi, neleido. Matyt, manė, kad iš mokslo duonos nevalgys. Mokėsi Vincutė siuvėjos Daraktorė Vincenta Kraniauskaitė. Iš ĖJBPM
amato. Siūdama susipažino su įvairiais archyvo
žmonėmis, kurie atnešdavo jai knygų,
taip pati ir išmokusi skaityti bei rašyti. Knygų jai atveždavo ir kunigas Karolis
Garuckas. Vincenta prižiūrėdavo jo motiną. Kunigas mokėsi, į namus negrįždavo
po kelis mėnesius, o laiškus rašydavo Vincutės vardu. Ši, gavusi laiškus, žinodavo, kad jie skirti jo motinai ir jai perskaitydavo. Kai kunigo motina pasiligojo,
V. Kraniauskaitė ją nuolat lankė, rūpinosi. Vincenta labai mėgo skaityti. Iki pat
gyvenimo pabaigos skaitė be akinių, buvo šviesaus proto, turėjo labai gerą atmintį.
Kaime ją vadino „gyvu kalendoriumi“, nes žinojo visas žymias dienas, visas datas.
Vincutė rašto išmokė ne vieną ėriškietį, tarp jų ir garsųjį kalbininką, profesorių Juozą Balčikonį. Vaikus skaityti ir rašyti lietuviškai mokė iš maldaknygių
ar elementorių, be to, mokė ir bažnytinių giesmių bei maldų. Vaikai ateidavo ir
išeidavo po vieną. Sužinojusi, kad iš Ramygalos į Ėriškius atvyksta caro uriadnikas
Šavilinas, Vincenta įspėdavo vaikus nesirinkti. Draudžiamą literatūrą į Ėriškius
atveždavo vietos knygnešys Adomas Ladukas, kuris palaikė ryšius su knygnešiais
Kazimieru Ūdra ir Jurgiu Bieliniu. Tiesa, mergaičių mokymu tada niekas nesirūpino. Mokėsi tik berniukai, o ir jie nori eina, nori – ne. Taip daugelis ėriškiečių
bei aplinkinių kaimų gyventojų caro laikais liko beraščiai. Caro uriadniką Šaviliną
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pasiekdavo žinios, kad lietuviška spauda slepiama pas Vincutę, tačiau reikalą baigdavo pasakęs: „Žinau, žinau, kad pas tą moterį yra lietuviškų knygų, bet gaila moters.“
Vincutė buvusi nedidukė, labai kukli, smulkaus kūno sudėjimo, apvalaus
veido moteris. Bet iš jos trykšte tryško begalinė dvasinė tvirtybė. Ji turėjo daržą,
laikė karvę, užsiaugindavo paršelių. Kaimynai jai padėdavo šieną suvežti, mėšlą
iškratyti. Ji kaimynams skolinga irgi nelikdavo: priimdavo jų gyvulius žiemai į
savo tvartą, leido naudotis šuliniu. Įvairiais ūkiniais klausimais, buitiniais reikalais
ar sunegalavę žmonės kreipdavosi į ją. Kiek galėdama ji visus užjausdavo, padėdavo. Kaime ją vadino gerumo ir šviesos angelu. Kai mirdavo kaime žmogus, ji
niekieno neprašoma nueidavo pas kunigą ir užpirkdavo Mišias už mirusįjį.
Sekmadieniais Vincutė visada išsikepdavo ragaišio, dar ko nors pasiimdavo
ir po pamaldų eidavo lankyti ligonių ar šiaip sunkiai gyvenančių kaimynų. Ji
visada žinodavo, kurioje troboje motinos nelabai ką turi padėti ant stalo. Privirdavo virtinių ir nešdavo neturintiems.
Kunigas Miškinis kartą Vincutės paklausė, kodėl ji liko sena pana. Ji atsakė,
kad iš mažens buvo pasiryžusi netekėti ir kad dėl to nė kiek nesigaili. Sakėsi,
kad neprapuls tarp žmonių, nes čia ją gerbia. Ji labai mylėjo vaikus, nors savų
ir neturėjo. Niekada ant jų nepykdavo, nebardavo ir niekada tėvams neskųsdavo,
jei ir kokią eibę šie iškrėsdavo.
Turėjo Vincutė ir savo keistenybių. Atėjusi pas turtingesnius kaimynus, dažnai
patikrindavo puodus, kas juose yra. Ko jai reikėdavo, to ir pasiieškodavo. Net ir
į spinteles lįsdavo. Paklausus, ar norinti valgyti, visada atsakydavo nenorinti, bet
tuoj klausdavo, o kas yra valgyti. Ir visuomet tada valgydavo.
Žmonėse ji visada pasirodydavo švari, tvarkinga, pasitempusi. Jos drabužiai
būdavo labai švarūs, tvarkingi, moterų prašydavo, kad iškrakmolytų skarutes.
Tačiau namuose tvarkos nepaisė. Vos įžengusi į savo namus, nuo pat slenksčio
pradėdavo nusirenginėti ir mesdavo drabužius žemėn: nusimauna pirštines ir
meta, toliau krenta skarelė, kailinukai ir t. t. Kol nueina iki lovos, galima ir gultis.
O rytą labai patogu apsirengti viską iš eilės.
Dar Vincutė labai mėgdavo alų: jį užsivirindavo ir užbalindavo pienu. Išgerdavo stiklinę ir džiaugdavosi, kad jai nuo to stipriau. Dažnai alų gerdavo su
naminiu ragaišiu. Išgerdavo ir taurelę degtinės.
Kai reikėdavo pačiai Vincutei pagalbos, ji niekada tiesiai nesakydavo. Būdavo, ateis trobon, atsisės ant suolo, išsitrauks kokio nors savo gamybos gėrimo,
pastatys ant stalo ir tyli. Tai reiškė – Vincutei reikia pagalbos.
Per Antrąjį pasaulinį karą, kai 1941 metų birželį užskrido vokiečių lėktuvai
ir bombardavo Ėriškius, visi gyventojai buvo pasislėpę miškuose. Kaime liko tik
viena Vincutė. Ji taip pasitikėjo Apvaizda, kad nebijojo nė karo baisumų.
Kai karo metais rusų kareiviai apvogė Ėriškių bažnyčią, išnešė daug bažnytinių drabužių, Vincutė viena pirmųjų stengėsi padėti bažnyčiai. Pardavė net du
bekonus, užsakė pasiūti reikalingus drabužius. Dar skolino ir iš kaimynų pinigų,
kad galėtų sumokėti už tuos drabužius.
Savo prisiminimuose ėriškietė Valerija Peleckaitė-Dovydienė pasakojo, kad
1949 m. gegužės mėnesį ištrėmus jos tėvus į Sibirą, V. Kraniauskaitė nieko nepabūgusi verkdama pasitiko ją, grįžtančią iš Kauno, priėmė, rūpinosi, apnakvindino.
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Vakare namuose ją paslėpė, pagalvėmis apdėjo, kad tik stribai nesuimtų, o rytą
su ašaromis išlydėjo.
Žvirblių kaime nebuvo žmogaus, kuriam Vincutė nebūtų padėjusi. Ji buvo
iš turtingų namų, tačiau gyvenimo pabaigoje nieko nebeturėjo. Pavalgyti, pailsėti,
gauti nakvynę pas ją galėjo kiekvienas alkanas ar neturintis kur pasidėti žmogus.
Jai „įnamiai“ netrukdė gyventi. Senolė leido jos namuose jiems tvarkytis kaip
nori. Tik vieną moterį Vincutė yra paprašiusi išeiti. Mat ši apkaltinusi Vincutę
pavogus jos pinigus.
Ilgą laiką pas V. Kraniauskaitę tarnavo Aleksas Peleckas, Petras Krištanavičius. Moteris džiaugėsi jų darbu, stengėsi atsilyginti. Kai tekėjo P. Krištanavičiaus
dukra Janina, Vincutė net ir kraitį jai sukrovė: davė pagalvių, antklodžių.
Dažnai pas savo pirmąją mokytoją atvažiuodavo profesorius Juozas Balčikonis. Bet Vincutė juo nesididžiuodavo, buvo per daug kukli ir paprasta. Dažnai ją
lankydavo ir studentai, norėdavę daugiau sužinoti apie profesorių. Jie sustodavo į
eilę, o Vincutė, atsisėdusi ant slenksčio, kiekvienam ką nors įdomaus papasakodavo.
Kai Vincutė senatvėje pasiligojo, ja rūpinosi brolio dukterys. Vincutė turėjusi
brolį, kuris kadaise buvo turtingas, bet geros širdies. Gyveno jis už Naujåmiesčio,
Biržìlių kaime. Vincutei mirus, brolio dukros (brolio jau nebebuvo gyvo) pardavė
Vincutės namus Rimienei ir Kievinienei.
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Garuckų kaimas ir jo žmonės
Ona Čyplienė

Garucka¤ – kaimas Pånevėžio rajono savivaldybės teritorijoje, Ramôgalos
seniūnijoje, prie plento Ka÷nas–Panevėžýs, 0,2 km į rytus nuo Ramygalos miesto.
Per kaimą teka Upôtės upelis.
Gyventojų yra apie 349. Garuckų kaimas ribojasi vakaruose su Ramygalos
miesto žemėmis, šiaurės rytuose – su Sokìlių kaimu, rytuose – su Kunigíškių
kaimu, pietuose – su Naujådvario kaimo žemėmis.
Garuckų kaimas turi patogią geografinę padėtį, yra šalia Ramygalos miesto,
šalia magistralės Via Baltica. Per kaimą eina kelias į Vadokliùs, Ùkmergę, Vílnių.
Kraštovaizdyje vyrauja lygumos. Didumą Garuckų kaimo žemių užima gy
ventojų 3 ha asmeniniai ūkiai.
Garuckų kaime, pagal gyventojų surašymo duomenis, buvo: 1923 m. – 69
gyventojai; 1959 m. – 83 gyventojai; 1989 m. – 368 gyventojai; 2011 m. – 348
gyventojai.
1923 m. Garuckų kaimas priklausė Ramygalos valsčiui. Gyventojų sodybos
buvo atokiau nuo Ramygalos. Dauguma jų turėjo po 6 ha žemės. Tai Jonas Barzda,
Kazys Barzda, Petras Barzda, Povilas Kraujelis, Kazys Kraujelis, Stasys Kraujelis,
Vaclovas Kraujelis, Napolis Kraujelis.
Broliai Antanas ir Mykolas Janioniai turėjo apie 25 ha žemės.
Pagal gyventojų pasakojimus, partizaninio judėjimo čia nebuvo. Vienintelis
Kazys Janionis partizanavo. Po karo gyveno Kaune. Dirbo šukų fabrike, nes at
simenama, kad atveždavo į kaimą šukų.
Prasidėjus melioracijai, vienkiemių sodybos buvo naikinamos. Gyventojai
kėlėsi arčiau Ramygalos. Ksavera Kraujelytė-Janionienė pasakojo, kad pirmiausia
pasistatė namą Napolio Kraujelio šeima (apie 1958 m.). 1960 m. pradėjo namų
statybą Stasys Kraujelis, Vaclovas Kraujelis, Jonas Barzda. Brolių Antano ir Mykolo
Janionių sodyba, tvarkinga, prižiūrima, tebestovi ir dabar.
Dalis gyventojų išsikėlė į miestus.
Taip ir pradėjo didėti Garuckų gyvenvietė. Sovietų okupacijos laikais namus
statėsi ir iš kitų kaimų atvykę žmonės.
Buvo pastatytas medinis dviejų galų namas; jame buvo kolūkio kontora ir
kultūros namai. Vėliau jungiant kolūkius jis liko kaip gyvenamasis namas.
Gyvenvietę į dvi dalis skiria didelis melioracijos griovys.
Dabar Garuckų gyvenvietėje yra aštuonios gatvės. Dvi gatvės pavadintos
įžymių žmonių vardais: elementoriaus „Saulutė“ bendraautorio Adomo Čyplio ir
astronomo Antano Juškos vardais. Kitos gatvės pavadintos buvusių kaimų var
dais. Garuckų gatvėje – dvidešimt sodybų; A. Juškos gatvėje – penkios sodybos;
Liepų gatvėje – šešios sodybos; Sokelių gatvėje – vienuolika sodybų; Dubarų
gatvėje – dešimt sodybų; A. Čyplio gatvėje – dvidešimt devynios sodybos; Beržų
gatvėje – šešios sodybos; Obelynės gatvėje – penkios sodybos.
Gyvenvietėje stambių įstaigų nėra. Tik mažame kambarėlyje spraudžiasi
kooperatyvo „Šilažolė“ parduotuvėlė.
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Garuckų kaimo bendruomenė švenčia Derliaus šventę. Pirmoje eilėje
sėdi Ksavera Janionienė ir Genovaitės Zupkienės anūkės; antroje eilėje
(iš kairės) stovi: Bronė Pavilonienė, Genovaitė Zupkienė, Lidija
Vilniškienė, Elena Augulienė, Stasė Kraujelienė, Danutė Šidlauskienė,
Stasė Kučienė, Viktoras Balakauskas, Eugenijus Čyplys, Stefanija
Petrauskienė. Iš asm. archyvo
Garuckų kaimo gyventojai Pranė ir Stasys Kraujeliai (sėdi pirmoje
eilėje, centre) švenčia savo vestuvių 50-metį. Jų sūnūs Kostas,
Bronius ir dukra Vanda stovi antroje eilėje, dešinėje. Iš asm. archyvo
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Dvarų Garuckų kaime nebuvo. Kitataučių kaime taip pat nėra.
Visas kultūrinis gyvenimas vyksta Ramygaloje. Garuckų gyvenvietėje jau
daug metų vasarą organizuojamos kaimo šventės su menine programa, žaidimais.
Dalyvauja ne tik jaunimas, bet ir pagyvenę kaimo gyventojai. Šventes organizuoja
Ramygalos–Garuckų bendruomenės pirmininkė ir Garuckų seniūnaitė.
Jaunimas, baigęs Ramygalos gimnaziją, iš gimtinės dažniausiai išvažiuoja:
stoja į aukštąsias mokyklas, kiti išvyksta į užsienį. Dalis mergaičių, kol baigia
gimnaziją, gieda Ramygalos bažnyčios chore.
Dauguma Garuckų kaimo gyventojų yra pensinio amžiaus. Kai kurie ūki
ninkauja. Ona ir Juozas Pečeliai turi mišrų ūkį, augina ne tik grūdinių kultūrų,
bet ir turi melžiamų karvių fermą. Ūkininkai Jadvyga ir Albinas Pratusiai turi
apie 90 ha žemės, joje augina grūdines kultūras.
Įžymūs Garuckų kaimo žmonės: Virmantas Velikonis (1934 10 15–2012
02 15) – tris kadencijas buvo Seimo narys (1992–1996; 1996–2000; 2000–2004),
agronomas, politikas, dalyvavo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veikloje, skaitė
paskaitas žemės ūkio veiklos, plėtros ir strateginio plėtojimo klausimais įvai
riuose seminaruose, konferencijose, Ramygalos kolūkio pirmininkas (1992–1997);
už nuopelnus atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos valstybę apdovanotas Lietuvos
Nepriklausomybės medaliu, Lietuvos konkurso „Melioracija vakar, šiandien ir
rytoj“ trijų diplomų laureatas, Liaudies ūkio pasiekimų parodos aukso, sidabro ir
bronzos medalių laimėtojas. V. Velikonis buvo „Agronomų seklyčios“ pirmininkas.
2009 m. jam suteiktas Panevėžio rajono Garbės piliečio vardas. Buvo gerbiamas
ir mylimas paprastų žmonių. Jo dėka darbuotojams buvo gerinamos darbo sąly
gos, organizuojama renginių, kuriuose dalyvaudavo daug įžymių žmonių. Buvo
sukurtas Kraštiečių klubas.
Dabar Garuckų gyvenvietėje gyvena jo žmona Gražina ir dukra Žaneta
su šeima.
Algis Adašiūnas, Ramygalos gimnazijos direktorius, gyvena Garuckų gy
venvietės Adomo Čyplio gatvėje. Kartu su žmona augina dukrą ir sūnų. Dukra
labai gražiai groja fleita, per šventes groja ir Ramygalos bažnyčioje šv. Mišių
metu. Algis Adašiūnas labai doras, sąžiningas, paprastas žmogus. Jo visos gerosios
savybės perimtos iš tėvų. Tėvų jau nebėra, bet Stasį Adašiūną primena jo ranko
mis padarytas bažnyčios Didysis kryžius, įkeltas į Didįjį bokštą. Labai malonus
žmogus buvo. Kaip sakoma, geras rankas turėjo. Metalą lankstydavo. Jo padaryti
balkonų turėklai ne vieną namą puošia.
Garuckų kaime gyvena ir darbšti Antano ir Adelės Nikštelių šeima. Antanas Nikštelė gimė Truskavojì (1937 m.), valstiečio šeimoje. 1943 m. jiems teko
persikelti į Garuckų kaimą. Būdamas šešerių metų, A. Nikštelė neteko tėvo, augino
jį motina (Ona Labanauskaitė-Nikštelienė). Antanas mokėsi Ramygalos vidurinėje
mokykloje. Jo pirmosios mokytojos buvo Kizienė ir Kuodienė. Vėliau dirbo ,,Mūsų
laisvės“ kolūkyje traktorininku, statėsi namus.
Adelė Nikštelienė (Kulikauskaitė) gimė (1942 m.) Pašiliÿ kaime, dirbo
,,Mūsų laisvės“ kolūkyje paštininke, teko būti kolūkiete, dirbti Ramygalos pašte.
Jų šeimoje užaugo trys sūnūs: Arvydas, Vidmantas, Valentas, keturios dukterys:
Laima, Regina, Jūratė, Violeta. Visi vaikai mokėsi, įgijo specialybę.
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Adelės ir Antano Nikštelių šeima. Iš asm. archyvo

Adelė Kulikauskaitė (Nikštelienė) Pašilių kaimo „Vienybės“ kolūkio
laiškanešė. 1965 m.
Vidmanto (kairėje), Arvydo ir Valentino Nikštelių Pirmoji Komunija
Ramygalos bažnyčioje. Iš asm. archyvo
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Ramygalos seniūnijos
darbuotojai ir Ona
Čyplienė (trečia
kairėje)

O. Čyplienė ir jos
sūnūs Sigitas ir
Saulius savo namuose,
Garuckų kaime.
Iš asm. archyvo

Nikšelių kaimynai – Onos ir Eugenijos Čyplių šeima. Ona Čyplienė (Lelei
vytė), šio straipsnio autorė, mokėsi Klaipėdoje, Karsakiškyje, Kauno buhalterinės
apskaitos technikume. Dirbo kolūkio buhaltere, Ramygalos seniūnijos komunalinio
ūkio buhaltere iki 2010 m. Kartu su vyru Eugenijumi Čypliu užaugino du sūnus:
Sigitą ir Saulių. Sigitas tapo ūkininku Aukštadvaryje. Sūnus Saulius gyvena ir
dirba Vilniuje vadybininku. Ona ir Eugenijus Čypliai šiuo metu jau džiaugiasi
penkiais anūkais.
Jaunimo, emigravusio į užsienį iš Garuckų kaimo, yra nemažai.
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Ramygalos miesto – Garuckų kaimo
bendruomenė
Irena Zubauskienė

Ramôgalos miesto – Garuckÿ kaimo bendruomenė veiklą pradėjo 2003 m. vasario 7 d. Bendruomenės
buveinė – Ramygalos miesto biblioteka (Dariaus ir
Girėno g. 27).
Ramygalos miesto – Garuckų kaimo bendruomenė yra savarankiška, visuomeninė, pelno nesiekianti
organizacija, padedanti spręsti gyventojų socialines,
dvasines, kultūros, švietimo, sveikatos apsaugos ir
kt. problemas, siekianti bendradarbiauti su kitomis
seniūnijomis ir rajono, šalies bendruomenėmis, keistis
informacija, žiniomis ir patyrimu.
Bendruomenei vadovauti buvo išrinkta taryba:
pirmininkė – Ramygalos miesto bibliotekos vedėja
Vladislava Šegamogienė, nariai – įvairių specialybių
aktyvūs Ramygalos ir Garuckų kaimo žmonės.
Tarybos noras ir uždavinys – Ramygalos svajonių žemę nupiešti kuo šviesesnėmis spalvomis,
paruošti ir išleisti suvenyrinių leidinių, kalendorių
ir kt. apie Ramygalą ir ramygaliečius. Be to, Ramygala jau turi savo regalijas – vėliavą ir herbą, o Laisvės aikštėje – paminklinį akmenį, liudijantį, kad
2003 m. sausio 13 d. patvirtintas Ramygalos herbas –
ant vienos kojos stovintis gandras. 2003 m. spalio
4 d. Ramygala priimta į Europos miestų, herbuose
turinčių baltąjį gandrą, organizaciją – ESCO. Į Ramygalą atvyksta daug svečių; jie svetingai sutinkami, priimami.
Ramygalos miesto – Garuckų kaimo bendruomenės taryba kaupė medžiagą, nuotraukas, ieškojo
rėmėjų, rašė projektus, išleido spalvotą lankstinuką
„Ramygala“. Ramygaliečiai už paramą dėkingi Kredito
unijai „Ūkininkų viltis“.
2005 m. Ramygala šventė 635-ąsias metines.
Reikėjo didesnio leidinio, daugiau suvenyrų su Ramygalos simbolika.
Ilgai dirbo leidinio sudarytojai, lėšomis rėmė
„Ūkininkų viltis“, seniūnija ir kt., taip buvo išleistas
antras, papildytas lankstinukas „Ramygala“.
Bendruomenės tarybos nariai susitiko su rašytoju
Jeronimu Lauciumi. Ypač įsiminė jo mintys:

Ramygalos miesto –
Garuckų kaimo bendruomenės
pirmininkė Vladislava
Šegamogienė. Iš Ramygalos
bibliotekos (RB) archyvo

Paminklinis akmuo Laisvės
aikštėje Ramygalos įkūrimo
datai ir herbui atminti.
Iš RB archyvo
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Susitikimas su
keliautoju, alpinistu
Vladu Vitkausku

Bendruomenės
pirmininkė
V. Šegamogienė
(kairėje) pristato
ramygaliečiams
gydytoją, rašytoją
Filomeną Taunytę ir
jos naujausią knygą

Ramygaliečiai švenčia
aktoriaus Regimanto
Adomaičio 70-mečio
jubiliejų. Sveikina
Ramygalos seniūnas
Valdas Chirv.
Nuotraukos iš RB
archyvo
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„Žodžiai, pasakyti tematant kito akis, įsijaučiant į kito sielą, tie paprasti žodžiai,
daro stebuklus. Gerumo. Meilės. Grožio
stebuklus.
Jei suskaičiuotum visus suolelius,
ant kurių būtų galima prisėsti, tai pamatytum, kad jų pakaktų ir įsimylėjusiems, ir
meilę praradusiems, ir laimės ieškantiems,
ir norintiems pasidalyti savo laime, ir
paklydusiems minioje, ir patarimo laukiantiems, ir pavargusiems nuo vienatvės, ir
vienatvės ieškantiems. Suolelių daug. Jie
pakankamai ilgi, užtektų vietos ir Tau.
Prisėsk. Pažvelk kitam į akis.“
Bendruomenės tarybos pirmininkė Vladislava Šegamogienė su tarybos
nariais etnografinėje mokytojos Elenos
Nakutienės klėtelėje (veikia nuo 1980 m.)
suorganizavo iškilmingas ramygaliečių
delegacijos palydėtuves į Vokietiją, į
ESCO organizuotą šiaudinių figūrų kūrimo festivalį Storkove. Puikių įspūdžių
patyrė toje klėtelėje ir moterys – našlės, Skulptorius, paminklo Laisvės aikštėje autorius
Kazimieras Kisielis Ramygaloje. Iš RB archyvo
atėjusios į joms skirtą popietę.
Sėkmingi projektai-konkursai: „Eilėraščiai ir dainos apie Ramygalą“, fotokonkursas „Gandrai“, stovyklėlės (vaikų
užimtumo gerinimas) „Juodosios keramikos entuziastų darbai“, bilietų į filmą
pirkimas ir kt., „Auksarankių darbų paroda (mezgimas, siuvinėjimas, nėrimas,
V. Šegamogienė
(centre) dėkoja
Ramygalos šv. Jono
Krikštytojo bažnyčios
klebonui, garbės
kanauninkui
Edmundui Rinkevičiui
už surengtą savo
poezijos vakarą
Ramygalos bibliotekoje.
Iš RB archyvo
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„Versmės“ leidyklos Lietuvos tūkstantmečio jubiliejui skirtos pilietinės
akcijos „Lietuvos tūkstantmečio knygų kelias per Lietuvą“ vadovas
Petras Jonušas (pirmas kairėje), Ramygalos seniūnas V. Chirv (pirmas
dešinėje) ir bendruomenės pirmininkė V. Šegamogienė prie geltonojo
autobuso, atvykusio į Ramygalą. 2009 m. birželio 26 d. Iš RB archyvo

pynimas iš vytelių ir kt.)“, kraštotyrinės medžiagos kaupimas, konferencija „Ramygala laiko tėkmėje“, Elenos Gabulaitės atsiminimų knygos „Jaunystėn sugrįžus“
paruošimas ir išleidimas.
Kultūros svetainėje įvyko susitikimai su gydytoja Filomena Taunyte, keliautoju
alpinistu Vladu Vitkausku, aktoriumi Regimantu Adomaičiu, skulptoriumi Kazimieru Kisieliu – Panevėžio rajono Garbės piliečiu ir paminklo „Laisvė“ Ramygaloje
autoriumi, su poetu Vytautu Barausku ir ansambliu „Rig-dig-do“, su Ramygalos
poetu, tautodailininku, klebonu Edmundu Rinkevičiumi ir kt.
Laukdavo ramygaliečiai ir susitikimų su grįžusiais iš ekskursijų, festivalių,
kitų renginių. Ypač įdomiai pasakodavo seniūnas Valdas Chirv, mokytoja Laima
Kiškienė, buvęs Lietuvos Seimo narys Virmantas Velikonis ir kt.
Iš „Bendruomenės darbo kronikos“ (2003–2009) galima daug sužinoti apie
nuoširdų norą ir pastangas ugdyti meilę gimtajai Ramygalai, puošti ir garsinti ją.
Ramygalos gimnazijos direktorius Algis Adašiūnas su keliais mokiniais
viešėjo Europos Parlamente Strasbūre 2007 m. gegužės mėnesį. Jie parvežė europarlamentarės dr. Laimos Andrikienės linkėjimus:
„Mokykitės, būkite aktyvūs, gyvybingi, komunikabilūs, organizuokite, dalyvaukite, naudokitės visomis pasitaikančiomis galimybėmis pristatyti gimtąjį kraštą, nes jo ateitis – tik
jūsų rankose.“
2009 m. birželio 26 d. Lietuvos tūkstantmečio proga ramygaliečiai sutiko
keliaujantį autobusą „Knygų kelias per Lietuvą“, pasirašė simbolinę sutartį su
„Versmės“ leidykla paruošti ir išleisti apie savo kraštą knygą „Ramygala“.
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Naujas projektas „Bibliotekos – pažangai“, nauji kompiuteriai bibliotekoje ir
mokymasis bei mokymas jais naudotis... Darbų daugėja, artėja ketvirtasis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Jam kruopščiai pasiruošė Ramygalos miesto – Garuckų
kaimo bendruomenės tarybos pirmininkė Vladislava Zita Šegamogienė ir nustebino
visą tarybą, pareikšdama, kad atsistatydina... Už nuoširdų ilgametį darbą taryba jai net nuoširdžiai padėkoti nebuvo pasiruošusi, tik įteikė knygą „Gyvenimo
prasmė“. Taigi, 2009 m. spalio 9 d. bendruomenės pirmininkė, linkėdama sėkmės
naujai tarybai, pasakė: „Visa tai, kas gimsta iš gėrio ir grožio, lieka gėriu ir grožiu.
Tie, kas tai kuria, ir patys nuo to gerėja“. 2010 m. kovo 4 d. buvo išrinkta nauja
bendruomenės tarybos pirmininkė Rasa Marozienė.
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Glebauskų kaimas – man kaip Paryžius
Jeronimas Laucius

Žemė apvali, o jos centras kiekvienam yra ten, kur gimė. Man tas žemės
centras – Glebauskÿ kaimas, Glebauska¤. Sakoma, kad dvasiniam formavimuisi
svarbiausi pirmieji penkeri ar šešeri metai. Vadinasi, už tai, ką pasiekiau gyvenime, turėčiau (ir esu) būti dėkingas tai Glebauskų kaimo aplinkai, tėvams, tiems
anuomet Glebauskuosê gyvenusiems žmonėms.
Pirmasis ryškus mano prisiminimas, kai tėtis Albinas Laucius grįžo iš pradinėje mokykloje vykusio susirinkimo, kai jį žmonės išrinko kolūkio pirmininku.
Taip ir stovi akyse – tėtis grįžo, pasakė šią žinią, o mama – į ašaras. Juk kokie
laikai! Pokaris – 1951 metai, daug kas laukia amerikonų išvadavimo, tuomet jokių
prievarta suvarytų kolchozų vėl nebebus, o kas juose dirbs, sulauks bausmės ar
kulkos. O jau pirmininkas – tai pats pirmasis taikinys.
Tuose mamos žodžiuose daug tiesos. Tėtis buvo baigęs keturias pradžios
mokyklos klases, nors dirbo kalviu, tačiau buvo apsiskaitęs, šviesus žmogus. Be
to, mėgo ir pašnekėti. Taigi žmonės išrinko pirmininku.
Mamos žodžiai pildėsi. Ne sykį apsilankius naktiniams svečiams, jam teko
slėptis. Kartą mes su broliu Algirdu buvome kine, kurį rodė pradžios mokykloje.
Staiga motoriukas nutilo. Ekranas užgeso. Mes, išėję į mokyklos kiemą, pamatėme numestą rąstą šalia motoriuko, kuris gamino elektrą kino aparatūrai ir kurį
kažkas tuo rąstu sudaužė.
Buvo žiemos metas, tamsu. Pakelėje mus su broliu užstojo dvi žmogystos ir
paklausė, ar tėvas buvo kartu. Pasakėme, kad nebuvo, ir jiedu pradingo tamsoje.
Pasirodo, mama pasakė tiems naktiniams svečiams, kad Albinas išėjęs į
kiną, nors jis buvo namuose.
Taigi tas pirmininkavimas visiems kėlė pavojų: ir tėvui, ir mums visiems.
Įvertinęs tą padėtį kartu su kaimynu Paliliūnu, kurį visi buvo praminę Saliamonu, tėvas metams išvyko į Karêliją miško darbams. Per tuos metus Glebauskuose
tapo ramiau, nustojo laukti amerikonų, žmonės vargo tuose laukuose, šiaip taip
kūrėsi, stvėrėsi į gyvenimą.
Man tas gyvenimas buvo panašus į pasaką. Manau, kad visiems žmonėms
vaikystė yra ir lieka panaši į pasaką. Juk į vaiko pasaulį nepatenka jokių pasaulietinių ar vietinių problemų, suaugusių žmonių sumanytų žemės ar dangaus
dalybų. Vaikui priklauso viskas – visa žemė, visi upeliai, visos žvaigždės, visas
dangus. Matyt, žemė taptų rojumi, išnyktų karai, skurdas, jei žmonės išliktų vaikais.
Taigi apie skurdą. Statistikos duomenimis, 2012 m. kas penktas Lietuvos
gyventojas gyveno ties skurdo riba. Pagal tą skaičiuotę, ko gero, visas kaimas
ir visi kaimai anuomet gyveno skurde. Tačiau mes nežinojome, kas yra turtai,
oligarchai, todėl gyvenome paprasčiausiai žmoniškai, ir tiek.
Žaislą aš pamenu kone vienintelį. Tai buvo senas vokiško motociklo ratlankis. Mes stūmėme jį lazdele ir bėgome paskui jį. Būdavo be galo smagu. Dabar
suprantu – ir sveika. Be to, mes buvome kone visi „ginkluoti“. Žinojome, kur
vyko vokiečių ir rusų mūšiai – eidavome paskui traktorių ir lyg kuosos, kurios
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Šatkausko vestuvės Glebauskuose. Algirdas Laucius (Jeronimo Lauciaus brolis) sėdi priekyje;
Albinas Laucius (J. Lauciaus tėvas) sėdi antroje eilėje (trečias kairėje). 1955 m. Iš asm. archyvo
Glebauskų kaimo grėbėjos. 1955 m. Iš asm. archyvo
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ieškodavo sliekų, mes laukuose rinkdavome šovinius. Prisirinkę iš jų išpildavome
paraką ir iš sulenkto vamzdžio pasidarę „pistoletus” tapdavome „kariais”. Ačiū
Dievui, kad niekas iš mūsų nenukentėjo.
Dabar sunku tuo ir patikėti, bet Glebauskai turėjo savo biblioteką. Ji buvo
įkurta viename Paliliūnų namo gale. Aš ateidavau, o bibliotekininkas, vardu Bolesas, išrinkdavo man knygą – atversdavo pirmą pasitaikiusį puslapį, perskaitydavo
ir klausdavo, ar patinka.
Knygos man tikrai davė daug nuo pat mažumės. Ir dabar, kai pamatau
brolių Grimų pasakas, Kazio Binkio „Joną pas čigonus” ar kitus leidinius, pajuntu
tą vaikystėje patirtą ekstazę.
Knygos mokė svajoti, atverdavo naujus horizontus, vesdavo toli toli, už
Glebauskų, Jùtkiškių, Bùtkiškių.
Glebauskai turėjo ir savo pradinę mokyklą. Mokykla buvo su dvasia. O ta
dvasia buvo mokytojas Nemanis. Jis gyveno Ramôgaloje ir kasdien dviračiu atvažiuodavo į mūsų mokyklą. Mes būreliu bėgdavome jo pasitikti. Jis nulipdavo nuo
dviračio ir kartu su mumis eidavo ką nors pasakodamas. Mokykloje buvo keturios
suolų eilės – kiekviena eilė – atskira klasė. Pamenu, kai pirmą kartą atėjau Rugsėjo 1-ąją į mokyklą, mane pasodino pirmoje eilėje, prie durų. Tačiau per pirmą
pamoką, kai pirmokams ėmė rodyti medines kaladėles su raidėmis, aš pasakiau,
kad jau skaitau knygas. Tuomet mane pasodino į antrą eilę – perkėlė į antrą
klasę. Taigi aš iki pat vidurinės mokyklos baigimo klasėje būdavau jauniausias.
Kaimo mokykla taip pat yra vertybė, nes toje mažoje aplinkoje esi matomas,
suprantamas, be to, pats gali mokytis iš kitų elgesio, kitų patyrimo, nes buvo įprasta
dalytis, tartis, žaisti kartu. Mokyklą prisimenu kaip mielą gyvenimo pažinimo etapą.
Buvome visi pašiurpę, kai ekspedicijos metu užvažiavome į buvusią mokyklą
ir ją, išsikėlus gyventojams į miestą, radome vandališkai nuniokotą, apleistą. Iš
kur atsiranda žmonėse tas pykčio, naikinimo virusas?
Mano akimis, didelis įvykis kaime buvo melioracija. Ne tiek melioracija,
kiek tas didžiulis ekskavatorius, kuris iškasė tokį griovį, kuriame po poros metų
mes net lydekų pagaudavome. Jas gaudydavome tomis paprasčiausiomis kraitėmis,
į kurias per bulviakasį rinkdavome bulves. Vienas mūsų tą kraitę įstatydavo į
griovio dugnu tekantį vandenį, o kitas, nuėjęs apie 20–30 metrų, pagaliu gąsdindamas žuvis, jas įvarydavo į krepšį.
Dabar tame griovyje žuvų nebėra, matyt, dėl naudojamų trąšų, bet noras
taip pažvejoti mane apima kaskart, kai vaikštinėju tomis vietomis.
Iš man labiau įsimenančių glebauskiečių žmonių yra Kievinai, Paliliūnai,
Tevelioniai, Galinevičiai, Janoniai, Gabulai, Šatkauskai, Dumbruckiai.
Paliliūnas, tas, kuris buvo pramintas Saliamonu, įžymus tuo, kad vienintelė
jo troba buvo dūminė. Man tai buvo be galo įdomu. Nors troba dūminė, bet
mano atsiminimai vieni šviesiausių. Vienas jo sūnų turėjo fotoaparatą „Liubitel”,
kuriam nereikėjo jokio didintuvo ar elektros šviesos. Išryškintos fotojuostos kadrą
perkeldavo ant fotopopieriaus vakaro saulei šviečiant į langą.
Juozas Paliliūnas toje dūminėje troboje pasidarė sau „svetainę“. Lentomis
atsitvėrė trobos kampą su vienu langu. Susikalė lovą ir sau ponavo. Be to, jis
mums sekdavo pasakas ir papasakodavo visokių nutikimų.
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Glebauskų pradinės mokyklos pradinukai
ir jų mokytoja Kizienė. 1937 m.
Iš Kizytės-Bartkienės asm. archyvo

Glebauskų pradinės mokyklos ketvirtokai
ir mokytojas Petras Nemanis po egzaminų.
1956 m. gegužės 31 d. Iš asm. archyvo
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Glebauskiečio Petro Galinevičiaus, kalvio (Jeronimo Lauciaus motinos
brolio), vestuvės Glebauskuose. 1946 m. Iš asm. archyvo

Petras Galinevičius buvo mano mamos brolis. Jis gyveno nuošaliau, prie
miško, turėjo kalvę ir avilių. Ten aš visada gaudavau medaus. Kai jis su žmona
paprastai per A¹ciškyje vykstančius Prancinkulio atlaidus išeidavo dviem dienoms,
tai manęs, septynmečio, prašydavo pasaugoti namus. Tai man labai patikdavo. Jie
turėjo lempinį radijo imtuvą „Rodina“, ir aš galėjau sukinėti rankenėlę ir keliauti
po pasaulio radijo stotis. Tačiau naktį būdavo baisoka, bet aš niekam nenorėjau
pasakyti, kad baisu, ir sutikdavau „eiti namų sargybos“. Pamenu, kartą nuėjau pas
kaimyną Janonį. Taip iki šiol matau jį, sėdintį ant slenksčio, apšviestą vakaro
šviesos ir sakantį: „Matai, jau diena visa valanda sutrumpėjo.“ Ir dabar žinau, kad
rugpjūčio antra diena visa valanda trumpesnė.
Jau seniai neliko nei to senolio Janonio, nei Gabulų sodybos. Patys Galinevičiai išsikėlė į puikius namus Aukštådvaryje. Ten dabar šeimininkauja sūnus
Eugenijus su žmona Vale. Jų dukra Daina gyvena Panevėžyjê, o Jolanta – Kaunê.
Pats šeimininkas Eugenijus baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, grįžo į tėviškę,
dirbo kolūkyje, dabar bendrovėje yra vadovaujantis darbuotojas.
Skaudu prisiminti Antano Paliliūno likimą. Jo namuose kažkada buvo įkurta
ta kaimo biblioteka. Jis gyveno gražiai, taupiai. Vedė gana vėlai, sulaukęs 40 metų.
Kartą 2000 m., man tradiciškai beeinant į Prancinkulio atlaidus, Antanas mane pasivijo, važiuodamas dviračiu, nulipo nuo jo ir eidamas pasakojo Glebauskų kaimo
istoriją. Mudu sutarėme, kad kitąmet aš ateisiu pas jį ir užrašysiu jo pasakojimą.
Deja, to neteko padaryti. Praėjus porai mėnesių po mūsų pokalbio, jis ir jo
žmona buvo apiplėšti ir žiauriai nužudyti savo namuose.
Taip ir nebeliko to vienintelio istorijos laidininko. Istorijas reikia užrašyti,
užfiksuoti neatidėliojant. Šaunuolė „Versmės” leidykla, kad atlieka tą šventą darbą.
Kaimas turėjo ir savo kirpėją, ir savo siuvėją. O ausdavo, rodos, kiekvienuose namuose. Ir dabar matau, kaip renkamas varstotas, kaip minami pedalai,
kaip laksto šaudyklė, kaip mama išima audeklą.
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Kolūkio Glebauskuose fermos vedėjas ir darbuotojos su sniego pilnais
kibirais prie Vėtos namų. Veronika Laucienė (Jeronimo Lauciaus
motina) stovi pirma dešinėje. 1958 m. Iš asm. archyvo

Sakoma, kad kiekvienas kaimas turi ir savo pasileidėlę, tačiau aš prisimenu
visus glebauskiečius ir glebauskietes kaip dorus, mielus, darbščius žmones.
Kaimas švęsdavo visas religines šventes, minėdavo ne gimimo, bet vardo
dienas. Mano mamos vardas Veronika – jos diena – liepos devintoji. Tą rytą jau
būdavo draugių nupintas ąžuolų vainikas ir prikaltas prie durų.
Ir girtuoklių kaime nebuvo. Šventėms žmogus pasidarydavo naminio alučio,
pastatydavo ant stalo uzboną (ąsotį) ir liedavosi kalbos, kartais liūdnokos, kartais
linksmos, bet visos apie gyvenimą, apie žmones.
O tų žmonių, gyventojų surašymo duomenimis, 1923 m. Glebauskuose gyveno 76, 1959 m. – 33, o 2011 m. teliko 16 gyventojų ir… Ąžuolas.
Tas Ąžuolas ženklina Dumbrickių sodybos vietą. Tuose Dumbrickių namuose
1945-ųjų žiemą buvo trumpai apsigyvenę mano tėvai. Per šv. Kalėdas čia aš ir
išvydau pasaulį. Tėvas, imdamas metrikus, įrašė gimimo datą: 1946 m. sausio 1 d.
Jis manė, kad atėjus laikui tarnauti armijoje, aš turėsiu papildomus metus likti
namie. Baigęs Ramygalos vidurinę mokyklą, iškart įstojau į Kauno politechnikos
institutą, iš kurios, vienintelės aukštosios mokyklos, eiti į armiją tarnauti nereikėjo. Taigi ir tėvo „gudrybe“ su gimimo data pasinaudoti nereikėjo, o aš švenčiu
gimimo dieną ir per Kalėdas, ir per Naujuosius metus.
Dumbrickių šeima viso labo tebuvo motina ir sūnus Kazys, metais už mane
vyresnis. Mes su juo ilgokai draugavome, žiemą, patys pasidarę pačiūžas ant
vienos kojos, o ant kitos – „kirstukus”, čiuožinėdavome ant ledo, žaisdavome
pačių sugalvotus žaidimus.
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Paskui Dumbrickiai išsikėlė gyventi kitur, neliko nei jų namų, nei šulinio,
nei sodo, o Ąžuolas tebežaliuoja ligi šiol.
Kada besilankyčiau Ramygaloje ar važiuočiau pro šalį, visada užsuku prie
to Ąžuolo ir akyse vėl matau tuos vaikystės Glebauskus, regiu seniai nebegyvenančius žmones, girdžiu jų kalbas, mintyse vaikštau nebesamais takais.
Keista, bet po tų susitikimų su Ąžuolu man likimas visada padovanoja
kokią nors dovaną, naują idėją, sėkmę leidyklai.
Apmąstydamas savo ir kitų žmonių gyvenimą atradau keistą dėsnį. Tie,
kurie myli savo gimtinę, brangina savo gimtas žemės vietas, dėkingi tėvams už
duotą gyvybę, už gyvenimo pamokas, būna ir likimo apdovanoti.
O gal ta likimo dovana tėra vienintelė – meilė gyvenimui.

577

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

Gudelių kaimas
Julius Gvergždys
Ramygalos kraštas
XIX a. carinės
Rusijos žemėlapyje

Pasukus iš Via Baltica automagistralės į Ramôgalą, pakilus Vadõklių gatve
iki miesto centro ir toliau važiuojant kryptimi Ramygala–Krekenavâ, už kilometro
yra pirmoji kryžkelė, kur atsišakoja vieškelis į kairę, vedantis į Pašiliÿ kaimą. Taip
rodo tos kryžkelės rodyklė. Tačiau pirmiau nei pateksite į Pašilių kaimą, reikės
pravažiuoti Gudìlių kaimą. Tiksliau šiandien to kaimo likę vos penkios sodybos.
Ir tiktai dviejose iš jų gyvena trys tikrieji buvusio Gudelių kaimo gyventojai:
Vladas Kalvaitis, Antanas Kalvaitis ir Marija Šlekytė-Dūdienė. O carinės Rusijos
Kauno gubernijos statistikos komiteto duomenimis, Gudelių kaime 1903 metais
gyveno 130 gyventojų. Per šimtą metų buvęs kaimas išnyko.
Iki pirmosios Nepriklausomybės Gudelių kaimas buvo gatvinio tipo. Tai tipiška
Lietuvos žemdirbių gyvenvietė, kurią sudarė viena gatvė (kelias), palei kurią buvo
išsidėsčiusios žmonių sodybos. Vienos trobos stovėjo išilgai gatvės, kitos – galu į
gatvę. Tokio tipo gyvenvietės Lietuvoje formavosi pagal Vakarų Europos pavyzdį.
Tokie kaimai buvo paplitę Vokietijoje, taip pat Lenkijoje, Estijoje ir Lietuvoje.
Kaimo trobos nepriklausomoje Lietuvoje visos buvo medinės ir daugiausia
šiaudiniais stogais. Turtingesni kaimiečiai namų stogus dengė specialiomis skiedromis, o kai kurie gyvenamojo namo stogus jau dengė ir čerpėmis.
Vienkiemių sodybas dažniausiai sudarė keturi pastatai: gyvenamasis namas,
tvartas, klojimas ir klėtis. Gyvenamajame name būdavo miegamasis, virtuvė, didysis
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kambarys ir svetainė. Vargingesnių sodiečių gyvenamajame name būdavo virtuvė,
o likusi erdvė pertvaromis buvo padalijama į didįjį kambarį ir miegamąjį. Kai
kurie gyvenamieji namai buvo dviejų galų. Pradžioje ne visose trobose grindys
buvo, tiktai asla, plūktos molinės grindys. Vėliau aslos išnyko.
Gudelių kaimas įsikūręs Lietuvos vidurio žemumoje. Jos plotis siekia iki 100
kilometrų, o absoliutus aukštis viduryje neviršija 80–90 metrų, šiaurėje – 50–60
metrų, vakaruose – 35–40 metrų. Taigi Gudelių kaimą iš visų pusių supo balos.
Tarp Ramygalos ir Gudelių kaimo driekėsi Ža»čių bala, šiaurės vakaruose plytėjo gyventojų vadinamas Júodvalkis (pievos), vakaruose telkšo Gudelių ežeras.
Kažkodėl informaciniuose šaltiniuose šis ežeras vadinamas Liìležeriu, nors vietos
gyventojai jo niekada taip nevadino. Ežero plotas – 28 hektarai. Tas ežeras yra
su linguojančiais krantais, užpelkėjęs. Vaikščiojant jo pakrantėmis, reikia būti atsargiam, nes yra daug ekečių, į kurias galima pakliūti. Ežere labai gausu dėlių,
kurias kaimo gyventojai naudodavo nuo vočių: uždėdavo dėlę ant prakiurusios
voties, ir ji taip pradėdavo gerti kraują iš voties, kad net visa sulįsdavo į jos vidų.
Liūne rudenį prisirpdavo daugybė spalgenų, taip spanguoles vadino vietinės
moterys. Koks skanumynas yra spanguolių kisielius! Atėjus žiemai, laukdavome,
kada bus verdamas tas kisielius, todėl Kalėdos mums būdavo laukiamiausia žiemos šventė.
Greta Gudelių ežero tyvuliuoja Gudeliùkų ežeras, kurio plotas 2,5 hektaro.
Dabar tas ežeras jau užakęs. Už kelių šimtų metrų, į pietus nuo Gudelių ežero,
yra nedidelis Pašiliÿ ežeras. Senovėje tie trys ežerai sudarė vieną ežerą.
Gudelių ežeras kaimo žmonėms vasarą buvo pagrindinė maudynių ir skalbimo vieta. Labai minkštas ežero vanduo moterims labai tiko skalbti prakaito
įsigėrusius drabužius. Be muilo, jokių kitų skalbimo priemonių nenaudota, o ir
muilas dažnai būdavo namų gamybos. Ežero vandenyje išplauti lininiai marškiniai
ir patalynė būdavo balti, kaip medvilniniai.
Tačiau ežeras buvo ir klastingas. Be gausybės liūne tykančių ekečių, ežeras
aukų tykojo ir žiemos metu. Prisimenu vieną atvejį, kai mums, trims vienmečiams
draugams, vieną žiemą čiuožinėjimas ant ežero vos nesibaigė tragedija.
Buvo gal lapkričio pabaiga ar gruodžio pradžia – visos balos ir grioviai
jau gerai įšalę. Mums tuomet buvo labai smagu čiuožinėti su pačiūžomis, nes
ant visų balų ir grioviuose plytėjo ledas. Mes trise sutarėme išbandyti ežero ledą.
Pamanykite, toks plotas, net apie 30 hektarų! Balomis ir grioviais nusigavome iki
ežero. Pasileidome ant jo išilgai ir skersai. Ledas plynas, kaip stiklas. Pietinėje
ežero pusėje buvo daug dumblo ir mažai vandens, ledas ten plonytis. Mes nuo
šiaurinės ežero pusės pasileidome trise visu greičiu link tos pavojingos vietos.
Vienas iš mūsų, Bronius Butavičius, čiuožė gal kokius 10–15 metrų priekyje. Ir
ties ta vieta pamačiau, kad po jo pačiūžomis pradėjo linkti ledas. Ačiū Dievui,
kad susiorientavau ir nesavu balsu sušukau: „Broniau, ledas lūžta!“ Jis irgi akies
mirksniu sureagavo ir staigiu viražu į vakarus spėjo iščiuožti iš tos pavojingos
vietos. Kaip dūmėme iš ežero namo, net neatsigręždami atgal! Daugiau tą žiemą
ant ežero kojos jau nekėlėme. Apskritai jokių nelaimių ežere nėra buvę.
Tarp šio ežero ir Gudelių kaimo driekiasi nedidelis miškas, vadinamas
Tverkimu – pagrindinis riešutų, aviečių tiekėjas kaimo gyventojams.
579

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

Iš pietų pusės Gudelių kaimo žemės ribojasi su gretimo Pašilių kaimo
žemėmis. Pietryčiuose Gudelių kaimas ribojasi su Epušoto bei Gaidų (jau išnykusiais) kaimais, šiaurės rytuose susieina su Raukštónių kaimu, o šiaurėje – su
Gudeliùkų (taip pat jau išnykusiu) kaimu. Tarp buvusios Ža»čių balos ir Gudelių
kaimo auga nedidelis miškelis, vadinamas Bartu.
Už Gudelių ežero bei šiaurės vakaruose ošia Pašilių miškas, anais laikais
gyventojų vadintas giria. Šiaurės vakarinė girios dalis yra labai pelkėta, todėl
gudeliečiai ją vadino Giltinėlės lieknu. Jame žiemą labai dažnai būdavo girdėti
vilkų staugimas, kuris mums, vaikams, keldavo šiurpulį, tad nakčia vaikščioti
nelabai drįsdavome.
Kadangi kaimas įsikūręs žemumoje, tai pavasarį ir rudenį keliai buvo sunkiai
pravažiuojami. Didesnių kalnelių čia nėra. Beveik apie kiekvieną kaimo sodybą
tyvuliuodavo vanduo. Tiek Gudelių ežere, tiek aplinkinėse balose bei grioviuose
tuomet veisėsi gausybė žuvų, perėdavo laukinės antys ir gervės, gyveno nesuskaičiuojama gausybė įvairiausių paukščių. O varlės kiekvieną šiltą pavasario vakarą
surengdavo įspūdingiausius koncertus. Šiltos vasaros, drėgnos žemės buvo puiki
vieta uodams ir mašalams veistis, jie neduodavo ramybės pavasarį ir beveik visą
birželio mėnesį. Birželio pabaigoje, pasibaigus uodų sezonui, prasidėdavo vietos
gyventojų vadinamų žabalių (aklių) ir sparvų siautėjimo metas iki rugpjūčio mėnesio.
Gudeliečiai buvo labai draugiški, nuoširdžiai bendraudavo, gyveno vidutiniškai, pasiturinčiai. Kaime nebuvo nė vieno elgetaujančio gyventojo.
Neteko girdėti, kad kada nors jie tarpusavyje būtų susipykę. Vieni kitiems
padėdavo ypač atėjus rudeniui, kai lauko darbai jau būdavo nudirbti, prasidėdavo kūlimai. Tuomet pakiemiui visi eidavo pas kaimynus padėti kulti į klojimus
suvežtų nupjautų javų. Kadangi tuo metu kaimas pats apsirūpindavo maistu,
tai prireikus kaimynė eidavo pas kaimynę skolintis duonos. Mat duoną šeimininkės kepdavo namuose, maždaug kartą per mėnesį. Taigi kartais atsitikdavo,
kad mėnesio pabaigoje kuri nors šeimyna duonos ir pristigdavo. Tuomet visada
gelbėdavo kaimynai. Prireikus bet kokio menkniekio, kaimynas visuomet būdavo
pagrindinis gelbėtojas.
Kaime buvo žmogus, kuris taisydavo avalynę. Tuo amatu užsiiminėjo Mykolas Šlekys. Staliaus darbus labai gerai atlikdavo gretimame Gudeliukų kaime
gyvenęs Juozas Strikulys. Gudeliai turėjo nuosavą kalvį Petrą Kalvaitį. Tai buvo
auksinių rankų žmogus. Ką tik paimdavo, tą padarydavo. Įdomiausia tai, kad
visi trys niekur specialiai nesimokė, išskyrus tai, kad buvo padėjėjai pas meistrus,
buvo savamoksliai.
Žmonės buvo labai sąžiningi, nes visi buvo religingi ir tikėjimas Dievu
buvo nekvestionuojamas dalykas. Niekas niekuomet nerakindavo durų, išvykdami
iš namų. Jei gyvenamojo namo durys būdavo paremtos šluota arba kokia nors
lazda, tai atvykėlis suprasdavo, kad namuose šeimininkų nėra. Tokiais atvejais
jam net mintis galvoje nekildavo eiti į vidų ir įsitikinti, ar iš tikrųjų nieko nėra
namuose. Tais laikais apie vagystes neteko girdėti net kalbant. Tai buvo gražaus,
ramaus gyvenimo laikotarpis.
Tarp gudeliečių buvo žmonių, kuriems teko dalyvauti ir Pirmajame pasauliniame kare. Tai Aleksas Petraitis. Ganant karves, jis man pasakojo, kaip kažko580
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kiame fronte jam apkasuose teko stovėti prieš vokiečius. Vokiečių kareiviai tik
ir laukdavo, kada iš apkasų kurioje nors vietoje pasirodys rusų kareivio galva –
tuojau pat nuaidėdavo šūvis. Taip jie tykodavo neapdairių ir nerūpestingų aukų.
O rusų kareiviai, perpratę vokiečius, pradėjo iš jų šaipytis. Ant pagalio užmaudavo
kareivišką šalmą ir iškišdavo jį virš apkaso tiek, kad atrodytų kaip tikro kareivio
galva. Vokiečiai, tai pastebėję, tuojau pat pradėdavo šaudyti, o rusų pusėje tuomet
kildavo juokas. Pasirodo, kad ir per karą galimos savotiškos pramogos.
Kadangi Gudelių kaime gyveno keli žmonės ta pačia pavarde, tai, kad sodiečiams būtų lengviau susiprasti, apie kurį konkrečiai kalbama, jiems duodavo
pravardes. Pavyzdžiui, Antanas Činikas buvo pavadintas Bogušiu, Jonas Činikas
turėjo Čingiuko pravardę, o Juozą Činiką vadino Adomėliu arba Adomiuku. Niekas
iš kaimiečių jų kitaip ir nevadindavo, tiktai pravardėmis.
Skurdūs archyviniai duomenys neleido nustatyti bent apytikslio Gudelių
kaimo įsikūrimo laiko. Seniausias dokumentas, kurį pavyko aptikti archyvuose, yra
Kauno gubernijos statistikos komiteto leidinys, datuotas 1903 metais, kur pateikta,
kad tuo metu Gudelių kaime gyveno 130 gyventojų.
Pagal Panevėžio apskrities, Ramygalos valsčiaus, Gudelių kaimo žemių
vienkiemiais išskirstymo plano eksplikaciją galima spręsti, kad apie 1937 metus
Gudeliuose gyveno 36 savininkai, pretenduojantys į vienokio ar kitokio dydžio
žemės sklypą, ir viena bežemė. Maždaug tais metais vyko Gudelių kaimo išskirstymas į vienkiemius. Gudelių kaimo savininkams buvo numatyta išdalyti apie
500 ha žemės (1 lentelė). Pagal tą eksplikaciją daugiausia žemės buvo skirta:
1 lentelė
Numatomas žemės padalijimas
Eil.
Nr.

Pavardė, vardas, tėvo vardas

Skiriamas žemės plotas,
ha

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Baltrūnas Mykolas
Barzdienė Juozapota
Bliuvienė Pranciška
Činikas Jonas
Činikas Alfonsas
Činikas Adomas
Činikas Antanas
Činikas Petras
Činikas Jonas, Adomo
Daniūnas Rapolas
Daniūnaitė Cecilija
Gvergždys Juozapas
Gvergždytė Leonora
Gvergždys Antanas
Gaškienė Kotryna
Grinius Jurgis
Kaupas Vincentas
Krištopaitienė Juozapota
Kalvaitis Adomas
Paliliūnas Antanas
Petraitienė Nastazija
Paliliūnas Mykolas
Rankelienė Regina
Sereika Petras
Statkevičius Kazimieras

15,28
0,695
25,89
2,27
25,855
15,555
10,775
4,51
15,165
20,43
2,92
12,945
6,485
17,42
0,405
2,355
25,49
7,865
4,275
24,66
10,265
26,76
2,36
0,975
0,28

581

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

(tęsinys)
Eil.
Nr.

Pavardė, vardas, tėvo vardas

Skiriamas žemės plotas,
ha

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Šlekienė Salomėja
Šlekys Albinas
Šegamogas Petras
Šlekys Jonas
Šlekys Juozapas
Šlekys Mykolas, Benedikto
Šlekys Mykolas, Jono
Trakimavičius Jonas
Veliulienė Sofija
Želnys Juozapas
Zaborskis Petras

18,27
3,74
61,655
14,155
14,74
18,095
13,25
13,09
18,575
28,89
14,205

Pranciškai Bliuvienei – 25,89 ha, Alfonsui Činikui – 25,855 ha, Vincui Kaupui – 25,49 ha, Antanui Paliliūnui – 24,66 ha, Mykolui Paliliūnui – 26,76 ha,
Petrui Šegamogui – 61,655 ha.
Reikėtų pažymėti, kad gudeliečiai nebuvo pasyvūs, prasidėjus prieškario
Lietuvoje žemės reformai. Tą patvirtina jų kreipimasis į Panevėžio apskrities žemės
tvarkytoją (teksto kalba netaisyta):
Panevėžio Apskrities Žemės Tvarkytojui
Ramygalos valsčiaus
Gudelių kaimo
Gyventojų–ūkininkų
Prašymas
Mes, žemiau pasirašę, Gudelių kaimo ūkininkai, matydami, kad mes
patys ir mūsų valstybė tada bus tvirta, kai Lietuvoje ūkis bus gerai
sutvarkytas, kad iš ūkio būtų pelno ne tik patiems ūkininkams, bet
ir valstybei ir kad ūkį tiktai tada bus galima sutvarkyti, kai kaimai
bus išskirstyti į vienkiemius; užtat sutarėme skirstytis į vienkiemius.
Pas mus norinčių skirstytis yra 7, o mūsų kaime yra 13
ūkininkų ir 3 mažažemiai, kurie turi tiktai plecius, ir tie jų pleciai
randasi atskirai. Taigi mes, norintieji, skaičiumi sudarome daugumą,
o žemės kiekiu sudarome 2/3 su viršumi daugumos.
Taigi mes ir prašome kaip galima greičiau išskirstyti mūsų
kaimą į vienkiemius ir tuo reikalu atsiųsti mums matininką, kuris
padėtų mums susitarti visais reikalais.
Su pagarba
Parašai: P. Šegamogo, V. Kaupo, A. Paliliūno, A. Činikienės,
A. Činiko, M. Šlekio, A. Gvergždžio.
Gudeliai, 1930 m.

Matyti, kad reforma vyko lėtokai, nes po penkerių metų gudeliečiai vėl
rašo prašymą žemės tvarkytojui, kad kaimo išskirstymą į vienkiemius paspartintų:
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Panevėžio Apygardos Žemės Tvarkytojui
Gudelių kaimo gyventojų
Ramygalos v.
Prašymas
Mūsų kaimas buvo numatytas išskirstyti į vienkiemius prieš 5 metus,
kartu su Jotainių ir Papiškių kaimais. Pirmieji jau kelinti metai išskirstyti, o mūsiškis dar tebestovi po senovei. Trobos per tą laiką jau
nebetvarkomos, šuliniai užgriuvę, o mes kas pavasaris vis laukiame
atvažiuojant matniko ir nieko netaisome.
Šį pavasarį mūsų kaimas buvo numatytas išskirstyti pirmoje
eilėje. Buvo paskirtas ir matnikas, bet nežinia, kodėl tas matnikas,
kuris buvo paskirtas Gudeliams, nuvažiavo į Aukštadvarį, o Gudeliai
jau antroje eilėje atliko ir mūsų šiemet išskirstyti nebesuspės.
Todėl mes prašome Poną Tvarkytoją skirti mums matniką
ne iš Aukštadvario, bet iš Padvarnikų, nes Padvarnikus jau baigia
išmatuoti, o anksčiau atvažiavęs galėtų ir mus išmatuoti. Nes jeigu
iš Padvarnikų važiuotų į Pašilius, o iš Aukštadvario – į Suokelius,
tai tada ir vienas, ir kitas liktų nepabaigti, o jeigu iš Padvarnikų į
Gudelius važiuotų, aišku, kad pabaigtų ir Gudelius šiemet, o Pašilius
galėtų matuoti tas, kuris dabar Aukštadvaryje, nes vis tiek Pašilių
šiemet išmatuoti nespės.
Taigi dar kartą prašome Poną Tvarkytoją duoti mums matniką
iš Padvarnikų.
Su pagarba
Parašai: P. Šegamogo, V. Kaupo, A. Paliliūno, A. Činikienės,
A. Činiko, M. Šlekio, A. Gvergždžio.
Gudeliai, 1935.II.1 d.

Išsiskirsčius į vienkiemius, žmonėms prasidėjo naujas gyvenimo etapas. Reikėjo statytis trobesius, plėsti šeimos ūkį, žodžiu, įkurtuvių rūpesčiai... Gudeliečiai
palyginti greitai atsistojo ant kojų ir prieš karą, pagal to meto sąlygas, gyveno
vidutiniškai pasiturinčiai.
Ne visiems įkurtuvės buvo lengvos. Kai kurie gyvenamuosius namus statėsi
patys savo rankomis tiesiogine šio žodžio prasme. Prisimenu, kaimiečiai dažnai
pasakodavo apie Petrą Zaborskį, kuris ant savo pečių visus reikalingus rąstus iš
girios susinešė namo statybai. Anot pasakojimų, šis žmogus buvo tikras kaimo
stipruolis.
Kiek prisimenu iš tėvuko pasakojimų, gudeliečiai prieš karą jau buvo tvirtai
atsistoję ant kojų ir gyvenimu nesiskundė. Kaip sakoma, darbščiam žmogui ir
Dievas padeda.
Tačiau ramus gyvenimas neilgai tęsėsi. Kai buvo pasirašytas Molotovo–Ribentropo paktas, mažiau kaip po metų Lietuvos padangę užtemdė baisus raudonas
debesis, kilęs rytuose. Raudonosios bolševikinės okupacijos pasekmes netrukus
teko patirti visiems Lietuvos žmonėms. Ne išimtis buvo ir Gudelių kaimas. 1940
metų vasarą tremtinio dalia ištiko ir Petro Šegamogo šeimą. Taip niekuo nekaltas
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Petras Šegamogas – stambus ūkininkas, Nepriklausomybės
kovų savanoris, visuomenininkas, tautininkas, Lietuvos Respublikos Seimo narys (1936–1940) – pirmasis patyrė okupantų
terorą. Pamatyti kitos Lietuvos jam jau nebuvo lemta, nes
mirė Sibire 1942 metais.
Atslinkus raudonosioms ordoms iš rytų, mūsų žmonės iki
tol nebuvo matę tokių nuskurdusių kareivių. Jie buvo baisiai
suvargę ir pusalkaniai. Gudeliuose buvo trumpam apsistojęs
kažkoks sovietų kariuomenės dalinys. Kažkaip jo vadas sužinojo, kad tėvukas moka šiek tiek rusiškai, tad jį pasikvietė į Jonas Šegamogas,
pokalbį. Tas vadas patarė tėvukui, kad jis viską, ką geresnio Petro Šegamogo
turi, išparduotų, nes sovietai viską atims, visus suvarys į kol- sūnus (1911–1988),
chozus. Iš tikrųjų rytų okupantai tuojau pat pradėjo įvedinėti gydytojas, Kanados
savo tvarką. Tą, kaip minėjau, pirmasis pajuto ūkininkas ir lietuvių bendruomenės
Seimo narys Petras Šegamogas. Po ramaus ir taikaus gyvenimo tarybos narys,
prasidėjo siaubingas košmaras, kuris tęsėsi apie metus.
valdybos
Sužinoję apie karo pradžią, žmonės vokiečių labai lau- vicepirmininkas.
kė, kaip ištroškę gurkšnio tyro vandens, manydami, kad bus Iš asm. archyvo
išvaduoti ir vėl galės laisvai ir nepriklausomai gyventi. Iš
pradžių atrodė, kad lūkesčiai pildosi, bet vėliau įsitikinta, kad ir vokiečiai įvedinėja savo tvarką. Žmonių viltys sudužo kaip smėlio pilys, netruko visi įsitikinti,
kad bet koks okupantas nėra tikrosios laisvės nešėjas.
Po kelerių metų, atsiritant antrajai raudonosios okupacijos bangai, niekas jau
nieko gero nebesitikėjo, nes gerai pažinojo sovietinio gyvenimo būdo nešėjus. Įsitvirtinus antrajai sovietų okupacijai vėl prasidėjo tremčių košmarai, vietinių gyventojų
nemigo naktys ir baimė dėl rytdienos. Jauni vyrai, nenorėdami tarnauti sovietų
kariuomenėje, pradėjo įvairiausiais būdais vengti tos tarnybos. Sovietinis teroras
prieš inteligentus, tremtys ir prievartinė tarnyba okupacinėje kariuomenėje daugumą
jaunų žmonių privertė slapstytis miškuose. Palaipsniui miško brolių skaičius didėjo,
jie pradėjo organizuotis į partizaninius pasipriešinimo būrius.
Pirmieji partizanų junginiai Panevėžio krašte kūrėsi Vyčio apygardos
antrosios sovietų okupacijos pradžioje, 1944 metais. Šie būriai partizanų būrio vadas
buvo gana judrūs, neturėjo nuolatinių gyvenamųjų slėptuvių, Antanas Užkuraitis.
pagal aplinkybes susitelkdavo atskiroms operacijoms vykdyti Iš asm. archyvo
ir vėl kuriam laikui išsisklaidydavo. 1944 metų rugpjūtį Panevėžio krašte jau minimi tikrieji partizanai. Kaip gausiausi
partizanų to meto sovietiniuose dokumentuose minimi keli
Panevėžio krašto valsčiai: Ramygalos, Vadõklių, Šimónių,
Viešintÿ ir Trošk¿nų. Ramygalos valsčiuje veikė vienas didžiausių Panevėžio apskrityje Antano Užkuraičio būrys – jame
buvo apie 150 partizanų.
Gudelių kaimas yra toje teritorijoje, kurioje veikė partizanų Vyčio apygarda. Vyčio apygarda buvo įkurta 1944 metų
pabaigoje (Vyčio vardu pavadinta 1945 m. vasarą). Veikė
Panevėžio, Ukmergºs, iš dalies Kėdãinių apskrityse. Apygardą
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Partizanų apygardos
Lietuvos žemėlapyje.
1944–1956 m.

sudarė Briedžio ir Krištaponio rinktinės, 1951 metais sujungtos į vieną – Gedimino
rinktinę. Partizanai leido laikraštį „Lietuva brangi“. Žymesnės kautynės: 1945 02 09
Panevėžio apskr., Troškūnų vls. (žuvo 68 partizanai), 1945 03 27 Panevėžio apskr.,
Pušaloto vls., Ažagų miške (žuvo 75 partizanai). Apygardai vadovavo kapitonas Jonas Krištaponis (1944 12–1945 01 12), leitenantas Danielius Vaitelis-Briedis
(1945 02–1948 05), Alfonsas Smetona-Žygaudas (1948 05–1950 07), Mykolas Šemežys-Putinas (1950 07–1951 04), Bronius Karbočius-Algimantas (1951 09–1953 01).
1953 01 26 žuvus B. Karbočiui, apygardos štabas nebuvo atkurtas. Paskutiniai
partizanai žuvo 1956 metais.
Tokio amžiaus jaunų žmonių, kad galėtų su ginklu rankose priešintis okupantams iš rytų, Gudeliuose daug nebuvo. Dauguma buvo per jauni. Tačiau vis
dėlto du atsirado. Vienas iš jų – Vytautas Trakimavičius, kuriam grėsė tarnyba
sovietinėje kariuomenėje. Gavęs pirmą šaukimą atvykti į tarnybą, jis nuvyko, bet
dėl neaiškių priežasčių nebuvo paimtas. Po kiek laiko, gavęs antrą šaukimą, jis
pasitraukė į mišką pas partizanus. Laimingai partizanavo apie trejus metus. Žuvo,
rodos, 1949 metais, prie Šilagalio, netoli Panevėžio.
Antrasis, bandęs partizanauti, buvo mūsų kaimynas Juozas Šlekys. Tačiau,
papartizanavęs apie metus, J. Šlekys kažkokiu būdu susikūrė reikiamus dokumentus ir išvyko į Kauną. Mirė Kaune prieš kokius dešimt metų.
Nors gudeliečių partizanų ir nebuvo daug, bet apskritai tame krašte pasipriešinimas sovietams buvo intensyvus ir ganėtinai stiprus.
Atmintyje yra išlikęs ryškus vienos rudens nakties epizodas, kai pas mus
buvo atėję du partizanai, norėdami gauti maisto. Matyt, su tėvuku jau buvo
viskas iš anksto sutarta, nes tik tyliai pasibeldus į virtuvės langą, mes, vaikai,
tuojau buvome išsiųsti į kitą kambarį. Atidarius priemenės duris, į virtuvę įėjo
du kariška uniforma apsirengę jauni vyrai. Tėvukas tuojau pat jiems į maišą įdėjo
didelį kepalą duonos ir atnešė paltį lašinių. Persimetę keletu žodžių, vyrai dingo
rudeniškos tamsos gilumoje.
Labiausiai žmonės bijojo ir nekentė vadinamųjų liaudies gynėjų, kuriuos to
krašto žmonės vadino skrebais, arba stribiteliais. Jie tiesiog buvo vagių banda. Kai
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ateidavo daryti kratų į namus, man, dar vaikui, tekdavo juos lydėti į klėtį, kad
iš ten nepavogtų sukabintų rūkytų lašinių, dešrų ir kumpių.
Stribai vilkėdavo šinielius iki kulnų, ant pečių – ilgiausi šautuvai, buožės
jiems net kulnus daužė. Šautuvo durtuvas – virš galvos išsikišęs gerą pusmetrį,
todėl sodiečiai tuos jų šautuvus vadino kačergomis. Be to, jie nešdavosi kokių keturių metrų ilgio geležinį strypą nusmailintu galu. Tuo strypu badydavo klojime
sukrautą šieną, šiaudus, ieškodami bunkeryje pasislėpusių partizanų.
Blogiausia būdavo, kai jie ateidavo vakare ir apsistodavo nakčiai. Bijodavome,
kad tą pačią naktį neateitų partizanai, nes tokiu atveju žūtis būtų neišvengiama.
Apsistoję jie suguldavo kambaryje, ant grindų. Paeiliui po vieną ar du lauke
eidavo sargybą. Ačiū Dievui, kad nė karto neįvyko susidūrimų su partizanais.
Taip nelaimės pavyko išvengti.
Anksti rytą atsikeldavo ir išeidavo. Tuomet man prasidėdavo pats nemaloniausias darbas, nes reikėdavo lauke iš po visų palangių pašalinti jų paliktus
naktinio tualeto pėdsakus. Mat toliau nueiti atlikti savo reikalus jie bijodavo,
dergė po langais. Nuo tų laikų nekenčiu nė vieno stribo.
Rodos, 1952 metais Pašilių miške vyko pats didžiausias stribų ir reguliariosios
kariuomenės puolimas, norint visiškai sunaikinti partizanus. Tas puolimas prasidėjo
vakare iš dviejų pusių: nuo vieškelio Ramygala–Krekenava pusės ir nuo Pašilių
kaimo pusės. Slido kalbos, kad partizanai apie tą puolimą buvo įspėti, todėl laukė iš pagrindinio miško. Tad įvyko rimtas susišaudymas tarp pačių puolančiųjų.
Mobilizavus dideles pajėgas prieš partizanus, jie buvo palaužti, ir maždaug
1952 metais pasipriešinimas nusilpo. Miškuose buvo likusios tik nedidelės partizanų grupelės ir pavieniai kovotojai.
Jei neklystu, paskutinis partizanas mūsų apylinkėse žuvo 1953 metų gegužės
mėnesį. Man teko būti to įvykio liudininku.
Buvo šiltas, gražus gegužės mėnuo, lankiau Ramygalos vidurinę mokyklą.
Tą dieną pirmos pamokos nebuvo, tad į mokyklą ėjau vėliau. Išėjęs už kaimo,
ties Žarčių bala, dešinėje, Epušoto miške, išgirdau susišaudymą. Po kiek laiko
pamačiau į pamiškėje buvusios sodybos klojimą įbėgant žmogų, kuris atsišaudė.
Netrukus pasirodė ir persekiotojai, jų buvo keletas. Kiek atsišaudęs, partizanas,
matydamas, kad neatsilaikys, išbėgo iš klojimo į lauką. Dar pabėgo kokį penkiasdešimt metrų, kol buvo pakirstas kulkas.
O aš tuo metu, kai vyko tas susišaudymas, kaip niekur nieko ramiai sau
ėjau keliu. Man retkarčiais virš galvos tik zvimbt, zvimbt, kaip kokios širšės,
prazvimbdavo kulkos. Man stribai mojo, kažką šaukė, bet aš ramiausiai sau ėjau
keliu ir stebėjau, kas ten vyksta. Apie gresiantį pavojų supratau tik tuomet, kai
viskas baigėsi. Ačiū Dievui, kad man lemtis maloninga, nes tai galėjo būti ir
mano gyvenimo paskutinė diena, kaip to vargšo žuvusio partizano. To partizano
žūtis man ir šiandien prieš akis išlikusi kaip gyva. Tokia buvo to meto realybė,
kai šalia žmogaus visada būdavo ir mirtis.
Kartu su stribų siautėjimu vyko ir trėmimai. Tuo metu dar buvome Pašilių
pradžios mokyklos mokinukai. Gudeliuose mokyklos nebuvo. Tais metais mokykloje
mokytojavo nuostabi, labai jauna mokytoja Birutė Vaičiutė. Kai tik pasirodydavo
kaimo kelyje vežimai su tremiamais žmonėmis, mokytoja darydavo pertrauką, ir
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mes visi sustodavome lauke, prie kelio, ir žiūrėdavome į tuos nekaltus nelaiminguosius, per prievartą paliekančius savo mylimą gimtąjį kaimą ir tėvynę. Vaizdas
būdavo sukrečiantis ir klaikus. Ratuose sėdi buvusių bendramokslių mamos ir
jie patys, liejasi skausmo ir širdgėlos ašaros, virš galvos vaiskus, giedras tėviškės
dangus, skaisti pavasario saulė ir prie kelio sustojusių sumišusių pradinukų būrelis. Daugiau jų niekas nelydėjo ir neliūdėjo...
Po to tyliai susėsdavome į savo mokyklinius suolus ir įbesdavome akis į savo
mokytoją. O ji pilnomis ašarų akimis žiūrėdavo pro langą kažkur į tolį, į niekur...
Sunku buvo mums suprasti, kas čia vyksta ir kodėl. Apie tai mums mokytoja
nieko nekalbėdavo ir nepasakodavo, nes jos pačios tėvai jau buvo ištremti, o ji
atbėgo į Pašilius iš Klaipėdos mokytojų seminarijos, slapstydamasi nuo kagėbistų
persekiojimo. Toks buvo tų laikų gyvenimas, mažų vaikų ir jų tėvų gyvenimas,
pripildytas kasdienybės siaubo, smurto, žūčių, netekčių ir baimės. Jokios vilties...
Tik nežinia, laukimas ir netikrumas dėl rytdienos.
Pirmosios pokario tremties aukos iš Gudelių kaimo buvo ūkininkai Alfonsas
Činikas, Antanas Paliliūnas ir Jonas Činikas. Pradėjus tremti ūkininkus, kaimas
paskendo baimėje ir nerimastyje dėl rytdienos, nes niekas nežinojo, pas ką šiąnakt
stribai atvažiuos ir pasakys: „Ruoškis.“ Ūkininkų trėmimai buvo aukso kasyklos
stribams. Likęs ūkininkų turtas atitekdavo stribų šeimoms. Pokario metais stribai siautėjo ir dieną, ir naktį. Kaimo žmonės nekentė stribų, bet mokėjo iš jų ir
pasijuokti, kurdami įvairius kupletus bei anekdotus. Pavyzdžiui, Gudelių kaimo
vaikai dažnai dainuodavo:
Ateina kūdas stribas,
Kačerga ant pečių,
Kišenėj duonos pluta:
– Duok, buože, lašinių!

Kaimus šukuodavo ir KGB daliniai, kurių kareiviai būdavo persirengę
milicininkų arba kitos kokios nors kariuomenės rūšies uniforma. Būdavo, ateina
į namus koks dešimt ar penkiolika smogikų, viską įtariamu žvilgsniu apžiūri,
nieko neklausinėja, pasėdi pas žmogų kokį pusvalandį ir traukia pas kitą. Kadangi žmonės nekentė okupantų, nesvarbu, kas jie būtų, tai apie juos kurdavo
įvairiausius kvailus pasakojimus, anekdotus ir eiles. O mes, vaikai, ištempę ausis
klausydavome ir paskui vieni kitiems perpasakodavome ir dainuodavome. Gudeliuose buvo paplitęs toks kupletas apie okupantus:
Sėdi Stalinas skiedryne,
Renka utėles iš klyno.
Kurios riebios – į Berlyną,
Kurios kūdos – vėl į klyną.

Paskui Lietuvos kaimą užgriuvo nauja didžiulė nelaimė – prievartinė kolektyvizacija. Pirmiausia visus žmones apkrovė didžiuliais mokesčiais, visiškai
neatsižvelgiant į žmogaus realias galimybes ir materialinę padėtį. Pavyzdžiui,
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privalu buvo kiekvienam pristatyti tam tikrą kiekį vilnų, nesvarbu, kad žmogus
neturėjo nė vienos avies. Panašiai buvo ir su visa kita žemės ūkio produkcija.
Aišku savaime, kad niekas nenorėjo stoti į kolchozus, nes nenorėjo skirtis su
savo prakaitu uždirbta ir įsigyta nuosavybe. Sovietinė valdžia kaimuose organizuodavo visuotinius susirinkimus, į kuriuos atvykdavo valdžios, KGB atstovai su
stribais. Partinių veikėjų ir kagėbistų sekamomis pasakomis niekas netikėjo, bet
dėl baimės būti išvežtiems į Sibirą žmonės nenoromis buvo priversti atsisakyti
savo gyvulių, padargų, žemės. Taip šantažu, gąsdinimais bei grasinimais 1949
metų liepos mėnesio pradžioje buvo įkurtas „Vienybės“ kolūkis, kurį sudarė
aplink Gudelius esantys kaimai: Pašilių, Drulupio, Pavinkšnio, Kraujelių, Gaidų,
Gudeliukų, Raukštonių, Juodikónių ir kt. 1947–1948 metais iki įsikuriant kolūkiui
žmonėms dar leido savo nuosavybėje turėti arklius, bet visa žemė buvo atimta ir
gyventojams nepriklausė. Tai matyti iš 2-oje lentelėje pateiktų duomenų.
2 lentelė
Gudelių kaimo gyventojai ir jų nuosavybė 1948 m.
Eil.
Nr.

Pavardė, vardas

Gimimo
metai

Rašt.

Žemė

Arkliai

Karvės

Kiaulės

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Činikas Antanas
Katrė
Genė
Danguolė
Nemanis Antanas
Agnė
Bronė
Šlekytė Elžbieta
Pranas
Marė
Antanina
Kalvaitis Juozas
Jadvyga
Vladas
Antanas
Ona
Petras
Šlekys Mykolas
Ieva
Gvergždys Antanas
Ona
Jonas
Julius
Ona
Janionis Kazys
Eleonora
Julius
Kazys
Genė
Elvyra
Ona
Baltrūnas Mykolas
Veronika
Julius
Antanas
Vytautas
Stasė

1888
1899
1931
1945
1883
1880
1915
1907
1930
1934
1899
1909
1911
1944
1947
1882
1911
1894
1892
1902
1911
1933
1942
1944
1903
1908
1939
1942
1940
1945
1949
1895
1894
1933
1936
1940
1944

Sr
Sr
Sr
Nr
Nr
Nr
Sr
Sr
Sr
Sr
Nr
Nr
Sr
Sr
Nr
Nr
Sr
Nr
Nr
Sr
Sr
Sr
Nr
Nr
Sr
Sr
Sr
Nr
Sr
Nr
Nr
Sr
Nr
Sr
Sr
Sr
Nr

11,11

1

2

2

9,36

2

2

3

13,46

2

1

4,45

1

1

Avys

Ožkos

1

18,48

2

2

1

1

12,80

2

3

2

3

6,6

1

1

1

15,61

2

2

2

1
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Eil.
Nr.

Pavardė, vardas

Gimimo
metai

Rašt.

Žemė

Arkliai

Karvės

Kiaulės

Avys

Ožkos

38.

Činikas Jonas

1902

Sr

26,77

2

2

3

2

39.

Činikas Alfonsas

1889

Sr

26,11

2

2

3

2

Ištr.
1949
Ištr.
1949

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Veronika
Vytautas
Emilija
Veronika
Savickas Juozas
XXX
Ipolitas
XXXX
Zita
Rūkštelė Juozas
Ona
Antanas
Apolonija
Šlekytė Antanina
Jadvyga
Činikas Juozas
Stasė
Antanina
Kiurienė Liucija
Jonas
Kaupienė Barbora
Petraitis Aleksas
Agnė
Zaborskienė Katrė
Šlekys Jonas
Pranė
Janė
Paliliūnas Antanas
Marė
Apolonija
Anelė
Butėnas Jonas
Elžbieta
Antanas
Aldona
Alfonsas
Šlekys Jonas

1902
1930
1928
1934
1902
1895
1928
1936
1939
1892
1899
1929
1926
1895
1891
1919
1925
1883
1905
1936
1882
1888
1892
1886
1895
1903
1932
1897
1899
1932
1933
1907
1908
1934
1935
1942
1899

Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Nr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Nr
Nr
Sr
Nr
Sr
Sr
Sr
Sr
Nr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Nr
Sr

10

2

1

2

2

17,31

2

2

2

2

1

1

2

1

1

1

2,61
13,66

2

5
10,71

1

1

2

1

14,26

1

1

2

1

22,34

1

1

2

1

1

10

1

Pastaba. Nr – neraštingas, Sr – silpnai raštingas.

Lentelės grafoje „Žemė“ įrašyta tiktai ta žemė, kuri buvo po pastatais,
įskaitant ir kiemą. Lentelės duomenys rodo, kad kai kurių šeimų gyvenimo sąlygos pasidarė labai sunkios. Tokioje baudžiavinėje padėtyje buvo atsidūrusios
J. Kalvaičio, K. Janionio bei J. Butėno šeimos. Ypač sunkiai gyveno daugiavaikė
K. Janionio šeimyna. Jie buvo įsikūrę pelkėtose, nederlingose žemėse. Lietingais
metais menkutis bulvių derlius supūdavo, javai neužaugdavo, ir badas dažnai
belsdavosi į duris.
Iki įstojant į kolūkį, buvo leidžiama dirbti savo turėtą žemę, bet dėl didžiulių
mokesčių naštos neapsimokėjo tai daryti.
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Prisimenu, kaip 1949 metais mano tėvai abejojo stoti ar nestoti į kolchozą
(kolūkį). Derlius tais metais buvo geras, tad mokesčiams sumokėti būtų užtekę.
Tačiau baimė būti ištremtiems nulėmė apsisprendimą, nes kaip tik tais metais
buvo ištremtos J. ir A. Činikų šeimos. Kaip vėliau, po Stalino mirties, paaiškėjo,
ir mūsų šeimą jau buvo numatyta ištremti per suplanuotą 1953 metų gegužės
mėnesio vežimą.
Susikūrus kolūkiui, žmonių materialinė padėtis dar labiau pablogėjo, tą ir
rodo 3 lentelės duomenys.
3 lentelė
Gudelių kaimo gyventojai ir jų nuosavybė 1949 m.
Eil.
Nr.

Pavardė, vardas

Gimimo
metai

Rašt.

Žemė
(arai)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Činikas Antanas
Katrė
Genė
Danguolė
Nemanis Antanas
Agnė
Bronė
Šlekytė Elžbieta
Pranas
Marė
Antanina
Kalvaitis Juozas
Jadvyga
Vladas
Antanas
Ona
Petras
Bronius
Šlekys Mykolas
Ieva
Gvergždys Antanas
Ona
Jonas
Julius
Ona
Janionis Kazys
Eleonora
Julius
Kazys
Genė
Elvyra
Ona
Baltrūnas Mykolas
Vera
Julius
Antanas
Vytautas
Stasė
Savickas Juozas
Augustina
Ipolitas
Apolonija
Zita
Rūkštelė Juozas

1888
1899
1931
1945
1883
1880
1915
1907
1930
1934
1899
1909
1911
1944
1947
1882
1911
1949
1894
1892
1902
1911
1933
1942
1944
1903
1908
1939
1942
1940
1945
1949
1895
1894
1933
1936
1940
1944
1902
1895
1928
1936
1939
1892

Sr
Sr
Sr
Nr
Nr
Nr
Sr
Sr
Sr
Sr
Nr
Nr
Sr
Sr
Nr
Nr
Sr
Nr
Nr
Nr
Sr
Sr
Sr
Nr
Nr
Sr
Sr
Sr
Nr
Sr
Nr
Nr
Sr
Nr
Sr
Sr
Sr
Nr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr

Arkliai

Karvės

Kiaulės

Avys

60

2

2

60

2

2

60

1

2

60

1

3

60

2

2

60

2

3

60

1

1

60

1

2

60

1

2

1

60

1

4

1

Ožkos

1

2
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Eil.
Nr.

Pavardė, vardas

Gimimo
metai

Rašt.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Ona
Antanas
Apolonija
Šlekytė Antanina
Jadvyga
Činikas Juozas
Stasė
Antanina
Birutė
Kiurienė Liucija
Jonas
Petraitis Aleksas
Agnė
Zaborskienė Katrė
Šlekys Jonas
Pranė
Janė
Paliliūnas Antanas
Marė
Apolonija
Anelė
Kaupienė Barbora
Šlekys Jonas

1899
1929
1926
1895
1891
1919
1925
1883
1949
1905
1936
1888
1892
1886
1895
1903
1932
1897
1899
1932
1933
1876
1899

Nr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Nr
Sr
Sr
Nr
Sr
Nr
Sr
Sr
Sr
Sr
Nr
Sr
Sr
Nr
Sr

Žemė
(arai)

Arkliai

Karvės

Kiaulės

Avys

60

1

1

60

1

1

60

1

1

60

1

1

14,26

1

2

1

60

1

3

2

20
60

1

1
1

Ožkos

1

1

Kiekvienai šeimai dabar tebuvo duota tiktai po 60 arų žemės, į tą žemę
įskaitant ir po pastatais esamą žemę bei kiemą. Kolūkis jokio atlyginimo už
priverstinį darbą nemokėjo, bet per metus kiekvienas darbingas šeimos narys
privalėjo išdirbti tam tikrą darbadienių skaičių. 4 lentelės duomenys rodo, kad,
laikui bėgant, žmonių materialinė padėtis ne gerėjo, bet tiktai blogėjo.
4 lentelė
Gudelių kaimo gyventojai ir jų nuosavybė 1953 m.
Eil. Pavardė, vardas
Nr.

Gimimo
metai

Rašt.

Žemė
(arai)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1888
1899
1931
1945
1883
1880
1915
1907
1930
1934
1899
1902
1909
1911
1944
1947
1882
1911

Sr
Sr
Sr
Nr
Nr
Nr
Sr
Sr
Sr
Sr
Nr
Sr
Nr
Sr
Sr
Nr
Nr
Sr

Činikas Antanas
Katrė
Genė
Danguolė
Nemanis Antanas
Agnė
Bronė
Šlekytė Elžbieta
Pranas
Marė
Antanina
Mykolas
Kalvaitis Juozas
Jadvyga
Vladas
Antanas
Ona
Petras

Arkliai

Karvės

Kiaulės

60

1

1

60

1

2

60

60

Avys

Ožkos

1

1

1

3
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(tęsinys)
Eil. Pavardė, vardas
Nr.

Gimimo
metai

Rašt.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

1949
1892
1902
1911
1933
1942
1944
1903
1908
1939
1942
1940
1945
1949
1895
1894
1933
1936
1940
1944
1902
1895
1928
1936
1939
1892
1899
1929
1926
1943
1895
1891
1925
1883
1949
1905
1936
1888
1892
1886
1903
1932
1952
1897
1899
1932
1933
1914
1913
1937
1942
1944
1950
1925
1888
1892
1928

Nr
Nr
Sr
Sr
Sr
Nr
Nr
Sr
Sr
Sr
Nr
Sr
Nr
Nr
Sr
Nr
Sr
Sr
Sr
Nr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Nr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Nr
Sr
Sr
Nr
Sr
Nr
Sr
Sr
Nr
Sr
Nr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr
SR
Nr
Sr
Sr
Nr
Sr

Bronius
Ieva
Gvergždys Antanas
Ona
Jonas
Julius
Ona
Janionis Kazys
Eleonora
Julius
Kazys
Genė
Elvyra
Ona
Baltrūnas Mykolas
Vera
Julius
Antanas
Vytautas
Stasė
Savickas Juozas
Augustina
Ipolitas
Apolonija
Zita
Rūkštelė Juozas
Ona
Antanas
Apolonija
Liberis Antanas
Šlekytė Antanina
Jadvyga
Činikienė Stasė
Antanina
Birutė
Kiurienė Liucija
Jonas
Petraitis Aleksas
Agnė
Zaborskienė Katrė
Šlekienė Pranė
Janė
Zita
Paliliūnas Antanas
Marė
Apolonija
Anelė
Butavičienė Salomėja
Mykolas
Adelė
Bronius
Stasė
Juozas
Augytė Zosė
Čereška Antanas
Magdalena
Anelė

Žemė
(arai)

Arkliai

Karvės

Kiaulės

Avys

60
60

1
1

1
4

2
2

60

1

1

60

2

2

60

1

2

1

60

1

2

1

60

Ožkos

1

1

60

1

1

60

1

1

60

1

1

60

1

1

60

1

1

1

60

1

2

2

60
60

1
1

2
3

1

1
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Eil. Pavardė, vardas
Nr.

Gimimo
metai

Rašt.

Žemė
(arai)

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

1899
1876
1902
1895
1928
1934
1936

Sr
Nr
Sr
Sr
Sr
Sr
Sr

60
20
60

Šlekys Jonas
Kaupienė Barbora
Savickas Juozas
Augustina
Ipolitas
Apolonija
Zita

Arkliai

Karvės

Kiaulės

Avys

1
1

1
1
3

2

Ožkos

1

Prisimenu vieną rytą mamytės ir tėvuko pokalbį. Mama pasakojo apie vienos
daugiavaikės šeimynos iš gretimo Pašilių kaimo gyvenimą. Šios šeimos mama
pasakojo, kad ji, prabudusi anksti rytą, atsisėda lovoje ir kokią valandą galvoja,
ką tą dieną reikėtų paruošti pusryčių savo gausiai šeimynai, nes miltų ir bulvių
tiktai nedideli likučiai. Sako, gerai, kad jau pavasaris ir žydėjo lazdynai. Ji sugalvojo prisiskinti lazdynų žirginių (žiedų), sudžiovinti juos ir sumalti. Sumaišius
kartu su miltų likučiais ką nors iš to mišinio pamėgins pagaminti. Taip žmonės
tais laikais, vadovaujami Lenino ir Stalino partijos, kūrė šviesų tarybinį rytojų.
O sukurtas kolūkis vos vegetavo. Derliai buvo menkučiai, nes nebuvo kuo
laukų tręšti. Mėšlo didžiuliams žemės plotams nepakako. Tačiau rajono komunistų
partijos nurodymu visa žemė privalėjo būti apsėta. Pradžioje visus darbus nudirbdavo rankomis, nes jokios mechanizuotos technikos nebuvo. Tad sėja vykdavo iki
birželio mėnesio pabaigos. Anksčiau baigti pavasario žemės ūkio darbų nebuvo
galimybės dar ir todėl, kad buvo daug nemelioruotų plotų. Tuomet visa žemė dar
buvo nemelioruota. Didžiuliai pasėlių laukai skendėjo piktžolėse, nebuvo galima
suprasti, kas juose pasėta.
O derliaus nuėmimas tęsdavosi iki užšąlant. Žiemoti likdavo didžiuliai
nenuimto derliaus plotai, nes rudeniniai lietūs neleisdavo derliaus sudoroti. Taip
kolūkio aruodai ir būdavo pustuščiai. Pustuščiai aruodai, nėra pašarų, fermose
pusiau alkani gyvuliai. Kai ateidavo pavasaris, karvės ir arkliai vos atsistodavo,
dažnai reikėdavo juos kelti su dalbomis. O kiek jų per žiemą nugaišdavo iš bado!
Kaip pradėti dirbti lauko darbus su arkliais, kurie vos pastovi ant kojų? Sukurti
kolchozai buvo tikra Dievo rykštė ir gyvuliams, ir žmonėms.
Po metų, kitų, pasirodė pirmieji sovietiniai traktoriai Lietuvos laukuose.
Pradžioje jie daugiau prastovėdavo laukuose dėl gedimų nei dirbdavo. Ką tik
atvažiavęs į kolūkį iš mašinų traktorių stoties (MTS) traktorius padirbdavo vieną
kitą pusdienį ir, žiūrėk, vėl atgal rieda į MTS remontui.
Kiekvienam kolūkiui rajono valdžia buvo paskyrusi partinį instruktorių,
kuris turėjo prižiūrėti, kaip vyksta žemės ūkio darbai, juos kontroliuoti, patarti.
Žmonės iš tų instruktorių juokėsi, kad jie nei mū, nei bė nenusimano apie žemės
ūkį. Žmonės tiesiog piktinosi jais, nes kažkoks iš rajono atvykęs vaikėzas, vietinių
vadinamas piemengaliu, bandė nurodinėti ūkininkams, kaip ir kada reikia sėti,
arti, kokio gylio turi būti arimas ir panašiai.
Sunkus kasdienis gyvenimas vertė kaimo žmogų ieškoti išeities iš padėties.
Juk reikėjo šeimyną ne tik pamaitinti, bet ir aprengti. Nupirkti drabužių vaikams
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nebuvo iš ko, nes kolūkiai atlyginimo nemokėjo. Iš tų keliasdešimt arų žemės
tuomet kaimo žmonės sugebėjo ne tik daržovėmis ir bulvėmis savo šeimas aprūpinti, bet ir kai ką parduoti. Turgūs vykdavo sekmadieniais Ramygaloje, tam
skirtoje visų vadinamoje Turgaus aikštėje. Prisimenu, kaip mama su tėčiu rudenį
veždavo į turgų parduoti agurkų, obuolių, namuose sumušto sviesto, kiaušinių ir
dar šį bei tą. Taip pat mes visuomet laikydavome veislinę kiaulę, tai ir paršelių
parduodavo. Taip prasimanydavo vieną kitą rublį, kad mus, vaikus, apautų ir
aprengtų, paruoštų mokyklai.
Kadangi visuomet augindavome avių, tai spalio pabaigoje arba lapkričio
pradžioje, pasibaigus lašinių atsargoms, jas pjaudavo, kad būtų ką valgyti, iki
bus skerdžiamos penimos kiaulės. Paprastai skerstuvės prasidėdavo prieš Kalėdas. Be to, iš avių kailių buvo siūdinami kailiniai, kuriuos nešiodavome žiemą.
Jokie šalčiai nebuvo baisūs. Žiemos apavas buvo namuose velti veltiniai iš avių
vilnų. Taigi kojos irgi nešaldavo. Tik rudeniui ir pavasariui reikėdavo nupirkti
tinkamus batus. Rudeniui nupirkdavo aulinius, juos vadino kerziniais, batus. Jų
užtekdavo tik dviems sezonams, nes jie nuolat būdavo šlapi ir greitai supūdavo.
O kai prasidėdavo vasaros sezonas, tai apavo jau nereikėdavo, nes lakstydavome
basi. Tik į mokyklą ir bažnyčią eidavome su batais.
Man dar teko būti liudininku, kai kaime buvo avima vyžomis ir naginėmis.
Tokį apavą nešiojo mūsų netolimas kaimynas Juozas Kalvaitis. Rudenį, kai būdavo
šlapiau, jis avėdavo nagines, kurios buvo padarytos iš odos. Kai pašaldavo, iki žiemos
pradžios avėdavo vyžas, kurias pats pasidarydavo iš liepų karnų apdorotos žievės.
Kai buvome mažesni, vasaros atostogų labai laukdavome, nes tuomet prasidėdavo tikra laisvė. Prie knygų sėdėti nebereikėdavo. Tėčio ir mamos skirtas
užduotis padarydavome ir būdavome laisvi. Pagrindinis darbas buvo pririnkti
kiaulėms žolės, kad pastarosios alkanos nežviegtų. Retkarčiais pasiėmęs kraitę
pereini per bulves, jas išravi ir taip prirenki žolės. Laisvą laiką leisdavome su
kaimynų vaikais, būdavo, kad ir kiaules pamiršdavome. Tuomet rytojaus dieną
jau iš namų ir kojos neleisdavo iškelti.
Tačiau paūgėjus ir mums, paaugliams, vasarą prasidėdavo kolchozinė vergija,
dirbdavome kartu su suaugusiais.
Vos baigdavosi mokslai, kitą dieną jau reikėdavo klūpėti kolchozo cukrinių
runkelių lauko vagose ir juos ravėti. Kiekvienai šeimai buvo skirta tam tikra
norma. Tai buvo man pats nekenčiamiausias ir sunkiausias darbas.
Atsigaudavau, kai prasidėdavo šienapjūtė. Tuomet mes, vaikai, mindavome
šieno vežimus, kad į juos daugiau tilptų šieno, kai jį veždavo į klojimus. Kadangi vežėjams skaičiuodavo atvežtų į klojimą vežimų skaičių, tai kai kurie dėdės
prašydavo labai uoliai neminti vežimo. Būdavo, įsimeta pusvežimį šieno ir lekia
beveik zovada į klojimą. Vakare toks dėdė būdavo atvežęs daugiausia vežimų.
Taip žmonės mulkindavo kolūkio brigadininkus, kurie vykdė darbų apskaitą. Tokiu
atveju ir mums, mynusiems, būdavo gerai, nes primindavome daugiau vežimų.
Kitas nemalonus darbas man būdavo padienis karvių ganymas. Mat viso
kaimo karvės buvo ganomos bendrai. Priklausomai nuo karvių skaičiaus, šeima
privalėjo tam tikrą skaičių dienų iš eilės ganyti viso kaimo karves. Man tekdavo
ganyti dvi dienas iš eilės. Keltis reikėdavo labai anksti, nes pusę šešių privalėjome
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būti jau ganykloje, o vaikams tuo metu pats saldžiausias miegas. Dėl miego dar
nieko, bet labiausiai nenorėdavome, kad ganymo dieną būtų giedra, nes karštą
dieną gausybė mašalų puldavo karves ir jos zyliodavo laukais ir miškais. Suvaryk
tu jas, jei jų koks dvidešimt ar trisdešimt! Tokią dieną nusivarydavome nuo kojų.
Palaima būdavo, kai ganiavos dieną oras apniukęs ir lynodavo lietutis.
Tokį lažą ėjo visi kaimo vaikai nuo mokslo metų pabaigos iki rugsėjo pirmosios. Laukdavome mokslo metų pradžios kaip išganymo.
Spartietiškas gyvenimas užgrūdina organizmą, todėl niekas neskubėdavo pas
gydytoją kiek nors sunegalavęs. Jei pradėdavo skaudėti gerklę arba susirgdavome
angina, kiaulyte, gydydavomės namuose: gerdavome karštą aviečių arbatą, kojinę su
karštais pelenais užsidėdavome ant kaklo. Kelios dienos, ir visos ligos praeidavo.
Kaimo žmogus kaupdavo žiemai maisto atsargų, kad jų pakaktų iki pavasario. Paprastai užraugdavo kokius du kubilus kopūstų: vieną smulkintų, kitą
galvų, dar vieną kubilą užraugdavo agurkų. Išradingas kaimo žmogus visada
rasdavo išeitį iš pačios kebliausios padėties ir buvo užsigrūdinęs nuo visokiausių
nepalankių gyvenimo sąlygų.
Tais laikais miestiečiui buvo sunkiau, nes gyveno tiktai iš savo uždarbio.
Kad ir gaudavo už darbą kelis rublius, bet nusipirkti už juos nebuvo ką, ypač
maisto produktų. Prisimenu, kai anksti rytą eidami į mokyklą matydavome miestelio žmones šaltą žiemą jau nuo antros valandos nakties stovinčius eilėje, kad
gautų nusipirkti duonos. Būdavo, kad jos ir neatveždavo.
Aplaidumas, nesugebėjimas ūkininkauti žmones varė į visišką neviltį. Maždaug nuo šeštojo dešimtmečio pradžios kaime prasidėjo alkoholizmo era. Daugelis
neviltį skandino namų gamybos aluje, kurį darydavo iš cukrinių runkelių, pavogtų
iš to paties kolūkio. Žmonės nebematė šviesios perspektyvos, vyravo visiškas nusivylimas ateitimi, pradėjo menkti ir tikėjimas Dievu. Prasidėjo vagystės, žmonės
tapo nesąžiningi, dviveidžiai, į viską mojo ranka. Man, tuometiniam dešimtmečiui
vaikui, visa tai atrodė siaubinga ir nesuprantama.
Prisimenu vieną 1952 m., o gal 1953 metų rudens epizodą. Šalia mūsų
namų vyko cukrinių runkelių nuėmimas. Suvaryti vyrai tuos runkelius arkliniais
vežimais vežė į Ramygalą, į Priėmimo punktą. Grįžtu aš iš mokyklos ir nueinu
pasižiūrėti, kaip vyrai krauna tuos runkelius. Vienas žmogus, Juozas Strikulys iš
gretimo kaimo, pasiūlė mane pavėžinti vežimu. Aš, aišku, sutikau. Įsėdau į vežimą,
tvirtai įsikibau rankomis, o tas dėdė kaip pradėjo varyti arklį zovada, kad aš vos
vos begalėjau išsilaikyti vežime. O jis vis mušė ir mušė arklį, kad dar greičiau
bėgtų. Kelias duobėtas, ratai šokinėja, man dantys barška, tas dėdė arklį veja
dar labiau ir baisiai keikia. Aš pradėjau garsiai verkti ir iš baimės, ir iš gailesčio
tam vargšui nekaltam arkliukui. Tas dėdė pamatė, kad aš verkiu, sustojo ir sako:
„Juliuk, neverk, aš tave pavėžinau taip, kaip Stalinas savo motiną vėžina.“ Nesupratau,
ką jis norėjo tuo pasakyti, bet man po kelerių metų, prisiminus tą pasivažinėjimą,
tapo aišku, kad tas gerokai išgėręs dėdė taip darė iš nevilties.
Tokios baudžiavos, kokia buvo kolektyvizacijos pradžioje, žmonija dar nebuvo patyrusi. Žmogus visas šešias dienas privalėjo dirbti kolūkyje, o savo sklypą tegalėjo įdirbti tiktai po darbo kolūkyje arba sekmadieniais. Kaip tie vargšai
kaimo žmonės atlaikė tokią baudžiavą, tokį išnaudojimą, ir šiandien nesuprantu.
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Prisišienauti savo gyvuliams buvo leidžiama tik tuomet, kai būdavo pabaigta
šienapjūtė kolūkyje, o tai būdavo jau rugpjūčio vidurys. Tuo metu žolė pievose
jau seniai būdavo peraugusi, pradėjusi gelsti ir buvo menkavertė. Be to, buvo
leidžiama šienauti tik nedarbo dienomis, tai yra sekmadieniais. Taip tuometinio
kaimo žmogus buvo jau virtęs darbiniu gyvuliu, bet ne žmogumi. Tad suprantamas ir atšalimas nuo Bažnyčios, tautos demoralizacija, kaimas tapo bedvasių
žmogystų rezervatu. Septintojo dešimtmečio viduryje jau mokiausi Kaune, bet
nebeturėjau jokio noro grįžti į tėviškę įkvėpti gryno kaimiško oro, nes tuo metu
jo nebebuvo. Jis buvo prisotintas alkoholio tvaiko.
Nuolat galvoje kildavo minčių, kiek taip gali tęstis, ar gali dar žemiau
pulti kaimo žmogus. Tėvukas pasakojo, kad sekmadieniais Ramygalos bažnyčioje
žmones jau beveik buvo galima suskaičiuoti ant dviejų rankų pirštų. Alkoholizmo
pavergtam žmogui nebereikėjo dvasinių vertybių, jos buvo visiškai devalvuotos,
kaimo žmogus buvo priartėjęs prie keturkojo padaro.
Žemės ūkis po truputį pradėjo atsigauti prasidėjus melioracijai, septintojo
dešimtmečio antroje pusėje. Pagrindiniai sausinimo darbai buvo atlikti 1966–1980
metais. Aišku, kad tai buvo reikalinga, bet kartu reikia pabrėžti, kad ji buvo
vykdoma neprotingai, per daug totaliai. Dėl neapgalvotos melioracijos kilo daug
problemų: neleistinai padidėjo Lietuvos vandens telkinių tarša chemikalais, sudarkytas Lietuvos kraštovaizdis, sutriko vandens balansas, dėl nemokšiškai nusausintų
pelkių suiro ekosistema.
Melioracija palietė ne tiktai gamtą, bet ir kaimo žmones. Kaip vyko prievartinė kolektyvizacija, beveik taip pat vyko ir melioracija. Žmonės buvo priverstinai
iškeldinami iš savo sodybų, vėl turėjo kraustytis į didelio kaimo gyvenvietes arba
miestus bei miestelius.
Dėl laimingo atsitiktinumo Gudelių kaimo melioracija beveik nepalietė. Išsikėlė gal tiktai du gyventojai.
Labiausiai Gudelių kaimą pažeidė kolektyvizacija. Jaunimas visokiais būdais
stengėsi pabėgti iš kaimo vergijos, nes nematė jame jokios perspektyvos ir ateities. Vieni bėgo mokytis, kiti dirbti. Taip kaime liko tik senyvo amžiaus tėvai,
o šiandien ir jų nebėra, iškeliavo Anapus. Tad Gudelių kaimas baigia visiškai
sunykti, vegetuoja tiktai šešios sodybos.
Štai kaip atrodo buvusio stambaus ūkininko, IV Lietuvos Seimo nario P. Šegamogo sodyba. Gyvenamojo namo langai užkalti, aplink namą veši šabakštynas. Tvartas jau visai sugriuvęs. Sovietmečiu šioje sodyboje gyveno J. Rūkštelės
šeimyna, vėliau kolūkio pirmininkai, kurį laiką čia buvo kolūkio kontora, dabar
sodyba palikta, kaip matome, likimo valiai. Šio namo likimas aiškus – kaip ir
tvarto. Kolūkių laikais čia buvo kiaulių ir veršių ferma.
Trečioje nuotraukoje matyti to paties ūkininko klėtis. Ji išsilaikiusi geriausiai.
Joje buvo kolūkio sandėlis. Juokinga, kad į šią klėtį vos tilpdavo P. Šegamogo
nuimtas derlius, o pirmaisiais kolūkio laikais ji būdavo pustuštė, nors žemės
kolūkis turėjo keliolika kartų daugiau.
Kitoje nuotraukoje – buvusio ūkininko Antano Paliliūno sodyba, kurioje
dabar gyvena sovietmečio išauklėtas šeimininkas, jam yra gerai, kaip yra. Pagyvens, statiniai sugrius, ir jis kelsis kitur. Kairės pusės langai užkalti celofanu, kad
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Lietuvos Respublikos
IV Seimo nario
Petro Šegamogo
sodyba dabar

Petro Šegamogo
sodybos klėtis.
Iš asm. archyvo

P. Šegamogo klėtis
taip atrodo dabar
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Buvusio ūkininko
A. Paliliūno sodybos
langai dabar užkalti
celofanu

Ūkininko A. Paliliūno
tvartas dar tebestovi
ir taip atrodo dabar

Buvusio ūkininko
A. Gvergždžio
sodyba. Gyvenamasis
namas restauruotas.
Iš asm. archyvo
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žiemą būtų šilčiau. Sovietinis šeimininkas prioritetą teikia bambaliui, bet ne savo
gyvenamos aplinkos sutvarkymui, būsto remontui.
Šio ūkininko tvartas dar stovi, bet neabejotina, kad jį ištiks toks pat likimas,
kaip ir jo kaimyno.
Šeštoje nuotraukoje matyti buvusi A. Gvergždžio sodyba. Dabar joje gyvena kiti savininkai. Sodybos aplinka irgi labai pasikeitusi. Iš senų pastatų likęs
tik restauruotas gyvenamasis namas ir klėtis, kuri dabar pritaikyta pirčiai. Dabartiniuose Gudeliuose tai vienintelė sodyba, kuriai negresia anksčiau išvardytų
sodybų likimas.
Šioje nuotraukoje matyti buvusios Kaupų sodybos gyvenamasis namas. Kiti
statiniai jau nugriauti arba perstatyti. Šis namas neatpažįstamai pasikeitęs. Kol
šioje sodyboje dar gyveno Ona Kaupaitė, jis buvo prižiūrimas ir tvarkomas. Jai
išvykus į Vilnių, savininkai pradėjo keistis, keitėsi ir namo išvaizda.
Autentiškiausias yra Antano ir Vlado Kalvaičių gyvenamasis namas, kuriame
jie ir tebegyvena. Namą reikia remontuoti, nes jis statytas dar senojo Gudelių
kaimo laikais, kai jame gyveno dabartinių šeimininkų seneliai.
Onos Kaupaitės,
išvykusios į Vilnių,
sodybos gyvenamasis
namas

Brolių Antano
ir Vlado Kalvaičių
gyvenamasis namas
Gudelių k.
Iš asm. archyvo
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Iš pateiktos dabartinio Gudelių kaimo apžvalgos akivaizdžiai peršasi viena
išvada – jis evoliucionuoja į nebūtį. Toks likimas yra skirtas ne vienam šiandienos
Lietuvos kaimui.
Gudelių kaimas švęsdavo visas bažnytines šventes. Didžiausia šventė būdavo
šv. Jono atlaidai. Jaunimas Joninėms ruošdavosi iš vakaro. Mat buvo paprotys
šv. Jono išvakarėse slaptai pagerbti ir papuošti tos sodybos namo, kuriame gyveno Jonas, duris ąžuolo lapų vainiku. Taigi jaunimas susitardavo, nupindavo
varduvininkams vainikus ir sutemus, kai jau būdavo giloka naktis, ateidavo į
varduvininko kiemą ir vainiką slapčia prikaldavo prie durų. Na, o varduvininko
užduotis būdavo sulaukti to momento ir nustatyti sumanymo veikėjus.
Atlaidų dieną, grįžus iš bažnyčios, jaunimas vaišindavosi pas varduvininką.
Paprastai dalyvaudavo visi artimiausi varduvininko draugai ir tie, kurie būdavo
suorganizavę vainiką. Vaišėms buvo ruošiamasi prieš kelias dienas, nes reikėjo
padaryti naminio alaus, paruošti maisto. Gerdavo tik naminį alų, kurį darydavo
iš miežinio salyklo. Valgiai būdavo kuklūs, ką sugebėdavo šeimininkės pagaminti
namuose iš turimų atsargų. Pabrėžtina, kad ant vaišių stalo niekuomet nebūdavo
patiekalų iš silkės, nes buvo manoma, kad tai biedniokų patiekalas. Vėliau, sunkiais
sovietmečio laikais, įsigalėjo ir tie valgiai. Taip pat ant stalo būdavo naminių
rūkytų gaminių. Vaišės vykdavo porą dienų, tai yra sekmadienį ir pirmadienį.
Kitas visuotinis suėjimas būdavo per laidotuves. Šermenys kaime tęsdavosi
dvi tris dienas. Kas nuostabiausia, kad tuo metu nebuvo įpročio pašarvotąjį apkloti
gėlėmis, kaip yra daroma šiandien. Tas paprotys irgi yra sovietinių laikų naujovė. Visas dėmesys buvo skiriamas dvasiniams reikalams. Žmonės melsdavosi už
mirusįjį ne taip, kaip dabar. Kiekvieną dieną giesmininkai ateidavo giedoti, jokio
užmokesčio jiems nereikėjo. Šiandien laidotuvės yra virtusios bizniu, nuoširdumo,
dvasingumo visai nebeliko. Tuomet, jei ir nebūdavo giesmininkų, susirinkusieji
susiorganizuodavo ir patys giedodavo šermenų apeigų giesmes. Visą laiką buvo
meldžiamasi ir niekas orų ar savo reikalų prie pašarvotojo neaptarinėdavo.
Tais laikais taip pat nebuvo įpročio atvykusių į šermenis kviesti arbatos ar
kavos, nekalbant jau apie alkoholinius gėrimus.
Niekuomet nakčiai mirusiojo nepalikdavo vieno, prie karsto budėdavo kaimynai bei saviškiai.
Gudelių kaime, taip pat ir kituose kaimuose, gegužės ir birželio mėnesiais
vykdavo mojavai, gegužinės ir birželinės pamaldos. Paprastai kaimyno M. Šlekio
sodyboje, viename gyvenamojo namo gale, papuošdavo altorėlį ir kiekvieną gegužės
bei birželio mėnesio vakarą, po visų lauko ir ruošos darbų, išskyrus sekmadienį,
susirinkdavo kaimynai ir garbindavo Švenčiausiąją Mergelę Mariją. Birželinės pamaldos būdavo skirtos Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai. Gražūs ir prasmingi būdavo
tie vakarai. Maždaug nuo septintojo dešimtmečio pabaigos tas paprotys išnyko.
Šių dienų tiek kaimo, tiek miesto žmogus nelabai linksta prie Dievo, o tuo labiau
prie kasdienės maldos.
Jaunimas vasarą organizuodavo gegužines, kuriose šokdavo bei linksmindavosi iki sekmadienio paryčių. Žiemą jaunimas, tik ne per gavėnią ir ne per
adventą, rinkdavosi tai pas vieną, tai pas kitą ūkininką, kur irgi vykdavo šokiai,
žaidimai, buvo dainuojamos dainos. Šios linksmybės pamažu nutrūko po karo,
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sovietmečiu. Vienintele pramoga tuomet kaime tapo kino filmų Kaupų šeimos
demonstravimas ir po to šokiai. Sovietmečiu Gudelių kaimas genealoginis medis
nustojo dainuoti, vis labiau plito alkoholizmas.
Kalbant apie Gudelių kaimo įžymius žmones, negalima nepaminėti Kaupų
šeimos. Tos šeimos genealoginio medžio esminiai fragmentai pateikti paveikslėlyje. Kaupų šeima Gudeliuose apsigyveno po baudžiavos panaikinimo. Atrodo,
jie (Petras Kaupas) buvo atkelti nuo Pagirių kaimo. Petras Kaupas buvo vedęs
Barborą Šlekytę, gyvenusią Gudelių kaime. Apie jų šeimą daugiau duomenų nėra.
Žinomi P. Kaupo sūnūs Anupras (1840–1901) ir Pranas, apie kurį jokių žinių nėra.
Anupras Kaupas turėjo gausią šeimyną. Pradžioje A. Kaupui teko nuomotis
svetimą žemę. Vėliau žemės įsigijo tame pačiame Ramygalos valsčiuje, Gudelių
kaime. 1865 metais Anupras vedė Antaniną Glebauskaitę iš Ąžuolytės kaimo.
Kaupų šeimoje gimė ir užaugo vienuolika vaikų. Penktoji Kaupų atžala – Kazimiera – įsiamžino Lietuvos istorijoje.
Tų laikų istorinės peripetijos padarė nemenką įtaką Kaupų šeimai. Po 1863
metų sukilimo Rusijos imperijoje sustiprėjo rusifikacija, kuri skatino ir tautines
nuotaikas visuose visuomeniniuose sluoksniuose: jos daugiausia plito to meto
šviesuomenėje, bet taip pat ir tarp paprastų žmonių, tarp valstiečių. Taip Lietuvoje kilo tuo metu negirdėtas reiškinys – knygnešystė. Prie to labai prisidėjo
paprasti žmonės, kurie dirbo atsakingą, pavojingą ir Lietuvai labai reikalingą
knygnešio darbą.
Anupras Kaupas taip pat labai aktyviai įsitraukė į lietuviškų knygų platinimo
veiklą. Jaunystėje A. Kaupas užmezgė ryšius su draudžiamos lietuviškos spaudos
platintojais ir pats prisidėjo prie to darbo. Šeimos sodo pakraštyje, brūzgyne,
stovėjo keli tušti aviliai – juose ir buvo slepiami lietuviški leidiniai. Tai buvo
labai puiki slėptuvė, apie kurią nieko neįtarė rusų žandarai, nors kratas Kaupų
namuose darydavo dažnai. A. Kaupas buvo sukaupęs nemažą lietuviškų knygų
bibliotekėlę. Šventadieniais pas Kaupus sueidavo kaimynai, seni ir jauni. Anupro
dukterys Juzefa ir Kazimiera jiems skaitydavo naujai gautų lietuviškų knygų bei
laikraščių ištraukas.
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A. Kaupo vyresnioji duktė Juzefa
(1867–1894) buvo ištekėjusi už Adomo
Antanaičio, gyvenusio Krekenavõs parapijoje, Preibių kaime.
Sūnus Antanas Kaupas (1870–
1913), garsus ir aktyvus Lietuvos katalikų judėjimo XX a. pradžioje veikėjas, kunigas ir sociologas, gimė 1870
metų vasario 1 dieną Gudelių kaime,
Ramygalos valsčiuje. Paaugęs mokėsi
Ramygalos pradžios mokykloje, ją baigęs – Šiaulių gimnazijoje. Jau penktoje
klasėje ėmė domėtis Dobroliubovo, Pisarevo ir kitų žymių autorių sociologinio turinio knygomis. Tų autorių raštai
mokiniams buvo draudžiami skaityti.
Šeštoje klasėje jau mėgo filosofuoti apie
revoliuciją, evoliuciją, socializmą. Kartą
su savo bendraamžiu ginčijosi, žandarui
girdint, apie Darviną. Žandaras apie
tai pranešė gimnazijos vadovybei, ir ši Antanas Kaupas (1870–1913), kunigas ir
Antaną Kaupą išmetė iš gimnazijos už sociologas, žymus Lietuvos katalikų judėjimo
bedievybę. 1888–1890 metais studijavo XX a. pradžioje veikėjas. Iš M. Sereikienės
Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune. asm. archyvo
Už draudžiamos lietuviškos spaudos
platinimą iš seminarijos buvo pašalintas. Dėl persekiojimų išvažiavo į Peterburgą ir apsigyveno studentų bendrabutyje. Ten giliau susipažino su darvinizmu,
socializmu. Po metų iš Peterburgo grįžo į Gudelius, o po kiek laiko išvažiavo į
Kauną. Čia vertėsi privačiomis pamokomis. Žandarų persekiojamas ieškojo būdų,
kaip pasprukti į Ameriką. 1892 metais, paremtas Šv¸kšnos klebono, atvyko į JAV,
į Čikagą. Dirbo paprastu darbininku skerdyklose. Tais pačiais metais draugų ramygaliečių remiamas įstojo į Detroito lenkų kunigų seminariją. 1896 metais buvo
įšventintas į kunigus. Tada ir prasidėjo jo darbas Amerikos lietuvių parapijose ir
lietuvių kultūros baruose.
Seminarijoje 1895 metais įsteigė šv. Kazimiero mokslo draugiją, dėstė lietuvių kalbą ir istoriją. 1896–1912 metais klebonavo lietuvių parapijose Vilkes Bare,
Skrantone, Pistone. Dviejose paskutinėse parapijose pastatė bažnyčias. Bendradarbiavo JAV lietuvių laikraščiuose „Vienybė lietuvninkų“, „Lietuva“, „Tėvynė“,
„Žvaigždė“, taip pat Lietuvos periodiniuose leidiniuose „Vilniaus žinios“, „Viltis“,
„Draugija“ ir kt.
Nuo 1901 metų jis buvo Katalikų švietimo ir šalpos draugijos „Motinėlė“,
lietuvių Romos katalikų susivienijimo Amerikoje veikėjas. Nuo 1906 metų – Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos, o nuo 1909 metų – Kunigų sąjungos (nuo
1920 metų „Kunigų vienybė“), nuo 1913 metų „Lietuvos vyčių“ organizatorius ir
veikėjas. Jis rėmė Lietuvių mokslo draugiją Vilniuje, nuo 1910 metų buvo jos narys.
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Nuo 1893 metų bendradarbiavo spaudoje. 1901 metais redagavo savaitraštį
„Viltis“. 1901–1908 metais su kitais redagavo laikraštį „Dirva“, 1909–1913 metais
buvo laikraščio „Draugas“ redaktorius. Paskelbė studijų sociologijos, pasaulėžiūros
klausimais. Iš anglų ir lenkų kalbų vertė grožinės literatūros kūrinius. Jo publicistikai būdinga reiškinių ir problemų sociologinė analizė, minties loginė raiška.
A. Kaupo darbai neprarado aktualumo ir šiandien, įgavo naujų prasmių.
Kunigas A. Kaupas paliko gražų ir gausų savo darbų palikimą. Be gimtosios
kalbos, jis mokėjo rusų, lenkų, anglų ir vokiečių kalbas. Ankstyvas domėjimasis
sociologija davė progos susipažinti su socializmu ir jo doktrinomis, o smalsus ir
neramus gyvenimas supažindino su realiu darbininkų gyvenimu. Turtingą gyvenimo
patyrimą ir savo studijų žinias jis pritaikė Lietuvos, o ypač Amerikos lietuvių gerovei kelti. Įsitaisęs, kaip jis pats sakė, gerą ir smagią plunksną, parašė „Padėjimas
lietuvių tautos rusų viešpatystėje“, „Socializmo silpnosios pusės“, „Evoliucija – ne
revoliucija“, „Visuomenės psichologija“, „Vidurinis kelias“, „Pensilvanijos kietose
anglyse“, sociologijos studijų straipsnių rinkinį „Patrimpo laiškai“ ir publicistinių
straipsnių rinkinį „Karvojaus laiškai“. Daug jo straipsnių išspausdinta Amerikos
lietuvių laikraščiuose.
Rašė įvairiomis temomis ir įvairiais slapyvardžiais: Sėlimas, KAK, An-ka,
Karvojus, Patrimpas, Amerikos kunigas, PAT, Antanukas ir kt. Amerikos laikraščiai
jį vadino socializmo triuškintoju. Jo nuopelnus gražiai atskleidė Jakštas-Dambrauskas knygoje „Užgesę žiburiai“.
Jaunesnysis A. Kaupo brolis Julius Kaupas (1890–1945) gimė 1890 metų
sausio 7 dieną Gudelių kaime. Kaip rašo B. Antanaitis, nuo pat mažens Juliukas
buvo judrus, landus ir sunkiai suvaldomas vaikas.
Mokėsi Ramygalos rusiškoje pradinėje mokykloje, vėliau tęsė mokslus Liepójos gimnazijoje. 1906 m. už revoliucinius ryšius buvo išvarytas iš ketvirtos
klasės. 1909 m. persikėlė į Kauno „Saulės“ draugijos mokytojų kursus, kuriuos
ir baigė. Mokytojo darbas nepatiko, išvažiavo į Tulą, ten praktikavosi vaistinėse
farmacininku.
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą gyveno Rusijoje. Kad ne- Julius Kaupas
reikėtų tarnauti rusų kariuomenėje, 1911 m. slapta išvyko į (1890–1945), gimęs
JAV, kur jau nuo 1892 m. gyveno jo brolis Antanas.
Gudelių kaime.
1911–1914 metais Valparaiso universitete studijavo che- Iš asm. archyvo
miją ir gamtos mokslus. 1914–1919 m. sociologijos mokslus
studijavo Vašingtono katalikiškajame universitete ir Fordhamo
universitete Niujorke. Tuo pat metu redagavo lietuviškus leidinius: „Moksleivis“, „Draugas“, „Garsas“. 1918 m. dirbo Vašingtone propagandos žinybos lietuvių biuro vedėju. 1919 m.
Amerikos lietuvių Tarybos siunčiamas išvyko į Paryžių, tais
pačiais metais grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Kaune.
Į Steigiamąjį Seimą išrinktas Kauno II rinkimų apygardoje. Jis priklausė Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) frakcijai,
kuri buvo Lietuvos krikščionių demokratų partijos (LKDP)
sudėtyje. Dirbo Steigiamojo Seimo ekonominės ir valstybės
ūkio komisijos sekretoriumi.
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1922 m. sausio 19 dieną išrinktas į Tarptautinio banko valdybą. Nuo 1922 m.
rugsėjo 28 dienos buvo Lietuvos banko direktorius, vėliau, iki 1940 m. birželio,
Lietuvos banko Kauno skyriaus direktorius.
Nepriklausomos Lietuvos pinigų (litų) popieriniai banknotai buvo patvirtinti
Emisijos banko valdytojų ir direktoriaus Juliaus Kaupo parašais. 1944 m. bolševikų
valdžia J. Kaupą iš direktoriaus pareigų pašalino. 1945 m. bolševikų kariuomenės
sunkvežimis tyčia ar netyčia užlėkė ant šaligatvio ir J. Kaupą prispaudė prie
namo sienos. Nuvežtas į ligoninę, po keliolikos dienų jis mirė.
1880 m. sausio 6 d. Kaupams gimė duktė Kazimiera ir jau kitą dieną buvo
pakrikštyta. Ji augo didelėje ir laimingoje šeimoje, kur tėvas buvo neabejotinas
autoritetas, turėjęs mergaitei labai didelę įtaką. Jis visiems savo vaikams įkvėpė
meilę knygoms, mokslui ir maldai. Savo laiškuose Kazimiera rašo, kad mylėjo ir
gerbė savo tėvą dėl doro jo gyvenimo ir troško būti tokia pamaldi, kaip ir jis.
Savo mamą Antaniną duktė apibūdina kaip darbščią ir stropią moterį. Antanina
rūpinosi vargetomis ir nelaimių prislėgtais žmonėmis, todėl visi kaimo žmonės
žinojo, kad esant reikalui jos namuose visada gaus pagalbos.
Taigi Kazimieros tėvai buvo labai šviesūs žmonės, perdavę savo vaikams
gilų tikėjimą ir meilę lietuvybei. Pažinę raštą, vyresnieji vaikai namie mokė skaityti
jaunesnius savo brolius ir seseris. Kazimiera balsiai skaitydavo kitiems knygas
ar laikraščius.
Brolis Antanas Kazimierai tapo tuo Dievo įrankiu, kuris iš esmės pakeitė
merginos gyvenimo tėkmę. Penkiolikmetei atėjo lemtingas laiškas iš jos brolio, jau
kunigo, kuriame prašė ją atvykti į Ameriką ir tapti jo namų šeimininke. Nors Kazimiera labai nenorėjo išvykti, vis dėlto pakluso tėvų pageidavimui ir savo brolio
norui matyti ją Amerikoje. Koks skausmingas ir nelengvas buvo šis sprendimas,
liudija ir tai, kad pasirengimas kelionei tęsėsi dvejus metus.
Kazimierai buvo vos septyniolika, kai išvyko. Prieš palikdama Lietuvą, ji
pasišventė Jėzaus Širdžiai, tikėdama, kad Viešpats jos neapleis, padės, kai bus
blogai, suteiks jėgų amžinai jį mylėti. Dievo ranka išties globojo jaunąją keliauninkę. Caro valdžia neleisdavo išvažiuoti, todėl emigrantai turėdavo slapčia
pereiti sieną, keliauti traukiniu, arkliais ir pėsčiomis į Vokietiją. Tokią kelionę
ištvėrė ir Kazimiera. Prie sienos netikėtai pasirodė ginkluotas kareivis, ir Kazimiera bei jos bendrakeleiviai turėjo bėgti per išartą lauką, kad galėtų kirsti
sieną. Po to – varginanti šešiolikos dienų kelionė laivu ir pagaliau Kazimiera
pasiekė Ameriką.
Tačiau „svajonių šalis“ mergaitei iš Rusijos imperijos pakraščio pasirodė svetima. Savo dienoraštyje ji rašė, kad pirmus dvejus metus ašaros neretai drėkindavo
jos skruostus. Kazimiera pasigedo religinių apeigų, kurios buvo praktikuojamos
Lietuvoje, o amerikiečiai pasirodė esą per dideli materialistai ir paviršutiniški
žmonės. Merginą apniko abejonės, ar ji tikrai turinti likti jai svetimame krašte.
Šios dvejonės tik stiprėjo, kol po ketverių metų Kazimiera pagaliau įkalbėjo
brolį leisti jai grįžti namo į Lietuvą. Tačiau didžiai jos nuostabai, grįžusi namo,
nerado ramybės. Jautė, kad viskas yra pasikeitę, o ir pati Kazimiera jau nebebuvo mergaičiukė iš Gudelių kaimo. Jauną moterį kankino klausimai apie ateitį, o
širdis troško nuveikti ką nors didingo. Tačiau kas tai galėtų būti, ji dar negalėjo
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suprasti. Todėl pradėjo galvoti apie grįžimą į Ameriką. Mat buvo vienas dalykas, traukęs ją atgal. Būtent JAV Kazimiera pirmą kartą gyvenime, važiuodama
tramvajumi, pamatė vienuoles. Nustebusi paklausė brolio, kas jos. Šis atsakęs, kad
tai moterys, kurios gyvena vien tik dėl Dievo. Nuo to meto ji pradėjo domėtis
vienuoliniu gyvenimu.
Beje, tai, kad mergina nieko nežinojo apie vienuoles, neturėtų stebinti:
juk XIX a. caro valdžia visiškai sunaikino Lietuvos katalikų vienuolynus. Iki
XX a. pradžios dabartinės Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo išlikę tik penki
legalūs vienuolynai, kurie nei savo vidiniu gyvenimu, nei išorine veikla nebuvo panašūs į krašte veikusius bent prieš keliasdešimt metų, buvo mirštančios
bendruomenės.
Lietuvoje praleistas laikas tik sustiprino Kazimieros ryžtą paskirti savo
gyvenimą Dievui. Skatinama tokių minčių, ji parašė laišką draugui, kunigui
Antanui Milukui, kuris studijavo Šveicarijoje, jam pranešdama, kad nusprendė
grįžti į Ameriką ir tapti vienuole. Kunigas Milukas parašė, kad palaiko merginos
ryžtą tapti vienuole, pasiūlė jai įsteigti naują kongregaciją, kuri padėtų lietuviams
imigrantams Amerikoje.
Kazimiera taip pat matė prastą lietuvių atvykėlių padėtį: jiems grėsė pavojus
prarasti tikėjimą, kultūrines šaknis, nes nebuvo lietuvių vienuolių, kurie galėtų
jiems pagelbėti jų gimtąja kalba. Tuomet Amerikoje plito liberalios, ateistinės,
socialistinės idėjos, kurios traukė ir imigrantus, taip tolindamos juos nuo katalikybės. Todėl Kazimiera nutarė tapti vienuole mokytoja.
Visoms šioms idėjoms karštai pritarė jos brolis kunigas Antanas. Jis ir padėjo
seseriai suorganizuoti kelionę į Šveicariją, kad ji galėtų pradėti reikiamas studijas.
Prisimindama savo išvykimą iš Lietuvos į Šveicariją, Kazimiera (kalbėdama apie
save trečiuoju asmeniu) dienoraštyje rašė:
„Traukinys pradėjo judėti. Buvo naktis, net gamtos vaizdų nesimatė, todėl vaizduotėje ji
galėjo aiškiai matyti paliktą šeimą, savo kaimo vaizdą. Skausmas slėgė visą jos kūną, ir
ašaros, kurioms iki šiol neleido byrėti, dabar plaukte plaukė.
Ji sau priekaištavo: „Miela tėvyne, ką tu man padarei, kad aš tave apleidžiu, net
nežinodama, kas manęs laukia svetimame krašte? Aš ten vykstu neapgalvotai, palikdama
verkiančius artimuosius.“ Tą širdgėlos valandą jai atėjo mintis, kad viską daro dėl Dievo.
Ak, nieko nėra Dievui per daug. Jis yra visko vertas, ir kas yra ji Jo akivaizdoje. „Aš
nebūsiu Dievui šykšti, bet, viską Jam linksmai paaukojusi, sieksiu vykdyti Jo valią“, –
pasakė ji sau ir nurimo.“
1902 metų spalio 2 dieną Kazimiera pasiekė Ingenbolį (Šveicarija), kur pradėjo
mokslus pas šv. Kryžiaus gailestingumo seseris. Prieš ją atsivėrė nauji akiračiai,
o širdyje ruseno naujos viltys.
Po intensyvaus maldų ir apmąstymų laiko Kazimiera broliui atsakė, kad
ketina ir toliau bandyti įgyvendinti mintį įkurti naują kongregaciją, ir tik prašė,
kad šis surastų ją palaikančius kunigą bei vyskupą. Antanas padarė, ko paprašytas, ir surado seseriai kunigą – daktarą Antaną Stasiukyną. Visą savo gyvenimą
jis paaukojo seserims kazimierietėms. Buvo jų sielų vadovas, mokytojas, patarėjas,
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lėšų rinkėjas ir ištikimas draugas iki pat savo mirties. 1918 metais Kazimieros
siekiuose šis intelektualus kunigas įžvelgė Dievo Dvasios paskatas ir entuziastingai
ėmė jai talkinti.
1905 metais Kazimiera baigė mokslus Šveicarijoje ir lapkričio 2 dieną atvyko
į Nekalčiausios Marijos Širdies seserų vienuolyną Skrantone, Pensilvanijoje. Šioje
bendruomenėje Kazimiera, motinos Cyrilės prižiūrima, atliko noviciatą ir po dvejų
metų, rugpjūčio 30-ąją, ji ir dvi jos bendražygės davė įžadus. Naujos bendruomenės
įkūrimą šios moterys suprato kaip Dievo valios vykdymą. 1907 metų lapkričio
6 d. vyskupas Dž. Vanahanas gavo pranešimą iš Romos, kad leidžiama steigti
lietuvaičių seserų kongregaciją. Šis vyskupas rengė kongregacijos konstituciją ir
emblemą, aprobavo jos pavadinimą šv. Kazimiero vardu.
1907 metų rugpjūčio 30 d. trys lietuvaitės pasiaukojo Dievui trimis pirmaisiais įžadais ir gavo vienuoliškus vardus. Kazimiera – sesuo Marija.
Vėliau Motina Marija prisiminė, kad kai seserys įžengė į pirmuosius savo
namus Mount Karmelyje, Pensilvanijoje, ir drauge meldėsi, ji savo dvasios gelmėje
tarsi išgirdusi Jėzų sakant: „Mano meilė jus čia sušaukė.“
Naujoji kongregacija sparčiai augo, nes darbo tarp lietuvių emigrantų
netrūko. Kazimierietės buvo pirma lietuvių įkurta vienuolija, nes iki tol praktiškai viskas, kas siejosi su vienuoliniu gyvenimu, buvo lenkiškos kilmės.
1913 metų vasarą visos seserys kazimierietės susirinko į generalinius namus
metinių rekolekcijų. Joms vadovavo
kunigas Jurgis Matulaitis (būsimasis
arkivyskupas, dabar Palaimintasis).
Rugpjūčio 24 d. pirmuosiuose kazimieriečių rinkimuose generaline vyresniąja
buvo išrinkta sesuo Marija. Nuo tada
šv. Kazimiero seserų kongregacijoje ji
vadinama motina Marija.
1916 metais motina Marija antrą
kartą išrenkama generaline vyresniąja,
o 1928 metais, Romai leidus, motina
Marija išrenkama dar ir trečią kartą.
Labai svarbus seserų bruožas –
aktyvi veikla bendruomenės gyvenime,
nes seserys turėjo aprūpinti mokytojomis lietuviškas parapijų mokyklas.
Kazimierietės vykdavo visur, kur tik
kūrėsi lietuvių išeivių bendruomenės.
Savo švietėjišką veiklą jos vykdė ne
tik JAV, bet ir Argentinoje. Vienuolės mokė emigrantų vaikus, padėjo jų
motinoms, atidarė mokyklų Čikagoje ir
Buenos Airėse. Šv. Kryžiaus ligoninė, Marija Kazimiera Kaupaitė tapo Šv. Kazimiero
pastatyta prie Marijos gimnazijos, ir seserų kongregacijos motina Marija.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapi- Iš asm. archyvo
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jos Market parke, Čikagoje, veikia iki šių dienų. Visų šių užmojų sūkuryje visada
būdavo motina Marija.
Praūžus Pirmojo pasaulinio karo bangoms ir atkūrus Nepriklausomą Lietuvą,
Kauno vyskupas Pranciškus Karevičius kreipėsi į kardinolą G. V. Mundeleiną,
prašydamas atsiųsti į Lietuvą Šv. Kazimiero vienuolijos seserų, kad jos čia kurtųsi
ir steigtų mokyklas. Tuo laiku Lietuvos materialinė ir dvasinė būklė buvo labai
sunki. Taip išsipildė Motinos Marijos svajonės ir lūkesčiai, tad ji bei keturios
kitos seserys pradėjo ruoštis.
Motinai Marijai labai rūpėjo įsteigti vienuolyną Lietuvoje, kad ir čia seserys
galėtų pagelbėti savo tautiečiams. 1916 metų pabaigoje ji kreipėsi į Šventąjį Tėvą
Benediktą XV, kad Šv. Kazimiero seserų kongregacijai leistų steigti savo misiją
Lietuvoje. Šventasis Tėvas, gavęs Motinos Marijos prašymą, pritarė jai. Vilniaus
vyskupas J. Matulaitis ragino seseris vykti į Lietuvą.
Kokios didelės viltys buvo siejamos su šia vienuolija, liudija tokia mintis:
„Kazimierietės pakels Lietuvos moteris, o moterys apkuops apkerpėjusius vyrus“, – „Laisvėje“ rašė marijonas Pranciškus Būčys.
1920 metais Čikagos arkivyskupas J. Mundeleinas gavo iš Romos vienuolių
kongregacijos nurodymą leisti bent kelias Šv. Kazimiero kongregacijos seseris vykti
į Lietuvą, kad ten jos pradėtų savo misiją.
Motina Marija iš pradžių nežinojo, į kurį Lietuvos miestą važiuoti. Palankiausios sąlygos buvo Kaune, tad į jį 1920 metų spalio 2 dieną vienuolė ir atvyko.
Seserys žinojo, kokios sunkios sąlygos jų laukia Tėvynėje. Apie seserų atvykimą
į Kauną visi žinojo, bet tinkamos vietos joms apsigyventi nebuvo. Iš pradžių
pasiūlyta įsikurti „Saulės“ namuose, kur veikė progimnazija ir Mokytojų seminarija. Motinai Marijai atrodė, kad ta vieta netinkama noviciatui. Todėl joms buvo
pasiūlytas apleistas kamaldulių Pažãislio vienuolynas su bažnyčia ir 80 ha žemės.
Motina Marija kreipėsi į vyskupą P. Karevičių, prašydama leisti įsikurti
Pažaislyje. Vyskupas P. Karevičius oficialiai perdavė Pažaislio vienuolyną Šv. Kazimiero seserų kongregacijai 1920 metų lapkričio 2 d. Dėkodama už tai motina
Marija vyskupui rašė:
„Dėkodama Jūsų Ekscelencijai už malonų leidimą, duotą Jūsų Ekscelencijos lapkričio 2 d.
1920 m. įsteigti Švento Kazimiero seserų kongregacijos namus Žemaičių vyskupijoje, Kamaldulių kongregacijos vienuolyne, Pažaislyje, pranešu, jog lapkričio 19 d. įvyko minėtame
vienuolyne mūsų Šv. Kazimiero seserų kongregacijos namų atidarymas.
Vietine vyresniąja paskirta Marija Imaculata (Judita Dvaranauskaitė), jos pagalbininkės – sesuo Marija Angela (Antanina Braškaitė), kaip novicių magistra, ir sesuo
Anna Marija (Juozapina Rakauskaitė), kaip sekretorė.“
Pasirašė Motina Marija, 1920 m. lapkričio 20 d.
Motina Marija buvo įpratusi prie sunkumų, su jais susidoroti turėjo savų būdų.
„Gyvenimo srovė visko mums atneša, ir ją stebėdamos matome, kad teisingai ši žemė
ašarų pakalne pavadinta. Tik žemę stebint, matyti daugiau tamsių negu šviesių taškų, o
kartais apninka tamsių patyrimų naktis. Kas mums tomis valandomis suteiks drąsos ir
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padės ištesėti tai, ką pažadėjome, jei ne tikėjimas Dievo Apvaizda ir geresne, šviesesne
ateities Viltimi, visiškas pasitikėjimas Aukščiausiojo globa ir pagalba bei žinojimas, kad Jis
geba ir sunkumus, jei ne dabartiniam, tai amžinajam gyvenimui ir savo didesnei garbei
skirti?“ – viename iš laiškų seserims rašė ji.
1933 metais, minint dvidešimt penktąsias Kongregacijos įsteigimo metines,
motina Marija ir motina Cyrilė susilaukė įvertinimo iš Lietuvos valdžios: joms
įteikti Kunigaikščio Gedimino trečiojo laipsnio ordinai. Šis apdovanojimas pripažino didelį indėlį steigiant lietuvišką Kongregaciją, kuri turėjo įtakos moralei ir
švietimui Lietuvoje. Tai išskirtinis atvejis tarpukario Lietuvoje, nes daugiau moterų
vienuolių valstybiniais ordinais apdovanota nebuvo.
Motina Marija į tėvo namus iškeliavo 1940 metų balandžio 17 dieną Čikagoje. Mirties priežastis – kaulų vėžys. Seserys liudijo, kad paskutiniais gyvenimo
mėnesiais ji išliko kantrumo ir tyliai išgyvenamos kančios pavyzdžiu. Tai buvo jos
žodžių: „Visada su tikėjimu, visada su viltimi ir visada su meile!“ gyvas įkūnijimas.
Šios iškilios vienuolės skelbimo Palaimintąja byla pradėta 1986 metais, o
2010 m. popiežius Benediktas XVI jai suteikė Dievo Tarnaitės statusą. Šventasis
Tėvas pripažino Šv. Kazimiero seserų kongregaciją įsteigusios katalikų vienuolės
herojiškąsias dorybes. Šis Vatikano patvirtinimas reiškia, kad motina Marija herojiškai gyveno pagal krikščioniškas dorybes.
Šią džiugią žinią seserys kazimierietės sutiko labai džiaugsmingai ir meldžiasi,
kad motina Marija, Šv. Kazimiero kongregacijos įkūrėja, kuo greičiau taptų Palaimintąja.
2010 m. liepos 5 d., pirmadienį, kazimierietės Ramygaloje, ant Marijos,
Kazimieros Kaupaitės tėvų – Antaninos ir Anupro Kaupų – kapo padėjo gėlių ir
pasimeldė. Vėliau šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje klebonas, kunigas kanauninkas
Edmundas Rinkevičius aukojo šv. Mišias už Kaupų ir Glebauskų giminių gyvuosius ir mirusiuosius, už tai, kad motina Marija Kazimiera Kaupaitė būtų paskelbta
Palaimintąja. Seserys kazimierietės parodė parapijiečiams motinos Marijos gyvenimo
ir veiklos skaidrių, sugiedojo keletą giesmių. Po šv. Mišių buvo aplankytas šalia
Ramygalos (3 km) esantis Gudelių kaimas, kur gimė būsimoji Palaimintoji. Šiuo
metu iš buvusios sodybos belikę tik pamatai.
Paminklinį akmenį sukūrė skulptorius Česlovas Aimantas. Jame užrašyta:
„Čia gimė Kazimiera Kaupaitė, motina Marija, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos įkūrėja“.
Seserys Teresė ir Salvatorė, atvykusios iš Čikagos, perskaitė nuoširdų sveikinimą
kazimierietėms Lietuvoje.
Paminklinį akmenį pašventino g. kan. E. Rinkevičius. Kazimierietes sveikino Ramygalos seniūnas Valdas Chirv, linkėjo stiprybės, sveikatos ir daug gerų
darbų skleidžiant katalikų tikėjimą. Prie paminklinio akmens giedojo Ramygalos
bažnytinis choras.
Motina Marija yra puikus liudijimas, kad veikli, energinga, apaštalavimui
atsidavusi moteris yra labai svarbi Bažnyčiai ir visuomenei. Kazimiera Kaupaitė
yra ryški XIX a. pabaigos–XX a. pradžios moterų plejados atstovė – moterų, kurios
entuziastingai įsiliejo į tautinį Lietuvos atgimimą. Simboliška, bet Šv. Kazimiero –
pirmoji nacionalinė vienuolinė bendruomenė – įkurta tais pačiais metais, kai vyko
ir pirmasis Lietuvos moterų suvažiavimas.
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Paminklinio akmens kazimierietei Marijai Kazimierai Kaupaitei, motinai
Marijai, pastatyto Ramygalos bažnyčios klebono Edmundo Rinkevičiaus
lėšomis, šventinimas. Klebonas Edmundas Rinkevičius (antras kairėje),
vargonininkas Mantas Masiokas (pirmas kairėje) ir Ramygalos bažnyčios
choras. Iš asm. archyvo

Nors aktyviai moterų veiklai Katalikų Bažnyčioje motinos Marijos gyventa
epocha nebuvo palanki, ji įrodė, kad bet kokiomis aplinkybėmis galima nuveikti
tikrai gerų dalykų. „Jei mes darysime viską, ką pajėgiame, Dievas būtinai ateis mums
padėti“, – sakydavo motina Marija.
Kazimieros Kaupaitės gyvenimas yra itin aktualus nūdienos Lietuvai, kurią
tiesiog padalijo emigracija. Jai nebuvo dviejų tautų, dviejų Lietuvų. Matydama
bendruomenės poreikį, Motina Marija Kazimiera dalijosi su ja viskuo, netausodama savęs.
Ir dabar mūsų tautiečiams užsienyje tikrai reikėtų panašių stiprių asmenybių,
kurios padėtų kurstyti tautiškumo, patriotiškumo ir tikėjimo ugnelę.
Dar keletas minčių iš motinos Marijos dvasinio lobyno:
„Tikėjimas – tai žinojimas, kad Dievas yra mūsų gyvenimo centras, Tas, su kuriuo mes
einame ranka rankon per visą savo gyvenimo kelionę“; „Kalbėdamiesi vadovaukimės meile, o ne panieka ar smerkimu“; „Jeigu nori išlaikyti ramybę, gerą vardą ir įsigyti daug
malonių <...>, būk kantrus visokiose aplinkybėse.“
1905 metais Kaupų šeimoje gimė jaunesnės kartos atstovė Salomėja. Ji buvo
Nekaltai Pradėtosios Švenčiausiosios Mergelės Marijos seserų kongregacijos vienuolė.
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Vytauto Didžiojo universitete studijavo gamtos mokslus ir tapo
gamtininke. 1936 metais įstojo į vienuolyną Marijãmpolėje.
Dirbo vaikų darželyje ir „Šešupės“ spaustuvėje. Bendradarbiavo
„Naujojoje vaidilutėje“, „Liepsnose“. 1940 metais bolševikams
uždarius vienuolyną, dirbo Rõkiškio valstybiniame banke. 1941
metų pradžioje atvyko į Kauną ir, karui prasidėjus, birželio
24 d. žuvo. 1942 m. jos kūnas iš Kauno kapinių buvo perkeltas į vienuolijos kapines Marijampolėje.
Petras Šegamogas
Kita nusipelniusi Lietuvai, taip pat ir Gudeliams, as- (1865–1942),
menybė yra Petras Šegamogas.
Nepriklausomos
Gimė 1865 m. Gudelių kaime. Kilęs iš valstiečių šeimos. Lietuvos IV Seimo
Lietuvis, katalikas.
narys, ūkininkas.
Ilgą laiką dirbo savo ūkyje. Aktyviai dalyvavo kuriant Ramy- Iš asm. archyvo
galos valsčiaus, o vėliau Panevėžio apskrities savivaldos organus.
Priklausė įvairioms apskrities ekonominėms organizacijoms, buvo Ramygalos
valsčiaus kredito bankelio ir pieninės valdybos narys. Priklausė Lietuvos tautininkų
ir Lietuvos šaulių sąjungoms.
Į ketvirtąjį Seimą išrinktas V (Panevėžio) rinkimų apygardoje, Panevėžio
apskrityje.
Kadencijos metu nebuvo aktyvus kalbėtojas iš Seimo tribūnos, retai reiškė savo
poziciją teikiamų, svarstomų ir priimamų įstatymų bei kitų teisės aktų klausimais.
Dirbdamas Seime 1937 m. rugsėjo 23 d. pasirašė žemės ūkio ministrui
įteiktą paklausimą, kur buvo teiraujamasi, kaip ilgai atskiroms pieno perdirbimo
bendrovėms bus skirtingai mokama ir kaip galvojama padėti silpnesnės šios ūkio
šakos įmonėms. 1938 m. balandžio 26 d. pateikė Seimui svarstyti pasirašytą Namų
savininkų skolų mokėjimui palengvinti įstatymo pakeitimo projektą.
1940 metais Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir 1940 m. liepos 1 d. Justo
Paleckio Vyriausybei paleidus Seimą, Petras Šegamogas grįžo į savo ūkį. Apie
tolimesnį šios šeimos likimą jau buvo užsiminta anksčiau.
Jonas Šegamogas – Petro Šegamogo sūnus, gimė 1911 m. gegužės 6 d.
Gudelių kaime, Ramygalos valsčiuje, Panevėžio apskrityje. 1929 m. birželio 20 d.
baigė Panevėžio gimnaziją. Studijavo Vytauto Didžiojo universitete Medicinos
fakulteto Medicinos skyriuje, kurį baigė 1935 m. birželio 5 d. Nuo 1936 m. kovo
6 d. dirbo Kauno akių klinikoje, 1936 m. rugsėjo 19 d. pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1937 m. rugsėjo 15 d., baigė Karo mokyklą sanitarijos atsargos jaunesniojo
leitenanto laipsniu ir buvo paleistas į sanitarijos karininkų atsargą. Dvejus metus
dirbo Panevėžio apskrities ligoninės gydytojo asistentu, vėliau – Kauno miesto
ligoninės gydytoju. Nuo 1939 m. vasario 1 d. – Vytauto Didžiojo universiteto
(VDU) Fakultetinės Chirurgijos klinikos jaunesnysis asistentas. 1943–1944 m. –
Alytaus ligoninės chirurginio skyriaus vedėjas. 1944 m. pasitraukė į Vakarus.
1948 m. emigravo į Kanadą. Įgijęs gydytojo praktiko teises, iki 1953 metų dirbo
gydytoju Saskačevano provincijoje, vėliau Monrealyje.
Dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo Kanados lietuvių bendruomenės
krašto tarybos narys, krašto valdybos vicepirmininkas. Mirė 1988 m. rugsėjo 27 d.
Išaugino dukrą Rūtą ir sūnų Vytautą.
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P. S. Nuoširdus ačiū už pagalbą rengiant šį straipsnį Gražinai KrotkuteiNazarovai ir Liudvikai Marijai Basijokienei.
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Janioniai
Stanislovas Masiokas

Janionių žemės
Janióniai – sena gyvenvietė, esanti Ramygalos valsčiaus
pakraštyje, maždaug 10 km nuo Ramygalos, apie 20 km – nuo
Panevėžio (apskrities centro).
Artimiausia didesnė gyvenvietė – Jotainiai. Kitos kaimyninės gyvenvietės: Grini¿nai, Vakagalia¤. Janioniai šiek tiek
liečiasi su Kutiškiais ir Čypliais. Greta, į šiaurės rytus, yra
Kizo ir Karkausko dvarelis. Iš šiaurės vakarų Janioniai šliejasi prie miškelio, už kurio prasideda Bãrklainiai. Kiti miškai
toliau. Į rytus nuo kaimo – Jotainių miškas, pereinantis į
Raguvõs mišką. Už Vakagaliÿ buvo Bedrės – miškas. Ten ir
Stanislovas Masiokas
Janioniams buvo skirti miško rėžiai.
Netoli Jotainių mokyklos, ties Šiaulinsko sodyba, buvo iš Janionių, Kauno
gražus beržynėlis. Jame augo labai aukšti gražūs beržai. technologijos
Miškelis buvo nedidelis, vos kelių hektarų. Tai buvo visos universiteto
apylinkės puošmena. Janionių žemės buvo labai akmenuo- profesorius.
tos, rieduliais nusėti visi laukai. Aplink buvo daug pelkių, Iš asm. archyvo
apžėlusių menkaverčiais alksniais, karklais. Žemės nebuvo
derlingos, gyvenimas buvo skurdus ir tik sunkiai dirbantys galėjo išgyventi.
Gyvulius ganydavo ten, kur žemės įdirbimui netiko. Šienauti tekdavo arba miške, arba dar nenuganytose ganyklose, arba pelkėse. Ir koks ten šienas iš pelkės, vien
viksvos. Jas pjaudavo įbridę į pelkę, o kad išdžiovintų, jas reikėdavo išvilkti į sausumą.
Janioniuose XX amžiaus žiaurūs karai praslinko be ginkluotų susidūrimų,
be gaisrų ir sugriovimų. Frontai praeidavo kažkur kitur, pražygiuodavo išvargę
kariai, ir vėl viskas nutildavo. Neteko nieko girdėti apie žuvusius karius. Tiesa,
paskutiniojo karo pėdsakai buvo kruvinesni, tačiau tai buvo tik to karo atšvaitai,
supriešinę žmones.
Janionių miškai
ir patvinę slėniai.
Iš asm. archyvo
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Juoda
Janioniai ir apylinkės buvo pelkėtos, neretai apipintos įvairiomis legendomis,
pasakomis. Prisimenu, kaip vieną tokios pelkės likutį vadindavo Velnio bliūdeliu.
Jau po žemės reformos (po 1928 m.) valdžia pasirūpino, kad pelkės būtų
nusausintos. Prasidėjo didieji ano meto melioracijos darbai. Buvo iškasti nusausinimo grioviai. Juodos upelis išteka iš Juodžio ežero (vadinamas dar ir Vadoklių
ežeru), įteka į Nevėžį ties Velžiu, netoli Pånevėžio. Apie upelio kasimą tekdavo
daug girdėti iš tėvų pasakojimų. Darbas primityvus ir sunkus, buvo kasama
paprasčiausiais kastuvais. Tai buvo sezoninis darbas, todėl tuos darbininkus vadindavo zimagorais (zimoj goria (rus.) – žiemą vargas).
Juodõs upelis tekėjo per buvusius pelkynus bei durpynus, todėl vanduo
lengvai susidrumsdavo. Galima manyti, kad tai įtvirtino Juodos pavadinimą. Upelis buvo siauras, vos 3–5 metrų pločio ir negilus. Tačiau brastų buvo reta, todėl
ties sodžiumi (taip vadindavo senąją gyvenvietę) buvo įrengtas lieptas, kad per
jį būtų galima nueiti į miškelį.
Durpėtą upelio dugną kai kur išplaudavo srovė, susidarydavo gilumos. Jose
mėgdavome maudytis. Tai buvo puikus maudymosi baseinas. Tik pasimaudžius
vanduo susidrumsdavo, išlipdavome iš vandens nešvarūs, murzini. Esant šiltam orui
maudytis ateidavo ne tik artimiausių kaimų vaikai, bet kartais ir iš tolimesnių kaimų.
Susitikimai prie upės vaikams buvo ir žaidimų vieta. Žinoma, tai buvo
berniukų privilegija. Mergaitėms tekdavo eiti maudytis į seklesnes vietas. Kai
maudydavosi mergaitės ar kaimo moterys, berniukams buvo šiukštu nesiartinti
prie upės. Tai buvo vienas iš didelių griekų.
Upėje veisėsi žuvys, jas gaudydavo dažniausi rėbomis. Tai iš karklo vytelių
nupinta gaudyklė. Žinoma, tokio gaudymo laimikis buvo menkas, todėl kai kas
įsigijo dvibridžius tinklus. Tokį tinklą turėjo ir mano tėvas. Šiltą vasaros dieną
su tokiu tinklu bežuvaujant prabridus apie kilometrą, buvo galima iškepti žuvies
pietums ne vienai šeimai. Pradėjo rastis ir vėžiai. Sako, kad jie veisiasi tik labai
švariuose vandenyse. Vėžių niekas nevertino, juos išmesdavome iš tinklų atgal į
upę. Tik daug vėliau vėžius pradėjo gaudyti ir vežti į Panevėžio turgų. Pradėjus
laukus gausiai tręšti, Juodojoje vėžiai nyko.

Gyventojai, jų pavardės ir pravardės;
kitataučiai
Janioniuose daugiausia buvo Masiokų ir Kirklių šeimų. Tas pavardes galima rasti ne vienoje sodyboje; dar gyveno Aleliūnas, Ambrozevičius, Galiauskas,
Kažemėkas, Povilonis, Tamošiūnas, Žagunis, Vertelka. Vėliau užkuriuosna atėjo
Auga, Užkuraitis. Apie vietines pavardes geriausiai liudija užrašai kapinėse, nors
tokie užrašai atsirado gerokai vėliau.
Kad būtų lengviau susikalbėti, dauguma turėjo ir pravardes, tai Graišys,
Mačys, Raudenis, Slėnis, Šiška. Pravardžiuoti lyg ir negražu, todėl pravardės į akis
stengdavosi nesakyti, tačiau išgirdęs savo pravardę niekas per daug ir neįsižeisdavo.
Kai viena pavarde ar pravarde vadinosi kelios šeimos, tekdavo pridurti ir
šeimos galvos vardą (Graišys Petras ir Graišys Jonas). Kartais prie pavardės ar
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pravardės pridėdavo ir vardą (Kirklio Antanas), žinoma, jei buvo kalbama ne
apie šeimos galvą.
Moteris buvo įprasta vadinti pagal vyro vardą – Antanienė, Jonienė, Petrienė,
Juozapienė. Skirtingai nuo pravardžių, toks įvardijimas neturėjo jokio įžeidžiančio
atspalvio. Netgi priešingai, dažnai buvo vartojamas pokalbyje kaip kreipinys (Povilien, ...). Dažniausiai to pakakdavo, kad būtų galima suprasti, apie ką kalbama.
Tiek Janioniuose, tiek artimiausiuose kaimuose kitataučių beveik nebuvo. Kiek
prisimenu, Janioniuose gyveno viena lenkų šeima. Niekuo jie nesistengė išsiskirti
iš kitų, tačiau panašu, kad namuose kalbėdavosi lenkiškai. Žmonės pasišaipydavo, vadindami juos plikbajoriais, šlėktomis, tačiau to niekas nesureikšmindavo. Visi
kaimynai sutardavo, vienas kitam padėdavo, talkindavo.
Jotainiuose buvo dvi žydų šeimos, kurios, suprantama, vertėsi prekyba.
Tai visiems buvo reikalinga paslauga (taip dabar pasakytume). Žydų gyvenimas
greta katalikų niekam nekliuvo, vieni kitus gerbdavo, religiniai skirtumai nekliudė
bendrauti. Žinoma, nelikdavo be pasišaipymų, bet niekas dėl to nei pyko, nei
įsižeisdavo.
Dar į kaimą užklysdavo handeliai (pirkėjai), dažniausia tai būdavo žydai,
perkantys, kas kaime atliekama. Pirko senus skudurus, arklių uodegas, kiaulių
šerius (matyt, šepečiams daryti). Atsiskaitoma būdavo dažniausia mainant juos į
reikalingas smulkmenas – adatas, bovelninius (medvilninius) siūlus (drobinių, t. y.
lininių siūlų prisiverpdavo pačios kaimo moterys), žirkles, muilą ir kt. Atveždavo
ir kitokių prekių – puodynių, audeklų. Taigi handelis buvo lyg ir parduotuvėpirktuvė ant ratų.

Apylinkių dvarai
Aplink buvo didesnių ar mažesnių dvarų. Po žemės reformos dvarų žemės
buvo apkarpytos (jeigu daugiau negu 80 ha), taigi dvarai sumenko. Apie jų klestėjimą bylodavo išlikę seni dvaro pastatai, puošnūs parkai, dideli sodai, medžiais
apsodinti įvažiavimo keliai ir pasivaikščiojimo alėjos. Tokie dvarai buvo likę:
Vainoriuosê (prie Jotainių) – Zavišų dvaras; netoliese, Žvalgãičiuose, prie kelio
vingio į Ramôgalą, buvo Svolkino dvaras; greta Barklainių – Švoinickio dvaras;
dar toliau – Bistrampolis; Rimaisuose – Rimavičiaus dvarelis.
Dvarininkų gyvenimas, suprantama, buvo kitoks: jie buvo išsilavinę, ne vienas ragavęs studentiškos duonos, matęs daugiau pasaulio. Dvarininkas. Svolkinas
buvo gydytojas. Jis gydė vietinius žmones, važiuodavo net naktį pakeltas. Dažnai
vykdavo savo vežimu. Žmonės jį labai gerbė, laikė dideliu autoritetu. Švoinickis
buvo veterinarijos gydytojas, gelbėdavo apylinkės ūkininkų gyvulius. Kai mano
tėvas pramoko gyvulių gydymo (maždaug felčerio lygio), Švoinickis ne kartą jį
kviesdavo parodyti kritusio gyvulio skrodimą, kad paaiškintų ligą ar jos priežastį,
nešykštėdavo profesinių patarimų.
Be abejo, dvarininkų interesų ratas buvo daug platesnis nei vietinių valstiečių, tačiau tiek iš žmonių pasakojimų, tiek iš prisiminimų man neatrodo, kad
dvarininkai buvo išpuikę ar labai atitrūkę nuo vietinių. Pamenu, kaip kažkokia
proga vyresnioji sesuo Genovaitė (10-čia metų vyresnė) mane, dar pradžios mokyklos mokinuką, nusivedė į Zavišų dvarą. Mus ten kažkuo vaišino (tikriausiai
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saldumynais), viena panelė grojo (tikriausiai pianinu), o kita mane mokė
šokti (tikriausiai valsą). Taip ir liko gražus atsiminimas apie puošnias paneles,
didžiulį kambarį (gal dvaro svetainę),
blizgančias grindis (galbūt tai buvo
parketas). Ir kalbėjo tos panelės taip,
kaip visi (tikriausiai mūsų tarme).
Kas buvo tie dvarininkai, kuo
jie save laikė (vietiniais lenkais, rusais
ar lietuviais, rašančiais nelietuviškai),
šiandien nelengva atsakyti. Tačiau visi
kalbėjo lietuviškai. Iš pasakojimų ga- Uršulė ir Juozapas Masiokai, gyvenę Janionių
lima manyti, kad nebuvo priešpriešos kaime. Iš asm. archyvo
tarp valstiečių ir dvarininkų. Baudžiavos laikai jau buvo likę tik senolių prisiminimuose, todėl ir anų laikų skriaudos,
matyt, buvo pamirštos. Apie baudžiavą iš mano pažįstamų niekas nebeprisimindavo. Tik mano baba Barbora, nugyvenusi šimtą metų, pasakodavo šį bei tą iš
baudžiavos laikų, bet irgi menkai beprisimindama, nes, sakydavo, kad tada dar
buvusi maža.
Į nelaimę subėgdavo visi, kas kuo galėdavo, tuo padėdavo, nesvarbu, ar tai
buvo vargingo kaimiečio sodyba, ar didingą praeitį menantis dvaras. Manyčiau,
nedora eskaluoti lietuvio kaimiečio pavyduolio įvaizdį apie degantį kaimyno namą.
Nelaimėse žmonės ne tik pamiršdavo smulkius nesutarimus, bet dar daugiau
suartėdavo. Mano tėvas vis didžiuodavosi, kad jo (gal) senelis gesino degantį
dvarą. Už tai dvarininkas jam padovanojo sieninį laikrodį, mušantį valandas ir
pusvalandžius. Tada tai buvo didžiulis technikos stebuklas, pakeitęs giesmininką
gaidį. Tas laikrodis dar ilgai mums tarnavo, vis man primindamas vaikystę ir
net studentiškus metus, kai saldžiai įmigus jis išdidžiai atkaldavo savo bam, bam
bam. Tokį laikrodį dabar galima pamatyti Klaipėdos laikrodžių muziejuje.

Religija
Tiek Janioniuose, tiek gretimuose kaimuose žmonės buvo katalikai. Apie tai
viešai bylojo prie sodybų pastatytas kryžius. Buvo ir pavienių kryžių pakelėse,
kelių sankryžose. Praeinantys pro kryžių vyrai nukeldavo kepures. Per devintines
ar šeštines kaimo bendruomenė apeidavo visus kryžius, prie kiekvieno pasimelsdavo, pagiedodavo.
Jau nepriklausomoje Lietuvoje pradėjo plisti įvairios religinės draugijos.
Prisimenu, buvo tretininkai, Gyvojo rožinio (rožančiaus) draugija. Dievobaimingesni būrėsi į tas draugijas, kiti likdavo santūrūs, skeptiški. Davatkų pamaldumas
dažnai buvo perdėtas; sakydavo, kad davatka laiko save šventesnę už popiežių.
Nors viensėdijas ne visi puošė kryžiais, tačiau kalėdodamas kunigas nė
vienos sodybos neaplenkdavo. Kiekvienos trobos garbingiausioje vietoje – krikštasuolėje – kabėjo šventųjų paveikslai, ant palangės ar specialioje lentynėlėje stovėjo
mūkelė (kryželis su Nukryžiuotuoju).
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Sekmadieniais žmonės lankė bažnyčią, per atlaidus suvažiuodavo plati
giminė. Prisiminkime to laiko Ramygalos bažnyčią su jos kylančiais gotikiniais
skliautais, su vitražais ir spalvotai nutvieksta visa erdve. O kaip nuostabiai gausdavo Dovydėno virkdomi vargonai, nuostabūs akordai keldavo žemdirbio dvasią į
amžinybę... Nereikia baigti Muzikos akademijos, kad pajustum Bacho akordų galią.
Kas negalėdavo šventadienį ateiti į bažnyčią, melsdavosi namie, o vasarą su
rožiniu apeidavo laukus, apžiūrėdavo javus. Kai kas Mišias išklausydavo ir per
radiją. Kartais susirinkdavo ir daugiau kaimynų. Radijas tapo kaip koks altorius,
prieš kurį klaupdavosi ir melsdavosi kaip bažnyčioje.
Su pavasariu atgydavo kaimas ne tik laukuose, bet ir per gegužines pamaldas,
mojavais vadintas. Vienoje iš trobų, kur buvo erdvesnė seklyčia, įrengdavo altorių,
išpuošdavo gėlėmis, apstatydavo žvakėmis. Vakarais, apie saulės laidą, kai ūkio
darbai jau būdavo baigti, susirinkdavo žmonės kartu pagiedoti, pasimelsti. O po
visam ir pabendrauti, naujienomis pasidalyti. Žinoma, jaunimas dažnai surengdavo ir vakarėlius, per kuriuos galėjo pasilinksminti, pasišokti ir iškratyti dar savo
neišsekusią energiją, o vyresnieji turėdavo progą pažiopsoti į beaugantį jaunimą.
Paaugliai prasimanydavo savų išdaigų.

Viensėdžiai
Žemės reforma turėjo didžiulę įtaką pertvarkant kaimo gyvenimą. Iki tol
buvusi rėžių sistema gal ir buvo socialiai teisinga, nes kiekvienas žemės gabalas
buvo padalijamas siaurais, vienodos vertės rėžiais visoms šeimoms. Kitos vertės
sklypas taip pat buvo dalomas į rėžius. Ir taip kiekvienas gaudavo kažkiek rėžių,
kurių vertė visiems buvo vienoda.
Tačiau dirbti tokius rėžius buvo labai nepatogu. Viename lauke sodinamos
bulvės, kitame kaimo gale sėjami rugiai ir t. t.
Po žemės reformos valstiečiai džiaugėsi savo naujais, gerai suplanuotais
sklypais. Visa žemė buvo vienoje vietoje. Žemė buvo padalyta atsižvelgiant į jos
kokybę, dirbamos žemės kiekį, ganyklas. Ne vienas stengėsi paimti daugiau prastos, neįdirbtos žemės, krūmynų, pelkių, kemsynų, ganyklų. Tikėjosi savo jėgomis
ją paversti dirbama derlinga žeme.
Kaime atsirado metalinių plūgų, pritaikytų ir dvikinkiam arimui. Prie plūgo
pritvirtinus specialų peilį buvo plėšiami dirvonai. Buvusios ganyklos virsdavo
derlinga dirbama žeme. Teko rinkti iš tų laukų akmenis.
Ne vienas statėsi didesnes trobas dviem galais. Vienas galas buvo gyvenamas,
kitas – stancija (seklyčia). Tai vasarinis, dažniausiai nešildomas, kambarys buvo
skirtas visokiems susibūrimas, jaunimo vakarėliams, svečiams. Vasarą stancijoje
būdavo pietaujama.
Dažnai namo viena patalpa buvo kamara. Jeigu sodžiuje kamara buvo ne
tik maisto atsargų sandėliukas, bet ir miegamasis, tai naujasodžiai joje laikydavo
miltų, kruopų atsargas. Ten būdavo ir palivonai (didelės plačiakaklės puodynės) su
taukais ir spirgais, puodynės su sūdytu sviestu, su rauginama grietine ar pienu.
Kamaroje vasarą buvo šiltoka, todėl reikėjo prasimanyti, kur galima maistą laikyti
šalčiau. Mano tėvai kamaroje į grindis buvo įleidę betoninį rentinį (kaip šulinio)
ir, uždengę jį dangčiu, produktams turėjo šiek tiek vėsesnę vietą.
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Kiti kieme įsirengdavo požeminius rūsius. Tai į žemę įleistas iš akmenų
sumūrytas sandėlis, uždengtas stogu su velėna. Rūsyje ir žiemą, ir vasarą laikėsi
panaši temperatūra. Jame buvo laikomos ir bulvės, ir kopūstai, ir kitos daržovės.
Tai buvo nepaprastai didelės talpos natūralus ir ekologiškas šaldytuvas.
Nors buvo statomos naujos sodybos, tačiau stogai vis dar liko šiaudiniai.
Tik viena kaimynė (našlė Galiauskienė) savo gražiai atnaujintą namą apdengė
skarda. Mano tėvui skarda nepatiko – vasarą labai įkaista, net lašiniai ant aukšto
tirpsta, o lietui lyjant – labai didelis triukšmas. Matyt, pasitaręs su vyriausiuoju
sūnumi Zigmu, kuris sekė spaudą apie naujų ūkių tvarkymą, nutarė trobą ir
klėtį apdengti čerpėmis. Pamenu, atvažiavo meistrai su kažkokiais įrenginiais ir
čia pat gamino cementines čerpes. Jomis apdengti trobesiai iš toli bolavo ir buvo
matomi net nuo plento, esančio už 3 km.
Jeigu kaime tarp didelių medžių žaibai buvo mažiau pavojingi, tai ant pliko
lauko, viensėdijose, su Perkūnu nejuokaujama. Pamenu, dar tik pradėjus statyti
klojimą ir užėjus audrai visi subėgome slėptis. Reikėjo statyti perkūnsargį.
Rūkytus lašinius, kumpius, dešras, kindziukus laikydavo sukabinę ant aukšto – ir saugu, ir nei katė, nei pelės nepasiekdavo.
Viensėdžiai naujas sodybas galėjo kurti erdvesnes, negu turėjo sodžiuje,
galėjo sodinti didesnius sodus. Ir valdžia, ir spauda ūkininkus tam skatino. Deja,
dauguma sodų neveisė, nes geresnė žemė buvo skiriama pasėliams, o prastesnė – ganykloms. Net sukultūrintoms pievoms vietos neatsirasdavo. Dažniausiai
kiemai likdavo maži, vietoje sodo kur ne kur įsmeigdavo obelaitę ar kriaušaitę,
patvoriuose pasodindavo vyšnių ir serbentų. Žinoma, moterys įveisdavo gėlių
darželius, taip papuošdamos trobą nuo kelio pusės.

Janionių miškas
Kiekvienai šeimai buvo skiriama ne tik žemės, bet ir miško. Kiekvienam
buvo skirta po keletą ha miško juosta, siaura ir ilga, tikrai primenanti atraižą.
Janioniams priskirtas miškas buvo Bedrėse – apie 5–7 km į rytus nuo kaimo, už
Vakagalių kaimo. Tai drėgnas ir labai akmenuotas lapuočių miškas. Čia daugiausia auga drebulės, beržai, viena kita eglė. Šiandien per buvusias Bedres nutiesta
Vilniaus–Panevėžio magistralė.
Miškas – tai ne tik malkos. Tai ir statybinė medžiaga, kurios taip reikėjo
keliantis į viensėdžius. Miškas buvo šienaujamas ir per šienapjūtę tarsi atgydavo.
Toli girdėdavosi dalgius plakančių plaktukų kaukšėjimas. Buvo girdimas dalgių
pustymas, lyg šienpjovių pokalbis, ir pjaunamos žolės šnopavimas.
Šienauti miške buvo sudėtingiau nei laukuose. Nebuvo čia tiesių ir ilgų
pradalgių. Nuolatos tekdavo apeiti įvairius medžius, krūmus, nestigo apžėlusių
akmenų.
Šienapjūtė miške buvo ne tik darbas, bet ir kaimo vyrų sambūris. Vyrai
išvykdavo į mišką visai savaitei, apsirūpinę maistu ir vandeniu, šienapjūtės priemonėmis. Moterys atvykdavo vėliau, kai prasidėdavo pradalgių vartymas, šieno
džiovinimas ir grėbimas. Daugelis miške turėjo pasistatę daržinėles. Tai buvo pavėsinės su stogu ir kai kur žabais, ir vytelėmis išpintomis sienelėmis. Jose sukraudavo šieną, kurį žiemą, kai būdavo daugiau laiko ir žiemos keliai, parsiveždavo
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namo. Šienapjūtės metu daržinėlė buvo tarsi palapinė. Joje buvo sudedami atsinešti
daiktai, maisto atsargos, o naktį – miegamasis, kvepiantis šviežia žole bei šienu.
Temstant, po sunkaus darbo, vyrai susiburdavo prie laužo, žarijose išsikepdavo bulvių, kartais ir jau pradėjusių dygti grybų. Šnekučiuodavosi apie aktualijas,
pasakodavo savo seniai papasakotus nuotykius, žinomus anekdotus.
Mūsų Bedrėse nebuvo jokio ežerėlio ir upelio, net jokio griovio. Todėl
dažnai vandens tekdavo atsinešti iš pamiškės ūkininkų, gyvenančių toliau negu
už kilometro. Kadangi šienapjūtė – sunkus darbas, tai taupant jėgas tekdavo
gerti ir žemumose telkšančio balučių vandens. Gertuves pasidarydavome iš
beržo tošies. Vanduo buvo neskanus – minkštas ir dvokiantis miško puvėsiais.
Tikriausiai jame buvo gausu visokių negerų bakterijų, tačiau neteko girdėti, kad
kas nors būtų susirgęs.
Pradalgėms šiek tiek apdžiūvus, miške pasirodydavo ir moterys. Jos atveždavo ir šviežio maisto, vandens.
Moterys vartydavo pradalges, grėbdavo bei džiovindavo šieną, o išdžiovintą
padėdavo sukrauti į daržinėles. Jos dažniausiai vakare grįždavo į kaimą, nes ten
jų laukė kasdieniai ūkio darbai: reikėjo pamelžti jau mykiančias karves, pašerti
žviegiančias ir visada alkanas kiaules. Grįžtančioms moterims kartais tekdavo
parvežti šieno vežimą, jį iškrauti, o kitą rytą vėl atvažiuoti, atvežti vyrams šviežio
viralo. Po savaitės darbų miškas vėl nutildavo, laukdavo rudens grybautojų bei
žiemos medkirčių.

Pasilinksminimai
Nors gegužinės pamaldos (mojavai) dažniausiai pasibaigdavo vakarėliais, tačiau
nestigdavo ir specialiai suorganizuotų didesnio masto pasilinksminimų, vadinamų
gegužinėmis. Į jas sugužėdavo jaunimas iš gretimų, o kartais ir iš tolimesnių
kaimų. Tokios gegužinės būdavo arba didesnėse, erdvesnėse sodybose, arba kur
nors prie gojelio tinkamesnėje aikštelėje. Per vakarėlius buvo ne tik šokama vos
ne iki paryčių, bet ir skambėdavo dainos, buvo einama ratelių. O po šokių jaunimas išsiskirstydavo namo grupelėmis, kiti lydėdavo savo mergeles iki namų.
Kaimo muzikantai Janioniuose, kaip ir gretimuose kaimuose, dažniausiai
grodavo armonika. Kiekviename kaime būdavo ne vienas muzikantas. Janioniuose
nepralenkiamas muzikantas buvo Kirklio Kazys. Jo virkdoma armonika su būdingomis armonikai trelėmis pakeldavo šokiui ne tik jauną, bet ir garbų senolį. Karo
metais Kazys nusipirko konstantinką, vėliau ir akordeoną. Nors ir šie instrumentai
jo klausė, tačiau ir tada kaimo vakaruškoms geriausiai tiko armonika.
Žiemos metu vakarėlių būdavo mažiau, tačiau susibūrimų irgi būdavo. Jei
negalima dainuoti (per gavėnią ar adventą), tai buvo prasimanoma įvairių žadimų,
kaip žiedo dalijimas, vėliau atsirado visokie fantai, sugedę telefonai.

Kūlimas ir talkos
Talkos – tai dar vienas iš sambūrių. Dažniausiai tai koks nors skubus, reikalaujantis daug rankų darbas. Jos buvo ypač svarbios, kai sunokdavo rugiai ir
orai rodė, kad jeigu laiku jų nenukirsi, tai visa duonelė nubyrės ir net paukšteliai
jos nesurinks. Kieno rugiai jau buvo pribrendę, subėgdavo kaimynai ir, žiūrėk,
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iki saulės laidos rugiai būdavo į gubas surikiuoti. Panašiai ir per bulviakasį:
sueidavo visi, kas gali, su savo pintinėmis ir iki vakaro bulvės jau supiltos į
rūsius ar tame pačiame bulvienos lauke – į kapčius (kaupus), uždengtos šiaudais
ir užpiltos žemėmis.
Įspūdingiausios būdavo kūlimo talkos. Žinoma, kol kuldavo spragilais, tokių
talkų nereikėdavo. Nors spragilus pakeitė modernesnė technika, tačiau dar ilgai
jais būdavo iškuliami tik ką nupjauti rugiai, kad būtų galima paragauti šiemetės
duonelės. Prisimenu, ir man dar teko išmokti valdyti spragilą.
Vėliau atsirado tobulesnės kūlimo priemonės – maniežas. Tai arkliais varomas
įrenginys, per veleną sujungtas su klojime pastatytu įrenginiu. Pagaliau atsirado
kuliamoji mašina, varoma motoro (vidaus degimo variklio). Tokios mašinos savininkas jau buvo ir šioks toks verslininkas.
Kūlimo sezonas dažniausiai prasidėdavo pasibaigus lauko darbams. Pati
kuliamoji buvo pervežama keturiais arkliais, o jos motorui užtekdavo ir dvikinkio.
Kuliamąją statydavo arba lauke prie klojimo, arba viduje, jei klojimas didelis.
Kuliamajai aptarnauti reikėjo apie 15–20 žmonių.
Namų šeimininkei kūlimo darbams laiko nelikdavo. Jai tekdavo ruošti
talkininkams valgį. Jau iš vakaro šeimininkė plušėdavo prie krosnies, o kūlimo
dieną dar ir kaimynės padėdavo. Ne juokai pamaitinti tokį būrį sunkiai dirbusių
talkininkų. Pietums dažniausiai mašinos nestabdydavo, pavalgydavo pasikeisdami
prie darbo, o kad greičiau būtų, kartais valgyti atnešdavo prie klojimo. Per pietus
ir alus buvo silpnesnis, koks nors trečiokas, kad būtų galima tik atsigerti.
Jeigu ūkis mažesnis, iškuldavo per dieną. Tačiau dažnai neužtekdavo trumpos rudens dienos, tad vakare dirbdavo uždegę žibalines liktarnas. Jos buvo sandarios, nebijojo vėjo ir lietaus, tačiau liepsna prie šiaudų visada labai pavojinga.
Didesniuose ūkiuose kūlimas užimdavo ir dvi dienas.
Po sunkaus darbo talkininkų laukdavo didelis stalas, nukrautas šaltais ir
karštais patiekalais, šviežiu, dažnai ir stipresniu alučiu. Prasidėdavo didžioji
rudens puota. Degtinės ar vyno nebūdavo. Tik karo metais ir vėliau, kai išmoko gaminti naminę (samagoną), kartais vaišindavosi ir ja, bet mūsų kaime tai
nebuvo būdinga.
Pasivaišinus nestigdavo ir užstalės dainų, kartais ir armoniką kas nors patampydavo, bet šokiams net jaunimui jėgų nebeužtekdavo. Kitą rytą laukė talka pas
kitą kaimyną. Taip kartu dirbant ir bendraujant netrukdavo prabėgti visas ruduo.
Iki Kalėdų šios talkos baigdavosi, kaimas nutildavo. Buvo laukiama žiemos
kelių, kad galėtų į mišką nuvažiuoti, malkų pasikirsti ar šieno parsivežti. Jau
buvo galima ir pailsėti.

Malūnas
Nors dauguma namuose turėdavo girnas, tačiau jomis malti buvo sunkus
ir labai nuobodus darbas. Žinoma, tokios girnos tiko šviežius rugius sumalti
duonutei ar miežinį salyklą alučiui. Didesniam malimui važiuodavo į malūną.
Artimiausias vėjo malūnas stovėjo Kutiškiuose, bet to malūno nepamenu veikiančio. Veikiantis malūnas buvo tolėliau – Jotainėliuose, vos ne pusiaukelėje važiuojant į Vadoklius.
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Žinia, vėjo malūnas mala tik kai vėjas pučia, o kada jis Kutiškių vėjinis
pūs, neišpranašausi. Todėl ir į malūną važiuodavo pasiren- malūnas. Klaudijaus
gę būti ilgai. Vėjiniai malūnai maldavo rupiai. Tokie miltai Driskiaus nuotrauka
geriausiai tiko duonai, o sumalti miežiai – ir ragaišiui kepti.
Nei pyrago, nei sklindžių iš tokių miltų neiškepsi. Reikėjo valciuotų miltų. Artimiausi valcai buvo Panevėžyje (galbūt ir Velžyje, netoli tilto per Nevėžį). Valcuoti
veždavo kviečius. Prieš valcuojant grūdus nulukštendavo. Tos atliekos (sėlenos)
buvo sušeriamos kiaulėms, kartais ir karvėms šiek tiek ant šieno pabarstydavo.
Kaip tarpinis valcavimo produktas buvo manų kruopos.

Mokykla
Dauguma gimusiųjų XIX a. pabaigoje dažniausiai buvo savamoksliai, mokėjo
paskaityti, dažniausiai maldaknygę, kartais ir laikraštį. Visai beraščių buvo nedaug.
Tik vėliau, ypač po Didžiosios karės, vaikus pradėjo leisti į mokyklas. Artimiausia
tokia man žinoma mokykla buvo Vakagaliuose, Vertelkų troboje, netoli vieškelio,
einančio į Panevėžį. Pati Vertelkienė buvo vienintelė mokytoja toje mokykloje.
Visų klasių vaikai mokėsi viename kambaryje. Tą mokyklą baigė ir mano brolis
Zigmas, ir sesuo Genovaitė.
Atkurtosios Lietuvos valdžia ėmėsi ne tik žemės reformos. Pradinis keturių
skyrių mokymas tapo privalomas. Mokyklose buvo mokoma ir bendrinės lietuvių
kalbos. Buvo statomos tam laikui modernios mokyklos su atskiromis patalpomis
kiekvienai klasei, su sale, vieta vaikams praleisti pertraukas, kūno kultūros pamokoms. Buvo mokytojų kambarys ir biblioteka. Antrame aukšte buvo įrengti
butai mokytojams. Klasės buvo šviesios, dideliais langais, suolai pritaikyti vaikams
pagal ūgį. Atrodo, kad kaimo pradžios mokyklos Lietuvoje buvo statomos pagal
vieną (tipinį) projektą.
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Klasėje virš lentos kabojo Prezidento atvaizdas, kryžius. Pirmoji pamoka
prasidėdavo malda prieš pamokas, o po paskutinės pamokos – malda po pamokų.
Kiekviena klasė turėjo savo mokytoją, tik tikybos mokė atvažiuojantis kunigėlis.
Jis atvažiuodavo motociklu, gal ir tuo patraukdavo vaikų dėmesį. Tokia mokykla buvo pastatyta Jotainiuose. Ją lankė Janionių ir kitų apylinkės kaimų vaikai.
Jotainių mokykloje jau buvo visų klasių mokytojai. Vienas iš jų – mokyklos
direktorius. Prisimenu savo pirmąją mokytoją Rasiulytę. Vėliau ją teko sutikti
Ramygalos vidurinėje mokykloje Zabielienės pavarde. Dar prisimenu energingą
mokytoją Rutkūną, direktorių Svetiką.
Dauguma mokytojų buvo jauni, jie noriai bendravo su kaimo jaunimu. Mokykloje buvo organizuojami pasilinksminimo vakarėliai su šokiais; kaimo jaunimas
pradėjo burtis į visokias draugijas, Jaunųjų ūkininkų ratelius ir kt. Mokykla tapo
šviesos žiburiu ne tik vaikams, bet ir visos apylinkės kultūriniu centru.
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Jotainių kaimas
Stasė Miknienė
Jotainių kaimo laukai
ir miškai

Jotainių žemė
Angelė Narbutienė
Čia Jotainių žemė, mūsų čia laukai,
Protėviai kovojo dėl jos gan ilgai.
Čia Zavišų dvaras, Svolkinų greta.
Belazarų ainiai viešpatavo čia.
Jotainiai, Griniūnai, Grigaliai, Žvalgaičiai.
Mūsų žmonės sako: Čia gyveno aisčiai.
Čia gražiausi sodai, čia laukai žali.
Žmonės čia gyvena darbštūs ir geri.
Rūkas čia pakyla, nubrenda miškais,
Nuplasnoja gulbės kaimo pakraščiais.
Apteka, Kernavė nuteka slėniais,
Šaltinis Juodojoj taškosi purslais.
Čia Jotainių žemė, mūsų čia namai,
Čia gyvens anūkai, sveikins juos gandrai.
Čia darbštuolės bitės saldų medų neš.
Meilė gimtam kaimui niekad neužges.

Senovė
Jotãiniuose prieš Pirmąjį pasaulinį karą žmonės gyveno vargingai. Mažažemiai ūkininkai turėjo gausias šeimas. Mirdami tėvai vaikams palikdavo tik 3–5 ha
žemės. Vyresnysis likdavo namuose, paveldėdavo tėvų ūkį. Kiti važiuodavo ieškoti
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Jotainių mokyklos istorijos mokytoja Stasė Mikėnienė ir „Versmės“
leidyklos redaktorė Gražina Navalinskienė aptaria straipsnio apie
Jotainių kaimą monografijai „Ramygala“ turinį

Prie Jotainių kaimo paminklinio akmens jotainietės Janina Augulienė
(kairėje) ir S. Miknienė. Iš asm. archyvo
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laimės į JAV arba eidavo užkuriomis. Vesdavo merginą, kuri turėjo žemės ir trobą. Merginos, jei neištekėdavo, likdavo senmergės. Eidavo tarnauti pas turtingus
ūkininkus arba pas žydus linų brukti, daržų ravėti. Jotainių savanoriai drąsiai
kovojo už nepriklausomą L¤etuvą 1918–1919 m. Gavę iš dvarų žemės, jotainiečiai
įkūrė Žvalgåičių ir Vainoriÿ kaimus. Vertėsi žemės ūkiu, laikė gyvulius, augino
rugius, kviečius, miežius, linus. Moterys verpė ir audė. Iš čerkaso (apmesta, atausta
vilna) siuvo vyrams kostiumus, moterims – sijonus ir švarkus. Tokie buvo šventiniai drabužiai. Kasdien dėvėjo drobinius. Visi augindavo apynių, pasidarydavo
alaus atlaidams. Suvažiuodavo giminės, juos reikėdavo pamylėti. Prieš Velykas ir
Kalėdas laikydavosi sauso pasninko. Nebuvo galima valgyti ne tik mėsos, bet ir
pieno produktų. Tam ruošdavosi iš anksto. Miškuose prisirinkdavo grybų, juos
džiovindavo arba marinuodavo. Išsivirdavo braškių uogienės iš pačių užsiaugintų
braškių. Darydavo garsvičniką: užplikydavo ruginių miltų, įdėdavo cukraus, raugindavo. Paskui įdėdavo garstyčių, druskos, išrūgas valgydavo su bulvėmis. Per
pasninką vartodavo tik aliejų.
Moterys ir merginos į bažnyčią vasarą ir rudenį eidavo basos. Apsiaudavo
tik šventoriuje. Juodõs upėje būdavo daug žuvies: lydžių, kuojų, ešerių ir vėžių.
Žuvis gaudydavo ir pintinėmis. Iš siūlų nusimegzdavo krepšį ir uždėdavo lanką – pasidarydavo rėbą. Kiekvieną šeštadienį jaunimas susirinkdavo į vakaruškas,
o vasarą – į gegužines. Gegužinės būdavo gojelyje – tai gražus beržynėlis už
dabartinės mokyklos. Per šienapjūtę dieną dirbdavo, o vakare į vakaruškas eidavo.
Vakaruškos būdavo iki ryto. Kaimo puošmeną – gojelį – iškirto iš Ramôgalos
pasiųsti stribai (skrebai) už kerštą savanoriui Karpavičiui, kad jis nestojo į kolūkį.
Mat dalis gojelio priklausė Karpavičiui. Jaunimas sakė: „Esam neturtingi, bet laimingi.“ Kaime skambėjo dainos.
Jotainiuose gyveno trys žydų šeimos: Mendelių, Gecelių ir Jenukų. Jenukas
ir Gecelis turėjo parduotuves, o Mendelis supirkinėjo įvairius daiktus: skudurus,
šerius, veršiukų odas, arklių uodegas.
Žydų parduotuvėse prekiavo įvairiomis smulkmenomis: skarelėmis, skustuvais,
adatomis, pipirais, imbieru. Visada čia stovėjo gerų silkių statinė (bačka), medaus,
maišai miltų, kruopų, cukraus. Riestainiai su černuškomis kvepėdavo iš tolo, suverti
į virtinę ir pakabinti parduotuvėje ant sienos. Būdavo ir labai mažyčių riestainėlių.
Žmonės juos pirkdavo Kūčioms vietoj kūčiukų (šližikų). Žydai lietuviams sudarė
konkurenciją. Norėdami, kad pas juos pirktų, pardavinėdavo mažesne kaina, duodavo
pirkėjams priedų (magaryčių) – saldainių vaikams parvežti. Kalbėdavo žmonės, kad
žydas savęs nenuskriaus. Tai prastesnę prekę žmogui įkišdavo, tai svorį nusukdavo. Žydai Jotainiuose išsinuomodavo žemės ir augindavo agurkus. Patys nedirbo,
samdydavo kaimynus. Agurkus veždavo parduoti į Pånevėžį. Vėliau jotainiečiai
patys išmoko užsiauginti agurkų, ir žydai neteko pelno. Žydų namai Jotainiuose
buvo prasti. Viename pastato gale pas Janoką buvo stadalė. Ten buvo sukrauti
linai. Jų brukti eidavo kaimo merginos, jos ravėdavo ir skindavo agurkus žydams.
Penktadienį, saulei leidžiantis, žydai užsidarinėdavo langus, užsidegdavo
žvakių. Sakydavo, kad jau žydai užšabavojo (užšventė). Prieš dideles šventes, iškūrenę krosnį, sudėdavo šiltą maistą į ją ir laikinai užmūrydavo, kad neatauštų.
Per šventes nebuvo galima nieko dirbti, net balanos atskelti.
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Labai įdomios jų vestuvės. Šliūbą rabinas duodavo ant kryžkelės, kur susikryžiuodavo keliai. Tą vietą išpuošdavo. Susirinkdavo visas Jotainių kaimas
pasižiūrėti. Visus vaišindavo. Žydai buvo labai draugiški. Nelaimėje pirmieji
padėdavo. Skolino pinigus neklausdami, kada atiduos.
1941 m. birželio mėn. vokiečiai hitlerininkai sugaudė žydus, išvežė į Pajúostį
ir sušaudė. 1952 m. Jotainiuose, pas Antaną Vertelką, paprastame name, įkūrė
parduotuvė. Vėliau parduotuvę perkėlė pas Karpavičienę, pardavėju dirbo Albertas
Novidenskas. Vėliau pastatė naują parduotuvę.

Kolūkiai ir žemės ūkio bendrovė
Jotainiuose
1949 m. rudenį Jotainių apylinkėje pradėjo kurti kolūkius. Pirmieji žingsniai
buvo sunkūs. Žmonėms buvo sunku skirtis su nuosavu žemės sklypeliu, nuosavais
gyvuliais. Prasidėjo baisūs laikai. Atvažiuodavo iš Ramygalos partijos sekretorius
Mėlynis su palyda, suvarydavo visus į mokyklą ir vertė stoti į kolūkį. Žmonės
priešinosi, nenorėjo. Be to, ir bijojo. Iš po nakties rasdavo ant tvorų, ant medžių,
ant namų sienų grasinančių skelbimų: „Kas stos į kolūkį, bus sušaudyti, o namai
sudeginti“; tai buvo miško brolių darbas. Žmonės nežinojo, ką daryti. Baimė dieną
ir naktį. Išeities nebuvo. Dabartinės Jotainių bendrovės ribose iš aštuonių kaimų
buvo sukurti šeši kolūkiai: „Pažanga“, „Laimė“, „Nemunas“, „Naujas gyvenimas“,
„Dubysa“, „Gegužės pirmoji“. Jotainių ir Belazaravos dvarai priklausė gyvulių
paruošų supirkimo punktui. 1951 m. kolūkiai buvo sujungti. Liko tik „Pažangos“
ir „Laimės“ kolūkiai. „Pažangos“ pirmininkas buvo Alfonsas Bubinas, „Laimės“ –
Jonas Masiokas. 1952 m. susirinko abiejų kolūkių kolūkiečiai į Jotainių septynmetę mokyklą, atvažiavo atstovai iš rajono, ir abu kolūkiai buvo sujungti į vieną.
Kolūkio pavadinimas liko „Pažanga“. Atvežė iš Ramygalos kolūkio pirmininką,
komunistą Artūrą Bavarą. Tai buvo labai žiaurus žmogus, savivaliavo, su niekuo
nesiskaitė. Darbo kambaryje visados ant stalo laikydavo ginklą.
Kolūkyje ariamos žemės plotai buvo labai akmenuoti. Ją gerai įdirbti buvo
galima tik arkliais. Pirmininkas samdė traktorius, bet akmenuotose dirvose nukentėdavo technika. Reikėjo palaikyti ir drausmę. A. Bavaro vadovavimo laikotarpiu
ne vienas kolūkietis paragavo bizūno. 1954 m. kolūkiečių susirinkime A. Bavarą
atleido iš darbo kaip nesugebantį vadovauti. Partijos komitetui pasiūlius, pirmininku buvo išrinkta buvusi kolūkio instruktorė Bronė Sutkienė. Ji buvo miestietė,
niekada nedirbusi žemės ūkyje, todėl jai buvo sunku vadovauti. Kolūkis turėjo
daugiau nuostolių negu pelno. Galutinai pairo drausmė. 1955 m. B. Sutkienė,
kaip nesugebanti vadovauti kolūkiui, visuotiniame susirinkime buvo atleista iš
pirmininkės pareigų.
1955 m. kolūkio „Pažanga“ pirmininku išrinktas buvęs zootechnikas Algirdas Astramskas. Sunku buvo dirbti atsilikusiame kolūkyje. Kolūkyje visuomeninių
pastatų nebuvo, buvo tik du sunkvežimiai. 150 000 rublių buvo pervesti pinigai
banke, 10 600 rublių įsiskolinta kolūkiečiams už darbadienius. 1958 m. iš Ramygalos mašinų ir traktorių stoties (MTS) buvo nupirkta traktorių. 1957 m. užbaigta
karvidė, Jotainiuose pastatytas klojimas. 1958 m. pastatyta kiaulidė Belazaravoje.
1959 m. Grigålių kaime pastatyta karvidė, elektrifikuotas kolūkis. Žibalinę lempą
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pakeitė elektra. Pirmasis elektrikas buvo Antanas Miknys. 1960 m. nudrenuota
102 ha žemės. 1962 m. pastatytas klojimas ir veršidė Vakagaliuose. 1963 m. pastatytas garažas, lentpjūvė. 1964 m. įsigyti du melžimo agregatai. 1965 m. įrengta
džiovykla, įsigytas kombainas SKP 4. A. Astramskui vadovaujant per dvidešimties
metų laikotarpį buvo įsigyta daug įvairaus inventoriaus. Pakilo darbo našumas,
kasmet kilo darbadienio vertė. Pirmasis kolūkio traktorininkas buvo Alfonsas Masiokas. Kartu su juo dirbo Stasys Vaitelis, Juozas Masiokas. Nuo 1953 m. Povilas
Vinskas pradėjo dirbti kolūkyje motoristu prie lentų pjovimo. Dirbo ir mašinistu
su kuliamąja. Laukininkystėje pasižymėjo Vladas Kiela – tai buvo pavyzdys visiems jauniems kolūkiečiams. Gerai padirbėjo fermos vedėjas Antanas Vaitelis.
Daug pieno primelžė valstybei Ada Peleckaitė ir Barbutė Zupkaitė. Jos melžėjomis
dirbo apie dešimt metų, visada pirmavo. Pirmasis kombainininkas kolūkyje buvo
Vladas Vilniškis. Už pavyzdingą darbą ir tiesiai suartas vagas kolūkiečiai turi
būti dėkingi Stasiui Vilniškiui, nes nuo to priklausė derliaus gausumas. Statybos
brigadai vadovavo Povilas Masiokas.
1965 m. nuotraukoje sunku atpažinti buvusį Jotainių kaimą. Vietoj sukrypusių lūšnelių iškilo gražūs nauji pastatai. Žmonės iš tolimesnių kaimų aktyviai
kėlėsi į gyvenvietes. Puiku buvo gyventi erdviuose namuose, kai šviečia elektra,
groja radijas.
1952 m. „Pažangos“ kolūkyje įkūrė komjaunimo organizaciją. Pirmieji komjaunuoliai – mokytojai Alfonsas Gauša ir Eugenija. Komjaunimo organizacijos sekretorius buvo Alfonsas Gauša. 1967 m. – jubiliejiniai. Tais metais gautas gausus grūdų
derlius, net po 22,7 cnt iš ha. Derlius buvo nuimamas mechanizuotai – kombainais.
Gerai padirbėjo kolūkio kombainininkai: Petras Miškinis, Vladas Vilniškis, Jonas
Adašiūnas, Stasys Zupka. Tais metais gerai dirbo ir gyvulininkystės darbuotojai.
Daug širdies ir darbo įdėjo augindama kiaules Ona Adašiūnienė. Galima didžiuotis
ir veršelių augintoja Maryte Šegamogaite-Šeštokiene. Jos prižiūrimi veršeliai pasiekė
geriausią paros priesvorį. Spalio švenčių išvakarėse, lapkričio 5 d., kolūkiui buvo
įteikta Pereinamoji vėliava už mėsos gamybą. Kasmet gerėjo ekonominė padėtis.
1969 m. derlingumas – 25,5 cnt/ha, darbo dienos vertė – 4,70 val. 1975 m. gražiai
Jotainių tvenkinys.
Iš S. Miknienės
asm. archyvo
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ir įspūdingai buvo atšvęstas pergalės Antrajame pasauliniame kare 30-metis. Dalyvavo svečiai iš Sevastòpolio, Maskvõs, Kíjevo, karo veteranai, LTSR teisingumo
ministras Randakevičius. Ūkiui už aukštą kultūrą ir pavyzdingą tvarką pripažinta
III vieta rajone. Koncertavo Romanas Marijošius. Kasmet augo ir gražėjo kolūkio
centrinė gyvenvietė. Gyventojams atsikėlus iš vienkiemių atsirado gatvės pagal
kaimų pavadinimus: Grigalių, Naujåsodės, Vakagaliÿ. Iškilo dviaukščiai namai,
administracinis pastatas, vaikų darželis, parduotuvė, dispečerinė. Įrengtas tvenkinys – kaimo papuošalas, užtvenkus Juodos upelį, ištekantį iš Júodžio ežero.
Beveik 45 ha plotą turinčio vandens telkinio didžiausias gylis – apie tris metrus.
Tai gražiausia kolūkiečių poilsio vieta. Per trisdešimt šešerius A. Astramsko vadovavimo metus Jotainiai tapo mažu miesteliu su visais privalumais, kurių reikėjo
paprastam žmogui.
Jotainių žemės ūkio bendrovė įkurta 1992 m. gegužės 1 d. buvusio Jotainių
(anksčiau „Pažangos“) kolūkio bazėje. Kolūkio reorganizavimo ir bendrovės kūrimo
metu išsaugoti visi pastatai, išskyrus gražiausią rajone vaikų darželį, kuris buvo
sunaikintas. Gamybinė bazė buvo toliau plečiama ir pritaikoma dabarties poreikiams. Bendrovė dirba 2 326 ha žemės, iš jų 581 ha nuomoja iš valstybės, kitą – iš
savininkų. Bendrovės pagrindinė veikla yra augalininkystė ir gyvulininkystė. Jos
kapitalas siekia 8,2 mln. Lt, apyvarta – 5,2 mln. Lt, pelnas – 670 tūkst. Lt. Nuo
pirmos bendrovės įkūrimo dienos jai vadovauja energingas vadovas Antanas Algimantas Balčiūnas, keturiasdešimt šešerius darbo metus paaukojęs savo gimtinei
Pånevėžio rajone. Darbą jis pradėjo brigadininku Smiµgių kolūkyje. Dirbo vyriausiuoju agronomu Šilÿ tarybiniame ūkyje, Naujåsodžių tarybinio ūkio direktoriumi.
Nuo 1974 m. septyniolika metų vyriausiuoju agronomu dirbo Jotainiuose ir jau
penkiolika metų – bendrovės vadovu. Nuo bendrovės įkūrimo dienos triūsia tie
patys specialistai. Bendrovės nariams nemokamai sėjama miežių, sodinama bulvių,
įdirbami asmeniniai sklypai, nušienaujamos ganyklos. Tai ryški parama bendrovės
narių pajamoms. Kasmet einama intensyvėjimo linkme, diegiamos naujos technologijos, daugėja naujos technikos. 1998 m. buvo atnaujinta melžimo įranga. 2002 m.
įsigyta nauja pieno aušinimo įranga. 2002 m. pastatytas naujos technikos laikymo
angaras. 2004–2005 m. atliktas administracijos ir dirbtuvių patalpų remontas.
Dabar galingus kirovus jau keičia ne ką mažiau galingi džondyrai, senuosius javų
kombainus jau prieš kelerius metus pakeitė nauji – vakarietiški. Naujovės ateina į
laukus, į fermas ir į žmonių mąstymą. Gaminama produkcija tiekiama įmonėms:
UAB „Utenos mėsa“, „Nordic sugar“, UAB „Agaras“, AB „Lesto“, UAB „Dojus
Agro“, UAB „Marijampolės pieno konservai“ ir kitoms.
Bendrovė apdovanota Žemės ūkio ministerijos padėkos raštu „Už mokslo
ir pažangių technologijų taikymą žemdirbystėje“, Lietuvos žemės ūkio bendrovių
asociacijos padėka „Už sumanų gebėjimą ūkininkauti“ ir kt. A. Balčiūnas ir dabar
sėkmingai vadovauja žemės ūkio bendrovei.
2008 m. Lietuvos žemės ūkio organizuojamame kaimo šviesuolių konkurse
„Lietuvos kaimo spindulys“ pelnė nugalėtojo prizą – Baltojo angelo statulėlę nominacijoje „Kaimo vadybininkas“.
Bendrovėje nuo pirmos jos įkūrimo dienos vyriausiąja finansininke dirba
Angelė Narbutienė.
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Genovaitė Samsonienė, baigusi Jotainių septynmetę mokyklą, neturėdama
nė penkiolikos metų, pradėjo dirbti „Pažangos“ kolūkyje apskaitininke. Baigė
neakivaizdiniu būdu Ka÷no žemės ūkio technikumą ir įgijusi buhalterės specialybę dirba kolūkyje buhaltere jau penkiasdešimt metų. Angelė Meilūnienė, gim.
1959 m., baigusi Vabalni¹ko žemės ūkio technikumą, įgijo buhalterinės apskaitos
specialybę, nuo 1982 m. iki dabar yra Jotainių bendrovės buhalterė-kasininkė. Turi
organizacinių savybių, moka sutelkti kolektyvą ar žmonių grupę bendram tikslui.
Gerai pažįsta Jotainiuose gyvenančius žmones, žino jų problemas, rūpesčius, lūkesčius. Moka išklausyti žmones, greitai randa išeitį iš bet kokios situacijos. Ji yra
Vakagalių gatvės seniūnė. Žmonės ją myli, pasitiki. 2011 m. spalio 20 d. žmonės
ją išrinko Vadõklių seniūnijos, Jotainių ir kitų kaimų seniūnaitijos seniūnaite.

Bendruomenė
2002 m. įkūrė Jotainių bendruomenę. Ji įgijo juridinio asmens statusą. Pirmininke buvo išrinkta kultūros namų direktorė Jūratė Bučinskienė. Stigo patirties,
tad reikėjo pagalbos iš anksčiau veikiančių bendruomenių. Darbų buvo daug,
reikėjo ir lėšų. Daugiausia dėmesio pirmininkė skyrė kultūros darbui: pradėjo
repetuoti moterų ansamblis, dramos būrelis, vaikų kolektyvai, kapela. Gegužės
mėnesį giedamos gegužinės giesmės. Giedoti išmokė Emilija Kanesienė ir Mykolas
Laukagalis. Jie buvo pirmieji giedotojai. Gegužinės giesmės (mojava) – ypatingas
reiškinys mūsų tautos egzistencijoje. Tai dvasinio pakylėjimo ir jaudulingo sielos
atviravimo metas. Vėliau bendruomenės pirmininke dirbo Janina Masiokienė. Ją
pakeitė Roma Vaitkevičienė. Jos tęsė pradėtą darbą, įvedė daug naujovių.
2008 m. pirmininke išrinkta Milda Kuodienė. Darbas iš esmės pasikeitė.
Buvo išrinkta ir nauja taryba. Šiuo metu bendruomenėje yra 134 nariai. Bendruomenės tikslas – telkti bendruomenę svarbiausioms gyventojų problemoms spręsti,
organizuoti bendruomenės žmonių švietimą ir kultūrinę veiklą, stiprinti gyventojų
saugumą. 2008 m. gegužės mėn. parašyta paraiška finansinei valstybės paramai
gauti. Gauta parama panaudota bendruomenės materialinei bazei stiprinti, sceniniams drabužiams įsigyti. Pradėtas renovuoti buvęs bendrovės administracinis
pastatas. 2009 m. pateikta paraiška valstybės paramai gauti tolimesniems pastato
renovavimo darbams, tačiau dėl prasidėjusios ekonominės krizės paramos negauta.
2011 m. sausio mėn. pateikta paraiška pagal projektą „Panevėžio rajono vietos
plėtros strategija 2007–2013 m. I prioriteto 12 priemonė „Kaimo atnaujinimas ir
plėtra“. Jotainių bendruomenės namų „Užuovėja“ įkūrimas“. Šiuo metu gavus ES
ir valstybės paramą pradėtas renovuoti pastatas. Bendradarbiaujant su kultūros
darbuotojais rengiami įvairūs renginiai: švenčių minėjimai, Žiemos šventė, Joninės,
„Vasaros vario audra“ – dūdų orkestrų šventė, tradicine tapusi Tvarkaraščio šventė
ir kt. Kasmet gražėja ne tik pavienės sodybos, bet ir ištisos gatvės, viešosios erdvės.
2009 m. gražiausiai besitvarkančios gyvenvietės konkurse „Mūsų kaimas“ Jotainiams
paskirta 3-ioji vieta rajone. 2010 m. fotokonkurse „Pilietiškumo pamoka“ užimta
3-ioji vieta. Prižiūrimas paminklinis akmuo, pastatytas 1918–1919 m. savanorių
atminimui. Jotainių bendruomenės moterys aktyviai dalyvauja sportinėje veikloje:
2004 m. pradėjo lankyti Panevėžio r. Vadoklių seniūnijos moterų sporto klubą
„Šėlsmas“. Kiekvienais metais „Šėlsmo“ moterys dalyvauja festivaliuose „Sportas
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visiems“. Teko išbandyti jėgas tinklinio, kvadrato, šaškių, krepšinio rungtyse. Nuo
2006 m. „Šėlsmo“ narės Laima Švarcienė, Danguolė Rudokienė, Inga Bubinienė,
Irma Ramanauskienė dalyvauja virvės traukimo čempionatuose Låtvijoje, Ukrainoje,
Švêdijoje, Ãnglijoje, Pietų Afrikoje. Olãndijoje vykusiame Europos čempionate tarp
geriausių 14-os moterų virvės traukimo klubų iškovojo 3-iąją vietą. Ypač šioje
rungtyje pasižymėjo L. Švarcienė.
Jotainių bendruomenės pirmininkė M. Kuodienė tiki, kad bendruomenė
toliau kurs gražų, prasmingą, turiningą, jaukų ir saugų gyvenimą.

Jotainių dvaras – internatas,
Socialinės reabilitacijos centras
Ant Juodos upelio kranto, seno parko gale, liepų, klevų ir maumedžių šešėlyje,
dunkso klasikinio stiliaus rūmai, statyti XIX a. pabaigoje. Dabar jie smarkiai pasikeitę – restauruoti. Didelį sodą juosia aukštų liepų alėja, kuri baigiasi dvaro kapinaitėse.
Tai buvęs Jotainių dvaras, kuris priklausė Kazimierui Zavišai. Pirmą kartą dvaras
paminėtas 1585 m. Iš pradžių jis priklausė Šiukštoms. Paskui jį nusipirko K. Zaviša. Teigiama, kad Jotainių dvaras minimas 1564 m. balandžio mėn 22 d. Jotainių
dvarelio žmonių sąraše. Vėliau Jotainių dvaro istorija susijusi su Zavišomis, kurie
priklausė K. Avižonio nurodytoms 70-iai išvardytų bajorų šeimų, įvairiais būdais iš
Lenkijos persikėlusių gyventi į Lietuvą. Zavišos, kaip ir Daugėlos, turėjo „Zadoro“
herbą, kurį gavo Horodlėje. 1882 m. dvarą valdė Aleksandras Zaviša. Kapinaitėse,
antkapiniame paminkle, įrašyta, kad A. Zaviša mirė 1895 m. ar 1899 m. Daugiau
žinių esama apie Kazimierą Zavišą, tikriausiai jo sūnų. K. Zaviša buvo inžinierius, baigęs mokslus Petrogradê. Kartu su inžinieriumi Petru Vileišiu tiesė Síbiro
geležinkelį. Praturtėjęs pastatė dvaro trobesius, kainavusius apie milijoną rublių.
Pats čia negyveno, atvažiuodavo iš Rusijos. Dar valdant Šiukštoms, dvare buvusi
koplyčia. Zavišos neturėjo lėšų kapelionui išlaikyti. 1796 m. Ramygalos parapijos
vizitacijų knygoje rašoma, kad koplyčiai reikia didelio remonto. Vėliau bažnyčios
Jotainių dvaras
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dokumentuose apie koplyčią nieko nebeužsimenama. K. Zaviša buvo vedęs Mariją
Falevičiūtę. Du jų sūnūs buvo kariškiai: Jurgis, artilerijos pulkininkas, buvo emigracijoje, Aleksas, lenkų 3-iojo ulonų pulko rotmistras, žuvo 1919 m. Dvi Kazimiero
ir Antano Zavišų seserys gyveno Panevėžyje, prie Raudonosios bažnyčios. 1882 m.
dvarui priklausė 124 dešimtinės tinkamos, 3 dešimtinės netinkamos dirbti žemės
ir 153 dešimtinės miško. 1903 m. dvare buvo vienas ūkinis kiemas, 20 gyventojų,
1912 m. streikavo dvaro darbininkai dėl darbo užmokesčio Vėliau dirbo 66 žmonės.
Po 1922 m. žemės reformos Zavišų dvaras buvo gerokai apkarpytas. Dalis žemės
išdalyta Lietuvos kariuomenės savanoriams naujakuriams, tų dvarų ilgamečiams
tarnams, kaimiečiams. Iš tų žemių sukūrė Vainorių kaimą. 1940 m. nacionalizacijos
metu dvaras priklausė Kristinai Zavišaitei. Nacionalizuota visa žemė. Kadangi dvare buvo meno vertybių, 1940 m. rugpjūčio 21 d. čia apsilankė Kultūros paminklų
apsaugos skyriaus darbuotojai V. Dilka ir P. Puzinas. Buvo užantspauduotos knygų
spintos ir kiti vertingi daiktai. Tolesnis jų likimas nežinomas.
1940 m. dvaro sodyba su trobesiais ir 29 ha žemės buvo perduota Lietuvos
TSR socialinio aprūpinimo liaudies komisariato žinion. 1941 m. čia buvo įkurti
senelių namai. Dvaras daug kartų restauruotas, neatpažįstamai pasikeitė pastatai.
Bet iki šių dienų išlikęs tvenkinys, kuris, pasak žmonių prisiminimų, iškastas
baudžiauninkų rankomis, o žemės išneštos kepurėmis. Senelių namams vadovavo
daug direktorių: A. Juškėnas, A. Traskys, S. Savickas, Dvareckas, A. Zimaitis. Daug
žinių paimta iš šiuose namuose dirbusio ilgamečio buhalterio Anupro Muižės
rašyto, remiantis istoriniais šaltiniais, metraščio.
1991 m. Jotainių dvaras – jau Psichoneurologijos internatas. Jis buvo pavadintas Jotainių pensionu. Pensionui vadovavo Rita Papučkienė. Pradėta galvoti,
kuo užimti pensiono gyventojus, kaip integruoti juos į visuomenę. Tam tikslui
buvo įkurtas nedidelis Socialinės reabilitacijos centras. Pradėjo veikti Fizioterapijos, Kineziterapijos kabinetai. Pensiono gyventojos pratinosi dirbti, megzti, nerti,
siuvinėti, pinti iš vytelių, tvarkyti aplinką ir kapus. Buvo organizuojamos išvykos
į Stumbryną, Anôkščius, Pålangą. Kryžių kalne pastatė savo kryžių. Rengiami
giminių susitikimai. Veikė dramos būrelis. Įrengtas maldos kambarys. Pensioną
lanko Ramygalos klebonas Edmundas Rinkevičius. Pensiono gyventojai yra susibūrę į etnografinį ansamblį. Jie yra tarptautinio festivalio „Viltis“ bei Lietuvos
neįgaliųjų kūrybos šventės „Saulės ašara“ dalyviai. Pomėgius realizuoti padeda
kapela, popgrupė „Riešutėliai“. Estradinio dainavimo moko Stasys Snabaitis. Jo
mokiniai galėtų drąsiai varžytis su bet kokio konkurso dalyviais. Tai žmogus,
negailintis savo laiko ir širdies nuskriaustam žmogui.
2003 m. pensionatui pradėjo vadovauti Kęstutis Mikalauskas. 2010 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu
Jotainių pensionatas pervadinamas Jotainių socialinės globos namais. Padėtis gerėjo.
Gyventojams paslaugas teikė 10 socialinių darbuotojų, 49 socialinio darbuotojo
padėjėjai, 2 gydytojai, 11 slaugytojų, 9 aptarnaujančio personalo darbuotojai. Veikė
Užimtumo centras, kompiuterių, sportinių žaidimų klasės. Socialinės ir medicininės
reabilitacijos vadovė – Violeta Lumbienė. Čia ilgus metus dirbo gydytoja O. Bložienė, visada maloni, paslaugi ligoniams. Dirbo medicinos seserys V. Jaškūnienė,
M. Žvirblienė, A. Polūkienė, R. Miknienė ir J. Jareckienė.
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Direktorius K. Mikalauskas labai rūpinasi renovacijos darbais. Gyventojai
turi puikius, erdvius kambarius, vestibiulius, kur leidžia laiką žiūrėdami televizijos
programas. Su savo parengta programa jie vyksta į kitų rajonų senelių namus,
kocertuoja Jotainių kultūros namuose.
Jotainių bendrovės teritorijoje yra Belazaravos dvaras, anksčiau valdytas
Jasiukevičiaus. Jo augintinę, krikšto dukrą vedė gydytojas, austras Svolkinas ir
paveldėjo dvarą. Pasakojama, kad buvęs labai geras gydytojas ir išgydęs daugelį
žmonių. Atsitikdavo kartais ir juokingų dalykų. Mano tėvukas Povilas Bubinas
pasakojo, kaip Svolkinas lengvai išgydęs žmogų dėl staiga išsinėrusio žandikaulio.
Apžiūrėjęs ligonį pasakė: „Tuojau pagydysiu“ ir išėjo į kitą kambarį. Staiga įbėgo
prie ligonio užsimojęs dideliu kirviu. Žmogus išsigando, aiktelėjo ir žandikaulis
atsistatė. Pasakojama, kad į dvarą buvo laikinai atvežti ir paslėpti šventojo Kazimiero palaikai. Svolkinas mirė 1940 m., kai sužinojo apie turto nacionalizaciją.
Po 1922 m. žemės reformos dvaro žemė buvo išdalyta Lietuvos kariuomenės
savanoriams, naujakuriams. Atsirado Žvalgãičių kaimas. Prieš dvejus metus buvo
atvažiavęs vyriškis, prisistatęs Svolkino anūku, norėjęs pamatyti, kur gyveno
jo senelis. Daugiau apie jo palikuonis nieko nežinoma. Prie Belazaravos dvaro
1944–1945 m. buvo karinis lauko aerodromas. Iš čia kilo garsiojo 125-ojo M. Roskovos moterų aviacijos pulko lėktuvai. Liūdna buvo, kai dalis jų negrįždavo. Mes,
vaikai, skaičiuodavome, nes per mūsų namus jie išskrisdavo, ir laukdavome, kiek
parskris. Kasdien neparskrisdavo apie 5–7 lėktuvus.

Mokykla
1907 m. atidaryta Jotainių pradinė mokykla pas Kasmotį. Vaikai susirinko
naginėti, skrandutėmis apsirengę. Čia jie išgirdo ne lietuvišką pasveikinimą. Po
klasę – trobą vaikščiojo ne lietuvis mokytojas. Jis kreipėsi į mažylius rusiškai.
Vaikai nesuprato, kad tuo metu Lietuva kentė caro priespaudą, buvo draudžiama
spausdinti, platinti ir skaityti lietuviškas knygas. Atidaryta mokykla buvo keturių
skyrių, visi dalykai buvo dėstomi rusų kalba, mokytojavo karininkas Nikolajus
Jotainių pradinė
mokykla. 1939 m.
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(pavardės niekas neprisimena). Už menkiausią nusikaltimą „lygindavo“ delną, pakeldavo už ausų. 1914 m. prasidėjus Pirmajam pasauliniui karui, mokytojas išėjo
į frontą. Vėliau mokykla kilnojosi iš trobos į trobą. 1924 m. vaikai mokėsi pas
Petrą Miknį. Dėl blogų sąlygų mokykla buvo iškeldinta į Zavišų dvaro pastatą.
P. Miknys suremontavo mokyklą, ir 1927 m. vaikai sugrįžo į jo namus. Mokykla
buvo dviejų komplektų. Dirbo mokytojai: Rauduvė, Šablinskaitė, Kareckaitė, Oželienė, Bronius Svetikas, Kalvaitis. Dauguma buvusių mokinių prisimena pedagogę
Šablinskaitę kaip gerą, rūpestingą mokytoją. Ji ėmė rūpintis naujos mokyklos statyba.
Vieta išsirinkta, ir statyba buvo pradėta 1934 m. Mokyklą statė vietos gyventojai:
Z. Vepštas, A. Čepurna ir kt. Po dvejų metų iškilo dabartinės mokyklos pastatas,
šiuo metu atrodo kitaip, nes po gaisro atstatytas. 1948 m. pradinė mokykla buvo
pertvarkyta į septynmetę. Pirmasis jos direktorius buvo Petras Bajoriūnas. Vėliau
mokyklai vadovavo A. Gricius, Jonas Ruzas. 1957 m. direktoriumi paskirtas Januška.
1959 m. mokyklą ištiko nelaimė – sudegė antras aukštas, nemažai inventoriaus,
knygų. 1961 m. mokykla perorganizuota į aštuonmetę. 1963 m. direktoriumi paskiriamas Daugirdas Černiauskas. Jam vadovaujant, 1964 m. įrengtos mokyklos
dirbtuvės. Nupirktos medžio tekinimo ir obliavimo staklės. 1965 m. mokykla
elektrifikuota, praplėstas sporto aikštynas. Suprantama, buvo laikotarpis, dabar
vadinamas stagnacija, pataikauta tuometei ideologijai. Visi žinome viena: vienaip
buvo rašoma apie mokyklos gyvenimą, o iš tikrųjų vyko ir gražus, prasmingas
darbas, ugdytas doras žmogus. Visais laikais mokykloje buvo ir tikrų mokytojų.
Ilgus metus direktorės pareigas ėjo Albina Laurinavičienė – stropi, reikli sau ir
mokytojams pedagogė. Ji daug ką pakeitė mokykloje. Nuo pirmųjų darbo metų
Jotainiuose pradėjo dirbti Vitalija Vidikšytė-Adašiūnienė. Buvo labai atsidavusi
darbui, eidama pavaduotojos pareigas pamiršdavo ir namus. Mokykloje ji visada
rasdavo darbo iki vėlumos. Dirbo mokykloje 40 metų, tebedirba iki šiol. Daugiau
kaip 40 metų išdirbo mokykloje istorijos mokytoja Stasė Miknienė, šio straipsnio
autorė. Mokykloje dirbo iš Jotainių kilusios mokytojos: Zita Žukauskienė, Roma
Vaitkevičienė, Dalia Tamoliūnienė, Ona Zupkienė. Visas mokyklos darbo krūvis
tekdavo vietinėms mokytojoms, atvažiuojantiems trūkdavo laiko. Nemokamo darbo
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Jotainių mokykla.
Klaudijaus Driskiaus
nuotr.

Vaikų šventė Jotainių
kultūros namuose

Jotainių mokyklos
šventė. 1987 m.
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jie nedirbo. Direktorė Janė Augulienė mokykloje pradėjo dirbti 1990 m. birželio
1 d. Viena pirmųjų rajone įgijo antrą vadybinę kategoriją, yra matematikos vyresnioji mokytoja. Ji visada siekė, kad ugdymas būtų kokybiškas; būdama reikli
sau, telkė ir visus kolektyvo narius tobulinti veiklą. Pirmoji dalyvavo projektų
konkurse „Mokytojo iniciatyva“ ir gavo paramą.
Pirmiausia didelį dėmesį skyrė aplinkai sutvarkyti. Buvo įrengtas stadionas,
pakeistas pastato stogas, sudėti nauji langai, sutvarkytas apšvietimas, grindys
pakeistos linoleumo danga, įrengta dujinė katilinė, vidaus tualetai, valymo įrenginiai, valgykla. Suplanuota ir sutvarkyta aplinka. Jau kelinti metai rajonų mokyklų
aplinkos tvarkymo konkurse mokykla užima pirmąsias vietas.
Sukurtos edukacinės erdvės, tinkamos ugdymui organizuoti. Įrengtas Technologijų kabinetas, kompiuterių klasė, Specialiosios pedagogės-logopedės kabinetas,
Menų kabinetas. Mokykliniai baldai pakeisti naujais, visiems mokiniams parūpinti
vienviečiai reguliuojamo aukščio suolai. Mokykla puošiama mokinių darbais.
Mokykla aprūpinama naujomis mokomosiomis priemonėmis. Kasmet nuperkama grožinės literatūros bibliotekai. Mokytojai pamokose naudoja informacinių
technologijų priemones. Kompiuterizuotos bibliotekininkės, buhalterės, mokytojų,
sekretorės darbo vietos.
Direktorė sutelkė mokytojų kolektyvą. Sustojo iki tol buvusi mokytojų kaita.
Išaugo jų kvalifikacija, dauguma turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.
Dalykus dėsto specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą. Jie nuolat tobulina kvalifikaciją. Dalyvauja projektų konkursuose, vykdo projektus mokykloje.
Sukurta neformaliojo ugdymo struktūra. Mokykloje mokiniai gali lankyti
muzikos, dailės studijas, sporto būrelį, Informacinių technologijų centrą, jaunųjų
meistrelių dirbtuves.
Kuriamos tradicijos: mokslo pirmūnams skatinti organizuojamos ekskursijos
už mokyklos lėšas, kasmet išleidžiamas Mokslo pirmūnų lankstinukas, įrengta
Pirmūnų nuotraukų galerija, organizuojama iškilminga išsilavinimo pažymėjimų
įteikimo ceremonija. Kasmet rengiamos „Mokyklos knygos“. Su Kalėdomis sveikinami visi kaimo gyventojai. Kaimo gimtadienis pažymimas šventiniu bėgimu –
bėgama tiek metrų, kiek kaimui metų.
Gyventojų skirtos lėšos naudojamos tik mokinių reikmėms: įsigytas biliardo
stalas, teniso stalas, stalo futbolas.
Tačiau mokinių skaičius sparčiai mažėja. Nuo 112 mokinių 1990 m. sumažėjo iki 38 mokinių 2011 m. Bet direktorė jau kuria projektą mokyklos turimas
galimybes panaudoti Dienos centro veiklai.

Kultūros namai ir biblioteka
Iki 1954 m. Jotainiuose nebuvo nei kultūros namų, nei bibliotekos. Visi
renginiai vyko Jotainių septynmetėje mokykloje. 1954 m. Žvalgaičių kaime, pas
valstietį Antaną Astrauską, buvo atidaryta skaitykla. Pirmoji jos darbuotoja buvo
Marytė Galiauskaitė-Tamoliūnienė. Skaitykloje knygų buvo apie 500, skaitytojų
mažai. Skaityklos vedėjai teko visas kultūrinis darbas. Veikė keli saviveiklos būreliai: jaunimo šokių kolektyvas, dramos būrelis. Šokėjai dalyvavo Dainų šventėje,
kuri vyko prie Vadoklių ežero. Vėliau skaitykla išsikėlė į Jotainių kaimą, pas
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Adašiūnus. Darbuotojai keitėsi. Dirbo iš armijos grįžęs Anta- Kombainininkų
nas Miknys, Ulytė Želnienė. M. Tamoliūnienė pradėjo dirbti palydų šventė.
fermoje, prižiūrėjo paršavedes. Gražūs buvo jos augintiniai, 1956 m.
mylėjo juos kaip vaikus. Už puikų darbą ir garbės raštų gavo,
ji buvo ir kaimo menininkė. Kai reikėdavo organizuoti renginius ar važiuoti į
parodas, be jos neapsieidavo. Jos meniški darbai puošia kultūros namus ir dabar.
M. Tamoliūnienė dalyvauja saviveikloje, gieda gegužines pamaldas. Ji visada gali
padėti, patarti. Jos gyvenamoji aplinka traukia visų dėmesį, nes M. Tamoliūnienė
labai mėgsta gėles.
1967 m. kolūkio administraciniame pastate įkurti Jotainių kultūros namai.
Darbuotojai ir saviveiklininkai turėjo teisę naudotis tik sale. Darbo sąlygos buvo
blogos. Meno vadovu paskirtas Povilas Zabiela, o direktoriaus pareigas ėjo mokytoja Stasė Miknienė. Tuo metu buvo suorganizuotas mišrus choras, pagyvenusių
žmonių kolektyvas, kaimo kapela. Tuometė ūkio ekonominė padėtis buvo sunki,
tačiau žmonės nepamiršo šokio ir dainos. Visada buvo rengiamos šventės, poilsio
vakarai. 1968 m. Ramygalos apylinkės Dainų šventėje dalyvavo pirmieji Jotainių
kultūros meno saviveiklos kolektyvai: mišrus choras ir pagyvenusių žmonių šokių
kolektyvai. 1969 m. meno vadove dirbo Elena Tekutytė. Pradėjo repetuoti vyrų ir
moterų vokaliniai ansambliai, duetai, solo. Aktyviausi pagyvenę šokėjai – Andrius
ir Nastutė Masiokai. Saviveiklininkai koncertavo Ramygalos, Pagiriÿ, Pavåsario,
Šilÿ, Vadõklių, Maženiÿ kultūros namuose. 1974 m. meno vadovu paskirtas Julius Rasiulis. 1977 m. kultūros namuose vėl pradėjo dirbti pirmoji direktorė Stasė
Miknienė. Pradėjo veikti 12 saviveiklos ratelių. Daug renginių vyko tais metais:
parodos, palydos, vakaronės, vardynos. Du kartus koncertavo dainininkas R. Marijošius. Saviveiklininkų skaičius išaugo. Organizuotos ekskursijos į Leningrådą,
Vidurínę Åziją. 1979 m. kultūros namuose koncertavo Girijotas, Vaičiukonis,
Čepaitis. 1980 m. apžiūroje dalyvavo agitbrigada „Lakštingala“. Respublikinėje
dainų šventėje dalyvavo mišrus choras, vadovaujamos Juliaus Rasiulio. 1985 m.
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mišrus choras dalyvavo Respublikinėje dainų šventėje Vílniuje – vadovė Dalia
Miškinytė. Organizuojant kultūrinius renginius daug padėdavo kolūkio pirmininkas
A. Astramskas ir Milda Kuodienė. Keitėsi darbuotojai. Ilgesnį laiką dirbo direktorė
Jūratė Bučinskienė ir dabar tebedirbantys Ričardas ir Aldona Ramoškos. 2005 m.
Jotainių kultūros namų vadove pradėjo dirbti Vilma Jagutienė. 2006 m. buvo
renovuotas pastatas. Čia pat biblioteka ir Jotainių kaimo bendruomenės būstinė.
Bibliotekoje nuo kultūros namų įkūrimo pradžios ilgus metus dirbo Vanda Aleliūnienė – sąžininga, darbšti, darbui atsidavusi darbuotoja. Visada ji padėdavo
organizuoti kultūrinius renginius.
Šiuo metu bibliotekos vedėja dirba Danguolė Zulumskienė. Kultūros namai
kartu su bendruomene rengia kalendorines šventes, vakarones, šokių vakarus.
Kasmet rengiama jau tradicine tampanti „Amatų diena“, į kurią kviečiami kaimo
meistrai, tautodailininkai. Kultūros namų salė naudojama ir kitoms reikmėms:
kartą per mėnesį laikomos šv. Mišios, repetuoja kolektyvai – moterų vokalinis
ansamblis, folkloro, modernaus folkloro ir šiuolaikinių šokių grupė – tai vaikų ir
jaunimo kolektyvai. Organizuojamos edukacinės programos. Jose mielai dalyvauja
suaugusieji ir vaikai (mokomasi lipdyti iš molio, velti vilnas). 2009 m. Jotainiai
atšventė 445 metų jubiliejų, buvo suorganizuotas bendras renginys su mokykla
ir kaimo bendruomene.

Jotainių žmonės
Jotainių savanoriai: Įsakymas kariuomenei Nr. 9; 1921 m. sausio 14 d.
įsakymas kariuomenei Nr. 150; 1921 m. liepos 4 d.
Savanoris Alfonsas Bubinas gimė 1898 m. Pånevėžio apskrities
Ramôgalos valsčiuje, Jotãinių kaime, mažažemio ūkininko šeimoje.
Prasidėjus kovoms už Lietuvos Nepriklausomybę Alfonsas išėjo
savanoriu ginti Tėvynės. 1919 m. gegužės 28 d. savanoriu įstojo į
Panevėžio atskirojo bataliono 4-ojo pėstininkų Mindaugo pulko penktą kuopą. 1919 m. lapkričio 29 d. buvo komandiruotas intendanto
Paminklas Jotainiuose
Vainorių ir Žvalgaičių
kaimų savanoriams.
K. Driskiaus nuotr.
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tarnybos žinion. 4-ojo pėstininko pulko kareivių knygoje įrašyta, kad
1920 m. sausio 3 d. grįžo į pulką. Dalyvavo kovose prieš bolševikus,
bermontininkus ir lenkus. Fronte buvo sužeistas, susirgo dusuliu. Kaip
pasakojo motina Barbora Bubinienė, kovodamas su lenkais, apkasuose
liko vienas ir sunkiai sužeistas vadas. Užslinko naktis. Alfonsas vadą
nunešė į žeminę, o pats atsišaudė. Šaudė ir mėtė granatas iš daugelio vietų, kad atrodytų, kad lietuvių yra daug. Užkaitus šautuvo
vamzdžiui, griebė šalia nukauto draugo ginklą, bet šaunant sprogo
šautuvo vamzdis ir užtrenkė Alfonsui ausis. Atsilaikė iki ryto, kol
atėjo lietuvių pastiprinimas. Už tai buvo pristatytas apdovanoti Vyčio Kryžiumi. 1921 m. sausio mėn. už narsą kautynėse prieš lenkus
apdovanotas I laipsnio Vyčio Kryžiumi. Sovietmečiu apdovanojimą
užkasė į žemę, vėliau neberado vietos, kur buvo paslėptas.
Savanoris Povilas Bubinas, Antano, gimė 1896 m. Ramygalos
valsčiuje, Jotainių kaime, mažažemio valstiečio šeimoje. Šeimoje augo
trys sūnūs. Tėvas Antanas Bubinas išvažiavo laimės ieškoti į Jungtines
Amerikos Valstijas (JAV), bet, deja, laimės ten nerado. Po kelerių
metų grįžo Lietuvon. Sūnūs turėjo patys rūpintis pragyvenimu. Broliai Povilas ir Alfonsas 1919 m. įstojo į Lietuvos kariuomenės kūrėjų
savanorių eiles. Tėvas Povilas Bubinas mokėjo skaityti ir rašyti, todėl
buvo paskirtas į Kauną patarnauti kariškiui. Tvarkė dokumentus,
buvo pasiuntinys, vėliau jį perkėlė į Panevėžį. Buvo apdovanotas
savanorio kūrėjo medaliu. Už tarnybą iš Zavišų dvaro gavo 12,6 ha
žemės. Sukūrė šeimą, augino vaikus. Sovietų okupacijos laikas dirbo
fermos vedėju.
Savanoris Jonas Masiokas, Mykolo, gimė 1900 m. kovo 8 d.
Ramygalos valsčiuje, Šilãičių kaime. Tėvas turėjo mažai žemės.
1919 m. kovo 18 d. įstojo savanoriu į Lietuvos karaliaus Mindaugo
4-ą pėstininkų pulką, Panevėžio batalioną, tarnavo iki 1921 m. spalio
21 d. Buvo apdovanotas savanorio kūrėjo medaliu. Už tarnybą gavo
žemės iš Belazaravos dvaro, įsikūrė Žvalgãičių kaime. Sovietų okupacijos metais, bijodamas bausmės, dukters Salomėjos Normantienės
pasakojimu, kario uniformą ir medalį užkasė ant namo aukšto, po
spaliais. Labai mėgo skaityti. Pėsčias sekmadieniais eidavo į Ramygalos paštą parsinešti laikraščių. Sukūrus kolūkius buvo išrinktas
kolūkio „Laimė“ pirmininku. Rizikuodamas gyvybe rėmė partizanus.
Naktimis veždavo maisto produktus į nurodytą vietą. Vėliau dirbo
sandėlininku.
Apie savanorio Broniaus Sabanskio likimą pasakojo duktė
Vincė Kadžienė 1948 m. gegužės 22 d.:
„Tada mokiausi Panevėžyje. Man buvo pranešta, kad mano tėvai iš Vainorių
kaimo išvežami į Sibirą. Nubėgau į Panevėžio geležinkelio stotį, pamačiau,
kaip žmonės varomi į vagonus. Ėjau žiūrėdama, kur maniškiai. Pamačiau
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tėvuką jau vagone. Jis pasakė: Mus išveža. Aš paklausiau, ką man daryti.
Jis atsakė: Spręsk pati. Ir staiga iš nugaros mane kažkas apsupo. Paklausė
pavardės, pasakiau. Pasakė: Patikrinsim, ar esi sąrašuose. Pasitvirtino, mane
įstūmė į vagoną, kur buvo mūsų šeima. Vagone buvo apie 50 žmonių. Ant
narų gulėjome kaip silkės. Važiavome nuo gegužės 22 d. iki birželio 13 d.
Išlaipino Buriat Mongolijoje. Apgyvendino barakuose, sukaltuose iš lentų.
Kitą dieną išvarė dirbti į mišką. Vyrai pjovė medžius, mes genėjome šakas.
Rąstus ridenome prie geležinkelio. Vėliau šeimai barakuose davė atskirą
kambarį, nes buvo pristatyta naujų. Labai ilgėjomės Tėvynės. Apsipratome.
Sekmadieniais jaunimas rinkdavosi į klubą. Ten laikinai pamiršdavome savo
likimą. Vienas džiaugsmas buvo gauti kokią nors žinią iš Lietuvos. Taip
išbuvome 10 metų. Po Stalino mirties buvo leista grįžti į Lietuvą. Sąlygos
buvo tokios, kad buvę namai negrąžinami. Grįžę neturėjome kur gyventi.
Šeima išsiskirstė pas gimines. Vieni pas vienus, kiti pas kitus. Mama ir
tėvukas, buvusio kolūkio pirmininko Astramsko pastangomis, buvo apgyvendinti mūsų klėtyje. Mat troboje buvo kolūkio kontora. Jaunimo neregistravo,
darbo nedavė. Pradžia buvo labai sunki. Pamažu padėtis gerėjo. Galima
buvo gauti darbą kolūkyje.“
Savanoris Antanas Čepurna gimė 1898 m. kovo 12 d. Ramygalos valsčiuje, Naujåsodės kaime. 1919 m., kaip ir daugelis Jotainių
krašto jaunuolių, išėjo savo noru ginti Tėvynės. Kėdãiniuose paskirtas
į 4-o pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulką, Panevėžio batalioną. Tais pačiais metais buvo sužeistas prie Bãrklainių. Prisimenu
jo pasakojimą: Rusų karys, jį radęs, pasakė: „Reikia jį pribaigti“, bet
vyresnysis neleido. Pasakė, kad pagal įstatymą tai draudžiama. Buvo
nuvežtas į Panevėžio ligoninę, ten amputavo ranką. Jo nuomone,
buvo galima išgydyti, bet gydytojas pasakė, kad reikės ilgai gydyti.
Po žemės reformos gavo žemės iš Jotainių Zavišos dvaro. Įsikūrė
Vainoriÿ kaime. Ranka buvo su protezu. Tuometė Lietuvos valdžia
kas mėnesį skyrė 120 litų kaip invalidui. Retkarčiais per šventes
aplankydavo pats Prezidentas Antanas Smetona. Būdamas be galo
darbštus, dirbo žemę. Gyveno gerai. Sovietų okupacijos laikais nešiojo
spaudą. Reto sąžiningumo ir atkaklumo žmogus. Laišką įteikdavo
tam žmogui, kuriam buvo adresuotas. Neradęs šeimos nariams nepalikdavo. Ateidavo antrą ar trečią kartą, kol rasdavo laiško savininką.
Buvo apdovanotas Lietuvos kariuomenės savanorio kūrėjo
medaliu. Mėgo ir pajuokauti.
Aš (šio straipsnio autorė) tada mokiausi Jotainių pradinėje
mokykloje. Vieną rytą jis pasipuošęs užėjo pas mus. Tėvukas Povilas
Bubinas paklausė: „Kur išsiruošei?“ Jis atsakė: „Vežu prezidentą“. Aš
norėjau pamatyti ir išbėgau prie kelio. Stovėjo vežimas, prikrautas
bidonų, bet jokio žmogaus nebuvo. Kai jie išvažiavo, aš tėvukui
pasakiau, kad dėdė melagis, kad prezidento jis neveža. Tėvukas
juokdamasis man paaiškino, kad jis veža grietinę (smetoną), taip
vadindavo kaime, o Prezidento pavardė ir buvo Smetona.
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Savanoris Vincas Karpavičius, Adomo, gimė 1898 m. Ramygalos valsčiuje, Naujåsodės kaime. 1919 m. balandžio 27 d. savanoriu
įstojo į Lietuvos kariuomenę, į Karaliaus Mindaugo pulką, Panevėžio
batalioną. 1921 m. spalio 17 d. paleistas į atsargą.
Už tarnybą gavo žemės iš Jotainių Zavišos dvaro. Žemę mylėjo
ir ją puoselėjo. Sukūrė šeimą. Priklausė Vaišių kaimui. Pradėjus kurti
kolūkius Karpavičius priešinosi. Kai visi buvę savanoriai, suvaryti
į mokyklą, priversti pasirašė, kad stos į kolūkį, V. Karpavičius pasipriešino ir nepasirašė. Savo žemę ir toliau dirbo pats. Atvažiavę
iš Ramygalos stribai (skrebai), valdžios nurodymu, liepė vietiniams
gyventojams apsėtas Karpavičiaus žemes suarti. Taip pasėliai buvo
sunaikinti. Paskui iškirto beržynėlį – tai buvusi Jotainių puošmena.
Ten vykdavo gegužinės ir kiti renginiai. Beržynėlis buvo netoli mokyklos. Keliaujant nuo Barklainių per laukus, grįžtant sunkvežimiu iš
Panevėžio, jis buvo gerai matomas. V. Karpavičiui priklausė ne visas
beržynėlis, didžioji dalis buvo Šiaulinsko nuosavybė, bet iškirto visą,
medieną išvežė į Ramygalą. Tai padarė norėdami už nepaklusnumą
ir kitus įbauginti.
Papasakojo visa tai Povilas Tamoliūnas, kuris buvo pavarytas
apsėti lauką. Buvo žiauru, bet buvo priversti taip pasielgti.
Pagal Alfonso Bubino anūko Irmanto Bubino pasakojimą ir šaltinių dokumentus.

Kiti žymūs žmonės:
Povilas Žagunis, Panevėžio rajono meras, gimė (1952 08 24)
visų jotainiečių gerbiamoje Onos ir Povilo Žagunių šeimoje. Jo tėvas
Povilas Žagunis augo ir gyveno gretimame Janonių kaime; motina
Ona Buliauskaitė kilusi iš Aukštadvario kaimo, esančio netoli Ramygalos. Kadangi buvo našlaitė, mergaitę augino teta. Vėliau ji persikėlė
gyventi į Jotainius, pas kitą motinos seserį – Agotą Buliauskienę. Čia
gyvendama susipažino su būsimu gyvenimo draugu Povilu Žaguniu,
Panevėžio rajono
savivaldybės mero
Povilo Žagunio
vaikystė prabėgo
šiame name Jotainių
kaime.
K. Driskiaus nuotr.
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tuo metu gyvenusiu Janionių kaime, vėliau persikėlusiu į Jotainius,
dirbusiu ,,Pažangos“ kolūkio karvių fermos vedėju. Ona Žagunienė
dirbo įvairiausius darbus: buvo gera šeimininkė, augino du sūnus –
Marijoną ir Povilą. Vaikai buvo rūpestingai auklėjami, užaugo dori
ir sąžiningi žmonės. Jie, baigę Jotainių septynmetę mokyklą, mokėsi
Panevėžyje, o vėliau – Lietuvos žemės ūkio akademijoje. Sūnus
Marijonas įgijo inžinieriaus mechaniko profesiją, o Povilas – inžinieriaus hidrotechniko. Šiuo metu Marijonas Žagunis – Pasvalio darbo
biržos vadovas.
Povilas Žagunis, visų gerbiamas rajono meras, baigęs mokslus,
dirbo (2004–2007 m.) AB „Panevėžio melioracija“ direktoriumi. 2007 m.
buvo išrinktas Panevėžio rajono savivaldybės meru. Jis – Europos
Sąjungos regiono komiteto ir Panevėžio rajono Plėtros tarybos narys,
2011 m. apdovanotas Lietuvos prekybos ir amatų rūmų asociacijos
padėkos ženklu, vienas iš geriausių Lietuvos merų, užėmęs ketvirtą vietą (duomenys pagal reitingų lentelę). Povilas Žagunis nuolat
rūpinasi kaimiškų rajonų gyventojų buitimi, jos gerinimu, visada
paprastas ir nuoširdus, atidžiai išklausantis paprastą žmogų, visada
jam padedantis. Kai Jotainiuose buvo statomas 1919 m. Lietuvos
savanorių atminimo paminklas, jis, Panevėžio rajono meras, nusiuntė
AB „Panevėžio melioracija“ kraną didžiuliam paminkliniam akmeniui
užkelti ant pamato. Jo pomėgiai – medžioklė ir kelionės. Jis vedęs,
augina dvi dukras – Jurgitą ir Modestą. Šeima darni ir pavyzdinga.
Jotainiuose gerbiama ir Algirdo Astramsko (1924–2004), buvusio
„Pažangos“ kolūkio pirmininko šeima. Algirdą Astramską, paprastą,
nuoširdų ir rūpestingą žmogų, visi vadino tėvu, visą savo gyvenimą
paaukojusį jotainiečiams. Jam dirbant kolūkio pirmininku (vadovavo
kolūkiui 36-erius metus) Jotainiuose buvo pastatyta daug dviaukščių
namų, kolūkio administracinis pastatas, vaikų darželis, gražiausias
rajone, dispečerinė, parduotuvė, buvo iškastas tvenkinys, tikras kaimo
sidabrinis papuošalas, o Jotainiai tapo mažu miesteliu, turinčiu daug
Arūnas Astramskas
savo tėvų sodyboje
Jotainiuose
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Jotainietės, Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius A. Astramskas
(antras kairėje) pasakoja ramygaliečiams Vincui Šidlauskui (pirmas
kairėje), Liudvikai Marijai Basijokienei (pirma dešinėje) ir kt. apie
Ramygalos kraštą XIX a. Ramygalos bibliotekoje. 2012 m.
patogumų paprastam žmogui. Ir jo šeimos nariai buvo dori, sąžiningi
žmonės. Žmona Marijona Bubinaitė dirbo Jotainių parduotuvės vedėja,
vėliau buvo kolūkio kontoros darbuotoja, Paukštininkystės fermos
vedėja. Astramskų šeimoje užaugo trys vaikai: dukterys Aldona ir
Daiva, sūnus Arūnas. Duktė Aldona (Astramskaitė-Diktanienė) baigusi
Kauno medicinos institutą, įgijo vaikų ligų gydytojos profesiją, šiuo
metu dirba Respublikinėje Panevėžio ligoninėje. Duktė Daiva (Astramskaitė-Vaitkevičienė), studijavusi Vilniaus universitete, Filologijos
fakultete, dabar dirbanti Lietuvių literatūros ir tautosakos institute
vyresniąja mokslo darbuotoja, yra humanitarinių mokslų daktarė,
parašiusi knygas: „Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės“, „Ugnies
metaforos“, „Lietuvių ir latvių mitologijos studija“, „101 legendinė
vieta“ (bendraautoris – Vykintas Vaitkevičius, jos vyras). Sūnus
Arūnas studijavo Vilniaus pedagoginio instituto (dabar – Lietuvõs
edukologijos universitetas) Istorijos fakultete, įgijo istoriko profesiją,
dirba Panevėžio kraštotyros muziejuje, eina direktoriaus pareigas.
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Juodikoniai
Liudvika Marija Basijokienė

Važiuojant keliu Ramôgala–Krekenavâ, 5 kilometrai nuo Ramygalos, už
Raukštónių kaimo, kelias šakojasi į Krìkenavą ir Upôtę. Čia yra įsikūręs Juodikonių kaimas (vietiniai gyventojai vadina Jodikonių kaimu). Juodikónių kaimas
yra aukščiau Raukštonių kaimo. Čia žemės geresnės, todėl ir ūkininkai geriau
gyveno. Kaimas buvo gatvinis (vienos ulyčios), rėžinis. Trobos daugumoje buvo
galu į gatvę, aptvertos tvoromis, darželių žolynais. Pasak senų žmonių, kiekvieną
šeštadienį kaimo merginos savo gatvės dalį nusišluodavo laukdamos šokių (vakaruškų). Kaimas buvo didelis, jaunimo buvo daug. Bernų ateidavo ir iš kitų kaimų.
Jaunos merginos į šokius neturėdavo teisės vienos ateiti. Jas į suaugusiųjų šokius
pakviesdavo ir pirmą kartą atvesdavo suaugęs vyras. Tada jos būdavo įrašomos
į suaugusiųjų gretas.
Važiuojant į Krekenavos pusę yra žemuma, kur visada būdavo šlapia. Dauguma gyventojų ten turėjo išsikasę duobių (sodželkų), kur velėjo žlugtus, linus mirkė.
Martynas Marozas prisimena, kad kaimą supo miškai. Juose buvo gausu
vilkų. Gindamiesi nuo jų, žmonės iškasdavo miške gilią duobę, nakčiai palikdavo
mažą ėriuką ar paršiuką, duobę užklodavo žabarais, žole. Tos vietos, kur buvo
gaudomi vilkai, iki šiol senų žmonių vadinamos Vilkdaržiu ar Vilkdaržėliu. Kaimo
gyventojas Antanas Valikonis mokėjo vilkus vilioti balsu. Kaukdamas jis sušaukdavo visus vilkus į vieną vietą.
Ir dabar kaimas apsuptas miškų. Greta yra stumbrynas, garsinantis Panevėžio rajoną. Kelias, einantis pro Juodikonių kaimą, asfaltuotas iki Krekenavõs, o
atšaka iki Upytės miestelio dar žvyruota. Nuo kaimo iki Panevėžio yra 31 km,
iki Kauno – 87 km, iki Šiaulių – 112 km, iki Vilniaus – 150 km, iki Klaipėdos – 247 km. 2001 m. kaime gyveno 23 žmonės, 2007 m. – 23; 2010 m. – 16;
2011 m. – 23; 2012 m. – 23 žmonės.
„Juodikonių pradžios mokyklos kronikoje (1931–1944)“ (1999 m., p. 25) rašoma:
„Juodikonių kaimas baudžiavos nėjo, buvo „karališki“. Sukilime dalyvavo du to kaimo gyventojai: Juozas Stanevičius ir Stasys Želnys.
Sukilėliai slapstydavosi netoli, Juodikonių girioje. Rusų kareiviai
niekaip negalėdavę jų sugauti, todėl skersai miško iškirtę liniją,
kurią ir dabar vadina „vajauna linija“. Tada kareiviai stovėdami
sargyboje galėdavo matyti, kas pereina liniją. Bet sukilėliai tada
šliaužte peršliauždavo. Jeigu sukilėliams reikėdavo pereiti per vieškelį
(jis eina per girią ir visada buvo saugomas kareivių), ypač žiemą,
jie eidavo atbuli, kad pėdos sniege nuvestų sekėjus į priešingą pusę.
Kartą Stasys Želnys buvo sužeistas į petį“.
Archeologinių iškasenų Juodikonių laukuose nerasta. Juodikonių pievos buvo
neišbrendama pelkė. 1931 m. vyko melioracija, iškasė griovius, neišbrendamos
pelkės virto pievomis.
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Juodikonių kaimo ribose esančios vietos turi pavadinimus: Aglalės tankynė –
krūmai; Apušotas – krūmai; Bernų kryžius – ten stovėjo kryžius, vyrų lėšomis
statytas; Daržinės trakai – pieva Trakeliuose; Daržinės trakeliai – pieva Trakeliuose;
Degsnė – išdegusi, duobėta pieva; Degsnelė – pievelė; Degėsiai – pieva – kemsynė;
Didžiula tankynė – krūmai; Didžiulis akmenas – akmuo; Didžiula margė – ariama
žemė; Geležinės margės – ariama žemė; Ilgosios margės – ariama žemė; Kaklalio
tankynė – krūmai; pasakojama, kad ten seniau vaidendavosi; Kalnas – ariama
žemė; Kapeliai – ariama žemė; seniau buvę kapai, išariama žmonių kaulų; Kelmytė – kimšynė; Kertinis kaupas; Ketvirčiai – ariama žemė; Kumša – pylimas; kada
jis sukastas, niekas neatsimena; Lapkalnis – krūmai, lapių urvai būdavo; Laužytė – krūmai; Lieknas – bala; Linija – iškirsta linija; Liudviko akmenas – akmuo;
Majakas – vieta, kur buvo aukštas statinys (majakas); Margelas – ariama žemė;
Martinėlio pieva – bala; Matušiuko degesėlė – bala; Maskollieknis – miškas; Maskoltrakis – miškas; Mažėlis slėnys – pieva; Molbešcė – molio imamos duobės; Naguiskio
desineina – ariama žemė; Opuška – krūmai; Pakapė – ariama žemė; Pamintaušė –
pieva; Panaminiai – ariama žemė; Paspelnė – pieva, bala; Pertraukta margė – ariama žemė; Puptrakis – dirvonas, pakilesnė vieta; Raukštonių bala – šlapia pieva;
Sereniškės – ariama žemė; Sinevičiaus avilėlis – krūmai; Skynimas – iškirsti krūmai;
Slėnio margelas – ariama žemė; Smaila beržytė – krūmai; Sodybos – ariama žemė;
Šaltinis – versmė; Šaškaus disineina – ariama žemė; Šilalis – raistas; Šulnelis –
vidury lauko kanalas; Trakai – miškas; Trakeliai – miškas; Trakelių bala – pieva;
Telėtnikai – pieva; Terpudegsnė – pieva, kimšynė; Užkurio disineina – ariama žemė;
Vaštelių tankynė – krūmai; Zalatorio ąžuolėlis – ąžuolas, šakotas, senas; Žaliavadų
kalnas – pieva; Žaliavadų bala – bala; Želniašniūriai – ariama žemė; Želnio akmuo –
akmuo; Želnio daržas – pieva; Želnio lieknelis – bala; Žiemkelis – kelias per balą,
tik žiemą važinėjamas.
Maskollieknyje ir Maskoltrakyje rusų laikais slapstėsi du rusų kareiviai,
apiplėšę kasą. Ilgai jie ten gyvenę. Maistą pirkdavę Juodikoniuose. Vėliau Juodikonių gyventojai juos suėmę ir atidavę policijai. Spėjama, kad ten dar jų
užkastų pinigų likę. Bet iki šiol niekas jų nėra radęs. Nuo tada ta vieta tokį
vardą yra gavusi.
Rupydų vienkiemis. Rusų laikais buvo „kareiviška“ žemė, kuri atiteko dviem
rusų kariuomenėje tarnavusiems gyventojams – Pakelčiui ir Šantarui. Dabar jau
mažai kas žino tos vietovės pavadinimą – Rupydų vienkiemis. Šios žemės dabar
yra Juodikonių kaimo. Rupydų vienkiemį supa miškas, jame yra užakęs ežeras –
Aklaežeris. Jame gausu spanguolių (spalgenų). Dabar čia nebėra nė vieno gyventojo.
Iš ,,Juodikonių pradžios mokyklos kronikos“ (p. 15):
,,Lietuviai religiškai žymėjo savo gyvenimo didžiuosius atsitikimus.
Nebuvo kaimo, kur nebūtų pastatytas kryžius. Jis ne vien papuošti
sodybai, jis ir šiam, ir tam atminti, jis atsirasdavo ir iš duoto
žodžio, iš vilties ko susilaukti ar nuo ko nors apsisaugoti. Mylėjo
ir gerbė lietuviai tuos savo paminklus. Iškilmingomis dienomis
mergaitės juos apkaišydavo gėlėmis. Krekenavos ir ¨riškių kelio
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Durpynas
Juodikonių kaime,
už Rapydų miško

kryžkelėje stovėjo Juodikonių kaimo kryžius. Lydint mirusįjį į kapus
žmonės, kurie negalėdavo eiti, palydėdavo nors iki kryžiaus. Prie
kryžiaus vykdavo visokios pamaldos, pavyzdžiui, Kryžiavos dienos“.
Iš Alfonsos Marozaitės-Krotkienės papasakotų atsiminimų savo

vaikams:
,,Pirmojo pasaulinio karo metu, vokiečiams būnant kaime, buvo
pirmą kartą papuošta Kalėdų eglutė atsivežtiniais žaislais. Vaikams
buvo didelis įspūdis. Vokiečiams užėmus kaimą, jie nerado niekur
tualetų. Tada jie iš trobų išnešė virtuvines spintas vienų durų ir
pastatė lauke. Gyventojai, užėjus vokiečiams Pirmojo pasaulinio
karo metu, miško duobėse slėpė grūdus, lašinius. O caro laikais,
kuris ūkininkas nesusimokėdavo mokesčių, tai į tą sodybą atkeldavo
ir apgyvendindavo nusenusią rusų šeimą, kurią turėdavo išlaikyti,
kol susimokės mokesčius. Todėl buvo posakis ,,ruska pričepka“.
Juodikoniuose spaudos draudimo metu vaikus mokė daraktoriai.
Daraktorė gyveno tose šeimose, kur buvo mokintinų vaikų. Kiek
vaikų šeimoje, tiek savaičių joje gyveno ir mokė viso kaimo vaikus. Juodikonių kaimo
Viena iš daraktorių buvo nevietinė Kairytė, apie 1917 m., kuri gyventoja Alfonsa
vėliau sovietmečiu buvo kolūkio pirmininkė (,,Vienybės“ kolūkio). Marozaitė-Krotkienė
Prieš Antrąjį pasaulinį karą kaime virė įprastas gyvenimas. Augino
vaikus, statė namus, pragyveno iš žemės. Taip pat laikė gyvulius.
Vaikai, paaugę iki 5 metų, buvo pratinami prie darbo. Jiems reikėdavo žąsiukus ganyti. Paaugę ganė žąsis, o vėliau reikėdavo ir
su skredžiumi galvijus ganyti. Kaimas samdydavo žmogų, kuris
buvo vyriausias, o jam padėdavo vaikai. Iš kiekvieno kiemo, kiek
gyvulių turėdavo, tiek dienų reikėjo ganyti. Ir taip ėjo viskas ratu.
Skerdžius anksti rytą ragu dūduodamas eidavo gatve ir duodavo
žinią šeimininkėms, kad laikas ginti gyvulius.“
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Iš ,,Juodikonių pradžios mokyk
los kronikos“ (p. 4):
,,Juodikonių kaime 1931 m. atidaryta vieno komplekso pradžios mokykla. Mokytoja
paskirta Kazimiera Katinaitė.
Laikinas mokyklos būstas buvo pas
ūkininką Kazį Drąsutį. Mokslas pradėtas rugsėjo 1 dieną su 30 vaikų; buvo
13 berniukų ir 17 mergaičių. Pirmosios
mokslo dienos buvo skurdžios. Mokykla
neturėjo nei suolų, nei stalo, nei lentos,
nei kėdžių. Išrinktas tėvų komitetas: pirmininkas Aleksas Marozas, nariais tapo
Kazys Rankelė, Klemensas Marozas, Jurgis
Grinius ir Antanas Kušleika. Kaip bu
vo prisižadėję, 5 suolus padirbo Juozas
Zulumskis (Gudeliùkų kaimas), Aleksas
Marozas, Juozas Želnys, Antanas Meškonis
ir Antanas Rimavičius. Už raukštoniečių
surinktus 10 litų nupirkta rašomoji lenta.
Nors patalpos ir buvo ne per geriausios, Juodikonių pradinė mokykla
bet mokytoja surengė ne vieną vakarėlį įvairiomis progomis. Buvo vaidinami vaizdeliai, deklamuojama,
skambėjo dainos, vyko žaidimai. Publikos visada prisirinkdavo pilna salė. Už gautą pelną buvo įsigyjamos knygos, neturtingiems
mokiniams – rašomoji medžiaga. Mokyklą aplankydavo Panevėžio
apskrities II rajono pradžios mokyklų inspektorius. Kaip jau buvo
rašyta Raukštonių kaimo istorijoje, prie mokyklos veikė Jaunųjų
ūkininkų ratelis. Nariams paskaitas skaitė instruktorius Žilys, dažnai
atvykdavo rajono agronomas; patardavo, matuodavo bandymų laukelius. Antanas Drąsutis darė antramečių dobilų tręšimo bandymus,
Vladas Petraitis – miežių tręšimo, Andrius Meškonis atlikdavo
miežių atmainų bandymus. Kaime buvo surengta Medelių sodinimo
šventė. Dalyvavo pradžios mokykla ir Jaunųjų ūkininkų ratelis.
Medeliai gauti iš girios. Pasodinta 600 medelių. Apsodintas buvo
mokyklos sklypas, Drąsučio sodyba, Valikonio ir Alekso Marozo
sodybos. Prie numatytos kaime statyti bažnyčios statymo prisidėjo
juodikoniečiai ir kitų kaimų gyventojai, pirkdami ženklelius, „plytomis“ vadinamus: Kazys Statkevičius, Aldona Valikonytė, Rozalija
Marozienė, Marijona Marozienė, Jadvyga Marozienė. Iš Juškaičių
kaimo: Kazys Lukošiūnas, Rapolas Žudys.
1935 m. į mokyklą atsiųsdavo vaikų laikraštėlių: ,,Žvaigždu
tės“ – 4 egz., „Kregždutės“ – 1 egz., „Šaltinėlio“ – 1 egz., „Žibu
rėlio“ – 1 egz., „Vyturio“ – 1 egz.
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Juodikonių pradinės mokyklos ketvirtos klasės mokiniai ir jų mokytoja
Kazimiera Katinaitė-Krotkienė
Juodikonių kaimo gyventojai su kunigu
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O kaimiečiai užsiprenumeruodavo šiuos laikraščius: ,,Ūkininko
patarėjas“ – 7 egz., „Mūsų laikraštis“ – 4 egz., „Mūsų rytojus“ –
1 egz., „Mūsų kraštas“ – 1 egz., „Panevėžio garsas“ – 1 egz.,
„Ūkininkas“ – 3 egz., „,Seležiečių žinios“ – 2 egz., „Šv. Pranciškaus
varpelis“ – 3 egz., „Pupų dėdė“ –1 egz., „Karys“ – 1 egz., „Tautos
mokykla“ –1 egz., „Gimtoji kalba“ – 1 egz., „Medžiotojas“ – 1 egz.
Mokykloje gydytojas Svolkinas tikrino mokinių sveikatą. Sergančiųjų nebuvo, bet ir turinčių gerą sveikatą irgi buvo mažai.
Daugiausia – vidutinės sveikatos. Reikia pažymėti, kad sveikata per
metus buvo tikrinama du kartus – žiemą ir rudenį. Klasė buvo
labai nehigieniška, ypač žiemą – šalta ir tamsi; nors kažin kiek
kūrentum, klasė neįšyla. Tie, kurie sėdi prie krosnies, tiems per
šilta, o kurie sėdi prie langų, tiems rankos šąla. Jeigu ne saulėta
diena, klasėje tamsu, negalima rašyti. Ventiliacijos nėra. Mokyklos
savininkas Drąsutis nenorėjo krosnių taisyti. Tik kamino suodžiams
užsidegus ir tik kaimynų priverstas, jis tą darbą atliko, bet viską
taip paviršutiniškai, kad, atrodė, vargu ar sulauks rudens. Šiek
tiek aptaisė stogą, kad lietus netrukdytų darbo. 1933 m. lapkričio
pradžioje susirinko vyresnio amžiaus vaikų, kurie turėjo lankyti
mokyklą ir žiemą. Darbas pradėtas su keturiais skyriais. Mokinių
buvo 42; 20 berniukų ir 22 mergaitės. Kiekvienais metais būdavo
išleidžiamieji egzaminai.“
Mokytojos pastangomis Juodikonių kaime suorganizuotus virimo-kepimo
kursus lankė Marytė Drąsutytė, Nastė Marozaitė, Ona Meškonytė, Alfa Marozaitė,
Eugenija Valikonytė, Emilė Drąsutytė iš Juodikonių kaimo ir kitos iš kitų kaimų.
Juodikonių kaime įsteigus mokyklą gyvenimas suaktyvėjo. Jaunimas ruošdavo
vaidinimus, patys ir vaidindavo.
„Juodikonių pradžios mokyklos kronikoje“ yra aprašyti ir` įvairūs atsitikimai, įvykę 1934–1944 m. 1932 m. gruodžio 3 d. naktį kažkas iš poros ūkininkų
klojimų pavogė pavalkus ir kitus arklių pakinktus, o vienai moteriškių nuo
tvoros pavogė siūlus. Vagys nesusekti. Reikia pasakyti, kad tada būdavo labai
mažai vagysčių.
1935 m. vasarą Juodikonių kaimą išskirstė į vienkiemius. Matininkas P. Liausas sakė, kad ūkininkai labai nevisuomeniški. Mokyklai teskyrė 80 arų. Tada
ūkininkas Kazys Drąsutis dar pridėjo 20 arų. Tokiu būdu pasidarė 1 ha žemės.
Kai mokytoja jiems paaiškino, kad be 1,5 ha nebus statoma mokykla, jie netikėjo,
bet dar įtarinėjo, kad mokytoja nori pasinaudoti jų žeme. Taip ir nepavyko jų
įtikinti. Mokyklos žemė buvo slėnioje vietoje, lauko krašte. Stebėtina, kad labiausiai
mokyklai žemės nenorėjo skirti Petras Valikonis, Valsčiaus tarybos narys.
Taip pat kaimas nenorėjo prisidėti ir prie vieškelio iš Ramygalos į Gudeliukų kaimą taisymo.
1936 m. Juodikonių ir Gudeliukų kaimams buvo labai nelaimingi. Vasario
20 d. sudegė Meškonio tvartas, kiti trobesiai, gyvuliai liko sveiki. Priežastis neaiški. Balandžio 26 d. buvo didelis gaisras, sunaikinęs 3 ūkininkų trobesius ir
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Ramygalos valsčiaus tarybos nariai 1928 m.: Petras Šegamogas (pirmoje eilėje, pirmas dešinėje),
Vincas Kaupas (trečioje eilėje, pirmas kairėje), Mejeras (trečioje eilėje, pirmas dešinėje) ir kt.

daug turto. Gaisras kilo iš Viktoro Marozo (Čepkaus) tvarto. Sudegė dar ir klėtis
su visais grūdais ir ten buvusiais gyvuliais: kumelė, veršeliai (teliukai), avys ir
bekonai, Antano Meškonio (Meškos) troba ir klėtis, ir beveik viskas. Nieko neišnešė: nei drabužių, nei baldų, nei grūdų. Vos spėjo patys pabėgti ir gyvulius
išleisti. Išsinešė tik 300 litų. Želnio ūkyje sudegė ir troba, ir tvartas, dalis drabužių
ir baldų. Didesnę dalį drabužių išgelbėjo. Įtarė padegimą. Buvo iškilęs pavojus
visam kaimui. Trobesiai buvo nedrausti. Labiausiai nukentėjusį Antaną Meškonį
žmonės kiek galėdami šelpė. Rugsėjo 10 d. Juodikonių kaime pasikartojo ketvirtas
gaisras. Sudegė Kazio Drąsučio klojimas vienkiemyje. Sudegė klojimas ir nekulti
javai, ir pašarai. Tarp kaimo gyventojų įsigalėjo panika, dingo linksmumas. Niekas
nebuvo tikras, kad nedegs. Matyt, kad keršijo tas pats asmuo abiem kaimynams,
nes visada vieną kartą dega Juodikoniuose, kitą – Gudeliukuose. Išsiaiškino, kad
padegėja buvo Alfonsa Šlekytė iš Gudeliukų kaimo.
1937 m. gegužės 23 d. atsitiko šiurpus įvykis. Antanui Meškoniui: jo paties
šuo nukando nosį. Šunį nušovė. Bet žmogus liko visam amžiui sužalotas. Tais
metais Juodikonių kaime naktimis buvo neramu. Tamsią naktį nuo naktibaldų
kentėjo sodai, tvoros ir net langai. Pasidarė ramiau, kai sugavo vaikinus: Joną
Siurbį, Joną Rimavičių, Vladą Želnį, Rapolą Rankelę iš Palivãrko kaimo. Jie buvo
nubausti keletą parų arešto ir pinigine bauda.
1939 m. balandžio 21 d. Juodikoniuose įvyko nelaimingas atsitikimas – Marei
Paliliūnienei tvarte arklys mirtinai sužeidė galvą.
Vasarį mirė seniausias kaimo žmogus Adomas Valikonis.
1942 m. Juodikonių pradinę mokyklą laikinai uždarė. Mokytoją iškėlė į
Ramygalos pradžios mokyklą.
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1943 m. mokykla vėl buvo atidaryta. Mokytojauti
atkėlė Petrą Bajoriūną. Dabar mokykla buvo įkurta
pas P. Valikonį. Mokinių buvo nedaug, nes kai kurie
vaikai lankė kitas mokyklas. Jaunųjų ūkinikų ratelio
veikla buvo apsnūdusi: jaunimas atprato dirbti kultūrinį darbą. Kenkė ir atsiradęs tuo laiku netikrumo
rytojumi jausmas.
Mokykla per 13 veiklos metų labai daug nuveikė
kaimo žmonių švietimo ir kultūrinimo srityje. Kaime
vyravo Marozų pavardės. Todėl visi turėjo pravardes:
Antanas Marozas-Nagurskis, Juozas Marozas-Karoliu- Juodikonietis Antanas Marozas
kas (nuo senelio Karolio), Viktoras Marozas-Čepkus, (Nagurskis)
Aleksas Marozas-Baltokas.
Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, iš Juodikonių
kaimo partizanauti išėjo 10 jaunuolių: Antanas Cigas –
1945 m. žuvo miške, palaidotas Ramygalos kapinėse;
Vladas Drąsutis, Kazio (1920–1948), žuvo miške, „Vėtros“ būrio vadas Kazys Drąsutis, Kazio (1929–1948),
žuvo; Antanas Drąsutis, Kazio – (1924–1949), žuvo;
Andrius Meškonis – 1949 m. žuvo; Jonas Rimaitis –
(1920–1945), žuvo, palaidotas Ramygalos kapinėse;
Antanas Rimaitis – (1923–1945), žuvo; Julius Siurbys – (1912–1948), žuvo Raukštonių kaime, palaidotas Juodikonietė Stefanija Marozienė
Ramygalos kapinėse; Jonas Siurbys – (1917–1945), (Nagurskienė)
stribai nušovė namuose; Vladas Želnys – (1924–1949),
žuvo; Antanas Želnys – 1949 m. nušautas, nors ir
nebuvo partizanas; Apolonija Želnytė-Paliutė – (1924–1947), žuvo, gelbėdama
partizaną Kazį Drąsutį namuose.
Važiuojant Krekenavos keliu, prie įvažiavimo į Juodikonių kaimą, 2011 m.
buvo pastatytas ir Ramygalos bažnyčios klebono Edmundo Rinkevičiaus pašventintas paminklas ,,Žuvusiems Vyčio apygardos partizanams“.
1947 10 03 žuvo Rupūžėno būrio vadas Stasys Eitminavičius-Rupūžėnas
(gim. 1912 m.).
1948 08 07 Raukštonių kaime žuvo Rupūžėno būrio partizanai: būrio vadas Juozas Garuckas-Juozapas (gim. 1915 m.), Kazimieras Drąsutis-Kaziukas
(gim. 1929 m.), Vincas Garuckas-Paulius (gim. 1924 m.), Jonas Juospaitis-Oficierius (gim. 1924 m.), Julius Siurbys-Tauragis (gim. 1912 m.). 1945 m. Pašilių
miške žuvo Aleksas Grigas (gim. 1904 m.), Antanas Narsutis-Pocikas, Antanas
Rimaitis (gim. 1923 m.), Valentinas Samsonas (gim. 1921 m.), Vladas Želnys
(gim. 1924 m.).
1947–1948 m. iš Juodikonių kaimo į Sibirą buvo ištremti 35 žmonės.
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Kaimo gyventojai
Valikoniai-Folkmanai. Važiuojant gatve pirmiausia pasitinka graži Valikonių
sodyba. Didelė, erdvi medinė troba, didelis molinis tvartas, sodas. Čia gyveno
Antano Valikonio šeima. Buvo stambus ūkininkas, turėjo apie 40 ha pirmos rūšies žemės ir miško. Užaugino tris vaikus: Petrą, Praną ir Eugeniją. Duktė buvo
netekėjusi. Petras Valikonis gavo pravardę Bulius, nes laikė geros veislės bulių.
Buvo gabus ūkininkas. Kaimą išskirsčius į vienkiemius, jiems keltis nereikėjo, liko
gyventi kaime. Su žmona Petronėle užaugino keturis vaikus: Aldoną, Zenoną,
Danutę ir Fulginą. Pranas Valikonis vedė vėlai, vaikų neturėjo. Užėjus rusams
visi buvo išvežti į Sibirą. Ne visi grįžo, o grįžusieji čia neapsigyveno. Jų namuose daug metų buvo pradinė mokykla. Dabar čia gyvena Antanas Folkmanas
(gim. 1935 m.). Jo žmona Danutė Konstancija Mikšytė-Folkmanienė (1934–2011)
buvo baigusi Panevėžio pedagoginę mokyklą, dirbo pradinių klasių mokytoja. Buvo
paskirta čia mokytojauti. Į Juodikonius atsikėlė apie 1962 m. iš Vadõklių apylinkės,
Gelažių kaimo. Panaikinus mokyklą, ji daug metų dirbo fermos vedėja. Antanas
dirbo vairuotoju. Vaikų jie neturėjo.
Kitoje gatvės pusėje buvo Kazio Statkevičiaus trobos: namas dviejų galų su
prieangiu (gonkomis), klėtis, tvartas, klojimas, daržinė. Vaikų jie neturėjo. Gyveno
kartu su netekėjusiomis seserimis: Barbora ir Veronika. Buvo stambus ūkininkas.
Turėjo apie 40 ha pirmos rūšies žemės. Buvo ištremti į Sibirą ir negrįžo. Apsigyveno čia Kazio Liberio šeima nuo Jotãinių. Šeima buvo gausi. Kazys dirbo
kolūkio laukininkystėje. Buvo geras darbininkas. Dabar tie namai nuversti, jų
vietoje pastatytas mūrinis gyvenamasis namas su ūkiniais pastatais. Daug metų
Statkevičiaus namuose gyveno Kazio Kirdeikio, Adomo, gim. 1942 m., ir Jadvygos Šimuliūnaitės-Kirdeikienės šeima. Jadvyga kilusi iš Gaili¿nų kaimo, Panevėžio
rajono. Baigusi Raguvìlės žemės ūkio technikumą ir įgijusi agronomo specialybę,
dirbo kolūkyje agronome. Su vyru užaugino du sūnus: Andrių ir Vaidą. Zenonas
iki pensijos dirbo vairuotoju.
Sodyba labai graži, prižiūrima.
Juodikonių kaime, Juozo Želnio namuose, iki mirties gyveno Zenono motina
Kazimiera Kirdeikienė (1915–1991) kartu su sūnumi.
Šalia Zenono Kirdeikio namus statėsi Kazimieras Marozas, bet jis (1965 04 07)
mirė, statyti baigė dukra Emilija. Apie jų šeimą rašyta Raukštonių kaimo istorijoje.
Namas negyvenamas, bet dažnai lankomas.
Antano Folkmano kaimynas buvo Antanas Marozas, pravarde Nagurskis. Su
žmona Stefanija Krikščiūnaite-Maroziene iš Urìlių kaimo, Krekenavos seniūnijos,
užaugino tris dukras: Genovaitę, Janiną, Angelę. Išdalijus kaimą į vienkiemius,
Antanui buvo duota krūmų, jie patys tuos krūmus išrovė, žemę išdirbo, pasistatė
namus. Ten gyveno su motina, buvo mažažemiai. Abu su žmona kolūkio laikais
turėjo vėl keltis – šį kartą atgal į kaimą. Pasistatė mūrinius pastatus. Dabar namai
negyvenami, bet į juos dažnai grįžtama, atostogaujama.
Už jų namų stovi sena Juozo Želnio troba. Jis su žmona Ona Želniene,
kilusia nuo A¹ciškio, užaugino šešis vaikus; tris dukras: Stasę, Apoloniją, Joaną,
tris sūnus: Vladą, Antaną ir Jeronimą. Šiuose namuose buvo nušauti du jų vaikai:
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Juodikonių kaimo
žmonės: Zenonas
Kirdeikis (dešinėje) ir
Aleksas Kazlauskas
(kairėje)

Juodikonietės Joana
Kazlauskienė ir
Anastazija Jakaitytė
(Tunia)

Juodikonietė Ona Želnienė ir Pranė
Sakalauskienė

dukra Apolonija, gelbėjusi partizaną K. Drąsutį, sūnus Antanas, nors partizanas
nebuvo. Sūnus Vladas žuvo partizanaudamas. Kaime žuvo Stasės vyras Stasys
Eitminavičius. Želniai turėjo 17 ha žemės. 1947 m. buvo išvežti į Buriat Mongoliją. Tremtyje išbuvo 10 metų. Išvežti buvo tėvas Juozas, motina Ona, duktė
Joana, duktė Stasė Eitminavičienė su sūnumi Migliumi, tapusiu lakūnu, ir sūnus
Jeronimas. Visi grįžo namo. Duktė Joana 1928 m. tremtyje ištekėjo už tremtinio
Alekso Kazlausko nuo Plungės. Gavę leidimą, Kazlauskai kieme pasistatė medinį
gyvenamąjį namą su ūkiniu pastatu. Grįžę dirbo kolūkyje iki pensijos. Užaugino
keturis vaikus: Valentą, Valdą, Vitaliją ir Arvydą. Tėvas Aleksas jau miręs.
Dabar Kazlausko namuose gyvena žmona Joana ir duktė Vitalija, ištekėjusi
už Stasio Magelinsko, augina sūnų Domantą. Stasys dirba Ramygalos bendrovėje
traktorininku. Vitalija ilgą laiką dirbo Pieno surinkimo punkte.

652

ISTORIJA. RAMYGALIEČIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS

Juodikonių žmonės:
Aleksas Kazlauskas
(dešinėje), Pranė
Sakalauskienė ir
Jurgis Daučiūnas
(kairėje)

Adomas Želnys su žmona Ona Pilsudskyte (bajoraite) užaugino Juozą (apie
jį buvo anksčiau rašyta), Elžbietą, Anelę ir Rozaliją.
Kaimynystėje gyveno Jonas Marozas, vedęs Anastaziją Marozaitę. Susilaukė
dukterų: Liucijos ir Adelės (išvyko į JAV), sūnų: Juozo (išvyko į JAV) ir Alekso
(Baltoko). Jis vedė Rozaliją Želnytę. Žemės turėjo nemažai – 32 ha dirbamos ir
8 ha miško. Į vienkiemį nesikėlė. Jų šeimoje gimė devyni vaikai: Palmira, Ona,
Pranciška, Zofija, Kotryna, Antanas (užaugo), o Vladas, Stasys ir dar viena duktė
mirė mažesni. Į Sibirą, Irkutsko srities Zima miestą, buvo ištremti Palmira, Ona,
Pranciška su dukra Vida, Antanas, o vėliau ir motina Rozalija su anūke Kristina.
Visi grįžo namo. Zofija ištekėjo už Jono Bliuvo iš Gudeliukų kaimo, užaugino
sūnų Stasį ir dukrą Prancišką. Kotryna ištekėjo už Rapolo Žudžio, užaugino keturis vaikus: Kazį, Joną, Laimą, Vidą. Antanas vedė Alfonsą Siurbytę, užaugino dvi
dukras – Birutę ir Liudą. Palmira netekėjusi. Pranciška ištekėjo už Čeponio, turi
dukterį Vidą. Ona sukūrė šeimą su kaimynu Juozu Marozu (Karoliuku). Karolis
Marozas su žmona Gritėnaite iš Petriškių kaimo, Krekenavos seniūnijos, užaugino
sūnus Juozą, Martyną, Joną, dukrą Agnietę (ji liko netekėjusi).
Į Ameriką buvo išvykę visi sūnūs. Bet Amerikoje liko tik
Jonas, ten vedė, užaugino dukrą Aldoną. Martynas grįžo ligotas, gyveno šeimoje kartu. Amerikoje visi sūnūs dirbo anglies
kasykloje. Būdami Amerikoje susipažino ir apsivedė Juozas su
Elžbieta Joana Kuzmaite, kilusia iš Bli¾džių kaimo Panevėžio
rajone. Amerikoje gimė Juozas, Kotryna, Pranciška ir Marija,
pastarosios dvi mažos mirė. Tėvas Juozas, Karolio, turėjo
grįžti į Lietuvą, nes netiko klimatas. Lietuvoje gimė Anicetas,
Alfonsa ir Fabijonas (mažas mirė nuo difterito). Iš Amerikos
grįžo tik sūnus Juozas. Kotryna liko ten, ištekėjo už Bučiūno
nuo Uli¿nų, užaugino dvi dukras. Tėvai turėjo 40 ha žemės, Juodikonietė Ona
Juozas, grįžęs iš Amerikos, nusipirko 14 ha pušyno. Juozas, Marozaitė-Marozienė
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Juozo sūnus (1906–1999; Karoliukas), vedė Oną Marozaitę (1913–2009; Baltukėla),
užaugino Praną, Kristiną, Joną. Išdalijus žemę į vienkiemius, pasistatė didelį namą,
ūkinius pastatus, bet neteko laimingai gyventi. Teko Sibire pagyventi. 1949 m. šeima
buvo išvežta į Irkutsko sritį, Zimos miestą. Tik duktė Kristina buvo išvežta vėliau,
su senele Rozalija Maroziene. Juozas ten dirbo staliumi. Grįžęs namų nerado, teko
gyventi kitur. Pasistatė namus Kėdãinių rajone, Pagiriÿ kaime. Sūnus Pranas žuvo
statybose, su žmona Regina Krasuckaite turėjo dukterį Lijaną. Kristina ištekėjo už
Marijono Miškinio, susilaukė Aurelijaus, Ilonos ir Lauros. Jonas su žmona Regina
užaugino du vaikus: sūnų Donatą ir dukrą Ernestą, gyvena Panevėžyje. Anicetas
Marozas-Karoliukas (1909–1986), vedęs Salomėją Karandzevičiūtę iš Vadoklių kaimo,
gavo pasogos 5 000 litų, nusipirko 10 ha žemės Žibartónių kaime, Krekenavos
seniūnijoje. Ten gyveno ir dirbo kolūkyje. Užaugino keturis vaikus, o kiti penki
mažesni mirė. Užaugo Akvilina, Valius, Virginija, Alfonsa.
Toliau į šiaurę – Rimavičiaus (1879–1951) sodyba. Jis buvo vedęs iš Sokelių
kaimo, Ramygalos seniūnijos, Prancišką Gritėnaitę (1903–1984). Vaikų jie nesusilaukė. Turėjo 9,5 ha žemės, 1,5 ha miško. Nuo 16 metų amžiaus jie prižiūrėjo ir
užaugino jos brolio Mykolo dukrą Eleną Gritėnaitę. Juodikoniuose Elena išgyveno
44 metus. Čia ji ištekėjo už Jurgio Daučiūno iš Grigailių kaimo, turėjo du sūnus:
Romualdą ir Algimantą. Elena su vyru Jurgiu Rimavičienę ir nukaršino. Abu iki
pensijos dirbo kolūkyje. Nusipirkę namus Ramygaloje, išsikėlė ten gyventi. Vyras
Jurgis ir sūnus Algimantas mirę. 1984 m. į tuos namus atsikėlė gyventi Elenos
sesuo Leokadija Aldakauskienė su šeima. Vyras Matas iki pensijos dirbo kolūkyje
traktorininku. Ten pat dirbo ir Leokadija. Užaugino keturis vaikus: Vidmantą,
Raimondą, dukras Dianą (mirusi) ir Irmantą.
Kaimynystėje gyvena Morkūnų šeima, atsikėlusi iš Ramygalos. Jų vaikai:
Rasa (gim. 1978 m.), Saulius (gim. 1975 m.), vaikai iš Rasos pirmos santuokos –
Orinta ir Redas Trumpickai. Jie į Juodikonius atsikėlė nusipirkę namus iš Adolfinos
Žalevičienės 2002 metais. Vyras dirba Ramygaloje.
1972 m. į Juodikonius atvažiavo gyventi Petras Vytautas Knizikevičius su
žmona Vida Ona Skuodyte-Knizikevičiene. Užaugino du sūnus: Rimantą ir Sigitą.
Petras iki pensijos kolūkyje dirbo vyriausiuoju agronomu. Ten pat dirbo ir žmona.
Juodikoniuose gyveno iki 1987 metų. Aukštådvario kaime pasistatę namus, išvyko
gyventi ten. Dabar Juodikonių kaime gyvena sūnus Rimantas.
Juodikonių kaime gyveno gausi Drąsučių šeima. Jų sūnūs: Kazys, Povilas,
Petras, Antanas. Petras išvyko į Argentiną ir negrįžo. Išvykęs buvo ir Antanas,
bet grįžo. Antanas pasistatė namus Rimavičiaus kaimynystėje. Užaugino keturias
dukras: Anastaziją Širkienę (buvo išvykusi į Ameriką, grįžo), Modestiną Šarkienę, Marytę Paliliūnienę, turėjusią dukrą Julę Vaitulionienę, teisininkę, kandidatę
į Konstitucinį Teismą. Marytę jauną ištiko nelaimė, jauna mirė. Adolfina (Adelė)
Rankelienė gyvena Raukštonių kaime.
Mirus žmonai toliau čia gyveno Stasys Paliliūnas. Dukrą Julę auginti jam
padėjo sesuo Ona Paliliūnaitė ir giminaitė Ieva.
Nusipirkę namus, kaime gyveno Antanas ir Pranciška Sakalauskai. Vaikų
jie neturėjo. Nepriklausomoje Lietuvoje dirbo žemę pas ūkininkus – buvo nuomininkai, darbštūs ir geri žmonės.
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Išdalijus kaimą į vienkiemius išsikėlė ir Kazimiero Drąsučio šeima. Jis buvo
stambus ūkininkas. Žemės turėjo apie 50 ha su mišku. Su žmona Kazimiera užaugino tris sūnus: Vladą, Kazį, Antaną, dukrą Emiliją. Visi trys sūnūs pokariu išėjo į
mišką partizanauti ir 1948 m. žuvo. Tėvas Kazimieras, motina Kazimiera ir duktė
Emilija 1948 m. gegužės 28 d. ištremti į Sibirą. Vienkiemyje buvo pasistatę didelę
medinę trobą, didelį klojimą, tvartą, klėtį, daržinę. Ruošėsi geresniam gyvenimui,
bet grįžę rado nacionalizuotus ir apleistus namus. Iš tremties tėvas Kazimieras
Drąsutis nebegrįžo. Motina ir duktė Emilija Ramygaloje nusipirko pusę medinio
namo ir čia baigė savo gyvenimą.
Kazio Drąsučio brolis Povilas Drąsutis iki Spalio perversmo, vadinamosios
revoliucijos, gyveno Petrograde, Rusijoje. Ten dirbo šaltkalviu. Per perversmą
grįžo ir, gavęs vienkiemyje žemės, pasistatė netoli brolio Kazimiero dviejų galų
namą ir ūkinius pastatus. Su žmona Stefanija iš Jonavos užaugino dvi dukras:
Gražiną ir Liuciją. Kai pardavė sodybą, čia apsigyveno Povilas ir Aniceta Markevičiai. Jie dirbo kolūkyje. Užaugino tris vaikus: Vidmantą, Valentą ir Nijolę.
Valentas, tarnaudamas armijoje, buvo išsiųstas į Afganistaną, ten žuvo. Miręs ir
sūnus Vidmantas. Dabar savininkas nežinomas, nes niekas ten nebegyvena. Už
šios sodybos, prie miško, buvo (tikiu, kad ir dabar ten yra) šaltinėlis. Jaunimas
iš jo nešdavosi vandenį namo veidui praustis.
Jonas Zalatorius iš Pumplių kaimo, vedęs Krotkutę iš Påpiškių kaimo,
atėjo užkuriomis. Kaip jie apsigyveno Juodikonių kaime, neaišku. Turėjo 13 ha
žemės su mišku. Užaugino aštuonis vaikus, sūnus: Antaną, Joną, Aleksą; dukras: Bronę, Katrę, Teklę, Antaniną, Liudviką, kiti mirė maži. Jonas su Aleksu
išvyko į Ameriką ir negrįžo. Buvo išsikvietę ir Antaną, bet jis po 13 metų grįžo. Katrė buvo ištekėjusi už Rimavičiaus iš Rupydų, turėjo vieną dukrą, bet ši
jauna mirė. Antanina ištekėjo į Krekenavos pusę, turėjo tris vaikus. Kitos dukros
buvo netekėjusios. Antanas vedė Oną Kasarekytę iš Šeškÿ kaimo, Panevėžio
rajono. Su ja turėjo keturis vaikus: Antaną, Albiną Birutę, Evaristą ir Albiną,
vienas mažas mirė. Antanas išsikėlė iš kaimo gyventi į vienkiemį. Turėjo 8 ha
žemės. Evaristas užaugino vieną dukrą Aušrą, Albinas vaikų neturėjo. Albina
Birutė Rankelienė gyvena Raukštonių kaime. Tėvai buvo dainininkai. Rankelėms
išsikėlus gyventi į Raukštonius, namus nusipirko Bronė Čichomiraitė su dukra
Danute, ištekėjusia už Lukošiūno iš Juškãičių kaimo. Jie užaugino tris vaikus:
Antaną, Saulių ir Rasą. Lukošiūnai buvo išvykę kitur gyventi, bet vėliau grįžo.
Vyras Algirdas mirė 2011 m. Bronė Čichomiraitė čia pasistatė gyvenamąjį namą,
o sename name gyvena Marijonas Čekatauskas, iki pensijos dirbęs melioracijoje
traktorininku. Bronė, dukra Danutė ir žentas Algirdas iki pensijos dirbo kolūkyje ir
bendrovėje.
Prie kelio į Krekenavą iš kaimo į vienkiemį išsikėlė Antano Meškonio šeima.
Jie buvo mažažemiai. Su žmona Apolonija užaugino penkis vaikus: Oną, Marijoną, Genovaitę, Andrių ir Petrą. Andrius buvo partizanas, žuvo 1949 metais. Tais
pačiais metais motina Apolonija Meškonienė, dukros Ona ir Genė, sūnus Petras
buvo išvežti į Sibirą. Gyvenamieji namai neišliko, todėl jie čia negrįžo. Meškonių
(Meškų) šeimai teko daug nelaimių: nuostolių pridarė gaisrai, šuo nosį Antanui
nukando, o galiausiai – sūnaus mirtis, tremtis.
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Juodikoniečiai:
Danutė ČichomiraitėLukošiūnienė
(dešinėje) su sūnumi
Antanu, Algirdas
Lukošiūnas ir Bronė
Čichomiraitė

Meškonių kaimynas žemę atkovojo iš miškų ir krūmų, raudamas kelmus.
Pasistatė didelį dviejų galų namą, viduje buvo apvalios formos krosnys, aptrauktos
skarda, rausvų degtų plytų tvartas. Trobos ir tvarto stogai buvo skardiniai, pirkia
ir klojimas mediniai. Savininkas buvo Viktoras Marozas, pravarde Čepkus. Atsikėlęs iš kaimo, ruošėsi ilgai ir laimingai gyventi. Jis buvo nevedęs. Tėvai turėjo
tris vaikus: Viktorą, Kazimierą ir Anastaziją. Į Sibirą buvo ištremti motina, sūnus
Viktoras, duktė Anastazija. Grįžo tik Viktoras ir Anastazija, dar neištekėjusi. Grįžę
rado labai nugyventus namus. Marozai (Čepkai) buvo turtingi, turėjo daug žemės.
Taip pat svarbu, kad visi, kėlęsi į vienkiemius: ir Meškoniai, ir Marozai –
Juozas (Karoliukas), Antanas (Nagurskis), ir Rupydų gyventojai, žemę dirbo patys,
raudami kelmus.
Juodikonių vienkiemyje (Rupyduose) gyveno Pakelčių šeima. Tėvai anksti
mirė, ten liko gyventi du broliai – Antanas ir Jonas – ir keturios seserys: Ona,
Veronika, Zofija, Marytė. Vyriausioji Ona, keturiolikmetė, visus ir užaugino. Visiems
teko tarnauti pas ūkininkus, nes teturėjo tik 2 ha žemės. Veronika ištekėjo už
našlio Ambraziejaus Kirdeikio iš Juškaičių kaimo. Vaikų neturėjo. Zofija, ištekėjusi
už Liudviko Sniečkaus, susilaukė dukters Adelės. Zofija buvo nebloga siuvėja.
Marytė su vyru gyveno Klaipėdoje, užaugino dukrą Iną. Antanas Pakeltis nuėjo
užkuriomis į Rimaisų kaimą, vedė Valeriją Zablockaitę, užaugino tris vaikus:
Dalią Kristiną, Zenoną ir Joną. Ona buvo netekėjusi. Jonas Pakeltis vedė Marcelę
iš Dani¿nų kaimo, ten gyveno iki mirties. Susilaukė trijų sūnų.
Pakelčių kaimynas buvo Rimaitis. Su antrąja žmona Marijona susilaukė trijų
sūnų: Jono, Antano ir Petro. Buvo mažažemiai. Po karo sūnūs Jonas ir Antanas
1945 m. žuvo miške – buvo partizanai. O motina Marijona Rimaitienė ir sūnus
Petras 1948 m. buvo ištremti į Sibirą.
Prie kelio į Ramygalą ir Juškaičius buvo Siurbių žemė (dabar čia fermų
pastatai). Žemės turėjo nedaug. Siurbienė turėjo sūnus Joną ir Julių, dukras Alfonsą
Marozienę ir Anicetą Pečiulaitienę. Jos abi gyveno Kaune. Sūnūs buvo partizanai.
Julių Siurbį (1912–1948) nušovė Raukštonių kaime (kompozitoriaus Juliaus Siurbio
tėvas), o Joną Siurbį (1917–1945) namie nušovė stribai. Pati Siurbienė buvo labai
reikalinga apylinkės moterims. Ji padėdavo gimdyvėms, buvo pribuvėja.
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Juodikonių kaimo
kalvė

Seniausi Juodikonių
kaimo gyvenamieji
namai

Juodikonių kaime
vis dar tebestovi ir
griūvantys ūkiniai
trobesiai...
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Kryžkelėje stovėjo Čiplių trobos. Čia buvo kalvė, labai reikalinga ūkininkams.
Reikėjo ir arklius pakaustyti, ratus pataisyti ir šiaip visokius darbus padaryti.
Dabar pastatų neliko – visur dirbama žemė.
Palaukėje buvo Antano Petraičio, pravarde Kaimėnas, gyvenamieji namai.
Su žmona vaikų nesusilaukė. Buvo mažažemiai. Prie rusų buvo jau labai nusenę,
todėl dirbti neteko. Pastatų irgi nebeliko.

Prisiminimai apie karą, kolūkių kūrimąsi,
darbą ir gyvenimą kolūkyje
Ona Pakeltytė, Adomo, gimė 1904 m. Juodikonių kaime, Ramygalos apylinkėje, Panevėžio rajone, valstiečių šeimoje. Visą laiką gyveno Juodikonių kaime.
Išsilavinimas nebaigtas pradinis. Dabar gyvena Ramygaloje, Panevėžio g. 15. Ji
papasakojo savo prisiminimus.
Ona Pakeltytė: „Į kolūkį įstojau 1948 m. kartu su kitais kaimynais. Kolūkį pavadino „Naujuoju keliu“. Pirmininku buvo išrinktas
Alfonsas Krotkus, brigadininku – Juozas Šiaulinskas. Atidaviau į
kolūkį ratus, arklį, pakinktus. Kai išvežė stambius ūkininkus, reikėjo
apdirbti jų laukus, tai mažažemiai juos dirbo, nes neturėjo savo
žemės. Nudirbom, bet už darbą nieko negavom, tik sėkla tegrįžo. Ir
taip daug metų dirbom, o už darbadienius nieko nemokėjo. Darbo
buvo daug, nes mašinų nebūdavo. Iš pradžių dirbau laukininkystėje,
paskui fermoje – telyčias šėriau, ganiau kurį laiką. Laukininkystėje
būdavo labai sunku sodinti ir sėti burokus, ravėti, šieną grėbti, rugius
dešimt dienų iš eilės rišdavom, sustatydavom į gubas. O kai reikia
mokėti – tuščias darbadienis. Labai vargom dėl duonos. Į Ramygalą
prieš auštant ateidavom. Iš Rupydų iki Ramygalos – 6–7 kilometrai.
Kai Ramygaloj duonos nebegaudavom, tai važiuodavom į Panevėžį,
ten nakvodavom, kad nusipirktume duonos. Iš pradžių gyvenom ir
dirbom su seseria kolūkyje, bet kai nieko nemokėjo už darbą, ji išėjo
tarnaut, tai nors gaudavo už darbą; broliai melioracijoj dirbo. Ten
daug daugiau uždirbdavo negu kolūkyje pasilikę kaimo vyrai. Kai
brigadininku dirbo Šiaulinskas, nors ir varydavo į darbą, ant jo pykti
negalima – teisingas žmogus buvo. O paskui brigadininku dirbo
Gvergždys; ui, ui koks bjaurus, labai neteisingas buvo: neužrašydavo
darbadienių, labai mėgo kyšius. Neduosi, tai arklio negausi daržiukui
apdirbti ar kur važiuoti. Prie jo labiausiai privargom. Paskui geriau
kolūkyje buvo. Pradėjo mokėti už darbadienius. Jei daržiuko (0,60 ha)
neimi, tai kolūkis sumoka 20 rublių už metus. Į pensiją išėjau seniai. 12 rublių iš pradžių gaudavau, paskui 20–28 rublius, o dabar
80 rublių gaunu. Apdovanojimų neturiu, tik kartą penkiasdešimt
rublių piniginę premiją esu gavus. Tai buvo prieš daugelį metų, kai
dar kolūkyje dirbau. Dabar gyvenam daug geriau negu pradžioje.“
Užrašė mokytojas Jonas Ruzas, gyv. Panevėžyje. Ramygala, 1986 m.
rugpjūčio 26 d.
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Alfonsas Krotkus
(pirmoje eilėje, antras
dešinėje) ir jo šeima

Juozas Šiaulinskas, Stanislavo, gimęs 1910 m. Panevėžio rajone, Ramygalos
apylinkėje, Žabinių kaime, darbininkų šeimoje. Nuo 1933 m. gyvena Panevėžio
rajone, Juodikonių kaime. Nepartinis, pensininkas. Išsilavinimas nebaigtas pradinis.
Nusipelnęs kolūkietis. Apdovanotas Darbo veterano medaliu (1977 m.), socialistinio
lenktyniavimo nugalėtojo ženkleliu (1980 m.), už gerą darbą ir aktyvią visuomeninę
veiklą – įvairiais garbės raštais.
Juozo Šiaulinsko atsiminimai apie pirmuosius kolūkio žingsnius, darbą
kolūkio pirmininku, kolūkį įkūrus, gyvenimą kolūkyje:
„Iš pradžių į kolūkį įstojo Raukštoniai ir Juodikoniai, Juškaičių
kaimas įstojo vėliau. Buvo atvažiavusi Dargužienė, instruktorė.
Nenorintiems stoti ji pasakė, kad jiems žemės duos Jotainėliuose,
maždaug už 10 km nuo Raukštonių. Tada sustojo visi. Rudenį kilo
skandalas, triukšmas, kad sėklą reikės atiduot, išdalint, nes išveš į
Rusiją, sako, neturėsim ką valgyti. Bet aš nedaviau. Pirmas pirmininkas buvo Alfonsas Krotkus, o aš brigadininku buvau. Krotkus
pirmininku pabuvo tik kelis mėnesius... Kai reikėjo rudenį sėti, tai
pirmininku buvau aš. Gavom penkiolika išvežtų žmonių karvių.
Dvylika pavogė. Tai Krotkų labai puolė už tas karves, buože palaikė
ir išmetė. O tas karves į mišką išsivarė partizanai. Liko dvi karvės
ir bulius. Paskui ėmė karves iš žmonių kolūkis. Valdžios įsakymu,
kad kas turi tris karves, tai paimt dvi. Naktį tada važinėjom, visi
kartu ėmėm iš žmonių karves. Kai dirbau brigadininku, labai sunku
buvo, nes į darbą žmonės eidavo nenoriai. Pakol prikalbini, kad
eitų, tai jis tau išrėks, kad nieko neduoda, kad neilgai vaikščiosi –
amerikonai ateis. Iš vakaro pasakai, kur ką dirbti, o rytą jo nėra,
eik ieškoti. Sunku buvo iš karto, dabar tai ką. Kolūkio pirmininku
dirbau dvejus metus. Kai sujungė kelis kolūkius, dirbau kolūkio pirmininko pavaduotoju. Pirmininkė Kairytė apie žemės ūkį labai mažai
tesuprato. Karštakošė buvo, kartais pasitart su ja nebuvo galima.
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Žemės nėra kuo apdirbti, o ji sumanė Pašiliuose išraut ąžuolus,
kad būtų daugiau dirbamos žemės. Atvažiavo iš MTS traktoriai
raut. Prasistumdo visą dieną prie vieno ąžuolo. Gal pusę hektaro
nurovė, paskui ir pati pamatė, kad be reikalo su tuo mišku prasidėjo.
O užmokėt iš anksto reikėjo. Ir su trąšom vargom. Išpildavo iš vagonų ant žemės – sulytos, šlapios. Vis per pirmininkę Kairytę, nes
apskundė Vykdomajam komitete, kad Truskavos pirmininkas susitaria
ir ,,čierkelę“ išgeria, gauna trąšų. Kai pradėjau dirbti vairuotoju,
60 rublių temokėjo, jau nebe darbadienius. Paskui pakėlė 20 rub
lių, gavau 80 rublių, po metų – dar 20, o paskui dar 10 rublių.
Tai 110 rublių gaudavau. Dabar ir vairuotojai kitaip uždirba. Kai
vairuotoju pradžioje dirbau, neturėjau nė vieno laisvo sekmadienio,
o apie šeštadienius nėra net kalbos. Buvau vienas vairuotojas, tai
suaugęs, tai vaikas suserga – vežk į ligoninę, tai į svečius nuvežk.
Į turgų būtinai reikėjo vežti: tai pomidorus kolūkio daržininkui
iš Ramygalos Žvirgždui, tai medelius – kolūkio sodininkui Jonui
Rankelei. Vieną sekmadienį į Uteną, kitą – į Šiaulius. Prisimenu,
kai dirbau pirmininku, daug ,,išmanančių“ apie žemės ūkį buvo
valdžioje. Atvykdavo instruktoriai ir versdavo pavasarį sėti. O kad
šlapia, negalima akėt, jiems nė motais, nesvarbu, kad tik planas būtų
įvykdytas. Ir Mėlynis toks purkštas. Jo liepiami suvežėme sėklinius
dobilus lietui lyjant, tai jie supuvo, neklausė, kad dabar negalima
šlapių vežti. Sunku buvo tada dirbti. Sveikata dar negaliu skųstis,
sunkių darbų jau nebepadirbčiau, bet karvidėje santechniku dirbti
galiu. Dabar gyventi gerai. Turim visko, ko reikia, ir į Ramygalą
nuvažiuot lengva, nes dažnai eina autobusai.“
1986 m. užrašė mokytojas Jonas Ruzas, gyvenantis Panevėžyje.
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Juodžių kaimo istorija
Alvydas Malinauskas
Juodžių miškas,
iš visų pusių supęs
kaimą. Iš Alvydo
Malinausko (AM)
archyvo

Júodžių kaimas (Pånevėžio rajone, Ramôgalos seniūnijoje) buvo įsikūręs
abipus Dani¿nus ir A¹ciškį jungiančio kelio esančiose lygumose.
Juodžių kaimo vardas pirmą kartą paminėtas 1877 m. birželio 17 d., kai
Juodžių kaime nukrito 51,5 g Juodžių meteoritas, manoma, iš Hermio asteroido,
laikomo vienu seniausių pasaulyje (pavadintas „Jodzie“). Nustatyta, kad jam gali
būti apie 8 mlrd. metų. Šio akmens gabalai atsidūrė Čikågos, Lòndono, Parýžiaus
ir Vîenos muziejuose. Tai buvo pirmas užfiksuotas meteoritas Lietuvoje.
Juodžių kaime, kiek žinoma, visi gyventojai buvo lietuviai. Kitataučių, manau, nebuvo, nebent vienas kitas sutuoktinis buvo lenkų kilmės, bet ir jie laikyti
lietuviais.
Iš trijų pusių kaimą supo miškas, oficialiai vadinamas Juodžių mišku.
Jame augo įvairiausių medžių: ąžuolų, uosių, beržų ir kitų lapuočių. Spygliuočiai
buvo pasodinti miško darbininkų ar vietinių gyventojų. Juodžių kaimą, kaip ir
visą Lietuvos teritoriją, senovėje dengė miškai, miškeliai, miškynai tai išnykdami,
nuskursdami, tai vėl išplisdami. Giminės (šeimos) bendruomenės nariai miškais
naudojosi be apribojimo. IX–XII a. (jeigu jau buvo įkurtas Juodžių kaimas), matyt,
kaip ir visur, žmones, žemes, miškus ir kitus turtus valdė kunigaikščiai, XII–XVI a.
miškų turėjo laisvųjų žemdirbių bendruomenė. Miško valakuose įkurdinti valstiečiai
privalėdavo dalyvauti medžioklėje (joje sugaištas laikas buvo įskaitomas į lažą).
Girios su dvarų turtais ėjo iš rankų į rankas. Jau XVI a. atsirado didžiausių girių
savininkų. Miškus tada tvarkė kunigaikščio dvaro pareigūnas – medžioklis, jo
skiriami girininkai ir medsargiai, girininkų padėjėjai. Girių ribos ėjo keliais, upėmis, įkirtimais medžiuose. 1529 m. I Lietuvos Statute skelbiama apie numatomas
bausmes už miškų ir medžių kirtimą, girios pievų šienavimą. 1557 m. valakų
įstatymu leidžiama valstiečiams įvažiuoti į Didžiojo kunigaikščio girias malkų, žabų,
karčių tvoroms, medžių statyboms. Valstiečius slėgė įvairios miško darbų prievolės,
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miško gėrybių duoklės dvarams: kapa (60 vnt.) džiovintų grybų, statinaitė apynių
spurgų, krepšys bruknių, riešutų ir t. t.1 1566 m. II Lietuvos Statute nurodyta,
kad jau įvedamos diferencijuotos baudos pinigais už giraičių, medžių kirtimą,
miško padegimą. 1567 m. išleidžiamos instrukcijos karališkiesiems girininkams.
Šiuo įsakymu siekta drausminti girininkų savivaliavimą, rinkti mokesčius ir t. t.
1588 m. Lietuvos Statute jau aptariama medžių vertė, paskirtis (šulams, troboms,
malkoms), nurodomi kiekiai (medis, vežimas). 1815 m. girias ėmė tvarkyti carinė Rusija. Girininkijai priklausydavo apie tūkstantį ha miškų. Ypač daug miškų
iškirsta parduodant dvarus. XVIII a. pradėti plynieji kirtimai, imtasi priemonių
miško apželdinimui stiprinti (kai kur pradėta ir dirbtinai veisti mišką). 1843 m.
pradėta miškotvarka. Iki Pirmojo pasaulinio karo visi valstybiniai ir dalis privačių
miškų buvo inventorizuojami, nustatytos metinės kirtimo normos. Miškus kirsdavo
nuo lapkričio 1 d. iki gegužės 1 d. Nuo gegužės 1 d. iki lapkričio 1 d. miškų
nekirsdavo, nes tai esąs ramybės laikas, paukščių ir žvėrių veisimosi laikotarpis.
Gal todėl ir Juodžių miškas buvo toks didelis ir vešlus.
Miškas buvo turtingas žvėrių. Manoma, kad žmonės ir Juodžių, ir visuose
kituose miškuose nuo akmens amžiaus medžiojo strėlėmis, durklais, ietigaliais,
kirviais. Iki žemdirbystės ir gyvulininkystės įsigalėjimo (V–VIII a.) medžioklė ir
žvejyba buvo svarbiausias pragyvenimo šaltinis. Vėliau tai tapo ir papildomu verslu.
XVI a. medžioklė buvo svarbiausia miško ūkio šaka. Ją tvarkė Didžiojo
kunigaikščio vietininkai (dvarų valdytojai), kurie tam reikalui turėjo specialius
pareigūnus: girininkus, žvėrių sekėjus (osočnikus) ir gaudytojus. Buvo tam tikros
valstiečių tarnybos (kiaunininkai, bebrininkai), joms priklausę asmenys nėjo lažo,
o duoklę Didžiajam kunigaikščiui mokėjo žvėrių kailiais. Kas be leidimo medžiojo kunigaikščio giriose, tam grėsdavo „kaklo“ bausmė – pakorimas. Pirmą
kartą medžioklės teisė aptariama 1557 m. Valakų įstatyme. 1775 m. konstitucijoje
nuomininkams jau nurodyta, kad medžioklė draudžiama nuo Baltramiejaus (rugpjūčio 24 d.) iki kovo mėn.; tik dvarininkams palikta neribota teisė medžioti.
Nuo 1795 m. iki Pirmojo pasaulinio karo Lietuvoje, tad ir Juodžių kaime, veikė
Rusijos medžioklės įstatymas. 1920 m. buvo išleistos Laikinosios medžioklės taisyklės. Medžioklei tvarkyti įstatymai buvo paskelbti 1924 m. ir 1946 m. 1946 m.
išleistos pirmosios Medžioklės taisyklės, 1947 m. įsteigta Medžioklės ūkio valdyba,
1957 m. perorganizuota į Gamtos apsaugos komitetą.2 Šios institucijos prižiūrėjo
Juodžių ir aplinkiniuose miškuose vykusią medžioklę.
Medžiojama Juodžių miške ir dabar. Čia sumedžiota nemažai medžioklės trofėjų.
Juodžių kaime niekada nebuvo jokių įstaigų, net parduotuvės. Pamenu,
kai buvau mažas, į kaimą dažnai atvažiuodavo prekybininkų, daugiausia žydų
tautybės, vietinių vadinamų „kromelninkais“, siūlančių įvairių prekių. Kiek būdavo džiaugsmo, jei mama išgalėdavo nupirkti kokį skanumyną. Net kalvis, kiek
pamenu, Petras Šulcas, taip pat gyveno gretimame Poci¿nų kaime.
Artimiausia bažnyčia, kapinės ir paštas su telefonu buvo už miško (už
4–5 km), Anciškio kaime (dabar Kėdãinių r.). Paštas buvo įkurdintas parapijos
name, kur gyveno mano bendraklasis
Rimantas Bakas. Jo tėvas dirbo vargo- 1 Isokas G. Lietuvos girios, Vilnius, 1976.
nininku, paštininku ir telefonininku. 2 MLTE, Vilnius, 1968, t. 2, p. 549.
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Alvydas Malinauskas (trečias kairėje)
prie sumedžioto vilko (1995 m.)

Širvinskų sodyba Juodžių kaime.
Iš asm. archyvo
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Pašto kambaryje stovėjo spinta su daugybe skylučių, keletu porų laidų su antgaliais, tinkančiais toms skylutėms. Jei kas nors paskambindavo ir paprašydavo
sujungti su kitu abonentu, telefonininkas, paspaudęs reikiamą jungtuką, sukdavo
rankenėlę, kol atsiliepdavo atsakovas. Tada, pranešęs, kad su juo kažkas nori
kalbėti, laidais sujungdavo pašnekovus į vieną liniją.
Juodžių kaime beveik visose sodybose buvo vadinamieji dviejų galų gyvenamieji namai. Jei tokiame name gyveno viena šeima, tai gyvenama daugiausia
buvo vienoje pusėje, o kitoje pusėje buvo įrengta seklyčia. Joje priimdavo svečius, rengdavo pobūvius. Jei sodyboje gyvendavo dvi šeimos, tai gyvenama buvo
abiejose namo pusėse.
Visos Juodžių kaimo sodybos buvo panašios, tik viena pirkia įstrigo atmintin, nes buvo kitokia. Pamenu, vaikystės metais užėjome su kitais vaikais pas
Kalesus. Man nebuvo tekę matyti, kad gyvenamojo namo durys būtų iš dviejų
dalių, perskirtų horizontaliai. Jei būdavo atidaryta apatinė dalis, reikėdavo labai
susilenkti, kad įeitum į vidų. Namo kambarių sienos buvo pajuodusios, krosnis
be kamino, todėl dūmai palube slinkdavo į lauką pro atidarytą viršutinę durų
dalį. Kaip man paaiškino namuose suaugusieji, tai buvo bene vienintelė likusi
kaime dūminė lūšnelė. Ji neturėjo kamino virš stogo. Tokios dūminės lūšnelės
Lietuvoje atsirado apie XII a.
Juodžių kaimo gyventojai beveik visose sodybose turėjo po keletą bičių avilių.
Tai buvo ne tiek nauda, kiek bendravimo forma. Žmonės pasakodavo, kas kiek po
žiemos turi laisvų bičių avilių. Jei bitės išleisdavo spiečių, tai šeimininkas, sugavęs spiečių, jei pačiam nereikėdavo, pasiūlydavo patikusiam kaimynui, su kuriuo
norėdavo bendrauti. Taip kaimynai tapdavo bitininkais, arba bičiuliais. Jei kuris
bičiulis susiruošdavo kopinėti medų, tai būtinai paruošdavo vaišių ir pasikviesdavo
kitus kaimo bičiulius. Tie suvažiuodavo su šeimos nariais, padėdavo sutvarkyti
bites, išsukti medų. Pasikalbėję, pabendravę, pasivaišinę, gavę medaus, grįždavo
į namus patenkinti, kartais net dainuodami, ir pradėdavo planuoti, kada kopinės
medų iš savo avilių, kada ruoštis kviesti bičiulius pas save. Tikėta, kad bitės labai
supranta žmones, gerai sugyvena su
jais, daug medaus prineša tik geriems,
draugiškiems žmonėms.
Juodžių kaime prabėgo mano kūdikystė ir vaikystė. Nors gimiau 1942 m.
birželio 14 d. Rõkiškio mieste, bet po
keleto savaičių buvau atvežtas į Juodžių
kaimą. Mano tėvai Petras Malinauskas
(gim. 1909 04 22) ir Stanislova RailaitėMalinauskienė (gim. 1912 06 07) santuoką buvo įregistravę Rokiškio CBAĮ. Tėvas buvo kilęs iš Sùjetų kaimo, netoli Smiµgių miestelio, o motina buvo gimusi Juodžių kaime, Jono Railos ir Marijonos Šeniškevičiūtės, susituokusių 1904 m. vasa- Alvydas Malinauskas su tėvais. 1944 m.
rio 9 d. Anciškio RK bažnyčioje, šeimoje. Iš asm. archyvo
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Juodžių kaimo vaikų
Pirmoji Komunija.
Alvydas Malinauskas
pirmoje berniukų
eilėje, viduryje.
Iš asm. archyvo

Jie buvo lietuviai, krikščionys, vietiniai Juodžių kaimo gyventojai. Buvau vienintelis vaikas šeimoje. Brolių ir seserų netu-
riu. Gyvenau Juodžiuose tik iki 1956 m. Vėliau, iki 1968 m., gyvendavau Juodžiuose tik vasaromis, per atostogas, per įvairias
šventes ar poilsio dienomis, stengdavausi padėti tėvams. Mokiausi Ku»šių pradinėje mokykloje (4 kl.),
Anciškio septynmetėje mokykloje (7 kl.),
Ramygalos vidurinėje mokykloje (11 kl.)
ir Kauno politechnikos institute (KPI) dabar – Kauno technologijos universitetas).
Įgijau inžinieriaus mechaniko specialybę. Mokydamasis KPI, 1964 m. ve
džiau Onutę Dovidaitytę, gimusią Kaune. Užauginome du sūnus, kurie jau yra
sukūrę savo šeimas. Turime du anūkus
ir dvi anūkes.
Karo metais trumpai gyvenome
Panevėžyje, nes mano tėvas Petras Malinauskas buvo gavęs darbą fabrike „Maistas“. Artėjant frontui, gyvuliai ir darbuo
tojai buvo perkelti į Rõkiškį. Todėl mama
nuvyko pas tėtį, aš gimiau Rokiškyje. Po
kurio laiko mama su manimi grįžo į Panevėžį ir į Juodžius. Ir nors labai keista,
pirmą kartą nuvykau į Rokiškį tik baigęs
mokslus ir jau dirbdamas Panevėžyje.
Nusivežiau mamą, kad parodytų, kur
aš gimiau. Tai buvo apie 1972–1973 m.

Tėvas Petras
Malinauskas –
Lietuvos kariuomenės
karys. 1930–1932 m.
Iš AM asm. archyvo
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Mano tėtis stengėsi kuo ilgiau pabūti Panevėžyje arba Juodžiuose. Prieš
karą, apie 1930–1932 m., tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Nors ir buvo kaimo
vaikinas iš daugiavaikės šeimos (augo penki broliai ir dvi seserys), tuo metu jau
buvo ganėtinai išprusęs. Tuomet jau turėjo dviratį, fotoaparatą, kuriuo labai mėgo
fotografuoti, madingų kostiumų. Todėl ir dabar dar yra likę nemažai tarpukario
laikų nuotraukų.
Po karo tėvų namuose lankydavosi partizanai, jie, apžiūrėję nuotraukas,
nurodydavo, kurios, jų nuomone, galėjo pakenkti mūsų gyvenimui, jei tas nuotraukas pamatytų stribai, tad patarė jas sunaikinti. Taip ir buvo padaryta. Dar ir
dabar yra išlikę nemažai nuotraukų, kuriose įamžinti su draugais atostogaujantys
tėvai. 1944 m. tėtis ir kiti vyrai, sužinoję, kad ruošiama mobilizacija į sovietų
armiją (siųsti į frontą), susiorganizavo ir pasislėpė Žaliõsios gírios miškuose,
tikėdamiesi sulaukti karo ar mobilizacijos pabaigos, nes visi suprato, kad artėja
karo pabaiga.
Tačiau kažkas pranešė valdžiai apie tėčio ir jo draugų buvimo vietą. Juos
visus suėmė ir išsiuntė į fronto priekinę liniją prie Liepójos, Låtvijoje. Ten, kaip
žinome, buvo tikra „mėsmalė“, ir po keleto mėnesių, 1944 m. lapkričio pabaigoje,
mama gavo žinią iš draugų, kurie kartu su tėčiu kariavo fronte, kad tėtis žuvo.
Mama, negalėdama patikėti, kad prarado brangiausią žmogų,
mane nuvežė pas savo mamą į Juodžius, pasiėmė ryšulėlį Motina Stanislava
maisto ir su seserimi Aniceta išvyko į frontą, tikėdamasi rasti Malinauskienė
tėtį, sakydama, kad gal jis tik sužeistas, o ne žuvęs. Pasiekė Latvijoje. Iš AM
fronto vietą, susirado tėčio viršininkus, fronto draugus, ir asm. archyvo
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jie patvirtino, kad tėčio tikrai nebėra. Negalėdama patikėti, paprašė viršininkų
parodyti, kur yra žuvusieji, tikėdamasi pamatyti žuvusį tėtį. Pamačiusi, kiek yra
žuvusių ir kaip jie laikomi, prarado bet kokią viltį rasti vyrą. Grįžo labai prislėgta,
nes nerado tėčio. Papasakojo, kad žuvusiųjų buvo daugybė. Kadangi buvo jau
žiemos pradžia, minusinė temperatūra, o frontas čia pat, negyvi kareiviai buvo
sukrauti į rietuves kaip malkos miško sandėliuose.
Pagal oficialų pranešimą (jį iš Karo komisariato mama gavo tik 1945 m.
pradžioje) tėtis žuvo 1944 m. lapkričio 26 d., palaidotas „broliškuose“ kapuose
prie Ujmmerių kaimo Latvijoje, Liepójos apskrityje.
Jau vėliau, būdamas studentas, turėjau motociklą, su studijų draugu Vytautu Šliumba motociklu išvykome į Latviją ieškoti to neaiškaus pavadinimo kaimo
ir mano tėvo kapo. Važinėjome po Liepojos rajono kaimus, radome mišką prie
kelio. Čia kabėjo lenta su rusišku užrašu „Stoj streliajut“ („Stok, šaudo“). Mes
sustojome, tačiau niekas nešaudė, todėl nutarėme, kad šiuo metu jau turbūt niekas
nebešaudo. Tad nuvažiavome toliau. Tik staiga nežinia iš kur apie mus atsirado
daug ginkluotų kareivių, kurie mus sulaikė. Nuvežė į štabą, iškvietė vadą. Mes
mokėjome gerai kalbėti rusiškai, papasakojome apie savo kelionės tikslą. Kapitonas
buvo vyresnio amžiaus, labai protingas, viską suprato.
Mus nuvedė į valgyklą, davė sriubos, kareiviškos košės. Su kažkuo pasikalbėjo ir mums paaiškino, kad prie to kaimo „broliškų kapinių“ jau nebėra, o visi
kareiviai perlaidoti Prîekulės „broliškuose kapuose“. Jie yra Latvijos teritorijoje,
tarp Liepójos ir Skuõdo. Kapitonas sėdo į savo automobilį, liepė mums važiuoti iš
paskos. Išlydėjo iš draudžiamosios zonos ir paaiškino, kur važiuoti toliau. Gaila,
bet nebeatsimenu kapitono nei vardo, nei pavardės. Aš iki šiol jaučiu dėkingumą
jam už žmoniškumą. Vėliau aš pavasariais, kai žydėdavo tulpės, važiuodavau į
Priekulę aplankyti tėvo kapo. Sovietų laikais kapinės buvo prižiūrimos gerai. Ten
surašyta tūkstančiai žuvusių kareivių pavardžių, bet abejoju, kad ten yra kiekvieno kareivio palaikai. Manau, ten simboliškai atvežė kažkiek žemių iš „broliškų
kapinių“ ir padarė naujas dideles kapines.
Mama pasiėmė mane ir išvyko į Juodžių kaimą pas savo mamą. Jos mama
Marijona Railienė gyveno dviejų galų troboje, turėjo apie 18 ha žemės. Iš viso buvo
penkios dukros, jau ištekėjusios, gyveno kaimynystėje. Tik viena Aniceta gyveno
Panevėžyje. Po karo jos žemė, kaip ir visų kaimo gyventojų, atiteko kolūkiui.
Gyvenome labai sunkiai, nes nebuvo nei darbo, nei kas dirba. Mama stengėsi kaip
nors išgyventi ir leisti mane į mokslus. Taip aš baigiau Kuršių pradinę mokyklą,
įkurtą 1923 m. Iš pradžių gyvenome viename name su močiute ir dviem mamos
seserimis, su jų šeimomis.
Turėjau pusbrolį Algimantą Karitonį, šešeriais metais vyresnį už mane,
tad buvo man „pavyzdys“, kaip reikia elgtis. Po karo miške buvo aibė visokių
ginklų ir šaudmenų, o vaikams, ypač berniukams, tai labai rūpėjo. Radę ginklą
ir šaudmenų, išsiaiškindavome, ar jie tinka tam ginklui, nutardavome išbandyti.
Kartą, nuėję į miškelį prie namų, pasistatėme taikinį ir pradėjom sugulę šaudyti.
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Kuršių pradinės
mokyklos mokiniai
su mokytoju Gudu.
1949 m.
Iš asm. archyvo

Išgirdusios šaudant mūsų motinos atlėkė į tą vietą, o mes buvome į šaudymą taip įsijautę, kad jų net nepastebėjome. Nežinau, kuri mama taip „traukė“ su
lazdyno rykšte skersai abiejų kelis kartus, kad pašokome, manau, nedaug lėčiau
net už mūsų paleistas kulkas. O šaukėme, ko gero, garsiau už mūsų ginklų šūvius. Rykštės žymes ir skausmą matėme ir jautėme net keletą dienų. Mūsų ginklai
buvo konfiskuoti, išardyti, o svarbiausios dalys sumestos į seną, nebenaudojamą
šulinį. Buvo ir daugiau nuotykių, bet, manau, niekam neįdomu, nes kiekvienoje
šeimoje, kur buvo vaikų, o ypač berniukų, tokie ir dar blogesni nuotykiai ir net
nelaimės po karo buvo neišvengiami.
1953 m. vasarą buvau vienuolikos metų ir ką tik baigęs Kuršių pradinę
mokyklą. Iš pusbrolio Algimanto sužinojau, kad mano mama ruošiasi tekėti už
kaimynystėje gyvenančio eigulio, našlio Petro Širvinsko. Man pasidarė taip labai
skaudu ir baisu, kad nežinojau, ką daryti. Pasijutau nemylimas, niekam nereikalingas. Vaikiškoje galvelėje kilo minčių, kad reikia bėgti iš namų. Bėgti tai bėgti.
Bet kur bėgsiu, ką valgysiu, kur gyvensiu? Apie tai nepagalvojau. Mama kartą
pasišaukė mane, mes susėdome kaip du „suaugę“ žmonės ir ilgai kalbėjomės. Ji
paaiškino, kaip sunku mums gyventi, kad ji labai labai mane myli, kad nieko
brangesnio už mane pasaulyje neturi, bet šiuo metu vienintelė išeitis yra ištekėti.
Tada aš galėsiu eiti toliau į mokyklą, mums bus lengviau gyventi. Mama jautėsi
savo mamos ir seserų išlaikytinė. Ji dar pasakė, kad jei aš nesutiksiu, kad ji ištekėtų, ji netekės, ir mes liksime gyventi pas močiutę. Man pasidarė labai gera,
aš pasijutau labai svarbus mūsų šeimos narys. Nelabai ilgai pagalvojęs, ,,leidau“
mamai tekėti.
Taip mama ištekėjo už P. Širvinsko, kuris dirbo Juodžių miško eiguliu. Jis
buvo labai geras žmogus, mes labai gerai sutarėme. Aš jį vadinau tėčiu, ir tuo
jis labai didžiavosi. Jis turėjo dukrą Reginą, vyresnę už mane aštuoneriais metais.
Su Regina mes tapome brolis ir sesuo, nors kraujo ryšio tarp mūsų nebuvo. Ji
buvo Širvinskaitė, o aš Malinauskas. Tėtis Širvinskas man sakydavo, kad su manimi jam sekasi geriau sutarti negu su tikra dukra, nors dukrą labai mylėjo, jie
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niekada nesipykdavo. Tai tikriausiai dėl to, kad buvau „vyrukas“, stengdavausi
padėti atlikti vyriškus darbus.
Tada mes gyvenome eiguvoje. Ten buvo gyvenamasis namas ir keli ūkiniai
pastatai: tvartas, daržinė ir kt. Tie pastatai buvo valstybiniai. Vadinasi, jei nebūsi
eiguliu, teks išsikraustyti. Eiguva buvo netoli: tik vienas kilometras nuo močiutės
namo. Ten mes anksčiau gyvenome. Įdomu, kad apie 1956 m. mano netikra sesuo
Regina (patėvio duktė) per vasaros atostogas draugaudavo su Povilu Pečeliūnu,
kilusiu iš Kuršių kaimo. Jis lankydavosi mūsų namuose, bet bendraudavo daugiausia tik su Regina; aš buvau per mažas jų kompanijai. Vėliau jis padėjo įkurti
slaptą spaustuvę, už tai sovietų valdžios buvo nubaustas. Nuosprendyje teigiama:
„Povilas Pečeliūnas padarė itin pavojingus valstybinius nusikaltimus“; „siekdamas sukompromituoti tarybų valdžią, Lietuvoje vedė antitarybinę agitaciją ir propagandą“. P. Pečeliūnui buvo skirti treji metai laisvės atėmimo, atliekant bausmę griežto režimo
lageryje, ir penkeri metai tremties. Atlikti bausmės P. Pečeliūnas buvo išvežtas
1981 m. sausio 9 d. Kalėjo Permės 35-ajame lageryje. Povilas Pečeliūnas – Seimo
nario Sauliaus Pečeliūno tėvo brolis.
1953 m. pradėjau lankyti A¹ciškio septynmetę mokyklą. Ją baigęs 1956 m.
išvykau mokytis į Ramygalos vidurinę mokyklą. Gyvenau Ramygalos vidurinės
mokyklos internate. Ten gavau valstybės išlaikymą – kaip kare žuvusio tėvo vaikas. Vidurinę mokyklą baigiau 1960 m. Tėvai 1962 m. vasarą nusipirko iš Igno
Varno, išsikėlusio gyventi į Panevėžį, sodybą. I. Varnas po karo kurį laiką buvo
Ramygalos vidurinės mokyklos internate gyvenantys mokiniai
su auklėtoju Zubausku. Alvydas Malinauskas pirmas kairėje,
paskutinėje berniukų eilėje. Iš asm. archyvo
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partizanas, slapstėsi, bet apie 1950 m. buvo stribų sugautas ir nuteistas 25 metams
kalėjimo. Kaip ir dauguma politinių kalinių ir tremtinių, po Stalino mirties buvo
paleistas. Nenorėjo gyventi Juodžių kaime, todėl pardavė savo sodybą. Vėliau
jį, važiuojantį motoriniu dviračiu iš Panevėžio į Uli¿nus, kliudė sunkvežimis, ir
jis žuvo. Sodyba buvo visai arti močiutės namų, pastatyta ant kolūkio ir miško
žemių ribos; kaip ir eiguvos namai, buvo apsupta iš trijų pusių miško. Tik iš
rytų pusės matėsi kaimo sodybos.
Mano netikra sesuo Regina Širvinskaitė, man atrodė, visai nesidomėjo politika, bet jos draugai buvo Lietuvos patriotai. Mokydamasi Panevėžio darbo jaunimo mokykloje, susipažino, draugavo ir 1959 m. ištekėjo už Juozo Aukštinaičio,
gimusio 1932 m. birželio 4 d. Lazdíjų rajone, Seiríjų apylinkėje, Lapšiÿ kaime. Jis
buvo nukentėjęs nuo sovietų valdžios, nes būdamas 16–17 metų kūrė eilėraščius ir
atsišaukimus. Represinių struktūrų buvo suimtas 1949 m. spalio 1 d. ir nuteistas
už antitarybinę veiklą dešimčiai metų. Kalėjo lageryje Òmsko srityje. Po Stalino
mirties 1954 m. spalio 3 d. paleistas į laisvę kaip reabilituotas politinis kalinys.
Pokario metais miškuose slapstėsi Lietuvos partizanai. Stribai juos stengdavosi
sunaikinti, rengdami „miškų valymus“. Kartais jiems pasisekdavo partizanus išžudyti.
Kaimo gyventojai labai jaudindavosi, nes partizanai buvo aplinkinių kaimų gyventojai; visi juos pažinojo, todėl padėdavo jiems maistu ir įvairiais reikalingais daiktais.
Mūsų šeimos namas buvo apsuptas miško iš trijų pusių. Kadangi mano patėvis Petras Širvinskas dirbo Juodžių eiguvos eiguliu, gerai pažinojo visus takelius
miške. Ten susitikdavo partizanus, žinojo jų buvimo vietas, bunkerius, slėptuves.
Mūsų namuose dažnai lankydavosi partizanai. Tačiau užsukdavo ir stribai. Primygtinai klausinėdavo tėvų, kur slepiasi partizanai, gąsdindavo ištrėmimu, uždarymu
į kalėjimą ir kitaip, norėdami išgauti žinių, kur slepiasi partizanai. Tėvai nuolat
kartodavo, kad nežino, kad niekada nebuvo sutikę ar matę partizanų. Stribai netikėdavo, kad patėvis, dirbdamas eiguliu, nežino, kas dedasi miške. Porą kartų vos
neištiko tragedija. Pas mus buvo atėję partizanai, kai kieme pasirodė stribai. Viską
išgelbėjo miškas, kurio medžių šakos barbendavo į namo langus, ir tamsa, nes buvo
vakaras. Partizanai spėjo išbėgti pro langus tiesiai į miško glėbį, o tėvai, stengdamiesi
neparodyti baimės, puolė vaišinti stribus, kad tie neatkreiptų dėmesio į kur nors
ne vietoje padėtą daiktą ar atidarytus langus, kad nepradėtų ko nors klausinėti.
Mano mamos dvi seserys Vlada ir Marytė buvo ištekėjusios už brolių Karitonių, kurie gyveno tame pačiame Juodžių kaime, tame pačiame name. Vyriausioji
sesuo Zofija buvo ištekėjusi už Antano Nikštelės ir gyveno priešingame Juodžių
kaimo pakraštyje, netoli nuo mūsų namų, ne daugiau kaip už dviejų kilometrų.
Tik vėliau Zigmas Karitonis pasistatė namus netoli močiutės namų ir persikėlė
į juos gyventi. Jų sodybos buvo kaimynystėje su mano tėvų namais. Z. Karitonis ilgą laiką dirbo kolūkio brigadininku. Jis buvo labai energingas, nuoširdus
ir padorus žmogus. Visa problema – menkas išsilavinimas. Organizuoti darbus,
rasti technikos ar spręsti įvairias problemas jam buvo nesunku, bet apskaičiuoti
išlaidas, surašyti kolūkiečiams darbadienius ir apskaičiuoti užmokestį buvo sunku.
Aš stengiausi kiek galėdamas jam padėti. Kadangi gyvenome kaimynystėje, tai,
parvykęs iš mokyklos, suskaičiuodavau ir surašydavau pagal jo duotus duomenis
visus darbadienių lapus ir algalapius.
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Mūsų kaime kolūkis sėdavo daug Juodžių kaimo gražusis ąžuolas (kairėje),
raudonųjų dobilų, bet vietinės bitės me- 1960 m. ir išnykusio Juodžių kaimo pradėjęs
daus iš jų negalėdavo paimti, nes jų čiulp- džiūti ąžuolas, 2011 m. Iš asm. archyvo
tuvai buvo per trumpi. Tėtis spaudoje
rado parašyta, kad Kaukazê yra bičių veislė, kuri ima medų iš raudonųjų dobilų.
Aš parašiau laišką į Moldåvijos bitininkystės ūkį, klausdamas, kaip gauti tokių bičių.
Gavau atsakymą, kad jie galį atsiųsti paštu. Nutarėme užsisakyti trijų veislių bičių
ir, sumokėję pinigus, gavome paštu dėžutę su narveliais, kuriuose buvo po vieną
bičių motinėlę, maisto, po kelias bites darbininkes, maitinusias motinėlę. Be to, buvo
įdėta ir instrukcija, kaip apgyvendinti motinėles aviliuose. Viskas puikiai pavyko,
ir mes turėjome įvairiausių veislių bičių. Kaukåzo pilkosios buvo šviesiai pilkos, su
tamsiais dryžiais, mama jas vadindavo „mariakėmis“. Mes bet kur atpažindavome
jas, renkančias medų iš gėlių. Buvo labai darbščios, prinešdavo daug medaus. Bet
buvo ir viena problema su jomis. Jos atrasdavo silpną bičių šeimą, iš jos išnešdavo
visą medų į savo avilį, ir ta šeima žūdavo. Visa laimė, kad kaimynai buvo toli,
nes būtų buvę nemalonumų. Bet ką gali žinoti... Gal ir pavagiliaudavo kur nors
nuskridusios, nors iš kaimynų pretenzijų nesulaukėme. Kita veislė buvo tokios pat
spalvos kaip vietinės, tik kūnelis ilgesnis. Jos buvo labai ramios ir nepiktos. Galėjai
gaudyti kaip muses saujon, niekada neįgeldavo. Mama sakydavo, kad jos turbūt
neturi geluonies. Bet jeigu bitę netyčia labai suspausdavai, tai ji gindamasi įgeldavo.
Ankstyvoje vaikystėje vasaromis teko ganyti gyvulius. Dažniausiai ganydavome su pusbroliu Algimantu.
Juodžių kaimo šiaurės vakarų pusėje, dirbamos žemės plote, augo didelis
ąžuolas. Kadangi augo atvirame lauke, jo šakos buvo iki pat žemės, ir mes,
ganydami gyvulius, labai mėgome pasikarstyti po jo šakas. Dabar, kai nebėra
kaimo, ir ąžuolui pasidarė graudu: pradėjo džiūti šakos, o iš miško pusės ėmė
želti krūmai, rodos, miškas ateina pas ąžuolą, norėdamas jį paimti į savo globą.
671

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

Seniau, po Antrojo pasaulinio karo, per kaimą tekėjo upeliūkštis. Jis rudenį
ir pavasarį išsiliedavo iš krantų, apsemdavo plačias lankas ir pievas. Žiemą, kai
užšaldavo vanduo, susidarydavo dideli ledo plotai. Kaimo vaikams labai patikdavo žaisti ant ledo. Vaikų priprašyti, suaugusieji nepagailėdavo ir kokio seno
rato, atiduodavo jį vaikams, padarydavo „kalavartą“ – centre įkaldavo stulpą,
užmaudavo ant jo ratą su pritvirtinta kartimi; jos gale būdavo tvirtinamos rogutės.
Sukant ratą su specialiai pritvirtintomis kartimis, rogutės lėkdavo ratu, net vėjas
švilpdavo ausyse. Užėjus sovietų valdžiai, prasidėjo didysis melioracijos vajus, ir
iš upeliuko liko tik griovys. Dabar jis beveik ir visai sunyko.
Po Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje kolektyvizacija buvo laikinai atidėta,
valstiečiams leista atsikvėpti. Tačiau greitai valdžia pradėjo naują propagandos
už kolūkius kampaniją. Kartu buvo naudojamos ir spaudimo priemonės: privalomos duoklės (prievolės), dideli progresyvieji žemės mokesčiai, ūkinių pastatų ir
inventoriaus atiminėjimas ir jų perdavimas naujai kuriamiems kolūkiams. Valstiečius slėgė uždėtos pyliavos. Jos buvo privalomos visiems. Prasidėjo visuotinė
kolektyvizacija. Valstiečiai buvo spaudžiami „savanoriškai“ stoti į kolūkius, o
tiems, kurie priešinosi, taikė įvairias sankcijas. Į kolūkius visi stojo „savo“ noru.
Pamenu, pasakodavo, kad pasodina žmogelį ant kėdės, paduoda popieriaus lapą
ir liepia rašyti prašymą priimti į kolūkį ir pasižadėjimą, kad atiduos kolūkiui
beveik visą savo turtą. Žmonės iš pradžių nesutikdavo. Tada „agitatoriai“ juos
mušdavo, kol žmogus nugriūdavo su visa kėde. Taip po keleto ar keliolikos
tokių nugriuvimų daugelis palūždavo, nes sveikata brangiau už gyvulius, žemę
ir kitokį turtą. Taip iš aplinkinių kaimų žmonių ir jų nuosavybės buvo sukurtas
kolūkis, rodos, „Pirmieji žiedai“. Vėliau šis kolūkis buvo sujungtas su kitais ir
atsirado didelis Stalino vardo kolūkis. Po Stalino mirties, pasibaigus asmenybės
kultui, kolūkis pakeitė vardą, tapo „Pavasario“ kolūkiu.
Gyvenimas kolūkyje nebuvo saldus. Pirmaisiais metais, išdirbę metus, kolūkiečiai gaudavo po kokį maišą grūdų, ir viskas. Sukis, kaip nori, valgyk, ką
nori. Gerai dar, kad palikdavo po 60 arų. Žmonės visaip puoselėdavo tuos arus,
kad galėtų išsiauginti kuo didesnį derlių, kurio turėjo užtekti visiems metams.
Dėl tokių sunkių išgyvenimų žmonės įniko į alkoholį. Vieni pamiškėse varydavo
„samanę“, kiti darydavo alų iš cukrinių runkelių. Kadangi grūdų neužtekdavo
net duonai, žmonės įsigudrino džiovinti cukrinius runkelius, kurių prisiraudavo
iš kolūkio laukų. Kolūkyje runkelius augindavo dideliuose plotuose. Džiovintus
runkelius galima buvo laikyti ilgą laiką ir naudoti, kai prireikia. Be to, iš džiovintų runkelių išeidavo labai gražios rudos spalvos alus. Tokį alų vadindavo
„burokiniu“. Gyventojai runkelius raugdavo ir iš jų gamindavo alų, pakankamai
skanų, labai stiprų ir ne mažiau kenksmingą jį vartojančių sveikatai.
Sukūrus kolūkį Juodžių kaime, pasirodė pirmieji traktoriai. Jie buvo ratiniai,
panašūs į „Belarus“, tik ratai metaliniai, be guminių padangų. Vietoj padangų
buvo privirinti metaliniai dantys, kokių 12–15 cm aukščio. Pavasarį, kai žemė
būdavo įmirkusi (dar nebuvo numelioruota), tie traktoriai klimpdavo į žemę,
nes, prasisukus ratams, tarsi freza žemėje išpjaudavo griovius, ir traktorius nugrimzdavo į dirvą („sėsdavo ant pilvo“). Traktorininkas turėdavo tam reikalui
specialias kartis, 10–12 cm storio ir apie pusmetrį ilgesnes už traktoriaus plotį.
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Išlipęs tas kartis pakišdavo po traktoriumi, kad ratų dantys užsikabintų už jų.
Įjungus lėtą pavarą, traktorius suburgzdavo, išpūsdavo tamsių dūmų kamuolius,
ir, lyg nematomos jėgos keliamas į viršų, lėtai pakildavo virš tų karčių ir lėtai
nusileisdavo kitoje jų pusėje, ant lygios žemės. Susirinkęs ir prisitvirtinęs kartis,
traktorininkas važiuodavo toliau.
Vėliau atsirado vikšrinių traktorių, visiškai pakeitusių darbą kolūkyje.
Artimiausia pradinė (4 kl.) mokykla buvo Kuršių kaime. Kasdien eidavau
į mokyklą apie 2,5 km pėsčiomis. Pakeliui į mokyklą tekdavo praeiti pro Kalesų
sodybą. Jų dukra Bronytė buvo beveik penkeriais metais vyresnė už mane, bet
lankė tą pačią mokyklą, tik aukštesnę klasę. Ji nuo gimimo buvo gan silpnos
sveikatos, turėjo įgimtą vienos kojos ydą. Dėl to Bronytė vėliau pradėjo mokytis,
buvo dvejais metais žemesnėje klasėje negu jos bendraamžiai. Mes buvome draugai,
ir dažnai aš, grįždamas į namus, užeidavau pas juos. Mes su Bronyte kartu ruošdavome namų darbų užduotis. Jei ko nežinodavau, ji man paaiškindavo. Blogiau
būdavo žiemą, kai labai daug prisnigdavo. Mus aprengdavo šiltais drabužiais.
Kai pavargdavau eiti, griūdavau į pusnį, pailsėdavau, ir vėl į kelią. Gal tik man
taip atrodo, bet anksčiau, mano vaikystės metais, žiemos būdavo šaltesnės, sniego
prisnigdavo daugiau. Dar prisimenu, kad tvoros taip pokšėdavo per šalčius, net
nejauku būdavo. Gaila, dabar kaimuose tokių dalykų jau nebebūna.
Važiuojant iš Ramygalos į Dani¿nus, dešinėje kelio pusėje, pietiniame Kur
šìlės upelio krante, stūkso dvaro griuvėsiai, kuriuos supa apleistas parkas. Tai
viskas, kas beliko iš Kuršių dvaro. Ankstyvais pokario metais tas dvaras buvo
jau negyvenamas. Mes, vaikai, jį labai mėgome, ypač eidami iš Kuršių pradinės
mokyklos į namus, nes rasdavome labai daug vietos slėpynėms. Tik viena bėda,
kad jau tada buvo kai kur supuvusios grindų ar perdengimų lentos, įlūžę mes
užsigaudavome. Tėvai labai bardavo ir drausdavo ten eiti, bet vaikai yra vaikai –
draudžiamas vaisius skaniausias.
Truputį už Anciškio, Påuslajo (vadinamame Lapelių) dvare, 1951 m. pradėjo
veikti septynmetė mokykla, kurią ir aš, baigęs Kuršių pradinę mokyklą, lankiau
Lapelių (Pauslajo)
dvaro griuvėsiai.
Dvare 1953–1956 m.
veikė Anciškio
septynmetė mokykla.
2009 m.
Iš asm. archyvo
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1953–1956 m. Ją baigiau 1956 m. Moky- Anciškio septynmetės mokyklos mokiniai su
kla buvo įkurta Lapelių dvaro pastate. auklėtoja. Alvydas Malinauskas antroje eilėje,
Dabar šis pastatas baigia suirti. Iki pirmas dešinėje. Iš asm. archyvo
mokyklos buvo daugiau kaip keturi
kilometrai; kelias (apie vieną kilometrą) ėjo per mišką. Bet aš jau turėjau dviratį.
Blogiau būdavo žiemą, bet tėtis Širvinskas dažnai pasikinkęs arklį važiuodavo
apžiūrėti miško ir mane pavežėdavo, jei ne iki mokyklos, tai nors didžiąją dalį
kelio, ypač per mišką, kur daugiausia būdavo sniego.
Jis nebuvo kolūkietis, todėl galėjo kaip miško eigulys laikyti arklį miškui
prižiūrėti, ūkio darbams. Tą pačią mokyklą lankė ir mano minėta Bronytė. Vieną
1955 m. dieną ji negrįžo namo. Visi labai sunerimo, jaudinosi. Tėvai tiesiog ėjo iš
proto. Kiaurą naktį jie vaikščiojo po mišką, iki ryto girdėjosi jų balsai, šaukiantys Bronytę. Kitą dieną visas kaimas rinkosi prie miško ir, išsirikiavęs eilėmis,
„šukavo“ visą mišką.
Bet Bronytės taip ir nerado. Tik praėjus beveik savaitei, tėvai aptiko, rado
jos kūnelį visai netoli kelio, paslėptą po medžio šakomis, jau visą pajuodusį ir
pradėjusį gesti. Mergaitė buvo išrengta, išniekinta, nužudyta ir paslėpta po nukirsto
medžio šakomis. Kas taip padarė, iki šiol neaišku, nors praėjo daugiau kaip pusė
šimto metų. Po to labai nejauku būdavo eiti per mišką.
Mokydamiesi mokykloje, rašydavome diktantus. Vieną kartą mokytoja liepė iš juodraščių sąsiuvinio gražiai išplėšti po lapą ir rašyti diktantą. Diktanto
pradžioje reikėjo parašyti „Pasižadėjimas“. Ji diktavo, o mes rašėme. Tik vėliau
supratome, kad parašėme prašymus priimti į pionierius. Taip mes visi tapome
pionieriai. Mokytoja išdalijo raudonus kaklaraiščius. Juos laikydavome spintoje
ir užsirišdavome tik tada, kai atvykdavo kokia nors komisija iš Ramygalos ar iš
kitur. Kadangi visų tėvai buvo prieš, mums leisdavo kaklaraiščius palikti mokykloje. Kartą mums šovė į galvą mintis, kad jei nebūtų kaklaraiščių, tai nereikėtų
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jų ir užsirišinėti. Poilsio dienomis kartais repetuodavome. Kartą, po repeticijos, kai
mokytojai nematė, mes, visi klasės draugai, paėmėme kaklaraiščius, supjaustėme
juos į gabalus ir sumetėme už krosnies į gilų tarpusienį.
Klasei šildyti stovėjo malkomis šildomos krosnys, aukštos, beveik iki lubų.
Jos labai mažai šildė ir klasėje buvo labai šalta. Tarp krosnies ir sienos buvo tarpas
(apie 10 cm pločio) šiltam orui cirkuliuoti. Į tą tarpą ir sumetėme. Mokytojai ilgai
spėliojo, daug kartų mūsų klausinėjo, bet taip ir neišsiaiškino, kur tie kaklaraiščiai
dingo. Buvo nutarta, kad juos išsinešė koks nors pašalinis sovietų priešas. Tais
pačiais metais, mums jau bebaigiant septintą klasę, atėjo direktorius Stasys Bieta
su meistru Zupka, apžiūrėjo krosnį, tarėsi dėl jos permūrijimo. Supratome, kad
krosnį griaus, o viena klasės mergaitė grasino papasakosianti mokytojams, ką
visi padarė su kaklaraiščiais. Pasilikę po pamokų, kai niekas nematė, bandėme,
užlipę ant krosnies, su žarstekliu tuos kaklaraiščių gabalus ištraukti. Daug gabalų
ištraukėme ir, išnešę iš mokyklos, užkasėme žvyro karjere. Bet keletas gabalų liko,
nes niekaip negalėjome pasiekti.
Kai remontavo mokyklą ir išgriovė krosnį, rado ir mūsų paslėptus kaklaraiščių likučius. Tada tai kilo triukšmas visoje mokykloje.
Norėdamas pasiimti septintos klasės baigimo pažymėjimą, nuvykau dviračiu
į Anciškį, užėjau pas klasės draugą Rimantą Baką ir, tarsi kažką nujausdamas,
pasiūliau jam dviračiu nuvažiuoti iki mokyklos ir parvežti pažymėjimus. Jis
nuvyko ir, eidamas koridoriumi pro mūsų klasę, ant stalo pamatė rastus mūsų
paslėptus kaklaraiščių gabalėlius.
Direktorius Stasys Bieta tada pasakė: ,,Kokie jūs kvaili! Būtų radę ir išsiaiškinę,
dabar Sibire meškas ganytumėte.“
Pagrindinė kaimo jaunimo susibūrimų vieta buvo 1957 m. Daniūnuose,
pastatytuose kultūros namuose.
Juodžių kaime iškart po karo, gegužės mėnesį, kaime buvo rengiamos
giesmių ir maldų dienos, skirtos Švč. Mergelei Marijai, vadinamos „mojavais“.
Žmonės rinkdavosi pačiame kaimo centre, pas Varnus, kartais pas Jasiūnus,
bet dažniausiai pas Šiniškevičius. Jie buvo malonūs, pamaldūs žmonės, todėl pas
juos ir būdavo rengiami „mojavai“. Jau temstant, nudirbę visus ūkio darbus,
žmonės sueidavo į trobą ir giedodavo už širdies griebiančias giesmes, melsdavosi. Sueidavo ne tik pasimelsti, bet ir pabendrauti. Didelio kambario gale stovėjo
išpuoštas stalas, iškaišytas ką tik sulapojusiais berželiais, žydinčiomis alyvomis.
Stalo kraštus puošdavo vainikais iš pataisų, bruknių lapų, kitokių gėlių. Kieme,
prie įėjimo, iš šonų taip pat būdavo susmeigti sulapoję berželiai, žymėdami įėjimą į pamaldų kambarį. Ant stalo stovėdavo Švč. Mergelės Marijos paveikslai,
kryželiai, uždegtos žvakės. Atrodydavo kaip koks mažas altorius. Mums, kaimo
vaikėzams, kuriems tuo metu buvo po 10–13 metų, nerūpėjo nei meldimasis,
nei kalbos apie gyvenimą. Mums rūpėjo paišdykauti, iškrėsti kokią šunybę, kad
būtų linksma. Ateidami į „mojavus“, atsinešdavome dėžutę nuo degtukų, kurioje
būdavo sukimšti karkvabaliai. Juos gaudydavome dieną, kai jie neskraido. Aktyvūs jie būna tik vakarais. Išpurtydavome juos iš medžių ir sugaudydavome.
Vakare, kai žmonės susirinkdavo į tą kambarį, kur apšvietimas – tik žvakės, mes,
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pasibaigus maldoms, nepastebimai atidarydavome dėžutes. Karkvabaliai, pajutę
laisvę, išskrisdavo. Per kambarį jie tarsi bombonešiai skrisdavo į žvakių pusę.
Dažniausiai pakeliui nutūpdavo ir įsiveldavo į kurios nors merginos pašiauštus
plaukus. Tada tai prasidėdavo šurmulys, nes jie lįsdavo vis gilyn į plaukus ir taip
suveldavo, kad būdavo problema juos iš ten išprašyti. Po „mojavo“ prasidėdavo
aiškinimasis, iš kur tie karkvabaliai atsirado. Mus tardydavo tėvai ir kaimynai,
bet mes laikydavomės kaip „partizanai“, niekas neprisipažindavo, neišduodavo
draugų. Suaugusieji įtardavo, kad tai mūsų darbas. Matyt, ir jie vaikystėje panašiai
darydavo, bet nenorėdavo prisipažinti.
Vėliau prasidėjo didysis melioravimo vajus. Gyventojams buvo siūlomos
išmokos, įvairi pagalba statyboms, jei sutiks išsikraustyti iš kaimo į gyvenvietes.
Dauguma taip ir padarė. Prasidėjo „sodybų tuštėjimo metas“. Apie 1950 m. Daniūnų
kaimo gyvenvietėje išdygo pirmieji namai, kuriuose įsikūrė Juodžių, Linažiedžių,
Poci¿nų, Kuršių ir kitų aplinkinių kaimų gyventojai. Jei pasitelktume statistiką,
matytume, kad Daniūnuose 1959 m. gyveno 75 žmonės, 1989 m. – jau 302, o
2001 m. – 317 žmonių. Dabar Daniūnuose sparčiai mažėja gyventojų, nes jaunimas
išvažinėja į aplinkinius miestus, ten įsitvirtina, gauna darbą ir pasiima tėvus. Prieš
keletą metų, dar 2007 m., laikraštyje „Sekundė“ buvo išspausdintas interviu su
ilgamete Daniūnų bendruomenės slaugytoja Valerija Pečeliūniene. Ji sakė:
„Sensta Daniūnai. Šiemet mirė jau vienuolika žmonių, o gimė tik trys. Seniai praėjo
laikai, kai per metus sulaukdavome daugiau kaip trisdešimties naujagimių. Nieko keista –
visuose kaimuose jaunų žmonių mažėja.“
1957 m. Daniūnuose buvo pastatyti kultūros namai, kiek vėliau – kolūkio
kontora. Vakarais ten rinkdavosi jaunimas, šokdavo, linksmindavosi.
Mano tėvai liko vieni iš paskutiniųjų, kurie sutiko išsikelti iš Juodžių kaimo.
1960 m. baigęs Ramygalos vidurinę mokyklą, dvejus metus dirbau tuometėje
Panevėžio autokompresorių gamykloje tekintoju. Vėliau ši gamykla man davė
siuntimą mokytis Kauno politechnikos institute, įsipareigojo mokėti stipendiją
visą mokymosi laiką, o aš įsipareigojau, baigęs mokslus, grįžti atgal į gamyklą
dirbti. 1968 m. baigiau Kauno politechnikos institutą, jau buvau vedęs ir atvykau
į Panevėžį dirbti pagal sudarytą sutartį. Gamykla man iš pradžių suteikė šeiminį
bendrabutį, o po metų gavau naują dviejų kambarių butą. 1970 m. mirė patėvis Širvinskas, bet mano motina nepasidavė įkalbinėjimui atsikraustyti gyventi į
Panevėžį. Ji motyvavo tuo, kad mūsų butas tik dviejų kambarių, sutiktų persikraustyti, tik gaudama atskirą kambarį. Teko keisti mūsų turimus du kambarius
į tris. Pakeitus butą ji pagaliau 1975 m. persikraustė pas mus į Panevėžį. Deja,
jos savijauta buvo nelabai kokia, nes buvo prikibusi piktoji liga. Panevėžyje pragyvenusi apie septynerius metus, 1982 m. žiemą mama mirė.
Mūsų tėvų sodybos Juodžių kaime nebeliko. Dar kurį laiką buvo išlikusi
Zigmo Karitonio sodyba. Bet ir jis statėsi naujus namus Daniūnų gyvenvietėje.
Baigęs darbus, išsikraustė į gyvenvietę. Ir jų sodyba buvo sulyginta su žeme.
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Algimanto Karitonio pasakojimas
Algimantas Karitonis gimė 1936 m. vasario 12 d. Juodžių kaime, Ramygalos
valsčiuje. Mama Marijona Railaitė-Karitonienė gimė 1907 m., tėvas Juozas Karitonis gimė 1906 m. Abu vietiniai Juodžių kaimo gyventojai, lietuviai, krikščionys.
A. Karitonis turi seserį Angelę. Algimantas baigė 7 klases Ramygalos vidurinėje
mokykloje. Apie 1960 m. su tėvais išvyko iš Juodžių kaimo ir apsigyveno Panevėžyje. Jaunystės metais dirbo sunkų fizinį darbą Panevėžio melioracijos valdyboje.
1981 m. mokėsi suvirintojo specialybės, gavo 4-ą suvirintojo kategoriją, dirbo Panevėžio spirito kombinate, Autokompresorių gamykloje, Panevėžio autotransporto
įmonėje Nr. 1, Panevėžio Kalnapilio salyklo ceche, kuris vėliau atsiskyrė ir 2004 m.
tapo savarankiška įmone „Viking-malt“ (iš šios įmonės išėjo į užtarnautą poilsį).
1971 m. vedė Aldoną Skrebytę, kilusią iš Aleksandråvos kaimo Panevėžio rajone.
Užaugino dukrą ir sūnų. Dukra netekėjusi, o sūnus turi šeimą ir du vaikus. Dukra
ir sūnus su šeima gyvena ir dirba Ãnglijoje.
Algimantas dabar gyvena Panevėžyje, Ramygalos gatvėje. Vasaros mėnesius
leidžia aktyviai darbuodamasis sodų bendrijoje „Ekranas-2“. Jis atsimena daug
pokario metų įvykių: papasakojo ir apie tragediją, ištikusią Šiniškevičių šeimą.
Anksčiau kaime rengdavo „mojavus“ pas tuos pačius Šiniškevičius. Jie turėjo sūnų
Antaną, kurį pradėjo šaukinėti į Ramygalos komisariatą dėl tarnybos armijoje.
Antanas nenorėjo eiti į armiją tarnauti. Lyg tyčia, kartą užėjo partizanai ir kalbino
eiti su jais į mišką. Antanas išėjo pas partizanus. Matyt, nebuvo širdyje didelis
patriotas, be to, tėvus pradėjo terorizuoti saugumiečiai, grasindami ištremti į Síbirą,
jei neatsirasiąs Antanas ir nepasirodysiąs komisariate. Todėl neilgai trukus
jis grįžo namo, nuvyko į komisariatą.
Pašaukė jį į armiją. Patarnavęs apie
metus, jis parvyko atostogų. Tėvams
dejavo, kad armijoje blogai maitina,
dideli fiziniai krūviai, be to, labai vargina vyresniųjų kareivių patyčios. Jis
labai nenorėjo toliau tarnauti.
Po atostogų iškėlė išleistuves ir,
tėvui bevežant jį į Ramygalą, buvo suvaidintas vežimo užpuolimas. Antanas
dingo. Visiems buvo paskelbta, kad
dingo, kad kažkokie žmonės pagrobė,
niekas nežino kur. Tamsiu paros laiku,
niekam nematant, jis parsirado namo.
Namie buvo duonos kepimo krosnis,
už kurios tėvas išmūrijo mažą bunkerėlį
(slėptuvę), kur Antanas vos tilpdavo
sėdėti. Viską taip gražiai užmaskavo,
kad niekas net neįtarė, jog ten gali tilpti
žmogus. Kai būdavo ramu, jis vaikš- Algimantas Karitonis savo sodybos kieme.
čiodavo, bendraudavo su tėvais, bet į Iš asm. archyvo
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lauką neidavo. Kilus mažiausiam įtarimui, kad gali kas nors užeiti, pasislėpdavo
savo bunkerėlyje. Stribai nuolat tikrindavo, gąsdindavo tėvus, bet šie laikėsi savo
versijos, kad buvo užpuolimas ir sūnų pagrobė. Stribai apklausinėjo kaimo gyventojus, bet tie pasakojo tą patį, kaip ir tėvai, nes jie nieko daugiau net ir nežinojo.
Praėjus kuriam laikui, Ramygalos stribams (vietoj Janevičiaus) pradėjo vadovauti
Ševeliovas, kurį pažinojo Antano tėvas. Jis susitiko su juo ir pasakė, kad žino, kur
sūnus, bet negali atiduoti jo komisariatui, nes už dezertyravimą jis bus griežtai
teisiamas, neaišku, kuo viskas pasibaigs. Ševeliovas, kažką pasiaiškinęs, pasakė,
kad galima sutvarkyti tą reikalą, tik reikės rasti tam tikrą pinigų sumą, kurią jis
atiduos kitiems, jie padarys Antanui naujus dokumentus, su sąlyga, kad gavęs
dokumentus Antanas išvyks iš šių kraštų kuo toliau. Tėvas grįžo namo patenkintas,
kad sutarė. Matyt, iš džiaugsmo neiškentė tėvo širdis, ir jis pasipasakojo kaimynui,
kad išgelbėjo sūnų. Jei paslaptį žino du, vadinasi, žino visi. Partizanai įtarė, kur
Antanas slepiasi, o sužinoję, kad tėvas pažįsta Ševeliovą, atvyko į jų namus ir
išsivedė Antaną. Nusivedė kitoje miško pusėje pas gyventoją, visaip jį terorizavo,
liepė nusiprausti, pasimelsti ir žadėjo nušauti. Staiga atbėgo vienas iš partizanų,
šaukdamas, kad ateina stribai, ir visi pamatė vora einančius kareivius. Partizanai
šoko slėptis, o per tą sumaištį Antanas atsiskyrė nuo partizanų ir pasislėpė šieno
kupetoje. Ten jį kažkas pastebėjo ir pranešė partizanams. Šie vėl sulaikė Antaną.
Nuo to laiko Antano niekas daugiau nebematė. Matyt, ir tarp partizanų buvo
visokių žmonių, kurie, nieko neišsiaiškinę, imdavo bausti. Tada buvo tokie laikai,
kad nebuvo kada tirti ir svarstyti. Reikėjo veikti staigiai, galbūt ne visada teisingai.
Apie 1951 m., kai mes, Algimantas ir Alvydas, gyvenome pas močiutę
Railienę Juodžių kaime, turėjome didelį šunį, kiemsargį, panašų į vilką, vardu
Sargis. Jis buvo labai sargus ir piktas. Labai nemėgo svetimų žmonių, ypač ginkluotų. Vieną dieną į mūsų sodybą atvyko stribai, apžiūrinėjo mūsų namus ir
kiemą. Mūsų Sargiui tai labai nepatiko, ir jis garsiai lojo, bėgiodamas apie stribus,
neduodamas jiems ramybės. Tada vienas jų, rodos, pavarde Samsonas, nusiėmė
šautuvą, jį užtaisė. Mes puolėme prašyti nenušauti šuns, bet stribas pasidėjo
šautuvą ant tvoros stulpo, kad galėtų geriau nusitaikyti. Nuaidėjo šūvis. Mūsų
Sargis garsiai sukaukė ir, kiek pabėgęs, griuvo. Mums leido nueiti prie Sargio
tik išvykus stribams. Radome jį nebegyvą. Iškasėme duobę ir palaidojome. Vėliau
teko girdėti, kad tą stribą ištiko panašus likimas. Stribą, nušovusį Sargį, rado prie
Truskavõs miestelio, pasmaugtą virve, įmestą į durpių duobę.

Nijolės Nikštelytės-Baravykienės
pasakojimas
Nijolė Nikštelytė-Baravykienė gimė 1937 m. birželio 22 d. Juodžių kaime,
Ramygalos valsčiuje. Motina Zofija Railaitė-Nikštelienė, gimusi 1904 m., Juodžių
kaimo gyventoja, tėvas Antanas Nikštelė, gimęs 1898 m., taip pat kilęs iš Juodžių
kaimo. Lietuviai, krikščionys.
Nijolė baigė dvi klases Kuršių pradinėje mokykloje ir dvi klases Påuslajo
pradinėje mokykloje. Specialybės neturėjo. Dirbo nuo mažų dienų kolūkyje. Kol
buvo paauglė, uždirbtus darbadienius rašydavo motinai, nes kolūkyje negalėjo
dirbti nepilnamečiai. Turėjo brolį ir dvi seseris, kurie dabar jau visi yra mirę.
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1967 m. ištekėjo už Aloyzo Baravyko, kilusio iš Pustagirio vienkiemio Kavãrsko rajone. Iš Juodžių kaimo
išvyko tuoj po vedybų ir apsigyveno
Tauj¸nuose, Ukmergºs rajone, kur ir
dabar gyvena. Turėjo keturis sūnus,
iš kurių vienas jau miręs, turi penkis
anūkus. Apie pokario gyvenimą papasakojo istorijų, susijusių su partizanais,
jos tėvu, seserimi Vincenta.
Vieną kartą vyko Juodžių miško
„valymas“. Atvažiavo daug stribų ir
kareivių, kurie, išsirikiavę eilėmis, ,,šukavo“ Juodžių mišką. Taip pasitaikė,
kad tame miške buvo partizanų. Gal
buvo kažkas paskundęs. Kadangi miškas neplatus, tik apie pusę kilometro, Nikštelių šeima: Zofija Nikštelienė
kareiviai juos taip apsupo, kad tiesiog (sėdi dešinėje), tėvas Antanas Nikštelė
išvarė į lauką, tiesiai prieš Nikštelių (sėdi viduryje) ir jų sūnus
sodybą. Prasidėjo smarkus susišaudymas; kulkos švilpė pro namus. Girdėjosi, kaip kai kurios tiesiog sminga į sienas.
Tėvai labai barė ir liepė vaikams gulti ant grindų, bet vaikams visada įdomu
pažiūrėti, kas vyksta.
Ji žiūrėjo pro lango kamputį ir matė, kaip išbėgę iš miško partizanai atsišaudydami lekia pro jų sodybą (jai tuomet buvo dešimt metų). Matė, kaip du
parkrito ir nebeatsikėlė. Jie žuvo jų
žemėje, o dar keli – toliau nuo namų. Nijolė Nikštelytė-Baravykienė savo namuose.
Pasibaigus „valymui“, stribai užėjo į 2011 m. Iš asm. archyvo
jų namus. Kieme išsikėlė antenas, su
kažkuo kalbėjosi. Po to įsakė pakinkyti arklį, į vežimą sukrovė penkis
ar šešis nukautus partizanus, apkrovė
juos šienu ir liepė jos broliui Adolfui,
kuriam tuo metu buvo 16–17 metų,
sėsti į vežimą ir važiuoti į Ramygalą.
Šis labai nenorėjo, bet stribai prigrasino, kad bus blogai, ir Adolfas nuvežė
„krovinį“ į Ramygalą. Ten iškrovė, jam
leido važiuoti į namus.
Tėvas Antanas buvo Lietuvos Ne
priklausomybės laikų savanoris. Tai Nijolė suprato iš mamos kalbų, nes ji
dažnai dejuodavo, kad jei nebūtų tėvas buvęs savanoris, gyvenimas būtų
buvęs kitoks. Daugiau apie savanorystę
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nekalbėjo, nes Nijolė nelabai ir žinojo, kas tai yra, be to, jai, kaip merginai, nelabai tas ir rūpėjo. Ji nežinojo, iš kur tėtis neblogai išmoko vokiečių kalbą, kodėl,
užėjus vokiečiams, buvo paskirtas seniūnu. Jis turėjo sudaryti sąrašus, kaip kuris
gyventojas vykdo skirtas prievoles. Žmonės privalėjo duoti maisto produktų, galvijų ir kt. Tai, aišku, nepatiko kaimo gyventojams. Tėvas nenorėjo tokio darbo
dirbti, bet vokiečiai nieko nekeitė. Tėvas teisindavosi kaimynams, kad jei ne jis,
tai kitas turėtų tą darbą atlikti. Rezultatas būtų toks pat.
Užėjus rusams, jos tėvas palaikė ryšius su partizanais, tik neilgai. Vieną
dieną atėjo stribai, liepė apsirengti ir vykti su jais į Ramygalą, sakydami, kad
reikia išsiaiškinti dėl kažkokių prievolių. Tik vėliau paaiškėjo, kad kažkas parašė
skundą, kad jos tėvas padėjęs vokiečiams, buvęs jų parankinis. Įvyko teismas, ir
tėvas buvo nuteistas dešimčiai metų. Išvežė į Sibirą. Kalėjo trijose vietose, bet
Nijolė atsimena tik, kad paskutinė vieta buvo Kòmijoje. Kaip pasakojo grįžęs
tėvas, ten dirbo statybose, maitino labai blogai ir eidamas vos vilkdavo kojas.
Sakė, kad pakakdavo kojai užkliūti už skiedros, ir jau griūva, guli. Iškalėjo be
penkių mėnesių dešimt metų. Grįžo po Stalino mirties, 1953 m. pabaigoje. Nijolei
tada buvo 16 metų.
Vieną dieną, jai būnant namie vienai, į vidų įėjo vyriškis, apsirengęs vatine
šimtasiūle, labai sulysęs, su ūsais, be dantų, pasisveikino: „Garbė Jėzui Kristui“ ir
paklausė, ar nepriimtų mergaitė jį pernakvoti. Nijolė pagalvojo: „Kodėl turėčiau
priimti svetimą, nepažįstamą žmogų?“ Tas, matydamas suglumusią mergaičiukę,
pradėjo juoktis, ir tik tada Nijolė iš jo šypsenos atpažino tėtį, kuris buvo labai
pasikeitęs. Grįžo praradęs sveikatą, po aštuonerių metų, 1961 m., mirė.
Sesuo Vincenta, dabar jau mirusi, buvo dešimt metų vyresnė už Nijolę. Ji
draugavo su partizanu Vaciu Burbuliu (Nijolė nežino, ar tai pavardė, ar slapyvardis). Buvo draugavusi ir su kitais kaimo vaikinais, bet dėl draugystės su Vaciu
su visais susipyko. Manoma, kad kažkuris iš keršto primelavo partizanams, jog ji
palaikanti ryšius su stribais ir perdavinėjanti jiems informaciją. Patikėję tuo melu,
partizanai vieną ankstyvą rytą, prieš aušrą, atsiuntė du raitelius: jos draugą Vacį
ir tokį Rastauską. Jie pasakė, kad Vincutė ruoštųsi vykti su jais pas jų vadą, nes
reikia kažką išsiaiškinti. Nijolė su jauniausiąja seserimi Stasyte buvo įsitaisiusios
ant krosnies ir viską matė, girdėjo ir drebėjo iš baimės. Vacys liko pas jas, o
Rastauskas kažkur išjojo. Mama pradėjo verkti, bet Vincutė ją ramino, sakydama,
kad niekuo nesijaučianti prasikaltusi, kad viską išsiaiškinsianti, kad viskas bus
gerai. Mama pasakė: „Pasakyk man nors vieną pavardę tų, kurie buvo išvesti į mišką
ir po to grįžo namo.“ Matyt, Vaciui pagailo draugės, nes jis žinojo, kuo viskas
baigsis, ir liepė Vincutei apsiauti kojas, nors buvo šilta ir tuo laiku kaime jau
visi vaikščiojo basi. Ji išėjo autis į kitą trobos galą ir per kamaros langą išbėgo
į mišką. Miške Vincutė įlipo į didelį beržą ir pasislėpė tarp jo šakų. Buvo labai
karšta, džiūvo burna ir, kad nekosėtų, ji kramtė beržo lapus. Medyje išbuvo visą
dieną iki vakaro.
Grįžęs Rastauskas paklausė Vacio, kur Vincė. Jam pasakė, kad pabėgo. Tas
nusikeikė, ir staiga abu išjojo. Grįžusi vakare, Vincutė slapstėsi pas kaimynus,
kurie nebuvo įtariami. Namuose nenakvodavo. Po kelių dienų brolis Adolfas,
eidamas mišku į tą pusę, kur buvo nujojęs Rastauskas, rado ką tik iškastą duo680
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bę. Jis suprato, kad čia turėjo būti jo sesers Vincutės kapas. Tai įvyko, rodos,
1949 m. Po to Vincė išvyko gyventi į Panevėžį. Dirbo cukraus fabrike, gyveno
pas mamos seserį Anicetą. Po poros metų grįžo į Juodžius, bet vis vien slapstėsi,
niekada nenakvodavo namuose, nes žinojo, kad partizanai ne dienomis, o naktimis
vaikščioja po kaimus. Partizanai klausinėjo, kur ji yra, bet niekas neprasitarė. Jie
buvo kelis kartus atėję į namus ir sakė, kad Vincutė gali grįžti namo, kad jai
niekas negresia. Bet ši bijojo ir nesiryžo būti namuose. Vieną dieną partizanai
susirado brolį Adolfą ir prašė pasakyti, kur yra Vincutė, sakė, kad jie norį su
ja pasikalbėti ir kad jai nieko bloga nebūsią. Tas, netikėdamas jais, nesakė. Tada
vienas iš partizanų padavė Adolfui savo pistoletą, parodė, kad jis užtaisytas, ir
pasakė: ,,Nuvesk mane pas savo seserį ir, jei kas atsitiks Vincei bloga, gali mane nušauti.“ Adolfas patikėjo, paėmė ginklą ir nuvedė pas seserį. Tas jai pasakė, kad
įvyko nesusipratimas, buvo šmeižtas, jog vos neįvyko nelaimė. Ji galinti grįžti į
namus, gyventi normalų gyvenimą. Tuo viskas ir baigėsi.
Vėliau ji susipažino su Vincu Vingriu, kilusiu iš Šilÿ, draugavo, 1951 m.
ištekėjo. Po vedybų išvyko iš Juodžių kaimo, apsigyveno sodyboje prie L¸no
miestelio. Vėliau gyveno Šalnÿ kaime, prie Taujėnų. Vincas Vingrys visą gyvenimą dirbo miškų ūkio darbus. Vėliau pasistatė namą Taujėnuose ir iki mirties ten
gyveno. Užaugino dukrą ir sūnų, jau sukūrusius savo šeimas.

Vladislavo Jasiūno pasakojimas
Vladislavas Jasiūnas gimė 1934 m. sausio 23 d. Juodžių kaime. Tėvai Jasiūnas
ir Kalesaitė-Jasiūnienė – vietiniai Juodžių kaimo gyventojai, lietuviai, krikščionys.
Tėvai turėjo apie šešis ha žemės. Žmona Bronė Maldeikytė-Jasiūnienė kilusi iš
Bartk¿nų, įsikūrusių šalia Daniūnų. Vladislavas Jasiūnas baigė penkias klases ir
visą laiką dirbo. Jo darbas buvo susijęs su žemės ūkiu: dirbo statybininku, elektriku, žemdirbiu. Iš Juodžių kaimo išvyko 1971 m., kai pasistatė namus Daniūnų
gyvenvietėje, kur ir dabar gyvena. Užaugino du sūnus, dabar jau vedusius, turinčius savo šeimas. Turi dvi anūkes ir vieną anūką.
Vladislavas Jasiūnas papasakojo apie pokario metus. Buvo dar paauglys, kai
ne vieną kartą teko susidurti ir su partizanais, ir su stribais.
Vieną pavakarę, rodos, 1947 m. ar 1948 m., atėjo partizanai ir paprašė paskolinti keletą kastuvų. Vladislavas surinko visus ir padavė partizanams, nes jie turėjo
užkasti kažkokį sudegintą automobilį. Bet, matyt, kažkas matė ir pranešė stribams.
Praėjus kuriam laikui, vieną popietę, kai Vladislavas kartu su tėvu kūlė
javus, automobiliu atvyko stribai su savo vadu Janevičiumi ir pradėjo klausinėti,
kam jis davęs kastuvus. Vladislavas visaip gynėsi, melavo, kad niekam nebuvo
davęs. Tada stribai pasakė, kad Vladislavas niekur neišeitų iš namų, nes jie išvykstą
viską išsiaiškinti, pasitikslinti. Neilgai trukus grįžo ir pareiškė, kad Vladislavas
meluoja, ir pasiūlė gražiuoju prisipažinti, tada nieko nebūsią, o jei ne, areštuosią.
Vladislavas laikėsi savo versijos ir aiškino, kad niekam kastuvų neskolinęs. Nors
buvo paišinas ir murzinas, liepė jam lipti į mašiną. Nuvežė į Truskåvą, uždarė į
areštinę. Ten kiekvieną dieną klausinėjo to paties, apie kastuvus. Vladislavas vis
vien laikėsi savo žodžių, nieko jiems nepasakė. Apklausti ateidavo ir Janevičius.
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Atmintyje iki dabar išlikę jo švarūs, blizgantys batai, rankoje Vladislavas Jasiūnas
iš trijų gijų supintas rimbas. Nuolat klausinėdamas, po kie- prie savo namo
kvieno klausimo tuo rimbu sušerdavo per savo batą, matyt, Daniūnuose. 2011 m.
norėdamas įbauginti. Tuo pliaukšėjimu priversdavo kiekvieną Iš asm. archyvo
kartą Vladislavą krūpčioti. Keletą kartų, pritrūkęs kantrybės,
pertraukdavo tuo rimbu vaikui per nugarą. Jausmas tikrai buvo ne koks, bet
Vladislavas nepraskydo. Trečią dieną atvažiavo motina. Ji verkdama prašė Vladislavą paleisti, sakydama, kad jis dar vaikas, o gąsdinamas gali pripasakoti iš
baimės visokių nebūtų dalykų. Neaišku, kas paveikė Janevičių: ar mamos ašaros,
ar Vladislavo užsispyrimas, bet kartą pasisodino vaiką ir pasakė, kad paleisiąs,
jei jis pasižadėsiąs sekti visus partizanų veiksmus, pas ką jie lankąsi ir t. t. O jis
kas savaitę atvažiuosiąs išklausyti žinių. Vladislavas, neturėdamas kitos išeities,
pažadėjo, galvodamas, kad vis vien nieko jiems nepasakysiąs. Taip mama parsivežė vaiką namo. Vėliau, matydamas, kad atvažiuoja stribų mašina, jis pro langą
į priešingą pusę išbėgdavo ir pasislėpdavo. Stribai niekada nerasdavo Vladislavo,
o po kiek laiko, matyt, praradę viltį ką nors sužinoti, nustojo atvažinėti. Taip
pasibaigė pirmasis Vladislavo susitikimas su stribais.
Kitą kartą teko susitikti su jais ganant karves. Pavakariu, pradėjus temti,
suvarė Vladislavas karves į aptvarą pamiškėje, o iš miško išėję partizanai padavė
jam pinigų ir liepė pranešti tėvui, kad šis nupirktų jiems valgyti ir gerti. Išsiskyręs
su partizanais, Vladislavas, tik išėjęs į kelią, išgirdo švilptelėjimą ir pamatė pasislėpusius stribus ir jų vadą Janevičių. Jie turbūt jautė, kad partizanai yra netoliese, o
gal kas buvo pranešęs jiems, kad vakarais jie čia pasirodo. Stribai ilgai Vladislavą
klausinėjo, su kuo jis kalbėjęs. Tas pasakė, kad su karvėmis, kad eidamas taip
sau rėkavo, kad būtų drąsiau. Jie nelabai tuo tikėjo, bet, matydami, kad iš vaiko
nieko daugiau neišpeš, liepė staigiai dingti ir eiti skubiai namo. Stribams to kartoti
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nereikėjo. Vladislavas nuskuodė į namus. Kitą kartą, kai susi- Juodžių kaimo
tiko partizanus, buvo pagirtas, kad gerai su stribais kalbėjęs. nebėra... Liko
Pasirodo, keletas partizanų buvo pasislėpę visai netoli ir kuo tik miškas...
puikiausiai girdėjo visą Vladislavo pokalbį su stribais. Laimei, Iš asm. archyvo
stribai jų nepastebėjo ir jokio konflikto neįvyko.
Apie Juodžių kaimą ir jo gyventojus dabar kalbama tik būtuoju laiku. Nors
1923 m. duomenimis Juodžių kaime buvo 18 ūkių ir gyveno 97 gyventojai, dabar
Juodžių kaimo NEBĖRA. Nebėra nė vienos sodybos, nė vieno gyventojo.
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Juškaičių istorija
Liudvika Marija Basijokienė

Juškãičių kaimas yra į vakarus, už dviejų kilometrų Juškaičių kaimo
merginos.
nuo Língerio, 3 kilometrai nuo Ramôgalos.
Kaimo žmonės baudžiavą ėjo į Lingerio dvarą ponui Iš asm. archyvo
Gambriui. Pats kaimas yra aukštesnėje vietoje už kaimyninį
Raukštónių kaimą. Pro kaimą teka upelis, Nev¸žio intakas, Upôtė. Anksčiau jis
buvo platesnis, gilesnis. Jaunimas jame maudydavosi, gaudė žuvis. Vykdant melioraciją, jis buvo pagilintas ir paverstas melioracijos grioviu. Šiuo metu jis vėl
panašėja į upelį, nes niekas neatlieka krantų priežiūros darbų. Kaimą supo miškai,
krūmai. Kitoje upelio pusėje tęsiasi Stumbrytės miškas, kur buvo grybaujama,
šienaujama. Pats kaimas buvo gatvinis, vidutinio dydžio. 1937 m. Juškaičių kaimas buvo išdalytas į vienkiemius. Šiuo metu kaimas baigia sunykti, yra likusios
tik dvi sodybos: K. Žudžio ir B. Kuodžio (Adelės Zupkienės). Vienoje sodyboje
gyvena vienas žmogus, o kitas visai negyvenamas, tik lankomas.

Iš „Juodikonių pradžios mokyklos kronikos“
(p. 30):
Juškaičių laukuose žymesnės vietos yra šios:
1. Kapìliai – senais laikais buvę kapai. Dabar išariami kaulai.
Dar prieš 80 metų toje vietoje stovėjęs kryžius, o dabar tik pavadinimas likęs.
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2. Pinigų kalnìlis – vieta, kur žmonės pinigų ieškodavę. Buvę
taip: dvi moteriškės iš Mintaušinės kaimo ėję į bažnyčią pro tą kalnelį.
Joms pasirodė, kad toje vietoje degą pinigai. Tą vietą pažymėjusios
ir naktį ėmusios ten jų ieškoti. Vietiniai žmonės, aptikę tik naujai
išpurentą žemę, labai išsigandę, manę, kad ten kas yra palaidota ar
kitaip. Tik vėliau paslaptis išaiškėjo. Pinigų, sako, neradę.

Žymesni vietovardžiai:
Angiaduobės – duobėtas žemės plotas.
Atkočiškis – dirva.
Avietynas – miškas.
Beržytė – bala.
Daržiukas – pieva.
Degsnė – pieva.
Degimai – pieva.
Dabioji – šlapia pieva.
Garadas – pieva.
Gujalis – pieva.
Kanalai – linmarkos.
Kapeliai – dirva.
Kertinis sklypas – dirva.
Kluono kelalis – ten vaidenasi.
Kryžauka – pieva.
Kudralas – duobės vandens.
Liminėla – pieva.
Molbeščė – duobės, iš kur ima molį.
Naminis kalnelis – ganykloje kalnelis.
Nendrytė – ganykla.
Ožnugario kalnelis – pakilesnė vieta.
Paskvarbė – šlapia pieva.
Paspelnė – durpinė pieva.

Pašiekštis – ganykla.
Pinigų kalnelis – ganykloje kalnelis.
Placiai – dirva.
Plikės – ganykla.
Pridačkai – dirva.
Rasakelydė – ganykla.
Senas skynimas – skynimas.
Spelnas – ganykla.
Starklizdis – ganykla.
Stirtavietė – ganykla.
Trakeliai – ganykla.
Uličgalis – pieva.
Upytė – upė, Nevėžio intakas.
Uosinėlis – krūmai.
Užplaciai – dirva.
Vieškelis – kelias per ganyklą. Du grioviai
šonuose, seniau buvęs didelis kelias.
Viksnynė – pieva.
Vilkinyčia – dirva, ten vilkus gaudydavę.
Vokečia ravas – griovys.
Zablianka – pieva.
Žiukmedinis – pieva.

Juškaičių pievos anksčiau buvo pelkės, tik po 1931 m. nusausinus, galima jau
ir įvažiuoti. Sovietmečiu buvo numelioruotos visų kaimų žemės ir balų nebeliko.
Kaime vyravo Adomaičių pavardės, kai kurie turėjo Prunckų, Ratnikų pravardes. 1972 m. pasakojo Bronius Čiplys, gimęs 1914 m., gyvenantis Masiõkų
kaime, apie Adomaičių vaiduoklius Juškaičių kaime. Pas Adomaitį vaidendavosi, šuva iš klojimo vis puldavo ir puldavo. Nors ir graži buvo mėnesiena,
bet nieko nesimatė. Ant stogo vėl – trekšt trekšt – ir nieko nesimatė. Tai nuo
stogo maišas – uži uži nudribo. Žiūri, kas tam maiše, ir mato spalius. Kai guli
ant krosnies, tai į jų trobą lyg kas kultuve duotų. Neduoda miegot. Būdavo,
mergos nueina pas kaimynus ant krosnies miegoti. Mano tėvukas buvo ten keletą kartų nuėjęs. Vieną kartą nenuėjo, tai tą kartą, sakė, labai smarkiai daužė.
Paskui padavė mišiom, tai nuo to karto nustojo vaidentis. Iš „Panevėžio krašto
tautosakos“, d. II, 2006, p. 149).
685

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

Išdalijus kaimą į vienkiemius,
gavę 6 ha žemės, iš kaimo išsikėlė Kazimieras Lukošiūnas, Juozapo, su žmona Apolonija Baltuškaite iš Ùžkalnių
kaimo. Žemė buvo apaugusi krūmais,
todėl reikėjo išrauti kelmus, kad galėtų
žemę dirbti. Čia pasistatė namus, susilaukė ir užaugino du sūnus, Vytautą
ir Algirdą, dukterį Valeriją.
Vytautas vaikų neturėjo, nes vedė
būdamas vyresnio amžiaus.
Algirdas vedė Danutę Čichomiraitę iš Juodikonių kaimo, užaugino
sūnus Antaną, Saulių ir dukterį Rasą.
Valerija ištekėjo už Jonio Grinio,
užaugino dvi dukras, Silvą ir Gerdą, ir
sūnų Alvydą. Kazimiero tėvas Juozapas
Lukošiūnas ir motina Barbora gyveno
kaime. Jie turėjo du sūnus: Kazimierą ir
Bronislavą. Dukra Kotryna jauna mirė. Juškaičių kaimo moterys: Valerija LukošiūnaitėBronislavas Lukošiūnas (1907– Grinienė (kairėje), Danutė Čichomiraitė1982), gavęs vienkiemyje 6,5 ha žemės, Lukošiūnienė su vaikais (dešinėje).
pasistatė namus, paėmė į žmonas An- Iš asm. archyvo
taniną Žižiūnaitę (1907–1995) iš Ku»šių
kaimo, Ramygalos seniūnijos, susilaukė dukters Jadvygos Vidos ir sūnaus Edvardo.
Duktė Jadvyga Vida ištekėjo už Algio Šato nuo Krekenavõs ir užaugino
dukrą Daivą, o sūnus Edvardas 12 metų mirė.
Antanina Lukošiūnienė buvo gabi audėja. Ji išausdavo visoms apylinkės moterims įvairių lovatiesių (kapų), takų. Audė visokias: dvinytes, keturnytes, šešianytes,
aštuonnytes, dvylikanytes ir rinktines kapas. Paprašyta, suveldavo kaimynams veltinius
(vailokus) iš vilnų. Jos gabumus paveldėjo dukra Jadvyga Vida. Ji tapo gabi siuvėja.
Už miškelio, į pietus nuo Broniaus Lukošiūno sodybos, gavęs 14,5 ha pasogos
žemės iš Baltramiejaus Kuodžio, namus pasistatė Ambroziejus Kirdeikis. Jis buvo
vedęs Salomėją (1882–1960), vieną iš keturių Baltramiejaus dukterų. Ambroziejus
ir Salomėja buvo bevaikiai. 1939 m. sausio mėn. Ambroziejų ištiko nelaimė –
malūne jam smarkiai sužalojo galvą, veidą. Buvo atlikta operacija. Mirus žmonai
Salomėjai jis vedė Veroniką Pakeltytę iš Rupydų. Buvo jau vyresnio amžiaus, tai
vaikų nebeturėjo. Buvo labai darbštūs žmonės.
Juškaičių kaime gyveno Baltramiejus Kuodis (1850–1923), vedęs Elžbietą
Rimaitę (1853–1945), kilusią nuo ¨riškių. Elžbieta buvo daraktorė, o Baltramiejus
buvo raštingas, skaitė. Jis buvo stambus ūkininkas, dirbo 44 ha žemės. Su žmona Elžbieta užaugino šešis vaikus: du sūnus – Rapolą (1893–1975) ir Mataušą
(Matą), kuris išvyko į Ameriką ir negrįžo; keturias dukteris: Oną (1876–1966):
netekėjusi, pamaldi, tretininkė, žymi audėja, gavusi premiją už audinius; Anastaziją (gim. 1878 m.): ištekėjo į Rimaisų kaimą už Petro Želnio, turėjo dešimt
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Prelatas Rapolas Kuodys ir jo šeima. Sėdi: motina Elžbieta, tėvas
Baltramiejus; stovi (kairėje antras) Rapolas Kuodys ir kaimynės (sėdi)
Kotryna Striogienė ir Anastazija Želnienė). Iš asm. archyvo

vaikų, bet užaugo tik penki; Kotryną (1888–1964): buvo ištekėjusi už Jono Striogo
(1895–1949), susilaukė dukters Adelės (1933–1956), kuri baigė Ramygalos vidurinę
mokyklą ir mokėsi Žemės ūkio akademijoje agronome, būdama 23 metų susirgo
ir mirė. Kotryna kartu su Ona dirbo 29 ha žemės, ji buvo reto gabumo – vikri
šeimininkė, dainininkė, dalyvavo Pirmojoje dainų šventėje Kaune.
Abu žentai – Ambroziejus Kirdeikis ir Jonas Strioga – buvo samdiniai ūkyje.
1964 m. gegužės mėn. Anastazijos dukra Adelė Želnytė-Zupkienė atsikėlė į
Juškaičius kartu su sūnumi Petru (gim. 1944) ir dukra Stanislava (gim. 1949). Ji
paveldėjo namus, nes prižiūrėjo ir nukaršino tetas Oną, Kotryną ir savo motiną
Anastaziją. Adelė buvo geros širdies, turėjo humoro jausmą.
Baltramiejaus Kuodžio sūnus Rapolas (1893–1975) buvo jauniausias šeimoje.
Tėvas anksti mirė, o motina mirė, būdama 94 metų amžiaus. Būsimasis prelatas
mokėsi Ramygalos pradžios ir Panevėžio realinėje mokykloje. 1914 m. įstojo į
Žemaičių vyskupijos kunigų seminariją Kaune, ją baigė 1918 metais. Pirmoji jo
darbo vieta – Ylakia¤ (Maže¤kių apskritis). Dirbdamas mokykloje kapelionu, jis gerai
sutarė su mokiniais, visi jį gerbė, neturtingiems padėdavo pinigais – tai uniformą
nusipirkti, tai už mokslą sumokėti. Jo vedamos tikybos pamokos praeidavo be
įtampos, jaunatviškai guviai, su humoru.
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Iš Elenos Gabulaitės „Jaunystėn sugrįžus“
(2008, p. 18–19):
„Vieną vasaros sekmadienį klebonas iš sakyklos paskelbė, kad po pamaldų parapijos salėje
kunigas Rapolas Kuodis pasakos savo įspūdžius iš kelionės į Italiją pas Šventąjį Tėvą.
Salė buvo pilna jaunimo ir senimo. Netrūko ir tokių kaip aš – baigusių pradinę mokyklą.
Man teko laimė įsikurti suole, netoli kalbėtojo. Atėjo toks aukšto ūgio, lieknas, raudonom
lūpom, gražus, jaunas kunigas, jau truputį žilstelėjęs. Jo tėvas anksti pražilo, tai ir
sūnaus taip pat per anksti pradėjo balti plaukai. Ir ėmė tas gražuolis kunigėlis pasakoti
labai linksmai, o pats nė nešyptelėjo: ,,Vos spėjom pervažiuoti Lietuvos sieną, – pasakojo
kunigas, – tuojau prisistato vokiečių žandarai. Girdi, ar nevežame ginklų. Kur čia mes tuo
ginklus vešime. Jei norite, riestą lietuvišką dešrą vietoj „pištalieto“ parodysime. Berlyne
aplankėme Kaizerių rūmus, matėm ir lovą, kurioje karalius gulėdavo, patikrinom – lova
jau atšalusi, senokai karalius joje begulėjo.“
Plačiausiai kalbėjo apie Romą. Girdi, ten gatvės tokios siaurutės, kad net keista.
Panūdęs išmatuoti jas. Neturėdamas kuo išmatuoti, spjovė skersai gatvės – perspjovęs. Ir
jūs pabandykite, ar toli nuo savęs nuspjausite. O karštumėlis toj Italijoj! Prakaitas išvien
žliaugia. Neverta jo nė šluostytis. Matėm ir Šventąjį Tėvą Pijų XI. Nieko sau senukas.
Nors gerokai per 70 metų persiritęs. Pas mus tokio amžiaus vos ne ant šakių reikia
nešti, o jis dar stiprus – Šventas Tėvas. Gal jis iš tikrųjų šventas? Bala jį ten žino...
O ir pamatyti popiežių ne taip lengva – žmonių daug. Bet mes, lietuviai, lietuvišku
mandagumu įsiremiam kumščiais į kitų nugaras ir prasiskinam sau kelią.
Salė, žinoma, kvatoja, o kalbėtojas nė šypt – akis nuleidęs, ir viskas.
O Švento Petro bazilikos didumėlis! Daugybė altorių. Gali prie kurio nori altoriaus
vienas giedoti – niekas tavęs negirdės ir neapibars, kad kam nors trukdai. Italai karšti
žmonės, bažnyčioje šaukia, rėkia „Viva il papa!“ Atsiklaups prie šventojo statulos – meldžias nuoširdžiai, dirba ne tik lūpomis, bet kartais šventajam ir kumščiu pagraso. Atseit
tik pabandyk manęs neišklausyti!
Šį nuotaikingą ir vaizdingą įspūdžių pasakojimą girdėjusieji dar šiandien prisimena
po keliasdešimt metų ir pasakoja savo vaikams ir vaikaičiams.“
1932 m. Telšiÿ vyskupas pakvietė jį į Kuriją ir paskyrė Kurijos kancleriu
ir katalikiškos akcijos vedėju. 1933 m. Šventas Tėvas jam suteikė monsinjoro
titulą. Katalikiškos akcijos vedėju išbuvo 11 metų, o kancleriu – iki 1944 m.
pradžios. 1944 m. vasario 3 d. buvo paskirtas Telšių vyskupijos oficiolu – bažnytinio teismo pirmininku ir juo išbuvo iki 1965 metų. Nuo 1945 m. kovo iki
mirties buvo Žema¤čių Na÷miesčio klebonu, paskui altarista. Mirė 1975 m. rugsėjo
23 d. nuo širdies infarkto, palaidotas Ramygalos kapinėse. Ant paminklo įrašas:
„Monsinjoras, prelatas Rapolas Kuodis, Telšių katedros kapitulos pirmininkas.
1893 06 02–1975 09 23. Džiaugiuosi išgirdęs, kas man pasakyta: į Viešpaties
būstą keliaujam.“
Šie psalmės žodžiai nuostabiai tinka viso jo gyvenimo veiklai ir charakteriui.
Džiaugiuosi. Jis mokėjo džiaugtis, ne vien tik tikrais džiugiais dalykais. Kažkokiu
šviesiu optimizmu, niekuomet nieko neįžeidžiančiu humoru.

688

ISTORIJA. RAMYGALIEČIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS

Iš dr. Broniaus Barausko „Ramygala. Atsiminimų
siluetai“ (red. E. Gabulaitė, 1982):
Kazio Žudžio šeima:
žmona Anastazija,
dukros Milda
ir Danguolė,
sūnus Algis.
Iš asm. archyvo

Žinodamas, kaip sunkiai gyvena sesers Anastazijos Želnienės daugiavaikė
šeima, kunigas Rapolas Kuodis jos dukroms davė pasogas: Anastazijai ŽelnyteiLiubartienei – 3 333 litus ir 33 centus; Marytei Želnytei-Kučienei – 4 000 litų;
Adelei Želnytei-Zupkienei – 3 000 litų.
Priešais Kuodžio namus, kitoje gatvės pusėje, gyveno Prano Žudžio šeima.
Su pirma žmona Želnyte iš Palívarko susilaukė sūnaus Rapolo, kuris išvyko į
Ameriką ir ten mirė. Mirus pirmai žmonai, Pranas vedė Marijoną Šegamogaitę,
Alekso, iš Sokìlių kaimo. Su ja užaugino tris vaikus: Bronislavą (1920–1992), Kazimierą (1926–2011) ir Marijoną (1928–1973).
Bronislava buvo du kartus ištekėjusi. Su pirmu vyru turėjo dukrą Onutę,
kuri gimė neįgali dėl motinos patirto didelio streso, kai ant jos rankų mirė vyras.
Su antru vyru Petru Čipliu vaikų nesusilaukė. Jį šv. Velykų rytą nušovė stribai.
Kazimieras vedė Anastaziją Rankelytę iš Raukštónių kaimo, užaugino tris
vaikus: Mildą, Danguolę ir Algį. Anastazija buvo gera audėja.
Marijona liko netekėjusi. Pokariu ji liko neįgali po to, kai pagavę stribai ją
dvi paras kankino ir prievartavo, kad pasakytų, kur slapstosi partizanai.
Į pietus vienkiemyje gyveno Prano Marozo (1905–1965) ir Anelės Žukaitės
(1906–1968) šeima. 1941 m. šeima atsikėlė iš Pašiliÿ kaimo į Juliaus Žudžio sodybą –
nuomininkais dirbti žemę. Užaugino gausią devynių vaikų šeimą: šešis sūnus ir tris
dukras: dukra Aniceta (1928) užaugino sūnų Vytautą; sūnus Bronius (1930–1944)
ardydamas granatą žuvo; Genovaitė (1932) turi du sūnus: Stasį ir Kęstutį; Jonas
(1934) turi dukrą Virginiją ir sūnų Viktorą; Antanas (1937–1995) užaugino du vaikus: sūnų Antaną ir dukrą Vitaliją; Petras (1939–1993) buvo nevedęs; Algimantas
(1941–1993) užaugino sūnų Eugenijų ir dukrą Sigitą; Alfonsas (1943) turi dvi dukras:
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Liną ir Laimą; Angelė (1945) turi tris
vaikus: Danutę, Alfonsą ir Stasį.
Tėvas Pranas Marozas buvo geras
statybininkas. Po karo papildomai apylinkės gyventojams gamino ir guminius
batus, ir kaliošus iš padangų.
Motina Anelė Marozienė buvo
svarbiausia giesmininkė laidotuvėse.
Vaikai: Aniceta buvo gera siuvėja;
Algimantas – vairuotojas ir gražiai grojo
armonika; Alfonsas buvo baigęs Kaliningrado jūreivystės mokyklą, plaukiojo
porą metų, iki pensijos dirbo elektriku.
Šalia gyveno Abraitienė su dukra, vėliau čia apsigyveno Jonas Kairys su seserimis Uršule, Eleonora ir
Viktorija. Visi viengungiai. Po jų dar
gyveno Valiuliai iš Gudeliùkų kaimo.
Netoliese gyveno Leono Adomaičio šeima. Savo vaikų jie neturėjo,
augino žmonos brolio dukteris Nijolę
ir Juditą (Gitą) Krikštapaitytes. Leonas
Adomaitis turėjo penkias seseris: Kazimierą Baltrūnienę, Marijoną Katelienę, Juškaičių kaimo merginos. Viduryje sėdi
Barborą Ratkevičienę, Uršulę Skrebienę Marijona Žudytė. Iš asm. archyvo
ir Marozienę (iš Palivarko).
Leono Adomaičio kaimynė buvo Abromaitienė ir jos duktė. O toliau, einant į
vakarų pusę, už Žudžio sodybos, kaimo gale, gyveno Adomaitienė. Ji turėjo sūnų
Joną ir dukterį Anastaziją. Jų pirkia buvo dūminė. Jie turėjo pravardę Prunskai.
Vienkiemyje gyveno Anastazijos sūnus Juozapas Adomaitis (Prunskas). Jis
turėjo apie 7 ha dirbamos žemės. Užaugino du sūnus ir vieną dukterį. Sūnus
Mamertas baigė mokslus, gyveno ir dirbo Vilniuje; buvo buhalteris – revizorius.
Kitas sūnus – Juozas – taip pat gyveno Vilniuje, buvo stalius. Duktė Genovaitė,
baigusi aukštąją mokyklą, dirbo mokytoja. Mirus tėvui, sodyba buvo parduota. Ją
nusipirko Nastė Jakaitytė, gyvenusi Rimaisų kaime. Visi ją kaime vadino Tunia
(iš vardo – Nastunia).
O dar toliau gyveno Masiokų – brolio Broniaus ir seserų Boguslavos ir
Pranciškos – šeima. Jie visi buvo viengungiai. Jų namelis buvo nedidelis, turėjo
taip pat apie 7 ha dirbamos žemės. Sesuo Boguslava (kaime – Bugusė) šio ir
aplinkinių kaimų vaikus ruošė Pirmajai Komunijai.
Juškaičių kaimas vis mažėja. Gaila, jo gali greit ir visai nebelikti.
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Kunigiškių kaimo istorija
Angelė Kielienė
Rasiulių šeimos
namas. 1955 m.

Kunigíškių kaimas prasideda nuo Mėtytinių miško ir eina iki vieškelio Ramôgala–Vadõkliai. Ten buvo ir arklių išvažinėtas kelias. Žmonės tuo keliu eidavo į Ramygalą, kas pėsčiomis, kas arklį pasikinkęs važiuodavo. Kitų transporto priemonių nebuvo.
Apie 1890 m. Kunigiškiuose gyveno aštuonios šeimos. Visi buvo katalikų
tikėjimo:
Antanas Zaveckas; turėjo 1,5 ha žemės.
Agnieška ir Juozapas Rasiuliai; turėjo 11 ha žemės.
Barbora ir Pranas Rasiuliai; turėjo 11 ha žemės.
Veronika ir Benadas Rasiuliai; turėjo 4 ha žemės.
Rozalija ir Martynas Pratusiai; turėjo 20 ha žemės.
Barbora ir Jurgis Pratusiai; turėjo 12 ha žemės.
Kotryna ir Jonas Pratusiai; turėjo 6 ha žemės.
Ona ir Jonas Liberiai; turėjo 6 ha žemės.

Kunigiškių kaime apie 1887 m. gyveno Agnieška Rasiulienė ir Juozapas
Rasiulis. Jie susilaukė dešimt vaikų. Išgyveno septyni: mano tėtis Juozapas, gimęs
1889 m., dukterys Salomėja, Veronika, Marijona, Domicėlė, sūnus Plecidas ir dukra Kotryna. Dar būdamas labai jaunas, mano tėtis Juozapas išvyko į Ameriką
uždarbiauti. Dirbo anglių kasyklos šachtose. Po kelerių metų išvažiavo ir brolis
Plecidas į Ameriką, bet apie jį daugiau jokios žinios niekas negavo. Marijona
susirgo ir mirė jauna. Mano močiutė Agnieška buvo kaimo gydytoja; kas tik
susirgdavo – ar žmogus, ar gyvulys – visuomet ją kviesdavo pagelbėti. Netgi
kūdikius priimdavo gimdymo metu. Seniau į gydytojus mažai kas kreipdavosi,
išsigydydavo patys. Sako, mano tėčiui, kai buvo mažas, buvo įkandęs pasiutęs
šuo, tai ėjo močiutė pas kažkokias moteris, jos virdavo „majuką“, duodavo gerti,
ir žmogus nesusirgdavo pasiutlige. Mano tėtis irgi nesusirgo.
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Mano senelis buvo apiekūnas (globėjas). Kaime išrinkdavo du ar daugiau
žmonių, kurie prižiūrėdavo likusius be
tėvų vaikus, labai neturtingas daugiavaikes šeimas. Apiekūnais buvo mano senelis Juozapas ir Antanas Zaveckas. Jie
rinkdavo aukas ir išdalydavo vargšams.
Veronika, tėvelio sesuo, ištekėjo
už Ipolito Žižiūno į Ku»šių kaimą,
Salomėja – į Masiokùs už Jono Garucko, Domicėlė – į Baibõkų kaimą, Angelės Kielienės seneliai Agnieška ir Juozapas
Vadatkÿ parapiją. Ji ištekėjo už Kosto Rasiuliai
Danilevičiaus, o Kotryna liko Kunigiškiuose, tėviškėje, prižiūrėti tėvų.
Vėliau ištekėjo už Alekso Kiuro iš
Truskavõs parapijos, Usinaukos kaimo.
Jie susilaukė dviejų sūnų – Alekso ir
Juozo. Aleksas vedė ir išvažiavo gyventi į Pånevėžį. Juozas irgi vedė, iš
pradžių gyveno Ramygaloje, o paskui
išsikėlė su šeima į Kėdãinius. Kotryna
ir Aleksas Kiurai dar ilgai gyveno
Kunigiškių kaime. Kotryna, kaip ir jos
mama, gydydavo sergančius gyvulius,
sunegalavusiems žmonėms duodavo Kotryna Kiurienė ir jos anūkė Eglė
daug patarimų.
Paskui, kai nebegalėjo vieni gyventi, sūnus Juozas išsivežė juos į Kėdainius.
Kotryna ir Aleksas Kiurai mirė 1992 metais. Namai dar tebestovi Kunigiškiuose,
tik jau tušti.
Katryna ir Aleksas
Kiurai sveikina jaunuosius Aleksą
ir Danutę Kiurus
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Juozas Kiuras su žmona Emilija susilaukė trijų dukterų: Eglės, Rasos ir Aušros.
Aleksas Kiuras su žmona Danute susilaukė trijų vaikų: Vilmos, Evaldo ir
Lauros. Gyvena Panevėžyje. Vilma, dailininkė, ištekėjo už skulptoriaus Alfredo
Pajuodžio ir susilaukė dviejų vaikų – Barboros ir Nikodemo.
Kunigiškių kaime gyveno Barboros ir Prano Rasiulių šeima. Jiems gimė šeši
vaikai. Vienas iš jų buvo Pranas Rasiulis. Jis vedė žmoną Kotryną ir susilaukė
trijų sūnų: Juozo, Antano ir Stanislovo. Antanas ir Stanislovas jau mirę, o Juozas
anksčiau gyveno Kaune su žmona Stase, dabar jie gyvena Ramygaloje ir daug
papasakojo apie Kunigiškius. Juozas ir Stasė Rasiuliai susilaukė dviejų sūnų – Rimo
ir Česlovo, jie su šeimomis gyvena Kaune. Pokario metais Kotrynos Rasiulienės
trys broliai išėjo į mišką partizanauti, Juozas buvo ryšininkas. Jis daug pasakojo
apie savo vaikystę. Ganydavo jie karves po du žmones, nes būdavo daug karvių,
visi gyventojai turėdavo po keturias karves ir ganydavo bendrai. Kai buvo maži,
ėjo Juozas su broliu Stasiu per lauką keliu į Ramygalą. Žemė buvo labai klampi,
juodžemis su moliu. Ėjo ir abu užklimpo, rėkia vaikai ir paeiti nebegali, tai mano
tėvelis išgirdo, nuėjo ir ištraukė iš purvyno.
Mano tėvelis Juozapas Rasiulis 1929 m. sugrįžo iš Amerikos. Ten tėvelis
buvo vedęs ir turėjo dukterį Mari. Žmona žuvo avarijoje. Su dukterimi susirašinėdavo laiškais. Yra dar kelios likusios nuotraukos. Labai norėjau rasti seserį, bet
nepavyko. Tėvelis nusipirko 8 ha žemės ir 6 ha miško. Pasistatė namą ir 1944 m.
vedė Apoloniją Garuckaitę iš Kraujìlių
kaimo. Po metų gimė duktė Palmutė, Rasiulių šeima: Apolonija, Juozapas, Angelė
bet, deja, neilgai jai buvo skirta gyventi, tik dešimt dienų. Po dvejų metų,
1947 m. liepos 15 d., gimiau aš, Angelė
Rasiulytė. Tai buvo pokario metai, visiems buvo nelengva gyventi. Tėvelis
buvo priėmęs nuomininkus, kad nauja
valdžia stribų neapgyvendintų. Dar pas
mus gyveno auklė Pranutė, kuri mane
prižiūrėjo, nes tėvai daug įvairių darbų
turėjo. Partizanų aš neprisimenu, sako,
ateidavo, mama duodavo jiems valgyti. O stribus su šautuvais ir šunimis
prisimenu. Vieną kartą mama iš kiaušinio lukšto ir sulankstyto sąsiuvinio
lapo padarė paukštytę ir pakabino ant
siūlo. Nespėjau nė pasidžiaugti, kai
atėjo stribai su dideliu šunimi, kuris
sukramtė mano paukštytę, ir aš labai
verkiau. Dar labai bijodavau, kai ateidavo kažkoks mokesčių agentas. Jis
daužydavo kumščiu į stalą ir labai
rėkdavo. Žmonės jį vadindavo „šiaudadūšiu“.
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Dar prisimenu, kai stribai ieškodami partizanų išmaišė visą šieną mūsų
daržinėje ir dar dviejų gyventojų daržines.
Per Sekmines važiuodavome pasikinkę arklį pas močiutę Kotryną Garuckienę į Kraujelių kaimą. Tėvelis paleisdavo vadeles, o arklys žinodavo, kur reikia
užsukti. Prisimenu, kartą buvau susirgusi kokliušu ir labai kosėjau, Ramygalos
gydytojas nenustatė ligos ir siuntė į Panevėžį. Tėvelis pakinkė arklį, ir visi trys
važiavome žiemą rogėmis į Panevėžį. Ten prirašė labai skanių tablečių. Deja,
neilgai turėjome arklį. Sovietų valdžia atėmė iš visų žemę, arklius, kai kuriuos
pastatus. Kai atėjo Sekminių atlaidai, tėvelis, mama ir aš, penkerių metų, ėjome
septynis kilometrus pėsčiomis pas močiutę.
Šešerių metų aš jau mokėjau skaityti ir rašyti, tėveliai nutarė leisti mane į
mokyklą. Pradinė mokykla buvo Dubårų kaime, į Sibirą išvežtų Bartkų namuose.
Vienoje klasėje buvo keturios eilės suolų, kiekvienoje eilėje sėdėjo skirtingų klasių
mokiniai. Nors iki mokyklos buvo tik vienas kilometras, bet kai žiemą užpustydavo
takelį, sunku būdavo pasiekti mokyklą. Eidavo dar ir kaimynų vaikai, o aš, pati
mažiausia, bidzendavau iš paskos, kai jie pramindavo takelį. Dar nebaigiau pirmos
klasės, ir staiga atsitiko didelė nelaimė: mirė mano tėvelis nuo širdies infarkto.
Likome mes su mama be pinigų, be jokio uždarbio, turėjome tik vieną
karvę ir 60 arų žemės. Reikėjo samdyti žmones, nes mama nemokėjo net arklio
pakinkyti. Šienui šienauti pamatuodavo miške pievos, malkų neduodavo, tekdavo
prisikirsti žabų, karklų, lazdynų.
Buvo sunku, bet mama nenuleido rankų. Augindavo keletą ežių geros veislės kopūstų daigų. Ir kaimynai, ir iš toliau žmonės atvažiuodavo pirkti tų daigų.
Daugiausia darbo man tekdavo: prirauti ir suskaičiuoti daigus į kapas ir puskapes
(kapa – 60 daigų). Pardavinėdavo ir braškių daigus. Kiekvieną rytą pamelžusi karvę
nešdavo pieną parduoti į Ramygalą.
Taip ir gyvenome. Kiekvieną pavasarį kolūkis duodavo mums auginti
apie 300 viščiukų. Kol maži, laikydavome juos virtuvėje ir dar viename
kambaryje, nes jiems reikėjo daug šilumos, o elektros nebuvo. Kai paaugdavo, išnešdavome į prieklėtį, o dieną
išleisdavome į lauką. Tada ir prasidėjo
mano vargeliai. Mama išeidavo ravėti
kolūkio runkelių, dar ir savo daržus
reikėjo nuravėti, o aš turėjau viščiukus
palesinti, pagirdyti ir saugoti nuo varnų.
Jos kartais vis tiek kokį nors pavogdavo.
Kai paaugau didesnė, mat viščiukus
laikėme ne vienus metus, sugalvodavau
užmigdyti poguliuko. Sušaukiu visus,
papilu lesti prieklėtyje, uždengiu langą,
sudedu į gardelius, nes kitaip jie visi
sulips į vieną krūvą, o apatiniai uždus. Angelė prižiūri kolūkio viščiukus
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Taip aš pailsėdavau kokią valandą, o kai kada – ir dvi. Mama apie tai nesužinojo.
Per tą laiką nueidavau pasirinkti žemuogių, kartais ir pati pamiegodavau.
Tekdavo ir karves ganyti. Karves visi gyventojai suvesdavo į bendrą pulką,
o vakare pasiimdavo. Karvių buvo daugiau nei dvidešimt, dar ir avelių būdavo.
Nuo karvės po dieną reikėjo ganyti. Kai nelydavo, tai dar nieko, bet kai lyja ir
šalta, diena atrodo labai ilga. Prisimenu, buvo vienas avinas labai piktas, labai
badydavosi. Atsitraukia atbulas ir puola, aš įlipdavau į medį, bet kiek sėdėsi,
žiūrėk, jau kokia karvė eina į vasarojų, o avinas stovi po medžiu ir neėda. Laukia,
kada išlipsiu. Tai aš iš medžio tiesiai avinui ant nugaros ir joju. Jei neklauso,
kulnais į šonus – ir eina, apjoju ratą ir vėl į medį. Jeigu papuldavo ganyti per
Sekmines, nupindavome visoms karvėms po vainiką ir pririšdavome ant ragų.
Tada ir mama padėdavo. Atsidėkodami žmonės duodavo pinigų po rublį, o kai
kas ir tris. Karvių parginti į namus susirinkdavo daugiausia vaikai. Sueidavo
anksčiau, kad galėtume nors kiek pažaisti. Būdavome visi basi, o ten vieni dagiliai augo – bėgdavome per tuos dagilius nuo vieno lauko krašto iki kito – kas
daugiau kartų nubėgs.
Dar švęsdavome vardadienius. Sueiname keli vaikai, nupiname vainiką,
nesvarbu, ar iš gėlių, ar iš ąžuolo lapų – ką turime, iš to ir piname. Sutemus
nueiname prie varduvininko durų ir pakabiname ant jų vainiką. Jei nėra ant ko
pakabinti, tai įkalame vinį, pakabiname ir pabėgame, kad nežinotų, kas pakabino.
Dažniausiai sužinodavo, nupirkdavo saldainių ar bandelių iškepdavo ir pavaišindavo.
Suaugusieji švęsdavo vardadienius, kartais – ir gimtadienius. Pindavo vainiką arba gėlių puokštę nunešdavo. Gėlių niekas nepirkdavo, visos gėlės būdavo
iš savų darželių. Varduvininkai atsidėkodami pavaišindavo.
Žmonės susieidavo per atlaidus. Didžiausi Ramygaloje Kunigiškių kaimo
būdavo švento Jono ir švento Mykolo atlaidai. Suvažiuodavo žmonės švenčia
giminės daugiausia vežimais, pakinkytais arkliais. Ratuose atlaidus
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Kunigiškių kaimo
žmonių susitikimo
šventė

būdavo uždėta sėdynė, uždengta austa gūnia, su bumbuliukais. Ant sėdynės
tilpdavo du žmonės, dar ir kokį vaiką ant kelių pasisodindavo. Jeigu daugiau
žmonių važiuodavo, tai tupėdavo žemai, už nugaros.
Per atlaidus ant stalo užtiesdavo lininę staltiesę su mezginiais. Pasidarydavo
alaus iš miežių salyklo, o kolūkio laikais, tai ir iš cukrinių runkelių alaus išsivirdavo.
Mat žmonės grūdų nedaug teturėjo. Degtinės nebuvo įpročio
nei pirkti, nei gaminti. Būdavo, iškepa bandelių, papjausto Vytauto Liberio
dešros, padeda sūrio, sviesto, išverda kisieliaus, o jeigu dar išleistuvės į armiją
kokio kumpio gabalą išverda, tai jau ir visas balius. Žmonės Kunigiškių kaime.
dainuodavo, bet girtų nebūdavo; alus nebuvo labai stiprus, 1962 m.
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niekas nepasigerdavo. Dažniausiai giminės nakvodavo. Paklodavo jiems patalus
ant šieno, nes jeigu daug svečių privažiuoja, tai troboje visi netelpa.
Jaunimas susirinkdavo linksmintis pas žmones namuose žiemą, o vasarą
kieme šokdavo, dainuodavo, eidavo ratelius. Vėliau būdavo gegužinės. Parinkdavo
gražią aikštelę pamiškėje. Naktį pakabindavo žibalinę lempą. Aikštelę apkaišydavo
berželiais. Muzikantas grodavo armonika, o jaunimas šokdavo įvairius šokius:
polką, valsą, padispaną, suktinį, svingą. Ir vaikai eidavo retelius ir dainuodavo:
Žydi rožės ir našlaitės; kur tos mūsų lietuvaitės?
Jos parėjo rožes skynę, vainikėlius nusipynę. (2 kart.)
Žydi žirniai ir vikiai, kur tie mūsų jaunikiai!
Jie parėjo bulves kepę, išsipaišę, išsitepę. (2 kart.)
Zuikeli pilkas, tavo kojos ilgos,
Ausys stačios, akys plačios, dantys kaip vargonai.
Nei šen, nei ten daugiau neišlįsi,
Varteliai geležiniai, lenciūgėliai sidabriniai.
Mes ėjom, mes ėjom per aukštus kalnus,
Mes ėjom, mes ėjom per aukštus kalnus.
Ir sutikom du šokėjus: smarkiai kojom sutrepsėjo.
Atdarykit vartelius ir įleiskit šokėjus.
Mes čia šoksim, šokinėsim ir į kitas nežiūrėsim.
Vaikštinėju įsirėmęs, šiaudų kūlį pasiėmęs.
Vaikštinėju įsirėmęs, šiaudų kūlį pasiėmęs.
Kas turi draugą, tas šoka su draugu,
Kas draugų neturi, tas – su šiaudų kūliu.

Nors sunkūs buvo pokario metai, žmonės dainuodavo ir taip:
Gerkim, vyrai, pakol sveiki,
Mums dabar neramūs laikai.
Gali orlaivis atskrist,
Į uzboną bomba krist.
Nuplyšo vyžos ir nuplyšo lopai.
Staline tėveli, kodėl neužlopai?
Pabrango dešros ir kiaušiniai,
Ir nėr žinios, kur jų reikės gaut.
Visus buržujus išnaikinę,
Mes visi eisim ubagauti. (Melodija kaip „Internacionalo“)

Reikėdavo mįsles minti, kiti sekdavo pasakas.
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Iš močiutės Agnieškos pasakojimų
Gyveno toks vaikelis našlaitėlis. Kas ką turėdavo, jam valgyti duodavo. Jis
ganydavo karves. Ir pradėjo dingti vištos tai viename kieme, tai kitame. Nutarė
žmonės nueiti ir pažiūrėti. Nuėję žiūri, – laužas kūrenasi, o jis vištą kepa. Klausia:
„Ką čia darai?“ „Varną kepu.“ „Kad tavo varna labai didelė.“ „Pastipusi.“
Pavasarį Kunigiškių kaime, Pratusių namuose, giedodavo gegužines pamaldas
(mojavą). Visi kaimynai dar ir iš kitų kaimų susirinkdavo į mojavą. Mes, vaikai,
rinkdavomės anksčiau, kad galėtume dar pažaisti. Būdavo, kokį karkvabalį už
kaklo randi parėjęs, o kartais ir per pamaldas tekdavo bėgti į kiemą, kai pajunti,
kad ropoja per nugarą. Žinoma, nuo suaugusiųjų gaudavome pylos. Tačiau vaikai
visi melsdavosi, visi giedodavo.
Mokykloje vaikai būdavo draugiški, dalydavosi vieni su kitais kas ką atsinešęs: obuoliais, riešutais, aguonomis, bandelėmis.
Aš jau buvau trečioje klasėje, kai mokytojas uždavė išmokti daugybos lentelę. Mes su pusbroliu Juozu neišmokome, ir mokytojas paliko mus po pamokų.
Sėdime, mokomės, mokomės ir taip išalkome valgyti, mat nieko nebuvome įsidėję.
Mokytojas turėjo pasidaręs skaitytuvus iš pupų – šonuose baltos, o per vidurį –
tamsiai mėlynos. Gražūs skaitytuvai buvo, bet alkis nugalėjo – suvalgėme visas
pupas. Skaitytuvų neliko, užtat daugybos lentelę gerai išmokome.
Prisimenu, mes dar laikėme kolūkio žąsis. Būdavo, nugenu į pievą, tai jos
ir peša žolę, nugenu prie prūdo – pasimaudo. Labai gražiai nuravėdavo bulves!
Visi kaimynai prašydavo, kad ateičiau su žąsimis bulvių ravėti. Kai tik bulvės
išdygsta, tai jos taip gražiai išrauna visas žoles, o bulvių nelesa.
Pavasarį visos žąsys susiporuodavo. Daugiausia vienas žąsinas ir dvi žąsys,
bet būdavo įvairiai. Buvo viena žąsis kitokios veislės, labai garbanota, nė vienas
žąsinas jos neišsirinko. Buvo dar žąsinas su gumbu ant snapo, tas irgi ilgai vaikščiojo vienas, matyt, negražus, ir žąsys jo nemylėjo. Vieną dieną žiūrim – eina
kartu abu nuskriaustieji.
Rudenį už kelio užaugo dobilų atolas. Fermos vedėjas leido ganyti žąsis
atole. Būdavo, rytą nugeni ir palieki. Ir visą dieną jos ten ganosi, o vakare visas
pulkas viena paskui kitą tokia ilga virtine žygiuoja į namus. Jeigu važiuodavo
mašinos, tai sustodavo praleisti. Viena žąsis pradėjo rudenį dėti kiaušinius, tai
žąsinas ją parveda, patupdo į gūžtą ir vėl nueina prie pulko į dobilieną, o ta
žąsis, padėjusi kiaušinį, sugagena. Žąsinas išgirdęs sugrįžta ir nusiveda tą žąsį
prie pulko.
Dar liūdnesnį atsitikimą pasakojo Juozas Rasiulis. Buvo labai šalta žiema, o
jie su pussesere ėjo į mokyklą, į Ramygalą. Nuo namų iki mokyklos apie penkis
kilometrus. Nebetoli Ramygalos vaikai sušalo. Rado žmonės sušalusius vaikus,
parsinešė namo. Vaikai buvo jau be sąmonės, užkėlė juos ant krosnies, ir vaikai
atsigavo. Gerai, kad dar taip baigėsi.
1944 m. užėjo rusų kareivių įgula ir pradėjo šaudyti į Rasiulių namus padegamosiomis kulkomis. Visus namus sudegino, liko tik klėtis.
Taip pat sudegino ir Jono Pratusio trobesius, liko tik gyvenamasis namas.
Juozo Liberio sūnus Karolis vedė Stefaniją Pratusytę, jiedu susilaukė penkių vaikų: Aldonos, Antano, Kazimiero, Vytauto ir Algimanto. Aldona su šeima
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gyvena Dambavojê, o Antanas su šeima – Kaune.
Kazio šeima gyvena Garuckuose. Vytautas mirė prieš
ketverius metus. Liko namuose vienas Algimantas.
Mano mama vis priimdavo gyventi nuomininkus.
Apsigyvendavo ir su šeimomis, gyvendavo ir vienerius,
ir dvejus, ir trejus metus, įvairiai. Kai matininkai čia
aplink matavo žemę, tai pas mus gyveno vienas, o
valgyti susirinkdavo daugiau: ir penki, ir šeši. Valgyti
mama jiems virdavo.
Buvau jau penktoje klasėje, kai atėjo vienas jaunuolis, neseniai grįžęs iš armijos. Jis buvo kareiviškais
drabužiais, su lagaminu rankoje, prašė, kad mama
išnomuotų kambarį. Mama sutiko, ir jis apsigyveno
pas mus. Dirbo Ramygaloje prie statybų. Nuveždavo
mane į mokyklą ant dviračio kartelės. Ir niekas nepagalvojo, kad tai mano būsimasis vyras Marijonas
Vilius Kiela.
Pagyveno gal per vasarą, bet neišsiregistravo,
nes jeigu prisiregistruos tėvų namuose, tai nebegalės
ištrūkti iš kolūkio, o į kolūkį eiti niekas nenorėjo, nes
ten labai maži atlyginimai buvo.
Jo tėviškė buvo netoli Šilÿ miestelio, taip pat
Kunigiškių kaime. Važiuodamas pro šalį, kartais užsukdavo pas mus. Kartais ir su savo tėvu atvažiuodavo.

Angelė (pirmoje mergaičių
eilėje, centre, trečia iš kairės)
penktoje klasėje su mokytoja
Muriniene

Angelė ir Marijonas Kielos.
1973 m.
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Taip praėjo dar keletas metų, ir vėl jis gavo darbą Ramygaloje, ir vėl pas mus
nuomojo butą. Mes susidraugavome. Jo seserys dvynukės buvo mano metų. Atvažiuodavo ir jos, ir aš pas jas nuvažiuodavau. Ištekėjau dar labai jauna, nespėjau
baigti vidurinės mokyklos. Paskui vakarinėje mokykloje įgijau vidurinį išsilavinimą.
Greitai gimė sūnus Kastytis, po dvejų metų – duktė Laima, paskui – duktė Vilma ir sūnus Mindaugas. Pradėjau dirbti Garuckų pieno priėmimo punkte vedėja.
Auginau vaikus ir dirbau, dar ir gyvulių laikėme. Vyras dirbo Buitinio aptarnavimo kombinate šaltkalviu, vėliau – kepykloje, dar vėliau – pieninėje šaltkalviu
mechaniku. Dirbo ir Greitosios pagalbos vairuotoju. Buvo nelengva: vaikai, darbas.
Mano mama vaikus prižiūrėdavo. Pieno punkte išdirbau dvidešimt trejus metus.
Vyresnieji vaikai jau užaugo. Kastytis įgijo ekskavatorininko specialybę ir dirba
Dambavoje. Laima baigė fotografijos mokyklą, įsidarbino Panevėžyje.
Mes su vyru dabar abu pensininkai. Kaime gyvenant darbo netrūksta. Vyras
dar ir pagroti į repeticijas nuvažiuoja.
Mano darbai labdaringi. Matyt, esu panaši į savo senelį. Esu Ramygalos
švento Jono Krikštytojo parapijos „Caritas“ vedėja. Dalijame labdarą, maisto
produktus, gautus iš Europos Sąjungos intervencinių atsargų nepasiturintiems
asmenims. Prieš šv. Kalėdas parduodame „Carito“ žvakutes ir perkame maisto
vargstančioms šeimoms.
Labai seniai, aš vos prisimenu, stovėjo Kunigiškių kaime senas kryžius.
Prieš trylika metų nutarėme su Liberiais pastatyti toje vietoje paminklą. Jie atsivežė gražų akmenį, aš užsakiau lentelę su užrašu: Kunigiškių kaimo atminimui,
Prie Kunigiškių kaimo paminklo Angelė ir Marijonas Vilius Kielos
(dešinėje), duktė Vilma su vaikais Nerijumi ir Vaida, kaimynas
Algis Liberis (kairėje)
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Angelė Kielienė su
sūnumi Mindaugu
ir anūkais

A. Kielienės vaikai ir
anūkai dirba laukuose

pritvirtinom kryželį. Susirinko Kunigiškių ir kitų kaimų žmonės. Kunigas Saulius
Kalvaitis aukojo šventas Mišias bažnyčioje už Kunigiškių kaimo gyvuosius ir
mirusiuosius. Pašventino paminklą. Žmonių susirinko daug. Visi prisivežė vaišių,
šoko, dainavo, smagu buvo.
Mūsų krašte auga lapuočiai miškai, jeigu spygliuočių ir yra, tai jie neseniai
pasodinti. Pavasarį, kai ievos pražysta, tai ir žibučių pilni miškai, ir plukių žydi
baltų ir geltonų. Vėdrynai taip pat gražiai žydi.
Kol dar nebuvo nusausinta, tai ir Kunigiškių kaime buvo toks raistelis. Ir
mėlynių, ir bruknių ten augo, o ant kelmelių ir spanguolių galima buvo rasti.
Gervuogių tai ir mūsų krūmuose būdavo.
Gyvūnų dabar sumažėjo. Kiškį kur ne kur gali pamatyti. Niekur nebesimato
gražuolių briedžių. Anksčiau, būdavo, nuvažiuoju pas karves, stovi toks didžiulis
dideliais ragais. Stovi ir žiūri. Jie taikūs, negirdėjau, kad ką nors būtų užpuolę.
Kunigiškių kaime dabar belikusios tik trys sodybos. Kiurų sodyboje niekas
nebegyvena, Liberių sodyboje gyvena vienas Algimantas, o mūsų – aš, mano
vyras ir sūnus Mindaugas.
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Kuršių kaimo istorija
Alvydas Malinauskas

Jau 1585 m., prieš 426 metus, pirmą kartą istoriniuose Kuršių dvaro
šaltiniuose minimi Budriónys, Jovaiša¤, Kùtiškiai, Paįstrýs, griuvėsiai
Ku»šiai, Linkãučiai, Šve¹tupiai, Žaliapu»viai, ¨riškiai.
Kuršių kaimas (Ramôgalos seniūnijoje, Pånevėžio rajone) įsikūręs abipus
kelio Ramygala–Dani¿nai, 5 kilometrai nuo Ramygalos. Po karo Kuršiai buvo
apylinkės centras, 1963 m. prijungtas prie Vadõklių apylinkės. Anksčiau, t. y.
1923 metais, Kuršių kaime buvo 25 ūkiai, 127 gyventojai. 1959 m. kaime gyveno
43 žmonės, 1985 m. – 34, o 2001 m. – jau tik 24. Dabar, t. y. 2011 m., paaiškėjo, kad jau liko tik apie dešimt gyventojų ir penkios sodybos, iš jų tik dviejose
gyvena senieji Kuršių kaimo gyventojai; kitose – naujakuriai, tik dabar jas įsigiję
ir atsikėlę iš kitur.
Važiuojant iš Ramygalos į Daniūnus, dešinėje kelio pusėje, pietiniame Kuršìlės
upelio krante, stūkso dvaro griuvėsiai, apsupti apleisto parko. Tai viskas, kas
liko iš Kuršių dvaro. Jau ankstyvais pokario metais dvaras buvo negyvenamas.
Kuršių dvaras dabar, galima sakyti, visai sunykęs.
Istorijos puslapiuose dvaras minimas 1862 m. Tada dvarą valdė Blaudzevičius. 1877 m. paveldėtoja tapo Marija Blaudzevičiūtė. 1882 m. dvarui priklausė
daug žemės ir miško. 1903 m. Kuršių dvare gyveno net 132 gyventojai. 1923 m.
čia buvo likęs tik vienas kiemas su penkiais gyventojais. Tuomet dvaro savininkė
buvo Vanda Tenišovienė. Ji dvarą buvo gavusi kaip tėvo palikimą. Nacionalizuo702
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Kuršių pradinė
mokykla. 2011 m.

Šiame pastate veikė
Daniūnų pradinė
mokykla

jant dvarą 1940 m., savininkei V. Tenišovienei buvo 60 metų. Dvare gyveno tik
septyni kumečiai. Pagal to meto aprašymą, „... dvaras labai senas. Jo rūmas didelis,
mūrinis ar tinkuoto medžio. Išorinė išvaizda silpna, o viduryje dar menkesnė.“ 1940 m.
lapkričio 25 d. protokole pažymėta, kad dvaro valda išdalyta šešiolikai naudotojų.
Gyvenamasis namas ir sodyba numatyta skirti Kuršių pradinei mokyklai. Tačiau
karas planus pakoregavo. Po karo dvaras tapo niekieno. Todėl ir sunyko visiškai.
Pokario metais Kuršių kaime buvo įkurta pradinė mokykla mediniame pastate prie kelio. Toje mokykloje ir aš, Alvydas Malinauskas, mokiausi 1949–1953 m.
Plečiant Daniūnų gyvenvietę, mokykla perkelta į gyvenvietės namą. Vėliau buvo
pastatytas mūrinis mokyklos pastatas, bet jau Daniūnų kaimo teritorijoje, todėl ir
pavadinimas pasikeitė: mokykla iš pradžių pavadinta Daniūnų pradine mokykla,
o vėliau – Ramygalos gimnazijos Daniūnų skyriumi. Dabar jis jau nebeveikia.
Mokykloje 2011 m. gruodžio 23 d. įkurta biblioteka, o mokytis vaikai vežami
autobusiuku į Ramygalą. Senasis mokyklos pastatas privatizuotas. Pasikeitė jau
keli šeimininkai (visi nevietiniai); dabar pastatas vėl pradedamas remontuoti, bet
kažin kada bus baigta, nes statybinės medžiagos išmėtytos, viskas apaugę žole.
Tačiau dar yra žmonių gyvenančių ar gyvenusių Kuršių kaime.
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Danguolė Deveikytė-Žižiūnienė,
gim. 1931 m. gruodžio 23 d. A¹ciškyje, lietuvė, katalikė, papasakojo: Kuršių
kaime gyvena ji nuo 1963 m. Tėvas
Petras Deveikis – statybininkas, motina
Pranė Deveikienė – siuvėja. Danguolė
turėjo vieną seserį Aldoną, bet ši jau
mirusi. Vyras Algirdas Žižiūnas gimė
1931 m. Mirė prieš 20 metų. Turi dvi
dukras: Jolantą, gimusią 1965 m., ir
Algę, gimusią 1956 m., jau turinčias
savo šeimas. Danguolės duktė Algė
Šedienė gyvena kaimyniniame Daniūnų
kaime, o kita duktė – Jolanta Liuber
tienė – gyvena ir dirba pardavėja Kaune. Vyro Algirdo tėvai ir seneliai buvo
Danguolė Deveinytė-Žižiūnienė, gyvenanti
vietiniai Kuršių kaimo gyventojai.
D. Žižiūnienės manymu, Kuršių Kuršių kaime
kaimo pavadinimas kilęs nuo Kuršelės
upelio, tekančio per kaimą, pavadinimo. Akmeninis kryžius prie D. Žižiūnienės sodybos
Dabar šis upelis Daniūnų kaimo teritorijoje užtvenktas. Taip atsirado Daniūnų tvenkinys. Šalia jo organizuojamos
įvairios šventės, koncertai. Upelis pro
Kuršių kaimą teka sena vaga, bet šiuo
metu labiau panašus į griovį. Kuršių ir
Daniūnų gyventojai per šventes važiuoja į Ramygalos bažnyčią autobusu arba
juos nuveža kaimynai. D. Žižiūnienė
pasakoja, kad Kuršių kaime belikusi
tik jos, Povilo Pečeliūno tėvų (dabar
čia gyvena Janina Kintienė), Virginijaus
Nikštelės (jis nusipirko Varno sodybą) ir
Rimo Pakelčio, vadinamo atsiskyrėliu,
sodybos. Dar yra negyvenama Dargužių sodyba, kurią prižiūri jų vaikai
su šeimomis. Jie gyvena Daniūnų gyvenvietėje. Danguolės žodžiais tariant,
Kuršiai miršta.
D. Žižiūnienės sodybos kieme
stovi akmeninis kryžius su iškaltu vos
įskaitomu užrašu. Tas kryžius seniau
stovėjo prie kelio Ramygala–Daniūnai,
buvo aptvertas tvorele ir prižiūrimas
vietinių gyventojų. Sovietų okupacijos
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metais, platindami kelią, mechanizatoriai norėjo tą kryžių nugriauti, bet, priprašyti Algirdo Žižiūno tėvo, atvežė jį ir pastatė (aišku, ne veltui) prie jų namo.
Čia jis tebestovi ir dabar. Kaip pasakoja Danguolės kaimynai, tas kryžius buvo
pastatytas 1922 m. už vietinių jaunųjų Kuršių kaimo gyventojų paaukotas lėšas.
Daugiausia paaukojusiųjų inicialai iškalti kryžiaus apatinėje dalyje. Gaila, kad
vietiniai gyventojai nebeatmena visų, net ir dosniausiai aukojusiųjų, pavardžių.
Užrašas paveiktas gamtos sąlygų, bet dar kol kas įskaitomas.
Danguolė pasakoja, kad jos vyro tėvas sakęs, jog ir jis paaukojo lėšų kryžiui statyti.
Netoli nuo D. Žižiūnienės namų, kaimynystėje, gyvena Rimas Pakeltis. Jis
keisto charakterio žmogus, nenori su niekuo bendrauti. Ypač gabus įvairiausiems
medžio darbams.
Apie R. Pakelčio gyvenimą sklando daugybė legendų. Pabandžiau ir aš
pasikalbėti su juo, bet niekaip nepavyko. Du kartus buvau nuvykęs, bet namo
durys užrakintos, niekas vidun neįleidžia. Tačiau pavyko rasti laikraštyje ,,Lietuvos
rytas“ straipsnį apie R. Pakelčio gyvenimą ir veiklą.

Auksarankio pasaulis uždaras kitiems
Keistuolio menininko darbai traukia žmonių akis, tačiau jis pats šalinasi ir prašalaičių,
ir kaimynų.
Važiuojantieji į netoli Ramygalos esančius Daniūnus neretai stabteli prie ant
Kuršių ir Daniūnų ribos gyvenančio 50 metų R. Pakelčio sodybos. Žmonių akis traukia
į šalia vyriškio namų augantį ąžuolą įkelta mėlyna cerkvė su geltonais bokšteliais, sode
įrengti gandralizdžiai su mediniais gandrais, dekoratyvinis pasakų namelis, kiti drožiniai.
Atsiranda norinčiųjų susipažinti su sodybos šeimininku, kurį mano esant tautodailininką: gal jis galėtų ką nors išdrožti pagal užsakymą. Tačiau atvykėlių laukia
nusivylimas. R. Pakeltis ne tik niekuomet nelaukia svečių ir neatidaro jiems durų, bet
ir pats šalinasi žmonių, netgi vietinių.
Keistuolį kaimas laiko šviesuoliu. Pamatęs prie savo namų artėjant kokį žmogų,
R. Pakeltis užsirakina troboje, o užkluptas kieme viską meta ir bėga slėptis į daržinę.
„Panevėžio ryto“ žurnalistams, nors ir lydimiems R. Pakelčiui pažįstamų Ramygalos
seniūnijos darbuotojų, pas jį į svečius įsiprašyti irgi nepavyko. Daniūniečiai žino vyriškio
būdą ir nelenda per prievartą bendrauti.
„Jis – savotiškas mūsų kaimo turtas, šviesulys, nors ir keistuolis“, – sakė kaimo
žmonės. Anksčiau, jei vietiniai turėdavo kokį reikalą į R. Pakeltį, kreipdavosi per jo motiną
Marijoną Pakeltienę, tačiau jau pora metų ji mirusi. Tiesa, keistuolis menininkas visiškai
nuo žmonių neatsiriboja. Jis iš vytelių pina krepšius ir juos pardavinėja.
Pasak Daniūnų gyventojų, cerkvę ąžuole R. Pakeltis pasistatė prieš daug metų. Jam
cerkvės gražesnės už bažnyčias. Žmonės anksčiau matydavo R. Pakeltį, lipantį kopėtėlėmis
į cerkvę. Ten jis pabūdavo ilgokai. Daniūnų bendruomenės pirmininkas Valentinas Osipovas praėjusią vasarą atkreipė dėmesį, kad drožėjas laiką leidžia nebe cerkvėje, o atokiau
nuo kelio, sode, medyje įrengtame namelyje. „Gal jam tikrai žmonių dėmesys per sunki
našta?“ – svarstė pirmininkas. Daniūnų kaimo gyventojams patinka, kad R. Pakeltis
negeria, nerūko. Kai prieš porą metų mirė motina, sūnus ją gražiai palaidojo čia pat,
namų kieme. Prie kapo pastatė savo paties išdrožtą kryžių. Tuomet jo giminaičiai ant kojų
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sukėlė policiją. Pareigūnams keistuolis savo poelgį paaiškino paprastai. „Nenorėjau, kad
mama kapuose kartu su pijokais gulėtų“, – sakė jis. Vis dėlto vėliau Pakeltienės palaikai
amžinojo poilsio buvo perkelti į Ramygalos kapines. Mirus motinai, kuklioje R. Pakelčio
sodyboje niekas nepasikeitė, – ji liko tokia pat tvarkinga, kaip ir buvo. Kaime retai kur
rasi namus, kurių kieme nesimėtytų visokių jau nebenaudojamų buities apyvokos daiktų,
gelžgalių, nekėpsotų lentgalių krūva. R. Pakelčio namuose viso to nėra. Drožėjas savo
sodybą sugeba užlaikyti ypač tvarkingą. Moteriškų rankų, akivaizdu, jis nepasigenda. Dailiosios lyties atstovių R. Pakeltis ypač vengia. Po R. Pakelčio motinos mirties jo namuose
apsilankęs Ramygalos seniūnas Valdas Chirv buvo nustebintas dar niekur jam nematyto
interjero. Vieną namo sieną drožėjas buvo meniškai išdekoravęs samanomis, papuošęs raižiniais. Pavasarį, kai kaimiečiai į laukus išvažiuoja traktoriais, R. Pakeltis iš tvarto išsiveda
didžiulį jautį – juo susiaria žemę, susiveža šieną. Kalbama, kad su gyvūnais vyras elgiasi
gražiai – kaip su žmonėmis. Kai veterinaras R. Pakelčiui patarė nusenusią karvę atiduoti
skerdyklon, šis nesutiko. Laukė, kol pati nugaiš. Atsiskyrėlis buvo priglaudęs ir gandrą,
bet vaikai jį užmušė.
Žmonės pasakojo, kad prieš keletą metų R. Pakeltis miške buvo pasistatęs namelį
su užrašu: „Čia gyvena džiunglis“. Tame namuke kartais jis praleisdavo kelias dienas.
R. Pakelčio išdrožtų darbų galima pamatyti ne tik jo sodyboje. Savo drožinių jis yra
padovanojęs mokykloms, vaikų darželiams. Vietos girininkui savamokslis menininkas
prieš keletą metų išdrožė žmogaus ūgio girinį, medinius šviestuvus. Kaimo žmonės
gerbia R. Pakelčio pasirinkimą gyventi atsiskyrėlio gyvenimą, bet kartu ir apgailestauja.
„Auksines rankas ir gerą širdį turi žmogus. Tik gaila, kad į savo pasaulį nenori nieko
įsileisti“, – kalbėjo Daniūnų gyventojai.
Taip buvo 2008 metais (lrytas.lt-2008-02-28, I. Smalskienė).
Dabar cerkvės medyje jau nebėra, 2011 m.
Iš Kuršių kaimo kilęs ir Lietuvoje žinomas disidentas, daug nukentėjęs
nuo sovietų valdžios represijų, Povilas Pečeliūnas. Jo tėvų sodyba dar ir dabar
tebestovi Kuršių kaime, tik joje gyvena kiti. Jų sodybą buvo nupirkęs Bronius
Varnas, bet 1985 m. iš jo nupirko Janina Kintienė, kuri ir dabar gyvena tame
name su sūnumis.
P. Pečeliūnas gimė 1928 m. gegužės 17 d. Kuršių kaime, Panevėžio apskrityje.
1949–1952 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Jam siūlė
toliau studijuoti aspirantūroje (dabar – doktorantūra), tačiau kadangi nepriklausė
nei komjaunimui, nei komunistų partijai, jo kandidatūros buvo atsisakyta. Plačiai
išvystę savilaidos darbus, aštuntojo dešimtmečio pabaigoje P. Pečeliūnas ir Vytautas Skuodis pradėjo įgyvendinti itin rizikingą sumanymą – įrengti pogrindžio
spaustuvę. Pasak Vytauto Skuodžio,
„net ir vieta spaustuvei, padedant kunigui Pranui Račiūnui, jau buvo surasta Suvalkijos
miškuose. Povilas Pečeliūnas gavo beveik visus prietaisus, reikalingus tokiai spaustuvei.
Turėjome tik rasti patikimą žmogų. Spaustuvės planuose buvo numatyta išleisti keletą
proklamacijų ir tūkstančio egzempliorių tiražu išspausdinti slaptuosius Molotovo–Ribentropo susitarimų dokumentus“.
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1979 m. lapkričio 24 d. P. Pečeliūno bute KGB
atliko kratą. Po to jis dar keletą kartų buvo iškvietas
į saugumą, KGB žadėjo jam ir gerą butą, ir gerai
apmokamą darbą, jei papasakotų apie pogrindinės
spaudos leidėjus.
1980 m. sausio 9 d. P. Pečeliūno namuose vėl
buvo atlikta krata, o jis pats suimtas. Kratai vadovavusio KGB tardytojo Marcinkevičiaus paklaustas, kodėl
jis taip neapkenčia sovietų valdžios, P. Pečeliūnas
atsakė: „Ne sovietų valdžios neapkenčiu, bet neteisybės.“
Tardymai užtruko beveik metus, prie jo bylos
buvo prijungta ir V. Skuodžio bei Gintauto Iešmanto
byla. Apie KGB tardymo metodus P. Pečeliūnas užsiminė teisme savo paskutiniame žodyje:

Povilo Pečeliūno tėvų
sodyba Kuršių kaime
Atminimo lenta ant
P. Pečeliūno tėvų sodybos
sienos

„Per dieną kartais tardydavo net tris kartus. Žmogui su
mano sveikata tai gana sunku pakelti. Negavau jokios
medicininės pagalbos, nors kreipiausi ne kartą.“
Prieš pat teismą jis paskelbė bado streiką. Nesėkmingai bandydama sukompromituoti, KGB jam buvo paskyrusi ir psichiatrų apžiūrą, tačiau jų išvada buvo aiški:
P. Pečeliūnas – sveikos mąstysenos, griežtai logiško mąstymo būdo.
Teismas prasidėjo 1980 m. gruodžio 15 d. Bylą sudarė 24 tomai medžiagos. Nors buvo skelbiama, kad teismas vyks atvirai, tačiau, kaip ir visi politiniai
procesai, jis vyko už uždarų durų. Į teismo salę buvo įleidžiami tik artimiausi
giminės.
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Visi trys kaltinamieji ir per tardymus, ir teisme atsisakė teikti kokių nors
parodymų apie pogrindinę veiklą. Teismas truko vos savaitę, ir jau 1980 m. gruodžio 22 d. buvo paskelbtas nuosprendis. Jame teigiama, kad Povilas Pečeliūnas,
Vytautas Skuodis ir Gintautas Iešmantas „... padarė itin pavojingus valstybinius
nusikaltimus“; „siekdami sukompromituoti sovietų valdžią, Lietuvoje vedė antitarybinę
agitaciją ir propagandą“. P. Pečeliūnui buvo skirti treji metai laisvės atėmimo, atliekant bausmę griežto režimo lageryje, ir penkeri metai tremties.
Atlikti bausmės P. Pečeliūnas buvo išvežtas 1981 m. sausio 9 d. Kalėjo
Permės 35-ajame lageryje. Iš lagerio jis rašė į Lietuvą: „Aš apskritai savo likimu
nesiskundžiu. Kai sąžinė rami, kai širdyje gera, visa kita – niekai. Svarbu visur ir visada
būti žmogumi.“ Lageryje kalėjo su garsiais Rusijos disidentais: Jurijumi Orlovu,
Ščeranskiu ir kt. Už dalyvavimą bado streike pusnuogis per didžiausius šalčius
buvo uždarytas į karcerį. Po to iškart išsiųstas į tremtį – į Síbiro šiaurę. Tiumênės
srities Igrímo gyvenvietėje jis išbuvo penkerius metus.
P. Pečeliūnas lageryje ir tremtyje atliko visą bausmę – iš viso 2 920 dienų. Į Lietuvą grįžo 1987 m. spalio 25 d. Nors ir sunkiai sirgo, iškart įsitraukė į
politinę, šį kartą jau ne pogrindinę, veiklą. Ėmė aktyviai rūpintis kitų politinių
kalinių išlaisvinimu, įkūrė Politinių kalinių gelbėjimo komitetą, tapo šio komiteto
pirmininku. Kartu su bendražygiais dabartinėje Katedros aikštėje organizavo bado
streiką, reikalavo išlaisvinti tebekalinamus politinius kalinius ir tremtinius.
1988 m. sausio 21 d. gavo šaukimą į KGB, tačiau kategoriškai atsisakė ten
vykti ir pareiškė: „Į šiuos rūmus mane nuvešite tiktai su retežiais ant rankų, laisvanoriškai neisiu – neturiu ką ten kalbėti.“
G. Iešmantas atsimena Atgimimo laikotarpį:
„Paskutiniais metais Povilas Pečeliūnas būdavo visur, kur tik vyko kova už laisvę. Jis
buvo vienas ir iš pirmojo viešo Vasario 16-osios dienos minėjimo organizatorių. Minėjimas,
kuriame dalyvavo daugiau kaip 10 tūkst. žmonių, 1988 m. įvyko dabartinėje Katedros
aikštėje. 1988 m. liepos 9–10 d. Låtvijoje įvykusiame Sovietų Sąjungos tautų nacionalinio
demokratinio sąjūdžio Pabaltijo respublikų atstovų pasitarime Povilas Pečeliūnas, kaip
Lietuvos atstovas, buvo išrinktas į Prezidiumą.“
P. Pečeliūnas aktyviai dalyvavo atkuriant istorinę Lietuvos demokratų partiją (toliau – LDP), buvo jos idėjinis vadovas. Ši partija tapo pirmąja Lietuvoje po
1944 m. įkurta politine partija. Atkuriamoji LDP konferencija 1989 m. vasario 5 d.
vyko P. Pečeliūno bute. Konferencijos pirmininkas buvo P. Pečeliūnas. Jis priklausė
ir partijos Politinei organizacinei tarybai. Kartu su Jonu Gelažiumi parengė pirmąją
LDP programą, patvirtintą 1989 m. liepos mėn. Vilniuje įvykusiame LDP suvažiavime. Jame P. Pečeliūnas buvo išrinktas į pirmąjį Partijos tarybos prezidiumą.
P. Pečeliūnas taip pat daug dirbo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Vilniaus
miesto taryboje, svečio teisėmis aktyviai dalyvavo Lietuvos TSR Aukščiausiosios
Tarybos sesijose. Buvo kviečiamas sakyti kalbas mitinguose, rašė į 1988 m. pradėtą
leisti LDP laikraštį „Vasario 16-oji“.
1989 m. pabaigoje P. Pečeliūnas kartu su bendražygiais organizavo referendumą, kad sovietinės armijos kariams nebūtų leista dalyvauti Aukščiausiosios
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Tarybos ir Vietinių tarybų rinkimuose, taip pat inicijavo Konstitucijos 6-o straipsnio pakeitimą dėl daugiapartinės sistemos įteisinimo, o tai reiškė vienpartinio
valdymo pabaigą.
P. Pečeliūnas kandidatavo ir į Aukščiausiosios Tarybos rinkimus, tačiau
1990 m. vasario 23-iąją – dieną prieš pat rinkimus – mirė. Kaip atsimena G. Iešmantas, „... į laidotuves susirinko, regis, visa Lietuva“. P. Pečeliūnas buvo eruditas,
bibliofilas, bendravo su daugeliu to meto intelektualų. Pasak G. Iešmanto, „... nuolatinis judėjimas, bendravimas su žmonėmis buvo Povilo gyvenimo stichija“ (www.
savilaida.lt).
Draugai vis prisimena, kaip 1990 m. per rinkimus į Atkuriamąjį Seimą
kandidatuojantis žymus rezistentas P. Pečeliūnas sulaukė anoniminio skambučio
su klausimu: ,,Ar dar nenumirei?“ Po kelių dienų jis išties mirė nuo tos pačios
„ligos“, kuria vėliau ,,persirgo“ ir Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka.
Prisimena buvusi Kuršių pradinės mokyklos mokytoja Marija Sereikienė:
„Gražiausios vaikystės dienos prabėgo gimtajame sodžiuje, prie Vadoklių, netoli Ramygalos, Panevėžio rajone. Rūpestinga mama, darbštus tėvelis ir mes, dvi dukros. Mus leido
mokytis. Tik karui prasidėjus viskas pasikeitė. Buvo baisu netekus mamos. Tada man
buvo penkiolika. Nerūpestinga vaikystė pasibaigė.“
Mergina mokėsi, baigė gimnaziją. Paskui – mokytojų kursai ir pirmasis
savarankiškas darbas Kuršių kaime, netoli Ramygalos:
„Mokiau vaikus ir maniau atradusi savo pašaukimą – taip man patiko. Rengiau egzaminams ir vyresnius vaikus. Vienas jų buvo Povilas Pečeliūnas, vėliau tapęs garsiu
disidentu“ (http://www.up.lt/straipsniai/skaitykite/?article_id=1704).
Apie savo dėdę Povilą Pečeliūną pasakoja signataras Saulius Pečeliūnas:
„Kiekvienas į politiką ateina vis kitaip. Nėra vienodo kelio dviem žmonėms. Mane labiausiai pastūmėjo į ją mano dėdė Povilas Pečeliūnas, kurio istorija labai įdomi. Rinkimai
buvo vasario 24 d. Dėdė pasitraukė iš rinkimų kovos vasario 23 d. Jei ne jo mirtis, jis
tikrai būtų signataras, jo visas gyvenimas buvo paskirtas tikslui – atkurti Lietuvos Nepriklausomybę. Jo mirtis turėjo didelę įtaką visai Lietuvos istorijai. Tai žmogus, kalintas
lageryje už pogrindinę literatūrą – buvo išleidęs almanachą „Alma mater“ (4 tomus po
100 puslapių), skirtą Universiteto 400 metų jubiliejui. Tai pogrindyje išleistas leidinys
su tam tikra simbolika. Už tai Povilas Pečeliūnas atbuvo lageriuose aštuonerius metus.
Tai buvo žmogus, paskatinęs mane tęsti pradėtą darbą, stengtis įgyvendinti jo
pagrindinį siekį. Praktiškai tai įvyko per 1980 m. teismą, kai dėdė buvo nuteistas ir
išsiųstas į lagerį. Jau tada giminės pasąmonėje buvo: jei dėdė išeina į lagerį, tai kažkas
turi jį pakeisti. Taip mes su žmona po truputį įsitraukėme į politiką. Prasidėjo Sąjūdis,
pasidarė lengviau, kaip tik dėdė grįžo iš lagerio, jis irgi įsitraukė į Sąjūdį“ (www.lrs.
lt/signatarai).
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Išnykusio Kuršių
kaimo ūkinių pastatų
griuvėsiai. 2011 m.

Kuršių kaimas dabar beveik jau išnykęs. Likę tik keli sutrešę trobesiai,
kuriuose gyvena senyvo amžiaus žmonės, labai prisirišę prie savo kaimo ir nenorintys, o gal ir neturintys kur išvažiuoti gyventi kitur.
2008 m. vasarą kaimas buvo atgijęs. Kaime atsirado daug vaikų ir jaunimo,
visur girdėjosi vaikiški balsai, vaikų klegesys. Taip buvo atsitikę dėl Ramygalos
gimnazijos moksleivių iniciatyvos.
2007 m. pabaigoje septynios merginos ir vienas vaikinas, visi Ramygalos
gimnazijos gimnazistai, ėmėsi iniciatyvos ir paruošė pagal ES programos „Veiklus
jaunimas“ finansuojamą metų trukmės projektą „Kuršių legenda“. Iniciatyvinę
grupę „Kuršiukai“ sudarė jos vadovė Eglė Adašiūnaitė, Raimonda Buliauskaitė,
Deimantė Gutauskaitė, Lauryna Vaitkutė, Urtė Virbalaitė, Karolina Butkutė, Oksana Kociūba ir Marius Katinas. Laimėję šį projektą ir gavę pinigų iš Europos
Sąjungos fondų, atostogaujantys vaikai užsimojo apleistoje sodyboje vien iš smėlio
ir vandens pastatyti įspūdingą statinį.
Man pasisekė susisiekti ir pabendrauti su tos grupės lydere E. Adašiūnaite. Ji papasakojo apie ES programą „Veiklus jaunimas“ ir iniciatyvinę grupę
„Kuršiukai“.
E. Adašiūnaitė, gim. 1991 m. Ramygaloje, yra
lietuvė, katalikė. 2010 m. baigė Ramygalos gimnaziją
ir įstojo mokytis į Tarptautinių santykių ir politikos
mokslų institutą prie Vilniaus universiteto. Turi vieną
jaunesnįjį brolį. Ji – iniciatyvinės „Kuršiukų“ grupės
lyderė. Apie projektą papasakojo daug įdomių dalykų. Pagrindiniai tikslai buvo šie: vietinio jaunimo
ir bendruomenės aktyvinimas ir įtraukimas į veiklą,
tolerancijos ugdymas, pasitikėjimo savimi, darbo komandoje, lygių galimybių skatinimas (lyčių ir socialiniu, ekonominiu, geografiniu atžvilgiu). Projekto metu
dalyviai įgijo naujų įgūdžių, organizacinės veiklos ir Projekto „Kuršių legenda“
vadovė Eglė Adašiūnaitė
komandino darbo patirties.
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Pagrindinė projekto veikla – smėlio pilies statyba, tinklinio aikštelės įrengimas
ant smėlio, dalyvių kūrybiškumo pristatymas istoriniame kontekste.
Aikštelė buvo skirta vietinio jaunimo laisvalaikiui. Abi pagrindinės projekto veiklos sritys buvo pristatytos vietinei bendruomenei; bandyta ją sudominti,
įtraukti į projektinę veiklą. Ne kartą vyko projekto pristatymo renginiai, pasiektų
rezultatų aptarimas. E. Adašiūnaitė papasakojo:
„Buvome naujai susibūrusi jaunimo grupė, kurios nariams kilo idėja – praturtinti jaunimo laisvalaikį kaime. Mums patiems pasidarė smalsu, kodėl mūsų gyvenamosios vietovės
apylinkėse yra netikėtų pavadinimų. Tad nusprendėme arba įminti šias paslaptis, arba
„sukurti joms pagrindą“, t. y. sukurti legendą ir užtikrinti jos tęstinumą.
Projektas, kaip ir buvo planuota, prasidėjo 2007 m. gruodį. Naujiesiems metams
prasidėjus pasinėrėme į Kuršių kaimo legendos paiešką. Kreipėmės į Petrą Juknevičių (Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistą paveldui), mokyklos Kraštotyros
muziejaus vadovę, istorikus, klausinėjome Kuršių kaime gyvenusių žmonių giminaičių,
tačiau už nieko nepavyko užsikabinti. Taigi nutarėme legendą sukurti patys.“
Sukurti kaimo istoriją merginos paprašė Ramygalos gimnazijos mokinių. Šie
nusprendė, kad Neptūnas į Panevėžio rajoną ištrėmė nepaklusniausius, vien dėl
pinigų žuvį gaudžiusius pamario krašto žvejus.
Projekto metu dalyviai daugiausia mokėsi darbo komandoje patirties: dalytis užduotimis ir atsakomybe, mokytis laiko ir darbų planavimo. Dalyviai turėjo
galimybę geriau pažinti save ir kitus. Mokėsi, kaip įtraukti vietos bendruomenę
į siūlomą veiklą. Eglė toliau pasakojo:
„Džiaugiamės ir kartu stebimės, kad tai pavyko labai gerai. Sulaukėme daug susidomėjimo,
įvairios dalyvių veiklos. „Kuršiukai“ turėjo pasiruošti pilies statymui, projekto pristatymo
renginiui, pasiskirstyti atsakomybe už „techninių“ darbų organizavimą (smėlio atvežimą,
informacijos apie projektą stendo maketavimą, informacijos pateikimą ir kt.), finansų planavimą ir apskaičiavimą. Gaila, kad ne visada paminėti dalykai buvo svarbūs kiekvienam
iniciatyvinės grupės nariui. Išmokome ir negerų dalykų, pvz., „nusimuilinti“ ar „kabinti
makaronus“, bet tik kartais. Džiaugiamės, kad „Kuršiukų“ komanda nepasikeitė, kokia
susibūrė tik pradėjus vykdyti projektą, tokia ir liko. Kiekvienas įgijo gyvenimiškų įgūdžių ir naujos patirties. Projekto metu dalyviai tapo labiau pasitikintys savimi ir kitais,
patikrino draugus, nes buvo ir keletas netikėtų, kritinių situacijų. Taigi šis projektas
suteikė daug neįkainojamos patirties ir naujų žinių. Galutinio įsivertinimo seminaro metu
iniciatyvinės grupės nariai pabrėžė, kad patys išmoko ir išmokė kitus tolerancijos, suteikė
lygių galimybių visiems projekto dalyviams.
Šis projektas paveikė ir jaunimą, ir bendruomenę, nes buvo įtraukti į veiklą. Buvo
džiugu, kad visi pradėjo atpažinti projekto dalyvius: „A, ... čia tie „kuršiukai“. Tai kaip
sekasi pilį statyti?“
Į veiklą buvo įtraukta ir vyresnių žmonių. Pas juos lankytasi ieškant Kuršių
legendos. Nustebino ir kartu nudžiugino, kad jau projektui įpusėjus ir sulaukus
žiniasklaidos dėmesio, buvo gauta žinutė, kad viena garbingo amžiaus moteris
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norėtų papasakoti savo legendos variantą. Iš tiesų tai buvo jos anūkės žinutė,
nes močiutė jau akla. Pokalbis buvo labai įdomus potyris. Džiugino atsiliepimas
į „Kuršiukų“ projektą, o moteris džiaugėsi iniciatyva. Ji net išvardijo daugybę
kaimelių, kuriuos taip pat, jos manymu, reikėtų atgaivinti.
Manoma, kad jaunimui buvo padarytas didžiulis poveikis, nes po stovyklos
ir tinklinio aikštelės pristatymo renginio sulaukta daug klausimų, ar kitą vasarą
bus daroma kas nors panašaus. Beliko tik atsakyti klausimu: „Ar nenorėtum ko
nors panašaus kitą vasarą padaryti pats?“ Na, ir tėveliams buvo smagu: jie žinojo, kad jų vaikai nesišlaisto gatvėmis, neišdykauja iš nuobodulio, o turiningai
ir naudingai leidžia laiką.
Taigi „kuršiukai“ ir vietinis jaunimas bendradarbiavo dėl vieno gražaus
tikslo, kurį pasiekė. O bendruomenė ne tik sužinojo apie „kuršiukus“, išgirdo
Kuršių kaimelio legendą, bet ir pasigrožėjo pilimi, nuostabiu renginiu-pristatymu;
smagu buvo dalyvauti ir varžybose.
Projekto vykdymo metu vyko du projekto pristatymai (pilies pristatymas –
kultūrinis vakaras ir tinklinio ant smėlio varžybų diena); buvo supažindinta su
projekto idėja, tikslais, vykdytojais ir rėmėjais. Pristatymo renginių metu dalyvaujantiems žmonėms buvo įteikti lankstinukai su informacija apie projektą ir
jo rėmėjus. Į šiuos renginius buvo kviesta vietos bendruomenė, seniūnijos ir Panevėžio rajono savivaldybės, žiniasklaidos atstovų. O kadangi pagrindinė veikla
vyko vasarą, sulaukta dėmesio net iš kelių rajono laikraščių ir televizijų, net ir
iš pačios „Panoramos“!
Kadangi pasirinkta legenda nelabai tiko teatralizuotam pristatymui, buvo sumanyta legendą papasakoti dainuojant. Tam pasitelkti viešieji ryšiai, o, prisigaudžius
grojančių ir dainuojančių jaunuolių, „Kuršių“ legendą galima buvo padainuoti.
Pilies statytojai taip pat nebuvo užmiršti, nes buvo sukūrę savo himną, kurį taip
pat atliko pristatymo metu. Labai džiaugtasi taip noriai įsitraukusiu jaunimu, nes
be jo pilies pristatymo renginys nebūtų įvykęs. Įdomu, koks pristatymo renginys
organizuotas? Štai koks...
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„Vieną gražų vasaros vakarą, jau saulei leidžiantis, pilyje
įsižiebė žiburiai. Laukta svečių ir, tiesą pasakius, jų prigužėjo daugiau nei tikėtasi. Sulaukta net rajono vicemero
Rapolo Gritėno, užfiksavusio neteisėtas statybas.
Visiems susėdus ir nusiteikus klausytis, pristatyta
„Kuršių legenda“. Ji padainuota, apdovanoti visi statybininkai ir pagalbininkai. Buvo sukurta romantiška, gal net
sakrališka aplinka. Laužai, deglai, žvakutės pilies languose, gitaros, Smėlio pilies darbų pabaigos pristatymas ir Kelio ženklas „Kuršiai“
gamtos melodijos, karšta arbata, virta ant laužo ugnies. parengtas projekto dalyvių
Ir viskas mums pavyko, niekas neišsiskirstė iškart po
renginio, o noriai leido vakarą prie laužo su arbatos puodeliu rankoje“ (http://www.
lrytas.lt/videonews/?id=12158588741213713427&sk=%C1vykiai%20Lietuvoje; http://
www.youtube.com/watch?v=6MPio9p8bzk; http://www.youtube.com/watch?v=cLP0Cs5J
cwo&feature=related).
Prieš pradėdami darbus, vaikai pabandė išsiaiškinti, ar Kuršių kaimo pavadinimas turi ką nors bendro su senovės kuršiais, mariomis, jūra.
„Ėjome pas vietos žmones, prašėme papasakoti kaimo istoriją, tačiau nieko nepešėme.
Kaimas baigia išnykti, nebėra senų, istoriją žinančių žmonių. Net kelio ženklo,
rodančio, kad čia Kuršių kaimas, nebėra, – patys jį nupiešėme ir įsmeigėme šalikelėje“, – sakė E. Adašiūnaitė. Sukurti kaimo istoriją merginos paprašė Ramygalos
gimnazijos mokinių.
Statė, kaip kas išmanė.
Pilį Kuršių kaime statė vaikai iš Ramygalos, Garuckų, Daniūnų kaimų,
Panevėžio.
Jauniausiam statytojui vos devyneri, vyriausiam – devyniolika. Sodyboje pastatytose palapinėse nuolat gyveno 24 vaikai, dar 10 atvažiuodavo iš kitų vietovių.
„Pilies statybose visi lygūs: nesvarbu – jaunesnis ar vyresnis, berniukas ar mergaitė –
visi statė, kaip kas mokėjo, ir tiek, kiek galėjo. Svarbu, kad vaikai čia mokėsi pasitikėjimo,
dirbti komandoje“, – sakė E. Adašiūnaitė.
Jauniausias tą dieną pilį statęs 10-metis Karolis Pratusis patvirtino, kad ir maži
vaikai čia turi ką veikti. „Nešu vandenį, pilu ir lyginu smėlį – darbo per akis. Tėvai
irgi džiaugiasi, kad čia dalyvauju, mielai mane išleido“, – sakė Karolis.

Po lietaus – viskas iš naujo
Iš Ramygalos apylinkių net trimis sunkvežimio priekabomis atvežtą smėlį
vaikai pavertė statybine medžiaga.
„Viskas tik atrodo paprasta. Pilį reikia nuolat drėkinti, švelniai plekšnojant rankomis vis
dėti naują smėlio sluoksnį, vėl drėkinti, vėl dėti naują sluoksnį – taip visą dieną. Artė713
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Vaikai stato
smėlio pilį.
Nuotraukos iš
Alvydo Malinausko
asm. archyvo

jant statybų pabaigai gali nutikti taip, kaip šiąnakt“, – į nuo lietaus nuvirtusį pilies
bokštą šypsodamasi rodo U. Virbalaitė.
„Naktį kilo tikras sąmyšis, o dabar bokštą statome iš naujo. Neturime galimybių
pilį apsaugoti nei nuo lietaus, nei nuo vėjo“, – apgailestavo E. Adašiūnaitė.

Vanduo – didelė brangenybė
„Sodyboje nėra nei elektros, nei dujų. Maistą gaminam, vandenį arbatai verdam čia pat,
ant laužo. Kai atvykome į šią vietą, čia buvo neįmanoma gyventi – vien šabakštynai,
dilgėlės, viskas labai apleista. Nebuvo net kur palapinę statyti. Turėjome viską iškuopti,
sutvarkyti“, – apie gyvenimą Kuršių kaime pasakojo E. Adašiūnaitė.
Norėdami, kad statybų aikštelė būtų jauki, vaikai pirmiausia turėjo visus šabakštynus
sutvarkyti. Dabar sodas atrodo gražiai: nupjauta žolė, surinktos šakos sukrautos į
krūvą pavėsyje, po obelimis, pravers laužui kurti. Pasak E. Adašiūnaitės, šulinys
senoje sodyboje buvo, tačiau iš jo naudos mažai, mat statydami pilį vaikai iš jo
išsėmė visą vandenį. „Gerai, kad vienas kaimo žmogus mums atvežė didžiulę statinę
vandens“, – džiaugėsi mergina. Vanduo statybvietėje iš tiesų buvo didelė brangenybė. Besikalbant jaunieji statybininkai pradėjo juo laistytis ir kaipmat susilaukė
vyresnių merginų sudrausminimo: „Juk tarėmės, kad daugiau su vandeniu nežaisim!“
„Valgyti niekas neatveža. Patys važiuojame į parduotuvę ir už gautus pinigus
perkame maisto produktus“, – sakė E. Adašiūnaitė.
Vaikų entuziazmo nemažino tai, kad jų statinys buvo laikinas.
Smėlio pilies bei Kuršių kaimo legendos pristatymas visuomenei buvo surengtas 2008 m. liepos 18 d. (lrytas.lt Matas Miknevičius 2008 07 15 www.ramygala.lt).
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Atsiminimai apie Masiokų kaimą
Danutė Česnavičienė (Kiškytė)

Masiõkų kaime gyvenę žmonės daugiausia turėjo Ma- Ramygalos pakraščio
siokų pavardę. Buvo dar Čiplių, Garuckų, Kuodžių. Rečiau keleliai nuvingiuoja
pasitaikydavo Kunskų, Kiškių, Būtėnų, Gritėnų, Lesnickų, į Masiokus.
Lukošiūnų pavardžių. Beveik visi turėjo pravardes. Vienus Iš asm. archyvo
Čiplius vadino Drūtgaliais, kitus – Stalioriais, Dovydžiukais.
Cybais vadino Kuodį, Juzukėliais – kitą Kuodį (mokytojos Kuodienės vyrą). Kitiems
prie pavardės pridėdavo vardą. Pvz., Kazį, Vladą ir Bronių Masiokus vadino
Praneliukais. Petrą Masioką šaukė Negeriuku dėl to, kad jo senelis, pavadintas išgerti, sakydavo: „Aš negeriu.“ Joną Garucką pavadino Kupčiu, nes jis pasiimdavo
krepšelį, o paklaustas, kur eina, sakydavo: „Kupčiavoti.“ Stalioriai, iš kurių kilęs
Adomas Čiplys, parašęs su Pupeikiu „Saulutę“, buvo iš nagingų žmonių giminės,
viską darydavo savo rankomis, statydavo net namus. Drūtgaliai buvo stiprūs vyrai,
nuvažiavę miškan, keldavo tik medžio drūtgalį.
Kuodis, pravarde Cybas, dainuodavo: „Vieną cibę (ožką) pjausim, kitą laikysim.“ Masiokai daugiausia buvo vadinami vardu ir pavarde. Dar vadino senelių
vardais. Jeigu Martynas, tai Martyniukai, Pranas – Praneliukai. Tik Kunskas, Kiškis,
Gritėnas, Būtėnas turėjo po vieną pavardę ir visi buvo užkuriai, išskyrus Kunską.
Kiškis, mano tėvelio tėvas, šėtiškis, atvyko statyti bažnyčios, buvo stalius,
išvyko į Ameriką, užėjus karui negrįžo. Mano tėvelis buvo mokytojas. Dirbo
Radvíliškio valsčiuje, ten susipažino su mano būsima mamyte Elze Jankauskaite.
1931 m. ją vedė. Ji kilusi iš bajorų giminės, dabar visi jos vaikai, anūkai, proanūkiai priklauso bajorų giminei.
Turėjau tris brolius, du jau mirę. Aš čia gimiau, čia augau ir paliksiu amžina masiokietė (ramygalietė). Turiu dukrą ir sūnų. Vyras irgi buvo ramygalietis.
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Masiokų kaimo
jaunimas – Žemaitės
kūrinio „Vedybos“
aktoriai. 1951 m.
rugpjūčio 19 d.

Masiokų kaimas dar turėjo vieną įdomybę. Kiekviena pieva, miškelis turėjo
pavadinimą. Prie mūsų namų miškas vadinosi Saustrakis, pieva prie jo – Šilbala.
Toliau Li¿nai, Ajerôtė, Alksnôtė, Samanôtė, Stuobrytė, Palaškys, Daržintrakai, Purvinas laukelis, Sulenkimo griovys, Šilìlis. Dabar mažai kas beliko po melioracijos.
Prie ribos su Juškãičių kaimu buvo lieknelis, dabar jo nebėra. Šilbala paversta
kultūrine pieva; kur buvo Saustrakis, iškirsta, iškasti grioviai, prisodinta eglučių,
dabar jau aukštų eglių. Gaila, kad atsiėmę mišką savininkai jį iškerta, taip ir
barkšo kelmai, vadinami Pašiekšte.
Žmonių Masiokuose daug nebėra, čia jau atsirado nemažai svetimų pavardžių.
Liko Saulius Kunskas, Danguolė Žižiūnaitė ir aš, Danutė Kiškytė-Česnavičienė,
kiti visi jau svetimi. Buvo 35, gal ir daugiau dar yra sodybų, kurių neatsimenu.
Senovėje Masiokuose būdavo ruošiami klojimų vaidinimai. Suvaidinome visus Žemaitės kūrinius. Patys statydavome sceną, buvome ir režisieriai, ir artistai.
Dabar daugelio jau nėra gyvų.
Buvo įdomių žmonių, tokių kaip Drūtgalio Bronius, kuris mėgdavo iškrėsti
pokštų.
Pas mus gyveno mamytės brolis Jonas, pabėgęs nuo trėmimo, turėjo dukrą Genovaitę (dabar ji gyvena Radviliškyje). Mes miegodavome klėtelėje, o jis,
eidamas pro šalį, nematant įnešdavo ten kubilą, uždėdavo geldą ir pripildavo
vandens. Mes, eidamos miegoti, apversdavome tą geldą. Kartą labai persigandome, nulėkėme į kambarį, o jis šneka su dėde kaip nekaltas, paskui ėmė juoktis.
Kai pradėdavo kalbėti apie vaiduoklius, bijodavome net kojų nuleisti nuo kėdės
žemėn. Sakė, kad Juškaičių kaime, Leono Adomaičio namuose, vaidenasi. Vakare,
kai pradeda daužyti į sieną nuo apačios į viršų, pasiekia stogą ir kažkas krenta
kaip maišas žemyn. Masiokų vyrai saugojo, bet nieko nesugavo. Vėliau pastatė
namą kitoje vietoje, ir viskas dingo.
Masiokų kaimas ribojosi su Lingerio dvaru. Tas dvaras labai senas, gražiai
sutvarkyta aplinka: daug gėlynų, medžių. Ten ruošdavo gegužines, vaidindavo
716

ISTORIJA. RAMYGALIEČIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS

Masiokiečiai su Adomu Čipliu (pirmas dešinėje, trečioje eilėje). Bronius
Čiplys (pirmas kairėje, antroje eilėje), Stasė Vilkaitė-Čiplienė (Kazimiero
Čiplio žmona) Masiokuose. 1936 m. vasario mėn.

klojime. Visa tai organizuodavo Adomas Čiplys, M. Kiškis, mano tėvelis. Ten
gimė ir gyveno kompozitorius Antanas Račiūnas. Jie visi trys ėjo į mokyklą, leido
laikraštį, dirbo.
Iš Masiokų kilusi Birutė Gritėnaitė-Mikėnienė, daug rašinių, jos rašytų, būdavo spausdinama rajono laikraščiuose.
Adomas Čiplys su tėčiu buvo geri draugai, jis pas mus dažnai svečiuodavosi.
Prisimenu, gražiai piešdavo, o mus dainuoti mokydavo, nors buvome dar maži.
Tėvelis gražiai grieždavo smuiku, turėjo Juozo Gruodžio kūrinių, skambindavo
pianinu, vargonaudavo, turėjo gražų balsą. Mirė anksti. Jau miręs ir Adomas
Čiplys, ir Antanas Račiūnas, ir Birutė Mikėnienė.
Dabar į Lingerio dvarą atvažiuoja paskutinio dvarininko sūnus Marius Kantas. Rūmas, anksčiau buvęs gražus, griūva, kambariuose parketas apiro, čigonai
nugyveno apšiurusį pastatą, liko laužas.
Iš Masiokų kaimo daug vyrų išėjo į mišką partizanauti, visi žuvo: ir Garuckai, ir Kalvaičiai. Jų namai išgriauti, net ženklo nebėra, kad gyventa.
Kelias eina nuo asfalto iki Juodikónių kaimo. Anksčiau kelias buvo taisomas, seniūno įsakymu veždavo smėlį jam taisyti. Visas kaimas turėjo po gabalą
taisomo kelio, nebuvo nei duobių, nei krūmų. Seniūnas buvo Jonas Kuodis. Jo
žmona buvo mokytoja, sūnus dirbo Panevėžio tarpkolūkinės statybos organizacijoje,
dabar jau miręs. Dukra Ona gyvena Kaune.
Buvo gerų, draugiškų šeimų Masiokuose. Viena iš jų – Antano Čiplio, vadinamo Stalioriumi. Padėdavo, kiek galėdavo. Kadangi savo žemės turėjo tik 1 ha,
eidavo pas žmones dirbti. Mano močiutės vyras Juozas Kiškis buvo išvažiavęs į
Ameriką, močiutė liko viena, tėvelis dirbo mokykloje. Antanas Čiplys dirbdavo
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Masiokų kaimo jaunimas: Bronius Čiplys (pirmas kairėje, antroje eilėje),
Kazimieras Čiplys (pirmas dešinėje, antroje eilėje) ir kt. – šventinio
renginio dalyviai

pas ją. Ji buvo paėmusi auginti Oną Kostikaitytę, kurios motina buvo mirusi. Jie
susidraugavo su Antanu ir apsivedė. Tėvelis, močiutė iškėlė vestuves, davė pasogą.
Antanas, būdamas nagingas, pasistatė trobą ir viską, ko reikia gyvenimui. Turi
du vaikus: Bronių ir Severiją. Dabar abu mirę, vaikai gyvena Pånevėžio rajone,
Bronius – Ramôgaloje, Savutė – kažkur prie Raguvõs.
Dar geri žmonės buvo Petras Masiokas ir jo žmona Stefanija. Iš jų šeimos
kilęs Ramygalos vargonininkas Mantas Masiokas. Petras Masiokas buvo jo senelio
Rapolo tėvas, matyt, Mantas paveldėjo iš prosenelio Petro gerą balsą, jis gražiai
dainuodavo, giedodavo.
Mykolo Čiplio, Drūtgaliu vadinamo, sūnūs Kazimieras ir Bronius buvo geri,
nuoširdūs žmonės, padėdavo kiek galėdavo, kam pagalbos reikėjo.
Vladas Garuckas gyveno su žmona Anastazija, dar su jais gyveno brolis
Jonas. Jonas buvo pagaminęs kažkokį saulės laikrodį. Jis taip ir liko nevedęs.
Vladas turėjo dvi dukras: Genovaitę ir Emiliją. Genovaitė gyvena Vilniuje, Emutė
Vaikutienė – Ramygaloje, dirbo Ramygalos poliklinikoje sesele. Abu Garuckai –
Jonas ir Vladas su žmona Anastazija – jau mirę.
Mano močiutė Antanina Kiškienė priglaudė ir laikė kaip savas Oną Kostikaitytę ir Pranutę Masiokaitę. Ona Masiokaitė gyveno pas ją, kol išleido už vyro.
Dabar jos visos mirusios. Taip pat priglausdavo ir senus žmones, kuriems namuose
nelikdavo vietos. Prisimenu dvi senutes: Snieškienę, vardo nežinau, ir Marcelę
Masiokaitę. Gyveno Masiokuose daug gerų, draugiškų žmonių, visų nesuminėsi.
Prisimenu močiutės pasakotus padavimus apie Ramygalą. Anksčiau ją vadino
Mandaburija. Važiavo pro Ramygalą švedų karalienė karietoje ir užsnūdo. Sapnavo
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sapną, kad tą vietą reikia pavadinti Ramygala, nes čia anksčiau buvo labai ramus
kraštas, aplink buvo daug balų, krūmų, girdėdavosi tik paukščių balsai, žydėdavo
pabaliuose purienos, kartais baloje sudūduodavo baublys bū bū bū. Žmonės buvo
tylūs, ramūs. Tai pasakojo man močiutė, tėvelio mama.
Laikydavo žmonės mažus arkliukus, vadino juos ožkomis, nes buvo nereiklūs pašarams, o prie balų augdavo tik žolė švylis ir viksvos. Ožkų nebuvo daug.
Baudžiavos laikais kaimas buvo didesnis, nes daug buvo vadinamų andinarščkų, kurie dirbo dvare. Mano močiutės brolis Antanas Masiliūnas sodino
Lingerio dvaro parką, liepų alėją. Antroje dvaro pusėje buvo topolių alėja, bet
jos neliko, nes topoliai greit sensta.
Dar pasakojo močiutė apie nuskendusį varpą Kondrotą. Vežant varpus per
tiltą (Panevėžio gatvėje) varpas krito Upôtės upėn ir nuskendo. Kai skambindavo
varpai bažnyčioje, skambėdavo ir skenduolis. Prisisapnavo klebonui, kad reikia
paimti visus mišioms naudojamus daiktus ir su procesija eiti prie tilto. Taip ir
buvo padaryta, varpas iškilo, suskambo ir vėl nuskendo. Apžiūrėję pamatė, kad
trūksta anksčiau naudoto žvakės gesintuvo. Žvakės būdavo vaškinės. Ir nuo tol
varpas nebeskambėjo.
Kai tiesė pro Ramygalą plentą, buvo vieškelis, visi Masiõkų, Sokìlių, Rimaisÿ
kaimų žmonės kinkė arklius, reikia ar nereikia, važiavo pirmyn ir atgal kelis kartus
per dieną. Buvo kilęs klausimas, čia ar toliau tiesti plentą, siuntė komisijas, tikrino, kur daugiau važiuoja žmonių. Mašinų beveik nebuvo. Taip ir nutiesė plentą.
Mačiau, kaip degė Ramygalos bažnyčia, kaip griuvo bokštas. Prasidėjo viskas
pavakaryje, degė iki nakties. Mes su mamyte, močiute grėbėme šieną (tokia dar
buvau grėbėja), pro šalį ėjo pasivaikščioti kunigas Lionginas Keršulis. Mamytė
sušuko: „Kunige, bažnyčia dega!“ Visi bėgome Upytės krantu prie bažnyčios. Buvo
baisu, kai nuėjome pažiūrėti. Langai išbyrėję, pilna plytų, bokštas buvo aukštesnis.
Kartais taip norėtųsi sugrįžti į praeitį, gaila, kad per mažai išklausinėjau
močiutę. Bet nieko nebesugrąžinsi...
Kaip norėtųsi kartais pabraidyti Masiokų kaimo papievėm, perbėgti per
rasotas gelsvas purienas, pajusti alsavimą svyruoklių beržų, prisiskinti melsvų,
kaip Masiokų padangė, neužmirštuolių...
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Mėtytinių, Šambalioniškio, Repšiškių,
Dubarų kaimų istorija
Vytautas Miškinis

Šalia Šambalioniškio kaimo, Džiugailių kaime, buvo Juozapåvo dvaras. Šio
dvaro ūkvedys Šambalionis gyveno dabartiniame Šambalioniškio kaime. Iš čia ir
kilo ir kaimo pavadinimas. Pokario metais šio dvaro pagrindiniame mediniame
pastate gyveno 4 šeimos: Dargužių, Jono Klimašausko, Antano Skaparo ir Strikulienės. Dvare augo graži senų medžių alėja. Vėliau ten buvo kolūkio fermos,
daržinės, po 1990 m. – lentpjūvės, o dabar – tuščias laukas.
Samsonų pavardė (jų daug apie Ramôgalą), kaip aiškino apie 1970–1980 m.
apylinkes aprašęs Jonas Ruzas (buvo vidurinės mokyklos mokytojas, vakarinės
mokyklos direktorius), kilusi iš užkariautojų danų ar švedų, kurie kažkodėl „užmiršo grįžti į savo tėvynę“.
Čia prasideda Upôtės upė (tiksliau – Mėtytinių miškų balose), teka ji per
Samsono durpyną (dabar Šambaloniškio tvenkinys), nuvingiuoja per Ramygalą,
¨riškius, link Upytės miestelio iki Nev¸žio.
Tarp gyventojų visada buvo minimas Dubarų, o ne Daubårų kaimas. Ta
„a“ gal atsirado rašant pavadinimą iš klausos.

Gamta
Šiose vietose, kiek akys mato, plyti lygumos, tik Ramygala ant kalnelio.
Didelius plotus užima balos. Dar pokariu, iki melioracijos, balos tęsėsi nuo Vadõklių vieškelio iki Ku»šių kelio ir už jų. Tai durpynai su mažomis salelėmis.
Eiti į Dubarų mokyklą ar tiesesniu keliu į Ramygalą reikėjo per jas. Balose augo
daug nususių alksnių, berželių, vasarą – lepšių.
Daug natūralių upelių, nuplukdančių pavasarinį vandenį (ar po liūties) iš
Mėtytinių miško į minėtą balą, kur jau seniai buvo iškastas griovys, vadinamas
„Benadienės grioviu“, gal vandeniui nukreipti į Upytę. Per Mykolo Miškinio sodybą tekėjo du upeliai.
Dirbama žemė – priemolis, žemesnėse vietose – durpės, kai kur, ant kalniuko, grynas molis.
XX a. pradžioje, statant Ramygalos bažnyčią, reikėjo labai daug raudonų plytų.
Jos buvo gaminamos keliose vietose iš vietos molio. Viena tokių vietų – Repšiškių
kaimo pamiškė. Iškasto molio vietoje tyvuliavo vandens telkinys, tinkamas gyvuliams girdyti, maudytis vaikams – Degsnýs. Kita vieta – Mėtytinių miško giluma,
Cegelnė. Ten augo ąžuolų (aukštesnė vieta), o molio urvuose gyveno lapės su
lapiukais. Juos piemenys mėgindavo išsitraukti iš urvo ir pažaisti. Molį minkydavo arkliais. Į tokį molį įmaišius šiaudų (vietoj armatūros), išeidavo gera statybinė
medžiaga tvarto sienoms. Tokius tvartus turėjo Samsonai, Lyberis, Rasiulis, net ir
„amerikonas“ Kraujelis (jis užaugino Lietuvos žemės ūkio ministrą Jeronimą Kraujelį).
Mėtytinių miškas žemas, bet buvo šiek tiek ir aukštesnių vietų – ąžuolynų.
Daug uosių, beržų, lazdynų, drebulių, liepų.
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Viktorijos Miškinienės
ir Mykolo Miškinio
gyvenamasis namas
Mėtytinių kaime.
Tai – Vytauto
Miškinio
(str. autoriaus)
gimtinė

Šalia Mykolo Miškinio sodybos buvo didelis Budreikos (Budrevičiaus) epušotas (drebulynas). Jame augo daug aukštų ir storų medžių, tarp kurių nuolatos
rinkdavome raudonviršius. Kitas plotas – jaunų drebulių tankynė (žmogaus rankos
storio), gal sodinta. Per smarkią audrą, apie 1956 m., didžiules drebules vėjas išrovė
su šaknimis, paskui kelerius metus drebulynas buvo tvarkomas, o tas jaunesnis
miškas, prilenktas beveik prie žemės, niekada visai nebeišsitiesė.
Be žemėlapiuose pažymėto Mėtytinių miško, tarp Rasiulio, Samsono ir
didžiosios balos, buvo (ir tebėra) gana gražus, turintis daug ąžuolų ir uosių miškas – Pergiškis. Pokariu jame piemenys rasdavo daug apkasų – po du griovius,
išraustus kampu ir paaukštinta puse į kelio pusę.
Gyvūnija. Miškuose ir laukuose buvo briedžių, stirnų, šernų, lapių, kiškių,
voverių, šikšnosparnių, vanagų, kranklių, kurapkų, gegučių, pempių, ančių.
Upeliuose veisėsi lydekų, vijūnų, vėgelių, karosų – vanduo dar nebuvo
užterštas nei srutomis, nei herbicidais.
Mėtytinių miško rytiniame pakraštyje, į Klebõnų pusę, plytėjo didelis raistas – Gieliškis, kur augo spanguolių, netikrų mėlynių – girtuoklių, gailių, pataisų
(per šventes puošdavo bažnyčią ilgais vainikais iš pataisų ar ąžuolų šakelių).
Tikrujų mėlynių čia nebuvo, jei kas norėjo, važiuodavo uogauti į Krekenavõs
ar ¨riškių pušynus.
Istorijos fragmentas (šis fragmentas parašytas pagal Algimanto Samsono,
gim. 1942 m., gyvenančio Šambalioniškių kaime, pasakojimą).
1919 m. kare dalyvavo labai daug Ramygalos valsčiaus gyventojų, gerai, kad
jų sąrašai buvo sudaryti ir paskelbti. Savanoris Vladas Praniauskas iš Šlekiÿ dažnai
pasakodavo apie kovą su bermontininkais. Savanoriu dvejus metus buvo Mykolo
Miškinio brolis Juozas, gim. 1895 m., vėliau gavęs sklypą Kauno priemiestyje,
Vilijãmpolėje; Jonas Samsonas, Anupro, gim. 1898 m., ir kt. Sovietų okupacijos
laikais 1919 m. kovomis niekas nesigyrė, nes buvo pavojinga prisipažinti, kad
pats ar tavo giminė kariavo prieš bolševikų ar pilsudskininkų invaziją. Gyrėsi
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tie, kurie matė Leniną. Mykolas Miškinis, gim. 1909 m., tuo metu buvo vaikas
ir pasakojo, kad rusų kareivius jie vadino pempiukais, nes jų kepurės buvo su
bokšteliais (budionovkos). 1944 m., norėdamas išvengti rusų mobilizacijos, jis suliejo
dokumentus su gimimo data ir pasisendino penkeriais metais.
Tarpukario metais buvo išskaidytas caro laikų Dubarų kaimas (ūlyčia), nes
žmonės gavo žemių, išmėtytų pamiškėje (kolionijose). Trobas statė savo žemėse.
Anksčiau prie ūlyčios buvo žemės rėžiai, servitutai ganykloms.
Žmonės statė trobas iš rąstų (vietinio miško), tvartus drėbė iš molio su
šiaudais arba rentė iš rąstų, stogus dengė šiaudais – rankiniais dalgiais nukirstų
rugių, nukultų rankiniais spragilais; nesulaužytų šiaudų kuliai buvo pririšami
prie grebėstų šutintomis karklų vytelėmis. Taip stogus dengė ir atnaujindavo iki
pat šiferio atsiradimo. Čerpių stogą turėjo tik Lyberis Šambalioniškyje, vienas
turtingesnių žmonių apylinkėje.
Kai lankiau Dubarų pradinę mokyklą, įrengtą buvusio seniūno Baltraus
Bartkaus name (jį su visa šeima išvežė į Sibirą), Dubarų kaimo vietoje (šalia mokyklos) buvo likusi tik senų aukštų medžių eilė, kažkada turbūt sodinta ūlyčioje.
1944 m. ties Truskava frontas laikėsi apie dvi savaites, buvo sudeginta
mokykla ir bažnyčia, žuvo daug kareivių. Kuršių keliu vokiečiai traukėsi kolonomis, tankais, dviračiais. Aleksas Samsonas, jo kaimynas Jonas Lyberis, norėdami
išsaugoti lašinius, pagrindinę kaimiečio maisto atsargą, sukabino juos medžiuose
Pergiškio miške. Pamatę juos, vokiečiai liepė neštis namo. Įmetė Samsonas į rugius
dviratį, vokietis per žiūronus pamatė – sublizgėjo – liepė pasiimti.
Prie Pergiškio miškiniai Vitkauskai (Antanas ir jo brolis, tikroji jų pavardė Kraujeliai) nušovė tris rusų kareivius. Tai buvo mūsų kaimynės Rasiulienės broliai,
kurių tėviškė už Ramygalos–Vadoklių kelio, ties Rasiulio („amerikono“) sodyba
Kunigíškių kaime. Dabar ten gyvena Angelė Rasiulytė-Kielienė, o „Vitkauskynės“
neliko nė pėdsako. Ketvirtas kareivis nubėgo į Ramygalą ir sugrįžo su sovietų
karių įgula (garnizonu). Šaudydami į šiaudinius stogus, Dubaruose sudegino Adomo Kraujelio, Jono Pratusio, vėliau praminto Zagariolu, sodybas. Atvažiavę prie
Šambalioniškio, sudegino ir Lyberio senąją trobą (naujos nepadegė, nes čerpių
stogas), tvartą, klojimą, Alekso Samsono trobą, klėtį, tvartą, klojimą su javais
(ruduo, derlius nuimtas).
Tuos Kraujelius – Vitkauskus – už žiaurų elgesį su vietos gyventojais vėliau
sunaikino „miško broliai“ tarp Džiugailių ir Ku»šių.
Algio Samsono tėvas Aleksas (gim. 1915 m.), jo brolis Valentas (gim. 1921 m.),
Juozas Žižiūnas iš Džiugailių, „Blėka“, Lietuvos karininkas, partizanavo Mėtytinių
miške. Buvo ir daugiau partizanų, bet mes apie juos nieko nežinojome.
Aleksas buvo suimtas, kai užėjo pas kaimyną Bronių Paliliūną, kur glaudėsi
jo šeima po sodybos sudeginimo. Nuteistas 25 metams, išvežtas į Norilską, ten
išbuvo 10 metų. Ištrėmė jį su motina, nes žmonai su vaikais Angele ir Algiu
pavyko pasislėpti. Aleksas grįžęs dirbo kolūkyje, buvo įsitikinęs, kad jį įskundė
Katrė Rasiulienė (pravardė „gavarilka“, tų Vitkauskų sesuo).
Grįžęs iš lagerio tėvas sūnui parodė savo bunkerį už beržo su kryželiu
dėžutėje, prie kelio per mišką į Repšiškių kaimą. Melioracijos laikais, kai tą beržą
norėjo nupjauti, Samsonas įspėjo: „Pjauk, jei nebijai, kad nudžius rankos.“ Taip ir
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liko, tik dabar jis pamiškėje, kryžius atnaujintas. Vaikystėje, kai eidavome tuo
keliu, ties kryžiumi nusiimdavome kepurę ir persižegnodavome.
Didelis bunkeris buvo ir miško gilumoje, Cegelnėje, su dūmtraukiu, išvestu
į medžio viršūnę.
Kaimai glaudėsi tarp miškų, tad dažnai sodybas aplankydavo stribai (rus. istrebiteli). Jie apsupdavo sodybą, darydavo kratas, ieškodami partizanų, jų bunkerių.
Aslą, šieną klojime badydavo ilgais strypais, landžiodavo ant aukšto, pasivogdavo
lašinių. Visada ginkluoti, murmėti ar reikšti nepasitenkinimą buvo beprasmiška.

Kolektyvizacija
Į kolūkį niekas nenorėjo stoti. Pagrindinė prievartos priemonė buvo mokesčių didinimas ne kolūkiečiams. Kai žmogus suprasdavo, kad viską reikės atiduoti
valdžiai, o pats liks alkanas – rašydavo prašymą priimti į kolūkį. Susirinkimai
vykdavo didesnėse trobose – Lyberienės nesudegintame name arba pas Kiuberį,
Džiugailiuose. Agituodavo atvažiavę iš Ramygalos rajono pareigūnai. Stojant į
kolūkį, reikėdavo atiduoti kolūkiui žemę, dalį statinių, gyvulių. Kolūkiečiui likdavo 60 arų.
Pirmuoju kolūkio pirmininku buvo išrinktas Kazys Užkuraitis iš Džiugailių
(beraštis), buhalterė Salomėja Žižiūnaitė (4 klasės), brigadininku Antanas Skaparas. Vėliau, stambinant kolūkius, pirmininkais buvo Alfonsas Valonis (4 klasės),
Bronius Pribušauskas (beraštis). Kolūkiui pavadinimą kaip pajuoką pasiūlė Jonas
Pratusis – Zagariolas: „Mūsų laisvė“. Taip ir buvo, kol sujungė grupę kolūkių ir
pavadino Ramygalos kolūkiu. Mykolas Miškinis į kolūkį „Auksinė žvaigždė“ buvo
priverstas įstoti 1951 m., turėjo atiduoti savo žemę, klojimą ir arklį. Pirmuosius
penkerius metus žmonės už darbą kolūkyje iš tikrųjų nieko negaudavo, ypač
lauko darbininkai.
Maždaug per kokius 20 metų kolūkiai sustiprėjo ekonomiškai, nes jiems
pradėjo vadovauti išsilavinę žmonės, buvo sukurta infrastruktūra.
Gerais žodžiais žmonės mini kolūkio pirmininką Kazį Kučį ir Virmantą
Velikonį. Pastarasis vadovavo 18 metų, iki kolūkio subyrėjimo.

Melioracija
Apie 1972 m. prasidėjo masinė melioracija – šlapių žemės plotų sausinimas
ir dirbamos žemės plotų didinimas. Galingais traktoriais buvo raunami krūmai,
medžiai, didžiules krūmų ir šakų krūvas degindavo apipylę dyzeliniu kuru. Rąstus (taip pat ir ąžuolo) dažnai suversdavo į griovius ir užpildavo žemėmis. Kas
žino, gal kitos kartos atsikas tas duobes, tuos ąžuolus panaudos kaip vertingą
medžiagą. Tokie nelabai racionalūs sprendimai buvo daromi dėl didžiulio darbo
tempo, o jis priklausė nuo skiriamų lėšų.
Darbus vykdė Melioracijos statybos valdyba (MSV). Vandens nuvedimas į
žemesnes vietas buvo atliekamas dviem būdais: požeminiu degto molio vamzdelių
tinklu, o vietoj buvusių upelių, kur vandens srautas didesnis – atvirais grioviais.
Gyventojai buvo raginami (išmokama ir kompensacija už senąją sodybą)
keltis iš melioruojamų plotų į Garuckų centrinę kolūkio gyvenvietę prie Ramygalos. Mykolas Miškinis ir Aleksas Samsonas, tarpusavyje pasitarę, užsispyrė niekur
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nesikelti, taip jie ir liko vieninteliai Mėtytinių, Dubarų, Šambalioniškių, Repšiškių
kaimuose. „Buvo kaimas, ir kaimo nėra... – rašė Justinas Marcinkevičius. Vėliau,
Mykolo Miškinio vaikams išsibarsčius po Lietuvą (Jotãiniai, Panevėžýs, Šiaulia¤,
Ka÷nas, Kùpiškis, Vílnius) ir tėvams išmirus, iš 25 anūkų nė vienas nepanoro
perimti sodybos. Sunyko Mykolo Miškinio sodyba. Liko vienintelė – Alekso Samsono sūnaus Algio Samsono Šambalioniškio kaime.
Nusausinus didžiąją pelkę – raistą tarp Mėtytinių ir Dubarų, susidarė didžiuliai durpingos kultūrinės pievos plotai; būdavo nuimami du derliai, kai kur
sėjami javai. Suformuotas anksčiau beveik nepravažiuojamas kelias tarp Vadõklių
ir Kuršių kelių.
Po kolūkių likvidavimo tos pievos nugyventos (buvo mažai gyventojų, nedaug laikoma gyvulių), sulaukėjo Mėtytinių miškas – nebešienaujamos aikštelės
(niekam šieno nereikia), nebeganomos gyvulių bandos. Jos nuėsdavo žolę, neleisdavo miško paklotę užgožti krūmynams. Geresni laukai dabar dirbami toliau
gyvenančių ūkininkų.

Įstaigos
Šiuose kaimuose pašto, banko, kultūros namų, bažnyčios, dvarų (išskyrus
sunykusį Džiugailių), kapinių nebuvo. Visa tai žmonės rasdavo Ramygaloje. Buvo
tik Dubarų pradinė mokykla ir neilgai pokariu įkurtas klubas - skaitykla Budrevičiaus trobos kambaryje, kur valdžia pakabino Lenino ir Stalino portretus. Aš,
Vytautas Miškinis, kai kada užeidavau į tą sodybą, nes Ona Budrevičiūtė (vėliau
Grakauskienė) buvo mano krikšto mama, ten visada buvau laukiamas. Atsimenu,
kartą net gavau dovanų tris rublius, o kad nepamesčiau, juos įkišo į rudą mažą
dėžutę nuo vazelino.
Dubarų pradinė mokykla buvo įkurta buvusio Dubarų seniūno Baltraus
Bartkaus, kurį su visa šeima ištrėmė į Sibirą, dviejų galų troboje. Viename gale
(kambaryje) gyveno mokytoja Giedraitienė ir Alfonsas Giedraitis, Ramygalos mašinų ir traktorių stoties (MTS) vyriausiasis agronomas; kitame gale (kambaryje)
buvo keturios pradinės klasės. Viena klasė – du ar trys suolai vienas už kito.
Keturios eilės – keturios klasės. Ant šoninės sienos kabėjo Stalino (generalisimo
uniforma) portretas.
Toje mokykloje mokėsi daug aplinkinių kaimų vaikų, nes ji buvo netoli.
Nuo penktos klasės reikėjo eiti į Ramygalos vidurinę mokyklą, o tai buvo 3–4
kartus toliau (iki 5 km). Nebe visi vaikai eidavo, likdavo padėti tėvams. Vėliau
buvo įvestas privalomas septynių klasių išsilavinimas.
Apie 1954 m. (jau buvau baigęs antrą klasę) grįžo iš Sibiro sodybos šeimininkas su visa šeima. Giedraičiai išsikraustė į Ramygalą ar Ėriškius (Bartkaus
šeima apsigyveno viename namo gale), o mokykla tęsė darbą. Trečią ir ketvirtą
klasę baigiau mokytojaujant Jonui Kryžanauskui, kuris kas dieną ateidavo iš Ramygalos. Vėliau, gal po septynerių metų, mokykla buvo iškelta į Šambalioniškį,
pas Lyberienę. Ten mokytojavo Stasys Vertelka, taip pat ateidavęs iš Ramygalos.
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Kitataučiai
Šių kaimų apylinkėse kitataučių nebuvo Gal todėl taip gausiai iš Ramygalos valsčiaus 1919 m. savanoriai ėjo ginti besikuriančios Lietuvos Respublikos.
Rusas (ar ukrainietis) Nazarenko, buvęs stribas, kurį laiką buvo kolūkio „Mūsų
laisvė“ pirmininkas, apie žemės ūkį neturėjęs jokio supratimo, bet turėjęs rajkomo
pasitikėjimą. Kalbėjo lietuviškai.

Kaimo šventės
Ypatingų kaimo švenčių nebuvo. Per atlaidus Ramygaloje atvykdavo giminių
net iš kaimyninių parapijų, po pamaldų jie apsilankydavo šeimose. Šeimos tam
ruošdavosi: padarydavo naminio alaus iš miežių salyklo (sunkiausiais metais – iš
skrudintų cukrinių runkelių), iškepdavo geresnio ragaišio, bet svarbiausia buvo ne
valgymas ir gėrimas, o geranoriška, šventiška susitikimų atmosfera, pasidalijimas
informacija, nuomonėmis. Vasarą, per Jonines (birželio 24 d.) ir Petrines (birželio

Petrinių šventė M. Miškinio (pirmas dešinėje, antroje eilėje) sodyboje. Vytautas Miškinis (pirmas
kairėje, trečioje eilėje) su Mėtytinių ir Džiugailių kaimo jaunimu: Irena Klimašauskaitė (pirma
dešinėje, pirmoje eilėje), Genė Dargužytė (centre), Alena Miškinytė (pirma kairėje); antroje
eilėje: Kazimieras Miškinis, Angelė Miškinytė, Viktorija Miškinienė; trečioje eilėje: Jonas Miškinis,
Petras Miškinis, Marijona Miškinytė, Valerija Dargužytė, Algis Samsonas, Antanas Pratusis,
Alfonsas Miškinis, Elena Mieliauskaitė, Algimantas Dargužis, Alpunė Pratusytė, Angelė
Samsonaitė, Kazimieras Liberis. 1960 m. birželio 29 d.
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29 d.), vykdavo jaunimo susibūrimai, šokiai. Vasarą šokiai galėjo būti gamtoje
(Nendrytėje ar Džiugailiuose), žiemą - kieno nors troboje (pvz., Kazio Nemanio,
kalvio, Dargùžių–Džiugailių dvare). Jokių šokių ir dainų negalėjo būti per adventą ir per gavėnią. Grodavo armonika Jonas Nemanis, Antanas Pratusis, Vytautas
(namie ir kaime – Antanas, nes taip pakrikštytas) Miškinis. Magnetofonai nebuvo
išrasti, elektros dar nebuvo.
Vėliau per Jonines organizuodavo festivalius (taip vadindavo organizatoriai) prie Vadoklių ežero. Ten būdavo įvairių atrakcijų: lipimas į stulpą, virvės
traukimas, muzika, šokiai.
Dažnai skambėjo dainos. Dainuodavo per šienapjūtę, rugiapjūtę, šokių
vakarus, ganant gyvulius, per vestuves, krikštynas. Per pastarąsias sukviesdavo
artimiausių giminių, kaimynų. Padarydavo alaus, papjaudavo kokį nors mažesnį
gyvulį, paruošdavo maisto svečiams. Degtinės nebuvo, pirktinių valgių – taip
pat. Pobūvio scenarijų diktavo gyvulių priežiūra; jeigu susirinkdavo anksčiau, tai
vakare turėjo išsivaikščioti „apsiliuobti“, rytojaus dieną vėl ateidavo, „aptarnavę“
gyvulius, vaišes tęsdavo. Tokiu scenarijumi vestuvės galėjo tęstis iki trijų dienų.
Persigerti neleisdavo „pivorius“, kuris iš ąsočio pilstydavo alų. Jei jis matydavo,
kad kažkas nusišneka ar tampa agresyvus, iš klėties atnešdavo antro ar trečio
užpylimo alaus – skonis tas pats, o alkoholio beveik nėra.
Gegužės mėnesį būdavo giedamos giesmės (mojavai) Marijos garbei. Žmonės
rinkdavosi Repšiškių kaime, Petro Miškinio sodyboje, arba Petro Pratusio (Dubarai)
namuose. Vainikais papuošdavo altoriuką, žmonės giedodavo atsiklaupę – moterys
ir vaikai ant abiejų kelių, vyrai – ant vieno.
Kaimo jaunimas prieš atlaidus puošdavo Ramygalos bažnyčią: merginos
pindavo vainikus, berniokai ruošdavo ąžuolo šakų, pataisų šakelių. Vainikų papuošimui reikėjo daug: altoriams ir procesijos altorėliams, be to, reikėjo nupinti
ir labai ilgus vainikus, kabančius nuo bažnyčios skliautų beveik iki žemės.
Didžiausios metinės šventės – Kalėdos ir Velykos. Prieš jas visi išsiprausdavo,
tvarkydavo patalpas, apsivilkdavo švariais šventiškais drabužiais. Bernelių mišios
būdavo anksti rytą – eidavome tuos penkis kilometrus į Ramygalą. Tik grįžę, tik
pašventinę stalą javų varpų kuokštele, sudrėkinta švęstu vandeniu, parsineštu iš
bažnyčios, galėdavome valgyti. Kiaušiniai, šaltiena ir kitas maistas iš vakaro buvo
ruošiami užkūrus krosnį pašventinta ugnimi, parsinešta iš bažnyčios. Vaikams tai
buvo pramoga – nešti naktį degančią kempinę, iš anksto surastą ir išdžiovintą,
pritvirtintą ant vielos. Vėliau užteko tik pašventintų degtukų.
Velykų proga vaikai eidavo pas kaimynus „kiaušiniauti“. Dosniausiai gaudavo
dovanų (kiaušinių, pyrago gabalą ar naminių sausainių) iš savo krikšto mamų.
Kūčių stalas buvo dengiamas staltiese, po kuria paklodavo ploną sluoksnį
šieno, o po stalu padėdavo pintą kraitę su šienu. Buvo papuošiama eglutė, bet
saldainiai – išpjauti burokų gabaliukai, suvynioti į kokį spalvotą popieriuką. Kiti
papuošalai – vata ir iš šiaudų padaryti žaisliukai. Ant stalo – valgiai be pieno ir
mėsos, grybai, virti kviečiai, kisielius, silkė ir pan. Šaltiena ir kiti gardumynai –
tik šv. Kalėdų rytą, po šv. Mišių Ramygaloje.
Tų švenčių svarbą šeimai (gal ir ne visoms šeimoms) liudija toks epizodas.
Vieną šaltos žiemos vakarą, jau sutemus, užėjo sušilti kaimynas iš Repšiškių kai726
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mo, Petro Miškinio sūnus Albertas (vėliau LR Nepriklausomybės Akto signataras),
visas sušalęs, pusplikėmis blauzdomis. Tuo metu jis mokėsi Panevėžio melioracijos
technikume. Kūčioms namo skubėjo iš Panevėžio pėsčias (23 kilometrus į Ramygalą, penkis kilometrus iki Mėtytinių, ir dar iki jo namų apie 1,5 kilometro mišku).
Aišku, visada šventė – sekmadienis. Tada visi eidavo į Ramygalos bažnyčią,
nedirbdavo jokių ūkio darbų. Išimtis galėjo būti tokia: grįžtant iš bažnyčios, matosi
apsiniaukęs dangus, o daug pripjauto ir išdžiovinto šieno. Tada puldavome to
šieno gelbėti – sukrauti į kūgius (pas mus – kauges) arba ant žaiginių.

Medicina
Medicina buvo primityvi, dažniausiai liaudies, tik kritiniu atveju tėvai
kreipdavosi į gydytoją Ramygaloje.
Viktorija Miškinienė, mano motina, visus vaikus, išskyrus paskutinį (1955 m.),
gimdė namie, padedant „bobutei“ – Kušleikienei iš Dubarų. Jei skaudėdavo dantį
ar ausį, dėdavome ant danties arba į ausį kamparo arba „čebačiuko“ (darželio gėlė,
kurios žiedeliai labai panašūs į batuką). Žinojome: jei įsipjovei – dėk kraujažolę
ar gysločio lapą; jei viduriuose atsirado kirmėlių, patrink palangėje augantį labai
kartų „čyžmą“ su cukrumi – kitaip neišgersi. Suviduriavus padėdavo nuoviras.
Visi vaikai gaudavo gerti neskanių žuvų taukų. Šunvotes gydydavo beržo lapų
su grietine kompresais. Jei vaikas lopšyje neramus ir nuolat verkia, supimas nepadeda – į skudurėlį įdėdavo aguonų sėklų ir duodavo čiulpti. Morkas iš lysvės,
gerai įtręštas mėšlu, vaikystėje valgėme neplautas, tik nusivalę į drabužius. Turbūt
tada ir įsiskiepijome atsparumą visiems vietiniams mikroorganizmams. Mokykloje
vaikus skiepijo pagal planą, tėvų ir vaikų neklausdavo.
Mykolas Miškinis, mano tėvas, visą gyvenimą turėjo skrandžio opą, įgytą
jaunystėje dirbant griovių kasėju (zimagoru), valgydamas tik sausą maistą. Visą
gyvenimą atsisakinėjo „gulti po peiliu“, t. y. operuotis, ir pragyveno 92 metus.
Koks gydymas? Negalėdavo valgyti nieko kepto. Namuose visąlaik stovėjo ąsotis
jonažolių arbatos – sistemingai gėrė, išgerdavo ir vaikai. Buvo pasisiuvęs platų
drobinį diržą ties skrandžiu, kad dirbant sunkius darbus žaizda nekraujuotų. Kai
kada žaizdą pridegindavo medicininio spirito šaukštu, atsigulęs ant reikiamo šono.

Maistas
Kasdienis maistas buvo paprastas, gana vienodas. Šaldytuvą atstodavo rūsys. Žiemai būdavo prisiruošiama bulvių, raudonųjų burokėlių (prie mėsos arba
barščiams), raugintų kopūstų statinė, kita – raugintų agurkų; morkų aruodas,
didelių gyvulinių burokų – gyvuliams. Trobos pastogėje – tabako lapai, išauginti
savo darže („titūnas“); rūkyti lašiniai, kumpiai; ausys, uodegos, snukiai šaltienai;
rūkytos dešros, kurios gana anksti baigdavosi, ir skilandis („kindziukas“), prapjaunamas tik per šienapjūtę („sunkiai dirbant reikia ir gerai pavalgyti“).
Kiaulę pjaudavo tik esant neigiamai temperatūrai – prieš Kalėdas, kartais – ir
prieš Velykas. Esant reikalui, buvo papjaunama ir kokia avis, veršelis („teliukas“),
jei nebuvo planuojama auginti kaip prieauglį.
Pokariu, ypač suvarius į kolūkius, labiausiai trūko duonos. Duoną kepdavo savo krosnyje iš ruginių miltų ir raugo, be jokių priedų. Kai žemės liko tik
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60 arų, būtent tiems rugiams ir pritrūkdavo vietos, šiek tiek sėdavo dėl šiaudų,
šiaudinių stogų remontui. Kepdavo po kokius keturis didelius kepalus, kiekvieną
pažymėdavo kryžiuku.
Valgiaraštis dešimties žmonių šeimai: rytą bulviniai ar miltiniai blynai su
grietine, valgoma atskirai, nes išeiti iš namų reikia skirtingu laiku; pietūs – raugintų
kopūstų arba burokėlių sriuba, išvirta su rūkytos kiaulienos gabalu. Valgoma iš
bendro indo, nieko nereikėjo įkalbinėti valgyti. Po sriubos – virta, gana riebi ir
soti kiauliena su juoda duona. Vakarienė – raugintas pienas (kartais su įtrupinta
varške) su virtomis bulvėmis, vasarą paskanintomis mėtų ar krapų lapais; pieniška
sriuba („zacirka“) su trupintais tešlos gabaliukais; sekmadieniais, kai nedirbama
ir yra daugiau laiko, – per pietus galėjo būti lietiniai su varške, prišutę krosnyje
negailint sviesto; vakare skryliai ar virtiniai su varške, ežiukai („birbizai“) su sviestu (varškėčių tešlos gabaliukai, pertraukti per trintuvės („tarkos“) antrąją pusę).
Aliejaus nevartojome, nes tam reikėjo pinigų. Be to, niekas nešnekėjo apie
gyvūninių riebalų žalingą poveikį. Atvirkščiai, grįžęs iš Ramygalos, Mykolas Miškinis sakydavo: „Jeigu eini gatve ir užuodi kepto aliejaus su svogūnais kvapą, žinok,
gyvena vargšas, matyt, neturi nei sviesto, nei lašinių.“
Didžkukuliai („cepelinai“) ir vėdarai buvo ruošiami ir valgomi tik apie Kalėdas
ir Velykas, kai atsirasdavo šviežios mėsos. Mėsos niekada nepirkdavome. Menki
pinigai išeidavo mokesčiams už žemę, draudimui, 3 proc. paskolos – obligacijoms.
Beje, mokesčius rinkdavo agentas su šautuvu ant peties.
Vasarą dažnai valgydavome grybų, nes Mėtytinių miške jų buvo pilna, vaikai net nešdavo į Ramygalą parduoti. Jeigu kurie nors turėjo giminių Amerikoje,
rinkdavo, džiovindavo baravykus ir siųsdavo ten. Viktorija Miškinienė, mano motina, anksti rytą užkūrusi krosnį, apeidavo puskilometrį pamiškės, pagrybaudavo,
o atsikėlę vaikai gaudavo ką tik iškeptų grybų. Liepą, rugpjūtį riešutaudavome,
lazdynus lenkdavome su savadarbiais kabliais, riešutus dėdavome į drobines terbeles, užkabintas virvele per petį.

Amatai
Neturint pinigų ir esant gausiai šeimynai, tėvams reikėjo daug ką pasidaryti
patiems. Todėl ir mano tėvai – Mykolas Miškinis ir Viktorija Miškinienė – mokėjo
daug amatų.
Be įprastinių žemės ūkio darbų, mano tėvas žiemą į trobą įsinešdavo varstotą medžio darbams, meistraudavo roges, vaikams - slides, pačiūžas, vežėčias
(sudėtingiausias gaminys – ratas su stebule, stipinais ir pan.). Kitą žiemą – avių
kailių apdirbimas ir kailinių visai šeimai siuvimas. Kailiai buvo savo avių, juos
raugindavo tvarte, statinėje, paskui pagaląstu dalgiu ir trinant kreidos gabalu
troboje nugramdydavo paviršių, kol jis tapdavo minkštas ir švelnus. Tuomet
nudažydavo ąžuolo žievių tirpale ir siūdavo kailinius. Stalino laikais tie darbai
buvo daromi slapčia, bijodavo, kad neįskųstų, nes visus kailius reikėdavo atiduoti
valstybei (gal reikėjo kariuomenei).
Drabužių siuvimas. Visi vaikai dėvėjome tėvo siūtais drabužiais: kelnės,
švarkeliai dažniausiai iš velveto, nes jis buvo pigiausias. Pirmą kostiumą pas tikrą
siuvėją pasisiuvau 1969 m., kai priešdiplominės praktikos metu užsidirbau pinigų.
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Mėtytinių kaimo moterys, kaimynės, prie V. Miškinienės darželio:
V. Miškinienė (pirma kairėje), Marytė Nemanytė-Samsonienė (antra
kairėje), Adelė Janionytė-Samsonienė (antra dešinėje) ir Adelė
Nemanienė (pirma dešinėje). Nuotraukos iš asm. archyvo

Avalynė. Iš savų avelių vilnų, jas iškaršus, mama sukdavo (verpdavo)
siūlus ir visiems mezgė kojines, pirštines, o tėtė vėlė veltinius („vailokus“). Lietuviškos žiemos ne visada būdavo vienodai šaltos, tad reikėjo ir kaliošų. Kaliošus
tėtė klijuodavo iš Panevėžyje pirktų automobilio kamerų, klijus pasigamindavo iš
kaučiuko ir aviacinio benzino. Mes, vaikai, tas gumas trindavome su trintuvėmis
(„tarkomis“), ypač vietas, kurias reikėdavo klijuoti. Vėliau tėtė išmoko pagal tokią
pat technologiją klijuoti ir aulinius guminius batus sau ir kaimynams. Jie buvo
labai giriami rudenį ir pavasarį.
Mamos, Viktorijos Miškinienės, pagrindinis darbas žiemą – verpimas ir
audimas. Ausdavo iš vilnonių, lininių siūlų, vėliau atsirado iš Kauno fabrikų
„sukombinuotų“ medvilninių siūlų. Iš linų ausdavo drobines paklodes, apatinius
drabužius, rankšluosčius, iš mišrių (linas, vilna, medvilnė) – antklodes. Jas ausdavo
sudėtingų raštų, jais dalydavosi kaimynės.
Iki šiferio atsiradimo stogus dengdavo šiaudais. Tam reikėjo pasigaminti
rankiniu dalgiu kirstų rugių nesulaužytų šiaudų kūlių ir jais taisyti arba dengti
stogą pasiruošus grebėstų ir karklų vytelių. Kaimo vyrai statėsi namus, tvartus ir
daržines, klėtis patys, be ypatingų specialistų. Tik paklausinėdavo labiau patyrusių,
kai kuriems darbams pakviesdavo vyrų į talką.
Prie kiekvienos sodybos veisdavo sodą, o iš vakarų pusės dažnai sodindavo
medžių eilę vėjui užstoti.
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Specifiniai darbai, kurių dauguma nemokėjo, – kalvystės darbai: arklių
kaustymas, rogių, ratų atskirų dalių aptraukimas metalu. Tam reikėjo būti ne
tik specialistu, bet ir turėti kalvę. Užtat kaimo kalviai būdavo labai gerbiami.
Minimus kaimus aptarnavo Petras Nemanis, Jonas Budrevičius (Budreika), Jonas
Lyberis, Barzda.

Įžymūs žmonės
Visus kaimo žmones, ypač pergyvenusius 1940–1960 m. permainų laikotarpį,
reikėtų laikyti įžymiais, nes tai buvo žmonės, dažniausiai negavę beveik jokio
oficialaus išsilavinimo, bet, perėmę tėvų tradicijas, sugebėjo ūkiškai gyventi, t. y.
mokėjo atlikti visus reikalingus darbus be jokių kursų ir kvalifikacijos kėlimo
pažymėjimų. Visada turėdavo nuomonę apie visuomenėje ir pasaulyje vykstančius
reiškinius.
Minimuose kaimuose užaugę įžymiausiais Lietuvoje gal laikytini Petro Miškinio iš Repšiškių kaimo bent keturi sūnūs:
Albertas Miškinis, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras;
Vaclovas Miškinis, gim. 1945 m., profesorius, habilituotas daktaras,
inžinierius-elektrikas, ilgametis Lietuvos energetikos instituto laboratorijos vedėjas;
Povilas Miškinis, kunigas, kanauninkas, buvęs ilgametis Bíržų dekanas,
Vabalni¹ko klebonas;
Julijonas Miškinis, kunigas, buvęs Kurš¸nų klebonas, vicedekanas.
Jų tėvas Petras Miškinis, užkurys iš Užùlėnio kaimo, nėra Mykolo
Miškinio giminaitis.

(2009

Su jų biografijomis galima susipažinti leidinyje „Kas yra kas Lietuvoje“
m. ir ankstesnių metų leidiniais).

730

ISTORIJA. RAMYGALIEČIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS

Miškinių kaimo istorija
Genovaitė Ražanienė (Skystimaitė)

Miškínių kaimas yra už 4 kilometrų į pietryčius nuo Ramôgalos. Rytuose
ribojasi su Džiuga¤liais ir Žabinê. Šiaurėje – Dubårai, pietuose – Šlekia¤, Grici¿nai,
vakaruose – Naujådvaris ir Gintauta¤. 1948 m. kaime buvo 11 ūkių, įkurtų vienkiemiuose. Trijų ūkių trobesiai stovėjo abipus kaimo kelio.
Kiek akys mato, vyrauja lygumos. Iš rytų ir šiaurės kaimą juosia siauras
Upôtės kaspinėlis, gaunantis pradžią Repšiškių pelkėse. Į ją kaimo pakraštyje
įteka dar siauresnė Kuršìlė. Pavasarį, tirpstant sniegui, upelis ištvinsta ir užlieja
abiejose pusėse plytinčias natūralias pievas iki pat ariamos žemės galulaukių. Taip
būdavo iki melioracijos 1958 m. Vyrauja priemolio ir molio dirvožemiai, arčiau
upelių slūgso durpžemis. Pavasarį ilgai neišdžiūdavo keliai ir laukai. Lietingą
vasarą dažnai supūdavo bulvės, prigerdavo javai. Toks dirvožemis labai tiko
lapuočiams medžiams. Kaime vešliai augo liepos, beržai, klevai, žilvičiai, uosiai,
obelys, kriaušės. Aukštumėlėse ošė pavieniai ąžuolai, ypač prie kelių. Durpžemyje
kerojo juodalksniai ir baltalksniai, putinai, šermukšniai, lazdynai, drebulės, ievos.
Tikro didelio miško kaimo ribose nebuvo. Grybauti visi traukdavo į Mėtytinių mišką. Tiesa, šiaurės rytų pusėje, prie Žabinės, glaudėsi krūmai, kur augo
anksčiau išvardyti medžiai, vienas kitas nuskurdęs berželis. Juos maitindavo pavasarinio tirpsmo vanduo, išdžiūdavęs vasarą. Medžiai ir krūmai augo apjuosti aštrių
viksvų, valerijonų, vingiorykščių, paparčių, rūgčių, asiūklių, šalpusnių. Pavasarį
pasipildavo plukės, purienos, žibuoklės, kvapniosios našlaitės, didieji burbuliai,
gegužraibės. Pievas puošė siauralapiai gysločiai, snapučiai, įvairiausios smilgos,
žemaūgės viksvos, vėdrynai, rūgštynės, katpėdėlės ir kt. Daug kur įsiterpdavo
žemuogių ploteliai, susiraizgę laukė uogautojų gervuogių ir aviečių sąžalynai.
Buvo galima čia rasti ir grybų: meškučių, lepšių, ūmėdžių, raudonviršių,
po lazdynais puikavosi retoki Lietuvoje paužuoliai. Taip buvo iki melioracijos.
Dabar tai dirbama žemė. Tokia ji tapo praėjusio amžiaus aštuntame dešimtmetyje.
Upeliuose paaugliai rėbomis gaudydavo lydekas, vijūnus, karosus ir kt. (rėba –
iš vytelių nupintas, siaurėjančiu galu įnagis). Senoliai pasakodavo ir apie vėžių
gaudymą. Mano vaikystėje jų beveik nebebuvo. Vėliau visiškai išnyko.
Sodybas puošė dailūs gėlynai. Prie dažno namo augo įvairiaspalvės alyvos,
jazminai, diemedžiai, bijūnai, rožiniai didieji auskarėliai, nasturtos, astrai, kurpelės, piliarožės, rūtos, bobramunės, žioveiniai, sinavadai, kosmėjos, pakalnutės.
Tai labai nereiklūs augalai, sėjami ir auginami iš kartos į kartą. Didelę nuostabą
sukėlė M. Balakausko sodyboje atsiradusios tulpės. Balakauskienė buvo tikra gėlių
mylėtoja. Tokio kito idealiai sutvarkyto ir prižiūrėto gėlyno kaime nebuvo. Ne
tik mes, paauglės, bet ir suaugusios moterys sustodavo pasigrožėti jų rausvomis
tulpėmis. Dar negreitai, gal po 30 metų, ši gėlė paplito visoje Lietuvoje.
Nedidelio ploto krūmokšniuose, kuriuos mes vadinome mišku, negausi ir
gyvūnija. Buvo čia kiškių, viena kita lapė, retas svečias vilkas užklysdavo iš didesnių miškų. Pakrūmėse slapstėsi kurapkos, pievose perėjo pempės, vieversiai.
Krūmuose vingiavo savo melodijas lakštingalos, strazdai, liepsnelės, šaukė lietų
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volungės. Kaime buvo keletas gandralizdžių, įkeltų į aukščiausius medžius. Visose
sodybose virė virtinėlius kregždės. Mylėjo žmonės šiuos visus paukščius. Gero
vardo neturėjo varnos, vištvanagiai.
Žodis miškiniai lietuvių kalboje turi keletą reikšmių, tokiu pavadinimu vietovių taip pat yra keletas. Manytina, kad tai vietovė, įkurta buvusio miško vietoje,
joje gyvena žmonės, kurie miškus iškirto, paversdami juos dirbama žeme. Kaip
teigiama senoviniuose Ramygalos miestelio apylinkių aprašymuose, aplink plytėjo
pelkėta žemė, tyvuliavo sunkiai praeinamos pelkės.1
Dalis kaimo sodybų išsikėlė į vienkiemius, kitos liko prie kaimo kelio. 1948
m. Miškinių kaime buvo 14 sodybų. Didžioji dalis kaimiečių – desincininkai, valdę
po 2–4 ha žemės. Taigi jų gyvenimas – tai samdinio ar smulkaus amatininko dalia.
Gretimuose kaimuose buvo ir pasiturinčių žmonių. Tą rodo išlikę dvarų ar
kaimų pavadinimai: Aukštådvaris, Naujådvaris, Ku»šių, Mykoliškio, Džiugailių,
Linogirio dvarai.
Labiausiai Miškinių kaimo gyventojų likimas buvo susijęs su Džiugailių
dvaro savininkais. Geru žodžiu žmonės mini paskutinį jo savininką Juozą Budrevičių. Iki sovietmečio buvo išlikęs rūmų pastatas, ūkiniai pastatai, dalis parko
ir tvenkinių.
Kovose dėl Nepriklausomybės miškiniečiai aktyviai nepasireiškė. Palyginti
ramiai praėjo tarpukario laikotarpis, vokiečių okupacija. Sovietinis teroras neaplenkė šio ramaus kampelio.
Sovietų terorui besipriešinančius partizanus palaikė visi kaimo gyventojai ir
kiek galėdami padėjo, tačiau patys su ginklu nekovojo. Aktyviausiai partizanus
rėmė mano senelio Petro ir Domicelės Žižiūnų šeima. Tai buvo paprasti valstiečiai, mažažemiai, valdę 5 ha dirbamos žemės, turėję apie 1 ha miško ir tiek
pat krūmokšnių, viksvynų Žabinėje. Žižiūnų šeimoje užaugo trys sūnūs: Juozas,
Javapjūtė Miškiniuose, prie Skystimų šeimos namo. Kairėje – Domicelė
(str. autorės močiutė), Genovaitė (str. autorė); dešinėje – Emilija
Skystimienė (motina), Steponas Skystimas (tėvas), Zofija (teta),
Vytautas (dėdė). 1947 m. Iš asm. archyvo

1

Gabulaitė E. Jaunystėn sugrįžus, 2008.
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Užgavėnės Miškiniuose. Petras Žižiūnas – vadeliotojas. Dešinėje,
prie rogių, stovi Steponas Skystimas (str. autorės tėvas); sėdi rogėse
Genovaitė ir Domicelė (močiutė). 1947 m. Iš asm. archyvo

Petras, Vytautas, trys dukros: Emilija (mano mama), Bronė,
Zofija. Pastaroji nuo vaikystės buvo invalidė. Paauglystėje
ir jaunystėje visi ilgiau ar trumpiau tarnavo turtingesniems
kaimynams. Vėliau vyresnėliai mokėsi amatų, nes aukštesni
mokslai nebuvo pasiekiami. Juozas tapo puikiu kalviu, Petras – gabiu dailide, kurio rankomis pagamintomis spintomis,

Vestuvės Miškiniuose.
Jaunoji – Bronė
Žižiūnaitė
(str. autorės teta).
1940 m. kovo 3 d.
Iš asm. archyvo
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bufetais, sofomis, kraitinėmis skrynio- P. Žižiūnas, stalius, fotografas, batsiuvys, buvo
mis pasipuošė daugelio nuotakų namai. ir partizanų fotografas. 1940 m.
Emilija išmoko siūti drabužius – nuo
vyriškų kostiumų, paltų iki moteriškų P. Žižiūnas ir jo žmona Aldona Sibire. 1955 m.
smulkmenėlių. Puikiai mezgė ir siuvi- Iš asm. archyvo
nėjo, nėrė kabliuku. Bronė ir Vytautas
(pokario metais dar buvo paauglys) padėjo tėvams prie ūkio darbų, invalidė
Zofija siuvinėjo, mezgė kojines, pirštines, megztukus, padėdavo motinai austi.
Mano dėdė ir krikštatėvis Petras buvo imlus visoms naujovėms: išmoko
fotografuoti, siūti madingus moteriškus aulinukus, pirmasis apylinkėje pajungė
vėją gaminti elektros energiją, įsitaisė radijo imtuvą, patefoną, dviratį. Jo remiama šeima finansiškai gyveno geriau. Senelis pasodino naują sodą. Tačiau ramus
gyvenimas truko neilgai.
Apylinkės miškuose gyvenę partizanai juo ir visa mūsų šeima pasitikėjo,
ėmė kviesti fotografuoti jų gyvenimo akimirkų. Petras Žižiūnas neatsisakydavo,
nors žinojo, kad labai rizikuoja savo ir šeimos laisve. Sėsdavo ant dviračio ir,
užantyje paslėpęs fotoaparatą, išvažiuodavo. Namuose įsigalėdavo didžiulė įtampa,
kol grįždavo. Filmų ryškinimas ir nuotraukų gaminimas vyko labai atsargiai, lauke
kas nors iš namiškių budėdavo, nes kiekvienu momentu galėjo užsukti stribai.
Kartą stribai užklupo partizanus gretimo Palîepių kaimo gyventojų Masiliūnų
sodyboje. Partizanams pavyko pabėgti į gretimą mišką, o sodybos šeimininkus
suėmė. Kratos metu rado nuotraukų. Tardant viena iš dukterų pasakė fotografo
pavardę (aišku, neištvėrė kankinimų). Taip mano dėdė Petras Žižiūnas atsidūrė
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Vorkutos lageryje ir septynerius metus kasė anglį. Po to dar kelerius metus negalėjo grįžti į Lietuvą. Lageryje susipažino su tokia pat politine kaline Aldona
iš Lazdijų rajono, susituokė, grįžo į Lietuvą 1959 m. Dėdę Petrą suėmė 1948 m.
vasarą. Šeimai buvo labai neramu. Visi jautė, kad laukia Sibiro tremtis. Tais pačiais
metais mirė mano mama Emilija. Tėvas tuoj vedė kitą, o aš likau pas senelius,
nes močiutė Domicelė niekaip nesutiko išleisti manęs į naują tėvo šeimą.
1949 m. pavasarį mūsų šeima buvo ištremta į Irkutsko sritį, Zimos rajoną.
Išvežė Petrą Žižiūną (mano senelį) ir dukrą Zofiją mano tetą. Močiutė Domicelė
ir dėdė Vytautas labai anksti tą rytą išvažiavo į Panevėžio turgų, taip Sibiro išvengė, o mane paliko, nes kaimynai paaiškino, kad aš ne Žižiūnaitė, o Skystimaitė
(mamos pavardė po vestuvių su Steponu Skystimu pasikeitė, taip pat ir mano).
Seneliai susitiko prie Bistrãmpolio. Tyliai, be žodžių nusilenkė vieni kitiems.
Tai buvo paskutinis jų pasimatymas. Senelis mirė tremtyje. Teta Zosytė, po Stalino
mirties praėjus trejiems metams, 1956 m. grįžo į Lietuvą.
Aš likau viena šaltuose, nusiaubtuose, išgrobstytuose namuose. Stribai negalvojo, kaip, su kuo aš gyvensiu. Man tada ėjo septinti metai.
Močiutė, dėdė Vytautas ir aš dar ilgai tai šen, tai ten slapstėmės, ypač
naktimis, bijodami tremties. Tačiau daugiau trėmimų iš Lietuvos jau nebebuvo.
Matyt, Stalinui jau užteko žmonių kraujo ir ašarų.
Sunkus buvo mūsų gyvenimas. Valdžia kreivai žiūrėjo į tremtinių giminaičius, visaip įžeidinėjo, skriaudė, praminė liaudies priešais. Tačiau močiutė
Domicelė buvo nepėsčia. Sužinojusi, kad pas tuometį rajono Vykdomojo komiteto
pirmininką Mykolevičių pateko mūsų geriausi baldai, išdrįso užeiti ir paprašyti
užmokesčio, nes neturėjome ko valgyti. Matyt, žmogus turėjo sąžinę, nes šiek tiek
pinigų davė, jokių tolimesnių sankcijų nesiėmė.
Kitos Miškinių kaimo šeimos pokariu nenukentėjo, tačiau visiems gyvenimas
nebuvo rožėmis klotas.
Jau mokiausi Dubarų pradinėje mokykloje, kai mūsų kaime žmonės ėmė
kalbėti apie kolchozų kūrimą. Tokie dalykai jau vyko Rusijoje. Vėliau Lietuvoje
Dubarų pradinės
mokyklos mokiniai.
1950 m.
Iš asm. archyvo
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atsirado ir naujas lietuviškas žodis tokiems susivienijimams pavadinti – kolūkis.
Visi kaimo žmonės, išgirdę iš tuo metu retai turimų radijo aparatų arba sužinoję iš kalbų, pasakojo apie įvairiausius baisius dalykus: atims žemę, gyvulius,
padargus, pastatus, visus suvarys gyventi į barakus (įsivaizdavome didžiulius
rūsius daržovėms žiemą laikyti), bus bendri vyrai ir moterys ir t. t. Ne viskas
pasitvirtino, bet dauguma gandų buvo teisingi.
Išgąsdinti ką tik praėjusio karo, trėmimų, pokario partizanų kovų baisumų,
žmonės norėjo tik ramybės, ir visos per prievartą brukamos naujovės niekam
nekėlė pasitikėjimo. Tačiau valdžia neatlyžo. Įkyriai, kelis kartus per savaitę, rengdavo susirinkimus tai vieno, tai kito valstiečio troboje, agitavo, grasino, įsakinėjo,
žadėjo rojų žemėje. Tokie susirinkimai vykdavo iki aušros. Nebebus ponų, būsite
patys šeimininkai, visas išaugintas gėrybes dalinsitės pagal darbą, kiekvienam –
kiek reikės – lakštingalų balsais suokė agitatoriai, kuriems už nugarų stovėjo
ginkluoti stribai.
Iš miškų, radijo stočių ir užsienio radijo viskas buvo teigiama priešingai.
Pervargę kaimiečiai ėmė niekuo nebepasitikėti, daugelis pradėjo girtuokliauti. Gėrė
naminį alų, padarytą iš grūdų, cukraus, cukrinių runkelių ir t. t. Apleido laukų
darbus. Šeimos dar labiau skurdo. Pasijutęs nepajėgus atsispirti valdžiai, vienas
kitas parašė prašymus stoti į kolūkį. Jais pasekė ir kiti. Tai buvo 1950–1951 m.
Visa tai buvo daroma valdžios atstovams primygtinai spaudžiant. Neįstojusiems buvo grasinama didžiulėmis pieno, mėsos, grūdų, kiaušinių, vilnų, linų
prievolėmis valstybei. Taip mūsų krašte buvo įkurtas kolūkis „Mūsų laisvė“. Jį
sudarė Miškinių, Šlekių, Grici¿nų, Gintautų, Naujadvario kaimai. Pirmuoju pirmininku buvo paskirtas Miškinių kaimo gyventojas Alfonsas Valonis. Vadovavo jis
neilgai, nes buvo ne komunistas. Pirmininkai keitėsi vienas po kito, nes dalis jų
neturėjo menkiausio supratimo apie žemės ūkio darbus, pasėlių priežiūrą ir pan.
Ilgiau išsilaikė tik Bronius Pribušauskas, komunistas, gyvenęs į Sibirą ištremtų
žmonių namuose, netoli Ramygalos miestelio. Jokių mokslų nebaigęs, mokėjo tik
skaityti ir rašyti.
Prasidėjo „rojaus“ gyvenimas. Didelė trauma kaimo žmogui buvo skirtis
su savo karvėmis, kiaulėmis, ypač arkliais. Gyvulius išskirstė į atskirus didesnius
kaimiečių tvartus: karvides, kiaulides, arklides, avides, šeimai palikdami tik po
vieną karvę, arklių visai nepaliko, kiaulių – pagal žmonių skaičių šeimoje: po
vieną arba dvi. Fermų vedėjais paskyrė valdžiai patikimus žmones, o šėrikais,
melžėjomis dirbo iš pradžių visi paeiliui, paskui atsirado nuolatiniai. Blogiausia
buvo tai, kad neišmanantys žemės ūkio darbų vadovai turėjo aklai vykdyti rajono
valdžios nurodymus, toli prasilenkiančius su sveiku protu, pavyzdžiui: pavasario
sėją baigti iki darbo žmonių šventės Gegužės 1-osios. Juk pavasaris pavasariui
nelygus. Jei šiluma vėluodavo, sniegas tirpdavo ilgiau, žemė šildavo ir džiūdavo
pavėluotai. Bet sėti ragino neatsižvelgiant į žemės įšilimą, šlapumą. Patariančius
palaukti, kol bus galima normaliai atlikti darbus, vadino liaudies priešais, sabotažnikais, grasino Sibiro meškomis. Drebančiomis rankomis ir skaudama širdimi
bėrė kaimiečiai grūdus, sodino bulves į šaltą, šlapią dirvą. Žinoma, nedaug kas
išdygdavo. Valdžia tuomet vėl kaltindavo kaimiečius, kad tyčia ne taip padarė.
Panašiai buvo ir su šienapjūte, javapjūte ir kitais darbais. Miesto valdžioje sėdėjo
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ištikimi Maskvai komunistai, kurie nieko nenutuokė apie žemės ūkio darbus,
jų specifiką. Kaimiečiais valdžia nepasitikėjo, stambūs ūkininkai, turėję daugiau
žemės ir žinių, buvo ištremti į Sibirą. Sunkiausia buvo žiūrėti į badaujančius
gyvulius baigiantis žiemai ar anksti pavasarį. Kaimynų tvarte stovėjo karvės.
Pašarai baigdavosi po Naujųjų metų. Karvės buvo tokios išliesėjusios, kad nebepasikeldavo. Tvartuose skysto mėšlo iki kelių, šąlant jos įšaldavo į tą buizą.
Kad to neatsitiktų, karves perrišdavo virvėmis, kurias pritvirtindavo prie tvarto
balkių, ir taip gyvuliai kankinosi. Jas šėrė šiaudais, o kai ir tų nelikdavo, ardė
nenaudojamų pastatų šiaudinius stogus ir taip palaikydavo gyvybę iki pavasario. Žinoma, daug gyvulių krisdavo. Apie jokį pieną ir kalbos nebūdavo, nors
valdžia ir reikalaudavo. Kaimiečiai verkdavo matydami tokią padėtį. Juo labiau,
kad taip kentė buvę jų galvijai. Dažnas iš namų kišenėje įsidėjęs atnešdavo kokio
nors maisto, žinoma, tik savai karvei. Taip tęsėsi 2–3 metus. Prasidėjo vagystės
iš laukų, sandėlių, tvartų. Pirmiausia tą atvirai darė patys valdantieji. Paprasti
kolūkiečiai buvo priversti vogti, kad išgyventų. Juk už visų metų darbą kolūkyje
tuomet buvo užmokama 1–2 maišeliais nevalytų grūdų. Apie pinigus niekas ir
nekalbėjo. Va tada ir pravertė kaimiečių išradingumas. Slapta visi laikė po veršelį,
uždarytą tvarte, atitvertą lentine siena, apdėtą šiaudais ar šienu. Taip buvo slepiamos kiaulės, avys, net vištos, kalakutai ir t. t. Iš turimų 50 arų žemės, skirtos
sodybiniam sklypui, gausesnės šeimos nepragyvendavo. Apsėdavo kiekvieną žemės
pėdą – patvorius, sodą, kiemą. Lygiai taip buvo branginama žolė. Nušienaudavo
visas pamiškes, pakeles, palaukes. Viskas buvo paskirstyta: čia Jono, čia Petro,
čia Onos... Miškai irgi buvo atimti. Malkoms duodavo pasikirsti viduryje laukų
augančių krūmų ar grioviuose želiančių karklų. Kaime didelio miško nebuvo, tai
ši problema buvo sunki. Žmonės ėmė pjauti sodybose augusius medžius, kartais
net vaismedžius. 1958 m. N. Chruščiovas – visos Sovietų Sąjungos CK vyriausiasis
sekretorius, Amerikoje pamatė visai kitokį gyvenimą ir nutarė padaryti tokį pat
rojų savo krašte. Visi laikraščiai skelbė „Kukurūzai, žirniai, pupos – mūsų ateitis“.
Tada užsėjo geriausias Lietuvos žemes kukurūzais, nepagalvoję apie jų brendimo
trukmę, mūsų klimato netikimą šiam augalui. Žinoma, išėjo šnipštas. Kukurūzai
vos spėjo pražysti, o šalnos jau pakando juos. Taigi, grūdų nesubrandino, bet
buvo daug pašaro galvijams. Tik kaip rudenį išdžiovinti, o dar tokį augalą kaip
kukurūzas? Tada kažkas pasiūlė gaminti silosą: žalius augalus suslėgti į krūvas,
pridengti žemėmis, žiemą atkirsti ir šerti gyvulius. Taip ir darė. Tačiau iki šiol visi
kaimiečiai atsimena to pašaro kvapą – baisesnį negu tualete. Po metų vėl nauji
nurodymai – auginti čiumizą ir koksagizą. Tai Vidurinės Azijos augalai. Ten jie
buvo auginami chemijos pramonei. Mūsų sąlygos jiems visai netiko. Tačiau porą
metų auginome tą nesąmonę, ravėjome, prižiūrimi agronomės, nes tik ji viena
kursuose buvo išmokyta atskirti juos nuo piktžolių.
Prisiminimuose iškyla ilgiausios, apie kilometrą siekusios cukrinių runkelių
vagos. Jų ravėjimas ir nuėmimas buvo privalomas kiekvienai šeimai, net jeigu
šeimoje darbingų žmonių ir nebūdavo. Tuomet tekdavo samdyti jaunesnius. Tai
buvo šansas mums, jaunoms merginoms, užsidirbti rublį kitą suknelei, batams,
kas mokėsi – knygoms, sąsiuviniams. Nors tas darbas per pačias kaitras per akis
išlįsdavo, bet kitos progos gauti gryną pinigą nebūdavo. Dar gelbėdavo uogos,
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grybai, bet mūsų krašte jų gausiai neaugdavo. Kolūkiams nuėmus javus, nukasus
bulves, nurovus burokus, eidavome į laukus su terbomis rinkti likučių.
Atmenu kaimynę, kuri augindavo darže daug agurkų ir veždavo juos parduoti į Panevėžį. Jų šeimoje augo keturi vaikai, tai pavalgydinti tokią šeimą
būdavo nelengva. Labai anksti sužinojome, kad valgomi liepų pumpurai, rūgštynės, įvairiausi grybai. Su vyriausiuoju jų sūnumi Alfonsu jau birželio mėnesį
eidavome grybauti į Mėtytinių mišką. Rinkdavome meškutes, lepšius, raudonikius,
baravykus, paužuolius, pilkąsias ir rudąsias guotes, kurios dygdavo rugsėjo pabaigoje ir spalio mėnesį. Grybai, bulvės, pieno šlakelis, kuris likdavo nuo išnešto
į pieninę, buvo pagrindinis maistas. Jų mama kepdavo skanią naminę duoną,
bet tėčio ir jos uždirbti grūdai greitai baigdavosi ir prasidėdavo ilgi, labai ilgi
6–8 valandas trunkantys stovėjimai Ramygalos miestelyje prie duonos parduotuvės. Duoną atveždavo apie pietus. Pirkėjai susirinkdavo nuo penktos valandos
ryto ar dar anksčiau. Vieną kepalėlį juodos ar baltos forminės duonos duodavo
vienam žmogui. Todėl norėdami gauti daugiau, eidavome visi stoti į eilę. Kaip
kvepėdavo šilta duona mums, amžinai neprivalgantiems vaikams! Nors kaimynė
ir bardavosi, bet, eidami namo tuos 4 km iki savo Miškinių kaimo, vieną kepalėlį suvalgydavome, lauždami tik po kąsnelį. Turėjome keletą sulaukėjusių obelų.
Jų vaisius vėlų rudenį papildavome ant trobos lubų ir laukdavome šalčių. Kai
žiemą obuoliukai sušaldavo, juos nusiimdavome ir troboje grauždavome. Buvo
skanu, nes jokio kito gardėsio nebūdavo, nebent šermukšnių, ar putinų uogos, ar
duonkepėje krosnyje pakepami cukriniai runkeliai.
Vėliau, apie 1955–1956 m., kolūkiai buvo stambinami. Prie „Mūsų laisvės“
kolūkio prijungti Džiugailių, Repšiškių, Dubarų, Kuršių, Paliepių, Nendrytės, Garuckų ir kt. kaimai. Dar vėliau prijungtas visas Aukštadvario kolūkis. Sustambintam kolūkiui pradėjo vadovauti Virmantas Velikonis. Tai buvo šviesus, išsilavinęs
žmogus, baigęs melioruoti didžiąsias pelkes prie Mėtytinių miško, pavertęs jas
dirbamais laukais, kurie duodavo gerą derlių. Įrengė poilsiavietę Šambalioniškio
kaime: iškasė tvenkinį, sutvarkė pakrantes, pasodino medžių. Jam pirmininkaujant
žmonės ėmė gyventi įdomiau, turtingiau, linksmiau. Iš melioruotų žemių dauguma
išsikėlė į Garuckų gyvenvietę, kuri vėliau visai priartėjo prie Ramygalos miestelio
iš rytų pusės. Iš pietų pusės prie miestelio sparčiai žengė Aukštadvario gyvenvietė.
Žinoma, namų įvairovės nebuvo, daugiausia alytnamiai, kuriuos gamino Alytujê
ir dalimis veždavo į statybvietę, arba tipiniai vieno aukšto mūrinukai su mansardomis – vienu, dviem mažais kambarėliais antrame aukšte. Kai kuriuose buvo
ir vietinis centrinis šildymas, kitur žmonės mūrijo koklines krosnis stačiamalkius.

Melioracija Miškinių kaime
Žodis melioracija kaime buvo naujas, žmonės iš pradžių nesuprato jo reikšmės.
Mūsų kaimą ji labai palietė. Pirmiausia pasirodė žmonės, panašūs į matininkus:
su kažkokiais popieriais, nematytais prietaisais. Brigadininkas iš karto paskyrė du
kolūkiečius jų prietaisams nešioti. Kai visas kaimas buvo apeitas ir perbraižytas
didžiuliuose popieriaus lapuose, pasirodė technika. Labiausiai stebino galingi
traktoriai stalinecai ir daugiakaušis ekskavatorius. Darbai prasidėjo vėlyvą 1958 m.
pavasarį po labai šaltos ir gilios žiemos.
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Galingi traktoriai žmones gąsdino labiausiai. Kaip pragaro mašinos jie pravažiavo mūsų kaimo keliuko pakraščiais ir negailestingai nušlavė visus medžius
ir krūmus, augusius pakelėje. Griuvo mūsų eglė ir visos sodo pakraštyje augusios
vyšnios, kaimyno Misio liepos ir slyvos, kliuvo Jasiūno kriaušės, vyšnios, sena
daržinė, žilvičiai, karklai. Tos trys sodybos nukentėjo labiausiai, nes buvo visai
arti kelio. Labai sunku buvo kaimo žmogui žiūrėti į maišomus su žemėmis ir
traiškomus žydinčius vaismedžius, kurie po sunkios žiemos ir pavasario pražydo
tik apie gegužės vidurį. Verkėme iš gailesčio. Kaimo kelią išplakė mašinos, pravažiuoti arkliais buvo neįmanoma (tai labai gerai prisimenu, nes tą pavasarį laidojome mano močiutę Domicelę Žižiūnienę). Vėliau technika atriaumojo į kiekvieną
kiemą. Kas keli metrai iškasti grioviai išraižė mūsų kiemą, sodą, daržą. Prašėme,
kad pakoreguotų savo planus ir paliktų jau derančias obelis, kriaušes, gėlyną. Kai
ką pavyko išsaugoti. Kas galėjo, papirkinėjo melioratorius, tada kieme atsirasdavo
mažiau griovių, sodai likdavo nepaliesti. Pagrindinis kyšis būdavo naminis alus
arba degtinė. Taip pamažu į kaimą atsėlino girtavimo siaubas. Kadangi to nevengė
ir kolūkio valdžia, ypač žemiausia grandis – brigadininkai, nuo kurių malonės
priklausė paprasto kolūkiečio gyvenimas, girtavimas vis labiau plito. Juk reikėjo
ganyklos, arklio, malkų, trąšų – visa tai buvo brigadininko rankose.
Sudėję vamzdelius į išraustus griovius ir juos išlyginę, melioratoriai traukė
toliau. Jei pasitaikydavo negyvenama sodyba, ten darbai vyko pagal visus planus
ir likdavo dar labiau išrausta aplinka.
Sumaišyta, sumaitota žemė pirmais antrais metais davė ne kokį derlių.
Ypač nukentėjo žmonių sodybiniai sklypai – 50 arų lopinėliai, kuriuos kolūkio
valdžia davė kiekvienai šeimai daržovėms užsiauginti. Vėlesniais metais melioracija pasiekė kaimo pakraštyje buvusį durpynėlį, apaugusį alksniais, putinais,
skurdžiais berželiais. Klimpo, riaumojo galingi traktoriai visą kitų metų vasarą.
Po kelerių metų melioracija parodė savo pranašumus ir trūkumus. Kaimiečių jau
nebebaugino lietūs, bet dar labiau sumažėjo ganyklų plotai. Nusausintame durpyne ūkio galvijams buvo paruoštos kultūrinės ganyklos, tačiau dingo kai kurie
čia gyvenę žvėreliai, perėję paukščiai. Ypač sumažėjo kurapkų ir giesmininkų.
Išnyko ir saugotini augalai: gegužraibės, didieji burbuliai, siauralapiai gysločiai,
katpėdėlės...
Kolūkiečiams persikėlus į gyvenvietes likę trobesiai buvo naudojami ūkiniams
pastatams, malkoms ar parduodami nusigriauti. Iki šiol gaila ilgaamžių medžių,
vešlių sodų, gėlynų. Naujose vietose jau ne visi žmonės sodino prie namų gėles.
Darbštesni gyventojai augindavo daržoves, kruopščiai jas aptupinėję. Tingesnių
kiemuose žaliavo piktžolės.
Jokių įstaigų kaime nebuvo. Artimiausia pirmoji biblioteka (tada vadinosi
klubas-skaitykla) įsikūrė gretimame Dubarų kaime, privačiame Budrevičių name. Jų
duktė Stasė buvo šio klubo vedėja. Kadangi skaitykla buvo netoli Dubarų pradinės mokyklos, kurią baigiau, mes, mokiniai, beveik kasdien ten lankydavomės.
Mane tiesiog pakerėjo knygų kvapas. Skaičiau labai daug, viską, kas pakliūdavo
po ranka. Ypač mėgau literatūrą apie gamtą, tolimus ir nežinomus kraštus, vėliau sužavėjo Vakarų Europos rašytojų romanai, poezija. Tai buvo jau mokantis
Ramygalos vidurinėje mokykloje.
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Kultūros namus kolūkis pastatė iš senos daržinės, pervežtos arčiau miestelio į besiplečiančią Garuckų gyvenvietę. Tai buvo 1958 m. Nuo mūsų kaimo
iki tos gyvenvietės buvo apie 3 km einant laukų takeliais, o aplinkiniais keliais
susidarydavo apie 5 km ar daugiau. Lankydavausi ten retai, tačiau mielai dalyvavau dainų šventėms-festivaliams suburtame kolūkio chore. Keletą metų chorui
vadovavo Ramygalos bažnyčios vargonininkas Juozas Dugnas.
Nelengva būdavo iš atokių kaimų po sunkių dienos darbų susirinkti choristams į repeticijas. Jos prasidėdavo vasario–kovo mėnesiais, kad spėtume iki
birželio išmokti dainas. Juo labiau kad repeticijos vyko jau kultūros namuose,
Garuckų kaime. Trumpindami kelią eidavome laukų keliukais, pagrioviais. Grįžti
būdavo dar sunkiau – visur tamsu. Bet jaunystė ir noras nugalėdavo. Dainų būta
įvairių – pirmiausia duoklė komunistų partijai, V. Leninui, tada jau Tėvynė, socialistinis darbas, laisvė, kurią suprasdavome kiekvienas pagal savo širdį, liaudies
dainos. Visiems kažkodėl patiko kompozitoriaus K. Kavecko daina „Vilniuj žydi
liepos“ (žodžiai E. Matuzevičiaus). Gal todėl, kad priedainyje talentingo poeto
buvo parašyta:
Balandžiai nardo, nardo, skraido
Padangėje aukštai aukštai,
O Vilniuj žydi, žydi liepos
Baltai, baltai, baltai, baltai.

Kažkas iš choristų anuomet pašmaikštavo: „Matai, liepos žydi baltai, kodėl
ne raudonai?“ Juk tada visur, netgi kai kurių žmonių viduje, buvo tiek daug
raudonos spalvos...
Dainų šventės-festivaliai vykdavo apie birželio vidurį. Kai kada sutapdavo
ir su Joninėmis. Šios šventės tuometė valdžia kažkodėl nedraudė švęsti. Gal kad
čia susipina daug liaudies papročių, atėjusių dar iš pagonybės laikų, o krikščioniško turinio tada niekas neakcentavo. Šventės vykdavo prie Júodžio ežero,
netoli Vadõklių miestelio, arba prie Nev¸žio upės, netoli Krekenavõs. Abi vietos
nuostabiai tam tiko – graži gamta, ežero ar Nevėžio vandens veidrodis. Dainos,
šokiai, kuriuos atlikdavo iš viso Ramygalos rajono susirinkę saviveiklininkai, tranki kapelų muzika – tikras poilsis po alinančių darbų. Žinoma, daugelis dantis
sukandę išklausydavome partorgų padėkų komunistų partijai ir jos vadams už
„laimę“ būti laisviems ir dirbti „sau“ (mintyse pridurdavome „už dyką“), bet po
to būdavo tikrai smagu.
Saviveiklininkus atveždavo kolūkių sunkvežimiai, kurių 1956–1960 m. kolūkiai jau turėjo po kelis. Paprastos lentos, sudėtos kėbule, atstodavo suolus, o
vėjas ar lietus nebaugino.
Senimas grįždavo tokiu pat būdu namo, o mes, jaunimas, dar likdavome
šokti. Šokiai baigdavosi auštant. Tada pėsti būriais traukdavome namo apie 15 km.
Įsivaizduokite: atšokti liaudies šokiai šventės programoje, atitryptos polkos, valsai, padispanai šokiuose po šventės ir dar ilga kelionė į namus pėsčiomis. O juk
namuose daugelio laukė neatidėliotini darbai. Daug tokių saulėtekių teko išvysti
vos velkant kojas į namus.
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Trys draugės:
Genovaitė (pirma
kairėje), Emilija
Misytė (centre),
Aldona Bartkutė
(iš Dubarų kaimo).
Iš asm. archyvo

Miškinių ir Dubarų kaimus skiria Upytė. Vasarą tai 1–2 m pločio upelis, o
pavasarį ir rudenį ištvindavo, užliedavo dalį pievų abiejose pusėse. Kadangi kelio
į Dubarų mokyklą nebuvo, eidavome takais per vasarojaus, bulvių, rugių laukus
arba tiesiog pievomis. Pagrindinis apavas – guminukai. Žinoma, jie mažai kuo
priminė dabartinius dailius aulinukus. Tai buvo sunkūs lietiniai guminiai botai
arba gilūs kaliošai, maunami ant medinių arba veltinių. Patvinus upei, mums
prasidėdavo kelių dienų atostogos. Jų trukmė priklausydavo nuo to, kaip greitai
atslūgdavo vanduo pavasarį, o vėlyvą rudenį laukdavome, kol užšaldavo. Per
upelį permesta lenta su turėklu iš vienos pusės buvo mūsų tiltas į mokyklą. Žemesnėse klasėse besimokant, daug baimės įvarydavo kaimynų žąsinai su būriais
žąsų. Jų šnypštimą dar ilgai girdėdavome ausyse jau sėdėdami mokyklos suole.
Praleidus keletą dienų reikėjo pasivyti tolyn pažengusius bendraklasius. Todėl
mokytoja Alfa Giedraitienė skirdavo daugiau užduočių į namus. Laimė, jei namie
toliau pasimokyta per atostogas, aš to krūvio nejausdavau. Taip ir klampojome
pavasarį ir rudenį per purvynus, žiemą – per pusnis. Laimingi buvo tie, kurių
tėvai mokėjo ir galėjo padaryti namuose vaikams slides. Jie mus toli palikdavo
kapstytis sniege, bet likimo juk nepasirinksi. Sunkumai nesutrukdė sėkmingai baigti
pradinę mokyklą. Už viską esu dėkinga mokytojai A. Giedraitienei.
Kaimo žmonės švęsdavo didžiąsias krikščioniškas šventes – šv. Kalėdas,
šv. Velykas, Naujuosius metus, parapijos atlaidus. Deja, įkyriai buvo brukamos
naujos – Spalio revoliucijos minėjimas, Gegužės pirmoji, Liepos 21-oji – Lietuvos
„prisijungimo“ prie Sovietų Sąjungos diena. Jei bažnytines šventes visaip buvo
trukdoma švęsti, tai tarybinės tiesiog buvo skatinamos: skelbiamos nedarbo dienos,
parduotuvėse pasirodydavo nematytų prekių: apelsinų, konservuotų žirnelių, geresnių
dešrų, kondensuoto pieno, zefyrų ir t. t. Jeigu bažnytinė šventė pasitaikydavo sekmadieniais (šv. Velykos visada tik sekmadienį švenčiamos) – tada švęsk, o, tarkim,
šv. Kalėdos būna ne vien sekmadienį, tai tomis dienomis reikėdavo dirbti ir tik po
darbo tyliai švęsti. Dauguma taip ir laviravo tarp kataliko pareigų ir priverstinio
darbo kolūkyje. Taip pamažu buvo atpratinami kaimo žmonės nuo Dievo. Reikėjo
tvirtos valios, gudrumo, sumanumo suderinti darbą ir religinių švenčių šventimą.
Daugelį mūsų žmonių dar ir dabar tebelydi anuometinio gyvenimo kupra.
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P. Žižiūno (str. autorės senelio) vardadienis – Petrinės – birželio 29 d.
Papuoštoje varduvininko kėdėje – P. Žižiūnas. Kairėje – kaimynas
Adolfas Brinka, dešinėje – kaimynas Stasys Galinevičius. Iš asm. archyvo

Iš seno kaimiečiai šventė vardadienius, ypač Jono, Petro, Povilo, Mykolo, Antano, Juozapo, Stanislovo, Vinco, Roko, Simono, Kazimiero, Onos. Tai visiems plačiai
žinomi šventųjų vardai. Iškilmingai švęsdavo Švč. Mergelės Marijos šventes. Vykdavo
šeimomis į gretimas parapijas. Važiuodavo arkliais ar pėsti eidavo į atlaidus. Ramygaloje žymiausi būdavo šv. Jono, šv. Mykolo ir Švč. Marijos Škaplierinės atlaidai.
Kaime jaunimas savo bendraamžius varduvininkus sveikindavo išvakarėse.
Vėlai vakare prikaldavo prie trobos durų didesnį ar mažesnį vainiką, kartais dar
ir atviruką palikdavo. Sveikinamajam buvo svarbu pamatyti, kas jį pagerbė, ir
rytojaus dieną atsilyginti kad ir kukliomis vaišėmis.
Vyresnio amžiaus žmones sveikindavo atnešdami ne tik vainikus, bet ir
dovanėlę: savo numegztą šaliką, pirštines, moterims išsiuvinėtą ar nunertą staltiesę, prijuostę, pagalvėlę, nosinaitę-fantaziją ir t. t. Sveikindavo apie pietus, grįžus
visiems iš bažnyčios. Prieš sėsdami prie stalo svečiai pasodindavo į papuoštą kėdę
varduvininką ir tris kartus pakeldavo. Gimtadienių nešvęsdavo.
Vaišėse žmonės neprisigerdavo alkoholio, nes jo nebūdavo, nebent pas turtingus. Pagrindinis vaišių gėrimas – naminis salyklinis alus. Tikri aludariai buvo
plačiai žinomi ir pagamindavo įvairaus skonio, spalvų ir stiprumo alaus.
Pagrindiniai šventiniai patiekalai priklausydavo nuo metų laiko. Žiemą –
kumpiai, dešros, lašiniai, kiaušinienė, šaltiena, vėdarai, bulvių plokštainis, įvairios
raugintos daržovės: agurkai, kopūstai, burokėliai. Vasarą būdavo daugiau patiekalų
iš bulvių, miltų, vasarinių daržovių, paukštienos. Kiekviena šeimininkė augino
naminių paukščių: vištų, ančių, žąsų, rečiau kalakutų.
Kasdieniai valgiai nebuvo įmantrūs. Sriubų virdavo iš kopūstų, baltų ir
raudonų burokų; buvo bulvienė, kleckienė (maži bulviniai kukuliukai), zacirka
(smulkinti tešlos gabaliukai), leistinė zacirka (blynų tešlos tirštumo tešla), įvairios
kruopų, žirnių, grybų ar mišrios sriubos.
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Antrieji kasdieniai patiekalai buvo įvairūs blynai, košės, plokštainis (kugelis),
grybai, virtos pupos, žirniai. Papjovus kiaulę valgiaraštį papildydavo šaltiena, kotletai, šviežios dešros iš subproduktų, virtinukai su įvairiais įdarais, didžkukuliai
(cepelinai), vėliau paplito balandėliai.
Padažai prie blynų ir košių: lašinių spirgučiai, taukai, sviestas, grietinė.
Pagrindiniai prieskoniai – svogūnai, česnakai, pipirai, laurų lapai, krapai,
vyšnių, serbentų, krienų lapai, pastarųjų ir šaknys, juodgrūdėlės, agurklės, aguonos, cinamonas.
Vasarą pagrindinis valgis – šaltibarščiai įvairios sudėties ar ubaginė – į
pasaldintą vandenį įmerkti duonos gabaliukai.
Gėrimai buvo paprasti: vanduo, pavasarį sula, karštą dieną vandenį pagardindavo
duonos rieke ar džiovintų obuoliukų sauja. Susirgus gerdavo liepžiedžių, čiobrelių,
aviečių stiebų ir lapų, kmynų, krapų, ramunėlių, medetkų, šeivamedžio, baltųjų alyvų žiedų, mėtų arbatą. Vaikus retkarčiais palepindavo kakava. Uogienes taupė ligos
atvejui ar labai brangiam svečiui. Jų virdavo labai nedaug – buvo brangus cukrus.
Kavą šeimininkės mokėjo pagaminti iš ąžuolo gilių. Jas naudojo ir kiaulių pašarui.
Saldieji patiekalai: mielinės tešlos pyragai, bandelės su įvairiais įdarais
(varške, lašinukais, uogomis, grybais, morkomis...), žagarėliai, spurgos, meduoliai
(turtingesniųjų namuose). Prieš šv. Kalėdas kepdavo kūčiukų (šližikų), įvairių formų
sausainių. Jais puošdavo eglutę. Laukiant svečių, virdavo kisielių.
Pasilinksminimuose, kurie kaime vykdavo kas savaitgalį vis kitoje troboje
(žinoma, jei ten būdavo merginų), negirtaudavo. Grodavo vietiniai muzikantai,
daugiausia armonika. Smuikas ar būgnas buvo didelė prabanga. Pritardavo šaukštais, puodų dangčiais, akmenukų pripildytomis metalinėmis dėžutėmis, lūpinėmis
armonikėlėmis iš šukų ir celofano.
Jaunimas šokdavo polką, valsą, padispaną ir nesudėtingus lietuvių liaudies
šokius. Kol muzikantas ilsėdavosi, eidavo ratelius, į kuriuos įsijungdavo ir paMiškinių kaimo jaunimas: Genovaitė (pirma kairėje), Alfonsas Misys
(antras kairėje), Marytė Jasiūnaitė (antra dešinėje), Raimundas Jasiūnas
(pirmas dešinėje), Marytės Jasiūnaitės brolis. 1960 m. Iš asm. archyvo
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augliai. Nebuvo patyčių dėl invalidumo ar prastesnio drabužio. Vasarą jaunimo
šokiai vykdavo prie namų pievelėje, dažnai toje pačioje vietoje. Keturi berželiai
kampuose, keletas ilgų suolų – visas šokių salės inventorius.
Vaikai ir paaugliai pavasarį, vasarą, rudenį žaisdavo slėpynes, balantą, kerėplą, klases, 5 akmenukus ir kt. Žaidimams ir šokiams laiką reikėjo užsidirbti,
t. y. pirma atlikti priskirtus ūkio darbus, tik tada išleisdavo šokti ir žaisti.
Vėliau, atsiradus kolūkiams, kūrėsi kultūros namai. Šokiai ir kiti renginiai
persikėlė ten.

Mano kaimo žmonės
Atmintyje išliko tie žmonės ir įvykiai, kurių prisiminimas siejasi su džiaugsmu ar liūdesiu, kažkuo netikėtu ar nesuprantamu.
Linksma pasakotoja, bobutė, pribuvėja, giesmininkė, įvairių juokų (vienetų)
autorė mūsų kaime buvo Salomėja Janionienė, kurią mes vadinome Motiejiene,
nes nežinojome jos vardo. Tai kaimyno Mykolo Janionio žmona. Jų šeimoje užaugo
keturi vaikai. Visi jie, išskyrus Juozą, kuris pasirinko tiksliuosius mokslus, buvo
linkę į meną: Pranas grojo armonika, Mykolas gražiai piešė, Eugenijos rašysena
ir maži piešinėliai (miniatiūros) žavėjo mokyklos mokytojus ir mokinius. Jei suėjime dalyvaudavo Motiejienė, įvairiems linksmiems nutikimams nebuvo galo. Tai
iš kažkur atsiranda ubagė, prašanti nakvynės ir garsiai pasakojanti apie tai, apie
ką kaime tik šnibždėdavosi moterys, tai ateidavo žydelis, siūlydamas įvairiausių
niekučių mainais į dainą, šokį ar kokią neįprastą užduotį, pvz., kojomis pasiekti
lubas, iš palubės nuskinti braškę, dantimis sušukuoti plaukus, iškasti šulinį ir
t. t. Perpratus šias užduotis, jos būdavo nesunkios, tiesiog šmaikščiai apibūdintos.
Būdama mūsų motinų amžiaus, tiko ji ir prie jaunimo, ir prie senimo.
Rimtuose dalykuose – gegužinėse pamaldose, laidotuvėse – viskas vykdavo rimtai, kaip dera. Užtekdavo jos žvilgsnio, kad užsičiauptų besišaipantys ar
besikuždantys.
Įsiminė ir pirmasis kolūkio brigadininkas Adolfas Brinka. Gausia šeima
daugiausia rūpinosi jo žmona, nes brigadininko pareigos atimdavo visą dieną.
Turint galvoje jo žodžių ir veiksmų galią, kas tik galėjo, traukė jį į vidų, vaišino
ne vien lašiniais ir arbata. Tokie buvo laikai, kai dygo reiškinio, dabar vadinamo
korupcija, šaknys. Jis eidavo pėsčias ar važiuodavo dviračiu, dažnai šalia risnodavo ožys. Nusipirko A. Brinka jį turguje, nes Ramygala tada buvo ožkų kraštas –
sostinė. Nei jam reikėjo to gyvulio, nei ką, nes ožkų jie patys nelaikė. Pramokė
ožį vykdyti keletą komandų ir niekur su juo nesiskyrė. Dažnai demonstruodavo,
kaip ožys moka paliepus atsigulti, bando stovėti ant užpakalinių kojų, žino, kiek
bus dukart du – sumekendavo keturis kartus ir pan. Maždaug tuo ir baigėsi ožio
mokslai. Netrukus apie tūlą neišmanėlį ir pagyrūną ėmė sakyti: „Mokytas kaip
Brinkos ožys.“ Nepyko Adolfas, o tik garsiai su visais kvatojo.
Turtingiausia kaime buvo Tado Jasiūno šeima. Jie ne tik turėjo daugiausia
karvių, kiaulių, įvairių paukščių, bet ir piktą, vos suvaldomą eržilą, apie 20 bičių
avilių. Šeimoje užaugo septyni vaikai: keturi sūnūs ir trys dukros. Kartu gyveno
ir viengungis jo brolis Alfonsas. Didžiulis tvartas, erdvus klojimas, daržinė, net
dvi viena šalia kitos pastatytos klėtys grūdams ir medui, dviejų galų troboje vos
744

ISTORIJA. RAMYGALIEČIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS

Joną Jasiūną, paskutinį Miškinių kaimo gyventoją (pirmas dešinėje),
aplanko Emilija Jankauskienė (pirma kairėje), buvusi kaimynė, ir jos
dukra Sandra. 2011 m.

tilpo gausi šeimyna. Kaip ten buvo, bet kolūkis iš jo atėmė tik klojimą. Visa kita
liko šeimai. Patogu buvo laikyti daugiau gyvulių, nes į krūmais apaugusias jų
pievas vedė iš abiejų pusių aptvertas bandotakis. Tada juk buvo gyvenama pagal
patarlę: „Nesimaišyk valdžiai po akimis ir arkliui po uodega...“ Jei niekas neapskundė,
valdžią „patepei“, gavai daug išimčių. Pagal tokią logiką galėjo gyventi nedaugelis.
Šiaip tai buvo draugiški žmonės, ypač vaikai, mano bendraamžiai ar jaunesni.
Didžiulis sodas, alyvinės obelys, kriaušės ypač masino visus. Artimiausių kaimynų
vaikams leisdavo pasirinkti krituolių. Rinkdavome bijodami aplink zujančių bičių.
Čia sužinojome apie bičių spiečių: kaip atrodo, skrenda, susispiečia. Mes, vaikai,
labiausiai laukdavome medaus kopinėjimo meto. Žinojome, kad gausime palaižyti
korių nuotrupų, nuopjovų. Tuo dalindavosi mūsų bendraamžiai Jasiūno vaikai:
Marytė, Raimondas. Čia pirmą kartą pamatėme medsukį. Geros širdies buvo jų
mama, bet ne visuomet buvo jos valia.
Šiuo metu tik ši vienintelė sodyba žymi Miškinių kaimo vietą. Čia dar
tebegyvena ir paskutinis šio kaimo gyventojas Jonas Jasiūnas.
Garsi kaime buvo Karalevičių šeima. Du jų sūnūs, gerokai vyresni už mane,
buvo išsimokslinę ir pas tėvus atvažiuodavo tik šventėms. Jų sodyba stovėjo ant
Upytės kranto, prie vieškelio. Pakelėje augo gražuoliai ąžuolai, visą sodybą iš šiaurės
ir vakarų supo eglių gyvatvorė, pietuose vyšnių juosta, vakaruose – serbentynas,
avietynas. Senieji Karalevičiai turėjo daug agronominių žinių. Kaimynus stebino
jų šiltadaržiuose auginamos razinos, pomidorai, braškynas, vešlūs vaismedžiai
ir vaiskrūmiai, ilgai išsilaikantys sveiki vaisiai. Pavasarį viso kaimo moterys čia
pirkdavo kopūstų, burokų, rečiau pomidorų daigų, mat jiems reikėjo ypatingesnių
sąlygų, kad užderėtų. Šiaip Karaluičiai buvo gana uždari. Pagrindiniai pašnekovai – pro šalį einantys tolimesnių kaimų gyventojai, dažnai sustodavę atsigerti
iš čia pat esančio šulinio vandens ir valandėlę prisėsdavę pailsėti ant dailaus
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Tado Jasiūno buvusi
tokia graži tvirta
klėtis. 2011 m.

Jono Jasiūno sodyboje Miškiniuose – „Versmės“ leidyklos lokalinių
tyrimų ekspedicijos dalyviai: dr. Rimvydas Kunskas, Genovaitė
Skystimaitė-Ražanienė ir Gražina Garuckaitė-Navalinskienė. 2012 m.

medinio suoliuko. Šeimininkė smulkiai išklausinėdavo, kas gimė, mirė, ištekėjo,
vedė, susipyko ar susitaikė. Jei praeivių nebūdavo, Karalevičienė kalbino aplink
zujančius vaikus. Mes noriai pasakodavome kaimo naujienas, nes žinojome, kad
būsime pavaišinti saldžiomis razinomis, pomidorais ar kriaušėmis. Precizinė tvarka
namuose ir palyginti mažame žemės lopinėlyje kaimiečius stebino ir kėlė pavydą,
bet tai buvo tikrai labai darbštūs žmonės, pragyvenę iš pajamų, gautų pardavus
agurkus, pomidorus, įvairias uogas, vaisius ir daigus. Žemės lopinėlyje prie namų
javų nebuvo kur sėti. Matyt, šeimininkai jų pirkdavo ar keisdavo į savo gėrybes.
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Mykolas Balakauskas plačiai garsėjo kaip labai sumanus batsiuvys. Siuvo
aulinius batus vyrams, dailius aulinukus moterims, nesibodėdavo kantriai lopyti
ir keisti puspadžius nunešiotam kaimo žmonių apavui. Mokėjo suklijuoti guminę
avalynę. Turėjo odos naujiems batams, siūdavo ir iš užsakovo medžiagos. Mažame
darbo kambarėlyje, kurio langas išėjo į pietų pusę, nuolat kaukšėdavo plaktukas.
Anais neramiais pokario metais apavu aprūpindavo ir miško brolius. Jo sodyba
tokiam darbui buvo ir patogi, ir ne. Prie pat kelio link Kuršių, Íšlaužų, Pagirių
įsikūrusią sodybą dažnai aplankydavo praeinantys stribai. Jie pasiteiraudavo, kam
taisomi seni ar siuvami nauji batai. Pastaruosius šeimininkas apdairiai slėpė po
senais rakandais. Jo klojimas stovėjo atokiau nuo kelio ir rėmėsi į krūmus, kuriais
galima buvo pasiekti Mėtytinių mišką, o nuo jo – dar tolimesnius didelius miškų
plotus. Tai buvo paranku partizanams, kurie dažnai klojime arba krūmuose laukdavo apavo. Kartą žemuogiaujant su bendraamžiu kaimynu Albertu Misiu užėjome
tiesiai į jų stovyklą. Išklausinėję, kas mes tokie, mus išleido ir sakė daugiau čia
nevaikščioti. Baimės užteko ilgam ir tik tyliai močiutei papasakojau apie netikėtą
susitikimą. Ji taip pat prigrasino niekam nepasakoti. Toks tada buvo gyvenimas.
M. Balakausko žmona, kaip minėjau, pirmoji ėmė auginti tulpes savo idealiai
prižiūrėtame darželyje. Jų šeimoje užaugo trys vaikai: du sūnūs ir duktė. Sūnus
Julius ir duktė Stasė, baigę mokslus, mokytojavo įvairiose Lietuvos vietose, sūnus
Viktoras padėjo tėvams ūkyje. Šio gražaus vienkiemio, kaip ir artimiausių kaimynų Karalevičių, jau nelikę nė pėdsako. Neliko ir gražuolių ąžuolų, eglių, beržų,
kurie ilgai lydėdavo kiekvieną praeivį, teikdami pavėsį vasarą ir užstodami vėją
žiemą. Ir kam jie užkliuvo? Juk augo pakelėje...
Šiltų žodžių ir gražių prisiminimų nusipelno Petro ir Agnietės Misių šeima.
Tai buvo ypač mieli žmonės.
Ne tik mūsų kaimo paaugliai ir jaunos mergaitės rinkdavomės pas juos.
Ateidavo ir iš gretimų kaimų. Mes čia plepėdavome, mokėmės šokti, dainuoti,
žaisdavome „Aklą vištą“, Rask paslėptą fantą“, dalydavome žiedą. Suaugusieji
lošdavo kortomis, žinoma, apie lošimą iš pinigų nebuvo tada net minties. Laimėtojai triukšmingai džiūgaudavo, o pralaimėjusiam reikėdavo valios ir drąsos
neparodyti pykčio, nes visi būtų užjuokę. Pavasariop žaidimai keldavosi į lauką:
slėpynės, balantas, klasės, akmenėliai, kerepėtas...
Pastate buvo du kambariai ir kamara. Prieangio viduryje stovėjo mėsos
rūkykla, kurioje ne tik šeimininkai, bet ir kaimynai prašydavosi išrūkyti dešras,
lašinius, kumpius. Tuo užsiimdavo pats šeimininkas, žinoma, ne už ačiū. Tą jis
mokėjo atlikti meistriškai.
Darė jis ir naminį alų: iš gero salyklo, iš cukraus, iš cukrinių runkelių
nuoviro. Pastarosios dvi medžiagos rimtam, geram alui netiko. Tokį gerdavo tik
vadinamieji dustininkai. Mat sakydavo, kad dėl stiprumo į surogatą dėdavę DDT
miltelių (dusto). Tai pokariu ir dar ilgai buvęs vienas pagrindinių chemikalų kovai
su augalų kenkėjais – insekticidas, sakytume dabar.
Geras salyklinis alus būdavo kelių rūšių: pirmokas, antrokas, trečiokas,
moteriškas. Įvairiomis progomis svečiai buvo vaišinami alumi, todėl užsakovų
netrūko. Taip aludaris buvo priverstas nuolat ragauti. Kartais ir padaugindavo.
Išgėręs kaimynas visuomet dainuodavo.
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Mano mielosios draugės Emilijos mama Agnė kepdavo skanią duoną. Turbūt
ir duktė su motinos pienu tą paveldėjo: Emilija duoną kepa net kunigams. Gal
todėl, kad būdavome amžinai alkani, Misienės sriuba, duona, net paprastos keptos
bulvės buvo labai skanios. Šeimininkė vertėsi labai taupiai ir pasidarydavo rublį
parduodama agurkus. Jais užsėdavo didžiąją daržo dalį. Rūpestingai prižiūrėdavo
mus, vaikus, prisaikdindavo nešokinėti per ežias, esą agurkai bus kartūs, niekas
nepirks. Pamatę pakraštyje kokį gražuolį neištverdavome nenuskynę. Ji negailėdavo, bet drausdavo mindžioti virkščias.
Pas juos aš glaudžiausi po senelio ir tetos tremties į Sibirą. Pirmomis dienomis po gaisro ji valgydino šilta, vos pražilinta bulviene... Viskas buvo labai
kuklu, bet duodama iš širdies. Tokią pat plačią širdį paveldėjo ir Emilija.
Šeimoje augo trys sūnūs ir duktė. Vyresnysis sūnus Alfonsas kariuomenėje
išmoko sprogdintojo amato. Tą darbą grįžęs iš armijos jis dirbo apie 20 metų.
Kūrėsi kolūkiai, buvo statomi pastatai, tiesiami keliai, vyko melioracija. Visur
buvo reikalingos rankos, mokėjusios susmulkinti akmenį. Tai buvo labai rizikingas
darbas. Laimei, viskas pavykdavo gerai. Jaunesni broliai padėdavo tėvams, vėliau
susirado darbus toliau nuo tėviškės. Emilija persikėlė gyventi į Ramygalą. Tai
tikra darbštuolė: kepa puikius pyragus, duoną, mezga margiausių raštų megztukus, pirštines, skaras, augina gėles, prižiūri gyvulius, savo karšta širdimi sušildo
artimuosius, mato ir padeda tiems, kuriuos atstumia savieji, nereikalaudama nei
liaupsių, nei populiarumo. Tikra Dievo mažutėlė.
Vinco Šlekio vienkiemyje stovėjo vienintelis kaime perkūnsargis. Mes,
vaikai, stebėjomės jo aukštumu, čiupinėjome vielas, kurios jį tvirtino prie žemės.
Perkūnijos metu ne vienas kaimynas pavydėjo Vincui tokios apsaugos nuo žaibo
smūgio. Gėlyne augo įvairių spalvų pinavijai (bijūnai). Grožėjomis jų spalvomis ir
kvapais. Šeimoje užaugo dvi dukterys ir sūnus. Algis vėliau tapo gabiu kelių ir
tiltų statybos inžinieriumi, o duktė Genutė rusų kalbos mokytoja.
Juliaus Nikštelės kiemas buvo pereinamas, nes kitų kelių nebuvo. Senoji
Nikštelienė nuolat bardavo praeinančius berniūkščius, kurie išbaidydavo viščiukus,
ančiukus ar, ginkdie, pasiimdavo nukritusį obuolį. Julius puikiai grojo armonika,
bet savo kaimo vakarėliuose grodavo retai – brangindavosi. Noriai važiuodavo
dviračiu į kitus kaimus, kad muzikavimu ir dviračiu pasididžiuotų. Jo sesuo Stasė,
siuvėja, keliaudavo per kaimus, siūdama ištisoms šeimoms.
Bartkų kieme augo dvi dukterys: Zofija ir Stefa, sūnus Zigmas. Labai
sudėtingi likimai lydėjo šiuos žmones, bet apie išėjusius arba gerai, arba nieko.
Aš, Genovaitė Aldona Skystimaitė-Ražanienė, 1953 m. pradėjau lankyti
Ramygalos vidurinę. Visi dalykai sekėsi gerai, buvo įdomūs. Ypač laukdavau
lietuvių kalbos pamokų. Tuo metu šio dalyko mus mokė mokytoja O. Liubinavičienė, asmeniškai pažinojusi poetę S. Nėrį. Apie ją galėjo pasakoti ištisas
pamokas. Mes tuo kartais net piktnaudžiaudavome. Aukštesnėse klasėse tą patį
dalyką dėstė jauna mokytoja Daunienė – tikra gražuolė, eruditė. Tai ji subūrė mokyklos literatus į būrelį, organizavo aktyvią veiklą: rašėme kūrinėlius į
mokyklos sienlaikraštį, organizavome tarpmokyklinius ir rajoninius konkursus.
Esu laimėjusi viename jų antrąją vietą. Vėliau lietuvių kalbos mokė auklėtojas
V. Misiūnas. Įsiminė matematikos mokytoja J. Valančiūtė, istorikė M. Kielaitė,
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Miškinių kaimo žmonių susitikimas: Genovaitė Ražanienė (Skystimaitė)
stovi pirma kairėje, Emilija Jankauskienė (Misytė) stovi pirma dešinėje.
Susitikme dalyvauja Eugenija Janionytė, Albertas Janionis, Marytė
Nemanytė (iš Dubarų kaimo) ir kt. 2005 m.

prancūzų kalbos mokytoja K. Graičiūnienė (poeto J. Graičiūno žmona) ir S. Lisauskaitė, biologė R. Šmigelskaitė.
Kitataučių Miškinių kaime negyveno.
Štai ir visi mano gimtojo kaimo žmonės. Visi jie savotiškai gražūs. Spalvingi poelgiai nuolat atgyja atmintyje ir priverčia tai susimąstyti, tai šyptelėti,
tai dainą ar giesmę paniūniuoti. Kad ir kaip buvo, mūsų kaimas pokario ar
kolūkių suiručių metais išaugino penkis mokytojus, du inžinierius, vieną buhalterį, dvi puikias konditeres virėjas ir visą būrį gerų nuoširdžių žmonių. Nė
vienas nebuvo teistas.
Šiandien Miškinių kaimą žymi vienintelė Tado Jasiūno sodyba, kur dar
tebegyvena sūnus Jonas. Džiugu, kad visi laukai rūpestingai apsėti, prižiūrėti
ūkininko iš gretimo kaimo. Visų kitų sodybų nebėra nė žymės.
Kaimas tuštėjo pamažu: kas mirė, kas persikėlė į miestus, ypač Panevėžį, kai
čia pradėjo veikti „Ekrano“ ir kitos gamyklos. Jaunimas, baigęs mokslus, į kaimą
nebegrįžo, dalis žmonių apsigyveno Garuckų gyvenvietėje. Tai ypač sparčiai vyko
1975–1985 m.
2005 m. liepos 2 d. Šambalioniškio kaime esančioje poilsiavietėje susirinkome
buvusių „Mūsų laisvės“ kolūkio kaimų gyventojai. Visi turėjome kuo pasidžiaugti.
Pirmiausia nulenkėme galvas išėjusiems, pasimeldėme Ramygalos bažnyčioje.
Kai kurie buvome nesimatę apie 50 metų, bet atpažinome vieni kitus ir labai
džiaugėmės. Skambėjo jaunystės dienų dainos, sukosi rateliai. Susiėjimą papildė,
praturtino kapelos muzikantai.
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G. Ražanienė
(Skystimaitė) ir jos
šeima: Jonas (pirmas
dešinėje), sūnūs
Dalius ir Valdas.
1985 m.

Baigusi vidurinę neabejodama pasukau į Šiaulių pedagoginį institutą, nes
buvau tvirtai nusprendusi tapti mokytoja.
1960–1964 m. Šiauliuose įgijau pradinių ir V–VIII klasių matematikos mokytojo specialybę.
1964 m. atvykau dirbti į Užuožerių aštuonmetę mokyklą. Kaip ant sparnų
skridau į Anôkščius – įžymiųjų rašytojų, poetų kraštą. Čia dėsčiau matematiką.
Jau pirmaisiais mėnesiais išvaikščiojome A. Vienuolio gimtąjį Užúožerių kaimą,
apylinkes, apžiūrėjome su mokiniais visas visas vieteles, kurias kūryboje minėjo
A. Vienuolis-Žukauskas.
1966 m. ištekėjau. Šeimoje užaugo du sūnūs: Valdas ir Dalius. Vyras Jonas
Ražanas – tarnautojas.
1990 m. perėjau į Jono Biliūno tada dar vidurinę mokyklą. Mokiau pirmokėlius, o po metų vėl grįžau į mielus širdžiai Užuožerius.
Surinkau anksčiau parašytus eilėraščius, miniatiūras, parašiau naujų. Taip
gimė pirmoji knygelė „Nugalint vėją“ (2006 m.). Po jos pasirodė antroji – „Tikiu
gerumu“ (2009 m.), parengta spaudai trečioji „Kalbu rudeniui“.
Daug gerų patarimų ir širdies atgaivos radau Anykščių literatų klube
„Marčiupys“. 1996–2010 m. esame išleidę tris savo kūrybos sutelktines knygas.
Jaudina artima širdžiai gamtos virsmų, žmogaus santykio su ja tema. Kūriniuose apmąstau gyvenimo prasmę, būties trapumą, gerojo Dievo veikimą mūsų
likimuose.

Populiariausi Miškinių kaimo rateliai
Pasėjau žilvitį tėvelio sodely (2 k.); Žilvičio medelio pailgi lapeliai
(2 k.); Klausė žvirblis čiulbuonėlis pas tą pilką karvelėlį...; Jurgeli,
meistreli, mokyk savo vaikus...; Skrisk skrisk, bitute, medučio rinkti
(2 k.);
Aš bijau skristi, kad nepaklysčiau, į vandenėlį kad neįkrisčiau (daug
kartų);
Tiktai neskriski toli nuo namų, (2 k.);
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Tiktai neskriski toli nuo namelių, rinki medutį iš visų žiedelių
(daug kartų);
Žydi žirniai ir vikiai, kur tie mūsų jaunikiai? (lėtai);
Jie parėjo bulves kepę, išsipaišę, išsitepę (greitai);
Žydi rožės ir našlaitės. Kurgi mūsų tos mergaitės? (lėtai);
Jos parėjo rūtas skynę, vainikėlius nusipynę (greitai).

Populiariausios Miškinių kaimo žmonių dainos 1950–1980 m.: „Kukuoja
gegutė vyšnelių sodely“, „Kur platūs laukai“, „Prabėgo jaunystė“, „Maža kregždutė“ ir kt.

Kaime labiausiai paplitę ir sukurti
priežodžiai, patarlės, pajuokavimai
Apie nepavykusius ketinimus:
Protingas kaip Brinkos ožys; Nušauk tokį ir kulipką (kulką)
išimk; Išmano tik iš nosies burnon; Kvailas kaip bato aulas; Šunį
vijus – uodega; Apsigavo kaip Muotkis su meilu; Devyni amatai,
dešimtas badas; Gyvenimėli, kada tu pablogėsi, jei vis geryn eini;
Jei Dievas proto nedavė, žvirblis nepridės.

Drausminant išsišokėlius:
Eik tu, Kuršių bambake!; Nesistaipyk, Ramygalos ožka.

Pamokantis:
Kiekvienas už save, tik Dievas už visus; Gera širdelė – plika uodegėlė.

Apie gobšuolius:
Už centą utėlę į Kauną varytų; Iš š...o varškę spaudžia.

Kas ilgai atidėlioja pažadus:
Ruošiasi kaip bajoras Rygon vežti.

Tegu Aukščiausiasis laimina šį žemės lopinėlį. Mano eilėraščiai skirti gimtiesiems Miškiniams, Tėvynei, Dievui:

Ar surinksi, Tėvyne?
Senas sodas, apleistas arimas
Ir užgesusios akys langų,
Kūdros veidrody maudos žvaigždynai –
Girdžiu aidą senolių dainų...
Mūsų protėvių žeme šventoji,
Gėrus prakaitą, kraują, vargus,
Gegele juos visiems išraudojus,
Ar surinksi savuosius vaikus?
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Ar sušauksi į didelį būrį
Atsodinti šventų Ąžuolų,
Kai po visą Europą pabirę,
Ieško laimės toli nuo namų.

Dėliojau gyvenimo mozaiką visas 365 dienas. Spalvas ir formas parinko
Kūrėjas, aš tik paklusau jam.
Dienų ir naktų audinyje švyti ryškios susitikimų ir bendravimo su sielos
broliais ir sesėmis, su artimaisiais spalvos. Tai laikas, kai nuriedėjo džiaugsmo
ašara, kai buvau nuoširdžiai suprasta, padrąsinta tų, kuriuos jungia gyvenimo
tikslų bendrumas, mūsų paskirties žemėje panašus suvokimas.
Kai kurios dienos dar tebekvepia gegužės sodais, žydinčiomis alyvomis, birželio jazminais, karališkomis lelijomis, rugsėjo erškėtrožėmis, čiobreliais, žemuogėmis.
Neišvengiama ir pilka – kasdienybės spalva. Tai laikas, kai į širdį sėlino
liga, abejonės, slėgė nebaigti darbai, kai buvau nesuprasta, įskaudinta. Viskas
visiems atleista.
Šiandien užpildau paskutinį mozaikos kamputį. Kokios jos spalvos? Jame
telpa visa vaivorykštė: prisiminimai apie išėjusius ir dar esančius, augančius ir
ieškančius savęs, klumpančius ir bandančius pakilti... Susitaikiusi su savo dalia,
linkėdama visiems išminties ir kantrybės, vis einu į Naujuosius... Ką jie atneš?
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Naujadvario kaimas ir jo gyventojai
Angelė Sargelienė (Juškaitė)

Naujådvario kaimas yra du kilometrai nuo Ramôgalos. Kaimas įkurtas
XVIII a. pabaigoje. Iki to laiko ten buvo dvaras, kuriam priklausė trys šimtai
hektarų. Dvarą 1907 m. nusipirko Jokūbas Juška ir Rapolas Vaitelis. Dvarininkas
nesutiko dalimis parduoti žemės, todėl abu pirkėjai, nusipirkę žemės, pardavinėjo ją valakais, tai yra po du (40 ha), po pusantro valako (30 ha) ir po valaką
(20 ha) žemės.
Naujadvario kaimą sudarė dešimt šeimų. Šeimos buvo didelės. Pirmieji
Naujadvaryje apsigyveno Jokūbas Juška ir Rapolas Vaitelis. Jie pasiliko žemės po
daugiau kaip 40 ha. O kitą dalį pardavinėjo. Antanas Kaupas, Antanas Vaitelis
(Rapolo Vaitelio giminaitis), Alfonsas Brinka-Poniatovskis, Juozas Semaška ir
Katelė nusipirko po vieną valaką. Dar buvo neišparduoti trys valakai. Tuos tris
valakus žemės pirko vėliau sugrįžę iš Amerikos Povilas Varnas ir Kecioris (po
pusantro valako).
Pirmojo pasaulinio karo metais žiauri liga – šiltinė nusinešė daugelio Naujadvario žmonių gyvybę į kapus. Liga palietė visas šeimas, išskyrus Varnų ir
Keciorių, kurie Naujadvaryje apsigyveno, kai šiltinė jau buvo atsitraukusi.
Didžiausios šeimos Naujadvaryje buvo J. Juškos ir Rapolo Vaitelio. Jokūbas
Juška 17 metų dirbo Ramygalos valsčiaus viršaičiu, o vėliau, kai jį pakeitė Kuodis,
liko dirbti buhalteriu.
Jokūbo Juškos šeima buvo didelė. Kai mirė pirmoji Jokūbo žmona, Juška
liko vienas su septyniais sūnumis. Jauniausiajam, Vladukui, buvo dveji metai.
Jokūbas Juška vedė antrą kartą 27 metų Juzę Jarmulkaitę. Su antrąja žmona sulaukė šešių vaikų.
Iš pirmos santuokos septynių sūnų aukštuosius mokslus baigė tik penki sūnūs.
Sūnus Antanas baigė aspirantūrą Vokietijoje, jam patvirtino docento mokslinį laipsnį.
Juozas ir Bronius tapo inžinieriais, Jonas ir Alfonsas – agronomais. Vyriausiasis sūnus Kazimieras 1919 m. vasario 13 d. išėjo savanoriu į Panevėžio batalioną. Jonas,
baigęs Žemės ūkio akademiją, dirbo Plínkšių žemės ūkio mokyklos direktoriumi.
Iš čia 1940 m. jį ir visą šeimą ištrėmė į Sibirą. Penkiolika metų praleido Sibiro
lageriuose. Juozas ir Bronius dirbo Kaune inžinieriais. Vladas, jauniausiasis Jokūbo
sūnus iš pirmos santuokos, iki kariuomenės gyveno Naujadvaryje ir dirbo žemės
ūkyje. Atitarnavęs kariuomenėje, mokėsi Plinkšių žemės ūkio mokykloje, veliau
sugrįžo į Ramygalą ir dirbo Ramygalos pieninėje. Po to išvažiavo į Kauną, iš čia
buvo ištremtas į Sibirą. Buvo septynerius metus įkalintas, dirbo anglies kasykloje.
Jokūbo antros santuokos šeimoje gimė ir dvi dukros dvynukės Julija ir
Juzefa. Po metų gimė sūnus Vitas, o po trejų – dukra Angelė. Kai ji buvo maža,
sakydavo: „Aš paskutinė, vienuolikta.“ Baigusi Vilniaus universitetą, įgijo ekonomistės specialybę ir daugiau kaip 30 metų dirbo Valstybinėje plano komisijoje
vyresniąja ekonomiste.
Vitas, mokydamasis Ramygalos gimnazijoje, susirgo kaulų tuberkulioze.
Gydėsi Kauno ligoninėje ir sanatorijoje apie dvejus metus, dėl sveikatos buvo
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atleistas nuo kariuomenės. Sugrįžęs iš ligoninės, toliau tęsė mokslą Ramygalos
gimnazijoje. Jautė, kad jis reikalingas partizanams, todėl važiuodavo į Kauną ir
nupirkdavo jiems vaistų.
Mikėnų šeima. Mikėnas turėjo du valakus. Šios šeimos taip pat neaplenkė
šiltinė. Mirė Mikėnienė. Liko Mikėnas su dviem dukromis... Jis irgi vedė antrą
kartą. Sulaukė dviejų dukrų. Mikėnas buvo darbštus žmogus. Jis labai taupė laiką.
Eidamas į Ramygalą net nusnūsdavo. Žmonės kalbėjo, kad kartą jį einantį sutiko
pažįstamas ir pasisveikino, o Mikėnas atsakė: „Kam tu mane pažadinai?“
Kaupo šeima. Kaupo šeimos taip pat neaplenkė šiltinė. Liko Kaupienė su
dviem sūnumis – Broniumi ir Antanu. Bronius baigė Karininkų akademiją. Vedė
iš Dubarų mokytoją Bartkaitę. Jos tėvas Bartkus ilgą laiką buvo Dubarų seniūnas.
Jie sulaukė trijų sūnų. Sovietų okupacijos metais buvęs karininkas B. Kaupas
slėpėsi nuo sovietų valdžios namie. Vieną naktį atėję du vyrai išsivedė Kaupienę,
ir daugiau ji nebegrįžo. Mažamečiai vaikai liko gyventi be motinos, pas močiutę.
Alfonso Vaitelio šeima. Šalia Kaupo gyveno Alfonso Vaitelio šeima, Rapolo
Vaitelio giminė. Jie turėjo 20 ha žemės. Liga į kapus išsiuntė ir Alfonsą Vaitelį.
Liko Vaitelienė su trimis vaikais: dukra ir dviem sūnumis. Dukra – mokytoja,
dirbo Kùpiškyje, ištekėjo, laukė vaikelio, bet gimdydama mirė. Vyresnysis sūnus
vedė neturtingą tarnaitę, dirbusią pas ūkininkus. Dėl vedybų su neturtinga mergina
labai išgyveno jo motina. Vaitelienei mirus sūnus savo dalią pardavė ir išsikėlė
gyventi į Ramygalą. Jaunesnysis sūnus Antanas vedė turtingą merginą, padirbėjo
keletą metų žemės ūkyje ir išvažiavo mokytis į Vilniaus miškų technikumą. Baigęs
technikumą išsikėlė iš Naujadvario su žmona ir dirbo pagal paskyrimą.
Povilo Varno šeima. Povilas Varnas ir Juozas Kecioris, grįžę iš Amerikos,
nusipirko Naujadvaryje tris valakus žemės. Pasidalijo po 30 ha. Jie apsigyveno
Naujadvaryje, kai šiltinės epidemija jau buvo likviduota. Povilas Varnas turėjo tris
dukteris. Vyriausioji duktė Marcelė baigė Vilniaus pedagoginį institutą ir dirbo
Joniškºlyje mokytoja. Marcelės seserys dvynukės Gražina ir Eugenija, baigusios
vidurinę mokyklą, liko dirbti žemės ūkyje.
Brinkos šeima. Brinka buvo vargonininkas. Jis mirė jaunas, paliko dvi dukras
ir du sūnus. Šeima buvo muzikali. Vyriausioji dukra Veronika ištekėjo už Leono
Simaškos. Vyriausiasis sūnus Alfonsas mėgo vaidinti. 1940 m. jis pasitraukė į
Ameriką, dirbo Čikagos teatre artistu. Jaunesnioji jo sesuo Anelė taip pat troško
tapti artiste, bet likimas gyvenimą pasuko kita kryptimi. Ji tapo medicinos sesele.
Turėjo meninių gabumų, kurdavo eilėraščius, buvo parašiusi du storus sąsiuvinius
eilėraščių. Jai tuo laiku buvo ne daugiau kaip 16 metų. Jauniausiasis jos brolis
Adolfas liko dirbti žemės ūkyje. Žemės jie turėjo valaką.
Katelės šeima. Liga skaudžiai palietė ir Katelės šeimą. Mirė abu tėvai.
Liko trys mažamečiai vaikai: Emilija, Bronė ir Kazimieras. Jie turėjo vieną valaką
žemės. Pagelbėti jiems atėjo Katelienės sesuo Barbora. Ji ten gyveno iki mirties.
Kai užaugo Naujadvario jaunimas, pas Katelę ruošdavo šeštadieniais vakarėlius.
Vėliau, kai Katelytės ištekėjo ir nebegyveno Naujadvaryje, šokių vieta buvo pas
Mikėnienę.
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Mūsų šaknys – Naujasodės kaime
Danguolė Gedutienė

Mūsų Naujasodºlės kaimas buvo įsikūręs jau tarpukario laisvoje Lietuvoje,
gal kokiais 1920 m. ar net gerokai anksčiau. Tai išskirtinis kaimas. Išskirtinis tuo,
kad jame gyveno septynios šeimos tokia pat pavarde, – visi buvo Paliliūnai. Dėl
to ir pravardės atsirado. Mus vadino Tamošiukais, nes mūsų senelis iš tėvo pusės
Tamošius buvo. Mylėjo kaimynai mūsų senelį Tomą – taip paprastai jį vadindavo.
Ar vestuvės, ar krikštynos, – visiems pagelbėdavo, o dar ir apylinkės seniūnu kurį
laiką dirbo. Tik man gimus, nė vieno gyvo senelio ar močiutės nebebuvo. Kitus
Paliliūnus Motiejukais vadino dėl senelio Motiejaus, o dar kiti Galiniai buvo, tie,
kurie gyveno kraštinėje sodyboje. O Galinių likimas nelengvas buvo.
Apie 1870 m. Juozo ir Klemenso Paliliūnų tėvas Mykolas su savo žmona
susilaukė septynių vaikų. Žmona pasiligojo ir staiga mirė. Liko vienas Mykolas su
krūva mažų vaikų. Klemensui tebuvo vos treji metai, o jo mažajai sesutei – vieni.
Mykolas atstojo vaikams ir tėvą, ir motiną. Nors ir labai vargo, bet pamotės į
namus neparvedė, pats vaikus ant kojų pastatė.
Kaip įsivaizduoju iš mamos pasakojimų, Naujasodėlė buvo savita gyvenvietė:
trobos dūminės, grindis plūkta žemelė atstojo. Dažnai po vienu stogu ir tvartas
su gyvulėliais glaudėsi. Svarbus sodybos statinys – jauja, kur linus mynė, bruko,
kol nuo stiebų spaliai atsiskirdavo. Galima tik įsivaizduoti, koks sunkus darbas
laukė linus užauginus ir nurovus, kad rankomis jų pluoštą išgautų, jį suverptų
ir plonų drobių išaustų: visiems apatiniams, staltiesėms, rankšluosčiams ir lovų
užtiesalams. Viršutiniams drabužiams siūti reikėjo vilnonį audinį išausti, o tai irgi
ne taip paprasta. Kiekviena šeima laikydavo avių bandą. Nukirpus vilną, pirmiausia
ją karšti reikėjo. Tam reikalui į Ramygalą važiuodavo, mat ten specialios staklės,
rankomis sukamos, buvo. Tik iškarštą vilną galima verpti. Susivyniojus siūlus ir
juos susukus po du buvo mezgamos kojinės ir pirštinės, o susukti į rites (tolkas)
buvo naudojami audeklams austi. Kiekviena šeimininkė (gaspadinė) namuose stakles,
varstotu vadinamas, turėjo. O kad išaustų audinį, medvilnės (bovelnos) apmatams
reikėjo. Ją į namus vadinamieji spekuliantai pristatydavo. Išaudus viršutiniams
drabužiams skirtą audinį, jį dar suvelti ir nudažyti reikėjo. Tokį darbą galėjo tik
meistrai atlikti. Tas audeklas milu buvo vadinamas.
Mama pasakojo, kaip ką tik po karo taip sunkiai pagaminto milo rietimą įdavė
už Ramygalos gyvenančiam siuvėjui, kad apsiūtų mūsų šeimos vyrus, o siuvėjas
po kurio laiko verkdamas pranešė, kad atėję banditai tą audinį pagrobė. Vėlesniais
laikais siuvėją (kriaučių) dažniausiai kviesdavosi iš toliau, nes ne kiekviename kaime
toks žmogus buvo. Susitardavo iš anksto. Šeimyną apsiūdavo dažniausiai žiemą,
kai lauko darbai jau būdavo nudirbti. Atvažiavęs į namus siuvėjas (kriaučius) apsigyvendavo kartais mėnesį ar dar ilgiau, kol visai šeimai siūdavo. Pas mus tokiems
darbams atvažiuodavo Ilekienė iš Ąžuolytės kaimo arba dėdė Petras iš Ramôgalos.
Ypač man patikdavo to dėdės pasakojimai apie visokius baisius būtus ar nebūtus
atsitikimus. Kaip dabar suprantu, jis pasakodavo apie vaiduoklius, mėnesienoje arkliu
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Senasis Paliliūnų
šeimos namas

pakinkytais ratais važiuojančius, šmėklas arba pastogėje šėlstančius bildukus. Labai
gražiai su ilgesiu mama pasakodavo, kaip tuometiniame kaime vakarais rudenį ar
žiemą rinkdavosi kaimynai į vieną trobą darbų dirbti ir pabendrauti. Vyrai pindavo
pančius gyvuliams, krepšius bulvėms ar doklas šienui nešti, o moterys megzdavo
arba siuvinėdavo. Nebuvo nei laikraščių, nei radijo, nei elektros. Viskas vykdavo prie
žibalinės lempos. O kiek nuoširdumo ir draugiškumo tokiuose susiėjimuose būta!
Vaikus namuose gimdė. Aš pati dar irgi namuose gimiau. Mamutė pasakojo, kad nėščiosios dirbdavo iki pat „subyrėjimo“. Kai skausmai prasidėdavo,
kviesdavo kaimo pribuvėją, kuri padėdavo kūdikiui dienos šviesą išvysti. Tokia
pribuvėja mūsų kaime buvo Antanina Kaupienė.
Vienintelis mano brolis Algirdas jau gimdymo namuose gimė. Dar neaišku, kada geriau buvo. Mat sąrėmiams prasidėjus, tėtis pakinkęs arklį mamą į
Krìkenavą vežė. Čia irgi didžiulė rizika, kad kas kelyje nenutiktų, kad laimingai
tikslą pasiektų. Likusiems be mamos vaikams stresas didžiulis. Bet kai po savaitės
tėtis parvežė mamą su gimusiu broliu, viskas grįžo į savo vėžes.
Ir taip toje Naujasodėlėje gyvenant, gal ankšta pasidarė – juk vaikų daug užaugo.
Nors tiesa, daug jų apsivesdavo, ištekėdavo ir kitur išvažiuodavo. Tik likusieji tėvų
namuose, dažniausiai sūnūs, turėdavo dalis turto atiduoti išeinantiesiems. Sakydavo
taip: pasogos davė skrynią su audeklais, pakinkytą arklį, dar karvių, kiaulių, avių
paskirdavo, o svarbiausia, kad pinigų būtų kuo daugiau. Manau, kad dar gerokai
prieš Antrąjį pasaulinį karą tas senasis kaimas irti pradėjo, mat atskiros šeimos į
vadinamąsias kulionijas gyventi išėjo. Gyvenvietės žmonės į vienkiemius išsiskirstė.
Tuomet ir žemės reforma įvyko. Senojoje Naujasodėlėje žemė siaurais rėžiais buvo
išdalyta, o žemė paskirta ta, kurią atsiiminėjome Nepriklausomybei Lietuvos atėjus.
Naujasodėlė virto Naujåsode, susikūrė naujos sodybos. Į kaimą atėjo užkuriai: Viktoras Kaupas, Alfonsas Šukys, Vladas Aleknavičius ir Kiras. Taip atsirado
toks tarsi naujas kaimas.
Dabar žemes, kurios buvo nacionalizuotos, vaikai atsiėmė. Tik gaila, kad beveik niekas iš jų tų žemių nedirbo. Kai kurie pardavė, o kiti išnuomojo bendrovei.
Tik jauniausias kaimo gyventojas, mano brolis Algirdas, su žmona Laima sėkmingai jau antrą dešimtmetį ūkininkauja tėvų žemėje, jų statytuose namuose gyvena.
756

ISTORIJA. RAMYGALIEČIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS

Naujasodės kaimo gyventojai
Naujasodės kaime buvo šešios sodybos, neskaitant Sibiran ištremtos Kirų
šeimos. Mat po jų išvežimo sodyba sunyko, o po kokių dešimties metų neliko nė
mažiausio pėdsako, liudijančio apie pasiturinčių, darbščių žmonių gyvenimą. Žiūrint
nuo Ramygalos pusės pirmoji buvo Kaupų sodyba. Ten gyveno Viktoras Kaupas su
žmona Antanina. Jų šeimoje augo sūnus Jonas, gim. 1934 m., ir Kazys, gim. 1943 m.,
dukra Marytė, gim. 1936 m. Jų namuose kartu su mama lankiausi vienintelį kartą,
būdama kokių 8–10 metų. Pasiligojus šeimos galvai Viktorui pakvietė kunigą. Tokiu
atveju būdavo informuojamas visas kaimas. Į apeigas rinkdavosi visi, kas galėdavo.
Prigužėjo pilna troba kaimynų, kas su vaikais, kas be jų. Gulėjo kaimynas, visas
išblyškęs, pačių austomis baltomis drobėmis išpuoštoje lovoje. Atvykus kunigui
visi turėjome grįžti į priemenę ir ten laukti, kol ligonis atliks išpažintį ir gaus
paskutinį patepimą. Po atliktų apeigų kunigą išvežus arkliu pakinkytais ratais, vėl
visi suėjome į kambarį, kur gulėjo ligonis. Suaugusieji, dar apie šį bei tą pakalbėję,
paguodę Antaniną, išsiskirstė. Nelengvas gyvenimas laukė šios šeimos vaikų. Didelių
mokslų neišėję, vienas po kito sukūrė šeimas. Vyriausiasis Jonas dirbo kolūkyje. Iš
netolimo kaimo, vadinamo Jarmulkine, parsivedė žmoną Marytę, su kuria susilaukė
dviejų dukrų. Pasistatė namus Aukštådvario gyvenvietėje, bet laime džiaugėsi neilgai. Mat apie keturiasdešimtus savo gyvenimo metus, nespėjęs užauginti dukterų,
Jonas išėjo Anapus. Vargo jo žmona Marytė, kol dukras užaugino, dirbo mūsų
kolūkio paštininke. Kazys, vadinamas Kaziuku, žmoną Genutę iš gretimo Bùtkiškio
kaimo pasiėmė. Jiems gimė dukrelė. Genutė neatlaikė sunkaus kaimo gyvenimo ir
palūžo. Po truputėlį įprato prie alkoholio. Taip ir nesugebėjo iš to liūno išlipti, jau
senokai jos kapą dukrelė lanko. O Kaziukas, kitą moterį radęs, Krekenavõs pusėn
išvažiavo gyventi. Tik dukters Marytės gyvenimas kiek sėkmingiau susiklostė. Mat
darbštų, jaunesnį už save vyrą gavo. Užaugino du sūnus. Labai geri vaikai. Kiek
gali, padeda mamai, rūpinasi ja, nors patys Panevėžyjê gyvena. Prieš porą metų
mirė Marytės vyras, o ją sąnarių skausmai jau seniai kankina.
Ne ką geresnis likimas ir kitos sodybos žmonių. Ten įsikūrė Alfonsas ir
Agnieška Šukiai. Ši šeima skyrėsi iš kitų tuo, kad joje gyveno seniausias kaimo
žmogus, Šukių baba, nors jinai Agnieškos ir Igno mama buvo. Ši ilgaamžė moteris sulaukė beveik šimto metų. Agnieška buvo mūsų mamutės jaunystės draugė.
Būdama gal kokių septyniasdešimt penkerių metų, Agnieška, krisdama nuo laiptų,
užsimušė, tai ta baba susirinkusiems pasakojo, kad gražių metelių velionė sulaukė. Ta
baba Paliliūnienė buvo. Jos žentas Šukys į jų šeimą atėjo užkuriomis. O jos gerokai
už Agniešką jaunesnis sūnus Ignas Paliliūnas, gim. 1928 m., apie 1954 m. tuokėsi.
Žmoną, labai gražią, aukštą, liekną, geltonplaukę Stasę iš Pånevėžio parsivežė. Aš,
būdama kokių šešerių metų, tose vestuvėse dalyvavau. Labai didelį įspūdį paliko
atviro sunkvežimio, papuošto berželiais ir kitais žalumynais, su visa palyda (parėtku)
įvažiavimas į kiemą. Iš ten pažiro saldainių kruša, o tai man labiausiai rūpėjo. Bet
iš to maža naudos buvo, nes miklesni ir vyresni berniokai pilvais žolę uždengė ir
saldainius susirinko. Po vestuvių Ignas su savo gražiąja žmona Stase Ramôgaloje
apsigyveno. Kiek laisviau tapo Šukių troboje, kur turėjo tilpti baba, tėvai ir jų trys:
Adelė, gim. 1934 m., Renė, gim. 1937 m., ir sūnus Antanas, gim. 1936 m.
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Ypač sunkiai gyvenimas susiklostė Šukių dukrai Adelei. Gavo pageriantį
vyrą, ištekėjusi pas jį į Upôtę gyventi išvažiavo. Ten prasidėjo jos kančios, ne tik
sunkūs ūkio darbai užgulė jaunos, patrauklios, mėgstančios bendrauti, mokančios
labai gražiai dainuoti ir giedoti moters pečius, bet reikėjo ištverti ir vyro smurtą,
patyčias, net šunį užpjudydavo, kad gležną moterį pultų. Taip ir kentėjo, dukrelę
Laimutę prie savęs glausdama, o kitą, Eugeniją, dar po širdimi nešiodama gavo
baisią žinią, kad metaliniu strypu kažkoks niekadėjas jos vyrą užmušė. Palaidojusi
vyrą atgal pas tėvus grįžo. Čia ir tėvas greitai mirė.
Brolis Antanas su žmona Maryte iš Dani¿nų kaimo Panevėžyje apsigyveno,
dviejų dukrelių susilaukė. Antanas sumanus traktorininkas buvo, vėliau melioracijoje dirbo. Gavęs profesinę ligą pasiligojo ir mirė, gal kokių penkiasdešimties
metų būdamas.
Kiek geriau Šukių Renei sekėsi. Ji, baigusi Žemės ūkio technikumą, netoli
Anykščiÿ gyveno, dirbo agronome. Dvi dukras ir sūnų užaugino. Jos jau gyvos
taip pat nebėra.
Adelė daug metų melžėja dirbo ir po truputį savo neviltį taurelėje skandinti
pradėjo. Pasikeitė žmogus. Kad save pateisintų, meluoti ėmė, taip ir nebeatsitiesė. Kurį laiką pas savo dukrą Laimutę Panevėžyje gyveno. Adelė mirė 2012 m.
gegužę, taip ir nepripratusi prie miestietiško gyvenimo.
Iš eilės trečia sodyba buvo Aleknavičių. Ten gyveno Vladas ir Elena Alekna
vičiai. Vlado būta labai gražaus – aukštas, raudonais žandais. Tik visi stebėjosi,
kaip jis į žmonas tokią mažą moterėlę pasiėmė. Jų šeimoje augo dvi dukros:
vyresnėlė Veronika, gim. 1938 m., ir gražuolė Genovaitė, gim. 1941 m. Vaikystėje
man ji buvo grožio etalonas. Veronika liko ištikima savo tėviškei, savo kolūkiui,
mat ištekėjusi ir apsigyvenusi Ramygaloje visą darbingo amžiaus periodą mūsų
kolūkio kontoroje išdirbo tai kasininke, tai buhaltere. Baigusi Kauno Fredos žemės ūkio technikumą ir įgijusi ekonomistės specialybę, išdirbo vienoje vietoje
penkiasdešimt metų, nuo 1955 m. iki 2005 m. Nė trupučio neišpuiko, nes mokėjo
labai paprastai ir nuoširdžiai kiekvienam padėti. Kartu su vyru Katavičiumi užaugino sūnų Arūną, kuris gyvena Garuckuose, ir dukrą Ritą, kuri įsikūrė Kaunê.
Veronikos vyras mirė prieš devynerius metus. Veronikos sesuo Genovaitė didelių
mokslų nebaigė, dirbo kolūkyje lauko darbus, kol ištekėjo. Po vestuvių persikėlė
į Panevėžį ir daug metų dirbo parduotuvėje. Užaugino du sūnus. Vienas sūnus
mirė sulaukęs vos keturiasdešimt trejų metų.
Kaimo viduryje puikavosi ketvirta sodyba – Povilo ir Emilijos Paliliūnų.
Povilas – mūsų mamos brolis, todėl su jo šeima gražiai giminiavomės. Povilo
judraus ir aktyvaus būta, ir su jaunu, ir su senu mokėjo kalbą rasti. O Emilija –
vyro priešingybė: nepaprastai rami, darbšti ir kukli moteris. 1939 m. pagimdė
dukrą Genovaitę, o po trejų metų Paliliūnų šeima susilaukė dvynukų Vytauto ir
Janinos. Genovaitė turėjo daug tėčio bruožų: mėgo pajuokauti, plačiai apie viską
pakalbėti; tuo tarpu Janina kaip iš akies lupta mama, ypač pareiginga ir darbšti.
Sūnus Vytautas į mokslus nelinko, užtat kiekvienas darbas jo rankose virte virė.
Genovaitė, baigusi Ramygalos vidurinę mokyklą, pradėjo kolūkyje dirbti pienininke.
Į Pieno priėmimo punktus vykdavo dviračiu. Ją nusižiūrėjo jaunikaitis Albinas
Mikėnas iš gretimo Bùtkiškio kaimo. Į pasimatymus su būsima žmona eidavo
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per mūsų kiemą, o man, tuomet dar
tik vienuolika dvylika metų turėjusiai,
tas labai rūpėjo. Ištekėjusi už Albino,
Genovaitė išvažiavo į Vabalini¹ką. Jos
vyras Albinas, kaip ir jo brolis Antanas Mikėnas, buvo geri sportininkai.
Albinas, baigęs Kauno kūno kultūros
institutą, gavo paskyrimą į Vabalninko mokyklą, tačiau po kurio laiko
jų šeima persikraustė į Panevėžį. Jų
vienintelis sūnus Rimas gyvena Kaune. Vytautas buvo labai žemo ūgio, o
kai iš kariuomenės grįžo, negalėjome
atpažinti, ištįso gal kokius trisdešimt
centrimetrų, tapo aukštas, labai energingas vyras. Po kariuomenės ieškoti
darbo išvažiavo į Kauną, ten susirado
ir žmoną kaunietę Saulę. Jiems gimė
sūnus ir dukra. Vytautas, būdamas
nenusakomo darbštumo, vis dirbo dirbo, o žmoną nuobodulys paskatino vis
dažniau taurelės griebtis. Neaiškiomis
aplinkybėmis Saulė dingo neaišku kur. Povilas, Vytautas (viduryje) ir Emilija Paliliūnai
Dukra Vida neištvėrė tokio sielvarto. Ja
rūpinasi kiek galėdamas tėvas Vytautas. Sūnus Vidmantas su savo gerąja žmonele
Aušra padeda tėčiui ir savo sesei. Janina kurį laiką padėjo mamai melžti kolūkio karves, paskui iš sesers Genovaitės pienininkės darbą perėmė, kol jaunikis
Antanas iš Panevėžio pasipiršo. Doro, sumanaus, išradingo žmogaus būta, dešimčia metų vyresnis už Janiną. Tėvai labai džiaugėsi tokį žentą gavę. Tačiau nė
šešiasdešimties nesulaukęs mirė nuo širdies ligos. Dukra Virginija dar ir mokslų
nebuvo baigusi. O Janina, jau greit septyniasdešimt metų sulauksianti, taip ir
liko našle visiems laikams. Povilo ir Emilijos Paliliūnų klėtelėje kiekvienų metų
gegužę giedoti gegužinių (mojavo) visas kaimas rinkdavosi. Prieš tai klėtelė buvo
gražiai išpuošiama, padėdavome ir mes, vaikai. Vedančioji giesmininkė buvo Šukių
Adelė. Jai pritardavo Aleknavičių Genovaitė, mano mama Bronislava bei kitos
kaimo mergos ir moterys. Ir taip kiekvieną gegužės mėnesio vakarą. Atgiedojus
gegužines, Marijai Švenčiausiajai skirtas maldas, dažną vakarą jaunimas kvadratą
žaisdavo, o moterėlės šiaip šnekučiuodavosi.
Penktoje sodyboje gyveno du broliai Paliliūnai – Juozas ir Klemensas. Ne
taip lengva buvo dviem šeimoms išsitekti. Troba dviejų galų, su tamsiu prieangiu
per vidurį. Rytinėje pusėje buvo įsikūrę vyresnysis brolis Juozas su žmona Ona,
Juziene vadinama, ir dviem vaikais: sūnumi Zigmu, gim. 1930 m., dukra Anele,
gim. 1932 m. Vakarinę pusę užėmė jaunesnysis brolis Klemensas su savo šeima,
kurią sudarė žmona Aniceta, sūnus Stasys, gim. 1941 m., dvi dukros: Adelė, gim.
1939 m., ir Romualda, gim. 1948 m. Kitus trobesius taip pat pasidalijo. Už kokių
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dviejų šimtų metrų, pietų kryptimi, buvo užveistas Klemenso šeimos sodas, iš
po žolės styrojo. būsimo klojimo pamatai. Jie planavo pasistatyti naujus namus
ir atsidalyti nuo brolio. Visus planus sugriovė prasidėjusi kolektyvizacija. Taip
ir liko abi šeimos bendroje troboje gyventi. Juozo ir Onos dukra Anelė ištekėjo
už Vytauto Mikėno, jau minėto Albino brolio. Jų gyvenimas klostėsi nelengvai,
nors savo namus gyvenvietėje pasistatė, tačiau sutarimo tarp jų nebuvo. Vytautas
nevengdavo taurelės, dėl to kildavo barnių ir konfliktų. Anelė mirė vos keturiasdešimt ketverių metų, vaikelių nesusilaukusi, laimės nepažindama, nors nenusakoma darbštuolė buvo. Zigmo likimas susiklostė kitaip. Jis daug metų kolūkyje
dirbo brigadininku, sugebėjo valdžiai įtikti, o žmonėms – ne visada. Į žmonas iš
gretimo Aukštadvario kaimo parsivedė Aldoną Adomaitytę, kuri, kaip ir Anelė,
labai buvo darbšti, labai išraiškingai ir įtikinamai kalbėti mokėjo. Tėvams mirus,
Zigmas su Aldona taip pat gyvenvietėje namą pasistatė, vaikų nesusilaukė ir vienas
po kito, būdami apie septyniasdešimt metų, mirė. Klemenso sūnus Stasys, grįžęs
iš kariuomenės, kolūkyje dirbo elektriku, Kurį laiką pabernavęs išsirinko už save
gerokai jaunesnę žmoną Antaniną Dauderytę, taip pat iš Aukštådvario kaimo. Jie
apsigyveno Panevėžyje, susilaukė sūnaus ir dukters. Stasys penkiasdešimt ketverius
metus teturėdamas nuo inkstų ligos mirė. Vyriausiąją dukrą Adelę traukė siuvimo
paslaptys, todėl vos ūgtelėjusi šio amato mokėsi pas Pašiliuosê gyvenančią Juknevičiūtę, o paskui dar pusę metų tobulinosi Panevėžyje. Adelė puikiai siūdavo.
Kaip mano draugės Romualdos sesuo, ne vieną suknelę ir man yra pasiuvusi.
Adelė labai skaniai išmoko gaminti maistą. Būdavo kviečiama šeimininkauti per
progines šventes, jubiliejus, laidotuves. Nebe jauniklė būdama ištekėjo už Petro
Kupčinsko. Petras kilęs nuo A¹ciškio, tačiau po tremties apsigyveno Panevėžyje.
Tenai ir žmoną išsivežė. Dviejų sūnų susilaukė. Juos užauginę, į Adelės mamos
namus, esančius Ramygaloje, persikėlė, kur ir dabar abu gražiai tvarkosi. O jauniausioji Klemenso ir Anicetos dukra Romualda, Roma ją visi vadina, baigusi
Ramygalos vidurinę mokyklą, išvažiavo studijuoti į Kauno politechnikos institutą.
Tapo drabužių konstravimo ir technologijos inžinierė. Dar mokslų nebaigusi už
Vytauto Bagdonavičiaus, kilusio iš Pakrúojo rajono, Kauno žemės ūkio akademijos
studento, ištekėjo. Sėkmingai jų gyvenimas klostėsi, bet laimė kaip vaivorykštė
danguje, jos nesulaikysi. Blyksteli ir išnyksta. Taip ir Romai atsitiko. Laimingai,
linksmai ir sočiai septynerius metus pragyveno. Sūnui Ričardui buvo šešeri metai,
dukrelei Vaidai – šeši mėnesiai, kai reikėjo su mylimu vyru ir nuostabiu tėčiu
atsisveikinti: negailestinga avarija akimirsniu pakeitė visą šios šeimos gyvenimą.
Vytautas žuvo važiuodamas iš darbo namo. Prasidėjo Romos vargai. Našlės su
dviem mažais vaikeliais tais laikais nelabai kas atjautė ir suprato, Kauno „Baltijos“
siuvimo fabrike siuvimo technologijos specialistė turėjo dirbti dviem pamainomis.
Bet jauna mama nepalūžo. Sukosi kaip išmanė, gerus vaikus užaugino. Roma ir
dabar dar Kauno krašto apsaugos sistemoje tebedirba.
Dar toliau, į pietų pusę, Kirų sodybos būta. Už kokio puskilometrio, ta
pačia kryptimi, stovėjo Antano ir Bronislavos Paliliūnų trobesiai. Iš molio drėbtas
tvartas šiaudiniu stogu iš tolo švietė. Gerai, kad iki karo spėjo visus trobesius
surikiuoti, du vaikus pagimdyti: sūnų Alfonsą, gim. 1939 m., ir dukrą Angelę,
gim. 1941 m. Aš, Danguolė, esu gimusi 1948 m., brolis Algirdas gimė 1953 m.
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Antano ir Bronislavos Paliliūnų trobesiai

Bronislavos ir Antano (stovi antroje eilėje, centre) Paliliūnų vaikai:
sūnus Alfonsas (pirmas kairėje), dukros Danguolė (antra kairėje)
ir Angelė (antra dešinėje), sūnus Algirdas (pirmas dešinėje)

Mes – pokario vaikai. Brolis Alfonsas kurį laiką kolūkyje traktorininku dirbo, dar
iki kariuomenės spėjo Panevėžyje vairuotojo teises išlaikyti. Po tarnybos į Kėdãinius
darbo ieškoti patraukė. Autobusų vairuotoju visą gyvenimą, iki pensijos, dirbo.
Vežiodavo ekskursijas į Maskvą, Leningradą, net buvo miesto deputatu išrinktas.
Apsivedė, du vaikus išaugino – sūnų Giedrių ir dukrą Audrą. Nenusisekė jam
tik šeiminis gyvenimas. Jau devyneri metai kaip Anapus išėjo.
Angelė, baigusi Ramygalos vidurinę mokyklą, kurį laiką dirbo mūsų kolūkio
parduotuvėje. Vėliau, draugei pakvietus, išvažiavo į Ramygalą, kur ta pati draugė
gastronome dirbo vedėja. Čia Angelė pradėjo dirbti pardavėja. Kad pateisintų
prekybininkės vardą, į Vilniaus universitetą studijuoti neakivaizdžiai abi su ta
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Algirdo Paliliūno išleistuvės į armiją. Svečiai: Povilas Paliliūnas (pirmas
kairėje), Algis Kirklys (viduryje) ir Emilija Paliliūnienė (pirma dešinėje)

pačia drauge Danute stojo. Norėjo gilinti finansų ir kredito specialybės žinias.
Butą abi Ramygaloje nuomojosi, džiaugėsi darbu ir savo jaunyste, kol nesąžininga,
gerokai vyresnė už jas pardavėja trūkumų pridarė, o kompensuoti reikėjo visoms
keturioms darbuotojams. Tą kartą, tėvams padedant, šiaip taip išsikapstė, bet
netrukus, pasikartojus vėl tokiam atvejui, pasibaigė prekybininkės karjera. Angelė,
iš pusbrolio pasiskolinusi reikiamą sumą, „skolą“ padengė, ją, sunkiai dirbdama
melioracijoje, grąžino. Po to naujas jos gyvenimo etapas prasidėjo. Susidraugavo
su Ąžuolytės kaime gyvenančiu Algiu Kirkliu, kuris tame pačiame kolūkyje dirbo
statybininku. Laukė jo, grįžtančio iš kariuomenės, laiškus rašė. Tik Algiui grįžus
iš tarnybos, atšoko vestuves. Darbštaus, linksmo, grojančio armonika ir dainingo
žmogaus būta, tik labai griežto ir pavydaus. Po vestuvių jauna pora išvažiavo
gyventi į Panevėžį. Algis dirbo vairuotoju iki mirties. Jiems gimė sūnus Ričardas
ir dukrelė Aušra. Angelė savo karjerą pradėjo Buitiniame gyventojų aptarnavimo
kombinate nuo kasininkės, dirbo prekių žinove, vėliau buvo paskirta Laidojimo
namų vedėja. Dirbdama, Kauno ekonomikos technikume neakivaizdžiai mokydamasi įgijo ekonomistės specialybę. Atėjus nepriklausomos Lietuvos laikams,
vykstant privatizavimo procesui, Angelė buvo paskirta tų pačių Laidojimo namų
„Grauduva“ direktore, kur sėkmingai iki pat pensijos tvarkėsi.
Nebūna, kad žmogui viskas sektųsi. Angelė turėjo atlaikyti ypač skaudų
likimo smūgį – aštuoniolikmečio studento sūnelio Ričardo žūtį. Po penkiolikos
metų ir jos vyras Algis nuo auglio galvoje atgulė šaltojon žemelėn. Angelė turėjo įgimtą vadovo talentą, nes dirbti keturiasdešimt metų to paties kolektyvo
vadovu ir dar valstybinėje įmonėje labai retas atvejis. Sėkmė ją lydėjo gal dėl
to, kad ji, tiek skausmo patyrusi, labai žmones mylėjo, niekad pykčio nenešiojo
ir niekam nekeršijo. Džiaugėsi Angelė kiekvieną dieną į darbą eidama, nors toli
gražu lengva nebuvo.
Brolio Algirdo likimas paprastas. Baigęs Lanči¿navos žemės ūkio technikumą,
grįžo atgal pas tėvus ir įsidarbino tame pačiame „Vienybės“ kolūkyje agronomo
padėjėju. Jis kartu su agronomu Albinu Pauriu daug metų sėkmingai darbavosi. Po
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Laima GiedraitytėPaliliūnienė ir
Algirdas Paliliūnas –
naujieji
Nepriklausomos
Lietuvos ūkininkai

Atnaujinti ir
renovuoti visi
senosios Paliliūnų
sodybos trobesiai
ir kiemas

keleto metų Algirdas susidraugavo su buvusio mūsų kolūkio pirmininko Antano
Giedraičio dukra Laima. Vos tik Laima baigė Ramygalos vidurinę mokyklą, tuoj
pat jiedu ir susituokė. Gimė dvi dukros: Rasa ir Asta. Artėjant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metams, gal apie 1987 m., Algirdas iš nurašytų kolūkio
traktorių liekanų susikonstravo traktoriuką ir už tai buvo vadovų kritikuojamas
ir peikiamas. Atrodo, Algirdas lyg būtų žinojęs, kad greit bus galima susigrąžinti
tėvų prarastas žemes ir pradėti savarankiškai ūkininkauti. Neilgai teko laukti, kol
ši svajonė išsipildė. Ir taip Algirdas tapo keturiasdešimties hektarų žemės savininkas, nes mes, kiti trys vaikai, neprieštaravome tam ir norėjome, kad visa Antano
ir Bronislavos Paliliūnų turėta žemė būtų viename specialisto kumštyje. Algirdo
žmonos Laimos sumanumo, darbštumo, geranoriškumo, mokėjimo šeimininkauti
galėtų daug kas pavydėti. Kadangi mes, trys vyresnėliai, jau buvome iš namų išskridę, tai Algirdas gyveno vienas su tėvais. Laimutei atėjus į mūsų namus, viskas
atgijo. Ir troba naujoviškai buvo pertvarkyta, ir aplinka labai pasikeitė. Viskas su
didele meile ir geru skoniu buvo daroma. Ir neaišku mums su sese Angele, iš kur
Laimutė išminties, išradingumo semiasi. Juk jos vaikystė labai sunki buvo. Mama
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Atnaujinta visa
ūkininkų Paliliūnų
žemės ūkio technika
ir ūkiniai pastatai

Pasikeitusi,
išgražėjusi Paliliūnų
sodybos aplinka

nuo jaunystės sirguliavo, o tėtis tvirtai sudėtas, judrus, apsukrus žmogus buvo.
Dirbdamas kolūkio pirmininku rūpesčių neišvengė. Savo žmona rūpinosi, dėjo
pastangas, kad ją išgydytų. Tačiau nutiko taip, ko niekas nesitikėjo. Būdamas tik
trisdešimt aštuonerių metų Antanas Giedraitis susirgo greituoju vėžiu ir po kelių
mėnesių staiga mirė. Liko ligota našlė su trim vakeliais. Du berniukai – Arvydas
ir Rimas – šiek tiek vyresni, o Laimutei tada gal kokie šešeri meteliai tebuvo. Nė
metams nepraėjus, ir mama mirė. Ir taip Laimutė visiška našlaitė tapo. Gerai, kad
mamos sesuo Zuzana pasiaukojo ir atėjo į Giedraičių namus kaip vaikų globėja
gyventi. Stengėsi kiek galėdama, savojo gyvenimo atsisakiusi. Tačiau teta lieka
teta, neįmanoma mama tapti.
Aš, Danguolė, kaip jau rašiau, baigusi Ramygalos vidurinę mokyklą, su
drauge Roma išvažiavau į Kauno politechnikos institutą studijuoti drabužių siuvimo konstravimo ir technologijos. Viskas klostėsi sėkmingai. Įstojome iš karto,
nors konkursas didelis buvo. Tiesa, vargo patirti teko. Jau po stojamųjų egzaminų
didžiulis rūpestis iškilo, kur gyventi. Bendrabučio negavome. Išgelbėjo mus Romos tėčio sumanumas. Jis prisiminė jaunystės pažįstamus, Kaune, Vilijampolėje,
jau daug metų gyvenančius. Važiavo tartis ir susitarė. Tiesa, gyvenimo sąlygos
ne itin geros buvo, bet nenusakomai džiaugėmės, nors mums leido gyventi gal
kokių šešių kvadratinių metrų sandėliuke su vienu mažu langeliu į rytų pusę.
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Gerai, kad krosnis ten stovėjo. Iš namų atsivežėme malkų, dar vieną metalinę
lovą, virtuvinę spintelę su dviem taburetėmis ir įsikūrėme Kaune „prabangiai“,
taip mums tada atrodė. Svarbiausia, galėjome paskaitas lankyti, buvo kur nakvoti,
o maisto iš namų lagaminais atsiveždavome. Ir taip nepamatėme, kaip sausio
mėnesį pirmoji sesija atėjo. Sėkmingai išlaikiusios egzaminus, visai atkutome ir
išgudrėjome. Radome išsinuomoti jau trylikos kvadratinių metrų kambarį pačiame
Žaliakalnyje. Ir taip po penkerių metų sėkmingai tapome kvalifikuotomis siuvimo
pramonės inžinierėmis. Kai jau minėjau, Roma Kaune paskyrimą gavo, nes laukėsi vaikelio, o mane išsiuntė į Klaipėdą, kur visas gyvenimas iki pat pensijos
prabėgo. Kai gavau paskyrimą į Buitinį gyventojų aptarnavimo kombinatą, taip
ir likau jame iki pat dabar, tik pareigos keitėsi: nuo baro meistrės iki direktorės.
Baigusi darbinę veiklą, įsigijau audinių parduotuvę, iš širdies tvarkausi jau aštuoniolikti metai – tai mano verslas. Asmeniniame gyvenime daug pamokų gavau.
Ištekėjau už ruso jūrininko – laimės neradau. Gimė sūnus Aldis, o po trejų metų
ir antras sūnelis Vitalijus, bet jam lemta buvo tik dešimt dienų išgyventi. Gimė
vaikelis su širdies yda, o tais laikais medicina dar negalėjo pagelbėti. Po septynerių metų išsiskyriau, nes nemokėjau prisitaikyti prie sudėtingo būdo. Po kurio
laiko, ištekėjus už vyro lietuvio, viskas kartojosi iš pradžių. Gal mane gadino
direktorės pareigos, nes vyrams reikia paklusnios, lanksčios žmonos, o man kaip
tik to trūko. Vėl po septynerių metų skyriausi. Tik po dešimties metų buvimo
vienumoje supratau, kad pritraukiau tokius vyrus, kurie man davė atitinkamas
pamokas, kad skatintų mane būti jautresnę, atlaidesnę. Tai supratusi suvokiau,
kad kito žmogaus niekad nepakeisi, keistis gali tik pats. Ir atsirado žmogus, su
kuriuo koja kojon jau dvidešimt metų kartu žengiame. Sūnus Aldis jau prieš
dešimt metų tapo filosofijos mokslų daktaru, docentu, o šiandien jau profesorius,
nors jam dar tik trisdešimt aštuoneri metai. Didžiuojuosi martele Reda, kilusia iš
Radvíliškio. Ji psichologijos mokslų daktarė, docentė, labai moteriška, švelni. Moka
kiekvieną išklausyti ir nuraminti, paguosti. Auga du puikūs anūkai: šešiolikos
metų Gretė ir trylikos metų Kristijonas.

Kolektyvizacija
Prasidėjus kolektyvizacijai Sovietų Sąjungoje, netrukus ta banga atsirito ir į
mūsų kraštus. Išsigandę, karo nualinti kaimo žmonės nežinojo nei kur pulti, nei
ko klausyti. Pirmasis kolūkis mūsų krašte vadinosi „Spindulys“. Jam pradžioje
priklausė Aukštadvario, Naujåsodės, Jovaišÿ kaimai. Vėliau prisijungė Butkiškio,
Daukšýnės, Jùtkiškių ir kiti kaimai. Pirmoji kolūkio kontora įsikūrė į Sibirą ištremtų Kuodžių namuose. Tas pastatas vėliau tapo Veterinarijos namais, o kontora persikėlė į Strikulių, taip pat išvežtų į Sibirą, namus Jarmulkinėje. 1959 m.
Aukštadvario kaime buvo pastatyta nauja kontora iš mūsų išgriautos klėties
rąstų. Pirmuoju pirmininku tapo vietinis Albinas Laucius, o jo pavaduotoju po
ilgų įkalbinėjimų laikinai padirbėti sutiko mūsų kaimo išmintingasis Povilas Paliliūnas, mūsų dėdė. Aišku, kad abiems trūko didesnio raštingumo, stimulo taip
jokio nebuvo. Reikėjo nuo nulio pradėti, atimant iš žmonių gyvulius, padargus,
javų atsargas, uždedant žmonėms didžiules prievoles. Ne kažin kiek jie išsilaikė.
Kolūkis buvo pervadintas į „Vienybę“. Vadovauti atvažiavo Antanina Kairytė, o
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po jos 1954 m. pirmininku buvo paskirtas Teodoras Jagminas, buvęs Ramygalos
komjaunimo organizacijos sekretorius. Sugebėjo jis valdžiai ir daugumai žmonių
įtikti, tačiau, kartą, iškylaujant prie Vadoklių ežero su draugais, susiginčijo su
žmona, neaiškiomis aplinkybėmis paskendo gal kokių keturiasdešimt metų būdamas. Tai įvyko 1962 m. vasarą.
Po jo kolūkio vairą perėmė Antanas Giedraitis. Jo brolis Alfonsas jau turėjo
panašaus darbo patirties, mat jau kuris laikas vadovavo ¨riškių kolūkiui. Gabus,
prie žemės darbų pripratęs, energingai ėmėsi darbų. Jam vadovaujant atsirito
žmonių iškeldinimo į gyvenvietes banga. Ir taip nuo 1966 m., kai pirmieji Kaupai
pasistatė naują namą ir išsikėlė į Aukštadvario gyvenvietę, prasidėjo kaimo irimas.
Gal po metų Kaupų pavyzdžiu pasekė Šukių šeimyna. Tiesa, į naują gyvenimo etapą šios šeimos kėlėsi be šeimininkų (gaspadorių), nes nei Viktorui Kaupui, nei Alfonsui Šukiui to naujo gyvenimo etapo matyti nebeteko, nes buvo jau
atgulę Ramygalos kapinėse. Netrukus ir Aleknavičiai iš senojo kaimo išsikraustė.
Iš septynių kaimo trobų beliko trys. Ir taip, Zigmui Paliliūnui su žmona Aldona
išsikrausčius į gyvenvietę, o greta gyvenančiai Anicetai Paliliūnienei, jau likusiai
našle, 1984 m. reikėjo naujų namų ieškotis Ramygaloje. Tais pačiais metais šie
buvę dviejų šeimų namai nugriauti ir sulyginti su žeme. 1990 m. mirus našliui
Povilui Paliliūnui, tuos namus vaikai pardavė kolūkiui už visiškai menką sumą.
Taip atsitiko dėl to, kad nė vienas iš trijų vaikų nesiruošė į tėviškę grįžti gyventi.
Dabar ten kas nors pagyvena ir vėl namus apleidžia.
Iš viso kaimo tik mano tėvų Bronislavos ir Antano Paliliūnų statyti namai
teišliko. Svarbiausia, kad juose gyvenama ir tvarkomasi. Mat mano brolis Algirdas
Paliliūnas, pats jauniausias Naujasodės, to buvusio Naujasodėlės kaimo, gyventojas
čia pasiliko. Šiame kaime gimė ir užaugo dvidešimt du vaikai, neskaitant Kirų
ištremtos šeimos. Iš to skaičiaus šiandien gyvų belikę trylika.
1967 m. staiga mirus A. Giedraičiui, kolūkiui vadovauti pradėjo Juozas
Leščinskas, o nuo 1977 m. iki 1993 m. vadovo poste buvo Virmantas Velikonis.
Jį išrinkus į Lietuvos Seimą, kaip aktyvų ir daug išmanantį žmogų, J. Leščinskas
vėl grįžo į kolūkio pirmininko pareigas. V. Velikonio jau nebėra tarp gyvųjų, o
J. Leščinskas dar daug metų, iširus kolūkiams, vadovavo Aukštadvario žemės
ūkio bendrovei. Iš vyresniosios kartos nebelikę nė vieno. Vėliausiai mirė Aniceta
Paliliūnienė – 2000 m., o mano motina Bronislava Paliliūnienė – 2011 m. Mat jos ir
buvo jauniausios tos kartos gyventojos Naujasodės kaime. Dar Emilija Paliliūnienė,
vienmetė su Aniceta, gyveno, tačiau jau ir ji prieš dvidešimt penkerius metus
mirusi. Vladas Aleknavičius mirė 1996 m., jo žmona Elena – 1980 m., Klemensas
Paliliūnas – 1976 m., mano tėvas Antanas Paliliūnas – 1982 m.

Naujasodės kaimo žmonių šventės
Didžiausios metų šventės buvo Kūčios ir šv. Kalėdos. Joms iš anksto kruopščiai
ruošdavosi kiekviena šeima. Likus kelioms savaitėms iki švenčių, į kiekvieną kiemą
kalėdodamas atvažiuodavo kunigas su savo padėjėjais. Apie tai sužinodavome iš
anksto, dėl to namai buvo rūpestingai tvarkomi. Stalas būdavo užtiesiamas balta
staltiese, po ja padedamas koks dvidešimt penkių rublių banknotas ir dar kas nors
valgomo buvo įduodama kalėdotojams: ar lašinių paltis, ar dešros riestė (rinkis).
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Dažniausiai vaikų, ypač mažesnių, tą dieną į mokyklą neleisdavo. Bijodavome,
kad kunigėlis poterių nepaklaustų, taip tėvai vaikus gąsdindavo. Dažniausiai tas
lankymas baigdavosi tuo, kad iš didelės sutanos kišenės kunigas vaikus saldainiais
apdalydavo. Tai džiaugsmo daug patirdavome! Kadangi pirties neturėjome, prieš
didžiąsias šventes kubile būdavome maudomi. Pirmiausia išmaudo patį mažąjį, o
vėliau ir kiti į tą patį kubilą lenda, paskutiniai švarinimosi procedūrą baigdavo
tėvai. Didžiulis dėmesys buvo skiriamas Kūčių vakarienės paruošimui. Svarbu
tam reikalui silkių ir aliejaus butelį gauti, o visa kita mama pagamindavo, gausiai
stalą nuklodavo pačios ruoštais skaniausiais valgiais. Vaikų darbas – dalyvauti
kūčiukų (šližikų) gamyboje, iššvarinti visas lentynėles, iššveisti su ražu medines
grindis ir jas švariai išplauti. Gruodžio dvidešimt ketvirtos vakarui atėjus, iškilmingai pasipuošę už stalo sėsdavome. Tėvelio pareiga buvo visus gyvulius
sužiūrėti, juos pašerti ir parnešti krepšį šieno, kuriuo padengdavo stalą, o ant
viršaus mamytė balčiausią savo austą staltiesę tiesdavo. Susidėję dvylika patiekalų
ant stalo imdavome balsiai melstis, paskui tėtis stalą ir mus visus laimindavo,
duodamas iš savo rankų laužti kalėdaitį (plotkelę). Po iškilmingos vakarienės dar
šiek tiek pasiburdavome ir eidavome miegoti, nes šv. Kalėdų rytą labai anksti
keldavomės ir ruošdavomės į bažnyčią. Širdyje jausdavome didelį pakylėjimą,
džiaugsmingai Jėzuliuką Betliejuje begulintį apžiūrėdavome. Po šv. Mišių grįžus į
namus, eidavome numigti, o jau po pietų laukdavome svečių. Susirinkdavo koks
penkiolika dvidešimt žmonių, giminės ir kaimynai. Tada mama mėsiškais patiekalais ir mišrainėmis nuklodavo stalą, neapsieidavo ir be spanguolių kisieliaus
bei alaus. Alų gamindavo tėtis, į statines (bačkas) supylus rūpėdavo, kad volo
neiššautų – tada tai alaus dušas purškia didžiuliu greičiu. Degtinės pusbonkiukas
retai ant stalo pasirodydavo. Linksmi ir dainingi kaimo žmonės buvo. Pradžioje
pokštaudavo, o vėliau dainuoti pradėję, sunkiai besustodavo. Ilgai neužsibūdavo,
nes anksti rytą visiems rūpėjo karves melžti, kiaules ir kitus gyvulius šerti. Ir
taip pas mus daugiausia keturios ar penkios per metus tokios šventės būdavo.
Kita šventė – šv. Velykos. Jos irgi panašiai buvo švenčiamos, tik kūčiukų
vietą kiaušiniai užimdavo. Juos dažyti ir marginti vaikų darbas buvo. O paskui
labai smagu būdavo mediniu loveliu juos ridinėti. Po to laukdavome šv. Jono ir
šv. Mykolo atlaidų. Juos irgi iškilmingai švęsdavome.

Jaunimo šventės ir susibūrimai
Kol nebuvo kultūros namų, jaunimas savaitgaliais šaltu metų laiku vieni
pas kitus į namus rinkdavosi pasišokti. Visada atsirasdavo vietinių muzikantų,
kurie mokėdavo armoniką pravirkdyti. Merginų rūpestis buvo sausainių prikepti,
o vaikinai su tėvų pagalba alaus prispausdavo. Tie sambūriai vakaruškomis vadindavosi. Šeimininkai svečius vaišindavo, linksma ir smagu būdavo.
Vasarą viskas paprasčiau. Rinkdavosi jaunimas į gegužines. Jos dažniausiai
Daukšynėje, aikštelėje tarp didelių liepų, vykdavo. Be jaunimo, čia ir aplinkinių
kaimo moterėlių būrys ateidavo pažiūrėti, kas su kuo šoka. Merginoms ir vaikinams tas nepatikdavo, nepuldavo šokti, laukdavo, kol mamos ir tetos išsivaikščios. O tada jau duodavo garo, dažniausiai iki aušros. Smagu ir vieniems pas
kitus susirinkus. Pas mano draugę Romą sūpynės būdavo tarp medžių įtaisytos.
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Kadangi mes su ja buvome mažiausios – tai ir atsisėsti ant jų retai kada tekdavo. Užtai pasidžiaugdavome kitą dieną, kai tik abi būdavome. O dar vaikinai ir
kalavartą įtaisydavo ant ledo – smagumui nebūdavo ribų – kas su pačiūžomis,
kas be jų, kas su rogutėmis. O prie mūsų miško kelias platokas buvo – čia
viso kaimo jaunimas kvadrato žaisti rinkdavosi. Vėl mes su Roma tik kamuolį
padavinėti galėjome, toks jau mažesniųjų likimas. O kai apie 1960 m. kultūros
namai atsirado, kultūrinis gyvenimas labai atgijo. Pradėjo kurtis agitmeninės brigados. Ko tik neveikėme – ir dainavome, ir šokome, ir vaidinome. Į ruošiamus
koncertus iš viso kolūkio maži ir seni sugužėdavo. O kaip įdomu buvo savus
ir dainuojančius, ir vaidinančius pamatyti! Po koncerto beveik visada šokiai
būdavo. Tik vėl tos moterėlės iki dvidešimt ketvirtos valandos zauksodavo! Taigi
tikras šokimas tik po vidurnakčio prasidėdavo. Vėliau mūsų kolūkio agitmeninė
brigada į kitus kolūkius gastrolių važiuodavo, o pas mus iš kitur pribūdavo,
ir visa tai už dyką. Kai kiną atveždavo, jau bilietą reikėjo pirkti gal už dešimt
ar dvidešimt kapeikų. Vasarą kai kada Panevėžyje, kai kada Krekenavoje dainų
šventės vykdavo. Mūsų kolūkio ar dainų, ar šokių kolektyvai visada dalyvaudavo. Kolūkio pirmininkas bortinę mašiną skirdavo, visi, šieno į ją prisidėję,
važiuodavo vėjui plaikstant plaukus.

Mokyklos lankymas
Viso mūsų Naujasodės kaimo vyresnioji karta dideliu išsimokslinimu nepasižymėjo. Neapsiriksiu sakydama, kad didžiausias „mokslinčius“ buvo baigęs ne
daugiau kaip keturis skyrius. Mūsų kartos Naujasodės kaimo ir kitų aplinkinių
kaimų vaikai mokslus Glebauskÿ kaime pradėjo, Antano Paliliūno namuose. Netrukus pradinė mokykla buvo perkelta į Sibirą išvežtos Mikalojaus šeimos namus,
mat ten jau viename pastato gale gyveno Tėvelionių šeima, o kitoje pusėje įsikūrė
Glebauskų pradinė mokykla. Kiek iš vyresniųjų girdėjau ir kiek pati atsimenu,
pagrindinis šios mokyklos mokytojas buvo Petras Nemanis. Jis iš Ramygalos dviračiu penkis kilometrus kasryt važiuodavo. O mes, mokiniai, anksčiau susirinkę,
kai tik iš tolo pamatydavome mokytoją atvažiuojant, visu pulku bėgdavome jo
pasitikti. Didžiausia garbė būdavo tam, kuris gaudavo jo portfelį panešti ar dviratį
pavesti. Daug sumanumo ir kantrybės mokytojas turėjo parodyti, kad galėtų su
keturiomis klasėmis iš karto dirbti. Nuolat apie dvidešimt vaikų klasėje būdavo.
Reikėjo visus skaityti, rašyti, skaičiuoti, sportuoti ir muzikos subtilumų išmokyti. Labai gabus ir vaikams atsidavęs žmogus buvo, labai gražiai smuiku griežė.
Mus mokė ir šokti, ir dainuoti, ir kanklėmis skambinti. Negailestingi mes tada
buvome. Kaip išmanydami dūkdavome, plepėdavome per pamokas. Už bausmę
skirdavo stovėti klasėje per pertrauką, kai visi kiti laksto kieme, arba per pamoką
statydavo už lentos, kuri stovėdavo kampe. Dar ir man kliuvo – už plepėjimą per
pamoką buvau į pirmą suolą persodinta su pačiu išdykiausiu berniuku. O kiek
ašarų išliejau! Savo darbo laiko mokytojas nepaisė, dirbdavo kiek reikėjo, kad tik
vaikus tolimesniam mokymuisi gerai paruoštų. Dėl savo blogo elgesio (plepėjau
per pamokas) buvau trejetukininkė, tačiau nuėjus į penktą klasę Ramygalon, kartu
su Roma į pirmūnų gretas įsirašėme. Tai reiškė, kad gerą parengimą Glebauskų
pradinėje mokykloje gavome.
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Apie 1960 m., išėjus P. Nemaniui į užtarnautą poilsį, šioje mokykloje dirbo
mokytoja Marozienė. Po jos dar čia spėjo padirbėti mokytojai Janavičius bei Žvybienė. Tačiau apie 1972 m. sumažėjus mokinių skaičiui ši mokykla buvo uždaryta,
todėl iš tolimiausių kaimų maži vaikai turėjo į Ramygalos vidurinę mokyklą eiti.
Tiesa, pradėjo važiuoti autobusai, kurie pavežėdavo vaikučius.

Žmonių santykiai
Skurdas, nepritekliai vertė žmogų jausti šalią esantį kaimyną, jame matyti
gelbėtoją, atjaučiantį, padedantį išbristi iš vargų.
Garbės žodis turėjo didelę vertę. Nebuvo girdėti, kad ką nors pasiskolinus
būtų nesugrąžinta. Būdavo, šieno gyvuliams šerti pavasarį pritrūksta arba bulvių, o gal maisto vaikams stinga, tai ir eina kaimynai vienas pas kitą pagalbos
prašyti. Esant bent menkiausiai galimybei padėti, niekas neatsakydavo, kartais ir
pinigų tėvai skolindavo. Mūsų mama labai apsukri ir taupi buvo, tad niekad iki
paskutinio rublio pinigų neišleisdavo, o prašantiems varguoliams skolindavo. Jei
tas ar kitas skolininkas neišgalėdavo grąžinti ką paėmęs, tai atidirbdavo, dažniausiai padėdavo cukrinių runkelių normas nuravėti. Nieko daug patys neturėdami,
labai vaišingi tėvai buvo. Mūsų šeimoje buvo priimta svečią medumi, pačių keptais sausainiais, spanguolių kisieliumi vaišinti. Tokios vaišės tikdavo moterims ir
vaikams, vyrai laukdavo, kad alaus būtų ąsotis pripiltas ir ant stalo pastatytas,
o mama būtų sūrio papjausčiusi ar lašinių bryzelį padėjusi. Tėtis gerą alų buvo
išmokęs gaminti. Namuose jo nestigdavo.
Naujasodės kaimo žmonių vardai labai paprasti buvo, vardines dažniausiai
vasarą švęsdavo. O šventimas toks: iš ąžuolo lapų nupintas vainikas iš vakaro
ant varduvininko durų prikalamas. Jis, rytą atsibudęs galvodavo, kas taip padarė.
Neatspėjęs kviesdavo visus aplinkinius pasivaišinti. Susirinkę ne tiek gerdavo ir
valgydavo, kiek dainuodavo, šokdavo. Gimtadienių tais laikais niekas nešvęsdavo.
Iš namų išeidami, durų nerakindavo, net ir spynų ant durų nebuvo. Tik iš vidaus
nakčiai duris kabliu užkabindavo. Klėtyje taip pat tik primityvus užraktas su dideliu
raktu pritaisytas buvo. Klėties duris kartais nakčiai užrakindavo. Ir niekas niekam
nedingdavo. Kiek vėliau kolūkinei veiklai įsilingavus, kolūkio valdžia pradėjo namus
statyti, priimdavo gyventi iš kitur atsikėlusius traktorininkus, melžėjas. Vietiniai
juos atėjūnais vadino. Nuo tada ir prasidėjo vagystės, prie to dar prisidėjo čigonai
iš Ramygalos ar iš kur kitur priklydę, – taip ir baigėsi ramūs laikai.
Mirus žmogui, baldžiai karstą gaminti imdavo, o saviškiai visiems aplinkiniems pranešdavo. Numirusįjį aprengę, guldydavo ant lentos, apklotos naminiais
audeklais. Atsisveikinti eidami jokių gėlių nenešdavo, tik namuose gamintų žvakių
pasiimdavo, giesmių knygą (kantičką) mama nešdavosi, kad būtų iš kur giesmes
giedoti. Susirinkę kaimynai ir artimieji giedodavo, mirusįjį apraudodavo tris paras.
Per tą laiką karstą pagamindavo, mirusįjį paguldydavo į jį, įkeldavo į ratus ar
roges, arkliu pakinkytas.
Taip visi artimieji, kaimynai ir giminės iki bažnyčios keliaudavo, o paskui
ir iki kapinių nebetoli. Namuose ta proga dažniausiai paskersdavo kiaulę, kad
grįžus iš kapinių ramiai visi galėtų pavalgyti ir aptarti tolimesnį gyvenimą jau
be to žmogaus.
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Paliliūnų šeima
švenčia Kalėdas ir
motinos Bronislavos
Paliliūnienės 85-mečio
jubiliejų. 1995 m.
Str. nuotraukos –
iš asm. archyvo

Sekmadienį privaloma būdavo eiti į bažnyčią. Dar apie 1956–1960 metus,
vasarą, pėsčiomis žvyrkeliu keliaudavome basomis keturis kilometrus. Tik pasiekę Ramygalą, Kancių priebutyje (gonkose) atsisėsdavome ir atsineštus batukus
apsiaudavome. Batukai buvo skuduriniai, dantų milteliais nubalinti. Mišios lotynų
kalba buvo laikomos ir tęsdavosi apie dvi su puse valandos. Sulaukę 8–9 metų,
lankydavome pamokas bažnyčioje, kunigas apie dvidešimt tokio pat amžiaus vaikų
mokydavo Katekizmo. Tos pamokos apie mėnesį laiko trukdavo, tada eidavome
Pirmosios Komunijos.
Sutvirtinimo sakramento (birmavonės) tekdavo važiuoti į Panevėžį. Mat lapkričio pirmą dieną kolūkio pirmininkas automašiną duodavo – atvirą sunkvežimį,
nes kitokios tuo metu ir nebuvo. Anksti rytą nukakdavome tuos keturis kilometrus
į kolūkio kontorą, kur vėliau Veterinarijos namai buvo, sulipdavome ant įmesto
šieno. Susėdę kartu su mamomis laimingi jausdavomės, kad važiuojame. Tačiau
mano geriausiai draugei Romai kartą bėda nutiko. Jau susirinkimo vietoje paaiškėjo, kad jos mama pamiršo namuose kunigo išduotą pažymą. Vėl jos abi vos ne
tekinos į namus bėgo, o per tą pažymą nebespėjo į mašiną. Mūsų mamos buvo
susitarusios pabūti viena kitai birmavonės motinėlėmis. Tačiau šis planas sugriuvo.
Kažkokiu stebuklingu būdu Roma su mama atsidūrė toje bažnyčioje, nors apeigos
buvo jau baigtos, bet priprašė vyskupo pabirmavoti. Su tokiais nuotykiais, labai
sušalę, bet laimingi grįžome namo.
Visa tai buvo seniau. Tačiau mus visada lydi protėvių dvasia:
Kur tu gimei, ten ir gerai.

Protėvių dvasia labai stipri,

Tas kampelis širdin įsirėžia.

Tu ją tikriausiai daug kur pajunti.

Neužmirši tu jo niekados,

Ji padeda tau būti ryžtingam,

Net ir sapnai apie tai tau bylos.

Nugalėti sunkumus ir būti laimingam.
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Pašilių kaimo istorija
Daiva Leckienė
Tankūs žali miškai
iš visų pusių supa
Pašilių kaimą.
Iš „Versmės“
leidyklos archyvo

Pašiliÿ miškai yra Pånevėžio rajono savivaldybės teritorijoje, maždaug 1 km
į rytus nuo Krekenavõs. Plotas 4 350 ha. Mišku apaugę 3 440 ha. Masyvas apie
10 km nutįsęs iš šiaurės į pietus. Didesnę dalį sudaro Pašilių miškas (2 781 ha),
mažesnę (vidurinę) – Gūbriÿ (199 ha), Ramôgalos balų (158 ha), Girìlės (358 ha),
Gudìlių (74 ha) ir Tverkimo (60 ha) miškai. Vietovės paviršius lygus, pelkėtas.
Rytinėje dalyje yra Pašilių pelkė – joje Liìležerio ir Pašilių ežerai. Dirvožemiai
velėniniai jauriniai ir jauriniai gliejiški, smėliniai, susiformavę ant priemolio bei
molio. Šiaurėje auga ir vyrauja pušys, pietuose – minkštieji lapuočiai. Miškuose
labai daug šernų, daug briedžių, stirnų, elnių, yra lapių, usūrinių šunų, kiaunių,
voverių, bebrų, ondatrų, vandens ir plėšriųjų paukščių. Šiaurės rytinėje dalyje
yra Pašiliÿ stumbrynas (įkurtas 1969 m.; 2009 m. pabaigoje laisvėje gyveno maždaug 60 stumbrų, aptvaruose – 16); voljeruose veisiami ir išleidžiami į laisvę
stumbrai, danieliai, muflonai. Pašilių miško 56 kvartale yra kapinynų, 99 ir 109
kvartaluose – gamtos paminklų (medžių), 64 kvartale – Antrojo pasaulinio karo
aukų kapai, 121 kvartale – partizanų žeminės. Per masyvą eina kelias iš Krekenavos į Ramygalą.
1944–1945 m. Pašilių miškuose veikė Vyčio apygardos, nuo 1949 m. – Vyčio apygardos Krištaponio rinktinės I (Vytenio) rajono Lietuvos partizanai. Nuo
1944 m. vasaros Pašilių miškuose formavosi pirmieji Lietuvos partizanų būriai,
sudaryti iš Krekenavos apylinkių vyrų. Būrių vadai: A. Vaičiūnas (slap. Parašiutas), desantininkas B. Lukoševičius (slap. Baublys). Vėliau į organizuotą struktūrą
būrius sujungė ir jiems vadovavo kapitonas Stasys Eitminavičius (slap. Rupūžėnas). 1944–1946 m. Pašilių miškuose vyko įnirtingi mūšiai su NKVD kariuomene.
Organizuotas pasipriešinimas tęsėsi iki 1953 m.
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Pašilių kaimo centrą
žymi autobusų
stotelės ženklas.
Iš „Versmės“
leidyklos archyvo

Pašilių senkapio
lygumos, kalneliai
ir medžių, krūmų
guotai

Per Pašilių kaimo
senkapio teritoriją
nutiestas keliukas.
2011 m. Klaudijaus
Driskiaus nuotraukos
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Pašilių kaimas yra apie 5 km į pietvakarius nuo Ramygalos. Kaimas tęsiasi
palei keliuką apie 0,5 km. Čia buvo Pašilių kolūkio centras, Ramygalos kolūkio
Pašilių padalinio centrinė gyvenvietė. Nuo jos į rytus, pasukus lauko keliuku
Pašiliai–Aukštådvaris, šalia buvusių fermų komplekso, yra Pašilių senkapis. Jis
yra abiejose keliuko pusėse, šiaurinėje kapelių dalyje. Laukas buvo dirbamas nuo
neatmenamų laikų, o nepriklausomos Lietuvos metais pradėtas kasti smėlis keliui
Ramygala–Pašilia¤ taisyti. Šiaurinėje jo dalyje kasant smėlį rasta žmonių kaulų,
žalvarinių papuošalų. Tarp jų minimi apie 1936 m. rasti III–IV a. papuošalai,
kurie neišliko. Neišliko radiniai (žalvarinė juostinė apyrankė, segė lenkta kojele),
kuriuos buvo radęs Pašilių kaimo gyventojas Juozas Butė, 1979 m. dirbęs Pašilių
komplekse fermos darbininku. Per senkapio teritoriją buvo nutiestas lauko keliukas
iš Pašilių į Aukštadvario kaimą. Keliukas po Antrojo pasaulinio karo, kolūkinės
santvarkos metais, pastačius fermas, buvo pažvyruotas. Šiaurinėje jo dalyje liko
karjero duobės, iš dalies užstumdytos buldozeriu, pradėjus pilti šiukšles ir atliekas. Vėliau karjero eksploatacija išsiplėtė į pietus nuo keliuko. Kasant smėlį dar
buvo randama žmonių kaulų, bet radinių nepastebėta. Kalvos viršuje, už 73 m
nuo karjero, yra kapinės, kuriose buvo laidojama dar Antrojo pasaulinio karo
metais. Yra išlikę akmeninis ir metalinių paminklų. Apie 1975 m. kapinėse dar
buvo išlikę 7 apardyti pilkapiai.
1979 m. Panevėžio kraštotyros muziejus atnaujino archeologinių paminklų
tyrinėjimo veiklą. Reikėjo daugiau sužinoti apie Pašilių kapinyną. 1975 m. čia
du pilkapius žvalgė ir tyrinėjo V. Markelevičius, tačiau išsamių duomenų nebuvo. 1979 m. ištirtas gana didelis 4,92 arų plotas šalia fermų ir karjero. Šiaurinė
kapinyno dalis, kur pavyko aptikti keturias IV a. žalvarines juostines apyrankes.
Dabar jau verčiama sąvartynu. Pašilių senkapio ir pilkapių liekanų tyrinėjimų
(1979, 1982 m.) radiniai pavieniai: žalvarinės apyrankės, stiklo karoliukai, smulkūs
dirbiniai, XVII–XVIII a. monetos.
XIX a. antroje pusėje Panevėžio krašte dirbo žymiausias liaudies skulptorius
ir kryždirbys Vincas Svirskis (1835–1916). Pašilių kaime stovinčiame V. Svirskio
koplytstulpyje vaizduojami horeljefiniai šv. Kazimiero, Pietos, šv. Jurgio ir nežinomo šventojo atvaizdai. Koplytstulpis perkeltas iš Drùlupio kaimo ir tebestovi
Jono Banaičio sodyboje.
Pašilių kaimo gale tebestovi mūrinė koplytėlė, maždaug 3–4 m aukščio.
Koplytėlė atvira, dengta keturšlaičiu stogeliu. Viduje buvusi marmurinė skulptūra pavogta. Kai į paskutinę kelionę lydėdavo pašilietį, o lydėdavo į Truskåvą
einančiu keliu, visi susirinkusieji būtinai palydėdavo iki koplytėlės. Tada dalis
pasilikdavo, o kiti lydėdavo toliau.
1970 m. rugsėjo mėnesį Pašiliuose ir Gudìliuose melioratoriai nusausino
milijoninį Lietuvos žemių hektarą. Šiam įvykiui pažymėti buvo atidengtas paminklinis akmuo. Dabar paminklinis akmuo apleistas.
Pašilių kaime veikė Pieninės punktas. Netoli jo stovėjo arklių ferma. Buvo ir
molinė galvijų ferma, kiaulių kompleksas, keletas sandėlių, veikė elektrinis malūnas.
Laukus apsemdavo miežiais, rugiais, kviečiais, avižų ir žirnių mišiniais, kukurūzais.
Gimiau ir užaugau Pašiliuose. Išliko patys gražiausi ir įdomiausi vaikystės
ir jaunystės prisiminimai. Pašiliuose gyvenau nuo 1965 m. iki 1987 m. Vėliau
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Vinco Svirskio koplytstulpis
V. Svirskio koplyčią Pašiliuose saugo ir prižiūri
pašiliečiai, Jono Banaičio sodybos gyventojai

Paminklinis akmuo Pašilių kaime.
2011 m. K. Driskiaus nuotraukos
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Kotryna Švaikauskaitė
ir Juozas Švaikauskas
prie Pašilių kaimo
sandėlių. Iš Daivos
Leckienės asm.
archyvo

persikėlėme gyventi į Ramygalą. Dėl vykdomos melioracijos išsikėlėme vieni
paskutiniųjų. Gyvenome vienkiemyje, prie pat Tverkimo miško. Kiemas buvo
didelis, keliukas į sodybą apsodintas tuopomis. O, kaip jos kvepėdavo pavasario
vakarais, kai pradėdavo sprogti pumpurai. Sodyboje stovėjo dviejų galų troba
baltomis langinėmis. Vienoje pusėje gyvenome, per vidurį buvo prieangis, o kitoje
pusėje – stancija (taip vadindavome). Prieangyje per žiemą laikydavome raugintų
kopūstų, agurkų statines. Vadinamojoje stancijoje buvodavome retai. Daugiausia, kai
giedodavo rožinį (rožančių) ar švęsdavo kokį nors jubiliejų, per didžiąsias metines
šventes, kai sulaukdavome svečių. Tolėliau buvo pastatytas tvartas. Prie vieno
šono buvo kamara, prie kito – daržinė. Daržinė mums, vaikams, buvo įdomi tuo,
kad įvažiavus su šieno vežimu ir šieną iškrovus, galėjai tiesiai pro kitas duris
išvažiuoti. Nereikėdavo iškinkyti arklio ar išstumti atbulomis. Mes, vaikai, kai jau
būdavo privežta šviežio šieno, eidavome naktį miegoti į daržinę. Buvo ir klėtis
su aruodais grūdams supilti, joje stovėjo spinta ir lova. Vasarą į klėtį eidavome
pogulio, kai paaugome – ten žaisdavome. Sodyboje augo didelis sodas. Obelys
buvo susodintos keliomis eilėmis, o tarp jų žaliavo serbentų, agrastų krūmai.
Kadangi gyvenome prie Tverkimo miško, pavasarį eidavome į mišką sulos. Mano tėvelis Juozas Švaikauskas pragręždavo kelis beržus, padarydavo iš
apvalaus medžio lovelius sulai leisti. Vienas galas būdavo apvalus su pragręžta
skylute, o kitas nuskeltas per pusę, išskobtas lovelis sulai tekėti. Lovelio apvalų
galą įkaldavo į beržą ir per išgręžtą skylutę loveliu tekėdavo sula. Kasdien parnešti sulą iš miško jau buvo vaikų darbas. Mums tai patikdavo. Dar ir draugų
pasikviesdavome. Prisiskindavome pirmųjų pavasario gėlių: žibučių, plukių, purienų. Kartais truputėlį ir išsigąsdavome, kai iš po kupsto iššokdavo kiškis ar
pamatydavome palaukėje stovintį briedį, stirną. Kaip norėdavosi pavasario vakarais
pabūti lauke, pasiklausyti varlių kurkimo, paukštelių čiulbėjimo, klegėjimo! Kokių
tik balsų neišgirsdavome... Oras būdavo gaivus ir kvapnus nuo besiskleidžiančių
medžių pumpurų. Taip ir laukdavome, kada papūs vėjelio gūsis. Vasarą iš pievų
atsklisdavo žiogų smuikelių melodijos.
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Nusausinus Júodą ir Åpteką, išnyko pelkės. Gudìlių, Gudeliùkų ir Pašilių
ežerai, dabar bebaigią užsitraukti, senovėje sudarė vieną didžiulį ežerą. Todėl ir
vadinęsis Lieležieriu (Didžiuoju). Yra tekę spanguoliauti prie Pašilių ežero. Labai
nedrąsu būdavo klampoti per samanynus, kurie siūbuodavo, kojos klimpdavo ir
vietomis pasirodydavo vanduo, pasitaikydavo ir properšų. Eidavome su berniukais
meškerioti karosiukų, jų Pašilių ežere knibždėte knibždėjo.
Išaugusios naujos gyvenvietės, dideli melioracijos darbai, be abejo, nemažai pakeitė ir žemės veidą, jos vardyną. Nustojo savo reikšmės daugelis senųjų
gyvenamų ir negyvenamų vietų, o jų vardai pamažu pamirštami. Labai pasikeitė
žemės veidas ir Pašilių apylinkėse. Juk čia dar prieš 4–5 dešimtmečius buvo daug
krūmų, pelkių, miškų ir miškelių, duobių, keliukų ir takelių, krūmuose – aikščių
ir aikštelių, pievų ir pievelių. O kiek buvo laukų ir laukelių! Ir visi jie turėjo
vardus. Dėl melioracijos išnyko balos, o kartu su jomis ir daugelis kitų smulkių
vietovardžių, vandenvardžių. Dabar retas jaunuolis žino, ką įvardija tokie vietovardžiai kaip: Gaida¤, Gudeliukai, Kraujìliai, Drùlupis, Artinys, Šilva.
Artinys – tai didžiulės balos, priaugusios karklų. Pavasarį bėgdavome skinti
katinėlių, taškydavomės per balas skinti pražydusių purienų. Kiek patirdavome
malonumų žiemą! Užšalus baloms susidarydavo dideli ledo plotai. Vieni čiužinėdavo su pačiūžomis, o kiti – ir be jų. Didesni berniukai padarydavo kalavartą.
Iškirsdavo lede duobę, į ją įstatydavo storą pagalį ir palikdavo per naktį, kad
gerai įšaltų. Ant jo uždėdavo ratą ir pririšdavo ilgą kartį. Karties gale pritvirtindavo rogutes. Tada smarkiai įsukdavo. Oi, skriedavo rogutės ratu, o kai kada ir
atitrūkdavo. Tada jau nuskriedavai į šoną ir apvirsdavai.
Su didžiausiu nekantrumu laukdavome gegužės mėnesio. Mojavos – Gegužinės pamaldos – tęsdavosi nuo gegužės pirmos dienos visą mėnesį. Vakarais
susirinkdavome į Stasytės Jasaitytės kiemą. Jos namuose, viename iš kambarių,
daugelį metų paruošdavome altorių, pakabindavome Marijos paveikslą. Altorių
puošdavome visi. Kasdien atnešdavome vis naujų pavasarinių gėlių. Susirinkdavo
ne tik jaunimas, darbus nudirbę ateidavo ir suaugusieji. Skaitydavome litaniją,
suaugusiųjų padedami giedodavome giesmes. Pasimeldę pasilinksmindavome ir
grįždavome į namus. Paskutinę mojavos dieną būdavo vaišės.
Gerai prisimenu, kaip į Pašilių kaimą pirkti nereikalingų
skudurų arkliniu vežimu atvažiuodavo čigonas iš Ramygalos.
Visi jį vadindavo Stepanu. Jis buvo aukštas, lieknas. Už skudurus duodavo konservavimui metalinių dangtelių. Čigonės
visuomet pasilikdavo pakelėje, prie krūmų. Jos ten sėdėdavo
ir valgydavo. Čigonams išvažiavus, vaikai lėkdavome pažiūrėti, ką čigonės palikdavo po tais krūmais. Ten visuomet
rasdavome tik kiaušinių lukštų. Taip mums likdavo neaišku,
ar tie kiaušiniai buvo virti, ar čigonės juos išgerdavo žalius, J. Švaikauskas.
1937 m. gegužės
kai gaudavo iš žmonių.
1948 m. Pašilių apylinkei priklausė tarp balų išsibarstę 14 d. Vaido
nedideli Gudelių, Gudeliukų, Gaidų, Kraujelių, Drulupio ir Astapkavičiaus nuotr.
Pašilių kaimeliai. Specialiai mokyklai statyto pastato apylinkė Iš D. Leckienės
neturėjo. Jai buvo pritaikytas 1948 m. į Sibirą ištremto Kazio asm. archyvo
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Pašilių kaimo senoji
pradinė mokykla.
2011 m.
K. Driskiaus nuotr.

Pašilių pradinės mokyklos IV skyriaus mokiniai su mokytoju Skrebiu.
J. Švaikauskas ketvirtoje berniukų eilėje, ketvirtas (kairėje).
Iš D. Leckienės asm. archyvo

Žuko šeimos gyvenamasis namas. Vienoje patalpoje įsikūrė visos keturios pradžios
mokyklos klasės. Mano tėvelis Juozas Švaikauskas irgi baigė Pašilių pradinės
mokyklos 4 skyrius. Mokė mokytojas A. Skrebys.
Mokyklą Pašiliuose lankyti pradėjau 1972 m. Mokė mokytoja Marija Virbickienė, trumpai ją pavadavo mokytoja iš Ramygalos Bronė Jasienė. Vienoje
klasėje vienu metu mokytojai tekdavo mokyti visų keturių klasių mokinius. Vieni
kitiems netrukdydavome. Per ilgąją pertrauką gaudavome arbatos su bandele.
Baigę keturias klases toliau mokytis eidavome į Ramygalą. Kitame pastato gale
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„Versmės“ leidyklos lokalinių tyrimų ekspedicijos dalyviai prie Pašilių
pradinės mokyklos: dr. Rimvydas Kunskas (pirmas kairėje), Liudvika
Basijokienė, Daiva Leckienė ir Vincas Šidlauskas

buvo įsikūrusi ir biblioteka. Kiek pamenu, bibliotekininkėmis dirbo Jadvyga
Railienė, Bronė Jasienė.
Dar prisimenu anksčiau Pašiliuose gyvenusių žmonių pavardes: Juozas
Ragaišis, Juozo; Juozas Baltrūnas, Juozo; Pranė Drąsutienė, Igno; Julius Želnys,
Juozo; Andrius Garuckas, Petro, iš Kraujelių kaimo; Barbora Želnienė; Ieva Liberienė, Ipolito; Antanas Ardavičius, Vinco; Jurgis Dilkas, Juozo, iš Paežeriÿ; Zigmas
Užkuraitis, Mykolo, iš Drulupio; Antanas Valikonis, Prano; Juozas Švaikauskas,
Antano, jo seserys Genė ir Kotryna; Veronika Butytė, Stasio; Juozas Butė; Antanas
Butė; Klemas Tamoliūnas, Antano (vargonininkas, vargonininkavo ¨riškuose); Elzė
Liužinienė, Adomo; Mykolas Masiliūnas, Mykolo; Apolonija Žukaitė, Antano. Dar
gyveno Jonas Martinaitis, Juozas Kulikauskas, Stasys Grigas, Stasys Kučys, Stasys
Muraška su šeimomis. Šiuo metu Pašilių kaime begyvena tik keli jaunesni pašiliečiai. Dauguma jau išmirę, išvykę gyventi kitur. Jaunimo Pašiliuose nebeliko. Daug
apie Pašilių kaimą yra pasakojęs tėvelis Juozas Švaikauskas (1916–1997), tačiau
mažai kas išliko atmintyje. Pasakojo apie savo vaikystę ir jaunystę, apie partizanų
kovas, apie kolūkio sukūrimą (dirbo Pašilių kolūkio buhalteriu), vėliau daug metų
dirbo laukininkystėje darbininku, teko dirbti jam ir fermoje. Sukūrus ,,Vienybės“
kolūkį, buvo suvisuomeninti Juozo Švaikausko trobesiai (klojimas 20 × 79 × 26).
1949 m. kovo 30 d. Pašilių, Kraujelių, Drulupio, Gaidų, Pavinkšnio kaimų
valstiečiai suorganizavo ,,Baltijos“ kolūkį. Kolūkio pirmininku buvo išrinktas Kazys Užkuraitis, Jono, o valdybos nariais – Juozas Ragaišis, Juozas Čiplys, Juozas
Švaikauskas, Juozas Baltrūnas. Į revizijos komisiją buvo išrinkti Kazys Laba,
Antanas Ardaitis ir Aleksas Raila. Iš viso kolūkyje buvo 30 kiemų, gyveno 121
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gyventojas; 62 darbingo amžiaus žmonės; 932 vyrai ir 30 moterų, 14 nedarbingo
amžiaus žmonių, 8 paaugliai nuo 12 iki 16 metų amžiaus. Kolūkio plotas sudarė
755,17 ha; 317,53 ha ariamos žemės. Pirmieji kolūkiai buvo labai nedideli. ,,Baltija“
buvo didžiausias pirmasis kolūkis.
1949 m. liepos 7 d. Gudelių, Gudeliukų, Apušoto kaimų ir Ramygalos vienkiemio valstiečiai sukūrė ,,Vienybės‘‘ kolūkį, pirmininku išrinko Antaną Savicką, o
valdybos nariais – Juozą Virbalą, Joną Činiką, Kazį Janionį ir Joną Trakimavičių.
Į revizijos komisiją buvo išrinkti Antanas Veretinskas, Antanas Paliliūnas ir Antanas
Gvergždys. Kolūkio plotas buvo 560 ha, ariamos žemės – 210 ha. Kolūkyje buvo
32 kiemai, gyveno 98 įvairaus amžiaus gyventojai (iš jų 21 vyras ir 28 moterys),
6 paaugliai nuo 12 iki 16 metų ir 5 nedarbingo amžiaus.
„Baltijos“ ir „Vienybės“ kolūkiai 1950 m. turėjo ūkinių ir kitokių pastatų:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arklidės
Karvidės
Veršidės
Kiaulidės
Paukštidės
Grūdų laikyklos

„Baltija“

„Vienybė“

5
5
9

4
1
1
1
1
2

Ramygalos apylinkėje kolūkiai stambinti pradėti jau 1949 m. Kolūkių
stambinimas Ramygalos apylinkėje vyko nelabai sklandžiai. 1951 m. sausio
6 d. ,,Vienybė“, ,,Baltija“ ir ,,Švyturys“ buvo sujungti į vieną ,,Vienybės“ kolūkį. Kolūkio pirmininke išrinkta Antanina Kairytė. 1952 m. balandžio 5 d. prie
,,Vienybės“ kolūkio prijungė ,,Spindulio“ kolūkį. ,,Vienybės“ kolūkio pirmininke
vėl išrinkta A. Kairytė. 1950 m. ,,Vienybės“ kolūkiui vadovavo Stasys Jakaitis.
A. Kairytė ,,Vienybės“ kolūkiui vadovavo iki 1954 m. gruodžio 4 d. ,,Vienybės“
kolūkio plotas buvo 5 109,69 ha; iš jų 2 00,23 ha ariamos žemės. Teodoras
Jagminas ,,Vienybės“ kolūkiui vadovavo nuo 1954 m. gruodžio 4 d. iki 1962 m.
liepos 20 d.
1957 m. ,,Vienybės“ kolūkis Ramygalos rajono DŽDT vykdomojo komiteto
nutarimu buvo padalytas į du maždaug vienodo didumo kolūkius: ,,Vienybę“ –
2 510 ha ir Pašilių kolūkį – 2 542 ha; iš jų ariamos žemės – 1 036 ha. ,,Vienybės“
kolūkiui liko vadovauti T. Jagminas, o Pašilių kolūkio pirmininku rajono vadovų
buvo paskirtas Petras Kartanas, kuris Pašilių kolūkiui vadovavęs nuo 1957 m.
vasario 22 d. iki 1959 m. rugsėjo 2 d. Už darbadienius Pašilių kolūkio kolūkiečiams 1957–1960 m. išmokėta:
1957
1958
1959
1960

m.
m.
m.
m.

–
–
–
–

2,88
5,80
4,39
1,57

rb,
rb,
rb,
rb,

2 kg grūdų
1,5 kg grūdų
1 096 kg grūdų
1 280 kg grūdų.

1959 09 02 Pašilių kolūkio pirmininku išrenkamas Juozas Bikulčius. Jis
vadovavo iki 1960 12 10.
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1960 12 10 Pašilių kolūkio pirmininku išrenkamas Juozas Markuckas, Vytauto. Jis vadovavo iki 1964 11 14.
1964 11 14 Pašilių kolūkio pirmininku išrenkamas Jonas Artmonas. Jis vadovavo iki 1965 09 25.
1965 09 25 Pašilių kolūkio pirmininku išrenkamas Petras Ašmanavičius. Jis
vadovavo iki 1972 11 29.
1972 11 29 Pašilių kolūkio pirmininku buvo išrinktas Petras Knizikevičius.
Jis vadovavo iki 1972 12 02.
1957–1972 m. Pašilių kolūkiui priklausė:
1. Apušotas – vienkiemis
2. Ąžuolôtė – vienkiemis
3. Drùlupis – vienkiemis
4. Gaida¤ – kaimas
5. Girìlė – vienkiemis
6. Gudìliai – kaimas
7. Gudeliùkai – kaimas
8. Juodikóniai (Juodikónys) – kaimas
9. Kraujìliai – kaimas
10. Påežeris (Paežerýs) – vienkiemis
11. Pavinkšnº (Pavinkšnis) – vienkiemis
12. Raukštóniai (Raukštónys) – kaimas
13. Rupidai (Rapidai) – vienkiemis
14. Pašilia¤ – kaimas
15. Vanågiškiai (Mingailiškis, Gutauskynė) – buv. dvarelis.

1972 m. gruodžio 2 d. „Vienybės“ ir Pašilių kolūkiai sujungti. Sujungtą
kolūkį pavadino Naujåsode (vieno kolūkyje esančio kaimo vardu). Naujasodės
kolūkio pirmininku visais balsais išrinktas Juozapas Leščinskas.

Literatūra
Tarybų Lietuvos enciklopedija, 1987.
Kraštotyrinė medžiaga iš Ramygalos gimnazijos Kraštotyros muziejaus.
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Raukštoniai
Liudvika Marija Basijokienė

Raukštónių kaimas, esantis 3 km nuo Ramôgalos, į šiaurės vakarus prie
kelio į Krìkenavą, šaltiniuose paminėtas jau 1568 metais. Iš kur kaimas gavo
Raukštonių vardą, tikslai nežinoma. Teko girdėti, kad šioje vietoje buvo daug
balų, čia kūrėsi kailių išdirbėjai (jie kailius raugdavo). Gal todėl ir atsirado toks
kaimo pavadinimas.
Tarybų Lietuvos enciklopedijos duomenimis (t. 3, 1987 m.), 1799 m. kaime
gyveno 39 gyventojai (jie priklausė Ramygalos dvarui), 1923 m. – 64, 1959 m. –
61, 1970 m. – 45, 1979 m. – 37, 1986 m. – 29. Tik 13 gyventojų gyveno kaime
2011 m. Raukštonių kaimas baigia išnykti. Jame begyvena tik senyvi žmonės, mažų
vaikų nėra. Pagrindinis gyventojų pragyvenimo šaltinis – pensijos ir žemė. Kaime
dabar yra tik trys karvės, keturios ožkos, yra vištų. Čia gyvenantys žmonės dirba
žemės ūkio bendrovėje, auklėjimo įstaigoje (Panevėžio vaikų globos namuose),
yra vienas bitininkas, daug bedarbių ir daug pensininkų. Kaime yra aštuonios
sodybos. Šiuo metu viena nebegyvenama.
Raukštonių kaimas įkurtas lygumoje. Žemės apie kaimą numelioruotos, bet
pats kaimas – ne, kad nebūtų iškeltas į gyvenvietę. Pavasarį per purvą sunku
išbristi, todėl sodybų pakraščiuose iškastos kūdros (sodželkos), jos vasarą išdžiūdavo. Kūdros apaugusios dideliais žilvičiais. Ten vaikai labai mėgdavo žaisti.
Sodželkose moterys skalaudavo žlugtą, o vaikai maudydavosi, plaukiodavo loviu,
skirtu mėsai sūdyti.
Į kairę nuo Raukštonių, iki Ramygalos, plytėjo balos. Broniaus Antanaičio
knygoje „Vaikystė Oreliuose‘‘ apie Ramygalos balas sakoma:
„Apsaugok, Viešpatie, nuo Ramygalos balų, nuo Šėtos ubagų ir
Sosių mergų. Pavasarį į balas priskrenda daug gervių. Čia jos
gyvena ir vaikus peri. Balose girdisi baublių bum bumt baubimas,
perkūno oželių mekenimas. Berželių viršūnėse tetervinai burbuliuodami giriasi: „Parduosiu kailinius, pirksiu pačią, parduosiu kailinius,
pirksiu pačią.“ Visokių retų paukščių čia gyventa, bet velnių niekas nėra nei matęs, nei girdėjęs. Prie sovietų valdžios balos buvo
nusausintos – paverstos pievomis. Nepriklausomoje Lietuvoje tie
darbai taip pat vyko, tik daugiau rankų darbu – zimagorų – taip
vadino melioracijos darbininkus.“1
Pavažiavus nuo Ramygalos 2 kilometrus, yra kalnelis, vadinamas Škiviliai,
Kazapirsko kalnelis, čia buvo trys sodybos, o dabar tik dirbama žemė.
Raukštonių kaime dauguma trobų buvo dviejų galų, su priesieniu (kalydorius)
viduryje, kamara ir didele rūkykla, ir kaminu mėsai rūkyti. Ten laikoma mėsa
išsilaikydavo gera, skani. Ir musės nepuldavo, nes negalėjo patekti. Kamaroje buvo
laikomos bulvės, daržovės ir girnos.
Jomis maldavo grūdus rankomis ne 1 Antanaitis B. Vaikystė Oreliuose, 1992, p. 61.
781

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

tik gyvuliams, bet ir duonai. Vienas trobos galas buvo vadinamas seklyčia (stancija), o kitame – gyventa. Stancija buvo su grindimis. Ant sienos, kampe, kabėjo
šventųjų paveikslai. Lovos buvo puošiamos lovatiesėmis (kapomis) ir pūstomis,
siuvinėtomis ar austomis pagalvėmis, staltiesėmis svečiams priimti. Gyvenamajame
gale asla buvo plūkta moliu. Abiejuose trobos galuose stovėjo didelė krosnis. Ją
užkurdavo anksti rytą: paruošdavo pusryčius ir pietus. Ant krosnies žiemą sėdėdavo ir vakarodavo vaikai, senimas, sekdavo pasakas, mindavo mįsles. Čia buvo
ir miegama. Šventųjų paveikslai kabėjo ir gyvenamajame namo gale.
Langai buvo vidutinio dydžio arba maži, vėliau pakeisti didesniais. Po
langais puikavosi gėlių darželiai.
Kaime iki 1960 m. buvo viena dūminė troba – Domicelės Marozaitės. Namas
buvo vieno galo – keturkampis. Ten buvo tik priesienis ir vienas molio plūkta
asla kambarys. Kampe stovėjo krosnis be kamino. Lubos buvo lenktos aukštyn,
viduryje trobos užsibaigdavo anga dūmams išeiti. Lubose angą uždarydavo sklende (juška). Patalpoje buvo jaučiamas dūmų kvapas. Langai buvo labai mažučiai.
Trobose palei sienas stovėjo ilgi platūs suolai, o prie jų kampe – vidutinio
dydžio stalas. Suolai, esant didesnei šeimynai, buvo naudojami ir miegoti.
Šuliniai iki šių dienų išlikę cementiniai, nors dar prieš kokius 40 metų
kaime buvo vienas medinis. Vyravo dar svirtiniai šuliniai, vėliau atsirasdavo ir
sukamų rankomis – volais. Šuliniai daugiausia gilūs, 10–15 rentinių, todėl vanduo
buvo geros kokybės. Prie namų kai kurie gyventojai turėjo ir sodus. Ten augo
obelys, slyvos, vyšnios.

Kaimo žmonės
Marozai. Kaimo gale, į šiaurę, apie 1825 m. gyveno Mato Marozo šeima.
Jis su žmona Uršule užaugino šešis vaikus. Duktė Marytė, sūnus Karolis išvyko
į JAV ir nebegrįžo. Buvo išvykę ir dvynukai Petras bei Povilas, bet jie po kurio
laiko grįžo į kaimą ir čia gyveno iki mirties. Lietuvoje gyveno dar du sūnūs –
Vincas ir Jonas. Vincas Marozas su pirmąja žmona turėjo sūnų Joną, o su antrąja
žmona Agota Šeškaite užaugino tris vaikus: Oną, Kazį, Juozą. Turėjo 21 ha žemės.
Sūnus Jonas gyveno Kaune.
Kazys Marozas (1905–1965) iš tėvo gavo 7 ha žemės, vedė Veroniką Sakalauskaitę iš Levåniškių kaimo. Turėjo tris dukras: Emiliją, užauginusią sūnų Stasį
ir dukrą Justiną, gyvenančią Panevėžio r., Vaivåduose; dukrą Genę, gyvenančią
Panevėžyje, užauginusią du sūnus: Darių ir Saulių; Eleną, turinčią dukrą Živilę
ir sūnų Ričardą, gyvenančius Panevėžyje. Kazys dirbo kolūkyje, laukininkystėje.
Buvo gabus. Baigęs tik vieną klasę, mokėdavo sukurti įvairių istorijų.
Juozas Marozas (1908–1992), vedęs Bronislavą Petraitienę (1905–1971), nuėjo
užkuriu į Minštautinės kaimą ir ten ūkininkavo. Susilaukė dviejų sūnų: Stasio ir
Vytauto. Sovietų okupacijos metais kaip politinis kalinys buvo ištremtas 10 metų
kalėti. Grįžęs dirbo kolūkyje.
Ona Marozaitė (1918–2002) ištekėjo. Iš tėvų gavo 7 ha žemės, pasistatė
pamiškėje trobesius. Buvo siuvėja, kolūkyje nedirbo. Teko dirbti durpyne, parduotuvėje, Buitinio aptarnavimo kombinate. Gavusi Ramygaloje sklypą, pasistatė
namą ir persikėlė į jį. Turėjo gražų balsą – giedojo Ramygalos bažnyčios chore.
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Raukštonių kaimo
saviveiklininkai:
Vytautas Rankelė
(pirmas dešinėje),
Ona Marozaitė,
Kazimieras Rankelė,
Angelė Budrytė,
Anastazija
Rankelytė-Žudienė,
Adelė Striogaitė

Raukštonietės Onos
Marozienės (pirma
dešinėje) sodyboje
lankosi „Versmės“
leidyklos lokalinių
tyrimų ekspedicijos
dalyviai: Liudvika
Marija Basijokienė
(pirma kairėje), Daiva
Leckienė (antra
kairėje), Gražina
Navalinskienė, Vincas
Šidlauskas. Rimvydo
Kunsko nuotr.

Buvo gabi viskam – Raukštonių kaime viena iš jaunimo organizatorių. Savo
lėšomis pastatė knygnešiui Adomui Ladukui akmeninį paminklą. Buvo geros širdies: nukaršino Domicelę Marozaitę, Viktoriją Jakučiūnienę, Rankelytę. Iki mirties
gyveno Ramygaloje.
Dvynukų Petro ir Povilo namuose dabar gyvena Ona Petrauskaitė-Marozienė.
Ona dirbo kolūkyje, laukininkystėje. Patyrė daug vargo, kaip ir kitos moterys.
Kai ištekėjo už Antano Marozo iš Juškãičių kaimo, gyventi tapo kiek lengviau.
Užaugino sūnų Antaną ir dukrą Vitaliją. Dabar Ona pensininkė. Vyras Antanas
miręs. Jaunystėje Ona buvo aktyvi saviveiklininkė, dainininkė. Išmoko austi, megzti,
yra priaudusi daug gražių audinių, primezgusi megztinių.
Jonas Marozas vedė Katrę Marozaitę, šeima susilaukė dukros Domicelės.
Turėjo 12 ha žemės, gyveno senovinėje dūminėje troboje be kamino. Namas išsilaikė iki 1960 m.
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Domicelė ir Jonas Rankelė, Juozas Šiaulinskas.
Domicelė (1898–1982) buvo netekėjusi, tarnavo pas
ūkininkus, vėliau dirbo kolūkyje. Buvo labai pamaldi,
pagrindinė laidotuvių giesmininkė. Pavasarį ruošdavo
gegužines pamaldas (mojavas), jose giedodavo giesmes.
Marozų kaimynas buvo Jonas Rankelė, vedęs
Glebauskaitę iš Gudìlių kaimo. Užaugino 10 vaikų.
Pirmaisiais Nepriklausomybės metais į JAV išvyko
Mykolas, Petras, Povilas, Kotryna ir negrįžo. Sūnus
Kazimieras – kunigas. Kiti vaikai: Barbora, Viktorija,
Ona ir Jonas. Sūnus Jonas dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare Prancūzijoje ir ten žuvo. Namiškiai
pastatė jam kryžių gimtinėje. Gavę iš Prancūzijos už Raukštonietis kunigas
žuvusį sūnų Joną pinigų, pasistatė didelį gyvenamąjį Kazimieras Rankelė (1900–1937)
namą Raukštoniuose. Statybininkas Juozas Šiaulinskas,
kilęs nuo Jotãinių, vedė Oną Rankelytę. Su ja susilaukė dukros Marytės. Susirgusi
Ona po kelerių metų mirė. Barbora Rankelytė buvo netekėjusi ir iki mirties augino
sesers Onos dukrą Marytę. Viktorija Rankelytė ištekėjo už Jakučiūno, gyveno Sokìlių
kaime. Šeima vaikų nesusilaukė. Sūnus Kazimieras Rankelė (gim. 1900 m. spalio
6 d.) mokėsi Ramygalos pradžios mokykloje ir Panevėžio progimnazijoje. 1920 m.
įstojo į Kauno kunigų seminariją, vėliau mokslus tęsė Vokietijoje. Grįžęs į Lietuvą
vadovavo Ka÷no ateitininkams, kunigavo Rõkiškyje, Kamajuosê, Palevenºlėje.
Buvo labai geras žmonėms, net paskutinius batus atiduodavo jų neturinčiam.
Savimi nesirūpino, todėl apsirgo džiova. 1937 m. mirė. Buvo labai neturtingas. Į
laidotuves suvažiavo daug žmonių. Palaidotas Ramygalos kapinėse.
Sirtautija Šlekytė-Zakšauskienė. 2004 m. atvyko gyventi į Raukštonius.
Nusipirko Antano Šiaulinsko, Juozo, sodybą, jiems išvykus gyventi į Ramygalą.
S. Šlekytė gimė 1964 m. Panevėžyje, amatininkų šeimoje. Tėvai kilę iš Bíržų
krašto. Baigusi Panevėžio konservatoriją dirbo pradinių klasių mokytoja. Dabar
dirba Panevėžio vaikų globos namuose aukle – socialine darbuotoja. Yra lietuvė,
reformatų tikėjimo. Vyras Vitalijus Zakšauskas mechanizatorius, bedarbis. Turi 1 ha žemės. Savų vaikų neturi, yra du
vyro vaikai.
Adomas Ladukas, Vinco. Iš Antano Tylos knygos „Garšvių knygnešių draugija“:
„Gimė Adomas Ladukas 1852 m. liepos 13 d. Mólainių kaime,
Naujamiesčio valsčiuje, Panevėžio rajone, valstietis, siuvėjas, daraktorius, knygnešys. Tėvai ūkininkai – nuomininkai. Tėvai, norėdami,
kad sūnus būtų raštingas, paprašė netoliese gyvenantį studentą
Venskevičių išmokyti jį rašto. Pramokęs siuvėjo amato keliaudavo
iš kaimo į kaimą, mokydavo vaikus lietuviško rašto. Pakviestas į
Garšviùs (Panevėžio r.), gyveno pas Kazimierą Ūdrą, čia susipažino su knygnešiais. Tapo pagrindiniu Garšviÿ knygnešių draugijos

Adomas Ladukas
(1852 07 13–
1930 03 30),
knygnešys, daraktorius,
raukštonietis
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nariu, tvarkė buhalterijos dokumentus, priimdavo atvežtą literatūrą, Raukštoniečiai
sąskaitas. 1895 m. policija areštavo K. Ūdrą, suėmė 1895 07 23 ir sutinka Lietuvos
Adomą Laduką, nes jo kambaryje rado lietuviškų knygų. Tą pačią Prezidentą Antaną
dieną policija kratė A. Laduko tėvo Vinco Laduko namus Raukš- Smetoną, vykstantį
toniuose, rado lietuviškų knygų. Jų savininkais prisipažino duktė pas knygnešį Adomą
Ona Ladukaitė ir Adomas Ladukas. Nuvežtas į Panevėžio kalėjimą, Laduką
tardomas Ladukas atkakliai gynė save ir kitus įtariamuosius. Apkaltino jį antivyriausybinių leidinių laikymu, bet neįrodė, kad platino.
Vilniaus teismo rūmų prokuroras pasiūlė bausmę – 2 m. kalėjimo
ir 3 m. tremties. 1896 m. spalio 14 d. bausmė buvo patvirtinta. A. Laduką išsiuntė į
Peterburgo kalėjimą. Vienatvė buvo sunkiai pakeliama, ten Ladukas pradėjo dirbti siuvėju.
1897 m. birželį Ladukas buvo ištremtas į Vologdos gubernijos Jaransko miestą. 1900 02 23
baigėsi tremties laikas. Laduką išlydėti susirinko visi miestelio gyventojai. Kovo mėn.
jis jau buvo Raukštoniuose, pas tėvus. Gyvendamas Raukštoniuose duoną užsidirbdavo
siūdamas drabužius, mokė rašto ir dainų jaunimą, pagyvenusius žmones.“
Nuo 1927 m. spalio 1 d. jam buvo paskirta 75 rublių knygnešio pensija. Mirė 1930 m. kovo 30 d. Raukštoniuose. Palaidotas
Ramygalos kapinėse.“
Akmeninį paminklą savo lėšomis jam pastatė raukštonietė Ona Marozaitė.
Šalia akmeninio paminklo 2007 m. pastatytas koplytstulpis. Idėją sukurti
medinį koplytstulpį pasiūlė giminaitis Česlovas Ladukas. Projekto autorius – giminaitis Vidas Niedvaras. Užrašas ant koplytstulpio: „Knygnešys, siuvėjas, daraktorius
Adomas Ladukas, 1852–1930“. Koplytstulpis pašventintas 2007 m. spalio mėn. 31 d.
Po mirties apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino 1-ojo laipsnio medaliu (1930 m.).
A. Laduko pavardė įrašyta Knygnešių sienelėje, Kauno karo muziejaus sodelyje.
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Raukštonių kaimo merginos ir moterys: Anastazija MiškinytėSabanskienė (pirma dešinėje, antroje eilėje), Veronika Krotkutė
(antra dešinėje, antroje eilėje), Kotryna Švilpienė, Ona Marozaitė
(pirma kairėje, pirmoje eilėje), Anastazija Baltuškaitė-Zopelienė
(pirma dešinėje, pirmoje eilėje), Antanina Miškinytė, Bronislava
Krotkutė-Šiaulinskienė

Statkevičius ir Budreikos. Domicelės Marozaitės ir Juozo Šiaulinsko kaimynas
buvo Statkevičius, viengungis, jo dvi seserys irgi buvo netekėjusios. Jie gyveno
Juodikónių kaime, kartais čia atvykdavo. Pokario metais Statkevičiai buvo išvežti
į Rusiją ir iš ten negrįžo. Laikui bėgant namai buvo nugriauti. Manoma, kad jų
jaujoje gyveno knygnešys Ladukas.
Toliau į pietus gyveno Antano Rankelės šeima. Dirbo 6 ha žemės. Vedė
Adelę Drąsutytę iš Juodikonių kaimo, susilaikė dviejų dukrų: Anelės (gim. 1924 m.)
ir Stasės (gim. 1927 m.). Antanas Rankelė mirė jaunas, jo žmona Adelė ištekėjo
antrą kartą už Kazimiero Adomaičio, bet su juo vaikų neturėjo.
Duktė Anelė po karo buvo partizanų ryšininkė. Kai jų daržinėje sušaudė du
partizanus, buvo įkalinta Panevėžyje 9 mėnesius. Ištekėjo už Kazimiero Budreikos
iš Dani¿nų kaimo. Užaugino dvi dukras – Reginą ir Laimą. Daug metų dirbo
kolūkyje melžėja. Buvo gera šeimininkė, kepdavo nuostabius pyragus. Duktė Stasė
dirbo pradinių klasių mokytoja. Ištekėjo už mokytojo Broniaus Gudo. Užaugino
du vaikus: dukrą Virginiją ir sūnų Arvydą.
Jurgis Zopelis, Ona Baltuškienė. Kai išdalijo kaimą į vienkiemius, iš kaimo
į pamiškę išsikėlė Jurgis Zopelis, Onos Baltuškienės žentas. Užkuriu buvo atėjęs
nuo Upôtės, iš Šalinės kaimo. Vedęs Anastaziją Baltuškaitę, gavo pasogos 6 ha
žemės. Susilaukė trijų vaikų: dviejų sūnų ir dukros. Jų sūnus Jonas užaugino
dukrą ir sūnų. Sūnus Kazimieras – vieną sūnų, o duktė Kotryna turėjo du sūnus
ir dvi dukras. Visi gyvena Panevėžyje. Jurgis Zopelis buvo miško darbininkas.
1944 m. buvo suimtas Upytės seniūnijoje, Šabalinės kaime. Kaip politinis kalinys
buvo ištremtas į Norilsko lagerį. 1945 m. ten žuvo.
Ona Baltuškienė užaugino du sūnus ir dvi dukras. Sūnus Antanas Baltuška
prieš karą dirbo Panevėžio pašto viršininku. Sūnus Bronius Baltuška dirbo Kau786
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no miesto policininku. Mirė Jotãinių psichoneurologiniame Kazimiero Krotkaus
pensionate. Duktė Marcelė Baltuškaitė ištekėjo už Taručio sodyba Raukštonių
nuo ¨riškių, ten ir gyveno. Sodyba iki šių dienų neišliko.
kaime
Krotkai. Kaimo viduryje, tarp Marijonos Miškinienės
ir Antano Rankelės sodybų, stovėjo Krotkų sodyba.
Jie buvo turtingiausi kaime, turėjo daugiausia žemės – apie 50 ha. Pagal
genealoginį medį, kurį sudarė Nijolė Krotkutė (naudodamasi Lietuvos istorijos
archyvo medžiaga), 1780 m. Kristina ir Matas Krotkai gyveno Påpiškių palivarke.
Nuo 1842 m. Jonas ir Agnieška Krotkai jau gyveno Raukštonių kaime. Jų sūnus
Antanas su žmona Ieva Macaite užaugino du sūnus ir keturias dukras. Pranciška
ištekėjo už Mato Rankelės iš Papiškių kaimo, Anastazija – už Petro Rankelės iš
Raukštonių kaimo. Duktė Katerina išvyko į JAV, pas brolį Joną. Prieš Antrąjį
pasaulinį karą ji skyrė 3 500 litų nupirkti laikrodį Ramygalos bažnyčios bokštui
brolio Jono Krotkaus garbei. Prasidėjus karui dalis mechanizmo nepasiekė Ramygalos. 1939 m. rugpjūtį buvo parsiųstas iš Vokietijos (736 kg, šešiuose pakuose)2.
Sūnus Jonas Krotkus, Antano, Čikagoje dirbo Metropoliteno banko vicepirmininku, padėjo organizuoti S. Dariaus ir S. Girėno skydį per Atlantą. Iš lakūno
Stepono Dariaus dienoraščio:
„1932 m. liepos 28 d. Ketvirtadienis. Fondo globėjų susirinkimas.
Dalyvaujant konsului A. Kalvaičiui, Gugiui Vasalle ir Krotkui
sudarė taisykles kasos globos ir jas pasirašė. Iždininku išrinktas
Metropolitan banko vicepirmininkas Krotkus.
1932 m. rugpjūčio 6 d. šeštadienis. Užrašiau šiuos garbės
rėmėjus: K. A. Kalvaitis, kun. A. J. Vaičiūnas, adv. K. Gugis,
J. Krotkus ir kt. Užrašinėdavau garbės rėmėjų vardus ir pavardes
ant lėktuvo.“3
Ūkis Raukštonių kaime liko Kazimierui Krotkui.

2
3

Dr. Barauskas B. Ramygala. Atsiminimų siluetai.
Dariūtė-Maštarienė N. Darius ir Girėnas, p. 272–
273.
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Į žmonas paėmė 15 metų jaunesnę Antaniną Kaupaitę
iš Gudìlių kaimo. Jos tėvų Anupro ir Antaninos Glebauskaitės šeimoje augo 11 vaikų. Tėvai buvo pamaldūs, raštingi,
todėl šeimoje užaugo garbių žmonių: kunigas, publicistas,
beletristas ir vertėjas, Amerikos lietuvių laikraščio „Draugas‘‘
redaktorius ir t. t.
Antanas Kaupas (1870–1913) buvo finansininkas, visuomenės veikėjas, 1920 m. Steigiamojo Seimo narys. Lietuvos
banko direktorius Julius Kaupas (1890–1945) žuvo Kaune
grįždamas iš KGB tardymo. 1872 m. gimė Vincas Kaupas. Jo Raukštonietis
keturios dukterys pasirinko vienuolių kelią.
Kazimieras Krotkus
1880 m. sausio 6 d. gimė Kazimiera Kaupaitė – Mo- (1867–1936)
tina Marija, Šv. Kazimiero kongregacijos įkūrėja Čikagoje ir
Pažãislyje, pirmoji kandidatė Lietuvoje į Palaimintąsias.
Bronislava Krotkutė-Šiaulinskienė, Kazimiero, gim. 1915 m., ištekėjo 1980 m.
už našlio Juozo Šiaulinsko, gyvenančio Raukštonių kaime. Pasogos Bronislova
gavo 16 ha žemės. Ji buvo silpnesnės sveikatos, todėl kolūkyje nedirbo, buvo
namų šeimininkė. Juozas Šiaulinskas, įkūrus kolūkį „Naujuoju keliu“, dirbo brigadininku. Vėliau buvo vairuotojas sujungtuose kolūkiuose („Vienybė“, „Pašiliai“,
„Ramygala“). Netgi išėjęs į pensiją, dar ilgai dirbo kolūkio fermoje įrenginių
prižiūrėtoju.
Abu su žmona užaugino tris sūnus ir dukrą Marytę (iš jo pirmosios
santuokos). Marytė gyvena Panevėžyje,
užaugino dukrą Laimą ir sūnų Dalių. Sūnus Kazys gyvena Viešvilėje,
Jurbarko rajone, turi dukrą Eglę ir
du sūnus – Rytį ir Giedrių. Kitas sūnus Julius, atitarnavęs armijoje, dėl
nelaimingos meilės nusišovė. O sūnus
Antanas gyvena Ramygaloje, užaugino
du sūnus – Vytį ir Valmontą.
Kotryna Krotkutė-Švilpienė, Kazimiero (1919–1973), baigusi Mokytojų
seminariją, mokytojavo iki mirties, buvo
prancūzų kalbos mokytoja. Ištekėjo už
panevėžiečio Petro Švilpos, ten ir gyveno, vaikų neturėjo.
Jonas Krotkus, Kazimiero (1917–
1990), melioracijos inžinierius, daug
metų dirbo Panevėžio vandens projektavimo institute vyriausiuoju specialistu.
Vokiečiams traukiantis iš Lietu- Kazimiera Kaupaitė (pirma dešinėje), būsimoji
vos, jis bėgo į Vakarus kartu su kitais Šv. Kazimiero kongregacijos įkūrėja Čikagoje ir
pabėgėliais, bet nespėjo. Jį pagavę rusai Pažaislyje, ir Kotryna Kaupaitė (1821–1928)
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Kazimiero Krotkaus
sodybos trisienė klėtis.
1987 m.

Seni pastatai
Kazimiero Krotkaus
sodyboje (Raukštonių
kaime)

Kazimiero Krotkaus
gyvenamasis namas.
1987 m.
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paėmė į sovietų armiją. Jonas dalyvavo
fronte, karo pabaigoje buvo Austrijoje.
Vedęs Adelę Gabartaitę, mokytoją iš
Šakių, užaugino sūnų Arūną, puslaidininkių fizikos profesorių, habilituotą
mokslų daktarą, sūnų Algį, chemiką,
dukras: Giedrę, gydytoją, Rūtą, programuotoją.
Kazimieras Krotkus, Antano,
gimė (1867–1936 m.) Raukštonių kaime. Su žmona Antanina Kaupaite
(gim. 1882) užaugino penkis vaikus:
ras, kiti mirė maži.
3 sūnus ir 2 duk
Turėjo žemės, ūkininkavo.
Nebuvo geras ūkininkas, nes
daug laiko praleisdavo Ramygaloje,
visuomeniniais reikalais lankydavosi
banke, buvo Ramygalos gimnazijos Statybos komiteto narys ir t. t. Priklausė
Tautininkų sąjungai.
Kazimieras Krotkus (pirmas kairėje), Tautininkų
Ūkį finansiškai paremdavo brolis sąjungos, Ramygalos gimnazijos Statybos komiteto
Jonas Krotkus iš Amerikos.
narys, ir ramygalietis Pranas Narsutis
Caro laikais K. Krotkus palaikė
ryšius su Garšvių knygnešių draugija, gaudavo iš jos lietuviškos spaudos. Jo ūkyje buvo atlikta krata, bet knygų nerado, paslėpė rugių lauke. 1905 m. gruodžio
4–6 d. Vilniuje buvo sušauktas Didysis Vilniaus Seimas. Dalyvavo ir K. Krotkus,
ir Vincas Kaupas. Grįžę platino Seimo priimtus nutarimus. Nukentėjo abu nuo
rusų valdžios, net buvo įkalinti4.
Mirė nuo vėžio. Palaidotas Ramygalos kapinėse.
Vyriausiasis Kazimiero ir Antaninos Krotkų sūnus Alfonsas (1904–1968) gimė
ir gyveno Raukštonių kaime iki mirties. Baigęs Ramygalos progimnaziją įstojo į
Kėdãinių mokytojų seminariją, bet jos nebaigė, nes neišlaikė tikybos egzamino.
Tuomet įstojo į Karo mokyklą, bet susirgo tuberkulioze, tad mokyklą teko palikti.
Nepriklausomos Lietuvos metais buvo šaulys, labai gabus technikai. Įsigijęs kūliamąją mašiną, kuldavo ūkininkams javus. Gavęs iš tėvų 10 ha žemės,
pasistatė namus ir dirbo žemę. Sukūrus pirmąjį kolūkį buvo pirmininkas, vėliau
dirbo MTS (Mašinų ir traktorių stotis) ir kt. 1959 m. prie gyvenamojo namo buvo
susikonstravęs vėjo jėgainę.
Vedė mokytoją Kazimierą Katinaitę, užaugino keturias dukras ir dvynukus
sūnus. Duktė Nijolė Kazimiera (gim. 1935 m.) – Lietuvos nacionalinės filharmonijos režisierė, Irena Dalia (gim. 1936 m.) – statistė, gyvena Palangoje. Gražina
Kotryna (gim. 1942 m.) baigė Vilniaus universitetą, dirbo programuotoja, užaugino
du sūnus: Igną ir Andrių, gyvena Vilniuje. Elena (gim. 1945 m.) elektrikė, gyvena Klaipėdoje, užaugino sūnų Žaną
ir dukrą Kristiną. Sūnus Vidmantas 4 Vyčio ženklas, 1935, nr. 3.
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Emilis (1939–2002) radiotechnikas elektrikas, užaugino dvi
dukras – Astą ir Editą, gyvena Kaune. Sūnus Romualdas
Ramutis (1939–2009) užaugino dvi dukras: Ingą ir Renatą,
buvo garsus televizorių meistras Panevėžyje.
Dvynukai Vidas ir Romas buvo labai guvūs ir smalsūs
viskam, ypač mechanizmams, technikai. Dar mokydamiesi
mokykloje susikonstravo radijo imtuvą, labai gerai išmanė apie
televizorius, mokėjo skaityti schemas. Romas už pripieštus
Stalinui ūsus buvo išmestas iš mokyklos; baigęs tik 7 klases,
aukštesnių mokslų nesiekė.
Nijolė Kazimiera Krotkutė. 1935 m. sausio 6 d. Kazi- Nijolė Kazimiera
mieros Krotkienės (Katinaitės), Juodikonių kaimo mokytojos Krotkutė, solistė,
ir ūkininko Alfonso Krotkaus šeimoje gimė Nijolė Kazimiera muzikinių teatrų ir
Krotkutė.
Lietuvos nacionalinės
Apie 1940 m. tėvai pasistatė namus, persikėlė gyventi į filharmonijos režisierė,
Raukštonių kaimą. Nuo pat vaikystės buvo labai imli mokslui, Lietuvos nusipelniusi
skaitydavo daug knygų. Mokydamasi Ramygalos vidurinėje artistė, raukštonietė
mokykloje buvo aktyvi moksleivė, vaidindavo, dainuodavo ir
t. t. Baigusi Ramygalos vidurinę mokyklą įstojo į Vilniaus universiteto Gamtos
mokslų fakultetą įgyti metereologės-klimatologės specialybės. Baigusi universitetą
gavo laisvą diplomą. Buvo linkusi į meną. Mokėsi Vilniaus mokytojų namuose
dainavimo. 1960 m. pradėjo dainuoti Kauno muzikiniame teatre. Ten soliste dirbo
5 sezonus, 1965 m. įstojo į Maskvos GITIS (mokėsi muzikinio teatro režisūros).
Baigusi mokslą Maskvoje, gavo paskyrimą dirbti Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje režisiere. Dirbo Kauno muzikiniame teatre režisieriaus padėjėja. Dvejus metus
dėstytojavo. 1981 m. buvo pakviesta į Operos ir baleto teatrą statyti Dž. Verdžio
operos „Don Karlas“. Spektaklis buvo puikus, rodomas 23 metus. Filharmonijoje
dirbo iki pensijos. 1979 m. Nijolei Krotkutei suteiktas Lietuvos nusipelnusios artistės vardas. Šiuo metu ji gyvena Vilniuje.
Juozas Krotkus, Kazimiero (1909–1945), baigė Ramygalos progimnaziją, liko
ūkininkauti, taikė ūkyje naujoves. Pradėjo geriau derėti javai, pagerėjo ir ūkio
reikalai. Į vienkiemį rengėsi keltis gyventi – jau buvo pastatytas didelis klojimas,
iškastas šulinys, suprojektuotas gyvenamojo namo planas, paruošta mediena namo
statybai. Kai Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą, tapo partizanų ryšininku. 1944 m.
rugsėjo 29 d. buvo suimtas, kalintas Panevėžyje. Karo tribunolo 1945 m. sausio
19 d. nuteistas mirti. Nuo 1945 m. sausio 23 d. kalėjo Vilniuje, vėliau bausmė
buvo pakeista 10 metų lagerio ir 5 metais tremties. 1945 m. gegužės 2 d. išvežtas į lagerį Uchtižemlago Uchtą Komijoje. 1945 m. gegužės 24 d. lageryje mirė.5
Juozas Krotkus nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje tarnavo šaulių pulke.
Vedęs buvo Alfonsą Marozaitę (1911–1997) iš Juodikonių kaimo, susilaukė dviejų
dukterų: Liudvikos Marijos ir Zuzanos. Liudvika Marija (gim. 1943), šio straipsnio
autorė, baigė Žemės ūkio technikumą, užaugino penkis vaikus: du sūnus ir tris
dukras: Artūrą, Sigitą, Aldoną, Donatą
ir Vilių. Vyras Juozas (1945–1976) mirė 5 Lietuvos gyventojų genocidas, t. K–S (1944–1947),
nuo sunkios ligos.
p. 214.
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Zuzana Krotkutė (gim. 1944 m.),
tėvui jos neteko matyti, baigė Vilniaus
kultūros švietimo technikumą, įgijo
bibliotekininko specialybę. Gavo paskyrimą į Påsvalio rajono biblioteką.
Dirbo ketverius metus, po to persikėlė
gyventi į Panevėžį, 1971 m. pradėjo
dirbti Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės
viešojoje bibliotekoje bibliotekininke.
Ratkevičiai. Toliau į pietus, šalia
Miškinių–Sabanskio sodybos, yra Karolio Ratkevičiaus žemė ir gyvenamieji
pastatai. Karolis turėjo du sūnus: Dionizą, Karolį. Dukra Liucija buvo netekėjusi, gyveno pas brolį Karolį. Sūnus
Karolis buvo vedęs Barborą Adomaitytę
iš Juškãičių kaimo. Buvo savanoris, gavo
10 ha žemės. Užaugino dvi dukras: Stanislavą, Aldoną, sūnų Feliksą. Pokario
metais žmona Barbora ir sūnus Feliksas
buvo sušaudyti partizanų Stebėkių kaime, kai viešėjo pas Kateles, Feliksą įtarė
esant išdaviku. Duktė Stanislava ištekėjo
už Jono Marozo iš Juškaičių kaimo. Ji Raukštonių kaimo gyventojai: Bronius Baltuška
viena užaugino dukrą Virginiją, labai (sėdi), Juozas Krotkus ir jo kaimynas
vargo, sunkiai gyveno.
Duktė Aldona, baigusi kulinariją, gyveno Kaune. Ten ištekėjusi užaugino
sūnų Virgilijų. Karolis pasistatė namus kaime, nes į vienkiemį turėjo išsikelti jo
brolis Dionyzas. Jau buvo pastatyta daržinė. Ten kareiviai ir stribai sušaudė tris
partizanus, sudegino daržinę.
Raukštonių kaimo
gyventojai: Alfonsa
Ratkevičienė ir jos
dukra Julija (sėdi
kairėje), Liudvika
Marija KrotkutėBasijokienė (kairėje,
antroje eilėje),
Zuzana Krotkutė,
Adelė Rankelienė
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Sūnus Dionyzas, Karolio (gim. 1908 m.), buvo raišas, koja buvo kontūzyta
karo metais. Žemės turėjo apie 7 ha. Vedė Alfonsą Liutkevičiūtę iš Ramygalos.
Susilaukė sūnaus Antano ir dukters Julijos. Sūnus Antanas 8 metų buvo mirtinai
sužalotas, kai sprogo karo metu paliktos granatos. Duktė Julija ištekėjo už Vytauto
Rankelės, Kazio, iš Raukštonių kaimo. Su juo užaugino du sūnus – Rimą ir Vidą.
Buvo kolūkiečiai, dirbo laukininkystėje. Vyras Vytautas miręs.
Rankelės. Anastazija Krotkutė (gim. 1865 m.) 1885 m. ištekėjo už Petro Rankelės, Juozo Rankelės ir Barboros Jakaitytės sūnaus iš Raukštonių kaimo, užaugino
du sūnus – Aleksą, Kazimierą, dukrą Salomėją. Sūnus Aleksas (gim. 1900 m.)
buvo savanoris nepriklausomoje Lietuvoje 1919 07 24 –1921 10 17. Vedė Marytę
Miškinytę, gyvena Žemaitijoje.
Sūnus Kazimieras vedė Marijoną Narsutytę iš Ramygalos. Buvo stalius:
darė kubilus ir įvairius medžio dirbinius. Visos apylinkės kaimo žmonės buvo
laidojami jo pagamintuose karstuose. Jis ūkininkavo, pasistatė namus pamiškėje,
turėjo 14 ha žemės. Užaugino 8 vaikus (3 dukras ir 5 sūnus): Genovaitę, Alfonsą, Anastaziją, Joną, Bronių, Kazimierą, Vytautą, Juozą. Bronius (gim. 1924 m.)
1945 m. žuvo Kaliningrado srityje.
Kazimiero sūnus Jonas Rankelė (1919–2002), vedęs Vincentą Kaupaitę
(1928–2006), užaugino du sūnus ir dukrą Reginą. Ji turi 5 vaikus. Sūnus Evaldas nevedęs, gyvena Raukštonių kaime, bitininkauja. Sūnus Alvydas gyvena
Ramygaloje, augina 2 dukras. Kolūkyje Jonas Rankelė dirbo sodininku ir bitininkavo, laikė 30 bičių šeimų. Dabar bitėmis rūpinasi abu sūnūs. Evaldo sodyba
kruopščiai prižiūrima.
Kazimiero sūnus Kazimieras vedė Albiną Birutę Zalatoriūtę (gim. 1929 m.)
iš Juodikonių kaimo, ten gyveno iki 1968 m. Nusipirkęs namus iš Kazimieros
Krotkienės, atsikėlė gyventi į Raukštonių kaimą. Užaugino keturis vaikus: sūnų
Evaristą ir 3 dukras: Gražiną, Margaritą, Danutę (Smalinskienę). Ji gyvena kartu
Albina Rankelienė ir
Kazimieras Rankelė su
dukromis Gražina ir
Margarita
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Raukštonių kaimo šokėjos: Bronė Krotkutė-Šiaulinskienė (pirma dešinėje, antroje eilėje),
Brinkaitė-Strolienė, Anastazija Miškinytė-Sabanskienė, Ona Marozaitė, Antanina Miškinytė
ir Veronika Miškinytė (pirma kairėje)

su motina, dirba Ramygalos bendrovėje melžėja, augina dukrą Eleną. Kazimieras
dirbo kolūkyje, laukininkystėje. Turėjo stiprų balsą, kaip ir kiti broliai ir seserys.
Kazimieras buvo garsus laidotuvių giesmininkas. Jį kviesdavo giedoti ir į atokesnius
kaimus. Žmona Albina 16 metų išdirbo laiškaneše, Pieno punkto vedėja. Duktė
Gražina užaugino 2 vaikus, Margarita – 3, Evaristas – 2 vaikus.
Miškinienė, Kirsnis, Sabanskis. Krotkų kaimynystėje buvo Jokūbonio namai.
Juos su žeme, apie 21 ha, nusipirko Marijona Miškinienė iš Debikonių kaimo. Jos
vyras Tomas Miškinis buvo išvykęs į Argentiną. Ten užsidirbo pinigų, grįžo, bet
greitai mirė. 1922 m. į Raukštonių kaimą M. Miškinienė atsikėlė su 5 dukromis
ir sūnumi.
Sūnus Petras išvyko į Argentiną, iš ten negrįžo. Dukra Antanina mirė jauna.
Kita duktė Veronika (1910–1943) ištekėjo už Jono Sabanskio, Adomo (1903–1972),
akmenskaldžio. Gimęs Švenčiuliškio kaime, Krekenavõs seniūnijoje, atsikėlė į
Jotãinių kaimą. Vedęs atėjo užkuriomis į Raukštonius. Su Veronika susilaukė
dukters Anelės, bet žmona, praėjus penkioms dienoms po gimdymo, mirė. Tada
Sabanskis vedė jos seserį Anastaziją (1908–1992). Su ja vaikų neturėjo. Kolūkyje
dirbo statybos brigadininku, eiguliu. Anelė užaugino sūnų Eugenijų, dabar gyvenantį Ramygaloje. Duktė Marytė Miškinytė ištekėjo už Alekso Rankelės, Petro
(gim. 1900 m.), savanorio. Kaip savanoris, jis gavo 10 ha žemės. Dar prisipirko
žemės ir apsigyveno Telšių rajone, Pabalvºs kaime. Vaikų jie nesusilaukė.
Duktė Ona Miškinytė (gim. 1906 m.) ištekėjo už Igno Kirsnio (gim. 1908 m.),
kilusio nuo Bíržų. Jis dirbo melioracijos darbininku – zimagoru. Gavo pasogos
6 ha žemės, pasistatė namus vienkiemyje. Užaugino 4 sūnus ir dukrą. Jų sūnus
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Algirdas turi 2 sūnus ir dukrą, gyvena Ramygaloje. Petras turi 2 sūnus, gyvena
Jurbarkê, Antanas – 4 dukras, gyvena Dembavoje, Jonas turi 4 vaikus: sūnų ir
tris dukras, Angelė – dukrą ir sūnų, gyvena Panevėžyje.
Rankelės. Juozas Rankelė gyveno Gudelių kaime. Vedęs Reginą Stankevičiūtę iš Ėriškių, užaugino dukrą Laimą, pasirinkusią vienuolės kelią. Genovaitė
Rankelytė, Kazio, ištekėjo už Vinco Daniūno iš Kraujelių kaimo. Užaugino tris
vaikus. Alfonsa Rankelytė baigė pedagogikos mokslus, iki pensijos mokytojavo
Krekenavoje, ištekėjo už mokytojo Vlado Lipnevičiaus, užaugino tris dukras. Duktė
Anastazija, Kazio, ištekėjo už Kazio Žudžio iš Juškaičių kaimo, užaugino 3 vaikus.
Buvo gera audėja, dirbo kolūkyje.
Kalnelio gyventojai. Vienkiemyje, prie kelio Ramygala–Krekenava, antrame
kilometre, prie kalnelio, vadinamo Škiviliai, Kazapirskio kalneliu, nuo seno buvo
trys sodybos. Pirmojoje nuo Ramygalos sodyboje gyveno Kurliansko šeima, vėliau
joje gyveno Pratusiai, Šiaulinskai, Antanas Kurlianskas (gim. 1911 m.) ir Antanina
Kurlianskienė. 1945 m. lapkričio 6 d. jie buvo sušaudyti partizanų įtariant išdavystę.
Alfonsas buvo kelių prižiūrėtojas, turėjo mažą žemės sklypelį. Vidurinėje sodyboje
paskutinės gyventojos buvo dvi netekėjusios seserys Leokadija ir Viktorija Kairytės,
atsikėlusios iš Juškaičių kaimo. Trečioje, galinėje sodyboje, gyveno Žukauskai. Jų
sūnus Petras, Karolio (gim. 1898 m.), buvo savanoris. 1928 m. išsikėlė gyventi į
Ramygalą, kai Marozai iš Ramygalos apsikeitė namais su Žukausku Raukštonių
kaime. Toliau gyveno Ona Marozienė su sūnumi Broniumi ir dukra Janina. Dirbo
kolūkyje. Sūnus Bronius užaugino dvynukes Daivą ir Vilmą.
Juodikonių pradinei mokyklai Valstybės archeologijos komisija paskyrė šių
oficialių gyvenamųjų vietų žemėvardžius surašyti. Tuo metu buvo Juodikonių,
Raukštonių, Juškaičių, Mintaušio, Palivarko, Girelės, Gudelių, Vanagiškio, Rupydų
kaimai ir vienkiemiai.
Raukštonių kaimas baudžiavos nėjo, buvo „vyskupiškas“. Žymesni kaimo
vietovardžiai: Apskrita bala – pelkė; Bartas – lieknas; Beržytė – krūmai; Bobinčiškis –
tėkmė; Bumblys – pelkė; Dėgla – ariama žemė; Degutničė – ariama žemė; Didžiula
aikštė – krūmai; Didžiulas akmenas – akmuo; Didžiulis kelias – kelias per Beržytę;
Didžiulis kelelis – krūmų kelelis Beržytėje; Didžiula Šmilytė – pelkė; Ditkaimis – ariama
žemė; Geležinis – ariama žemė; Gujalis – ariama žemė; Gutauskienės lieknelis – lieknas;
Ilgabrastis – pelkė; Kablinės margelės – ariama žemė; Karulia kanalas – kanalas; Kalnuotis – ariama žemė; Kalnelė – ganykla; Linienas – ariama žemė; Laukelis – ariama
žemė; Mažoji Šmitytė – pelkė; Molbeičė – duobės; Pabartė – ganykla; Pananiniai –
ariama žemė; Platšniūrė – ariama žemė; Pylimėlis – kelias; Pergizinė – ariama žemė;
Puptrakis – pakiluma; Rankeldražis – krūmai; Rinkūna kalnelis – aukštesnė vieta
pelkėje; Ručajus – tėkmė; Simosiškis – ariama žemė; Susmauga – krūmai; Slėnys –
ganykla; Šilelis – raistas; Škiviliai, Kazapirskio kalnelis – Raukštonių trys gyventojai
ir jų sodybos; Šniūreliai – ariama žemė; Šmotas – ariama žemė; Šulnelis – pelkė;
Prakėlė – krūmai; Peletnikai – pelkė; Veknia kryžius – kryžius; Vidupienis – pieva.
Anksčiau čia pievos buvo vien pelkės, bet 1931 m. jas nusausinus jau galima buvo ir įvažiuoti6.
Raukštonių kaimo savanoriai,
6
išėję kovoti su lenkais:
Juodikonių pradžios mokyklos kronika, 1999, p 28.
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1. Aleksas Rankelė, Petro, gim.
1900 03 28 Raukštonių kaime, Ramygalos valsčiuje. Tarnavo savanoriu
1919 04 24–1921 10 17. Apdovanotas
Kariuomenės kūrėjo savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1958,
išduotas 1929 03 26.
2. Karolis Ratkevičius, Karolio,
gim. 1893 01 13 Raukštonių kaime, Ramygalos valsčiuje, Panevėžio r. Tarnavo
savanoriu 1919 01 18–1920 03 13. Apdovanotas Kariuomenės kūrėjo savanorio medaliu. Apdovanojimo liudijimas Raukštonių kaimo merginos: Alfonsa Marozaitė
Nr. 3135, išduotas 1929 06 28.
(Karoliukė; pirma dešinėje, pirmoje eilėje)
3. Petras Žukauskas, Karolio,
gim. 1898 m. Raukštonių kaime, Ramygalos valsčiuje, Panevėžio r. Tarnavo
1919 03 01–1921 02 27. Apdovanotas Kariuomenės kūrėjo savanorio medaliu.
Apdovanojimo liudijimas Nr. 3911, išduotas 1929 01 13.7
Tarpukario Raukštonių kaime virė įprastas gyvenimas: žmonės dirbo laukuose, laikė gyvulius, tuokėsi, augino vaikus. 1938 m. Raukštonių kaimas buvo
išdalytas į vienkiemius. Matininkas Krištaponis darbą baigė lapkričio mėnesį. Nepriklausomybės metais į vienkiemius išsikėlė Kazimieras Rankelė, Petro, Alfonsas
Krotkus, Ignas Kirsnys, Jurgis Zopelis, Ona Marozaitė. Naujus namus jau buvo
pradėję statytis Juozas Krotkus, Dionyzas Ratkevičius, Jonas Sabanskis. Kiti liko
gyventi kaime: Petras ir Povilas Marozai, Juozas Šiaulinskas, Kazys Adomaitis,
Domicelė Marozaitė, Karolis Ratkevičius.
Žmonės, kad ir sunkiai gyveno, daug dirbo, nes reikėjo pasikinkius arklius
arti, gyvuliams šieno dalgiais pripjauti, sugrėbti ir suvežti, bet visi buvo linksmi – dirbdami dainuodavo, laukai skambėjo nuo dainų.
Kaimo jaunimas linksminosi ne tik vakaruškose – šokiuose. Jie vykdavo
trobose, kur būdavo daugiau vietos ir merginų. Buvo ruošiami vaidinimai kartu
su kitų kaimų jaunimu.
Į renginius susirinkdavo ir aplinkinių kaimų gyventojai. Po spektaklio vykdavo šokiai ir žaidimai8.
1939 m. balandžio mėn. buvo sušauktas tėvų susirinkimas. Buvo nutarta iš
Juodikonių mokyklą laikinai perkelti į Raukštonių kaimą, pas Juozą Šiaulinską.
Mokyklai dar esant Juodikonių kaime 1937 m. buvo įkurtas Jaunųjų ūkininkų
ratelis (JŪR), įstojo 24 nariai. Buvo įstojusių ir iš Raukštonių kaimo. Valdybos
sekretore buvo išrinkta Ona Marozaitė, raukštonietė, o mokyklos vedėja Kazimiera
Krotkienė – ratelio vadove. Veiklos pradžioje jaunieji ūkininkai vasarą augino tik
daržoves. JŪR veiklą koordinavo rajono agronomas: skaitė paskaitas, matavo bandymų laukelius ir kt. Jaunieji ūkininkai buvo aktyvūs saviveiklininkai; kovo 28 d.
suruošė vakarą, vaidino 3-jų veiksmų
7
Kavaliauskas V. Už nuopelnus Lietuvai, Vilnius,
komediją „Bobutės susipyko“. Surinko
2003, t. 2, p. 520–551.
17 litų. Sumokėjo išlaidas, pelno liko 8 Iš Juodikonių pradžios mokyklos kronikos, p. 51 ir kt.
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Raukštonių kaimo
artistai

15 litų. Rudenį buvo baigta JŪR vasaros veikla. Ta proga Truskavojê rugsėjo
19 d. buvo suorganizuota parodėlė. Joje su savo gaminiais dalyvavo 18 jaunųjų
ūkininkų. Premijų šiam rateliui buvo skirta 41 litas. Pirmąją premiją paskyrė Marytei Daniūnaitei iš Gudeliukų kaimo, antrąją – Broniui Rankelei iš Raukštonių ir
Genei Meškinytei iš Juodikonių. Visiems kitiems skyrė trečiąją premiją. JŪR rėmė
Lietuvos ginklų fondą – paaukojo 20 litų.
Raukštonių kaime, mokyklos bute, buvo surengta Šeimos šventė. Programa
buvo įvairi. Paskaitą skaitė gimnazijos mokytojas Jonas Zastarskis tema: „Kokia
turi būti šeima“, buvo inscenizuoti monologai: „Kaip aš važiavau į Kauną“, „Mano
nuotykiai Kaune“, „Švaros savaitė“, suvaidintas 2-jų veiksmų vaizdelis „Motinai –
dovanėlė“. Vėliau visi susirinko bendrų užkandžių. Dalyvavo apie 100 žmonių iš
visos apylinkės. Daugiausia jėgų įdėjo jaunosios ūkininkės iš Raukštonių kaimo:
Ona Marozaitė ir Genė Rankelytė, ūkininkas Juozas Šiaulinskas. Taigi Raukštonių
žmonės buvo daug visuomeniškesni negu Juodikonių kaimo.
1918 m. Lietuva tapo nepriklausoma. Žmonės nutarė Kaune pastatyti gražią
ir didelę Prisikėlimo bažnyčią. Prie statymo prisidėjo ir Raukštonių mokyklos
mokiniai: kiek kas galėjo, pirko „plytas“. Prisidėjo ir jų tėvai bei kaimynai. Aukų
buvo surinkta 60 litų, 80 centų. Knygutes, pilnas „plytų“, pirko Regina Rankelienė,
Jonas Rankelė, Barbora Rankelytė. Kiti aukojo mažesnes sumas.
Prie mokyklos veikė Pašto punktas, paštą atveždavo ir išveždavo kasdien.
Mokytojos Kazimieros Krotkienės pastangomis buvo suorganizuoti virimo
ir kepimo kursai. Juos lankė 10 Raukštonių kaimo moterų: Ona Marozaitė, Bronė
Krotkutė, Kazimiera Krotkienė ir kt. Per savaitę jos daug ko išmoko.
1936 m. lapkričio 8 d. ir ramygaliečiams, ir raukštoniečiams labai svarbi.
Tą dieną buvo atidarytas plentas Ramygala–Panevėžys. Dalyvavo daug svečių.
Visi džiaugėsi, kad galės važiuoti geru, be duobių keliu.
,,Juodikonių pradžios mokyklos kronikoje“ mokytoja Kazimiera Krotkienė
pažymi, kad Raukštonių kaime pasitaikė viena kita stambesnė vagystė. Jonui
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Rankelei buvo pavogta 1 200 litų auksu. Vagių nesusekė. Aplinkiniuose kaimuose
prasidėjus dideliems gaisrams, besitęsiantiems net keletą metų, žmonės budėdavo
naktimis. Negalėjo būti ramūs, todėl nakvodavo apsirengę, vertingiausius daiktus
susirišę į ryšulius. Buvo įtariami padegimai.
Antras svarbus tos apylinkės prietaras buvo toks: moteris po gimdymo, kol
nebuvusi bažnyčioje, negalėjo lankytis pas kaimynus, nes galinti atnešti nelaimę
tiems namams, kurių slenkstį peržengė. Todėl tokia moteris tik pro langą galėjo
klausti ar ko nors prašyti, jeigu būtinas reikalas būtų.
Dar vienas prietaras. Yra moterėlių, tikinčių, kad jei per paskutinį Akvatų
(Atadevintinį) mišparą spės, kunigui šlakstant švęstu vandeniu, pereiti abi puses,
tai tas vaikas, kurį atsivedė į bažnyčią, augs sveikas, piktumas jo dings.
Toje pačioje knygoje (p. 20) aprašomi ir Užgavėnių prasimanymai. Per Užgavėnes vaikai veždavo ant pavažos pritaisytą Škarmalų diedą – Morę. Vežamas jis
sukdavosi, rankose turėdavo ilgą botagą. Kiekvienas stengdavosi pravažiuojančius
aplieti vandeniu. Kartais tenkdavo ir visai sušlapti.
Susiėjimai per gavėnią ar adventą buvo be dainų ir šokių; žaisdavo visokius žaidimus. Žaisdavo žiedo dalijimą: visi sėdi ratu, vienas dalija žiedą, kitas
turi atspėti, kur žiedas žydi. Kuris atspėja, eina dalyti, tas, kuris turėjo žiedą, eina
spėti; tas, kuris dalijo, eina sėsti. Ir taip iš naujo.
Fanto dalijimas. Prieš pradedant žaidimą visi susėda, o vienas lieka stovėti. Visi susiskaičiuoja. Tada galinis šaukia kokį nors skaičių, pvz., penktas. Tas,
kurio numeris 5, turi bėgti į galą, o galinis bėga į jo vietą. Jei nespėja, tai vietą
užima stovintis. Tas, kuris nespėja, turi duoti fantą. Ir taip iš naujo. Paskui reikia
fantus išsipirkti. Stovintysis skiria atlikti užduotį, pvz., kojomis lubas pasiekti ir
t. t. Fantas gali būti nosinė, segtukas ir kt.
Vilkas ir avys. Žaidėjai, susikibę už pusiaujo, sustoja eilutėmis ir dainuoja:
„Ganau, ganau aveles po kunigo pieveles.“ Pirmas – piemuo, o kiti – avys. Dar
vienas – vilkas, jis turi pagauti avį, esančią gale. Piemuo, rankas ištiesęs į šonus,
saugo ir neleidžia vilkui pačiupti avies. Greitai sukantis galinis atsilieka, vilkas
pagauna. Tada piemuo ieško sakydamas: „Čia vilko pėdelis, čia kraujo lašelis...“
Radęs vilką, kviečia: „Vilkai, vilkai, eik į pirtį.“ Vilkas klausia: „Kuo kūrenta?“ –
„Alksnimi!“ –,,Neisiu, šalta!“ Ir neina tol, kol pasako, kad kūrenta beržinėmis
ar ąžuolinėmis malkomis, aviena; tada vilkas eina, o piemuo jį muša susuktu
rankšluosčiu.
Žmonės švęsdavo vardadienius. Vardadienio išvakarėse kaime nupindavo
vainiką, prikaldavo prie durų, o kad niekas nepamatytų, kas vainiką užkabino,
greit bėgdavo šalin. Tada varduvininkas kitą dieną eidavo jų kviesti į svečius.
Pavasarį, kai vaikai pamatydavo grįžusį gandrą, šaukdavo: „Busil, busil, pasuk
ratą, mergaites pavėžyk, berniukus pakratyk“, o berniukai – priešingai.
1940 m. birželio 15 d. sovietų Raudonosios armijos dalys įžengė į Lietuvą.
1941 m. birželį šeimos jau buvo tremiamos į Sibirą. Niekas nežinojo, ką žada
rytojus. Vyrai išlėkė į miškus, vežė tuos, kuriuos rado namie.
Birželio 24 d. Ramygaloje su milicija ir stribais susišaudė partizanų ryšininkas
Juozas Krotkus iš Raukštonių kaimo. Jis nuėjo žvalgybos reikalais į Ramygalą.
Ten buvo užpultas milicijos. Įvaręs baimės vietiniams komunistams (šie manė,
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kad partizanų yra daug), pabėgo nuo jų ir pasislėpė. Gero žmogaus buvo išvežtas
šieno vežime iš Ramygalos. Milicininkai iškrėtė miestelį, bet jo nerado.
Birželio 25 d. vakare labai daug raudonųjų bėgo link Ramygalos, Raukštonių
pakluonėse paliko dvi armotas, du tankus ir du sunkvežimius (suėmus Juozą Krotkų; jis buvo apkaltintas, kad su šautuvu rankose sulaikė tankus, buvo nuteistas),
vieną jų, vokiečiams užėjus, suremontavę nuvežė į Ramygalą, o kiti liko stovėti.
Praūžus karo audrai, per kelias dienas jau buvo toli nuo Lietuvos. Aplinkui visur
buvo primėtyta šaunamosios medžiagos, todėl įvyko daug nelaimingų atsitikimų.
Raukštonių kaime jų buvo net du. Jonas Virbalas, traukdamas kapsulę, persišovė
vidurius, todėl teko ligoninėje pagulėti. Antanas Ratkevičius, 12 metų vaikas,
norėdamas išardyti armotos sviedinį, sužeidė savo 8 metų draugą Algirdą Kirsnį,
o jam pačiam sprogdamas šovinys sužalojo visą galvą, ir jis mirė vietoje.
Kartu su karu atsirado ir nepriteklių. Trūko druskos, cukraus, geležies, drabužių, apavo. Bet žmonės nevaikščiojo nei basi, nei nuogi, šiaip taip išsiversdavo7.
Sugrįžę bolševikai pradėjo įvedinėti savo tvarką. Neapsikentę Raukštonių
kaimo žmonės išėjo partizanauti. Tai samdinys Petras Pakšys, slapyvardžiu Mokytojas, ryšininkai Juozas Krotkus ir Jurgis Zopelis.
1948 m. rudenį kažkas išdavė partizanus, esančius Raukštonių kaime. Sovietų
kariuomenės įgula (garnizonas) ir stribai sušaudė brolius Juozą ir Vincą Garuckus,
Julių Siurbį, buvusius Dionyzo Ratkevičiaus vienkiemio daržinėje, taip pat Anelės
Rankelytės-Budreikienės daržinėje tuo metu buvusius Joną Juospaitį ir Kazimierą
Drąsutį. Anelę suėmė ir pasodino į Panevėžio kalėjimą devyniems mėnesiams.
Prasidėjo neramūs laikai: stribai ir kareiviai su šautuvais labai dažnai lankydavosi įtariamųjų namuose. Darydavo kratas: ieškojo ginklų ir partizanų, o neradę
išsivesdavo tardyti. Kartais pagąsdindami pavesdavo už kaimo ir paleisdavo. Ir
taip net kelis kartus per savaitę. O per kratas daug maisto, drabužių, avalynės
dingdavo. Visa tai teko patirti ir Juozo Krotkaus šeimai. Alfonsa Krotkienė pasakojo, kaip po vieno tokio jų apsilankymo dingo vyro odiniai auliniai batai,
atiduoti samdiniui Petrui Pakšiui. Ji nuėjo į milicijos nuovadą pasiskųsti. Kai tuos
batus pamatė ant viršininko kojų, suprato, kad nieko nelaimės, nors viršininkas
ir žadėjo išsiaiškinti. Gyventi buvo sunku: dieną ateidavo vieni, o naktį – kiti.
Alfonsa Krotkienė prisimena ir tokį atsitikimą. Prisakė partizanai, kad per savaitę
ji gautų jiems 300 rublių. O ji tokių pinigų neturėjo. Tada jau dirbo kolūkyje.
Artėjant skirtai datai, kartą, grįžusi iš darbo, rado laukiantį jos žmogelį. Jam reikėjo rąstų namui statyti. Sutarė, kad už 300 rublių parduos (rąstai buvo suruošti
keltis į vienkiemį – L. M. B.). Kitą vakarą ji tuos pinigus atidavė partizanams.
Prisiminimus apie darbą ir gyvenimą kolūkyje pirmaisiais jo įkūrimo metais ir vėliau pasakojo 1968 m. liepos 31 d. Alfonsa Krotkienė, gimusi 1911 m.,
Juodikonių kaime, valstiečių šeimoje, nepartinė, išsilavinimas pradinis. 1983 m. ji
buvo apdovanota Darbo veterano medaliu. Ištekėjusi persikėlė gyventi į Raukštonių
kaimą ir ten gyveno iki 1986 m. pavasario. Vėliau išsikėlė gyventi į Aukštådvario
gyvenvietę, Ramygalos kolūkį, dabar pensininkė.
Atsiminimus užrašė mokytojas Jonas Ruzas, gyvenęs Panevėžyje, 7 Krotkienė K. Juodikonių pradžios mokyklos kronika,
B. Grigo g. 33–9, 1986 m. liepos 31 d.
1999.
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„Kai 1948 m. pradėjo kurti mūsų apylinkėse kolūkius, Raukštonių ir Juodikonių kaimų
valstiečiams didelių abejonių nebuvo: manėm, kad lengviau gyvensis.
Kolektyviai – bendrai dirbdami, o ne pavieniui. Pavieniui dirbdami ir gyvendami
mes gerokai privargom ir su prievolėm. Man pačiai 40 metrų malkų reikėjo išvežti iš
miško. Apie 8 km reikėdavo pas eigulį miške nuvažiuoti. Paskui vėl 8 km parvažiuoti.
Ir per ežerą žiemą tekdavo važiuoti. Paskui įpratau, taikiau, kur vyrų jau važiuota buvo.
Kailinius užsivilkdavau iki žemės, tai nesušaldavau. Už malkas teko ir partorgo aprėktai
būti, kad neišvežu normos laiku. 40 cnt javų reikėjo išvežti. O ką tu išveši, kad mažai
užauga. Žemė ne kokia. Mano žemę iš pusės dirbo toks Antanas Sakalauskas. Jis savo
pusę atsiima, o man prievolę reikia atiduoti, mažai kas belieka. Bet daugiau negu kolūkyje.
Dirbamos žemės gal tiktai kokie 12 ha, o daugiau – krūmai, pelkės. Palaikė buožių ūkiu.
Ir dėjo prievoles. Jau galvojau, kur išlėkti iš kaimo dėl tų prievolių didumo.
Reikėdavo javus nuvežti į Panevėžį su arkliais. Eilės didelės. Pamatuoja, pažiūri
atlėkusios mergaičiukės: „Šlapi, dar drėgni...‘‘ Ir vėl namo iš Panevėžio. Tada džiovinam,
paskui vėl vežam tuos grūdus. Pasižiūri. Nešvarūs! Tai vėl nuskiria kokį fuktelį valyti.
Taip ir vargdavo valstiečiai. Eilės atvežusių prievoles valstiečių Panevėžyje būdavo ilgos.
Paskui po kelerių metų ir Ramygaloje priimdavo. Tada geriau būdavo, bet eilės vis tiek
ilgos būdavo.
Į pirmą kolūkio sukūrimo susirinkimą atvažiuodavo iš valsčiaus partorgas ir pareigūnai su ginklais, stribai ir kt. Pradėjo aiškinti, kad taip gyventi, kaip iki šiol gyvenom,
negalima, reikia kolūkį kurt. Pasakė, kad nebereikės nieko valstybei duot, nei prievolių
vežiot, viską tvarkys kolūkis. Taip žmonės buvo įtikinti, kad reikia stoti. Tada visi pasirašė. Kolūkį pavadino „Nauju keliu“. Pirmininku išrinko Alfonsą Krotkų. Jis buvo gabus
žmogus, sugebėdavo viską tvarkyti. Kai stojom į kolūkį, atidavėm arklį, karvę, porinius
ratus, pakinktus ir dar visokių daiktų. Davėm ir maišų. Pirmas brigadininkas buvo Juozas
Šiaulinskas. Tada dar buvo šiaip sau.
Kai sukūrė kolūkį, tai gyvuliai stovėdavo visur. Vasarą, būdavo, kur gano, tai
aptveria tvorelę, ten sugena karves. Vieną vasarą aš pati karves melžiau. Bet ilgai melžti
negalėjau: rankos labai sutino. Ne ką lengviau buvo ir laukininkystėje dirbti: viskas rankom. Labai sunku būdavo moterims per javapjūtę. Šienauti buvo lengviau. Šieno grėbti
eidavom visas pulkas. Nors ne visos sparčiai dirbdavo. Kolūkiečiams savo karvei pasišienauti duodavo tik rugpjūtį ar net rugsėjį. Ir tai labai nelygiose vietose, kelmynėse. Tai
labai sunku būdavo pjauti ir ne visada šieno žiemai užtekdavo. Teko ne vienus metus
anksti pavasarį karves išgint į krūmus ganytis.
Runkelių (burokų) normos iš pradžių nelabai didelės buvo. Tik laukas labai žolėtas. Viską teko dirbti. Nesvarbu, ar lyja, ar ne, pjaudavom rugius. Pareidavom šlapios.
Drąsučio klojimas labai didelis buvo, tai prikraudavo javų stirtas (prėslus) bet kaip,
negalvodami, kad kuliant bus sunku ištampyti. Labai privargdavom per visą dieną.
Vargas būdavo ir su linais. Reikėdavo 0,5 ha normos rankomis nurauti, surišti
į pėdus. Brigadininkai nežiūrėdavo, suvežę sumesdavo į klojimą kiauru stogu, ten jie
ir supūdavo. Paskui reikėdavo rūšiuoti, išrinkti nesupuvusias pėdus. Žiemą šalta, bet
reikėdavo linus minti. Savo mašinų neturėjo, tai važiuodavo sunkvežimiais į Truskåvą,
Vadokliùs ir net netoli Upôtės.
Už darbadienius mažai kolūkis mokėdavo. Dirsių kokį maišiuką per metus parsiveždavau, ir viskas. Vyrams lengviau būdavo. Jie su brigadininku susitardavo ir prikūlę
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rugių samanės Girelėje išsivarydavo. O moterys terbelėje parsinešdavo vištoms grūdų, bet
ir tai reikėdavo saugotis, kad nematytų. Kolūkyje dirbdama susirgau. Tada davė lengvesnį darbą – laiškininkės. Darbas buvo neblogas. Tik tiek, kad pasikinkius arklį reikėdavo
labai toli važinėti, nes vienkiemiai išmėtyti. Ir Juodikoniai, ir Gudeliukai, ir Juškaičiai,
ir Raukštoniai – visur labai didelis atstumas. Laiškams dėžučių nebuvo, reikėjo į kiemą
užeiti. Vargas buvo arklį pakinkyti ir nukinkyti, prižiūrėti. Laikraščius pasiimdavau iš
Ramygalos. Už darbą taip pat rašydavo darbadienius.
Vėliau brigadininkai buvo daugiausia vietiniai, mažamoksliai – sunku buvo jiems su
popieriais. Tik kai pirmininku buvo išrinktas Jagminas, pasidarė kolūkyje geriau gyventi.
Kartą apdovanojo mane – medžiagos suknelei gavau. Teko prižiūrėti ir kolūkio vištas,
kai nebenešiojau laikraščių. Keli šimtai mažų viščiukų buvo. Paaugo kiek, jau atrodė, kad
bus lengviau auginti. Bet pradėjo vanagai nešioti. Paprašiau, tai buvo Mėlynis atvažiavęs
šaudyti. Paskui atvežė dedeklių vištų. O lesalas – avižos dykos (visai be branduolių), iš
kur tų kiaušinių bus.
Mažai ką duodavo už darbadienius, duonos reikėjo pirkti. Panevėžyje gyveno giminės, tai išsiųsdavau abi dukras pas juos. Ten jas susodindavo ant šaligatvių vasarą. Taip
ir laukdavo. Rytą, kai parduotuvę atidarydavo, nupirkdavo duonos; kai dvi, tai daugiau
gaudavo. Panevėžyje pirkta forminė duona buvo geresnės kokybės negu Ramygaloje. Čia
labai šlapia, susmegus, rūgšti būdavo. Man neteko eilėse laukti, nes turėjau eiti į darbą.
Su duona problemos prasidėjo gal trečiais ketvirtais metais, kai sukūrė kolūkį. Kartą su
kaimynu Marozu ėjom varpų pasipjaut nakčia – prasikūlėm.
Vieną vakarą atvažiavo iš Panevėžio giminaičiai į Raukštonius, atvežė žibalinei
lempai stikliukus, nes nebuvo už ką nusipirkti. Atvežė ir maišą duonos. Labai linksma
tada buvo mums visiems.
Sunku buvo gyventi.
Kai ėjau į pensiją, kolūkis jau buvo šiek tiek pakilęs. Tada pirmininkas Ašmonavičius buvo. Mes priklausėme Pašilių kolūkiui. Pensiją pradėjau gauti 55 metų. Dabar
gaunu pensijos 58 rublius per mėnesį. Dabar jau Ramygalos kolūkis.“
Laikui einant gyventi darėsi geriau. Kolūkis susistiprėjo, susijungė į vieną Ramygalos kolūkį. Prasidėjo kėlimasis į gyvenvietes. Iš Raukštonių kaimo į
Aukštadvarį gyventi išsikėlė tik Alfonsa Krotkienė su dukters Liudvikos Marijos
Basijokienės šeima. Namus kolūkis pastatė išsimokėtinai.
Raukštonių kaime didelių pastatų nebuvo, nei dvarų, nei kultūros namų,
nei pašto, nei banko, nei bažnyčios. Kaimo žmones aptarnavo už trijų kilometrų
Ramygaloje esančios įstaigos. Laidojami raukštoniečiai Ramygalos kapinėse.
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Stebėkių kaimas
Marija Sereikienė
Stebėkių laukai ir
miškai, ir žydinčios
pievos, ir smėlėti
keleliai.
Iš asm. archyvo

Žvilgtelėjusi į nueitą savo gyvenimo kelią nuo vaikystės iki šių dienų, noriu
prisiminti, ką mačiau, jaučiau, vertinau, kas iki šiol išliko mano atmintyje.
Gimtojo kaimo Stebºkių žemė ribojosi su Ukmergºs apskritimi, kuriai priklausę Pagiria¤ buvo už 10 km. Nuo Pånevėžio apskrities skyrė 29 km. Artimiausias
bažnytkaimis Vadõkliai Ramôgalos valsčiaus teritorijoje buvo už 6 km, o pati
Ramygala nuo Stebėkių buvo nutolusi per 10 km.
Gimtinės žemė – reto grožio, lygioje vietovėje. Laukus supa bekraščiai
miškai, šnarantys šimtamečiai medžiai, primenantys čia buvusius protėvius. Per
kaimo laukus į Ežvalkos pelkę teka upelis.
Dokumentuose Stebėkiai minimi jau 1609 m. Upôtės paseniūnio Mikalojaus
Rimvydo Mickevičiaus dokumente: šaukimas į teismą Andriui Taujaniškiui (Towianskiui) dėl Ramygalos mieste pagrobto valstiečio Bražėno iš Išlaužos kaimo,
priklausančio Rimvydo Mickevičiaus Stebėkių dvarui. Rimvydui Mickevičiui duotas
mokesčių kvitas baltarusių, lenkų kalba 1609 m., 1915 m., rankraštis ir originalas
su parašais. Ši medžiaga rasta Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos archyve
2011 m. gruodžio mėn. Archyve daug dokumentų, fiksuojančių to krašto gyvenimą, kūrimą ir raidą įvairiais laikotarpiais.
Brangiausi Stebėkiai man, nes čia gyveno mano seneliai, tėvai, gimiau aš
pati. Dabartinis kaimas mano vaikystės laikų prisiminimuose nebeatpažįstamas. Jis
buvo gana didelis mano, vaiko, akimis. Jame gyveno kupiškėnų, uteniškių tarme
kalbėję žmonės. Mūsų kaimą vadindavo Naujaisiais Stebėkiais, arba Dvarokais,
nes čia būta dvaro.
1889 m. neturtingi tų kraštų gyventojai, susidėję savo kraičius ir dalis, nusipirko iš pono Rudamino bankui praskolintą žemę, 539 dešimtines (377 ha). Dėl
to gavo ją išsimokėtinai 10-iai metų. Tarp pirkėjų buvo ir mano senelis Kostas
Kiškis. Pirkėjai įsigijo ir kai kuriuos mūrinius ir akmeninius pastatus. Išsiskirstę po
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mažą plotelį, juose ir apsigyveno. Netrukus dvaro sodyba išsiskirstė į 13 kiemų.
Kai kurie statėsi mažas pirkeles mažais langeliais, plūkto molio grindimis, šiaudų
stogais. Kaimai ištįso abiejose kelio pusėse, čia stovėjo ir namai su dviem langais
galiniuose fasaduose, su rūtomis ir geltonais jurginais papuoštais gėlių darželiais.
Juose augo ir kvapusis jazminas, ir niekada nežydintis diemedis, ir pilkai mėlyni
kvapnūs alyvų krūmai.
Žemę dirbo kartu visi dvarokiečiai ir derlių visi dalijosi iki pat 1910 metų.
Senųjų Stebėkių, Užùgojų, dvarokiečių ir paežerėje gyvenusio Jono Jablonskio
gyvuliai ganėsi bendroje 101 ha ploto ganykloje.
Mano senelis Kostas Kiškis taip pat pasistatė pirkelę šiaudiniu stogu. Senelis ir senelė Uršulė kalbėjo Kùpiškio–Anykščiÿ tarme. Senelės pasakojimai gyvi
ir šiandien: sekmadieniais, eidama į Anykščių bažnyčią, Niūroniÿ kaime, ant
suolelio Jono Biliūno prieangyje (gonkelyje), apsiaudavo batus, iki tol ėjusi basa.
Ji nenujautė tada, kad ant to suolelio sėdėjo rašytojas J. Biliūnas, „Brisiaus galą“
mums, dar moksleiviams, palikęs paskaityti. Prisimindavo ji savo pasakojimuose
ir „Anykščių šilelio“ autorių Antaną Baranauską, toje bažnyčioje buvojusį. Mano
senelė kartu su trimis kaimo mergaitėmis pėsčiomis į Kauną mamos buvo palydėta Sutvirtinimo Sakramentui gauti. Jį suteikė blaivybės propaguotojas, vyskupas
Motiejus Valančius. Jos žodžiais tariant, jis buvo mažo ūgio, be dantų, šveplas.
Giminaitė Sofija Bagdonaitė, gyvenusi Senuosiuose Stebėkiuose, pasakojo apie
savo tėvą, Kazimierą Bagdoną, prisidėjusį prie Stebėkiuose steigiamos pirmosios
pradinės mokyklos organizacinių darbų.
Stebėkių ir Gelažių kaimų gyventojai čia 1916 m. įkūrė pradinę mokyklą.
Senųjų Stebėkių mokykloje vaikus mokė Kazys Meškonis, vėliau persikėlęs gyventi
į Dótnuvą. Mikšinis, Bielinis, Bieliauskas ir Antanaitis buvo kaimo inteligentai, daug
padėję mokyklai. Antanaitis buvo mokytesnis, jis patardavo Kazimierui Bagdonui
ir kitiems, kaip pagerinti, patobulinti mokyklos darbą. Bielinis, Bieliauskas savo
arkliu knygas gabeno iš Prūsijos. Minimas Bielinis, pasivertęs elgeta, savo iš Prūsijos parsivežtas knygas pristatydavo sutartoje vietoje visoms įkurtoms mokykloms.
Jis prie caro, prieš 1905 m., gyveno pas Juozą Bagdoną, Kazimiero Bagdono tėvą,
draugavo su mokytoju Mockumi, kai jį samdydavo mokytojauti dvaruose. Kartais
į dvarus ateidavo rusų caro policininkas. Reikėjo saugotis. Pajutęs pavojų, Mockus persikeldavo kitur, išsinešdavo ir paslėpdavo knygas. Jis gyveno su motina
ir tėvo seserimi Salomėja. Motinai knygos kliudė, ji bijojo, saugojosi. Tačiau ją
susekė, sužinojo, kad platina knygas. Kartą, sužinojusi, kad ją seka, užkūrė krosnį,
sudegino knygas. Kazimieras spėjo pasislėpti. Tai nenumalšino knygų gabenimo
darbo, tik keitė jų pargabenimo vietas.
Jų jėgomis mokykloje buvo padarytas labai ilgas stalas, suolai mokiniams
ir trikojis stalas mokytojui. Sąsiuvinių nebuvo, ant jų padarytų medinių lentelių
buvo rašoma grifeliais. Vadõklių ir kitų kaimų inteligentai taip pat steigė mokyklas savo apylinkėse. Tarp mokytojų buvo lietuvių ir lenkų, tačiau visi mokė
lietuviškai.
1932 m., būdama septynerių metų, pradėjau lankyti šią Stebėkių mokyklą,
visus keturis skyrius baigiau vienais penketais, tik lietuvių kalbą – ketvertu. Šešias
klases baigiau Ramygalos progimnazijoje.
803

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

Didelį dėmesį skyrėme Panevėžio, Pagirių ir Vadoklių kryžkelėje
esančiam mūriniam pastatui, vadinamam Baltąja. Pagal Sofijos Bagdonaitės
pasakojimą, šis statinys prieš 1863 m.
sukilimą priklausė ponui Brunonui, turėjusiam 18 dvarų ir gyvenusiam prie
Truskavõs.
Į Baltają dažnai atvažiuodavo dvi
pono Brunono dukterys. Jų aprėdai
labai jau skyrėsi nuo vietinių kaimo
mergaičių, tačiau jos buvo neišdidžios,
mielai bendravo su Stebėkių jaunimu.
Vėliau Baltąją nusipirko Kiselienė, turėjusi parduotuvę, kurioje pardavinėjo žibalą, buvo degtukų, adatų,
siūlų, druskos ir cukraus, o svarbiausia – saldainių. Mes nusinešdavome iš
mamos gautų kiaušinių, juos pardavę pirkdavome saldainių. Kiek prisimenu, pirmąjį radijo aparatą nusipirko
mano tėvai. Akumuliatorių pakraudavo Ramygalos malūne, nes elektros
visame kaime dar nebuvo. Pirmieji
dviračiai man ir mano seseriai buvo Marijos Sereikienės tėveliai (sėdi pirmoje eilėje)
pasididžiavimas tarp kaimo vaikų. ir giminės; pusseserė Joana Zupkaitė (stovi
Stebėjau aplinką ir domėjausi viskuo. antroje eilėje, kairėje) matininkas Jonas Valiulis
Tėvo ūkyje dirbo samdiniai. Prisime (stovi dešinėje); centre – Marija. Iš asm. archyvo
nu atsiskaitymą su jais, manau, kad
jie skriaudžiami nebuvo, nors metinis uždarbis buvo mažas. Grūdus daugiausia pirkdavo žydai, likusius turguose parduodavo. Žydai pristatydavo ir smulkių prekių – druskos, žibalo, cukraus, kartais palaukdavo pinigų, duodavo sko
lon (bargan).
1922 m. visoje Lietuvoje buvo vykdoma žemės reforma, ji palietė ir Stebėkius: pagal gyventojų prašymus kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius: nauji
Stebėkiai susidarė iš 17 ūkių, 415 ha ploto, senieji – iš 11 ūkių, 380 ha ploto. Seni
ir įdomių formų statiniai nyko, Stebėkiai gyveno įprastinį visiems to meto Lietuvos kaimams būdingą gyvenimą. Mano tėvelis, matyt, buvo savamokslis, tačiau
valstybiniame archyve radau žinių, kad jo ir seniūnu būta, ir įvairioje veikloje
dalyvauta. Iš savo tėvo Kosto Kiškio gavo palikimą, 14 ha dirbamos žemės, kitą
įsigijo ir tapo stambiu ūkininku.
Mūsų kaimo pasididžiavimas buvo dailininkas Kazys Šimonis, gražiai aprašęs
Stebėkių kaimo grožį. Dažnai brendu į jo prisiminimus, bandau atrasti jo aprašytus
vaizdus, Ežvalkos pelkes ir sraunų upelį; vaikystėje jis buvęs sraunus pavasarį
ir ramus rudenį. Jo čiurlenimas, jo šniokštimas primena slenkančio gyvenimo
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Marija Sereikienė
savo gimtinėje

dienas, kurios virsta mėnesiais, metais. Žvilgtelėjusi į nueitą XXI amžiaus
kelią, daug ko neberandu, nepajutau ir nepamačiau, kaip to Stebėkiai.
laikmečio jūroje daug kas pasikeitė: upelio krantai apaugo, Iš asm. archyvo
jame nebeliko vandens (išseko), nebeliko ir Baltosios, pasikeitė žmonės ir mano pažiūra į juos, į aplinką. Užaugo nauja karta, dingo nusistovėję per daugelį metų papročiai. Liko tik trauka tam mielam vaikystės kraštui.
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Šlekių kaimas mano prisiminimuose
Palmira Pečiuliauskienė

Tėviškės fenomenas visada domino edukologus,
sociologus, filosofus. Mokslininkai nuolat ieško atsakymo į klausimą, kodėl tėviškė jaudina, traukia, auklėja,
ugdo. Poetai ir rašytojai nepaliauja stebėtis, kodėl
sugrįžus į tėviškę suvirpa širdis, o akyse atsiranda
ašarų drėgnis. „Nepamirštamas tėviškės kvapas ir spalvos,
kai užminga diena, ir tyli, ir rami,“ – rašė Antanas
Venclova (eilėraštis „Mano tėviškė“). Visada prisimenu
šią eilėraščio frazę, sugrįžusi į gimtąjį Šlekiÿ kaimą.
Todėl, kad laukų kvapas yra nepaprastas, būdingas
tik šiai vietovei. Kiekvieną vasarą nuvažiuoju į Šlekių
kaimo laukus. Gaila, kad ten mane pasitinka tik likę
kelių sodybų medžiai, laukuose derantys javai. Ir šią
vasarą lankiausi Šlekiuosê. Kaip nuostabiai kvepėjo Palmira Pečiulauskienė,
vaikystės duona Šlekių laukai! Džiaugiuosi, kad der- Lietuvos edukologijos
linga Šlekių žemė augina gausų derlių. Liūdna, kad universiteto profesorė,
tą derlių augina jau ne Šlekių kaimo žmonės, kuriuos dažnai lankosi gimtinėje –
Šlekių kaime. Iš asm. archyvo
dažnai prisimenu.
Pirmieji mano prisiminimai siekia 1963–1964 m.
Tada Šlekių kaime, kuris neturėjo elektros, televizoriaus, buvo daug sodybų. Mūsų
sodyba, kurioje gyveno mano seneliai Mykolas ir Salomėja Grigaliūnai bei tėvai
Antanas ir Liongina Kraujeliai, buvo kaimo pakraštyje, prie pat miško. Kaimas
buvo suformuotas gatvės (ūlyčios) principu. Šlekių gatvė prasidėjo nuo miško. Jos
pradžioje buvo Broniaus Kraujelio sodyba. Joje augo keturi vaikai (Petras, Jonas,
Bronė, Antanas), bet jie buvo maždaug 5–10 metų vyresni už mane. B. Kraujelį
prisimenu kaip darbštų, gerą žmogų. Prieš mūsų sodybą, kitoje gatvės pusėje,
buvo Kazimiero ir Onos Kraujelių sodyba. Joje užaugo Feliksas, Jeronimas ir
Marytė. Kazimieras Kraujelis buvo emigravęs į Ameriką, bet po to grįžo atgal į
Šlekių kaimą. Tai buvo šviesaus proto, apsiskaitęs žmogus. Prisimenu jį, nuolat
skaitantį knygą, laikraštį. Jo sūnus Jeronimas Kraujelis baigė Žemės ūkio akademiją. Jis buvo Lietuvos žemės ūkio ministras 2001–2004 m.
Į šiaurę nuo mūsų sodybos gyveno Agota Marozienė. Pirmasis jos vyras
buvo Jukšta – mano prosenelis. Jo dukra buvo ištekėjusi už Railos, mano močiutės
tėvo. Jukšta turėjo ir sūnų.
Mirus Jukštos pirmajai žmonai, jis vedė jauną tarnaitę Agotą. Vaikų jie
neturėjo. Po jo mirties Agota ištekėjo antrą kartą už Marozo ir susilaukė keturių
vaikų: Zenono, Jono, Kazimiero ir Genės. Visi šie žmonės (išskyrus Joną) jau mirę,
jie yra mano tėvų (prieškario) kartos.
Už Agotos Marozienės sodybos buvo Antano ir Juozo Kraujelių sodyba.
Didelę dviejų galų senovinę trobą broliai buvo pasidaliję pusiau. Vienoje pusėje
gyveno Antanas, kitoje – Juozas. Jis ir jo žmona buvo muzikai gabūs žmonės,
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Salomėja ir Mykolas Grigaliūnai, Palmiros Pečiulauskienės seneliai
(pirmoje eilėje); Liongina ir Antanas Kraujeliai, P. Pečiulauskienės tėvai,
stovi antroje eilėje; jos dėdė Bronius Grigaliūnas – pirmas dešinėje;
mažas berniukas (dešinėje, kampe) – B. Grigaliūno sūnus
A. ir L. Kraujeliai Šlekių kaimo sodyboje. Nuotraukos – iš asm. archyvo
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Šlekių kaimo planas; kvadratėliais pažymėtos kaimo žmonių sodybos.
P. Pečiulauskienės sudarytas Šlekių kaimo planas

Marytės Kraujelytės (Jeronimo Kraujelio sesers) vestuvės Šlekiuose.
Feliksas Kraujelis (M. Kraujelytės brolis) stovi antroje eilėje
(pirmas kairėje). Jo pamergė – Liongina Grigaliūnaitė, būsimoji
P. Pečiuliauskienės motina. 1949 m. Iš asm. archyvo
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giedodavo kaimo laidotuvėse. Nė vienos kaimo laidotuvės neapsiedavo be jų
giesmių. Jų dukra Julija Povilavičienė taip pat paveldėjo gražų balsą, muzikalumą.
Jos dukra buvo gabi muzikai, ją studijavo.
Prieš Kraujelių sodybą, kitoje ūlyčios pusėje, buvo Jono Grakausko sodyba.
Jis buvo Rozalijos ir Jurgio Grakauskų sūnus. Be jo, Rozalijos ir Jurgio šeimoje
užaugo mano tėvų (prieškario) kartos žmonės: Nastutė, Petras, Juozas, Antanas.
Visi jie jau yra mirę. Kaimo žmonės žinojo, kad Jonas Grakauskas padeda slapstytis vokiečių kariuomenėje tarnavusiam broliui Antanui. Tai truko daugiau nei
trisdešimt metų. Jonas negalėjo vesti, nes turėjo padėti savo broliui. Antanas mirė
1978 m. ir buvo palaidotas pačioje sodyboje. Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, jis
buvo perlaidotas Ramôgalos kapinėse. Šis faktas atskleidžia svarbų Šlekių kaimo
žmonių bruožą – bendruomenės sutelktumą, norą padėti vieni kitiems, supratingumą. Labiau į šiaurę nuo Jono Grakausko sodybos buvo Jurkevičių sodyba. Apie
jos žmones mažai ką prisimenu. Prieš Jurkevičių sodybą buvo Petraičių sodyba.
Kur dingo Petraičiai, neaišku. Kiek prisimenu, toje sodyboje gyveno atvykėlė iš
Rusijos – Ivanova. Ji sunkiai augino savo dukros vaikus (Rimantą, Algį, Marytę ir Arvydą). Šie vaikai buvo mano kartos žmonės, tačiau kai kurie jau mirę.
Už Ivanovos (Petraičių) sodybos gyveno mano seneliai Kazimieras ir Apolonija
Kraujeliai. Jie užaugino penkis vaikus: Petrą, Antaną (mano tėvą, mirusį 2011 m.),
Bronių, Stanislovą (mirusį 1978 m.). Jų dukra mirė labai jauna (apie 20 metų
amžiaus) pokario laikotarpiu nuo meningokokinės infekcijos. Senelių sodyba priklausė Šlekių kaimui. Už jų sodybos, einant šiaurės kryptimi, palei gatvę buvo ir
daugiau sodybų. Tačiau kurios iš jų priklausė Šlekių kaimui, o kurios Miškinių,
tiksliai nežinau.
Šlekių kaimo sodybų išsidėstymas toks, kad galima įžvelgti ir kitą gatvę,
kuri buvo statmena pagrindinei gatvei. Joje taip pat buvo keletas sodybų. Labiau į
vakarus nuo mūsų sodybos buvo Martyno Grakausko sodyba. Martyną Grakauską
labai gerbė mano tėvai ir seneliai. Mirė jis garbaus amžiaus. Jo anūkai – Vygandas, Bronius, Edvardas, Salvinija, metais už mane vyresnė ir anksčiau pradėjusi
lankyti mokyklą. Prisimenu, kaip Salvinija, baigusi pirmą klasę, man padovanojo
elementorių „Saulutė“. Iki šiolei menu tą tamsiai mėlynos spalvos viršelį su besišypsančia mergaite. Tai buvo man labai brangi knyga. Ją skaičiau dar nepradėjusi
lankyti mokyklos. Už kilometro nuo mūsų sodybos, šiaurės vakarų kryptimi, buvo
Kazimiero ir Valerijos Grakauskų sodyba. Su jais kartu gyveno Kazimiero brolis
Stanislovas. Jis buvo nevedęs.
Kazimieras ir Valerija Grakauskai augino dvi dukras – Laimą ir Dalią. Su
Laima mokėmės vienoje klasėje, sėdėjome viename suole. Kartu baigėme vidurinę
mokyklą. Ji mokėsi labai gerai, baigė Žemės ūkio akademiją, įgijo agronomės
specialybę. Laima mirė 2010 m., sulaukusi penkiasdešimt metų. Laimos sesuo
Dalia buvo metais jaunesnė, mokėsi puikiai. Ramygalos vidurinę mokyklą baigė
aukso medaliu. Po to studijavo tuometinėje Žemės ūkio akademijoje ir sėkmingai
ją baigė. Šiuo metu Dalia gyvena Drùskininkuose. Su abiem seserimis visą gyvenimą labai gerai sutariau. Su Dalia nuolat bendraujame ir dabar.
Šlekių kaimas, kaip ir daugelis Lietuvos kaimų, išgyveno sodybų tuštėjimo
metą. Jis prasidėjo gana anksti, maždaug 1965 m., vykstant melioracijai. Pirmoji iš
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Kraujelių šeima Šlekiuose: motina L. Kraujelienė, tėvas A. Kraujelis
ir vaikai: dukros Palmira (pirmoje eilėje, pirma dešinėje) ir Nijolė,
sūnus Valentas. Iš asm. archyvo

Šlekių išsikėlė Martyno Grakausko šeima. Vėliausiai – Kazimiero Grakausko žmona
Valerija, 2000 m. Tačiau jos sodyba yra išlikusi, ją nupirko Salvinija Kievinienė.
Tai – vienintelė sodyba, išlikusi Šlekių kaime.
Mūsų šeimoje (Antano Kraujelio) augo trys vaikai: Palmira
(tai aš, gim. 1960 m.), brolis Valentas (gim. 1963 m.) ir sesuo
Nijolė (gim. 1967 m.). Mama sunkiai susirgo 1973 m. Ji buvo
suparalyžiuota, mirė 1975 m. Man teko auginti brolį ir seserį.
Nepaisant šeimos nelaimių, mokėmės labai gerai. Vidurinę
mokyklą baigiau tik aukščiausiais įvertinimais. Įstojau į Vilniaus pedagoginį universitetą, Fizikos fakultetą. Jį su pagyrimu
baigiau 1982 m. Žavėjausi literatūra, tačiau studijavau fiziką.
Iš Šlekių išvykau 1978 m., baigusi vidurinę mokyklą. B. Grigaliūnas,
Tačiau juose buvau retas svečias ir anksčiau, kadangi mes P. Pečiulauskienės
gyvenome mokyklos bendrabutyje nuo 1972 m. Mūsų sodyba dėdė, inžinierius,
buvo nugriauta 1986 m., kai tėvelis persikėlė į naują namą vadovėlio autorius,
Ramygaloje (Šilo g. 1).
Lietuvos nacionalinės
Mykolo Grigaliūno sodyboje (ji ir mano gimtoji sodyba) premijos laureatas,
užaugo mano mamos brolis Bronius Grigaliūnas (1928–1993). akordeonistas.
Bronius Grigaliūnas buvo vedęs, užaugino du vaikus: Bronių Iš asm. archyvo
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M. Grigaliūnas ir jo vaikaičiai. Palmira (Kraujelytė-Pečiuliauskienė)
stovi pirmoje eilėje (pirma kairėje). Iš asm. archyvo

(gim. 1955 m.) ir Vitą (gim. 1959 m.), kurie gyvena ir dirba Vilniuje. Bronius
Grigaliūnas buvo šviesus žmogus, domėjosi muzika, istorija. Jis svajojo parašyti
knygą apie Šlekius, šio kaimo žmonių gyvenimą. Deja, nespėjo.
Mano senelis Mykolas Grigaliūnas buvo kaime gerbiamas žmogus. Jis
tvarkingai prižiūrėjo savo sodybą, kurios didžiąją dalį sudarė sodas. Jame augo
įvairiausių rūšių vaismedžių: obelų, kriaušių, slyvų, vyšnių. Du sodybos pakraščiai
buvo apsodinti vyšniomis. Senelis iš jų darydavo vyšnių vyną, jį brandindavo specialiame rūsyje. Šį vyną brangindavo Šlekių kaimo žmonės, mielai juo vaišindavosi.
Mykolas Grigaliūnas laikė daug bičių – apie trisdešimt šeimų. Prisimenu,
kad vaikystėje reikėdavo jų saugotis. Kai žydėdavo baltieji dobiliukai, jie būdavo
pilni bičių. Mums, vaikams, tai buvo didelė problema, kadangi negalėdavome basi
laisvai bėgioti žydinčiomis pievomis. Prisimenu, kaip senelis kopinėdavo medų,
iš medsukio bėgančią gintarinės spalvos medaus srovę, didelius kibirus, pilnus
šviežio medaus.
Mykolo Grigaliūno sodyboje buvo pirtis. Tai buvo dūminė, garinė pirtis,
kurioje vanodavomės beržinėmis vantomis. Pilant vandenį ant įkaitintų akmenų,
pirtis prisipildydavo karšto aukštos drėgmės oro. Pirtis stovėjo tolėliau nuo sodybos, todėl tekdavo nemažą atstumą nešti vandenį iš šulinio į pirtį.
Senelis Mykolas Grigaliūnas išmokė mane skaityti, labai mylėjo anūkus ir
kitus kaimo vaikus. Grįždamas iš Ramygalos visada parveždavo saldainių. 1966 m.
birželio 4 d. kelionė į Ramygalą jam buvo paskutinė. Miestelyje jis dar spėjo
nupirkti saldainių, bet grįžti namo nebegalėjo. Pasijuto blogai, buvo paguldytas į
Ramygalos ligoninę ir greitai mirė nuo insulto. Kai ligoninės darbuotojai grąžino
senelio daiktus, jo portfelyje radome saldainių. Juos prisimenu visą savo gyvenimą.
Mano mama Liongina Grigaliūnaitė-Kraujelienė kepdavo labai skanią duoną
iš javų, kurių užsiaugindavome prie savo sodybos. Dauguma kaimo žmonių duoną
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Šlekių kaimo jaunimo
gegužinė

Šlekių kaimo jaunimas
grįžta iš gegužinės,
pasilinksminimo
gamtoje.
Iš asm. archyvo

pirkdavo Ramygalos miestelyje. Jei kam nors duonos pritrūkdavo, skolindavosi
iš kaimynų. Taigi, Šlekių kaimo žmonės mokėjo dalytis duona ir druska. Mama
namie mušdavo sviestą, darydavo varškę, sūrius. Aš taip pat mokėjau atlikti
šiuos buities darbus.
Šlekių kaimo žmonės buvo stiprūs, ištvermingi. Kaimo vyrai dalgiais šienaudavo ganyklas, nupjaudavo didžiulius plotus. Lankas pjaudavo tvarkingai, švariai.
Prisimenu tas trumpai nušienautas pievas, šieno vežimus. Man labai patikdavo
grėbti šieną, krauti šieno kupetas. Pamenu laiką, kai kaimo vyrai dalgiais kirto ir
javus savo sodybų sklypeliuose. Vėliau javus žmonės pradėjo nuiminėti kombainais.
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Mano kartos kaimo vaikai mokėjo dirbti visus žemės ūkio darbus, buvo
darbštūs, dauguma gerai mokėsi. Kaime nebuvo muštynių ar kitų nusikaltimų.
Šlekių kaimas padovanojo Lietuvai žymių žmonių. Trys iš jų kilę iš jau
dabar nebeegzistuojančių sodybų, kurios buvo visai netoli miško, besiribojančio
su Šlekių kaimu. Du žymūs žmonės kilę iš tos pačios Grigaliūnų šeimos. Tai
Lietuvos nacionalinės premijos laureatas Bronius Grigaliūnas (1928–1993) ir profesorė Palmira Pečiuliauskienė (gim. 1960 m.). Bronius Grigaliūnas buvo profesorės
Palmiros Pečiuliauskienės dėdė. Jis gimė Lietuvos savanorio Mykolo Grigaliūno
(1898–1966) ir Salomėjos Grigaliūnienės (1906–1971) šeimoje. Baigė Panevėžio
J. Balčikonio berniukų gimnaziją, studijavo Kauno politechnikos institute statybos
inžineriją. Trumpą laiką dirbo darbų vykdytoju Vilniuje, didžiąją gyvenimo dalį
dėstė tuometiniame Vilniaus statybos technikume (dabar – Vilniaus technologijų
ir dizaino kolegija). Parašė vadovėlį technikumų studentams „Statybinės medžiagos ir gaminiai“ (1974), už kurį buvo apdovanotas Lietuvos nacionaline premija.
Palmira Pečiuliauskienė (Kraujelytė), šio straipsnio autorė, gimė Lionginos
Grigaliūnaitės (1932–1975) ir Antano Kraujelio (1928–2011) šeimoje, su pagyrimu baigė
Ramygalos vidurinę mokyklą 1978 m., o 1982-aisiais su pagyrimu baigė Vilniaus
pedagoginį universitetą (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas) ir įgijo fizikos
ir astronomijos mokytojo kvalifikaciją. 1982–1995 m. dirbo mokykloje. 1995 m. įstojo
į doktorantūrą ir 2000 m. sėkmingai apgynė socialinių mokslų disertaciją „Vidinis ir
tarpdalykinis fizikos turinio apibendrinimas linijinio mokymo sąlygomis“. Už tai jai
buvo suteiktas socialinių mokslų daktarės vardas. P. Pečiuliauskienė dirba Lietuvos
edukologijos universitete nuo 1997 m. 2007 m. mokslininkė atliko habilitacijos procedūrą (tema: „Ugdymo turinio ir informacinių komunikacinių technologijų kaita kaip
edukacinės praktikos tobulinimo prielaida“) ir nuo 2008 m. pradėjo eiti profesorės
pareigas Lietuvos edukologijos universiteto Edukologijos katedroje. 2010 m. P. Pečiuliauskienei buvo suteiktas profesorės vardas. P. Pečiuliauskienė dėsto bakalauro,
magistrantūros studijų studentams ir doktorantams. Pedagoginę veiklą mokslininkė
apibendrino penkiose mokymo priemonėse aukštųjų mokyklų studentams.
P. Pečiuliauskienė aktyviai dirba mokslinį darbą, yra paskelbusi daugiau nei
50 mokslinių straipsnių šalies ir tarptautiniuose mokslo žurnaluose, dalyvauja tarptautinėse konferencijose. P. Pečiuliauskienės mokslinių interesų sritis – inovatyvių
metodų taikymas, fizikos didaktikos tobulinimas, informacinių ir komunikacinių
technologijų taikymas edukacinėje praktikoje, mokyklinių vadovėlių turinio projektavimas. P. Pečiuliauskienė dalyvauja įvairiuose nacionaliniuose ir ES projektuose,
tarptautinėse programose, susijusiose su moksliniais interesais.
Mokslinių darbų apie vadovėlių turinio projektavimą ir fizikos didaktikos
tobulinimą teorines įžvalgas P. Pečiuliauskienė implikuoja į edukacinę praktiką. Ji
su bendraautoriumi parengė fizikos mokomųjų priemonių komplektus pagrindinės
mokyklos (VII–X klasės) ir aukštesniųjų klasių (XI-XII klasės) mokiniams. Fizikos
mokomųjų priemonių pagrindinės mokyklos mokiniams leidybą P. Pečiuliauskienė pradėjo 1996 m., kartu su aktyvia moksline veikla (disertacijos rašymu). Su
bendraautoriumi (prof. V. Valentinavičiumi) parengė fizikos pratybų, fizikos testų
sąsiuvinius, fizikos mokytojo knygas VII–X klasės mokiniams. Per dvylika leidybinio darbo metų parašė 35 mokymo priemones pagrindinės mokyklos mokiniams.
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Profesorė
P. Pečiulauskienė

P. Pečiuliauskienė yra fizikos mokomųjų priemonių aukštesniųjų klasių
mokiniams autorė. Ji parašė fizikos vadovėlius XI–XII klasės mokiniams: Fizikos
vadovėlis XI klasei. Bendrasis kursas (pirmoji ir antroji knyga – 2006 m.); Fizikos
vadovėlis XII klasei. Bendrasis kursas (pirmoji knyga – 2007 m., antroji knyga su
bendraautoriumi – 2007 m.); Fizikos vadovėlis XI klasei; Išplėstinis kursas (pirmoji
ir antroji knyga – 2008 m.); Fizikos vadovėlis XII klasei; Išplėstinis kursas (pirmoji
knyga – 2009 m., antroji knyga su bendraautoriumi – 2009 m.). Fizika, 11–12.
Judėjimas ir jėgos (2012); Fizika, 11–12. Makrosistemos (2012).
Minėtus fizikos vadovėlius papildo P. Pečiuliauskienės parašyti fizikos pratybų sąsiuviniai XI–XII klasės mokiniams (pirmasis ir antrasis sąsiuviniai), Fizikos
mokytojo knyga XI klasei (su bendraautore).
Dauguma mano kartos kaimo vaikų baigė mokslus ir išvyko gyventi į
didžiuosius Lietuvos miestus. Taip kaimas tuštėjo, tuštėjo jis ir dėl iškeliamų
vienkiemių. Taip pamažu kaimo ir neliko; liko tik jo teritorija.
Šlekių kaimas buvo atokioje vietovėje ir tolokai (apie penkis kilometrus)
nuo Ramygalos miestelio. Pagrindinė transporto priemonė buvo arkliu kinkytas
vežimas vasarą, rogės – žiemą. Maždaug 1975 m. senasis vieškelis, vedantis į
Dani¿nų gyvenvietę, buvo rekonstruotas ir juo pradėjo važinėti keleivinis autobusas iš Panevėžio. Šlekių kaimo žmonėms tapo patogiau pasiekti Ramygalą,
Panevėžį. Tačiau nuo Šlekių kaimo iki autobusų stotelės tekdavo keliauti apie du
kilometrus. Šiuo metu kelias iš Ramygalos į Daniūnus asfaltuotas.
Taigi, nuo Ramygalos link Šlekių kaimo teritorijos reikia važiuoti Daniūnų keliu. Jei kada nors pro ten važiuosite, ties Miškínių kaimu pasukite pietų
kryptimi, važiuokite iki vienintelio kelio posūkio. Kelias pasisuka ties Šlekiais.
Sustokite, išlipkite iš mašinos ir pasigėrėkite mano tėviškės laukais. Man jie yra
patys gražiausi, nes tai mano tėviškės laukai. Juose ir dabar žaidžia vėjas, o vasarą jie kvepia javais.
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Truskava ir jos apylinkės
Vincas Šidlauskas
Lietuvi! Pabučiuok po kojų
Krauju permirkusią čia žemę!
Pagerbk kapus tėvų herojų,
Iš kur ainiai stiprybę semia!
Maironis

Truskava ir jos apylinkės iki 1940 metų
Truskavõs miestelis yra įkurtas Lietuvos vidurio lygumoje, toli nuo didesnių miestų, labai gražioje vietoje, ant nedidelio smėlio kalnelio. Apie Truskåvą
iš senų senovės žmonės pasakoja gražią legendą, kaip tarp lygumų ir pelkių
atsiradę apylinkėje smėlio kalneliai. Ėjęs keturmyliais žingsniais didelis milžinas,
jo galva buvusi virš medžių viršūnių. Jis nešęs didžiulį maišą labai gražaus
smėlio. Ten, kur jis žengęs žingsnį, pro prakiurusį maišą nubyrėjo dalis smėlio.
Taip iš milžino maišo nubyrėjusio smėlio atsiradę smėlio kalneliai Truskavojê,
Dvaríškiuose, Pašiliuosê.
Beveik iš visų pusių Truskavâ
buvo apsupta pelkių, balų ir miškų, bet
šiuo metu pelkių vietoje plyti derlingi
laukai ir žydinčios pievos. Truskavos
apylinkių vaizdas iš esmės pasikeitęs.
Truskava iki 1794 m. buvo vadinama Užortais. Jonas Truskauskas ir
jo žmona Barbora pasižadėjo Užortuose
pastatyti bažnyčią ir pareiškė norą,
kad vietovė būtų pavadinta Truskavâ.
Vietovardžio pakeitimą 1794 m. kovo
24 d. Upôtės teismas patvirtino. Taip
nuo 1794 m. buvę Užortai tapo Truskava. Truskauskai savo pažadą tesėjo,
tais pačiais metais pastatė bažnyčią.
Truskava nuo jos įsikūrimo pradžios ilgą laiką priklausė Ramôgalos
valsčiui. Sovietų okupacijos metais ji
buvo priskirta Kėdãinių rajonui. Dabar
Truskava yra apylinkės centras. Į vakarus nuo jos, už 25 km, yra Kėdãiniai,
į rytus už 35 km – Panevėžýs.
Carizmo ir nepriklausomos Lietuvos laikais Truskava buvo ir para- Truskavos centre, ant smėlio kalnelio –
pijos centras.
koplytstulpiai. Klaudijaus Driskiaus nuotr.
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Truskavos parapijos vietovių pavadinimai
Prie Ramôgalos–Lik¸nų–Šukiónių kelio: Epušaitė*, Likėnai, Vaidilai, Šukioniai; prie Pavermenio–Okainių–Šėtos kelio: Saltonišikis, Pavermenys*, Užvermenis,
Palačaučiškis, Mincelis, Okainėliai*, Trakai*, Girdvilai, Gaisai*, Okainiai, Bajoriškiai,
Užberžis, Beržytė; prie Pagilupio–Kėdainių kelio: Ruveliai, Pagilupys, Vidurėliai,
Papinupė, Nekrašiškiai, Būdai*, Kremančiškiai; prie Petkūnų–Užvalkų–Kėdainių
kelio: Užtartėlė*, Mažeikiškiai, Ščiukiškės, Petkūnai, Volongiškiai (Pručiūnai), Vidulaukiai, Padegiai, Lalai*, Balutinė , Tauginiškiai, Jažuvka, Ragauskinė, Užvalkiai,
Užvalkių babilai*; prie Padvarninkų–Krekenavos kelio: Padvarninkai, Padvarninkai
II*, Ąžuolytė*, Telviškiai*, Miškiniai, Slabada*, Sipailiškis, Radviliškis, Linkaučiai,
Palinkūvė; prie Dvariškių–Pašilių kelio: Dvariškiai, Pašilėlė*, Žabinė, Drulupys,
Pavinkšnis, Kraujeliai*, Pašiliai, Paežeriai, Gaidai*.
Pastaba. Dideli kaimai pabraukti, vidutiniai pažymėti ženklu *, vienkiemiai
visai nepažymėti.

Miestelis įkurtas ir pastatyta bažnyčia 1794 m. Jono ir Barboros Truskauskų.
Jie buvo turtingi bajorai, Dvariškių dvaro savininkai. Bažnyčiai ir smuklei statybinę
medžiagą, rąstus vasarą pono baudžiauninkai parvežė iš Rumšiškės miškų, nes
Truskauskas buvo ir Ru§šiškių seniūnas (storasta). Tolimas didelių rąstų pervežimas buvo sunkus: lūžo baudžiauninkų vežimai, pristojo arkliai, žmonės labai
išvargo. Bažnyčia buvo 34 m ilgio,
17 m pločio, sienų aukštis – 11 metrų.
Gražioje vietoje, ant smėlio kalnelio, pastatė bažnyčią, Truskauskas tą vietovę
pavadino Truskava. Anksčiau ši vietovė
dar turėjusi vardą Aukštieji Užartai. Senosios Truskavos vardas Užartai kilęs iš
žodžio Ža»čiai. Žarčiais buvo vadinama
didelė pelkė, kuri tęsėsi nuo Ramygalos
iki Truskavos.
Dar prieš bažnyčios pastatymą
kapinėse 1760 m. buvo pastatyta koplyčia, o greta jos buvo kapinės. Koplyčiai
apgriuvus, toje pačioje vietoje klebonas
Vincas Prelgauskas pastatė dabartinę
koplyčią, išlikusią iki mūsų dienų.
Truskauskai turėjo du sūnus ir dvi
dukteris. Sūnus Kazimieras buvo vienas
iš 1831 m. sukilimo vadų, o apie jo sūnų
Ipolitą žinių nėra. Duktė Juzefa ištekėjo
už Medekšos (iš Ukmergės apylinkių), o
Rozeta – už Prano Bystramo iš Ku»šių.
Iš kartos į kartą pasakojama, kad
bažnyčios fundatoriai Truskauskai pagal Truskavos bažnyčia. 2012 m. K. Driskiaus nuotr.
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jų pačių valią palaidoti prie didžiųjų bažnyčios durų slenksčio. Memorialinės plokštės
toje vietoje nebuvo. Jonas Truskauskas mirė 1797 m., žmona Barbora – 1800 m.
Laikui bėgant, miestelis plėtėsi abipus kelio, einančio per miestelį. Be smuklės,
buvo pastatyta pradžios mokykla, malūnas, senelių prieglauda, pašto įstaiga, žydų
maldos namai (škala), kelios parduotuvės. Prie vienos jų – užvažiuojamasis kiemas
(stadala), vilnų karšykla, gyvenamieji namai, ūkiniai pastatai. Prieš Pirmąjį pasaulinį
karą miestelyje gyveno keliolika žydų šeimų. Veikė Chaimo Šapiros ir Jankelio
Meilindovičiaus įvairių prekių parduotuvės. Kai kurie žydai vertėsi išnešiojamąja
ir išvežiojamąja prekyba. Nepriklausomos Lietuvos laikais buvo atidarytos ir veikė
Jurgio Strikulio, Jono Bukausko, Vinco Stankevičiaus, Jono Aulinsko parduotuvės,
Albino Kučiuko degtinės parduotuvė.
1836 m. Truskavos parapijoje buvo 1 946 gyventojai, 1936 m. – 3 184.
1937 m. miestelyje buvo 36 gyvenamieji namai, gyventojų – 215. Prieš Antrąjį
pasaulinį karą žydų maldos namų jau nebebuvo, nes buvo likusi tik viena žydų
šeima, nebebuvo ir užvažiuojamojo kiemo (stadalos), smuklės.
Antrojo pasaulinio karo metais prie Truskavos vyko atkaklūs mūšiai tarp
sovietų armijos ir vokiečių. Per mūšį miestelis labai nukentėjo: 1944 m. liepos 30 d.
sudegė bažnyčia, klebonija, mokykla, pašto įstaiga, kooperatyvo parduotuvė ir daug
kitų pastatų. Bažnyčia toje vietoje buvo išstovėjusi 150 metų. Apie šią bažnyčią ir
joje dirbusius kunigus labai išsamiai parašė dvariškietis kunigas Stasys Krištanaitis,
surinkęs vertingų duomenų iš įvairių istorinių šaltinių, ir taip pastatęs jai nenykstantį paminklą. Gerai žinoma klebono kunigo Antano Kungio plati ir vaisinga
visuomeninė veikla, jo dideli nuopelnai visuomeninių pastatų statybai (klebonavo
nuo 1922 m. iki 1944 m., mirė 1948 m., palaidotas Truskavoje). Jam klebonaujant,
buvo suremontuota ir viduje išgražinta bažnyčia, klebonija ir jos ūkiniai pastatai.
Pastatyti dviejų aukštų mūro namai seneliams. Tuose namuose buvo dvi didžiulės
salės visuomeninių organizacijų susirinkimams, patalpos bažnyčios tarnams. Jo
rūpesčiu pastatyta pašto įstaiga ir kooperatyvo parduotuvė. Kad Truskava Nepriklausomybės metais išaugo, tapo apylinkės visuomeninio, kultūrinio ir ekonominio
gyvenimo centru, daug nuopelnų tenka kunigui A. Kungiui. Jau būdamas senelis,
kunigas labai skaudžiai išgyveno bažnyčios, klebonijos ir miestelio gaisrą. Kartu su
truskaviečiais senelis kunigas liejo graudžias ašaras, kad buvo sunaikinta Truskavos
šventovė, dėl kurios jis tiek daug triūsė. Išgyveno, kad parapija liko be maldos
namų, truskaviečiams teikę daug moralinės paramos, gaivinę sielas.

Kazimieras Truskauskas –
Upytės (Panevėžio apskr.) sukilimo vadas
1830–1831 m. sukilimas Lenkijoje ir Lietuvoje buvo carizmo pavergtų tautų
kova dėl laisvės, dėl tautinio ir socialinio išsivadavimo. Dvarininkai, bajorija norėjo
atkurti buvusią Lietuvos–Lenkijos valstybę, o valstiečiai dėjosi su bajorija bendron kovon prieš caro valdžią, tikėdamiesi išsivaduoti iš baudžiavinės ir tautinės
priespaudos. Nuo sukilimo gaisro neliko nuošalyje ir Truskava, ir jos apylinkės.
Sukilėlių krauju buvo aplaistyta ir Truskavos žemė. Truskaviečiai įnešė į tą kovą
savo dalį, bet daugelio tų narsių ko1
votojų vardai liko nežinomi.1
Sliesoriūnas F. 1830–1831 metų sukilimas Lietuvoje.
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Viena tik labai aišku ir tikra, kad Kazimieras Truskauskas, Jono, buvo
Upytės sukilėlių vadas, gimęs Truskavoje 1776 m. Sukilimą nuslopinus, dar kurį
laiką kovojo su caro kariuomene Truskavos apylinkėse.
K. Truskauskas garbingai įrašė savo vardą į praeities laisvės kovų istoriją.
Dar prieš sukilimą jis buvo populiarus tarp bajorų, keletą kartų buvo renkamas
Panevėžio apskrities bajorų seimelio teisėju.
Truskauskas buvo vadinamas pirmuoju ir paskutiniuoju Lietuvos sukilėliu.
Vyriausiasis sukilimo komitetas Upytės (Panevėžio apskritis) sukilimą organizuoti
pavedė K. Truskauskui. Upytės sukilėliai buvo suskirstyti į pėstininkų kuopas ir
raitininkų eskadronus.
Rugpjūčio 31 d. K. Truskausko sukilėliai nužudė caro valdžios šalininką,
Osinaukos palivarko savininką V. Deštrungą, Upytės laikinasis karinis viršininkas,
majoras Roževskis, sužinojęs apie įvykį, rugsėjo 1 d. iš Panevėžio pasiuntė štabo
kapitoną Nazarjevą su 175 pėstininkų ir 25 kazokų būriu prieš sukilėlius. Tą pačią
dieną dalinys sustojo kaimyniniame Daukšynės dvare. Iš čia Nazarjevas pasiuntė
14 kazokų žvalgybon į Truskavos miestelį. Keliolikos raitų sukilėlių būrelis pastebėjo kazokus ir pasitraukė į mišką. Ieškodami sukilėlių, kazokai iš Truskavos
pasuko į Påvermenio dvarą. Lik¸nų kaime juos užpuolė Targonskio sukilėliai ir
apšaudė, bet kazokams pavyko pasprukti ir pranešti Nazarjevui apie sukilėlių
pasirodymą. Nazarjevas su visu daliniu iš Daukšýnės nuskubėjo malšinti sukilėlių
ir, nepriėję Påvermenio dvaro, susidūrė su jais. K. Truskausko sukilėliai smarkiai
apšaudė Nazarjevo karius ir privertė atsitraukti atgal į Daukšynę. Matydamas,
kad sukilėliai renkasi prie Daukšynės, Nazarjevas pabijojo čia nakvoti ir rugsėjo
3 d. skubiai sugrįžo į Panevėžį.
Rugsėjo 13 d. majoras Roževskis pasiuntė iš Panevėžio majorą Talantovą su
rezerviniu batalionu, 20 kazokų būriu ir dviem patrankomis prieš K. Truskausko
sukilėlius. Talantovas rugsėjo 15 d. rytą pasiekė Truskavos miestelį. K. Truskauskas
tą pačią dieną jį apsupo. Tik Talantovo kariams apšaudžius sukilėlius iš patrankų,
K. Truskauskas atsitraukė į Pašilºlės kaimą, kur buvo sukilėlių stovykla. Rugsėjo
16 d. Talantovo dalinys atvyko į kaimą, bet čia sukilėlių neberado. Įspėti žvalgų,
sukilėliai pasitraukė į miškus ir pasislėpė. Tik po dviejų dienų Talantovo kariams
pavyko aptikti K. Truskausko būstinę, kuri tebuvo už 3 km nuo kaimo. Talantovo
kariai 5 sukilėlius paėmė į nelaisvę. Į jų rankas pateko K. Truskausko dokumentai,
15 šautuvų, nedidelė maisto ir aprangos atsargos. Pats K. Truskauskas su būreliu
spėjo pasitraukti. Kareiviai sudegino dvi sodybas ir sukilėlių žemines prie jų.
Karo veiksmų metu, sukilėliams pralaimint, Upytės stambesnės sukilėlių
jėgos susispietė Truskavos apylinkių miškuose. Joms vadovavo K. Truskauskas. Kai
caro kariuomenei pavyko išsklaidyti K. Truskausko sukilėlius, kai vieni sukilėliai
išbėgiojo į namus, kiti pateko į nelaisvę, K. Truskauskas su keletu atsidavusių
sukilėlių slapstėsi miškuose, o 1832 m. pradžioje pasitraukė į Da÷gpilio apskritį.
Taip apie šį garsų truskavietį kalba istoriniai dokumentai. Senieji truskaviečiai iš
lūpų į lūpas perduoda legendą, kad Daugpilyje K. Truskauską atpažino, suėmė,
įkalino, pristatė prie sunkiųjų darbų. Prirakintas prie karučių, jis vežiojo plytas
tvirtovės statybai. Vėliau buvo gyvas įmūrytas į tvirtovės sieną. Prie sukilėlių
buvo prisidėjęs ir Truskavos kunigas Petravičius.
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Garsus 1863 m. sukilimo vadas Zigmantas Sierakauskas pradinę stovyklą
įkūrė Truskavos girioje, prie Kremenčiškių vienkiemio. Stovykloje buvo įrengtos
dirbtuvės ginklams kalti bei remontuoti, kulkų liejyklos. Čia buvo laikomos sukilėlių ginklų, maisto ir drabužių atsargos.
Z. Sierakauskas balandžio 14 d. su savo štabo viršininku I. Leskausku ir
gydytoju Tšaskovskiu iš Kauno išvyko į Š¸tą. Čia jie rado jau belaukiantį K. Dalevskį su būreliu savanorių. Iš Šėtos K. Sierakauskas pasiuntė studentą J. Žochovskį
su keliolika žmonių į Teresboro palivarką, Andromiškio miške, įrengti ten stovyklą, o pats išvyko į Truskavos mišką, kur prie Kremenčiškių vienkiemio buvo
paskirta pradinė sukilėlių būrių rinkimosi vieta. Pakeliui, H. Veličkos Pošumieros
palivarke, K. Sierakauskas susitiko su susirinkusiais vaivadijos, pavietų, parapijų,
stovyklų bei ryšių atstovais. Iki atvykimo į Kremenčiškių stovyklą K. Sierakausko
būrys išaugo iki 120 žmonių. Netoli Truskavos sukilėliai surengė pasalą kariniam
daliniui ir jiems pavyko įsigyti šiek tiek ginklų. Sukilėlių šauliams vadovavo
atsargos majoras Antonievičius.
Kremenčiškių stovykloje balandžio 17 (5) d. prie K. Sierakausko prisijungė
B. Kolyškos 213 žmonių būrys. Pasak B. Kolyškos, jam atvykus, K. Sierakausko
žinioje buvę apie 150 žmonių; A. Mackevičius prisijungęs jau išvykstant iš Kremenčiškių, tada K. Sierakausko žinioje buvę apie 500 žmonių. Kaip matyti iš
dalyvavusio Kremenčiškių stovykloje truskaviečio kunigo Stasevičiaus parodymo,
į stovyklą atvykdavo pavienių ar po keletą naujų savanorių. Ginklų kai kurie
turėjo, neturintiems stovykloje kalė dalgius. Maistą pristatydavo paprasti žmonės,
dvarininkai neatvykdavo. K. Sierakauskas visus tikino, kad po mėnesio būtinai
būsianti Prancūzijos ir Anglijos intervencija.
Ukmergės apskrities karo viršininkas, sužinojęs, kad Kauno ir Panevėžio
apskričių pakraštyje telkiasi sukilėliai, balandžio 18 (6) d. išsiuntė kapitono Kavero
vadovaujamą pėstininkų kuopą ir ulonų eskadroną. Atvykęs prie Kremenčiškių
vienkiemio, Kaveras rado išvakarėse sukilėlių apleistos stovyklos pėdsakus. Patyręs,
kad sukilėliai nuėjo Raguvõs link, ėmė juos vytis.
Raguvõs miške prie K. Sierakausko dar prisijungė B. Olšausko apie 30 žmonių būrys. Artėjančiai kariuomenei K. Sierakauskas surengė pasalą Raguvos miške.
Liepos 19 (7) d. Jašvilis pranešė Muravjovui apie sukilėlių būrio vado
Eduardo Toločkos sukilėlių sumušimą ir jo paties suėmimą. Raporte Jašvilis rašė,
kad, atvykęs į Krìkenavą, sužinojo, jog sukilėliai, netoli Krekenavõs užpuolę
karinį transportą, su kuopa nuskubėję prie Telviškių smuklės. Radęs, kad puolėjai atremti ir, netekę keturių žmonių, pasitraukę. Iš kariuomenės žuvęs vienas
karininkas. Beieškant transportą užpuolusių sukilėlių, miške buvo rasta stovykla,
bet sukilėlių ten nebebuvo.

1863 m. sukilimo atgarsiai Vidulaukiuose
Truskavos jaunųjų ūkininkų ratelio laikraštėlyje 1936 m. Nr. 6–8 užrašytas
iš žmonių pasakojimų girdėtas toks įvykis.
1863 m. pro Vidulaukių kaimą jojo caro kazokai ir paklausė piemenų: „Vaikai, ar čia nėra kur sukilėlių prieš valdžią?“ „Ten, kur dūmai rūksta, gyvena sukilėlis,
turi šautuvą, nušovė stirną“, – pasakė vaikai.
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Kazokams to ir užteko. Sukirtę arkliams nuskubėjo pas ūkininką Justiną
Grincevičių. Įjojo į kiemą, o šeimininkas, nieko blogo nemanydamas, nesislėpė,
bet išėjo „svečių“ pasitikti. Šie, nieko neklausinėję, pradėjo mušti. Taip primušė,
kad vežamas į Panevėžį mirė kelyje. Iš trobos ir svirno išnešė visą turtą, sudėjo
į krūvą ir sudegino. Taip žiauriai buvo susidorojama su įtariamais sukilimo dalyviais, jų krauju aplaistyta Truskavos žemė.
Miške, palei Dr¾lupio vienkiemį, tarp balų, yra kalnelis, vadinamas Prancūzų kalneliu.
Pasakojama, kad čia 1812 m. Truskavos įkūrėjo pono K. Truskausko buvo
paslėpti du Napoleono armijos kariai prancūzai. Vienas paskui su nežinomu ponu
išvažiavo nežinia kur, o antras dar ilgai gyveno ir elgetaudavo apylinkėje.
Pirmasis su Užartėlės kaimo Tomu Miknevičiumi buvo gerai pažįstamas.
Išvažiuodamas užėjęs pas jį ir labai maloniai atsisveikinęs.
Prie Pašilių kaimo stūkso smėlio kalnas, vadinamas Smiltine. Šioje vietoje
buvusi dvaro sodyba. Pasakojama, kad čia buvo apsistojęs Napoleonas. Kalne
buvo randama žmonių kaulų ir šiaip įvairių dalykėlių. Žmonės pasakoja, kad ten
buvo rastas smailas butelis su supuvusiais popieriais. Kas juos rado ir kur tie
popieriai dingo, paslaptis.
1905 m. revoliucija prasidėjo sausio 9 d. Peterburge, greit išplito visoje
carinėje Rusijoje. Sausio 11 d. Vilniuje ir Kaune prasidėjo visuotini streikai, apėmė ir kitus miestus, miestelius. Streikai įvyko 1905 m. pavasarį, o vasarą išaugo
labai dideliu mastu, įsijungė Šiauliÿ, Panevėžio, Vilkavíškio, Marijãmpolės ir kitų
Lietuvos miestų darbininkai.
Ramygaloje politiniai mitingai ir demonstracijos vyko spalio 23 d. ir 28–30 d.
Buvo pašalinta carinė valsčiaus valdyba, sudaryta nauja. Po mitingo revoliucionierių minia uždarė degtinės ir alaus parduotuves, nuėmė iškabas ir carų portretus, nuginklavo policiją, pristavui įdavė raudoną vėliavą su užrašu „Šalin carą!“,
privertė pereiti su demonstrantais per visą miestelį. Demonstrantai reikalavo, kad
mokyklose mokytų gimtąja kalba, valstiečiai – sulyginti juos su kitais luomais,
visiems luomams skirti vienodas prievoles ir mokesčius.
Ramygalos mitinguose ir demonstracijose dalyvavo ir truskaviečiai.
Jau nepriklausomos Lietuvos laikais, kai keli truskaviečiai mokėsi Ramygalos
progimnazijoje, jie gyveno pas Nastutę Banaitytę, kuri, pasirodo, buvo revoliucionierių rėmėja, siuvo demonstrantams raudonas vėliavas. Ji entuziastingai moksleiviams pasakojo apie ramygaliečius revoliucionierius, pabrėždama, kad tarp jų
buvo gimnazijos direktorius Bronius Liesis. Dar ji minėjo brolius Narsučius ir kt.
Pirmojo pasaulinio karo metais rusų kariuomenė nuo Kėdainių traukėsi pro
Truskavą. Rusams atsitraukus, užėjo vokiečiai nuo Krekenavos. Paskui vokiečiai
atsitraukė, vėl atėjo rusai, o po jų – vėl vokiečiai. Truskava ėjo iš rankų į rankas,
kol galutinai įsitvirtino vokiečiai. Vokiečių okupacija labai nualino Truskavos ir
aplinkinių kaimų valstiečių ūkius. Rekvizicijos, dažnos kratos iš valstiečių aruodų
iššlavė grūdus, miltus ir kitus maisto produktus. Žmonės išmoko slapstyti grūdus,
gyvulius, kuriuos surašydavo, registruodavo su vokišku stropumu. Buvo atsitikimų,
kad rekvizuodavo paskutinę karvę ir arklį, palikdavo tik nualintą kuiną.
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Vokiečiai pralaimėjo karą, pamatė, kad jų dienos suskaičiuotos, todėl elgesys
su vietiniais gyventojais sušvelnėjo. Gyventojai pradėjo nebevykdyti prievolių. Iš
vokiečių už lašinius ir kiaušinius galima buvo nusipirkti ginklų. Vokiečiai buvo
demoralizuoti, rūpinosi, kaip grįžti į tėvynę.

Truskaviečių kovos už Laisvę
ir Nepriklausomybę
1918 m. vasario 16 d. paskelbus Lietuvos Nepriklausomybę, truskaviečiai
labai jautriai išgyveno šį istorinį įvykį, kartu su visa atbundančia tauta kilo į
laisvės žygį. Jauni Truskavos vyrai išėjo savanoriais, savo krauju aplaistė gimtąją
žemę, savo gyvybės kaina padovanojo mums laisvę.
1919 m. vasario pabaigoje būrelis savanorių, surinktas iš truskaviečių ir
ramygaliečių, vadovaujamas savanorio Jurgio Gėgžnos, naktį puolė Truskavos ir
Ramygalos revoliucinius komitetus (revkomus). Suėmė visus jų narius, rekvizitorius su stambiomis bolševikinių pinigų sumomis. Apie pusryčius su suimtaisiais
sugrįžo į Kėdainius.
Apie vasario pabaigą didesnis būrelis savanorių, turėdami vieną kulkosvaidį,
vadovaujami karininkų K. Dragunavičiaus ir Jūrėno, puolė Truskavos miestelį, kur
buvo apie 120 bolševikų su trimis kulkosvaidžiais. Bolševikai, neatlaikę narsuolių
spaudimo, persigandę pasitraukė iš Truskavos, tvirtindami, kad „didelės jėgos juos
puola“. Kai truskaviečiai pamatė tas „dideles jėgas“, stebėjosi, kaip toks nedidelis
ir silpnai ginkluotas būrelis sugebėjo įveikti daug gausesnį ir geriau ginkluotą
Prie Truskavos progimnazijos (buv. pagrindinė mokykla) „Versmės“
leidyklos lokalinių tyrimų ekspedicijos nariai: Vincas Šidlauskas (pirmas
kairėje), Daiva Leckienė (antra kairėje), Liudvika Marija Basijokienė
(pirma dešinėje) ir G. Navalinskienė. 2012 m.
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priešą. Prie Truskavos buvo sudėtos ir pirmosios laisvės aukos: kovoje žuvo
Juozas Kupčinskas ir Karolis Stankevičius. Šie du savanoriai jojo nuo Kėdainių
į Truskavą, žvalgydami priešą. Arti Truskavos, už Ruvelių vienkiemio, griovyje
gulėjo pasislėpę penki bolševikų žvalgai. Savanoriams prijojus, jie suriko: „Stoj“.
Suėmę savanorius atsivarė į Truskavą ir uždarė ūkininko Karučio kambaryje. Po
kiek laiko prasidėjo mūšis. Traukdamiesi iš Truskavos, bolševikai juos nusivedė
į miestelio pakraštį ir abu sušaudė.
Būrys, išvijęs bolševikus iš Truskavos, sugrįžo į Kėdainius. Žuvę savanoriai
buvo iškilmingai palaidoti Kėdainių kapinėse. Po mėnesio Juozo Kupčinsko palaikus iš Kėdainių parvežė ir palaidojo Anciškyje. Abu savanoriai buvo anciškiečiai.
Be minėtų savanorių, už laisvę žuvo šie truskaviečiai:
Bronius Strikulys (iš Dvariškių kaimo), kovojo su bolševikais
netoli Ramygalos; žuvo kovoje;
Petras Balčikonis (iš Ąžuolytės kaimo) susirgęs mirė; palaidotas
netoli Latvijos sienos;
Jonas Ambrozevičius, šaulys iš Telviškių kaimo, ties Likėnų
kaimu žuvo nuo prasiveržusios per frontą lenkų raitelių gaujos;
palaidotas Truskavoje.

Kovojo visa tauta
Atsargos leitenantas Vasiliauskas leidinyje „Lietuva 1918–1938 m.“ išspausdintame straipsnyje „Nepriklausomybės karas“ rašo, kad Nepriklausomybės kovose
dalyvavo ne tik savanoriai, bet ir visa tauta. Namie likusieji padėjo aprūpinti
kariuomenę maistu ir drabužiais. Ūkininkai savo arkliais pervežinėjo kariuomenę
iš vienos vietos į kitą, o moterys organizuodavo kariuomenei maitinimo punktus,
rinkdavo kaimuose ir miestuose reikalingus kariuomenei daiktus. Kautynių metu
kaimo moterys pristatydavo kariams maisto net į frontą. Ten, kur įžengdavo mūsų
kariai, vietos gyventojai su džiaugsmu pasitikdavo savo išvaduotojus. Mergaitės
savanoriams megzdavo kojines, pirštines, megztinius, sutikdavo juos su gėlėmis.
Iš Truskavos ir jos apylinkės kaimų, senų žmonių tvirtinimu, išėjo gausus
būrys savanorių. Tačiau pavyko surinkti tik dalį savanorių, savo vardus aukso
raidėmis įrašiusių į laisvės kovų istoriją. Lenkdami galvas prieš nežinomus savanorius truskaviečius, deja, galime išvardyti tik dalį laisvės kovotojų:
Antanas Sviderskas, Vinco, gim. 1897 m., tapo savanoriu 21
metų. Kovojo su bolševikais Ramygaloje, vadavo Panevėžį. Su bermontininkais dalyvavo mūšiuose Šeduvoje ir Radviliškyje. Vilniaus
krašte dalyvavo mūšiuose su lenkais. Mūšio metu išnešė iš kovos
lauko sunkiai sužeistą draugą Bronių Žižiūną iš Džiugailių kaimo.
Per žemės reformą iš Pavermenio dvaro gavo 11 ha žemės. Joje
gerai įsikūrė, pasistatė gyvenamąjį namą, visus ūkinius trobesius. Su
žmona Katre atšventė auksinį vedybų jubiliejų;
Petras Dargužis kovojo toje pačioje kuopoje su A. Svidersku;
miręs, palaidotas Truskavos kapinėse;
Juozas Sviderskas, miręs;
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Balys Miknevičius, gim. 1901 m. Užartėlės kaime; savanoriu
tapo vos 17 metų, slapta nuo tėvų, buvo vyriausiasis puskarininkis; dalyvavo kovose vaduojant Ramygalą; su lenkais kovojo apie
Šírvintas ir Giedraičiùs; pasižymėjo kaip aktyvus visuomenininkas;
mirė 1952 m. kovo 4 d. Nižnij Uginskio rajone;
Bronius Miknevičius, gim. 1895 m. Užartėlės kaime., leitenantas,
kovojo Vilniuje; baigęs Žemės ūkio technikumą; dirbo Antålieptės žemės
ūkio mokyklos direktoriumi; mirė 1923 m., palaidotas Antalieptėje;
Juozas Gėgžna, gim. Ókainių kaimo, lietuviškos mokyklos Truskavoje steigėjas ir mokytojas, statybos inžinierius, Panevėžio amatų mokyklos direktorius, dirbo inžinieriumi Klaipėdoje; ten mirė ir palaidotas;
Jurgis Gėgžna, gim. Okainių kaime, buvo Krekenavos pradžios
mokyklos vedėjas;
Vincas Stankevičius (iš Padvarninkų kaimo), miręs;
Benediktas Gaška (iš Dvariškių kaimo) mirė 1933 m. vasario
2 d.; palaidotas Truskavos kapinėse;
Juozas Švėgžda (iš Padvarininkų II kaimo);
Julius Slivka (iš Vidulaukių kaimo), puskarininkis, apdovanotas
Vyčio kryžiumi už narsumą, miręs, palaidotas Truskavoje;
Bronius Strikulys (iš Dvariškių kaimo) žuvo kovoje su bolševikais netoli Ramygalos;
Petras Jasiūnas (iš Pavermenio dvaro) miręs;
Stasys Gustas (iš Pašilėlės kaimo);
Jonas Aulinskas (iš Likėnų kaimo), grįžęs iš karo, gavo žemės,
gerai įsikūrė, buvo aktyvus visuomenininkas; pirmaisiais sovietų valdžios metais buvo suimtas, į Likėnus nebegrįžo; jo likimas nežinomas;
Juozas Krištanaitis (iš Dvariškių), Vyčio kryžiaus kavalierius, miręs;
Pranas Aleksiūnas (iš Truskavos);
Juozas Šembergas (iš Truskavos);
Jonas Strikulys (iš Truskavos);
Vladas Žukas (iš Truskavos);
Puodžiūnas (iš Pavermenio dvaro);
Teofilis Šukevičius (iš Pagelupio kaimo);
Antanas Hekmanas (iš Petkūnų kaimo);
Antanas Bagdonas (iš Užvalkių kaimo);
Uolesas Paulauskas (iš Užvalkių kaimo);
Izidorius Stankevičius (iš Padvarninkų I kaimo);
Juozas Kunskas (iš Padvarninkų I kaimo);
Juozas Maršalka (iš Dvariškių kaimo);
Kiūras (iš Dvariškių kaimo);
Zigmas Arieška (iš Pašilėlės kaimo);
Ignas Račys (iš Okainių kaimo);
Jonas Račys (iš Okainių k.aimo;
Vincas Gėgžna (iš Okainių kaimo);
Kanaporis (iš Okainių kaimo);
Stasys Jurevičius (iš Okainių kaimo);
Antanas Urbelis (iš Vidulaukių kaimo).
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1929 m. „Vyties ženklo“ žurnale (Nr. 2) atsargos vyresnysis leitenantas
J. Kiaunis aprašo Okainių kaimo atsisveikinimą su savanoriais.
„Nepriklausomos valstybės kūrimosi pirmomis dienomis, pasibastęs po sostinę Vilnių ir
po kitus apylinkės miestus ir miestelius, 1919 m. sausio mėn. pradžioje su kitais savo
draugais nutarėme vykti į Panevėžį ir stoti savanoriais į organizuojamą Panevėžio srities
apsaugos būrį, bet pasirodė, kad jie jau sausio 7 d. Panevėžį apleido. Mes juos susitikome ir prisidėjome prie jų Truskavos miestelyje. Apsistojome Okainių kaime pailsėti.
Svetingi okainiečiai vaišino mus alučiu. Čia prie mūsų prisidėjo vietos vyrų būrelis,
kur buvo ir mokytojas Juozas, ir Jurgis Gėgžnos. Išvykstant įvyko graudi ir jaudinanti
scena. Kaimo mergaitės ir mokiniai verkė: vienos savo mylimųjų bernelių, o kiti – savo
mokytojų. Karštos atsisveikinimo kalbos: „Sudie, mergelės, mes einame ginti savo krašte
laisvės. Sudie, vaikeliai! Mes jus mokėme mylėti gimtąjį kraštą, o dabar mūsų Tėvynė
reikalauja nebe žodžių, bet darbų. Jūsų mokytojai jums parodė, kaip reikia mylėti ir ginti
savo šalį.“ Verkė visas kaimas. Tai ne liūdesio ir nusiminimo, bet greičiau džiaugsmo
ir vilties buvo verksmas.
Nuskambėjo daina išvažiuojančiųjų, suprunkštė bėriai, sugirgždėjo po rogėmis,
sniegas ir po kelių minučių dingo tamsoje.“

Kova su lenkais
Leidinyje „Lietuva 1918–1938“ atsargos leitenantas dr. Vasiliauskas apie
kovas su lenkais rašo:
„1920 m. spalio 26 d. lenkams pavyko pralaužti mūsų frontą ir užimti Giedraičius, Dubingius, Lyduokius ir kitas vietas. Lietuvos Nepriklausomybė atsidūrė pavojuje. Lapkričio
mėnesį lenkai veržėsi gilyn į Lietuvą.
Prasiveržę per frontą lenkų raiteliai terorizavo civilius gyventojus, plėšikavo, grobė
maistą ir pašarą. Siautėjo jie ir Truskavos apylinkės kaimuose. Ramygalos progimnazijos
moksleivių laikraštėlis „Mūsų draugas“ labai plačiai aprašo narsių progimnazijos moksleivių
Jono Ambrozevičiaus ir Stasio Klimaičio kovą su prasiveržusiais per frontą lenkų raiteliais.“

Jonas Ambrozevičius
Jonas Ambrozevičius gimė Telviškių kaime, Truskavos parapijoje, Panevėžio
apskrityje 1901 m. gruodžio 1 d. baigęs caro laikais pradžios mokyklą, Jonas pasiliko
dirbti tėvų ūkyje. Pradėjus keltis mūsų Tėvynei Lietuvai ir besikuriant savanorių
būriams, jau buvo bestojąs į juos. Bet nelaimė: apsirgo ir išgulėjo aštuonis mėnesius lovoje. Tuo tarpu Lietuvos padėtis pagerėjo. Pasveikęs sumanė toliau mokytis.
1919 m. rudenį išlaikė egzaminus, įstojo į Ramygalos progimnaziją. Mokėsi gerai,
buvo vienas pirmųjų mokinių. Įsikūrus Ramygalos šaulių būriui, Jonas su kitais
savo bendramoksliais įstojo į Ramygalos šaulių būrį, buvo vienas iš veikliausių.
Sužinoję, kad trys lenkų raitelių eskadronai prasiveržė per frontą į Lietuvos vidurį, plėšia ir terorizuoja gyventojus, moksleiviai šauliai susirinko lapkričio 19 d.
vakare ir išrinko vadu Joną. Iš šeštadienio į sekmadienį Jonas, pastatęs sargybą
ir viską parengęs, parėjo į tėviškę. Tėvų pasakojimu, buvo nuliūdęs, susimąstęs,
vos tik sutemus, nuėjo gulti. Naktį vienas žmogus jam pranešė, kad jau lenkai
824

ISTORIJA. RAMYGALIEČIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS

netoli. Jonas atsikėlė ir išskubėjo į Ramygalą. Sekmadienį paėmė kitus draugus.
Antrą valandą jau buvo Ramygaloje. Atvažiavę arti Truskavos, staiga pamatė
lenkų raitelius. Tuojau sugulė į griovį, ėmė šaudyti. Numušė vieną lenką nuo
arklio, kito nušovė arklį. O iš Truskavos atskubėjo daug lenkų raitelių, prasidėjo
atkakli kova tarp didelio lenkų raitelių būrio ir penkių šaulių. Kova tęsėsi 30–40
minučių. Jono vadovaujami, šauliai narsiai gynėsi, bet pagaliau jėga paėmė viršų.
Jonas Ambrozevičius ir Stasys Klimaitis padėjo savo jaunas galvas už Tėvynę,
kiti trys paspruko, į krūtinę buvo sužeistas Stasys Kisielis. Jonas gynėsi, šaudė,
kol turėjo šovinių, paskui ėmė trauktis ir būtų pasprukęs, jei kulka nebūtų suskaldžiusi kojos kaulo. Priešai sužeistą Joną rado krūmuose. Visą subadę, išmaišę
vidurius ir iškratę, jojo tolyn. Per visą naktį kovos lauke išgulėjo Jono kūnas. Tik
rytą parsivežė jį tėvai į namus. Lapkričio 22 d. jau anksti rytą pradėjo rinktis
žmonės Jono laidoti. Prisirinko pilnas kaimas žmonių. Čia buvo ir ginkluotas
šaulių būrelis, ir Ramygalos progimnazijos moksleiviai. Keturi šauliai raiteliai jojo
prie vežimo. Karstas skendo žalumynuose ir vainikuose, o žmonių jūra bangavo
iš paskos. Netoli miestelio pasitiko kunigas su bažnytinėmis vėliavomis ir būrelis
mokytojų. Po pamaldų į kapines nešė karstą keturi šauliai. Prie duobės mokytojas
A. Juška Ramygalos mokinių ir mokytojų vardu pasakė jausmingą kalbą, kuri
labai sujaudino minią, verkė vaikai, seneliai, moterys, ir vyrai negalėjo sulaikyti
skausmo ašarų. Visi verkė aštuoniolikmečio jaunuolio didvyrio. Kalbėjo ir iš Žemaitijos atvažiavusi mokytoja O. Ramanauskaitė, žemaičių mokytojų ir mokinių
vardu. Po kalbų šauliai tris kartus saliutavo. Jonas buvo amžinai užbertas tėviškės žemėmis. Moksleiviai, artimieji, kiti dalyvavusieji papuošė kapą vainikais ir
gėlėmis. Visi nuliūdę išsiskirstė namo.
Stasys Klimaitis gimė 1904 m. rugsėjo 13 d. Trošk¿nų valsčiuje. Stasiui dar
mažam esant, tėvai pardavė ūkį ir persikėlė gyventi į Vadoklius. 1918 m. rudenį
Stasys iš Panevėžio persikėlė mokytis į Ramygalą ir įstojo į šaulių būrį. Įsiveržus
lenkams į Lietuvą, jų raitelių gaujos pasiekė ir Truskavos apylinkes. 1920 m.
lapkričio 19 d. Ramygalos šauliai budėjo visą naktį, eidami žvalgybą. Lapkričio
20 d. rytą keletas šaulių patraukė Truskavos link žvalgais. Tarp jų buvo ir Stasys
Klimaitis. Pasiteiravę Truskavoje apie lenkus, šauliai grįžo atgal. Grįždami susitiko
dar keturis, einančius iš Ramygalos pasiteirauti apie lenkus. Tada Stasys atsiskyrė
ir prisidėjo prie sutiktų šaulių. Arti Truskavos netikėtai sutiko lenkų raitelius.
Lenkai buvo bepuolą šaulius plikais kardais, bet, šiems ėmus šaudyti, pasileido
bėgti. Šauliai nukovė vieną arklį, numušė nuo arklio raitelį. Beregint pasirodė būrys
lenkų raitelių. Aišku, atsispirti penki šauliai prieš lenkų raitelių būrį negalėjo, tad
jie atsišaudydami traukėsi į krūmus. Sužeistas šaulys Jonas Ambrozevičius pasiliko
krūmuose. Radę jį, lenkai žiauriai nukankino. Stasys sužeistas pateko į nelaisvę.
Kiti pabėgo. Lenkai, nusivedę į Likėnų kaimą, Stasį žiauriai kankino daužė, badė.
Bet Stasys tvirtai laikėsi, vis kartojo, kad Ramygaloje yra 600 šaulių ir laukiama
atvykstant iš Panevėžio reguliarios kariuomenės. Nieko neišgavę, jauną didvyrį
nužudė, bet pabijojo eiti į Ramygalą, pasuko kitu keliu Ukmergės link. Likėnų
vyrai, matę tą žiaurią sceną, su ašaromis pasakojo apie jauną didvyrį, jo vyrišką
laikyseną, geležinę valią ir ištvermę. Jaunas didvyris žuvo nenulenkęs galvos,
parodęs priešui, kaip už Tėvynę miršta lietuviai.
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Ramygalos progimnazijos moksleiviai sukūrė Jaunųjų Didvyrių – Jono ir
Stasio – garbei eilėraščių.

Žuvusiems draugams (Jonui ir Stasiui)
Garbė jums, didvyriai, kurie taip garbingai
Ir narsiai kovojot už laisvę šalies!
Mirties nebijojot ir žuvot garbingai.
Draugai visada jus minės.
Prisiekiam, draugai, pėdomis jūsų eiti
Ir ginti, kaip jūs, mūs Tėvynę!
Neleisime lenkams savo krašto pavergti,
Neleisim, kad žūtų Tėvynė!
Ramybėj ilsėkitės, jaunieji bernužiai,
Padėję gyvybę dėl mūsų Tėvynės.
Sudiev, mūsų brangūs, garbingi draugužiai,
Pražuvę už laisvę brangiosios gimtinės.

Šį eilėraštį slapyvardžiu Eglės šakelė parašė moksleivė Nastutė Činikaitė.

Mūsų auka (Jonui Ambrozevičiui)
Šaltą rudens dieną,

Krinta jis ant žemės,

Kada lietus lijo,

Kraujas jo vis teka,

Truskavos lietuviai

O priešas, kaip vilkas,

Lenkus šalin vijo.

Jo pėdomis seka.

Bet čia, o nelaimė:

Ir suradęs gulintį,

Vienas truskavietis

Sužeistą kraujuose,

Bėgo kelis draugus

Pradeda badyti,

Savo pasikvietęs

Palieka skausmuose.

Pažiūrėt, ką veikia

Verkia truskaviečiai

Lenkai Truskavoje.

Ir Jono tėveliai,

Ir kai tik pamatė –

Prie kapo suklaupę

Jų pulkas atjoja,

Seselės, broleliai.

Smarkiai jis paleido

Supylė jam smilčių

Šautuvą į darbą,

Geltoną kapelį

Bet štai priešo kulka

Ir pastatė gražų

Jam koją suardo.

Paminklą – kryželį.

Slapyvardžiu Aukurėlis pasirašė moksleivis Jonas Dargužis. Moksleiviai amžiams įrašė jų vardus į Laisvės kovų istoriją.
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Truskaviečiai kalbėjo, kad tarp tų lenkų raitelių buvo vietos bajorų Korgaudo
ir Aimonto sūneliai, pabėgę į lenkų legionus.

Belaisviai
Vokiečių okupacijos metais į kaimus naktimis ateidavo pas gyventojus pabėgę
iš nelaisvės ar atsilikę nuo pasitraukusios rusų armijos kareiviai, gyventojų vadinami plienčikais. Jie slapstėsi nuo vokiečių miškuose, jaujose ir kt. Vokiečių buvo
įsakyta gyventojams pranešti apie plienčikų pasirodymą. Plienčikai iš kaimo gyventojų
reikalaudavo maisto produktų, šiltesnių drabužių ir kt. Žmonės dažniausiai juos
užjausdavo, padėdavo slapstytis. Bet buvo plienčikų, kurie plėšikaudavo, atiminėdavo
iš gyventojų ką nors radę. Pagavę plienčikus, vokiečiai dažniausiai juos sušaudydavo.
Kaimų vyrai buvo nutarę naktimis saugoti savo kaimus. Sargybą eidavo
kasnakt du vyrai, ginkluoti didelėmis lazdomis, kuokomis. Atbudėję tas kuokas
perduodavo kitiems kaimynams. Tai buvo ženklas, kad kitą naktį reikės budėti.
Pastebėję ką nors einantį į kaimą, sustabdydavo, išklausinėdavo, kas tas sulaikytasis, kur eina.

Šviesos spinduliai, liaudies švietėjai –
tai daraktoriai
Būtina paminėti ir liaudies švietėjus daraktorius, niūriais carizmo laikais
slaptai mokiusius Truskavos jaunimą skaityti ir rašyti. Štai tie kuklūs, garbingi
žmonės: Jonas Karbauskas, kunigas; Uršulė Saldytė; Marytė Krištanaitytė; Uršulė
Daniūnaitė; Ona Bagdonaitė.
Tais laikais, kai gimtajam kraštui nebuvo leidžiama turėti, anot poeto Antano
Baranausko, „anei rašto, anei druko“, jie pasiaukojamai dirbo liaudies švietimo darbą,
nepaisydami pavojų, ištrėmimo į tolimąjį Sibirą ir kitokių bausmių. Daraktorių
išmokytieji skaityti ir rašyti buvo uolūs draudžiamos lietuviškos spaudos skaitytojai.
Uždraudus lietuvišką spaudą, lietuviškus laikraščius Truskavos apylinkėse
platino kunigas Jonas Karbauskas, Adomas Gustas ir Motiejus Kinderis, platino
„Aušrą“, „Žemaičių ir Lietuvos apžvalgą“.

Truskavos mokykla
Mokykla įsteigta 1906 m. privačiuose namuose. 1913 m. miestelio viduryje
buvo pastatyta valdinė mokykla. Joje mokytojavo rusas Teodoras Veremėjas, kilęs
nuo Pskovo, rusas Maksimas Kliševičius, rusė moteris (nežinoma pavardė).
1915 m. mokykloje apsigyveno vokiečių žandarai. Tais pačiais metais pradėjo
veikti lietuviška mokykla, nes klasės vokiečiai nebuvo užėmę. Pirmasis lietuviškos
mokyklos mokytojas – Juozas Gėgžna. 1917 m. mokykla sudegė. Žmonės pasakojo,
kad įsigėrę vokiečiai gaisrą sukėlę per neatsargumą su cigarečių nuorūkomis. Po
to mokykla ilgą laiką buvo privačiuose namuose. Nuo 1919 m. rugsėjo 1 d. mokykla buvo iškelta į Pavermenio dvarą, apie 1,5 km nuo miestelio. Parceliuojant
Pavermenio dvarą, mokyklai buvo paskirta 3 ha žemės. 1926 m. lapkričio 25 d.
įsteigtas antrasis komplektas. 1934 m. spalio 14 d. pastatyta nauja, erdvi mokykla.
Ji sudegė Antrojo pasaulinio karo metais.
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Truskavos mokyklos
bibliotekoje.
K. Driskiaus nuotr.

Lietuviškoje Truskavos mokykloje iki 1940 m. dirbo šie mokytojai: Juozas
Gėgžna, Kazė Balčikonytė, Antanas Ratkevičius, Antanas Banaitis, Elzė Vaitiekūnaitė, Marija Aulinskienė, Pranas Miknevičius, Vanda Žiaugrytė, Rozalija Berentaitė, Viktoras Bakėnas.
Caro laikais mokslus baigė truskaviečiai: Jurgis Gėgžna – mokytojas, Jonas
Gėgžna – kunigas, Juozas Gėgžna – inžinierius-mokytojas – visi trys iš Okainių
kaimo; Bronius Miknevičius – agronomas iš Užartėlės kaimo.
Nepriklausomos Lietuvos laikais Truskavoje baigė mokslus vaikai iš Paežerių
iš Pašilių kaimo, iš Miškinių kaimo, iš Telviškių kaimo, iš Drulupio kaimo, iš
Padvarninkų kaimo, iš Dvariškių kaimo, iš Užartelės kaimo, iš Petkūnų kaimo,
iš Ščiukiškų kaimo, iš Truskavos, iš Likėnų kaimo, iš Pagelupio, iš Vidulaukių,
iš Saltoniškio, iš Balinės, iš Užvermenio, iš Šukionių, iš Užvalkių, iš Okainėlių,
iš Gaisų, iš Pavermenio, iš Okainių. Daugybė truskaviečių mokosi šiuo metu
veikiančioje Truskavos pagrindinėje mokykloje.

Okainių kaimas
Okainių kaimas – didžiausias Truskavos parapijoje, 1937 m. buvo 300 gyventojų. Dideliame Okainių kaime, buvusiame netoli Truskavos, 1911 m. privačiuose
namuose buvo įsteigta pradžios mokykla. Joje dirbo lietuvis Adomas Baleišis iš
Panevėžio ir nežinomas rusas. Pirmojo pasaulinio karo metu mokykloje darbas
buvo nutrauktas.
1920 m. rugsėjo 1 d. mokykloje darbas vėl atnaujintas. Joje dirbo šie mokytojai: Jurgis Gėgžna, Kazys Digrys, Jonas Grigas, Jonas Rėčka, Zosė Svetikaitė,
Katrė Jačiauskaitė, Juozas Milaknis, Petras Grigaitis.
Pasakojama, kad į Okainius atbėgęs paskutinis lietuvių senojo tikėjimo
dvasiškis, kuris slapstęsis miškuose ir okainiečių buvo globojamas. Baltarusijos
kronikose esą užrašyta: „Paskutinė stabmeldžių ugnis užgeso Okainių kaime, tarp Šėtos
ir Truskavos.“ Iš Okainių kaimo savanoriais į Lietuvos kariuomenę išėjo apie 15
žmonių. Organizatoriai buvo mokytojai Juozas ir Jurgis Gėgžnos. Užėję bolševikai
Jokūbą Gėgžną, Juozo tėvą, suėmę išsivarė. Jis daugiau į Okainius nebegrįžo.
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Petkūnų kaimas
„Jaunųjų bare“ (1937 m. Nr. 1–2) apie Petkūnų kaimą rašoma:
„Nors kaimas išėjo į vienkiemius, bet sodybos daugiausia pasiliko vietoje, tai savo bendro išorinio vaizdo nepakeitė. Kaimas panašus į miestelį. Tuo laiku gyveno trys žydų
šeimos, o seniau buvę net 12. Yra parduotuvė, o seniau kaime buvusi garsi smuklė, kur
susirinkdavo apylinkės obovateliai kortomis lošti ir gerokai prasilošdavo.“
Petk¿nai priklausė Apôtalaukio dvarui. Apytalaukis seniau buvo Raudóndvario grafo Tiškevičiaus nuosavybė. Grafas buvo nevedęs, labai pamaldus, savo
baudžiauninkus buvo atleidęs nuo baudžiavos. Bet kai dovanojo Apytalaukį
savo krikšto sūnui Zabielai, tasai dėjo pastangas žmones pavergti. Kai žmonės
tam pasipriešino, jis visus juos privertė nusikelti nuo savo dvaro žemės. Buvusi
Apytalaukio dvaro savininko Zabielos pastatyta bažnyčia, o prie jos buvęs nuolatinis kunigas. Per pamaldas groję kažkokiais švilpukais. Ponas bažnyčiai buvo
dovanojęs gerokai žemės. Bažnyčia buvo nuversta, kaip pasakojama, prieš kokius
150–200 metų, o bažnyčios žemė atiduota Vidùlaukių kaimo valstiečiams, už ją
mokėjusiems valdžiai išperkamuosius mokesčius.

Dvariškių kaimas
Truskavos, arba Dvariškių, kaimas nuo pat įkūrimo buvo vadinamas dviem
vardais. Raštuose buvo rašoma Truskavos, o žmonės vadino Dvariškiais. Kaimas
priklausė ponui Truskauskui. 1937 m. šiame sodžiuje buvo 23 gyventojai: Maršalka,
Navikas, Zajenskas, Švėgžda, Krištanaitis, Lalas, Ginaitas, Kutinskas, Kecioris-Zupka,
Strikulys, Stankevičius ir kt. Pravardės: Navikas vadintas šlubeliu, nes jo tėvas buvo
šlubas, Navikas – Vaitiekumi, nes jo tėvas buvo Vaitiekus, Švėgžda – Stakėnu, mat
jo tėvo uošvis buvo Stakėnas, Kutinskas – Banaičiu, nes jo patėvis buvo Banaitis.
Nuo seno visi šio kaimo gyventojai buvo lietuviai ir katalikai.

Pavermenys
Pavermenýs – kaimas Kėdainių rajone, Truskavos apylinkėje, 11 km į pietus
nuo Ramygalos, prie kelio į Š¸tą. Istoriniuose šaltiniuose Pavermenys minimas jau
1585 m. Buvusio Påvermenio dvaro pastatų ansamblis (pastatyta XVIII a.–XIX a.
pradžioje) – respublikinės reikšmės architektūros paminklas.
Ansamblį sudaro dveji gyvenamieji rūmai, ledainė, klėtis ir kumetynas.
Gyvenamieji rūmai klasicistinio stiliaus, dviaukščiai, su vienaukščiais fligeliais.
Yra aštuonmetė mokykla, kultūros rūmai; 103 gyventojai (1959).
Greta Pavermenio ošia dvaro parkas. Čia augo daug retų veislių medžių.

Šukionių kaimas
Šukioniuose augo dvi didžiulės vinkšnos, išsišakojusios, išsikerojusios, iš
tolo matomos, kaip kokie bokštai. Pati didžiausia – Motiejaus Kinderio sodyboje,
prie pat kelio. Jos aukštis nebuvo išmatuotas, bet storis, apimtis nuo žemės 1,5 m
aukštyje – 5,10 metro.
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Antrojo pasaulinio karo metu Šukionių kaime sudegė keletas trobesių ir greta
vinkšnos buvusi daržinė. Labai nukentėjo, apdegė ir vinkšna, todėl buvo nukirsta.
Antroji vinkšna augo Jono Janionio sodyboje. Joje visą laiką buvo gandralizdis.
Nukirsta ji buvo dėl tų pačių priežasčių, kaip ir V. Krėvės aprašytoji Grainio liepa.
Užartėlės kaime žaliavo, kėlė savo viršūnę į debesis ąžuolų ąžuolas, liemuo
5–6 metrų storio. Vainikas labai platus, apimtis apjuosus 1,5 m nuo žemės – 4,5 m.
Jame visada buvo gandralizdis. Melioruojant laukus, buldozeriu pakirto jo šaknis,
jis nudžiūvo. Tada jį išrovė ir sudegino. Taip žuvo šis unikalus gamtos paminklas.
Pavermenio dvare, alėjoje į dvaro rūmus, augo trys dideli topoliai. Jų liemens storis 4,8, 4,2 ir 4,3 metro. Tų trijų didžiausių topolių, deja, taip pat nebėra,
nors alėja išliko.
Pelkė Kėdainių r., 11 km į pietus nuo Ramygalos, 2 km nuo Truskavos.
Plotas 678 ha. Pelkė apie 8 km ištįsusi iš šiaurės į pietus. Pietuose susisiekia su
Mílžemių pelke, šiaurės rytuose – su Uslajų pelke, vakaruose pereina į Pavermenio mišką. Per šiaurinį pakraštį teka Linkavâ (Nev¸žio kairysis intakas), o išilgai
pelkės – Suleva (Obeliìs dešinysis intakas). Paviršius lygus. Yra nesupelkėjusių
salų (iš viso – 23 ha). Pietuose – raistinė žemėpelkė. Durpių klodo didžiausias
storis 7,9 m, vidutinis 1,93 m. Jį sudaro net 13 rūšių durpės (alksninės–viksvinės,
viksvinės-žaliasamaninės ir kt.). Durpių ištekliai sudaro apie 9,4 mln. m3.

Uslajos pelkė
Ši pelkė buvo Panevėžio ir Kėdainių r., 4 km į pietryčius nuo Ramygalos.
Plotas 417 ha. Kupstuota plynraistinė žemapelkė, siaura juosta ištįsusi iš šiaurės
rytų į pietų vakarus, jos ilgis – 12 km, plotis – iki 1 km. Pelkėje prasideda Uslaja
(Upytės kairysis intakas), Linkava (Nevėžio kairysis intakas) ir Suleva (Obelies
dešinysis intakas). Durpių klodo didžiausias storis – 6 m, vidutinis – 1,4 m. Jį
sudaro žemapelkinės durpės. Po durpėmis kai kur yra ežerinių nuosėdų. Dugne –
smėlis, žvyras. Pelkė nusausinta ir sukultūrinta.

Likėnų kaimas
Likėnų kaimas buvo išsidėstęs abipus vieškelio Ramygala–Šėta. Beveik
kiekviena sodyba turėjo vaismedžių sodelį. Kiekvienos gyvenamosios trobos gale
žydėjo įvairiaspalviai mergaičių darželiai.
Likėnai – tai, galima sakyti, Aulinskų kaimas. Jame gyveno net penkios
minėtų vienapavardžių šeimos – Jonas, Pranas, Benediktas, Mykolas, Tadeušas
Aulinskai. Visi jie buvo artimesni ar tolimesni giminės. Nuo seno Likėnuose gyveno Kostas ir Motiejus Pyliponiai, Ignas ir Petras Kučiai, Marozas. Visi jie turėjo
po pusę valako žemės, dirbo savo ūkiuose, buvo lietuviai katalikai. Kazys Kučys
buvo siuvėjas, Kostas Pyliponis – kalvis. Turtingiausi likėniečiai, turėję po valaką
žemės, buvo Teodoras Likenskas ir Snerskienė. Jie save vadino lenkais, kalbėjo
lenkiškai. Valaką žemės turėjo ir Stankevičius.
Į Lietuvos kariuomenę savanoriu išėjo Jonas Aulinskas, gavo žemės, pasistatė
trobesius ir ūkininkavo. Jis taip pat buvo Tautininkų partijos aktyvistas. 1940 m.,
užėjus sovietų valdžiai, buvo suimtas, jo likimas nežinomas.
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1929 m. kaimą, apylinkę ir visą parapiją sukrėtė žiauri žmogžudystė. Iš
anksto susitarę, Jonas Povilaitis, tikras senojo Povilaičio sūnus, ir posūnis Antanas
Marozas, nusivilioję tėvą (patėvį) į klojimą, ten jį užmušė, nukirto jam galvą, iškasė
po šiaudais prėsle duobę, įvertė lavoną, užkasė žemėmis ir vėl užkrovė šiaudais.
Tačiau šis gerai užmaskuotas baisus nusikaltimas buvo išaiškintas, nusikaltėliai
nubausti. Tikras sūnus Jonas Povilaitis buvo nubaustas 15 metų sunkiųjų darbų
kalėjimo, nes jis dar buvo nepilnametis, o suaugęs posūnis Antanas Marozas
buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Nužudymo priežastis – ginčas dėl žemės.
Apie šią šiurpią žmogžudystę rašė ir to meto respublikiniai laikraščiai. Tais
laikais tai buvo retas atsitikimas.

Užvermenio kaimas
Užvermenio kaimas yra Kėdainių rajone, Truskavos apylinkėje, 10 km į
pietus nuo Ramygalos, 2 km į rytus nuo Truskavos. Istoriniuose šaltiniuose Užvermenio kaimas paminėtas 1585 m.
Kaime gyveno šios šeimos: Juozo Mačiliūno, Jono Maruozo, Kerbeiliai – Dominykas, Povilas, Petras; Kazio Navidausko; Dargužiai – Stasys, Kazys ir Petras;
Mykolo Grigaliūno, Vidikšio, Antano Stasiukaičio, Kazio Kubiliūno, Radzevičiaus,
Felikso Mieliausko, Kazio Jankevičiaus, Marijona Ryselytė, Stasys Pečeliūnas. Visi
jie turėjo žemės, buvo žemdirbiai.
Pirmojo pasaulinio karo metais plačiai nuskambėjo tragiškas įvykis Užvermenio kaime. Pas Kerbelienę atėjęs vokiečių žandaras norėjo išvesti paskutinę karvę.
Moteris prašė palikti, nevesti, bet žiaurus žandaras pradėjo ją mušti. Pamatęs
motiną mušant, sūnus Vincas užstojo motiną, neleido vesti karvės. Įniršęs žandaras
tiesiai į jį paleido kelis šūvius, Vincas Kerbelis nuo okupanto kulkų krito vietoje.
Į jo laidotuves susirinko ne tik Užvermenio, bet ir aplinkinių kaimų žmonės.
Laidotuvės buvo labai iškilmingos, karstą vežė aukštai iškėlę, prie vežimo jojo
raiteliai, didžiulė minia lingavo paskui karstą. Tai buvo neapykantos okupantams
prasiveržimas. Sunerimę, užsidarę langus okupantai stebėjo tą neapykantos jiems
demonstraciją.

Pirmasis spektaklis Truskavoje
Pirmasis mėgėjų spektaklis-vakaras Truskavoje buvo surengtas 1916 m. Tai
buvo istorinis įvykis Truskavoje. Nepriklausomos Lietuvos laikais tokie vakarai
buvo gana dažnai rengiami. Į pirmąjį vakarą susirinko pilna mokyklos salė. Kas
buvo suvaidinta, tikrų žinių nėra. Spėjama, kad viena iš šių komedijų: „Marytė,
vargoninko duktė“, „Amžina pasaka“, „Knarkė paliepus“.
Vakaro rengėjai ir aktoriai buvo mokytoja Kazė Balčikonytė, vargonininkas
Jaroslavas Taujanskas, Katrė Strikulytė, Balys Mikanevičius, Marytė Žukaitė, Jonas
Strikulys ir kt. Be vaidinimo, buvo deklamuojama, dainavo solistai, buvo sakomi
monologai. Viename monologe pasišaipyta iš ponų bajorų. Į tai jautriai reagavo
Pauslajo dvaro savininkė Rosochockienė. Ji atsistojo ir išėjo iš salės. Vakaro pradžioje
jauniausioji skaitovė Pranutė Kinderytė sveikino susirinkusius šiomis eilutėmis:
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Sveikos, brangios lietuvaitės,
Jūs, malonios seseraitės,
Brangūs žiedai Lietuvos,
Tvirtas pamatas tautos.

Pasigirdo plojimai, o išsigandusi deklamatorė nepataikė į scenos duris ir
pravirko.
Nepriklausomos Lietuvos laikais vaidinimai vyko ir kaimų klojimuose. Tokių
spektaklių buvo Pavermenio dvaro svirne, Šukionių, Likėnų, Dvariškių, Užartėlės,
Vidulaukių kaimuose. Kokie veikalai buvo vaidinti, sunku pasakyti, nes dauguma
aktorių ir režisierių jau mirę, o gyvieji jau nebeprisimena pjesių pavadinimų. Didelį įspūdį visiems padarė Pavermenio dvaro svirne vaidinta Maironio tragedija
„Kęstučio mirtis“, 1924 m. Truskavoje vaidino „Gienovaitę“.
Leidinyje „Lietuva 1918–1938“ rašytojas ir kritikas prof. Balys Sruoga straipsnyje „Mūsų teatro raida“ labai aukštai įvertino lietuviškus vakarus:
„Lietuviškų vakarų teatras prieš karą suvaidino itin žymų vaidmenį mūsų tautos atgijimui, gal nedaug temažesnį už literatūros vaidmenį. Tai buvo pirmiausia tautinis darbas,
didelis darbas.“

Visuomeninės ir ūkinės organizacijos
Jaunųjų ūkininkų ratelis. 1933 m. vasario 17 d., agronomui Vincui Dūdai
padedant, buvo įsteigtas Jaunųjų ūkininkų ratelis. Žemės ūkio rūmai ratelį patvirtino 1933 m. kovo 1 d. Ratelio narių skaičius kasmet augo. 1933 m. narių buvo
tik 15, o 1936 m. – jau 44. Į ratelio globos tarybą įėjo mokytojai M. Aulinskienė,
P. Miknevičius ir J. Miknevičius. Susirinkimai buvo labai laukiami, nes, be einamųjų
reikalų, paskaitų, referatų, meninės dalies, ratelio nariai pasikalbėdavo, pasitardavo,
pasidalydavo patirtimi, nes visi buvo seni pažįstami, mokęsi toje pačioje mokykloje.
Susirinkimai vykdavo mokykloje, o vasarą - pas narius atvirame ore. Susirinkimuose iš eilės pirmininkaudavo ir sekretoriaudavo patys ratelio nariai. Vasarą jie
augindavo daržoves, lauko augalus, paukščius ir smulkiuosius gyvulius. Rudenį
rengdavo parodėles. Pirmaisiais metais parodėlė buvo surengta Truskavoje drauge su
Radviliškio rateliu, dvejus metus – Ramygaloje – su Ramygalos ir Vadoklių rateliais.
Norėdami plačiau pažinti gimtąjį kraštą, ratelio nariai mėgo keliauti, rengti
ekskursijas. 1934 m. ekskursija arkliais buvo surengta į Dotnuvos žemės ūkio
akademiją, 1935 m. autobusu į Kauno žemės ūkio parodą. Ji ratelio nariams
padarė didelį įspūdį, pažadino ryžtą siekti naujų laimėjimų žemės ūkyje. Visi
labai entuziastingai dalyvaudavo Žemės ūkio rūmų skelbiamuose konkursuose,
laimėdavo premijas medelių sodinimo konkursuose.
Ratelis rengdavo viešus vakarus, gegužines, rinko aukas tragiškai žuvusių
didvyrių Dariaus ir Girėno paminklui statyti. Buvo įsteigę ir nedidelę bibliotekėlę. Būrelio nariai prenumeruodavo ir skaitydavo „Jaunąjį ūkininką“, „Ūkininko
patarėjo“ priedą. 1936 m. ratelis pradėjo leisti savo mėnesinį laikraštėlį „Jaunųjų
baras“. Jame buvo surinkta vertingos kraštotyrinės medžiagos apie Truskavą ir
jos apylinkes. „Jaunųjų baras“ ėjo iki 1940 m., išleisti 36 numeriai.
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Truskavos šaulių būrys. Būrys įsteigtas 1920 m. spalio mėn. 2 d. Balys
Miknevičius, grįžęs iš kariuomenės (į kariuomenę savanoriu išėjo 17 metų), su
Jonu Karučiu (ramygaliečiu) įsteigė Truskavos šaulių būrį. Balys 1922 m. vėl
buvo pašauktas į kariuomenę. Būrio veikla apmirė, būrys buvo likviduotas. Būrį
atgaivino, antrą kartą įsteigė Feliksas Maleckas, Jonas Aulinskas, Kazys Krištanaitis, Bronius Grincevičius, Antanas Šinkūnas ir kiti. Būrys kariškai lavinosi,
atliko pratimus, mokėsi šaudyti, lankėsi kituose būriuose, platino šaulių spaudą, loterijos bilietus, rengė šventes, minėjimus, vakarus, dalyvavo manevruose.
Didesniuose manevruose dalyvavo 1929 m. rugsėjo 22 d. Pagirių rajone su
kariuomene, 1929 m. lapkričio 1 d. Šeduvos–Radviliškio rajone – su VII šaulių
rinktine, 1933 m. lapkričio 4–5 d. Ramygalos rajone – su kariuomene, 1935 m.
Panevėžio rajone – su kariuomene. Sąjungos 10-mečio suvažiavime Kaune dalyvavo 14 būrio šaulių.
1933 m. būrys įsigijo vėliavą, gegužės 28 d. įvyko Vėliavos šventinimo ir
būrio šventė. 1934 m. rugsėjo 15 d. surengti vieno mėnesio retorikos kursai. Juos
lankė 22 asmenys. Kursus vedė šaulys, kunigas Petras Vasiliauskas.
Lietuvių tautininkų sąjunga. Lietuvių tautininkų sąjungos Truskavos skyrius buvo įsteigtas 1927 kovo 6 d. Steigėjai buvo Jonas Aulinskas, Jonas Karutis
ir Antanas Narsutis.
Truskavos pavasarininkai buvo gerai organizuota bendrija, jai priklausė
Juozas Užkuraitis (gim. 1920 m.) iš Drūlupio seniūnijos. Jis buvo Šaulių organizacijos narys, 1939 m. tarnavo Lietuvos armijoje Kaune. 2006 m. vasarį atšventė
auksines vestuves Krekenavos bažnyčioje, Panevėžio r.
Juozo Užkuraičio sukurtas „Pavasarininkų himnas“:
Nauji laikai mums spindi, žiba,
Laisva, galinga Lietuva.
Už bočių žemę ir tikybą
Štai plevėsuoja Vėliava.
Petys petin, jaunime!
Dvasią atgaivinę drąsiai pirmyn!
Mus šaukia Dievas ir Tėvynė
Už bočių žemę ženkime pirmyn.
Nors bus įniršusių ne vienas
Už mūsų darbus ir mintis,
Tvirti mes liksime kaip plienas,.
Tai bus tik mūsų ateitis.
Petys, petin, jaunime...
Užrašė Vincas Šidlauskas (2011 07 18).

Tautininkai rengdavo susirinkimus, minėjimus, ekskursijas, viešus vakarus.
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„Jaunosios Lietuvos“ sąjunga. Truskavos skyrius įsteigtas 1928 m. Steigėjai
ir aktyvūs sąjungos nariai buvo Jonas Aulinskas, Jonas Karutis, Kazys Krištanaitis.
Nariai platino spaudą, sąjungos loterijos bilietus.
„Pavasario“ federacija. Lietuvių katalikų jaunimo federacijos „Pavasaris“
Truskavos kuopa įsteigta 1922 m. gegužės 21 d. Steigėjai buvo Simas Rapšys ir
Kazys Belazaras.
„Pavasario“ kuopa rengdavo susirinkimus, minėjimus, vakarus, gegužines,
alkoholio ir literatūrinius teismus. 1929 m. įsigyta vėliava, įvyko iškilmingas jos
šventinimas. Nariai segėjo pavasarininkų ženklelius. 1932 m. surengtas dešimtmečio
kongresas. Jame dalyvavo ir apylinkės „Pavasario“ kuopos. 1934 m. įsteigtas meno
būrelis „Žiedas“, įsigytas fotoaparatas svarbesniems kuopos įvykiams įamžinti,
sudaryti fotoalbumams. 1935 m. lapkritį organizuotas styginis orkestras. Jis visada
gražiai viešai pasirodydavo.
Vėliau kuopa buvo suskirstyta į šias kuopeles: vyrų, mergaičių, jaunųjų pavasarininkų. Buvo rengiami visos kuopos ir atskirų kuopelių susirinkimai. Kuopelės buvo steigiamos ir kaimuose. Jos irgi rengdavo vakarus, gegužines. Kaimo kuopelės buvo įsteigtos Dvariškiuose, Užvalkiuose, Slabadojê,
Pašiliuose.
Angelo sargo vaikų sąjunga. Ši sąjunga Truskavoje įsteigta 1929 m. birželio 21 d. Steigėjai buvo kunigas A. Kungys ir S. Dailėdėnas. Sąjunga rengdavo
susirinkimus, vakarėlius.
Vilniui vaduoti sąjunga. Šios sąjungos Truskavos skyrius įsteigtas 1930 m.
birželio 1 d. Steigėjai ir aktyvūs jos nariai buvo mokytojai Juozas Čiapas, Pranas
Miknevičius, Jonas Aulinskas. Nariai platino spaudą, rengė vakarus, šventes,
minėjimus, kartais organizuodavo bendrus renginius su šauliais, platino Vilniaus
pasus ir ženklelius. 1933 m. rugpjūčio 10 d. surengta ekskursija į Surviliškio istorines vietas.
Buvo įsteigti ir veikė Vilniui vaduoti sąjungos skyriai Pašiliuose ir Vidulaukiuose. Skyrių darbams vadovavo mokytojai Juozas Čiapas, Andrius Skrebys,
Emilė Valkūnaitė, Bronius Grincevičius, Mečys Palkauskas. 1935 m. gegužės
10 d. Petkūnų kapeliuose buvo pastatytas kryžius su užrašu: „Viešpatie, grąžink
mums Vilnių“.
J. Šviedrio slapyvardžiu nežinomas poetas parašė Vilniui skirtą eilėraštį:

Truskaviečiai myli Vilnių seną...
Lietuvių kovų už tėvynę savo
aprašymus tamsta, kai skaitysi,
ten garbingoj vietoj ir Truskavą
gražiai paminėtą matysi.
Pulkas savanorių iš čia išėjo.
Kai reiks Vilnių vaduoti, ir vėl eis...
Gins jie tėvynę, kurią taip mylėjo,
Savo krauju, darbu, ne žodžiais gražiais.
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Daugelį metų jau laisvoj Tėvynėj
Džiaugiamės ir liūstam – nebeužsiginsim.
Vakaro tyloj ar maldoj rytmetinėj
O, mielas Vilniau, tave vis atminsim.

Lietuvių katalikių moterų draugija. Truskavoje įsteigta 1921 m. rugsėjo
17 d. Steigėjos Pranė Gėgžnaitė, Katrė Jačiauskaitė, Uršulė Saldytė. Rengdavo
vakarus, turėjo įsigijusios vaidinimams gražių drabužių.
Katalikų veikimo centras. Truskavoje veikė šie religiniai susibūrimai: Švč. Sakramento garbinimo brolija, tretininkai, Vyrų maldos apaštalavimas, Šv. Vincento
Pauliečio draugija, Blaivybės draugija, įsteigta dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą.
LKP kuopelė. 1918 m. Truskavoje buvo įsikūrusi Lieuvos komunistų partijos (LKP) kuopelė, vadinama revkomu (revoliuciniu komitetu). Jo būstinė buvo
Truskavoje, Seniūnytės name. Komiteto pirmininkas buvo Nikodemas Kerbelis,
mažažemis valstietis iš Užvermenio kaimo. Visi žinojo, kad jis įsitikinęs komunistas, mokyklai pareiškęs, kad jo vaikai nebūtų mokomi tikybos, tuo metu buvo
privalomas. Jis nepriimdavo kalėdojančių kunigų. Be jo, į komitetą įėjo Kazys
Jankevičius ir Motiejus Janionis iš Šukionių kaimo, abu mažažemiai valstiečiai, taip
pat du broliai Antanas ir Jonas Siurbės iš Daugėliškio kaimo (Anciškio parapija).
Apie komiteto veiklą žinių nėra likę. Žinoma, kad komitetas organizavo statybinės
miško medžiagos pargabenimą iš miško į miestelį, buvo užsimota kažką statyti,
bet tikslių žinių nėra.
1919 m. vasario mėn. komiteto pirmininkas N. Kerbelis ir broliai Antanas
ir Jonas Siurbės iš Kėdainių atvykusių karių savanorių buvo suimti ir išgabenti
į Kėdainius, o Truskavoje tą naktį nenakvojusiems K. Jankevičiui ir M. Janioniui
per žmones buvo įsakyta patiems prisistatyti į Kėdainius. N. Kerbelio motinos
prašymu, kartu su K. Jankevičiumi ir M. Janioniu į Kėdainius nuvyko Šukionių ir
Užvermenio kaimo vyrų delegacija, taip pat Pavermenio dvaro savininkas S. Brunovas. Jie užtarė suimtuosius, patvirtino, kad minėti komiteto nariai niekuo nėra
nusikaltę. N. Kerbelis, K. Jankevičius, M. Janionis buvo paleisti, o brolių Siurbių
nepaleido. Jie buvo sušaudyti. K. Jankevčius ir M. Janionis toliau ramiai gyveno
ir dirbo. Matyt, jie savo veiklą nutraukė. 1940 m. okupavus sovietams Lietuvą,
N. Kerbelis plačiai pasireiškė kaip aktyvus sovietų valdžios veikėjas. Prasidėjus
Antrajam pasauliniui karui, vokiečiams okupavus Lietuvą, jis buvo sušaudytas.

Ūkinės draugijos ir organizacijos
Truskavos ūkininkų smulkaus kredito draugija. Įsteigta 1924 m. rugsėjo
11 d. Steigėjai ir iniciatoriai buvo kunigas A. Kungys, Petras Kinderis, Kostas
Čiplys, Antanas Serdikas, Antanas Mačiliūnas, Stasys Miknevičius. Draugijos narių
buvo 374. Draugijos metinė apyvarta apie 400 000 litų.
Žemės ūkio kooperatyvas „Vaga“. Truskavos ūkininkų sąjungos vartotojų
bendrovė 1936 m. buvo pavadinta žemės ūkio kooperatyvu „Vaga“. Steigėjai: klebonas kunigas Kungys, Petras Kinderis, Antanas Mažeika, Kostas Čiplys, Antanas
Mačiliūnas, Antanas Serdikas. Metinė apyvarta – apie 20 tūkst. litų. Nuo 1924 m.
lapkričio 29 d. iki 1937 m. sausio 1 d. kooperatyvo vedėjai buvo Antanas Mači835
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liūnas, Ona Seniūnytė, Petras Kinderis, Stasys Eidukas, Balys Šimkūnas, Juozas
Ginaitis, Stepas Dailidėnas, Petras Mažeika.
Truskavos grietinės nugriebimo punktas įsteigtas 1931 m. birželio 3 d.
Steigėjai: Balys Miknevičius, Benediktas Gaška, Juozas Krištanaitis. Metinė apyvarta – apie 10 tūkst. litų.
Vidulaukių grietinės nugriebimo punktas įsteigtas 1932 m. gegužės 24 d.
Steigėjai: Bronius Grincevičius, Napoleonas Paškevičius, Julius Slivka, Silvestras
Grincevičius. Metinė apyvarta – apie 12 000 litų.
Okainių grietinės nugriebimo punktas įsteigtas 1936 m. gegužės 1 d. Steigėjai: Augustas Liužinas, Jonas Naraševičius, Kazys Jačiauskas.
Medicina Truskavoje. Medicinos atžvilgiu Truskava ilgą laiką buvo atsilikusi ir nuskriausta. 1929 m. provizorius Jonas Marčiukevičius įsteigė vaistinę, o
1930 m. pasistatė vaistinei mūro namus. Artimiausias gydytojas buvo už 10 km.
Kurį laiką buvo apsigyvenę vienas paskui kitą felčeriai Zablockis ir Marčiukevičius.
Policijos punktas. Policijos punktas Truskavoje buvo jau caro laikais. Atgavus Nepriklausomybę, įsteigtas 1927 m. 1932 m. liepos 1 d. vėl panaikintas.
1927–1932 m. policininkais Truskavoje yra buvę Jokūbas Valkūnas, Feliksas Maleckas, Spulys, Adomas Jurgelevičius ir Petras Andrišiūnas.
Dūdų orkestras. Dūdų orkestras Truskavoje buvo įsteigtas 1926 m. Jam
vadovavo Antanas Šimkūnas. Orkestras grojo vakaruose, gegužinėse, iškilmėse,
gedulingu maršu palydėdavo mirusius truskaviečius į Amžinybę.
Truskavos paštas. Pašto agentūra Truskavoje įkurta 1924 m. kovo 9 d. Steigėjas
– klebonas kunigas A. Kungys. 1925 m. jo rūpesčiu įrengtas Truskavoje telefonas.
1930 m. vasario 24 d. agentūra pakeista į pašto įstaigą, kur buvo atliekamos visų
rūšių ryšių operacijos. 1924–1930 m. agentūros vedėjai buvo Ramanauskas, Kazys
Vrubliauskas, Jonas Jakaitis, Antanas Šimkūnas, Rutkauskas, Steponas Dailidėnas.

Šventės ir papročiai
Suaugusiųjų ir vaikų labai laukiamos ir iškilmingai buvo švenčiamos Kalėdos ir Velykos. Prieš Kalėdas iki blizgesio buvo išvalomos trobos, išpuošiamos ir
išklijuojamos naujais apmušalais. Visi šeimos nariai išsimaudydavo, išsiprausdavo.
Šeimininkės privirdavo įvairiausių tradicinių valgių: kūčiukų su aguonpieniu, grybų, silkių, žuvies, kisieliaus ir kt. Kur buvę, ką beveikę, tą vakarą prie bendro
stalo susirinkdavo visi šeimos nariai. Ant stalo, po staltiese, buvo dedama šieno,
visi sustoję pasimelsdavo, prisimindavo mirusius šeimos narius. Šeimos galva
visus sveikindavo, bučiuodavo, o vaikai dar ir ranką jam pabučiuodavo. Prie šio
bendro stalo prisimindavo liaudies padavimus apie Kalėdas, su jomis susijusius
burtus. Išėję į lauką ieškodavo savo žvaigždės, spėdavo ateitį. Visi giedodavo
kalėdines giesmes.
Iškilmingai buvo švenčiamos ir Velykos su visais jų papročiais. Gavėnios
metu visi pasninkavo, valgė bulves, kopūstus, silkes, o vietoje riebalų vartojo
aliejų. Velykoms būdavo ruošiamasi iš anksto. Didįjį šeštadienį šventindavo ugnį
ir vandenį. Šventintą ugnį kiekvienas parsinešdavo į namus, įdegęs į kempinę.
Namie įpūsdavo į sausą balaną ir šventinta ugnimi virdavo velykinius valgius,
dažydavo, margindavo kiaušinius, ieškodavo stipriausių.
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Kartą klebonas Antanas Kungis paskelbė vyrams, kad bus šventinamos pypkės. Atėjęs prie laužo šventinti ugnies, radęs išrikiuotas pypkes, su lazda sužėrė
jas į laužą, ir šios suliepsnojusios. Pypkininkai net žado neteko, o moterims ir
nerūkantiems buvo gardaus juoko iš vyrų naivumo. Gudresnieji suprato klebono
pokštą ir savo pypkių prie laužo nedėjo.
Velykų rytą, saulei tekant, prasidėdavo iškilminga procesija apie bažnyčią.
Orkestras, varpų gaudimas, choro giedojimas, minios pritarimas susiliedavo į
galingą, didžiulę garsų simfoniją, kuri buvo girdima visoje parapijoje.
Po Mišių kunigas šventindavo Velykų stalo valgius. Jų atsinešdavo krepšelyje kiekvienos šeimos galva. Namie pasilikusieji nekantriai laukdavo tų šventintų
valgių. Valgis būdavo pradedamas kiaušinių mušimu.
Per Velykas suaugusieji, paaugliai ir vaikai ridendavo ir mušdavo kiaušinius.
Pamiklinę kiaušinius į dantis, patyrę kiaušiniautojai galėjo atskirti, kuris kiaušinis
stiprus. Pati mušimo eiga buvo tokia: vienas laikė kiaušinį saujoje, palikdamas
mušimui laisvą tik kiaušinio smaigalį, o antras turėjo mušti tiesiai į smaigalio
centrą. Pramušę smaigalį, kiaušinį apversdavo ir mušdavo storgalį. Sumuštas
kiaušinis buvo atiduodamas jį sumušusiam.
Kiaušiniams ridenti paimdavo iš medžio ar jo žievės padarytą griovelį. Vieną
jo galą padėdavo aukščiau ant plytos ar akmens, o antrą - ant žemės. Iš viršaus
grioveliu žemyn buvo paleidžiamas kiaušinis. Jis nuriedėdavo ant žemės ir sustodavo tam tikroje vietoje. Antras leisdavo kiaušinį grioveliu, stengdamasis paleisti
taip, kad pataikytų į anksčiau nuriedėjusį. Pataikęs į tą kiaušinį, jį pasiimdavo. Jei
kiaušinis išjudindavo ir paliesdavo greta esantį kitą, tai laimėdavo iš karto abu.
Turintieji stiprius kiaušinius prisimušdavo, laimėdavo jų daug. Ridenimo žaidime
galėjo dalyvauti neribotas dalyvių skaičius.

Kalėdojimas
Žiemos metu kunigai kalėdodavo. Zakristijonas iš anksto pranešdavo kalėdojimo dieną. Tai būdavo savotiška šventė. Jai ruošdavosi seni ir jauni. Šeimininkės gražiai iššluodavo trobas, išvalydavo visus pakampius, švariai perklodavo
lovas, stalą užtiesdavo nauja, gražia staltiese. Vaikus išprausdavo, sušukuodavo
ir pamokydavo, kaip reikia mandagiai elgtis prie kunigėlio. Žengiant kunigui į
trobą, pasigirsdavo varpelio skambėjimas, visi suklaupdavo, kunigas pašlakstydavo
švęstu vandeniu ir su vargonininku sugiedodavo trumpą giesmelę, sveikindavosi
su visais, dalydavo vaikams šventus paveikslėlius, klausinėdavo poterių. Už gerą
poterių mokėjimą apdovanodavo saldainiais. O tai vaikams buvo didelė dovana,
nes saldainių jie retai gaudavo iš tėvų. Šeimininkas aukodavo bažnyčiai pinigų,
klebonui vargonininkui, zakristijonui ir kitiems bažnyčios tarnams duodavo atitinkamą normą javų.

Vakarėliai, jaunimo žaidimai
ir pasilinksminimai
Sekmadieniais, kai grįždavo visi iš bažnyčios, pašerdavo gyvulius, jaunimas
rinkdavosi į būrį, į didesnį kiemą ar trobą, kur būdavo daugiau mergaičių. Muzikantai atsinešdavo armoniką. Prasidėdavo šokiai ir žaidimai. Daugiausia trenkdavo
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polką, valsą, suktinį, klumpakojį, kadrilių, krakoviaką, o vėliau ir fokstrotą, kitus
tuo laiku modernius šokius. Į vakarėlius ateidavo kavalierių ir iš kitų kaimų. Tarp
kavalierių kildavo ir peštynių, daugiausia dėl mergužėlių šokėjėlių.
Nepriklausomybės metais šokių vakarus ir gegužines Truskavos miestelyje
rengdavo įvairios jaunimo organizacijos, grodavo orkestras. Juose dalyvaudavo ir
vietos mokytojai, moksleiviai. Vakaruose ir gegužinėse buvo ne tik šokama, bet
ir dainuojama, deklamuojama, rengiamos sportinės varžybos, loterijos, viktorinos,
veikė skrajojantis paštas. Kiekvienam vakaro dalyviui buvo prisegamas numerėlis.
Kas norėdavo, parašydavo norimam numeriui laišką, o laiškanešys į kepurę surinkdavo laiškelius su pažymėtu adresato numeriu ir garsiai skelbdavo, kad turintis prisegtą ant krūtinės tą numerį išgirstų ir atsilieptų. Taip užsimegzdavo tarp
vakaro dalyvių pažintys. Per šokių pertraukas vykdavo įvairūs žaidimai. Įdomus
žaidimas buvo „Pora už poros, trečias bėk“, labai populiarus buvo ritinio mušimas.

Vaikų auklėjimas
Vaikai šeimoje buvo auklėjami griežtai, nuo mažens buvo skiepijamas
darbštumas, meilė, drausmė, sąžiningumas, paklusnumas tėvams ir vyresniesiems,
senelių gerbimas. Šeimoje tėvo žodis buvo lemiamas, nesvarstomas. Kadangi šeimos buvo didelės, tai vyresnieji vaikai prižiūrėdavo mažesniuosius ir atlikdavo
įvairius ūkio darbus, šerdavo gyvulius, tvarkydavo, šluodavo trobą ir kiemą.
Tėvai vaikų nelepino, anksti keldavo karvių ganyti arba vesdavosi prie lauko
darbų. Iš mažens vaikai matydavo, kaip sunkiai uždirbama duona, todėl mokėsi ją branginti. Jei netyčia nukrisdavo ant žemės duonos gabalėlis, reikėdavo jį
pagarbiai pakelti, nušluostyti ir net pabučiuoti. Taip tėvus mokė jų tėvai, taip
jie mokė savo vaikus. Paaugusius vaikus motinos vesdavo į bažnyčią mokytis
poterių, pasiruošti Pirmajai Komunijai. Visus Dievo ir bažnyčios įsakymus reikėjo
ne tik žinoti, bet ir juos vykdyti gyvenime. Tėvai tų įsakymų irgi laikėsi. Tai ir
buvo vieningas auklėjimas, dedami tvirti moralės pagrindai, kurie švietė žmogui
per visą jo gyvenimo kelią. Mokykloje buvo dėstoma tikyba, tvirtinami tie patys
moralės principai. Neklaužadoms tekdavo paragauti diržo arba rykštės, paklūpėti.
Mokykloje pasitaikydavo ir fizinių bausmių: mokytojas su liniuote skeldavo per
delną, nusukdavo ausį, papešdavo už plaukų, klupdydavo į kertę. Vėliau fizinės
bausmės buvo uždraustos.
Kaimuose šeimos buvo tvirtos, skyrybos buvo didelė retenybė. Žinoma, tai
nereiškia, kad šeimose nebuvo nesutarimų, barnių ir ginčų. Šeimose vyravo tėvo
valia, bet jau nepriklausomos Lietuvos metais jaunesnėse šeimose moterų padėtis
pagerėjo, jos išsikovojo lygias teises su vyrais.

Žemės ūkio mašinos, padargai, įrankiai
Žemės ūkio technika valstiečių ūkiuose buvo žemo lygio. Nedideliuose
ūkiuose, siauruose rėželiuose panaudoti žemės ūkio mašinų buvo neįmanoma.
Bet jų įsigyti vidutiniam valstiečiui taip pat buvo neįmanoma. Iš žemės ūkio
mašinų buvo naudojamos tik arkliais varomos kuliamosios, grūdų valymo arpai
ir drapakai. Kuliamąsias ir arpus turėjo tik turtingesni ūkininkai ir už tam tikrą
atlyginimą išnuomodavo kitiems. Bet dar nebuvo išmesti ir kultuvai. Juos naudo838
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davo neturtingi valstiečiai, keldavo šeimyną, vos pragydus pirmiesiems gaidžiams,
ir sutartinai bumpsėdavo iki pusryčių ir per visą mielą dienelę. Kulti reikėdavo
išmokti, nesumaišyti darbo kultuvais ritmo. Pagrindinis pjovimo įrankis buvo dalgiai, gražiai apdainuoti mūsų liaudies dainose. Skambėjo plieno dalgeliai pievose ir
javų laukuose. Šauniosios grėbėjėlės šieną grėbė mediniais grėbliais. Senieji žmonės
tuo laiku dar nebuvo visai užmiršę vienarankių dalgelių ir pjautuvų. Pasak jų,
dalgiai daug pritaršo, nelygiai suguldo javus ir daug grūdų išbarsto. Kad dalgiai
geriau suguldytų javus, prie jų buvo įtaisomi lankai, aptraukti drobe ar kita medžiaga. Dalgiais buvo galima lengviau nukirsti išgulusius, prie žemės priplaktus
javus. Kol nebuvo arpų, javus vėtydavo vėtyklėmis. Išvėtytus grūdus atskirdavo
geriausius sėklai, prastesnius – duonai, pelus – gyvuliams šerti. Medines akėčias
pakeitė geležinės akėčios ir drapakai.
Sėjama buvo pasikabinus ant kaklo grūdų pripiltą sieką arba maišelį ir
sauja beriant grūdus į dirvą. Sėjėjams biržydavo vaikai, eidami per tam tikrą
atstumą nuo sėjėjo, nužymėdami, kur toliausiai nukrinta į dirvą grūdai. Ir taip
lygiai ir gražiai pasėdavo, malonu buvo žiūrėti, kai javai sužaliuodavo. Senesni
ūkininkai turėjo vežimų su medinėmis ašimis, įtepamomis degutu. Nusižiūrėję
į dvarponius, valstiečiai į bažnyčią, į svečius važinėdavo brikelėmis. Žiemą
pagrindinė transporto priemonė buvo rogės ir važeliai. Važeliais važiuodavo į
bažnyčią, į svečius, į vestuves. Kai pasirodė pirmieji lengvieji automobiliai ir
autobusai, arkliai jų baidydavosi. Važnyčiotojai išlipdavo iš vežimo, paimdavo
arklį už pavadžio arba apdengdavo jo galvą, kad nematytų mašinos. Išgąsdinti
arkliai kartais su visu vežimu šokdavo per griovį, apversdavo vežimą, sužeisdavo keleivius.

Išnešiojamoji, išvežiojamoji ir kita prekyba
Prekyba tuo metu buvo žydų rankose. Truskavos miestelyje buvo Chaimo
ir Jankelio parduotuvės. Tik nepriklausomos Lietuvos metais buvo įsteigtas kooperatyvas „Vaga“, turėjęs įvairių prekių parduotuvę. Vėliau atsirado ir lietuviškų
privačių parduotuvių.
Žydai buvo apsukrūs prekybininkai. Prekes išnešiodavo arba išvežiodavo
po kaimus, užeidavo į kiekvieną trobą. Iš Ramygalos ateidavo žydas, kitų dar
vadinamas „antradienio žydu“. Jis mat ateidavo antradieniais. Jo tikrosios pavardės žmonės nežinojo. Visas savo prekes, vadinamą kromą, atsinešdavo dėžutėje
ant nugaros. Tos jo prekės buvo adatos, siūlai, sagos, pipirai, alūnas, imberas,
citvaras ir kt. Ramygalos miesto žydai Šolomas ir Abromukas važinėjo į kaimus
arkliais. Matyt, buvo turtingesni. Jie turėdavo skarelių, dubenėlių, degtukų, mielių,
druskos, silkių ir kitų prekių. Be to, jie supirkinėdavo skudurus, avikailius, avis,
veršiukus, kiaušinius, linus, šerius ir kt. Už prekes jiems galima buvo atsilyginti
kiaušiniais, vilna ir t. t. Galima buvo mokėti ir pinigais. Jų parduodamų prekių
kainos buvo labai netvirtos ir nepastovios. Už prekes jie labai daug užsiprašydavo,
vykdavo derybos. „Ką nuderėsi, tą nemokėsi,“ – sakydavo tų laikų pirkliai. Žmonės
tai gerai žinojo ir smarkiai derėdavosi. Kai už prekę pirkėjas pasiūlydavo labai
menką kainą, tie pirkliai neva net užsigaudavo, bet pirkėjui tvirtai laikantis savo,
sakydavo: „Na, imk, ką su tavim darysi.“
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Paminklai, koplytstulpiai, kryžiai
I. Kostkevičiūtė knygoje „Vincas Svirskis“ labai įdomiai rašo apie šio talentingo liaudies skulptoriaus darbus Truskavoje ir jos apylinkėse. Daug darbų
V. Svirskis yra padaręs Truskavos bažnyčiai, bet, deja, jie visi Antrojo pasaulinio
karo metais (1944 m. liepos 30 d.) sudegė kartu su bažnyčia.
Dvariškių kaimo koplytstulpis sukurtas ir pastatytas 1881 m. prie kelio
Dvariškiai–Truskava. Visą vasarą nuostabusis skulptorius dirbęs Jurgio Švėgždos
klojime. Visas kaimas paeiliui jį maitino, nes didelio uždarbio nesivaikė.
Ąžuolas buvo iškastas ir pastatytas šaknimis į viršų. Dvariškių kaimo koplytstulpis buvo labai savitas ir išraiškingas. Jo scenos pasakojo Kristaus gyvenimo
epizodus. J. Kostkevičiūtės teigimu, čia V. Svirskis sukūrė patį gražiausią Dievo
Motinos paveikslą su mažyte, ant kelių paguldyta sūnaus figūrėle.
Stovėjo šis koplytstulpis įkalnėlyje. Nuo jo dar geriau matėsi aukštai iškelta
milžiniška viršūnė, tartum besidairanti po savojo krašto akiračius.
Tuo pačiu laiku V. Svirskis dirbęs dar kažkokį laikrodį, bet jam šis darbas
nepasisekęs, jį sudaužęs ir liepęs sudeginti.
Caro laikais buvo uždrausta statyti kryžius pakelėse, todėl buvo pastatytas
slaptai naktį. Apskritai jis kaimui daug kainavęs, nes vietinis sotnikas valdžiai
išdavęs. Jei nebūtų prisiėmęs kaltės neturtingas kaimo gyventojas Jurgis Maršalka,
tai kaimui jis būtų dar daugiau kainavęs.
Prieš keliolika metų atvažiavę nežinomi asmenys tą kryžių nupjovė ir išsivežė.
Kaimo žmonės labai nenorėjo duoti jį pjauti ir išvežti, bet neseniai kaime apsigyvenęs Petras Šalkauskas padėjo nupjauti. Kalbama, kad tas kryžius esąs Vilniuje.
Du V. Svirskio darbo kryžiai stovėjo Padvarninkų kaime: vienas Vinco Bučiūno sodyboje, o antras – prie kelio Truskava–Krekenava. Šis kryžius ir dabar
tebestovi, bet jis ne toks puošnus. Išėjus į vienkiemius, kryžius buvo perkeltas
į naują V. Bučiūno sodybą. Buvo atvažiavę ir šį kryžių išvežti, bet V. Bučiūno
duktė Bronė Staniulienė neleido. Išsikeldami į naują gyvenvietę „Gintaro“ kolūkį,
Panevėžio rajone norėjo kryžių išsivežti, bet nespėjo, buldozeris jį palaidojo.
Okainių kaime V. Svirskio darbo koplytstulpis taip pat vienas iš meniškiausių
jo darbų. Koplytstulpis dengtas stogeliu, žemesnis, kiek primena žemaitiško tipo
koplytėlę, taip pat labai puošnus.
Apie V. Svirskį „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ (t. 3, p. 354–
355) rašoma:
„Vincas Svirskis (1835 01 28–1916 03 07) – liaudies skulptorius. Keliavo po Kėdainių,
Surviliškio, Krakių, Truskavos apylinkes, dirbdamas reljefais išgražintus monumentalius
kryžius ir koplytstulpius. Sukūrė jų daugiau kaip 200. Kūriniuose skulptūrą Svirskis
organiškai jungė su architektūros elementais. Naudojo masyvius (daugiausia 4–5 m ilgio)
ąžuolo kamienus, kur iš 2, 3 ar 4 pusių kalė šventųjų statulas, daugiafigūres koreljefines
bei bareljefines kompozicijas. Svirskio kūryba pagrįsta lietuvių liaudies dailės tradicijomis,
turi ir baroko stiliaus požymių. Raiškiausi išlikę Svirskio kūriniai yra „Paskutinė vakarienė“
ir „Šv. Izidorius“, „Kristus tarp apaštalų ir šv. Agota“, Dvariškių kaimo koplytstulpis
(visi Lietuvos dailės muziejuje), Kačergių kaimo pakelės kryžius ir kt.“
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Iš jaunesniųjų V. Svirskio sekėjų buvo Motiejus Švėgžda, gyvenęs Padvarninkų II (Babilių) kaime. 1928 m. Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio proga
Truskavoje, priešventoriuje, buvo pastatytas M. Švėgždos darbo kryžius. Kryžiaus
kamiene, tame pačiame medyje, buvo išdrožta šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo,
skulptūra. Tai buvo vienas gražiausių jo kryžių. Šis kryžius nežinia kur dingęs.
Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečiui pažymėti kryžiai buvo pastatyti
Dvariškiuose ir Vidulaukiuose.
Priešventoriuje pastatytas didelis ketaus kryžius. Jame įrašyta: „1904“. Tai lietuviškos spaudos atgavimo metai. Prie jo sutinkami į bažnyčią atlydėti mirusiųjų karstai.
Kitame kryžiuje įrašyta: ,,1912–1913 (vienoje pusėje). Už fundatorius – Sveika,
Marija, už mirusius – amžiną atilsį.“ (kitoje pusėje).
Priešventoriuje, vadinamame Karbausko sodelyje, stovi gana didelis gipsinis
Nekalto Prasidėjimo Mergelės paminklas.
Šventoriuje buvo 1926 metų misijų kryžius, antras – 1933–1935 šventųjų metų
atminimui. Tų pačių šventųjų metų kryžiai dar pastatyti Likėnuose, Užartėlėje,
Užvalkiuose, Užvermenyje.
2009 m. Truskavoje pastatytas paminklas Lietuvos vardo 1000 – mečiui pažymėti.

Seniausi kapinių paminklai
Kapinėse yra paminklinis akmuo 25 vaikų motinai. Jame toks įrašas: ,,Ona
Dimšaitė-Petraškienė, 82 metų amžiaus, palaidota 1842 m., 25 vaikų motina.“ Užrašas
lenkiškas. Seni žmonės kalbėjo, kad ji buvusi 25 sūnų motina.
Buvusios bažnyčios gale yra kryžius klebono kunigo Stasio Jogilavičiaus,
mirusio 1845 m., atminimui. Užrašas lenkiškas.
Seniausieji, turintieji užrašus, kryžiai – akmens, 1836 metų, medžio – 1875 metų.

Mediniai bokštai
Aukšti mediniai bokštai, vadinami majakais, vokiečių okupacijos metais 1915 m.
buvo pastatyti Okainiuose, Užvalkiuose, Dvariškiuose, Šukioniuose ir Truskavos
girioje. Lietuvos Nepriklausomybės metais jie buvo nugriauti.

Nusipelnę ar pasižymėję truskaviečiai
Tai pirmiausia truskaviečiai, miestelio įkūrėjai Jonas ir Barbora Truskauskai,
jų sūnus Kazimieras Truskauskas, 1831 m. sukilimo vadas, Panevėžio apskrities knygnešys ir liaudies švietėjas, kunigas Jonas Karbauskas, klebonas kunigas
A. Kungys, pirmasis Truskavos lietuvių mokyklos mokytojas Juozas Gėgžna.
Bet yra ir daugiau truskaviečių, kurie savo darbu, visuomenine veikla tuo
metu buvo žinomi visoje apylinkėje. Tai:
Boleslovas Rakauskas – ilgametis Truskavos klebonas, klebonavęs 31 metus, miręs 1922 m., plačiai pagarsėjęs kaip savamokslis
gydytojas. Susirgę žmonės kreipdavosi į kleboną, vaistų atvažiuodavo
žmonės ir iš kitų parapijų. Jis buvo plačiai išgarsėjęs.
Leonardas Babrauskas – Truskavos vikaras, labai atsidavęs
pareigoms, sakydavęs tokius ilgus pamokslus, kad ne visiems už841
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tekdavo kantrybės iki galo jų išklausyti. Pasižymėjo uoliu ligonių
lankymu; jis su lazdele rankoje pėsčias aplankydavo ligonį, išklausydavo išpažinties, pasikalbėdavo, nuramindavo.
Augustas Miknevičius, iš Užartėlės kaimo, buvo išsilavinęs,
raštingas, mokėjo gerai lietuviškai ir rusiškai rašyti ir skaityti, buvo
Ramygalos valsčiaus sekretorius.
Motiejus Kinderis, iš Šukionių, caro laikais baigęs pradžios
mokyklą, gerai mokėjo lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai skaityti ir
rašyti, buvo knygnešys, caro laikais trumpą laiką buvo Ramygalos
valsčiaus viršaitis.
Adomas Gustas, iš Ravelių vienkiemio, buvo prasilavinęs,
slaptai platino lietuviškas knygas ir laikraščius, buvo knygnešys,
turėjo gerą balsą, bažnyčioje buvo kantorius.
Augustas Krištanaitis, iš Dvariškių k., caro laikais buvo baigęs
pradžios mokyklą, daug metų renkamas kaimo seniūnu.
Benediktas Mačikėnas, gimęs 1914 m., vargonininkas, 1937–
1938 m. baigęs choro studijas Lietuvos valstybinėje konservatorijoje,
daug jėgų skyrė chorinio meno propagavimui; vadovavo Kauno
politechnikos instituto chorui „Jaunystė“ ir Kauno projektuotojų vyrų
chorui „Perkūnas“. Jo vadovaujami chorai respublikinėse dainų šventėse laimėdavoo pirmąsias vietas. Ilgą laiką dirbo pedagoginį darbą
J. Gruodžio muzikos mokykloje; Lietuvos TSR nusipelnęs artistas,
parašė knygą „Vadovavimo chorui metodika“.
Jonas Gėgžna, iš Okainių kaimo, kunigas, ilgą laiką dirbęs
Žeimiuose.
Jonas Švoba, iš Okainºlių kaimo, baigęs aukštąjį mokslą, nepriklausomos Lietuvos metais buvo Ukmergės gimnazijos direktorius.
Jonas Bagdonas, iš Užvalkių kaimo, kunigas, Trošk¿nų parapijos klebonas.
Vincas Bagdonas, iš Užartėlės kaimo, vyresnysis leitenantas,
išvykęs į JAV.
Antanas Gustas, iš Užvalkių kaimo, leitenantas, miręs.
Justinas Veretinskas, iš Padvarninkų, nepaprastų gabumų, auksinių rankų, talentingas statybos meistras; yra statęs malūnus, tiltus,
Ramygalos ir Krekenavos bažnyčių bokštus. Kai inžinieriai paprašė
parodyti statybos planus, jis atnešė glėbelį suraišiotų pagaliukų ir
pasakė, kad tai ir yra jo planai. Kai į Krekenavos bažnyčios bokštą
reikėjo įkelti didelius ir sunkius varpus, inžinieriai suko galvas, kaip
tai padaryti, J. Veretinskas paprašė jam duoti tris vyrus. Meistro
išradingumo dėka varpai buvo sėkmingai įkelti.
Julius Krištanaitis, iš Dvariškių kaimo, pasižymėjęs deklamuotojas, nuolatos deklamuodavo vakarėliuose ir susirinkimuose, aktyvus
Jaunųjų ūkininkų ratelio narys.
Liucija Aleksiūnaitė, iš Truskavos, turėjo labai gražų ir
stiprų balsą, nuolatinė bažnytinio ir kitų chorų dalyvė, atlikdavo
solo partijas. Kaip solistė, pasirodydavo vakaruose; aktyvi jaunimo
organizacijų veikėja.
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Stepas Dailidėnas, iš Truskavos, gabus įvairių darbų atlikėjas,
buvęs zakrastijonas, vėliau vargonininkas, fotografas, pašto agentūros
ir kooperatyvo vedėjas.
Vytautas Miknevičius, iš Čiukiškių vienkiemio, geras organizatorius, ilgą laiką buvo Truskavos pavasarininkų pirmininkas, pasižymėjo
kaip geras oratorius per susirinkimus, šventes, iškilmingus minėjimus.
Jurgis Krištanaitis, Truskavos „burmistras“ – taip jį vadino
žmonės už įvairius pokštus. Truskaviečiai organizuotai veždavo parduoti linus į Rygą. Susidarydavo ištisas karavanas vežimų. Latvijoje,
apie Bauskę, viename kaime sustojo pernakvoti.
Kėdainiuose pavasarį būdavo garsūs tribinolai (arklių turgūs).
Truskavos burmistras jojantiems į tribinolą užstodavo kelią ir už praleidimą reikalaudavo buteliuko degtinės. Ką darys – pastatydavo.
Antanas Kiškis, iš Vidulaukių kaimo, inžinierius, išvykęs į JAV.
Napoleonas Paškevičius, iš Petkūnų kaimo, agronomas.
Antanas Činikas, iš Paežerių kaimo, teisininkas.
Bronius Lalas, iš Pašilių kaimo, veterinarijos gydytojas.
Jonas Marcinkevičius, provizorius, vaistinės Truskavoje įsteigėjas, duodavęs apylinkės žmonėms daug vertingų medicininių patarimų.
Marija Aulinskienė, mokytoja, aktyvi visuomenininkė, daugelio
įdomių renginių sumanytoja ir vykdytoja.
Barbora Abromaitytė, iš Pašilių kaimo, išvyko į JAV; Truskavos
bažnyčiai paaukojo varpą, kuris pakrikštytas jos vardu.
Zigmas Strikulys, iš Dvariškių kaimo, išvyko į JAV, apsigyveno Amsterdame; kartu su kitais Amsterdame gyvenančiais
lietuviais Truskavos bažnyčiai paaukojo didįjį varpą; jis pakrikštytas
Zigmo vardu.
Balys Miknevičius (gim. 1901 m. Užartėlėje), būdamas 17
metų, slapta nuo tėvų išėjo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, buvo
vyresnysis puskarininkis, prie Ramygalos dalyvavo mūšiuose su bolševikais, Vilniaus krašte – su lenkais. Buvo pavyzdingas ūkininkas,
pats pasigamindavo visus reikalingus ūkiui padargus, buvo pirmojo
lietuviško vakaro Truskavoje vienas iš organizatorių ir aktorius, Šaulių
būrio steigėjas, įvairių ūkinių organizacijų steigėjas ir aktyvus narys;
išvežtas į Sibirą, ten ir mirė 1952 m.
Kazys Belazaras, pirmųjų vakarų Truskavoje organizatorius ir
aktorius, Pavasarininkų organizacijos Truskavoje įkūrėjas.
Simas Repšys, savanoris.
Petras Kinderis, iš Šukionių kaimo, Rusų–japonų karo dalyvis,
Georgijaus kryžiaus kavalierius, Rusijos ministrų tarybos pirmininko
Stolypino apsaugos policininkas, ekonominių organizacijų steigėjas
ir aktyvus jų narys.
Antanas Strikulys, iš Dvariškių kaimo, caro laikais baigęs dvi
gimnazijos klases, buvo vertėjas iš rusų kalbos, rašė reikalų raštus
žmonėms.
Julius Slivka, iš Vidulaukių kaimo, Vyčio kryžiaus kavalierius,
ekonominių organizacijų aktyvus narys.
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Antanas Mačiliūnas, iš Užvermenio kaimo, daugelio ekonominių organizacijų steigėjas ir narys, geras aktorius, nepakeičiamas
žydų vaidmenų atlikėjas.
Antanas Janionis, iš Šukionių kaimo, nemokėjęs nei rašyti,
nei skaityti, liaudies poetas.
Jonas Aulinskas, iš Likėnų kaimo, savanoris, Vyčio kryžiaus
kavalierius, daugelio visuomeninių organizacijų steigėjas, aktyvus
narys, Tautininkų partijos steigėjas Truskavoje; 1940 m. suimtas, apie
tolimesnį jo likimą nežinoma.
Kazys Kutinskas, iš Dvariškių kaimo, buvo jau apie 90 m.
senukas, labai gyvas, geras pasakotojas ir dainininkas, mokėjęs dainų, kurių didelė dalis buvo kraštotyrininkų užrašyta, labai mėgdavo
pasakoti savo atsiminimus apie senus laikus.
Baronas Simonas Brunovas, Pavermenio ir Gaisų dvaro savininkas, senų žmonių pasakojimu, buvęs neblogas ponas. Pats nerūkęs
ir visiems buvo uždraudęs rūkyti dvaro teritorijoje. Nepriklausomos
Lietuvos laikais didžiuliame dviejų aukštų dvaro svirne vasaros metu
leisdavo rengti lietuviškus vakarus. Jo dvaro ūkis buvo pavyzdingai
tvarkomas; jis buvo agronomas.
Katrė Jačiauskaitė, iš Okainių kaimo, mokytoja, vėliau akušerė,
Moterų draugijos steigėja, veikli draugijos narė.
Bronius Kriščiūnas, iš Užvalkių kaimo, Truskavoje rengiamų
vakarų organizatorius ir aktorius; suaugęs pradėjo mokytis, baigė
Kauno Vytauto Didžiojo universitetą, įgijo ekonomisto profesiją;
dirbo Šakių valstybinio banko direktoriumi; pasitraukė į JAV, ten
gyveno jo dėdė.
Uršulė Saldytė, liaudies švietėja, daraktorė, aktyvi daugelio
bažnytinių ir pasaulietinių organizacijų narė, vakarų rengėjų aktyvi
pagalbininkė, Moterų draugijos steigėja.
Benediktas Gaška, iš Dvariškių kaimo, savanoris, bažnyčios
rėmėjas, savo 30 ha ūkį užrašė Šv. Vincento Pauliečio draugijai, jo
lėšomis bažnyčioje įrengtas vienas altorius.
Jonas Švėgžda, iš Dvariškių kaimo, vadinamas jaunimo tėvuku;
jis savotiškai kontroliavo Dvariškius, Užartėlę, Truskavą, pranešdavo,
kur sekmadienį bus šokiai.
Pranas Miknevičius (gim. 1905), iš Užartėlės kaimo, baigęs
Panevėžio mokytojų seminariją, 15 metų dirbo Truskavos mokykloje
mokytoju, vienas iš Jaunųjų ūkininkų ratelio steigėjų ir vadovų,
būrelio šapirografuoto laikraštėlio redaktorius, surinkęs ir paskelbęs
daug kraštotyrinės medžiagos apie Truskavą ir jos apylinkes, įvairių
visuomeninių organizacijų veikėjas. 1941 m. išvežtas į Sibirą, ten
išbuvo 17 metų, reabilituotas, grįžo.
Stasys Krištanaitis (gim. 1912 m. Dvariškiuose), kunigas, literatas, knygos apie Truskavos bažnyčią ir parapiją autorius. Daug
nusipelnęs Vabalninko parapijai.
Alfonsas Jarašiūnas, kunigas, bažnyčios vikaras, muzikos
mylėtojas, suorganizavęs Truskavoje styginį orkestrą, jam vadovavęs.
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Angelė Krištanaitytė, iš Dvariškių k., energinga ir veikli Pavasarininkų organizacijos ir Moterų draugijos veikėja.
Antanas Užkuraitis, iš Drulupio vienkiemio, buvęs šaulių būrio
vadas, vakarų organizatorius.
Vincė Užkuraitytė, iš Drulupio vienkiemio, Moterų ir šaulių
moterų organizacijos veikėja, gabi kulinarė, rengusi moterims kulinarijos kursus, liaudies menininkė.
Anelė Jačiauskaitė, iš Beržytės vienkiemio, labai aktyvi ir
energinga, Pavasarininkų organizacijos, Moterų ir šaulių moterų organizacijų veikėja, nuolatinė saviveiklinių vakarų aktorė.
Stasys Ryselis (gim. 1909 m. Šukionių kaime), baigęs Panevėžio gimnaziją, studijavo teisę Kauno universitete, dalyvaudavo
jaunimo organizacijų susirinkimuose, vakarėliuose pats vaidindavo.
Dirbo Panevėžyje, pasižymėjo kaip geras advokatas ir teisėjas; mirė
1942 m., palaidotas Truskavos kapinėse.
Ignas Kinderis (gim. 1918 m.), iš Šukionių kaimo, studijavo
Kauno Vytauto Didžiojo universitete lietuvių kalbą ir literatūrą;
mokytojavo Kauno IX ir ekonominėje mokykloje, dirbo Kooperacijos
technikume dėstytoju ir direktoriaus pavaduotoju; mokymo reikalams rašė feljetonus ir korespondencijas periodinei spaudai, aktyviai
dalyvaudavo jaunimo organizacijų susirinkimuose, rengdavo įvairius
renginius Truskavoje ir Šukioniuose.
Kazys Krištanaitis, iš Dvariškių kaimo, aktyvus Šaulių būrio
ir Jaunimo lietuvių organizacijos steigėjas ir veikėjas.
Nikodemas Kerbelis, LKP kuopelės steigėjas ir veikėjas.
Vincas Krištanaitis, zakristijonas, prasilavinęs žmogus, turėjęs
vilnų karšyklą, garsus verpimo ratelių meistras. Jo sūnus Bronius
tapo kunigu, misionieriumi.
Bronius Miknevičius (gim. 1895 m. Užartėlėje), Lietuvos
kariuomenės savanoris, leitenantas, baigė Žemės ūkio technikumą,
agronomas; pirmųjų vakarų Truskavoje rengėjas.

Sodybos
Sodybos būdavo iš visų pusių aptveriamos tvoromis. Į sodybą buvo įvažiuojama pro medinius vartus, kurie nakčiai buvo uždaromi, užkeliami. Gyvenamieji namai buvo dviejų galų. Viename gale troba („gryčia“), o antrame švaresnis
kambarys, vadinama „stancija“. Troboje stovėjo stalas, pasieniais suolai. Ant sienų
kabėjo šventųjų paveikslai, kryžius. Prie kitos sienos – medinės lovos. Kampe
buvo didelė krosnis. Tarp tų abiejų kambarių didelis prieangis, o už jo –kamarėlė,
kur buvo bulvių ir kitų daržovių aruodai, laikomi puodai, puodynės su pienu ir
kiti podėliai. Netoli gyvenamojo namo buvo klėtis su grūdų aruodais viduje ir
išoriniu prieklėčiu. Prieklėtyje buvo sukabinami dalgiai ir kt. Toliau buvo tvartai
galvijams, migiai kiaulėms. Tvartuose buvo laktos vištoms naktį tupėti. Už tvartų buvo daržinės šienui ir dobilams sukrauti. Sodybos gale buvo gana erdvus
klojimas javams ir šiaudams krauti. Javai buvo kraunami į prėslus, tarp kurių
buvo molinis klojimo grendimas, vadinamas padu. Čia buvo laikomi ratai ir kiti
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V. Šidlauskas,
truskavietis, kalbasi
su truskaviete
Stase Petrulaitiene
apie pasikeitimus
jų gimtinėje

Truskavos kultūros
centras ir seniūnija

Mokytoja
Cecilija Miknevičiūtė
prie savo namų.
2012 m.
K. Driskiaus
nuotraukos
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Truskavos bibliotekoje pradinių klasių mokiniai ir vasarą dirba
kompiuteriais. K. Driskiaus nuotr.

Paminklas 1918 m. kariams savanoriams, Sibiro tremtiniams
ir partizanams Truskavoje. K. Driskiaus nuotr.
Paminklas žuvusiems partizanams: Banioniui, Petrui Varnui
ir visiems, žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę –
Truskavoje
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ūkio padargai. Klojimuose buvo ir peludės pelams supilti. Sodybose buvo obelų
ir kriaušių sodeliai, auginami vaiskrūmiai, vyšnios, stovėjo bičių aviliai. Sodybos
gerai, gražiai ir turtingai atrodė.
Senoji Truskava nuėjo į praeitį, palikusi garbingą ir ryškų pėdsaką jos istorijoje, išauginusi narsių sūnų ir dukterų, pasiaukojamai kovojusių ir atidavusių
savo gyvybę už Laisvę ir Nepriklausomybę, davusi Lietuvai didelį būrį kovotojų,
švietėjų, mokytojų, agronomų, inžinierių ir kitų specialistų. Dalį jų jau priglaudė
Truskavos smėlio kalnelis, kitų palaikai ilsisi kitose Lietuvos vietose ir net tolimajame Sibire.
Dalis senųjų truskaviečių ir dabar dar tebedirba gimtojo krašto gerovei,
stato naujas mokyklas, naujus namus, taiko savo darbe naujausias technologijas.
Ir visada prisimena savo krašto didvyrius, gyvenimą paaukojusius už mūsų
Tėvynės laisvę ir Nepriklausomybę.

Literatūra
Dundulis B. Lietuva Napoleono agresijos metais (1807–1812), Vilnius,
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2. Kinderis I. Truskava ir jos apylinkės (rankraštis).
3. Kostkevičiūtė I. Vincas Svirskis, Vilnius, 1966.
4. Lietuva 1918–1938, leidinys 20 metų Lietuvos Nepriklausomybės
sukakčiai paminėti, Kooperacijos bendrovė „Spaudos fondas“, 1938.
5. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, 1981, Vilnius, t. 3.
6. Maksimaitienė O. Lietuvos sukilėlių kovos 1863–1864 m., Vilnius, 1969.
7. Miknevičius P. Truskavos apylinkės (rankraštis).
8. Sliesoriūnas F. 1830–1831 metų sukilimas Lietuvoje, Vilnius, 1974.
9. Tyla A. 1905 metų revoliucija Lietuvos kaime, Vilnius, 1968.
10. Truskavos jaunųjų ūkininkų būrelio laikraštėlis „Jaunųjų baras“
(šapirografuotas), 1936, nr. 6–8, 1937, nr. 3–4.
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Uliūnų istorija
Vytautas Adomaitis
Uliūnų simbolis –
trys pušys, augusios
senkapio teritorijoje.
Manoma, kad čia
buvo kūrenama
Amžinoji ugnis.
Iš asm. archyvo

Mūsų krašte vyrauja lygumos. Tik kai kuriose vietose iškyla neaukšti
kalneliai. Didelių upių ar ežerų taip pat nėra. Todėl gyvenvietės šiame krašte
įkurtos pakelėse. Važiuodami keliu iš Ramôgalos į Pånevėžį, pastebime Rímaisus,
Bãrklainius, Šílagalį, Užùbalius, Uli¿nus...
Uliūnai pirmą kartą paminėti 1372 m. Livonijos ordino kronikose.
Uliūnai, kaip ir visa Aukštaitijâ, formaliai buvo pakrikštyti 1378 m., bet
gyventojai net iki XVIII a. pabaigos laikėsi senųjų papročių, o laidojimo tradicijos tapo krikščioniškos nuo XVII a. Tą liudija įkapės. Tyrinėjant senkapius rasta
įvairių šalių pinigų, peilių, kirvių, žiedų, žalvarinių papuošalų ir kt. Panevėžio
kraštotyros muziejuje yra mokytojo P. Bliumo nuotrauka, kur užfiksuota sena
liepa prie Lepšių pradinės mokyklos. Prie medžio – aukuro pamatai – mirusiųjų
deginimo vieta. Nekyla abejonių, kad čia aukštaičiai atlikinėjo religines apeigas.

Literatūra

1.
2.
3.
4.
5.

Lietuviška enciklopedija, Kaunas, AB „Varpas“, 1933–1936.
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Nuo XVIII a. pabaigos Lietuva tapo Rusijos imperijos Šiaurės vakarų
kraštu. Rusija vykdė aktyvią rusinimo politiką. Po sukilimų į ištremtų ūkininkų
ūkius stengėsi atkelti rusus, statyti cerkves. Uliūnų krašte, kaip ir visoje Rusijos
imperijoje, jaunimas buvo gaudomas ir vežamas į kariuomenę. Kad nepakliūtų
žandarams į rankas, jaunuoliai slapstydavosi. Uliūnuose atsirado jaunuolių, kurie keliaudavo į Rýgą, Peterbùrgą, Odêsą ir kitus miestus. Ten gaudavo darbo,
išvengdavo rekrūto dalios. XIX šimtmečio pabaigoje prasidėjo gausi emigracija į
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Ameriką. Kadangi išvažiuoti iš Rusijos buvo draudžiama, tai jaunuoliai duodavo
pinigų vedliams, kurie papirkdavo sienos sargybinius, ir tie pervesdavo per sieną
į Pr¿siją. Ten emigrantus perimdavo kiti žmonės ir nugabendavo į uostą. Taip
daugelis pabėgėlių pradėdavo tolimą kelionę į Ameriką. Ten laukdavo kiti išbandymai. Amerika visų emigrantų nepriimdavo. Pirmiausia jie pakliūdavo į „ašarų
salą“, kur buvo registruojami.
XIX a. įvyko du sukilimai – 1831 m. ir 1863 m. Didžiausias laimėjimas
buvo 1918 m. Lietuvos valstybės atkūrimas.
Visas XIX a. paženklintas rusinimo ir lenkinimo ženklų. Kai kurie istorikai
netgi mano, kad jei Lietuva nebūtų buvusi Rusijos sudėtyje, lenkai per dvarus ir
bažnyčią būtų sulenkinę lietuvių tautą.
Prie Uliūnų krašto žmonių sąmoningumo kėlimo prisidėjo ir pradėjusi
plisti slaptoji spauda. Nors sulenkėjusi bažnyčia stengėsi lenkinti žmones, tačiau
visuomenės pasipriešinimas buvo gana aktyvus. Atsirado daug lietuvių kunigų,
kurie priešinosi lenkinimui. Ypač XIX a. antrojoje pusėje lietuviai kunigai buvo
labai patriotiškai nusiteikę. Jų vaidmuo atkuriant Nepriklausomybę buvo didžiulis.
Nebuvo priešiški vietiniams gyventojams ir Bistrãmpolio dvarininkai. Dvarininkė
už žemuoges duodavo vaikams pinigėlių ir saldainių, o už supimą sūpuoklėse
mokė rašto. Todėl galima sakyti, kad pirmosios rašto mokytojos buvo dvarininkaitės. Dvaras slėpė darbininkus, kad jie nepatektų į rekrūtus. Vieną net aprengė
panelių drabužiais, su karieta išvežė, paslėpė.
Pirmasis pasaulinis karas sukrėtė Europą. Palietė jis ir Uliūnų kraštą. Praeinantis frontas nuskurdino žemės ūkį. Ypač kentėjo gyvuliai. Vokiečių kariai,
apsistoję Panevėžyjê, rengdavo išvykas į kaimus, nušautus gyvulius veždavosi
maistui. Kad apsaugotų savo gyvulius, uliūniečiai prie Panevėžio kelio statydavo
budėtojus, kurie sutartais ženklais pranešdavo apie vokiečių artėjimą. Gavę žinią
ūkininkai gyvulius išvesdavo į slaptas vietas.
Susilpnėjus kariaujančioms valstybėms Lietuvoje susidarė palankios sąlygas
atkurti Nepriklausomybę. Tuo pasinaudojo Lietuvos šviesuoliai. 1918 m. vasario
16 d. Vilniuje, vadovaujami Jono Basanavičiaus paskelbė atkuriantys nepriklausomą Lietuvą.

Žengė broliai savanoriai
Tačiau Nepriklausomybės paskelbimas neatnešė visiškos laisvės, reikėjo dar
nueiti sunkų tikros Nepriklausomybės atkūrimo kelią. Pasakojama, kad susirinkę
Barklainių kaimo gyventojai nusprendė ginti savo laisvę. Jie matė, kaip atvirai
plėšikauja svetimos kariuomenės, kaip naikinamas turtas ir žmonės. Susirinkę vyrai
atrodė labai vargingai. Daugelis neturėjo net padoraus apavo ir drabužių, tačiau
širdyje ruseno laisvės troškimas, noras apginti savo kraštą. Ne veltui daugelis
istorikų savanorius įvardija ne vien kaip karius, bet ir kaip tikrus savo tėvynės
patriotus, laisvės nešėjus, naujos Lietuvos kūrėjus.
Tuo metu Lietuvą teriojo bolševikai, bermontininkai ir lenkai. Ginti Tėvynės išėjo 37 Uliūnų krašto vyrai. Žuvo barklainietis 17-metis Antanas Valonis ir
Stasys Žostautas. Uliūniečiai kartu su ramygaliečiais išvijo bolševikus į šiaurę.
Tarp savanorių buvo Kazimieras Masiliūnas iš Bistrãmpolio, būsimasis Lietuvos
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Respublikos švietimo viceministras. Kazys Kiškūnas raitas su balta vėliava apsaugojo Uliūnų kaimą nuo apšaudymo, savanoriams buvo išdalyta Karaliavo dvaro
žemė. Taip atsirado Šatrėnų ir Dūmlaukių kaimai.
Tarpukaris Uliūnuose. Pasibaigus karui, Uliūnų krašto žmonės kilo naujam
gyvenimui. Jis pasireiškė visur: ir ekonominėje, ir dvasinėje veikloje. Kadangi prieš
tai vykęs rėžinis žemės padalijimas buvo neveiksmingas, prasidėjo gerai apgalvota
žemės reforma. Kaimai buvo skirstomi į vienkiemius, žmonės statėsi namus, kirto
krūmus, rovė kelmus, kad tik daugiau žemelės turėtų. Džiaugėsi, kad nereikia
lakstyti po rėžius, kad gyvuliai čia pat. Valstybė rėmė ūkininkus, lengvatinėmis
sąlygomis buvo duodamos paskolos įsigyti inventoriui, galvijams, skiriama miško
trobesiams statyti. Tuo laikotarpiu labai suklestėjo bendruomeniškumas, talkos,
išaugo seniūno, agronomo autoritetas.
Statydami trobesius ūkininkai neapsieidavo be talkų. Talkos buvo tas variklis, kuris didino darbų spartą. Tada per palyginti labai trumpą laiką buvo
pastatyta daug ūkininkų sodybų, smarkiai pakilo žemės ūkio produktyvumas.
Prieš Antrąjį pasaulinį karą žemės ūkio ekonominiai rodikliai beveik susilygino
su Vakarų Europos valstybių.
Tarpukariu tęsiant senas liaudies tradicijas sparčiai vystėsi įvairūs amatai,
liaudies talentas išsiskleidė įvairiomis spalvomis.
Radosi daug medžio meistrų, kurie dailiai statė trobesius, dažnai papuošdami
juos vainikais, dekoratyviniais elementais. Sodybos kurdavosi gražesnėse vietose,
t. y. ant kalniukų, prie miškelių. Tačiau
jeigu miškas buvo toliau, stengėsi žemę Uliūnų klojimo teatro aktoriai. Paskutinėje eilėje
apželdinti vaiskrūmiais ir medžiais.
(dešinėje) stovi būsimasis tremtinys Bronius
Kadangi pirktiniai daiktai buvo Ulys; pirmoje eilėje (ketvirta dešinėje) sėdi
gana brangūs, tai uliūniečiai daug ką Emilija Šulčiūtė. 1926 m. Iš asm. archyvo
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pasigamindavo patys. Taip susiformavo meistrų luomas, kuris užsiiminėjo baldų
ir kitų rakandų gamyba, krosnių mūrijimu, tvartų krėtimu.
Tęsiant senas liaudies tradicijas toliau vystėsi audimo menas. Tikriausiai
nebuvo nė vienos sodybos, kuri neturėtų audimo staklių. Audžiama buvo nuo
ploniausių drobių iki storiausio milo audeklų. O kur dar puikūs raštuoti rankšluosčiai, gražiosios lovatiesės, kiti audiniai, įvairūs siuvinėti rankdarbiai! Kraštas
veržte veržėsi į turtingesnį ir šviesesnį gyvenimą.
Suklestėjo ir darželių tradicija. Spalvingas ir gražus gėlynas buvo kiekvienos
moters garbės reikalas. Negalima teigti, kad visapusiškas amatų suklestėjimas atsirado tik tarpukariu. Tai buvo šimtametė mūsų tautos tradicijų tąsa. Tačiau ilgą
laiką užguita ir okupuota mūsų tauta neturėjo galimybių išskleisti savo talentų.
Be visų gerų darbų, tarpukariu vyko ir pelkėtų teritorijų nusausinimas.
Griovius kasdavo rankomis. Tam reikalui valstybė skyrė daug lėšų. Vyrai buvo
patenkinti, nes už darbą gerai mokėjo.
Pasiekti stebėtinai gerų ekonominių rodiklių tarpukariu padėjo geras valstybės administravimas ir kooperacija. Įsikūrė daug stambių bendrovių: „Maistas“,
„Lietūkis“, „Pieno centras“. Tai buvo tikri kooperatyvai, visas ekonominis ciklas
buvo vienose rankose, t. y. nuo gaminių perdirbimo iki realizacijos. Nebuvo išrinktųjų, pelną dalydavosi visi. Tai davė ypač greitą ekonominį efektą.
Tačiau nereikia manyti, kad uliūniečiams tarpukario gyvenimas buvo rožėmis klotas. Gerų rezultatų ūkininkai pasiekdavo tiktai sunkiu darbu ir išmanymu. Reikėjo atliekant įvairius darbus tarpusavyje bendrauti, tartis, aiškintis.
Taip vystėsi bendravimo tradicijos, suėjimai. Žmonės susėsdavo ir ant ežios, ir
prie alaus ąsotėlio vestuvėse, atlaiduose ir kitur pabendrauti. Tad išsikėlimas į
vienkiemius ugdė žmonių savarankiškumą, individualumą. Tai buvo visai kas
kita negu gyvenant kaime, kur visa gatvė (ulyčia) buvo kaip ant delno. Žodžiu,
išsikėlimas į vienkiemius žmonių gyvenimą pakeitė ir ekonominiu, ir kultūriniu
požiūriu. Ypač buvo vertinamas darbštumas, sąžiningumas. Vaikai augo darbščiose
šeimose, pasižymėjo kuklumu, paslaugumu ir pagarba vyresniesiems. Tokie jie
užaugo, išėjo į gyvenimą, nešdamiesi tėviškę savo širdyje. Jie gėdos savo kraštui
niekada nepadarė.
Kalbant apie gyvenimą Uliūnų krašte iki kolektyvizacijos, reikėtų paminėti
ir tokius kaimo įvykius, kaip kūlimą, vestuves, atlaidus ir vardadienius.
Kūlimas prasidėdavo nuėmus derlių ir tęsdavosi apie porą mėnesių. Tai
labai pagyvindavo kaimiečių kasdienybę, nes prie kūlimo reikėdavo apie dvidešimt žmonių. Todėl, norėdamas sulaukti talkos, privalėdavai pats padėti kitiems.
O kai susiburdavo daugiau žmonių, atsirasdavo galimybė bendrauti, juokauti,
save parodyti, į kitus pasižiūrėti. Vyrai demonstruodavo jėgą, pakabindami ant
šakių didesnius šiaudų kūlius ir kraudami juos į stirtas. Stirtų krovėjai turėdavo
šiaudus taip sudėti, kad vanduo nubėgtų ir šiaudai liktų sausi. Stirtos daugiausia
stovėdavo iki pavasario ir buvo naudojamos pakratams. Paprastai į stirtas kraudavo žieminių javų šiaudus. Vasarinių javų šiaudai buvo kraunami į klojimą ir
naudojami gyvuliams šerti, dažnai permaišomi su šienu.
Įdomus ir atsakingas per kūlimą buvo leidėjo darbas. Ant staliuko šalia
leidėjo paprastai dirbdavo dvi moterys, kurios išskleistą javų pėdą paduodavo
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leidėjui. Jis gražiai, lygiai išskleisdavo pėdą ir leisdavo į barabaną. Leidėjo darbas
buvo ne tik atsakingas, bet ir pavojingas. Yra pasitaikę atvejų, kai šiaudai įsukdavo ranką į barabaną, ją smarkiai sužeisdavo.
Vieni versdavo javų pėdus iš galo, eidavo ant staliuko, atkasdavo pelus ir
nešdavo juos į peludę. Kiti tvarkydavo iškultus grūdus. Darbo užtekdavo visiems.
Paprastai per kūlimą susirinkdavo ir vaikų, kuriems labai įdomu būdavo pasižiūrėti, kaip vyksta darbas, patiko šokinėti ant šiaudų, klausyti motoro plepsėjimo
ir mašinos ūžimo.
Po kūlimo dažniausiai prasidėdavo tikra puota. Paprastai šeimininkas stengdavosi padaryti kuo geresnio miežinio alaus, o šeimininkė paruošdavo skanių
valgių. Pavalgę ir išgėrę talkininkai dainuodavo ir kalbėdavosi. Tokia puota tęsdavosi iki pusiaunakčio.
Uliūnų krašte ir vestuvės buvo svarbus įvykis. Žmonės paprastai žinodavo,
kas kur važiuoja, kas piršlys, kaip susitardavo dėl kraičio. Kunigas paskelbdavo,
kas ir kada tuokiasi. Į vestuvių ruošimąsi įsitraukdavo jaunikių giminės, pamergės,
pabroliai ir kaimų bendruomenė. Važiuodavo į bažnyčią gerais arkliais, pasikinkę į brikas, arkliams ant kaklo užkabindavo varpelius. Vaizdas būdavo gražus.
Grįžtantiems iš bažnyčios kelią užstodavo pastatyti vartai (broma), du staliukai
prie kelio, kur vykdavo mažosios vaišės, o pabroliams reikėdavo išsipirkti už
pravažiavimą gėrimais ir saldainiais. Taip pat reikėdavo mokėti gerai kalbėti, nes
juokų netrūkdavo. Apie vestuvių šaunumą žmonės spręsdavo pagal pastatytų
bromų kiekį. Prie jaunosios namų vėl stovėdavo broma, vyko jaunųjų tėvų sutikimas, sveikinimo kalbos, įvairūs bandymai, stalo išpirkimas, nes stalas būdavo
užimtas netikrų jaunųjų. Juos reikėdavo dovanomis ir kalbomis išvyti iš užstalės.
Paprastai Uliūnų krašte vestuvės tęsdavosi dvi dienas pas jaunąją ir tiek pat dienų
pas jaunikį. Į šokius kieme rinkdavosi ir nekviestų svečių. Daugiausia jaunimas
ateidavo pasišokti. Paprastai juos vaišindavo alumi ir užkandžiais.
Šeštinės ir Apvaizdos – Uliūnų atlaidai. Kadangi šventės buvo švenčiamos
gegužės mėnesį, tai būdavo tarytum gamtos atgimimo šventė. Švęsdavo ne tik
parapijiečiai, bet atvykdavo ir iš tolimų vietovių daug žmonių. Dažniausiai tai
buvo artimesni arba tolimesni giminės, maldininkai. Jau maždaug prieš porą valandų visi keliai, vedantys į Uliūnus, prisipildydavo žmonių. Pirmieji pasirodydavo
pėstieji, tarp jų įsimaišydavo važiuojantieji arkliais, bet tai būdavo dažniausia tik
tie, kurie važiuodavo lėčiau, pasikinkę darbinius arklius.
Po to pasirodydavo šaunesni važnyčiotojai, pasikinkę geresnius arklius,
dažnai sėdėdavo brikelėse (bričkose). Paskutiniai atidundėdavo, dažniausiai eržilus
(drigantus) pasikinkę, su bričkomis liumpsėdami pravorniausi atlaidų dalyviai, kurių
tikslas būdavo ne tik save parodyti, bet ir pasidairyti nuotakos, parodyti savo
brikelę, šaunų žirgą, išmokytą atsistoti ant užpakalinių kojų ir smagiai nusižvengti.
Atskirą grupę sudarydavo dviratininkai. Tada dviračiai buvo gana brangūs, ne
visi galėdavo nusipirkti.
Per Mišias vyresnieji maldininkai sueidavo į bažnyčią, o jaunesnieji susiburdavo šventoriuje. Pasibaigus Mišioms prasidėdavo spaceras. Merginos ir vaikinai
eidavo ratu kaimo gatve nužiūrinėdami vieni kitus. Tai buvo savotiškos žvalgytuvės.
Jaunimas ieškodavo sau tinkamos poros. Tai tęsdavosi ilgokai. Į atlaidus atvykdavo
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nemažai įvairiausių prekių pardavėjų. Daugiausia prekiaudavo saldainiais, riestainiais, limonadu, bažnytiniais reikmenimis. Netrūkdavo ir ubagų. Dažniausiai tai
būdavo profesionalūs ubagai, kurie giedodavo giesmes ir stengdavosi sugraudinti
maldininkus, kad kuo daugiau pinigų įmestų jiems į kepurę. Būdavo ir tikrai
nelaimingų žmonių, kurie vargingai gyveno ir norėdavo gauti žmonių paramą.
Po Mišių žmonės susirasdavo savo gimines. Juos pasikviesdavo pas save
į namus pasivaišinti, pabendrauti, dažnai vykdavo ir šokiai, jeigu susidarydavo
didesnė žmonių grupė, turėdavo muzikantą.
Vakarop prasidėdavo gegužinė. Čia rinkdavosi jaunimas ir šiaip mėgėjai
pasišokti. Šokiai, dainos ir žaidimai dažnai užsitęsdavo iki aušros.
Tarpukariu ir dar ilgai po karo Uliūnų krašte gimtadieniai nebuvo švenčiami, švęsdavo tik vardadienius. Buvo susiformavusi tradicija varduvininką
pasveikinti slaptai. Nupindavo vainiką ir varduvininkui nežinant prikaldavo prie
durų. Jeigu pamatydavo, kas prikala vainiką, tai būdavo aišku, ką kviesti vaišių,
o jeigu nežinodavo sveikintojų, tai reikėdavo išsiaiškinti, kas tai padarė. Tai buvo
savotiškas žaidimas. Paprastai greitai sveikintojus išsiaiškindavo ir pakviesdavo
vaišių. Pasitaikydavo, kad taip ir likdavo neaišku, kas pasveikino.
Okupacija. Uliūnų krašto palyginti greitą vystymąsi sustabdė 1940 m. birželio 15 d. prasidėjusi sovietų okupacija. Raudonoji armija, įžengusi į Lietuvą,
stengėsi užimti strategines vietas ir didesnius miestus. Pirmiausia okupantai puolė
plėšti bankus, karinius sandėlius, techniką, t. y. viską, ką galima išvežti į Rusiją.
Ko negalėdavo išsivežti, dažnai sunaikindavo.
Taip pat buvo stengiamasi suimti kuo daugiau protingų, savo kraštui atsidavusių žmonių. Kartu su kariuomene atvykę saugumo daliniai savo patirtį,
naikinant šviesuomenę, perkėlė į nedidelę Lietuvos teritoriją. Lietuvos komunistai,
kurių apie 80 proc. sudarė žydų tautybės Lietuvos piliečiai, tapo paklusnūs svetimos valstybės valios vykdytojai.
Pirmoji Uliūnų krašto auka tapo Panevėžio berniukų gimnazijos auklėtinis
Simonas Ulys iš Kučiÿ kaimo. Jis žuvo lageryje, jo palaidojimo vieta nežinoma.
Iš viso net 40 šio krašto patriotų patyrė komunistinį pragarą. Ne visi ištvėrė kančias, badą ir šaltį. Kitų kauleliai dūli tolimoje šiaurėje. Buvo numatyta iš Lietuvos
ištremti apie 75 proc. gyventojų. Archyvuose yra išlikęs dokumentas su Antano
Sniečkaus ir Justo Paleckio parašais, patvirtinančiais šį faktą. Planuota ištremti
beveik visus lietuvius. Tačiau okupantai, matyt, apskaičiavo, kad nesugebės greitai
išgabenti tiek žmonių, todėl nusprendė šaudyti juos vietoje. Atvykę rusų kareiviai
Uliūnų kalne pradėjo kasti duobes apie 7 m ilgio, 4–5 m pločio, 2–3 m gylio.
Tačiau prasidėjęs karas sutrukdė įvykdyti sovietinių okupantų kėslus.
1940–1941 m. okupacija ekonominiu požiūriu didelės įtakos neturėjo, tačiau
dvasiškai žmonės buvo labai paveikti. Jie suprato, kad tai baisi brutali jėga, kuri
nepaiso jokių moralinių principų siekdama tikslų.
Prasidėjęs karas buvo savotiškas palengvėjimas. Uliūniečiai tikėjosi, kad vėl
Lietuva bus nepriklausoma, prasidės geresnis gyvenimas. Tačiau jų svajonėms
nebuvo lemta išsipildyti.
Apie uliūniečių nuotaiką liudija liaudyje paplitęs ketureilis:
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Paminklas Simonui Uliui, pirmajai Uliūnų pasipriešinimo sovietų
okupacijos aukai. Juozas Ulys, jo brolis, stovi kairėje, Albertas Ulys,
kitas jo brolis, stovi dešinėje. Paminklo autorius – Kazimieras Paleckas
Uliūnietis tremtinys Kazimieras Gataveckas (pirmas kairėje) Sibire dirbo
traktorininku. Gataveckų šeimą į Sibirą išvežė 1948 m. Grįžo į Lietuvą
1958 m. Iš asm. archyvo
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Uliūnietė Genė Rokaitė (antra dešinėje) Sibire atlieka malkų ruošimo
darbus. Ji rašė: „Tėvynėje medžiai jau sprogsta, purienos skleidžia
pirmus žiedus, o čia, Sibire, sniegas visur boluoja. Mūsų jaunystės
žiedai vysta taigoje“. 1955 m. balandžio 2 d. Iš asm. archyvo

Uliūnientis Simas Račiūnas, poetas, tremties metus praleido Sibire,
Rešotų lagerio karceryje. „Iš čia, iš beribių Sibiro platybių, nelyginant
kaip paukštis iš narvo verždamasis į tolimą Lietuvėlę, ligi ašarų pajunti,
kokia ji brangi ir miela“. O tėviške mano, brangi Lietuva, o kaip aš
tavęs išsiilgau,“ – rašė jis.
Simo Račiūno poezijos rinkinys „Vyturiai sparnais išsukinėtais“ –
„... itin meniškai vertinga kūryba <...> Turime prisiimti pareigą
pažymėti nutrauktą jų skrydžių trajektoriją.“ (Viktorija Daujotytė)
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Uliūnietis Kazimieras Čiplys, į Sibirą ištremtas
1948 m. gegužės 26 d., prie barako. Į Lietuvą
grįžo 1956 m.

Paminklinis akmuo partizanams Uliūnuose.
Iš asm. archyvo
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Vienas baltas, kitas raudonas,
Trečias rudas kaip šuva,
Neatskirsi tu, brolyti,
Kur Berlynas, kur Maskva.

Vokiečių okupacijos metu Uliūnų krašto ūkininkams gyvenimas pasunkėjo.
Visas vadovavimo pozicijas užėmus vokiečiams, buvo uždėtos duoklės maisto
produktais, prasidėjo priverstinis žmonių gaudymas ir vežimas darbams į Vokietiją.
Į stambesnius ūkius ir dvarus nuolat atvykdavo gyventi vokiečiai. Į Bistrampolio
dvarą atvyko vokietis, jis ėmė vadovauti dvarui, jautėsi šeimininkas, nes vokiečių
buvo numatyta Påbaltijo šalis įtraukti į Vokietijos sudėtį, o vietinius gyventojus
iškelti toliau, į Rusiją. Frontui priartėjus, vokietis iš Bistrampolio dvaro susirinko,
kas geriausia, prisirišo prie ratų gyvulius ir iškeliavo.
Antrą kartą užeinant rusams žmonės jau žinojo, kas laukia, tačiau palikti
savo namų nenorėjo. Tiktai vienas kitas pasitraukė su vokiečiais.
Pokaris. Pokariu valstiečių gyvenimas labai pablogėjo. Kadangi Rusijoje
siautė badas, buvo reikalaujama atiduoti daug maisto produktų. Jeigu atiduodavai
viską, tai dažnai uždėdavo duoklę papildomai. Jeigu negalėdavai atiduoti visos
pyliavos, būdavai realus kandidatas į Sibirą. Todėl žmonės kaip įmanydami stengėsi atsiskaityti. Būdavo atvejų, kai prievarta atimdavo gyvulius ir javus. Tačiau
ir sunkiai besiverčiantys valstiečiai šiaip taip pragyvendavo ir mažai kas badavo.
Vyko puotos, vestuvės ir kitos šventės. Savaitgaliais jaunimas linksmindavosi
vakarėliuose, į kuriuos užsukdavo pasišokti ir partizanai. Mažai buvo prasigėrusių, nes žmonės gerdavo miežinį alų, kai kada išsivarydavo ruginukės. Dvasiškai
taip pat nebuvo palūžę. Žinoma, buvo ir vienas kitas labiau mėgstantis išgerti,
tačiau jų buvo labai mažai. Visi žinojo, kad jeigu nepasirūpinsi savo ūkiu, tai
badausi. Jokios paramos valstybė neduodavo ir nesvarbu, kiek turi metų, pensijų
nemokėdavo.
Rezistencija. Komunistai per radiją Amerikos vardu skleidė melagingą informaciją, kad greitai Lietuva bus išvaduota. Tačiau tai buvo melas. Saugumiečiai
norėjo, kad kuo daugiau jaunimo išeitų į mišką ir kaip liaudies priešai būtų
sunaikinti. Taip atsirado pretekstas tremti žmones į Sibirą. Žodžiu, buvo užmaišyta iš pasiutusių miltų pasiutusi košė... Stalininis režimas turėjo didelę patirtį
naikinant tautas ir žmones. Jis ne tik naikino piliečius, bet ir sėjo didelę baimę,
kiršino žmones. Vienas kito sekimas ir skundimas tapo norma. Visuomenė buvo
naikinama ir demoralizuojama.
Reikia pasakyti, kad partizanų kova nebuvo betikslė. Keletą metų Lietuvoje
buvo dvi valdžios. Dieną valdydavo okupacinė valdžia, o naktį partizanai. Keletą
metų iš Rusijos į Lietuvą nevyko kolonistai, nes bijojo partizanų. Todėl jie ir
patraukė į Latviją ir Estiją, kur rezistencija buvo silpnesnė.
Šitas tragiškas Lietuvai periodas tęsėsi iki Stalino mirties. 230 darbščių, labai
savo žemę mylinčių uliūniečių užkaltuose vagonuose buvo išvežti į tremtį. 123
partizanai paguldė galvas kovoje už laisvę. Praėjus daug metų po partizaninio
judėjimo pabaigos pasigirsta įvairiausių vertinimų. Aišku, kad pasitaikė visko.
Juk vyko įnirtinga kova su didele valstybe, okupavusia nedidelį kraštą. Okupacija
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Uliūnų partizanai. Sėdi: Pranas Mažeika, Juozas Kučys; stovi Jonas
Grigaliūnas. Iš A. Ulio knygos „Uliūnai“

Uliūnų partizanas, ryšininkas Kazimieras Balčiūnas (1917 03 07–
1945 09 17). Iš A. Ulio knygos „Uliūnai“
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pažyma
dėl Kazimiero Balčiūno pripažinimo kariu savanoriu. 1999 02 17

buvo nepaprastai žiauri, visiškai nepaisanti žmonių interesų. Tai buvo fizinis ir
dvasinis žmonių naikinimas, o kovojantys partizanai buvo ta jėga, kuri žmonėms
padėjo išsaugoti viltį, kad visa tai kada nors pasibaigs. Viltį turėjo Lietuvos visuomenė, tremtiniai, kaliniai ir kiti geros valios piliečiai. Tai atsispindėjo pokario
dainose, pasakojimuose apie partizanų žygdarbius, skaudžiuose prisiminimuose
apie išniekintus partizanų kūnus.
859

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

Komunistinė ideologija, visokeriopai diegiama į žmonių sąmonę, buvo
tas nuodas, kuris griovė mūsų krašto
kultūrą, tradicijas, stengėsi sunaikinti pagarbą savai istorijai, viskam, kas
daug šimtmečių mūsų tautos kartų
buvo taip puoselėta.
Kolektyvizacija. Didžiausi vargai
mūsų krašte prasidėjo, kai žmonės per
prievartą buvo priversti rašyti prašymus
į kolūkį. Buvo elgiamasi labai paprastai:
uždėdavo tokią duoklę, kurios negalėdavo atiduoti. O kas neatiduoda, – kaip
liaudies priešą tremia į Sibirą.
Kolektyvizacija buvo organizuota
labai nemokšiškai. Nebuvo nei didesnių
tvartų, nei sandėlių grūdams, nei kitokio
padėjimo. Tvyrojo didžiulė netvarka.
Labiausiai dėl to kentėjo gyvuliai. Trūko
pašarų. Karvės nebegalėdavo atsistoti. Jas keldavo, pririšdami su virvėmis Paminklas žuvusiems Uliūnų partizanams ir jų
prie balkių. Negalėdami išmaitinti ar- rėmėjams. Iš asm. archyvo
klių, juos veždavo lesalui į viščiukų
peryklas. Žmonės už metų darbadienius gaudavo trupinius: apie maišą prastų javų,
kurių turėdavo užtekti metus. Daug kas iš graužaties pradėjo smarkiau gerti įvairų
„šamarlaką“. Alų darydavo iš cukrinių runkelių, degtinę – iš melaso. Kaip kas išmanydavo... Kadangi reikėjo išgyventi, tai ieškodavo įvairiausių išeičių. Stengdavosi
savo sklype užsiauginti kuo daugiau daržovių, vaisių. Beveik visi laikydavo karvę
ir kiaulę, o jei ko trūkdavo – vogdavo iš kolūkio. Bet vogimu to nevadino, pakeitė
įmantriu žodžiu – kombinavimas. Taip nuo gilios senovės darbšti ir sąžininga tauta
virto kombinatoriais. Tas veiksmas dažnai baigdavosi ne kaip. Įkliuvusius kolūkiečius
sodindavo į cypę. Nemaža ten pabuvojo, tačiau vis tiek kombinuodavo. Nebuvo
kitos išeities, reikėjo išgyventi. Taip tęsėsi maždaug nuo 1949 m. iki 1959 m.
Tuo laikotarpiu pasikeitė daug pirmininkų. Prie Uliūnų kolūkio buvo prijunginėjami kiti, mažesni, kolūkiai, tačiau rezultatai nuo to negerėjo. Vadovaudavo įvairūs instruktoriai iš Panevėžio, kurie neturėjo jokio supratimo apie žemės
ūkį. Pirmininkai taip pat būdavo atvežtiniai. Visa gamyba laikėsi tiktai darbščių
kolūkiečių darbu. Jie, galima sakyti, be užmokesčio triūsė laukuose ir fermose.
Apie 1955–1956 m. Panevėžyje prasidėjo stambios statybos, imta taisyti kelius.
Gero žvyro arti miesto nebuvo, todėl valdžia leido netyrinėtą senkapį negailestingai ardyti, o žvyrą pardavinėti. Tai daryti pradėta pirmininkaujant Dimitrijui
Zverevui. Pradėjo ardyti arčiau kelio esantį XIII–XIV a. kapinyną, turtingiausią
laikų pagonybės radinį. Spėjama, kad čia galėjo būti ir degintų kapų. Teisybės
dėlei reikia pasakyti, kad vadovaujant Dmitrijui Zverevui buvo ne tik ardomas
kapinynas, bet pradėta rūpintis ir ekonominiais reikalais. Tai buvo bene vienintelis
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ūkio vadovas, kuris klausdavo žmonių nuomonės. Žvyro pardavimas taip pat
davė daug pelno. Tai padėjo jam per trumpą laiką sureguliuoti ūkinius reikalus
ir išvesti kolūkį į pirmaujančių ūkių gretas. Pradėjo didėti kolūkiečių pajamos,
gyvenimas darėsi šviesesnis.
Ėjo metai, ekskavatoriai veržėsi vis aukštyn į kalnelį, mėtė jau XV–XVI a.
žmonių kaulus ir įkapes, jas rinkdavo vaikai.
Nepavyko išgelbėti to mažo gabalėlio žemės. Kultūros ministerija leido viską
sunaikinti. Žvyras buvo brangesnis už išėjusius Anapus.
Ozo vietoje nuo Ramygalos iki Panevėžio liko tik gyvos žemės žaizdos:
karjerai, griūtys, pelkės.
Uliūnai 1960–1990 m. 1960–1990 m. – laikotarpis, kai kolektyvinis darbas
įgavo sisteminių bruožų. Palaipsniui gerėjo technikos naudojimas. Galima sakyti,
kad, mažėjant žmonių kaime, mechanizatoriai tapo pagrindiniai darbininkai. Ypač
jų darbas buvo alinantis pavasarį ir rudenį. Užėjus darbymečiui jie dirbdavo
nuo aušros iki sutemos. Reikėdavo apdirbti ir savo sklypus, padėti kaimynams.
Darbas su technika, kurios vibracija buvo didelė, labai kenkė sveikatai. Laukų
tręšimas ir purškimas buvo atliekamas nesilaikant saugumo technikos reikalavimų,
neturint tam reikalingos įrangos, todėl daugelis mirė net nesulaukę pensijos. Tie,
kurie sulaukė pensijos, dažniausiai buvo invalidai. Prie visų blogybių prisidėjo ir
paplitęs gėrimas. Daugiausia gerdavo vadinamąjį „rašalą“, t. y. spirituotas sultis,
labai kenksmingas sveikatai. Gydytojai stengėsi aiškinti tokio gėrimo žalą, bet
mažai kas klausė. Taip degradavo daug darbščių žmonių.
Tuo laikotarpiu Uliūnų krašte buvo pastatyta daug fermų, jose buvo ruošiamas maistas didiesiems Rusijos miestams. Tuolaikinė valdžios politika buvo labai
keista. Kadangi rublis nebuvo konvertuojama valiuta, tai javus Rusija pirkdavo už
auksą, daugiausia iš JAV ir Kanados. Lietuvoje išaugintų javų išmaitinti gyvuliams
neužtekdavo, tai tuos „paauksuotus“ javus veždavo į respublikas, sugebėdavusias
išauginti raguotųjų galvijų ir kiaulių. Ekonomistai daug kartų aiškino tuometei
valdžiai, kad, atidavus kaimiečiams tą turtą, kurį išveždavo į užsienį, būtų išspręstas maisto klausimas. Tačiau jų niekas neklausė. Iki pat Sovietų Sąjungos
žlugimo auksas ir nafta keliavo į svetimas šalis.
Uliūnų krašto fermos buvo mechanizuotos prastai, reikėjo daug rankų darbo. Tai nedaug lengvesnis darbas už traktorininkų. Daugelis fermos darbuotojų
susirgdavo įvairiomis ligomis, dažniausiai – sąnarių.
Tačiau ne visi sunkiai vargdavo. Buvo darbuotojų, kurie lengviau gyvendavo. Maždaug pusė gyventojų dirbdavo labai sunkiai, o kita pusė buvo įvairūs
specialistai arba vadovai, kurie lengviau gyveno.
Kultūrinis gyvenimas šioks toks vyko. Daugiausia visos šventės ir renginiai
vykdavo mokykloje. Geri, nuoširdūs mokytojai išugdė daug darbščių moksleivių.
Kitas kultūros židinys buvo bažnyčia, kuri prisidėjo prie žmonių moralinių
vertybių ugdymo ir puoselėjimo.
Maždaug nuo 1970 m. prasidėjo Uliūnų gyvenvietės augimas. Dalis žmonių
iš atokesnių sodybų statėsi namus gyvenvietėje. Čia namai jau turėdavo vandentiekį, centrinį šildymą, kitus patogumus. Todėl po darbo galima būdavo lengviau
susitvarkyti buitį, šiek tiek pailsėti.
861

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

Trūkstant darbininkų, ūkis pradėjo statyti individualius ir daugiabučius
namus, kur apsigyveno ir iš kitur atvykę darbuotojai. Jie gražiai įsiliejo į bendruomenės gyvenimą ir tapo tikrais Uliūnų krašto patriotais.
Atgimimas Ūliūnuose. Įdomi ir Uliūnų mokyklos istorija.
Nuo 1993 m. mokyklai vadovavo direktorė Palma Klovienė ir pavaduotoja
Salvinija Lapelienė.
1998–1999 m. mokykloje dirbo 18 mokytojų, 16 turėjo aukštąjį išsilavinimą.
2010 m., mokyklai vadovaujant Aušrai Raišienei, ji buvo uždaryta.
Dabar dalis mokinių mokosi Panevėžyje, o kiti, daugiausia pradinukai, vežiojami į Ramygalos gimnaziją.
Nuo 1984 m. prasidėjo viešumo politika. Lietuvoje taip pat papūtė nauji
vėjai. Ieškoti naujų ekonominių ir politinių sprendimų privertė sunki ekonominė
padėtis. Planinis ūkis visiškai degradavo, ir didžiulė imperija pradėjo grimzti į
chaoso liūną. Valstybė laikėsi tik dėl didelių gamtos turtų.
Naujausios technologijos buvo vagiamos arba perkamos už valiutą daugiausia
iš išsivysčiusių valstybių.
Norėdama pagyvinti ekonomiką centrinė valdžia leido steigti kooperatyvus,
sudarė sąlygas veikti individualiems verslininkams. Ta galimybe greitai pasinaudojo daug Lietuvos žmonių, ir per trumpą laiką labai pagyvėjo ekonominis
gyvenimas.
Uliūnų kraštas taip taip norėjo permainų. Visiems buvo gerokai nusibodęs
komunistinės nomenklatūros valdymas. Kaip parodė vėlesni įvykiai, komunistų
Uliūnų krašte kaip ir nebuvo. Žmonės stojo į partiją tam, kad gautų, kaip sakydavo, duonos kąsnelį. Įstoję galėdavo eiti atsakingesnes pareigas, gauti geresnį
darbą, naujesnį traktorių ir panašiai.
Sąjūdžio programa, iškėlusi daug šviesių minčių, buvo palaikoma. Už Sąjūdžio deputatus balsavo dauguma uliūniečių. Jie tikėjo, kad nauji laikai atneš
teigiamų pokyčių. Tačiau vėlesni įvykiai parodė, kad nemažai naujų tarnautojų,
kaip Biblijoje sakoma, buvo netikri pranašai. Jie vienas kitą kaltino, viena darė,
o dar kitaip galvojo. Okupacijos dešimtmečiai gerokai sugadino žmonių mentalitetą. Jeigu palygintume uliūniečių gyvenimą po 1918 m. Nepriklausomybės
paskelbimo ir po 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės atkūrimo, matytume
didžiulį skirtumą.
Po 1918 m. uliūniečių ūkis ir visa infrastruktūra buvo labai blogos būklės.
Blogi keliai, okupantų nuskurdinti, išplėšti ūkiai ir pan. Tačiau tarpukariu buvo
stebėtinai daug padaryta keliant krašto ekonomiką ir kultūrą. Pasakojama, kad
tuomet daug klausimų spręsdavo seniūnas, matininkas ir agronomas. Aptardami
reformas ir kitus klausimus susirinkę kaimiečiai priimdavo protingus sprendimus.
Po 1990 m. Nepriklausomybės atkūrimo uliūniečių nuomonės, kaip toliau
tvarkyti gyvenimą, niekas neklausė. Nors buvo kalbama apie demokratiją, bet
elgtasi priešingai. Prasidėjo totalus susiformavusios kaimo infrastruktūros griovimas ir naikinimas, kuris, galima sakyti, tęsiasi iki šiol. Dėl tokios padėties galima
kaltinti tiktai save ir komunistinę santvarką, kuri labai sugadino žmones. Tą buvo
numatęs ir Prezidentas Antanas Smetona. Jis ketino Užùlėnio palivarką (dvarą)
užrašyti valstybei, tačiau nespėjo.
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Uliūnų mokyklos
mokiniai ir mokytojai.
1953 m.
Uliūnų mokyklos
mokytojai.
Nuotraukos
iš asm. archyvo

Uliūnų mokykla.
2012 m. Klaudijaus
Driskiaus nuotr.
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Tačiau nepaisant labai nevykusios privatizacijos, nemokšiško tarnautojų
elgesio, uliūniečiai įvairiausiais būdais ėmėsi veiklos, kad išgyventų. Vieni ėmėsi
verslo, kiti gavo darbo Panevėžyje, treti pradėjo ūkininkauti. Taip po truputį gyvenimas ėmė stabilizuotis. Jaudina tik tai, kad valstybėje mažai pagalbos žmogui,
mažai teisingumo.
Prisimenu, kaip gausiai uliūniečiai ėjo į 1997 m. spalio 25 d. referendumą,
kai turėjo būti priimta naujoji Lietuvos Respublikos Konstitucija. Daugelis tikėjo,
kad tai bus tvirtas pamatas naujai, teisingai valstybei sukurti. Tačiau taip neįvyko. Į valdžią prasibrovė senieji ir naujieji kombinatoriai, ne jie tarnauja žmonėms,
bet žmonės turi juos aptarnauti. Nevykdomas 2-as Konstitucijos straipsnis, kuriame aiškiai pasakyta, kad suvereni yra tauta, bet ne tarnautojai. Todėl naujieji
kombinatoriai neleidžia piliečiams išsirinkti seniūno, policijos vado, vyriausiojo
teisėjo. Dabartiniu metu demokratija yra tik priedanga dalytis postus. Rinkimai į
savivaldą žmones irgi mažai bedomina, nes iš esmės visos partijos, stokodamos
protingų piliečių, tapo tuščiakalbių šnekučių sambūriu be dvasingumo ir kilnių
idėjų. Todėl, priešingai negu tarpukariu, nyksta kaimai, uždarinėjamos mokyklos. Dabar Uliūnų krašto dvasinė, kultūrinė situacija daug kuo primena XIX a.
uliūniečių buitį. Kai kuria prasme geresnė, kai kuria – blogesnė. Tada žmonės
savo intuicija jautė artėjančią aušrą ir visokiais būdais – tiek materialine, tiek
dvasine prasme, kaip draugeliai plasnojo į šviesą. Dabar dauguma uliūniečių nepalyginamai geriau gyvena už savo protėvius, tačiau dvasingumo, artimo meilės,
smagumo labai trūksta. Kaip XIX a. kaimo pirkelėje, taip ir dabar kartais labai
gražioje patogioje gyventi kaimo troboje vyksta tikrasis tautos gyvasties palaikymas. Kaip carizmo valdymo metais išsimokslinę lietuviai buvo vejami iš tėvynės,
taip ir dabar protingas ir iniciatyvus pilietis yra nepageidaujamas. Jis turi arba
bėgti į užsienį (panašiai kaip Rusijoj), arba prisitaikyti prie vis labiau įsigalinčio
kombinatorių mentaliteto. Kaip toliau klostysis Uliūnų gyvenimas, vienas Dievas
težino. Dabar reikia kuo greičiau atsigręžti į savo daug tūkstančių metų protėvių
kurtą dvasinę ir materialinę kultūrą, seniausią ir gražiausią Europoje kalbą. Čia
mūsų tapatybės ir šviesesnio gyvenimo pagrindas. Kuo anksčiau tai suprasime,
tuo mums bus geriau.
XIX a. pabaigoje Maironis rašė:
Numesk, tėvyne, rūbą seną,
Kurį užvilko svetimi!
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Lietuvių tautos gyvenime bendruomeniškumas nueina į gilius priešistorinius
laikus, kai mūsų protėviams reikėdavo pasirūpinti pragyvenimo ištekliais, apsiginti nuo priešų. Be kaimynų ir giminių pagalbos to padaryti buvo neįmanoma.
Todėl pagalba artimam, talkos tradicija vystėsi ilgus amžius, įgaudama vis kitokių
bruožų. Tai priklausė nuo susidariusių gyvenimo sąlygų.
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Išlaikyti bendruomeniškumą padėjo ir senasis tikėjimas. Tačiau bene aktyviausiai bendruomeniškumas pasireiškė tarpukariu.
Uliūnuose bendruomenės poreikiams buvo paskirta žemės moliui ir žvyrui
išgauti saviems poreikiams. Taip Kalnìlių kaime, prie kelio į Rudžiùs, atsirado
molynas, o dalis Uliūnų kalno buvo skirtas išsikasti žvyrui ir smėliui. Didžioji
dalis kalno, kur nuo seno buvo laidojama, ir trys pušys su nemaža teritorija buvo
išskirtos kaip saugotina vietovė. Beje, nuo gilios senovės Lietuvoje buvo įprasta
kaimams turėti žemės plotus bendruomenės poreikiams, t. y. gyvulių ganymui,
šienavimui, medienai ir pan. Dažnai besiplečiantys dvarai nusavindavo bendruomenių žemes, apsunkindami kaimiečių buitį. Barklainiečiai buvo priversti išsipirkti
Pliūrės pievas iš dvaro, kad pailgintų savo galulaukes.
Pirmoji sovietinė ir vokiečių okupacija truko neilgai ir žymesnių pokyčių
uliūniečių bendruomeniniame gyvenime neturėjo.
Antroji okupacija labai skyrėsi nuo pirmosios. Visos valdžios struktūros
buvo formuojamos pagal sovietinę sistemą. Į tradicijas ir papročius visai nebuvo
atsižvelgiama.
Kad lengviau būtų žmones valdyti, komunistinė valdžia būrė skundikų
tinklą. Informatoriai buvo globojami, gaudavo įvairių lengvatų.
Prasidėjus partizaniniam judėjimui, persekiojimas ir teroras stiprėjo.
Staigūs istoriniai lūžiai neigiamai veikia gyvenimo kokybę. Pokariu bendruomenės gyvenimui šiokį tokį teigiamą poveikį darė mokykla, kurioje mokytojavo
dar prieš karą arba tuojau po jo mokslus baigę mokytojai. Nors jie privalėjo vykdyti tuometės valdžios nurodymus, tačiau bendraudami su mokiniais ir jų tėvais,
galėjo reikšti savo pažiūras, kurios nesutapdavo su oficialia ideologija. Mokytojai
įnešė šiek tiek gaivumo į vis labiau stabarėjančią visuomenės buitį.
Nemenką įtaką tarpusavio santykiams darė ir vyresnės kartos uliūniečiai,
kurių padorumas daugelį sulaikė nuo negarbingų veiksmų, palaikė optimistinį
gyvenimo supratimą, neleido atitrūkti nuo senųjų tradicijų.
Kaip išskirtinį Uliūnų charakterio bruožą reikia paminėti subtilaus humoro
jausmą. Nors gyvenimas pokariu nebuvo rožėmis klotas, tačiau juokas ir dainos
skambėdavo visur, kur tik susiburdavo uliūniečiai. Buvo ir žinomų linksmuolių,
kuriems pasirodžius iš karto pasikeisdavo bendravimas. Tai buvo savotiška kova
prieš valdžios kvailiojimus ir žmonių pažeminimą. Beje, partiniai veikėjai linksmuolių nemėgdavo. Jie jautė, kad būdavo slapta pajuokiami. Anekdotai ir įvairūs
posakiai prieš tuolaikinę valdžią sudarė didelę dalį pokalbių tematikos. Žodžiu,
juokas padėjo išgyventi.
Kultūrinis gyvenimas Uliūnuose pokariu nebuvo labai gyvas, bet nebuvo
ir visiškai užgesęs. Įvairiuose susibūrimuose žmonės mėgdavo dainuoti, šokti ir
šiaip linksmintis. Vakarėliuose ir gegužinėse grodavo vietiniai ir atvykę muzikantai, buvo šokami rateliai su dainomis, o per pertraukas, ilsintis muzikantams,
skambėdavo dainos.
Nemažą kultūrinę veiklą atliko biblioteka. Ji ne tik aprūpindavo knygomis,
bet organizuodavo ir įvairius renginius. Vykdavo knygų, dramos veikalų aptarimai.
Vaidindavo ne tik savame kaime, bet nuvažiuodavo ir pas kaimynus, dažniausiai
į Kabeliùs, Šilagalį, Barklainius. Tekdavo ir žiemą arkliais vykti net į Påįstrį, kuris
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1956-ųjų metų Uliūnų
saviveiklininkai
Muzikantai groja maršą.
Nuotraukos iš asm. archyvo
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yra maždaug už 20 km. Tai buvo nuotai- Uliūnų bažnyčia. Iš asm. archyvo
kingos ir linksmos išvykos, palikusios neišdildomų įspūdžių. Po vaidinimo linksmi Kryžius Uliūnų bažnyčios šventoriuje.
šokiai trukdavo iki paryčių. Žinomiausi Aut. K. Peleckas. Pastatymą kryžiaus
pokariu saviveiklos organizatoriai buvo finansavo Zimnickų šeima. 1996 m.
Antanas Masiliūnas ir Felicija Ulienė.
Mokykloje dažnai vykdavo įvairių renginių. Buvo šokių, dramos, skaitovų
būreliai ir kt. Po saviveiklos pasirodymų vykdavo nuotaikingi šokiai.
Bažnyčia irgi prisidėjo prie kultūros vystymo. Nuo pokario laikų balsingiausias jaunimas giedodavo bažnyčios chore. Ypač garsiai choras suskambėjo
vadovaujant Feliksui Svirskiui. Tai buvo labai kultūringas ir gabus muzikantas.
Jam vadovaujant, giedotojai vos tilpo ant viškų. Vėliau jos buvo praplėstos.
Apie 1949 m. į mūsų kraštą iš rytų atėjo didžioji nelaimė, iš esmės pakeitusi
per tūkstančius metų susiformavusią gyvenseną. Esmė yra ta, kad kolektyvizacija
naikino individualybes. O mąstantis žmogus buvo pagrindinis komunistinės sistemos priešas. Priklausymas nuo vadovo žlugdė piliečių iniciatyvą, diegė tokius
neigiamus reiškinius, kaip melagystė, apgavystė, sukčiavimas, skundimas ir pan.
Tiesa buvo viena, jai visi turėjo paklusti, o kas nepaklusdavo, tapdavo liaudies
priešais, pažemintais, paniekintais. Tokios sąvokos kaip garbė, tiesa, orumas,
meilė savam kraštui, savai kalbai ir kultūrai palaipsniui buvo beveik išstumti iš
viešosios erdvės. Plito girtuoklystė, depresija.
Beje, šiuolaikiniai mūsų tarnai irgi nemėgsta kalbėti apie moralines vertybes. Vėliau, jau septintajame dešimtmetyje, sustiprėjus ūkiui ekonomiškai, atsirado
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Uliūnų bendruomenės taryba. Pirmoje eilėje (iš kairės): Jovita Kučytė, Vilija Kuraitienė,
Antanas Semaška (pirmininkas), Rima Dambrauskienė, Rima Strielčiūnienė; antroje eilėje:
Albinas Misys, Virgilijus Tarulis (seniūnaitis), Ilona Tarulienė, Linas Nevulis, Vilija
Pavilionienė, Audronis Mašalas, Giedrius Aleliūnas (pirmininko pavaduotojas)
Linksmas uliūniečių Užgavėnių šokis. 2003 m. Nuotraukos iš asm. archyvo
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galimybė kolūkiečiams savo buitį paįvairinti įvairiomis išvykomis į kitus miestus,
teatrus, koncertus. Tačiau žmonių psichologijai, dvasingumui tai nedarė didelės įtakos.
Grįžus iš kelionių, reikėdavo vėl tapti paklusniu žemės ūkio gamybos sraigteliu.
Prasidėjęs Sąjūdis pažadino slapčiausias Uliūnų svajones. Žmonės troško
atkurti teisingą Lietuvą, kuri, kaip išgijęs po sunkios ligos ligonis, nuolat stiprėjo.
Visi tikėjo, kad gyvenimas taps gražesnis ir patogesnis.
Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, atrodo, turėjo sugrįžti ir gražios bendruomeniškumo tradicijos. Tačiau per keletą dešimtmečių svetimos valstybės primesta
ideologija geroka pakeitė žmonių sąmonę. Kad išgyventum, reikėjo prisitaikyti
prie naujos tvarkos. Augo karta, kuri nebeprisiminė senųjų tradicijų, papročių.
Tokia padėtis labai apsunkino natūralų bendravimą.
Vėlesni įvykiai parodė, kad tautos dvasia ir kūnas buvo daug daugiau
pažeisti, negu manėme.
Po Nepriklausomybės paskelbimo Seimo priimtų įstatymų kaimo pertvarkymo klausimais Uliūnų bendruomenė tarpukariu elgėsi kultūringai ir ramiai.
Vieni kitiems padėjo, nesutarimus išsiaiškindavo be pykčio. Visi stengėsi atrasti
galimybių išgyventi, išlaikyti šeimas, nedaryti niekam blogo. Gal tai ir yra svarbiausia tarpusavio santykiuose.
Po Nepriklausomybės atkūrimo prabėgus daugiau kaip dešimtmečiui, Lietuvos
visuomenė pradėjo suprasti, kad valdžios kuriama valstybė neturi aiškios vizijos
ir piliečių gyvenimas mažai rūpi, todėl prasidėjus bendruomeniniam judėjimui
Uliūnai 2003 m. sausio 11 d. įkūrė kaimo bendruomenę, kurią sudarė 41 narys.
Uliūnų seniūnaičio Virgilijaus Tarulio sodybą puošia tautodailininko
Valerijaus Kunigėlio skulptūros
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Nepaisant to, kad daugelis narių buvo užimti savais rūpesčiais, bendruomenės
gyvenimas visą laiką gyvybingas.
Vadovaujant Jovitai Rudytei susibūrė dainininkų ansamblis, ne tik grodavęs
uliūniečiams, bet išvykdavęs koncertuoti ir į kitus kaimus.
Uliūniečiai atgaivino Užgavėnių ir Joninių šventes, kurios praeityje buvo
labai smagiai švenčiamos. Tos šventės, galima sakyti, nebuvo visiškai užgesusios,
tačiau dabar jos tapo linksmesnės, laisvesnės. Nebeliko varžymosi ir užslėptos
baimės. Juk šventės tam ir yra, kad žmogus galėtų atsipalaiduoti, parodyti tikrus
savo jausmus. Šventės tapo įvairaus amžiaus uliūniečių susibūrimo vieta.
Šventės nebūtų gražios, jeigu nebūtų graži aplinka. Kaimo gražinimas pagal
galimybes vyksta ištisus metus. Žmonės nori gyventi gražiau ir tvarkingiau.
Kultūros sklaida Uliūnuose. Prie Uliūnų kultūrinio gyvenimo įvairovės
prisideda ir netoliese esantis Bistrampolio dvaras. Šis dvaras nuo seno darė teigiamą poveikį krašto gyvenimui. Ankstesniais laikais kaimiečiai mokėsi, kaip geriau
tvarkyti žemės ūkį. Spaudos draudimo laikais ten buvo mokoma rašto, o dabar
dvaras tapo kultūros centru. Kurį laiką buvo rengiami festivaliai, paskui pereita
prie koncertinės veiklos ir parodų organizavimo. Tad uliūniečiams paklausyti geros
muzikos nereikia toli važiuoti. Geri koncertai, galima sakyti, atvažiuoja į kiemą.
Atvyksta į Uliūnus svečių ir iš Vilniaus, kitų vietovių.
Beveik iki pat mirties kiekvienais metais atvykdavo iš Vilniaus koncertuoti
Broniaus Račiūno vadovaujamas folkloro ansamblis „Kadagys“. Koncertavo Uliūnuose ir Petro Labanausko vadovaujamas ansamblis kartu su kompozitoriumi
Vytautu Juozapaičiu.
Aplankė uliūniečius ir Vilniaus katedros mišrus choras.
Nuotaikingai ir linksmai kiekvienais metais Uliūnuose vyksta ir bendruomenės ataskaitiniai susirinkimai. Aptariami kasdieniai reikalai, diskutuojama. Po
to dažniausiai vyksta koncertas ir bendravimas prie susineštų vaišių stalo. Moterys atsineša savo pagamintų valgių ir kitų skanėstų. Tai būna tarsi savotiška
pagaminto maisto paroda.
Uliūniečiai kaimo
bendruomenės
sąskrydyje. 2007 m.
Iš asm. archyvo

870

ISTORIJA. RAMYGALIEČIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS

Paminklas Vincui Kudirkai Uliūnuose.
Aut. K. Peleckas
Dainiaus Gvergždžio skulptūra
„Svajonių laivas“. Iš asm. archyvo
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Dainiaus Gvergždžio sukurta skelbimų
lenta „Uliūnų žinios“, rodanti kryžkelėje
posūkį į Uliūnus
Uliūnų menininkų sukurtas švyturys
Menininko, tautodailininko Valerijaus
Kunigėlio skulptūra, išdrožta iš kriaušės,
rymo Uliūnų pakraštyje, prie kapinių.
Nuotraukos iš asm. archyvo
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Vyresni žmonės mena, kad Uliūnų krašte nuo seno buvo statomi mediniai
kryžiai, įvairiais drožiniais puošiami pastatai ir trobų vidus, tačiau pasikeitė laikai,
sodybų išdraskymas ir melioracija daug medžio dirbinių sunaikino. Kurie nebuvo
sunaikinti, paprasčiausiai nuvirto ir supuvo.
Prieš keletą dešimtmečių atgaivinti medžio drožybos menų ėmėsi tautodailininkas Kazimieras Peleckas, Uliūnuose ir jo apylinkėse pristatęs daug įvairiausių
paminklų. Dabar šias gražias tradicijas tęsia Dainius Gvergždys ir Valerijus Kunigėlis. Tie vyrai – tikra dovana Uliūnų kraštui. Jų rūpesčiu aplinka tapo daug
romantiškesnė ir patrauklesnė gyventi.
Vienas iš įspūdingiausių paminklų, kuris iškilo ant kalnelio buvusio kalno
vietoje, prie tvenkinio – Svajonių laivas. Mintis pastatyti laivą Dainiui Gvegždžiui
kilo dirbant Norvegijoje. Grįžęs į namus, su būriu entuziastų ėmėsi darbo. Kartu su
bendraminčiais, pasivadinusiais menininkais, per dvi dienas pastatė medinį laivą.
Ant stiebo buvo iškelta vėliava, vaikai nupiešė joje tris pušeles ant kalniuko. Tai
priminimas kadaise ant kalno augusių pušų, kurios sovietmečiu dėl žvyro kartu
su mūsų protėvių kaulais buvo negailestingai išrautos.
Aplinką puošia prie posūkio į kaimą pastatyta skelbimų lenta „Uliūnų žinios“,
į kurią sparnu rodo pelėda. Tvenkinyje kartu su tikromis gulbėmis pliuškenasi
ąžuolinė undinė, ant kranto rymo Neptūnas, tyko sparnuotas drakonas.
Išdrožę laivą ir skulptūras Uliūnų menininkai nusprendė, kad būtinas ir
švyturys. Juk švyturys nuo seniausių laikų rodė jūreiviams ir keliautojams kelią
namo. Ant kalnų uždegti laužai lietuvius nuo amžių perspėdavo apie artėjantį
priešą. Viena romantiškiausių švenčių – Joninės – taip pat susijusios su ugnimi.
Apie tai liudija daug liaudies dainų, papročių. Pagonybės laikais ugnis buvo
laikoma šventa. Ji kurstoma vaidilučių, bet susijusi ir su šeimos židiniu.
Pasirodo, geros idėjos, šviesios mintys, mums dar neužgesusios. Reikia
jas tik atgaivinti. Atsiradus gerai idėjai, atsiranda ir daug entuziastų, kurie,
galima sakyti, iš nieko sukūrė puikų paminklą. Tai šviesos, geresnio gyvenimo
simbolis ir priminimas, kad visiems išvykusiems reikia grįžti namo. Uliūniečiai
mano, kad užtenka trankytis po pasviečius, reikia grįžti į tėviškę, tikrąją savo
svajonių žemę.
Kaip uliūniečiai gerbia savo gimtinę, galima spręsti iš to fakto, kaip jie
pasielgė su sena kriauše, kuri augo prie kapinių. Kai kriaušė pradėjo trukdyti
plėsti kapines, ji buvo nupjauta, išdžiovinta, o iš jos kamieno Valerijus Kunigėlis
išdrožė gražią skulptūrą. Taip kriaušė pratęsė savo gyvenimą, palydėdama mirusiuosius į amžino poilsio vietą.
Prieš keletą metų sunykusio Karaliåvo dvaro vietoje buvo pastatyta privati
užeiga „Prie židinio“. Savininkai pasitaikė labai darbštūs žmonės. Jie ne tik pastatė
keletą išvaizdžių pastatų, bet gražiai išpuošė teritoriją skulptūromis ir dekoratyviniais akcentais. Užeiga tapo ne tik uliūniečių, bet ir panevėžiečių mėgiama
vieta. Čia vyksta vestuvės, švenčiami jubiliejai. Dažni užeigos svečiai ir pro šalį
keliaujantys automobiliai.
Vienas iš didesnių darbų, kuris, galima sakyti, jau užbaigtas, tai buvusio
mokyklos stadiono rekonstrukcija. Šiame stadione bus sudarytos geros sąlygos
mankštintis, rengti sportines varžybas.
873

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

Užeiga „Prie židinio“, įkurta Uliūnuose
prie VIA BALTICA magistralės
Uliūniečiai švenčia Uliūnų vardo
640 metų jubiliejų. 2012 m. liepos 21 d.
Iš asm. archyvo
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Nepaisant visų negandų, į Uliūnų
vardo 640 metų ir mokyklos 90-mečio
minėjimą 2012 m. liepos 21 d. susirinko
gausus būrys uliūniečių.
Iškilmės prasidėjo 12 val. šv. Mišiomis Uliūnų bažnyčioje, kurių metu
kunigas priminė, kad ne turtai ir brangenybės yra didžiausia vertybė, bet
žmogus, kuris turėtų būti labiausiai
gerbiamas ir globojamas.
Po Mišių buvo prisiminta Uliūnų krašto istorija, kovos dėl Lietuvos
Nepriklausomybės, pokario rezistencija,
trėmimai, kurie labai paveikė krašto
gyvenimą, jo kultūrinį, ekonominį vystymąsi. Didžiausia visų vargų našta Bareljefas iš medžio. Autorius – gyd. Petras
teko paprastam uliūniečiui, kuris turėjo Januškevičius, Vorkutos lagerio tremtinys.
stengtis išlaikyti kraštą gyvybingą. Po 1945 m.
gražių kalbų ir prisiminimų prasidėjo
koncertas; dalyvavo Panevėžio pagyvenusių žmonių bendrijos ansamblis „Sidabro
gija“, duetas iš Jotainių, Ėriškių jaunimo grupė „Mėnuo“, Ramygalos kultūros
centro šokių kolektyvas „Šokas“. Visi saviveiklininkai buvo labai šiltai sutikti,
sulaukė gausių aplodismentų.
Pasibaigus koncertui, tęsiant gražias liaudies meno tradicijas, bažnyčios
šventoriuje buvo atidengta puiki Valerijaus Kunigėlio medžio skulptūra, kurios
viršuje, kaip praeities atminimas, puikuojasi trijų pušų siluetas. Žmonės susižavėję
apžiūrinėjo skulptūrą ir gyrė meistrą. Pasigrožėję menininko darbu uliūniečiai
būrėsi į grupeles, džiaugėsi sutiktais pažįstamais. Noras bendrauti mūsų tautoje
yra atėjęs iš senų laikų, kai mes dar nebuvome žalojami svetimos ideologijos,
svetimos kultūros ir kalbos. Reikia tik stebėtis, kad išlaikėme meilę savo krašto
artimam žmogui ir Tėvynei.
Paminklinis akmuo
Uliūnų vardo
jubiliejui paminėti.
Iš asm. archyvo
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Daugelis susirinkusių kraštiečių labai sielojosi dėl uždarytos Uliūnų mokyklos. Jie mano, kad atkūrus Nepriklausomybę buvo pasukta ne tuo keliu. Užuot
atkūrus okupantų sugriautą tautinę mokyklą, nueita kosmopolitizmo keliu, imta
ugdyti ne savo krašto patriotus, bet emigrantus.
Prisiminta, kad tarpukariu buvo išdalyta dvarų žemė ir remiamas šeimos
ūkis. Dabar daroma priešingai. Iš kur bus vaikų, jeigu kaimiečiai vejami iš savo
sodybėlių.
Susirinkusieji džiaugėsi Uliūnų bendruomenės veikla, kai nuoširdžiai stengiamasi kurti, padaryti savo kraštą gražesnį, kultūringesnį.
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Vytautas Bronislovas Račiūnas
Irena Račiūnienė (Vitkevičiūtė)

Mykolo Rečiūno1 šeima Uli¿nuose buvo viena gausiausių – dešimt vaikų. Du
mirė dar maži nuo ligų, o Vytautas Bronislavas buvo antrasis sūnus po Simono.
Vytautu pavadintas dėl to, kad gimė 1931 m., praėjus tik vieniems metams nuo
Vytauto Didžiojo jubiliejaus. Tuo laikotarpiu visoje Lietuvoje Vytautų buvo gausu.
Bronius augo kaip ir visi kaimo vaikai – ir sunkiai dirbdamas, ir paišdykaudamas, išsiskyrė iš kitų gal tik jautresne meniška siela. Dar būdamas mažas,
dešimties metų, pasigamino medinį smuiką. Tiesa, kaip juo grojo, – nepasakojo.
Vaikystėje turėjo labai aukštą, malonaus tembro balsą, todėl kaimo vyrai jį labai
vertino2. Jam tekdavo vesti dainas, pritariant dideliam būriui kaimo vyrų. „Taip
ir grįždavo dainuodami iš lauko darbų. Broniaus balsas iš tolo girdėdavosi,“ – pasakojo
sesuo Alfonsa. Tais laikais kaime nuolat skambėdavo dainos – įvairiose gegužinėse ir šiaip, vakarais, suėjus didesniam jaunimo būriui. Dideliuose klojimuose
vykdavo vaidinimai. Teko vaidinti ir Broniui – kaipgi be jo. Prasidėjus balso
mutacijai, Broniui pasidarė sunku išdainuoti aukštas natas, bet vyrai to nesuprato,
vis prašydavo, kad jis vestų dainas, „neįsivaizdintų“. Taip jis pertempė stygas ir
vėliau jau nebeturėjo tokio gražaus tembro balso.
Per Antrąjį pasaulinį karą, kai sovietų lėktuvai mėtė sprogstamąsias granatas
ant Uliūnų kaimo, Broniaus mama su vaikais greitai nubėgo į trobą. O Broniukui
dar norėjosi pažiūrėti į skrendančius bombonešius, todėl jis nesuskubo... Viena
sprogusi granata smarkiai jį sužeidė. Panevėžio ligoninėje gydytojų nebuvo, taigi Broniuką teko slaugyti vietinei medicinos seselei. Jo būklė buvo labai sunki,
visi galvojo, kad gali jo netekti. Vis dėlto per stebuklą vaikas išgijo ir vėl buvo
linksmas ir žvalus.
Bronius labai norėjo mokytis muzikos, tačiau prasidėjo sudėtingas kolūkių
laikotarpis, didelė šeima neįstengė jo išleisti į muzikos mokslus Panevėžyje. Tuomet
jis pats sužinojo apie geležinkelininkų internatinę profesinę mokyklą Panevėžyje.
Ten vaikai buvo apgyvendinami ir maitinami. Bronius baigė šią mokyklą, tačiau
geležinkelininku dirbo neilgai, nes jį vis tebetraukė muzika.
Įstojo į Panevėžio muzikos mokyklą, mokytis dirigavimo specialybės, bet
po metų jį pašaukė į tarnybą sovietų kariuomenėje (nepaisant jo kūne užsilikusių
granatos skeveldrų). Tarnavo Baltarusijoje. Ten atsivėrė žaizda kojoje, teko atlikti
dešinės kojos klubo sąnario operaciją. Iš kariuomenės vėl grįžo į Panevėžio muzikos mokyklą ir 1953–1957 m. mokėsi
choro dirigavimo specialybės. Baigęs 1 Kai kurių šeimos narių pavardės dokumentuose
buvo įrašytos kaip Rečiūnų, kai kurių – kaip Ramokyklą, buvo paskirtas Raséinių vičiūnų. Vytautas Bronislavas Račiūnas savo pavardę
durinės mokyklos muzikos mokytoju,
(buv. Rečiūnas) pasikeitė apie 1970 m.
2
Vėliau,
prisimindami jo balsą, sakydavo, kad tai buvo
vadovavo vaikų ir aukštesniųjų klasių
„mūsų Loretis“ (turėdami galvoje unikalaus balso
moksleivių mišriam chorui. 1958 m.
italų dainininką Robertino Loreti, gim. 1947 m.).
Beje, Broniaus dėdė Povilas Račiūnas, gyvenantis
įstojo į Lietuvos TSR valstybinę konUliūnuose, turėjo Šaliapino pravardę. Tai rodo, kad
servatoriją (dabar – Lietuvos muzikos
uliūniečiai buvo susipažinę su garsiais pasaulio
ir teatro akademija), kur neakivaizdiniu
dainininkais ir vertino gražų dainavimą.
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būdu studijavo choro dirigavimo specialybę. Studijuojant konservatorijoje, vėl teko
operuoti sužeistą koją. Tą darbą Vyžulionių kaulų tuberkuliozinėje ligoninėje atlikau
aš, būsima jo žmona. Pasveikęs po sudėtingos operacijos, Bronius 1959–1964 m.
dirbo Pabéržės (Vilniaus r.) vidurinėje mokykloje. Vadovavo trims vaikų chorams
ir mokytojų chorui. 1964 m. Pirmajai respublikinei moksleivių dainų šventei parengė tris chorus: jaunučių, jaunių ir merginų. Buvo Vilniaus rajono dainų švenčių
vyriausiasis dirigentas.
1963 m. baigė studijas konservatorijoje ir nuo 1964 m. pradėjo dirbti Vilniaus kultūros mokyklos choro dirigavimo ir kitų chorvedybos dalykų dėstytoju.
Parašė metodinių darbų. 1992 m. išleido „Chorinio dirigavimo chrestomatiją“,
kurią labai vertino mokyklos dėstytojai ir studentai.
Po 1991 m. Sausio 13-osios įvykių Bronius su bendraminčiais nuolatos budėjo prie Lietuvos Seimo. Čia būdamas užvesdavo įvairias patriotines dainas ir
giesmes. Kartą naktį prie laužų dainuojančius žmones aplankė Islandijos ministras
pirmininkas ir liko sužavėtas jų patriotizmo, sveikino visus su pergale. Džiaugėsi,
kad Lietuvoje yra tokių patriotų.
O patriotizmo jausmas Broniui buvo įskiepytas dar vaikystėje. Uliūnuose
veikė stiprus partizanų būrys, vadovaujamas pulkininko Januškevičiaus. Tarp
partizanų būdavo ir poetų, dainuojančių ir kuriančių eiles. Broniaus brolis Simonas – vertėjas iš vokiečių kalbos ir poetas (ištremtas į Sibirą už patriotines
eiles) – taip pat parašė partizanams dainų, kurių vėliau Bronius mokė ir savo
ansambliečius.
Bendri 1990–1991 m. laisvės pergalės ir nekaltų žmonių netekties išgyvenimai
paskatino Bronių suburti iš žmonių, dainavusių prie Seimo laužų, Tėvynės sąjungos
folkloro ansamblį „Kadagys“. Didžiąją ansamblio repertuaro dalį sudarė karinėsistorinės ir patriotinės dainos, kurias ansambliečiai noriai dainuodavo įvairiuose
koncertuose Lietuvoje ir svetur (Latvijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje). Nemažai buvo
dainuojama ir įvairių žanrų Pånevėžio krašto (ypač – gimtųjų Uliūnų) dainų.
Vis dėlto ansambliečiams buvo sunkoka išmokti uliūnietišką tarmę... „Kadagiui“
Bronius vadovavo iki pat mirties – 2006 m.
Bronius labai mylėjo savo gimtinę, ja didžiavosi. Stengdavosi kuo dažniau
atvažiuoti į Uliūnus su folkloro ansambliu „Kadagys“ – koncertuoti, rengti vakarones. 1996 m. sugalvojo parašyti Uliūnų himną, kuriame būtų minimi visi
aplinkui Uliūnus esantys kaimai ir kaimeliai, taip pat ir Juodõs upė, kur maudytasi vaikystėje. Uliūnų žmonės šį himną netrukus išmoko ir mielai kartu su
Broniumi traukdavo...
Kartu su Broniumi užauginome du vaikus. Abu paveldėjo Račiūnų giminės
muzikalumą, baigė M. K. Čiurlionio vidurinę meno mokyklą. Tik vėliau jų keliai
išsiskyrė: sūnus Dainius tapo filologu (šiuo metu dirba leidyklos „Alma littera“
redaktoriumi), o dukra Daiva Vyčinienė – etnomuzikologe, vadovauja Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos katedrai, yra profesorė. Daiva yra
pasaulyje žinoma sutartinių tyrinėtoja, giedotoja ir puoselėtoja, vadovauja sutartinių
giedotojų grupei „Trys keturiose“.
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Uliūnų himnas
Žodžiai ir muzika Vytauto Bronislavo Račiūno
Uliūnai, Kalneliai, Uliūnai,
Dūdoniai, Dumlaukiai, Kūčiai,
Pašiliai, Šilaičiai, Barklainiai,
Užtraukime dainą smagiai.
Tegu mus sujungs sutartinė,
Pakilus padangėj aukštai,
Ir jai atkartos Papartynė,
Paberžės, Midžiūnų laukai.
Atminkim, kaip bridom palaukėm
Prie Juodos žaliųjų krantų,
Daina mus kelionėn lydėjo,
Pakelta jaunystės sparnų.
Uliūnai, gimtieji Uliūnai,
Vaikystė, mokykla, draugai.
Laisvoj tėviškėlės padangėj
Užtraukime dainą smagiai.
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Uliai iš Uliūnų
Eglė Ganusauskienė

Senosios kronikos Uli¿nus mini, regis, nuo XIV amžiaus
pabaigos. Istorikas Edvardas Gudavičius netgi mano, kad vietovės pavadinimas galėjo kilti iš pavardės Ulys. Akademikui
pritaria kalbininkas, profesorius Simas Karaliūnas. Mūsų gentainių Ulių, kilusių iš šio kaimo, genealogija, deja, nėra giliau
tyrinėta. Tiesą sakant, mums geriau pažįstama tik vienintelė jos
šaka, – Mykolo ir Marcelės Ulių šeima. Tačiau vien dėl šios
penkis vaikus užauginusios šeimos Ulių giminė verta paminėti.
Kaip atrodo, iš Uliūnų į Kučiÿ kaimą, vedęs tenykštę mergaitę
ir gavęs valaką žemės, atsikraustė dar Mykolo senelis. Pats
Mykolas ir Marcelė Kučytė susipažino apie 1920-uosius metus, Simonas Ulys
o netrukus ir susituokė. Pirmoji pasaulį išvydo jų dukrelė Alfonsa, ir savo kieme, ir kaime vadinta Alpunyte (1920–1995). Baigusi Uliūnų pradinę
mokyklą, ji liko talkinti tėvams ūkyje ir namuose, bet giedojo bažnyčios chore, lankė
kulinarijos kursus. Kadangi vienas po kito pasipylė broliai, Alpunytė paragavo ir
auklės duonos. Ištekėjo ji jau po karo. Kartu su vyru Mykolu Tamošiūnu pasistatė
nedidelį namą, tačiau vėliau tą vietą nusižiūrėjo sovietų kariškiai – statė daugiabučius
karininkų šeimoms. Viename iš jų, mažame vieno kambario bute, kurį laiką teko
glaustis ir Alfonsai – taip sovietai neva atsilygino už nugriautą nuosavą namelį...
Vyriausiasis iš sūnų – 1923 metais gimęs Simonas Tadas. Kai jis baigė Uliūnų pradinę mokyklą, tėvai išleido mokytis į Pånevėžį. Tačiau idealistas jaunuolis
jau pačioje okupacijos pradžioje patyrė šėtonišką sovietų represijų nuožmumą.
Simonui tebuvo septyniolika, kai jis tapo pirmąja antisovietinio pasipriešinimo
auka Uliūnų apylinkėse. Po daugelio metų brolis Albertas aprašė Simono likimą:
„1940-ųjų birželį Lietuvą užplūdo okupantų ordos. Rugsėjį naujieji mokslo metai Panevėžio berniukų gimnazijoje buvo slogūs: direktorius Jurgis Elisonas areštuotas, gerbiami
mokytojai, būrelių vadovai dingę, klasėje kaboję kryžiai išmesti, tautos himnas uždraustas.
Visi sunerimę, pasimetę. Prarasta laisvė, Nepriklausomybė.
Jaunystė maištauja, patriotiškai nusiteikę moksleiviai ieško išeities. Organizuojasi
bendraminčių grupės, stichiškai formuojasi pogrindis.
Kaip prisimena kartu gyvenęs su Simu mokslo draugas Mykolas Kučys, Simonas
tuo metu mokėsi 7-oje klasėje, buvo labai veiklus, energingas, užkrėsdavo ta energija kitus
gimnazistus ir vyresnius žmones. Užsidaręs negalėjo būti, visuomet judėdavo, krutėdavo
būryje. Tada buvęs vyresniųjų klasių moksleivis Antanas Jasnauskas pasakoja, jog Simas
draugiškumu, gerumu, nuoširdumu, pareigingumu patraukdavo visus. Buvo abstinentų
būrelio veikėjas, su kitais atidarė čiuožyklą prie liepto į ligoninę, buvo mokyklos ateitininkų
štabo narys, angelaičių judėjimo Uliūnuose organizatorius, Šaulių sąjungos narys. Simas
buvo ir J. Lindės-Dobilo meno kuopos narys: kaip liudija buvęs moksleivis Mykolas Modestavičius, artimai bendravo su Jonu Stasiūnu, paskutiniu kuopos pirmininku, vėliau operos
solistu. Buvo užsikrėtęs, kaip ir visi gimnazistai, meile poezijai, turėjęs eilių sąsiuvinį...“
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Ar galėjo toks jaunuolis neatsidurti okupanto taikiklyje? Juolab be didelių
konspiracijos gudrybių dalyvavęs jaunatviškose pasipriešinimo okupantams akcijose.
Simoną suėmė 1940 metų gruodžio 2 dieną dviračiu važiuojantį iš Panevėžio į
tėviškę. Jau kitą dieną tardymo protokole įrašyta: „Jūs esate areštuotas kaipo kontrrevoliucinės jaunuolių organizacijos dalyvis ir pagal tos organizacijos uždavinius dirbote
antisovietinį darbą...“
Kai po pusės metų Kazachstane vyko teismas, kalėjimo viršininkas nusiuntė teismui pažymą, kad „Kalinys Simonas Ulys dėl sveikatos būklės vykti į teismo
nagrinėjimą negali.“ Teismui jis tiek ir tebuvo reikalingas – dešimt metų kalėjimo!
Jau laisvės laikais išduotame reabilitacijos dokumente įrašyta: „... apie mirties datą, priežastis ir aplinkybes duomenų nėra“. Buvusių kalinių liudijimu, Simonas
visiškai netekęs sveikatos mirė 1943 metų pavasarį.
Kitas Ulių sūnus Bronius (1924–2000) pasižymėjo didele energija ir veiklumu, buvo labai išradingas. Tėvai buvo numatę pasilikti jį namuose, kad vėliau
būtų kam perleisti ūkį. Tačiau karas ir po jo sekę įvykiai žmonių likimus tvarkė
savaip. Kai per Lietuvą atgal nusirito frontas, kraštą vėl okupavę rusai graibstė
jaunimą į kariuomenę – Berlynas buvo dar toli. Ulių namai patvino nerimu, tačiau
sumanus ir energingas vaikinas rado išeitį – įstojo į frontininkų-statybininkų būrį,
atvažiavo, pakinkęs savo arklį, su vežimu. Dideliame miške, už 30 km nuo namų,
jis vertė medžius, genėjo ir vežė į geležinkelio stotį. Kartą per savaitę Bronius
sugrįždavo pasiimti maisto ir pašaro arkliui. Kai, artėjant karo pabaigai, baigėsi
tie darbai, jis sugebėjo įsirašyti į mokyklą, kurios mokiniams atidėdavo šaukimus
į kariuomenę ir leisdavo baigti mokslus.
Kažkada numatę Broniui ūkininko ateitį, tėvai, užėjus rusams, greitai pajuto,
kas pagal okupantų tvarką laukia kaimo. Dabar jie tegalėjo patarti vaikams patiems
rūpintis ateitimi. Bronius išvažiavo į Kla¤pėdą, įstojo į Žemės ūkio technikumą.
Baigęs jį, dirbo įvairiuose ūkiuose ir rajonuose, kol galų gale atsikėlė į Vilnių, vedė
Pedagoginio instituto studentę Adelę, su kuria susilaukė dukros. Gražiai užauginę,
išleido ją į mokslus – Deimantė tapo gydytoja. Visus tuos metus Bronius ir pats
neapleido mokslo – baigė Žemės ūkio akademiją, parašė mokslinį darbą, apgynė
disertaciją. Gavęs mokslų kandidato laipsnį, perėjo dirbti į Ekonomikos institutą
ir rašė daktaro disertaciją. Pasak bendradarbių, Bronius negalėjo imtis savo darbo
gynimo, nes daktarato dar nebuvo apsigynęs jo tiesioginis viršininkas. Atrodytų,
komiška situacija, bet sovietinėje realybėje pasitaikydavo dar ne to.
Trečiasis iš brolių, Juozas, gimė 1928 metais. Baigęs Finansų technikumą,
dirbo Vilniuje, Dzeržinskio ir Stalino rajonų Finansų skyriuose. Vėliau gavo ekonomisto pareigas Vilniaus statybos treste, tačiau siekė mokslo ir įstojo į Vilniaus
pedagoginį institutą. Baigdamas studijas, apsivedė su instituto auklėtine Genute,
lietuvių kalbos mokytoja. Abu dirbo Merkínėje, Kudírkos Na÷miestyje, vėliau
buvo perkelti į Geµgaudiškį ir čia apsistojo ilgam. Mokytojavo. Ji mokė gimtosios
kalbos, jis dėstė rusų kalbą ir vedė darbų pamokas – skiepijo vaikams meilę
sodininkystei, gėlininkystei, pratino savo auklėtinius taikiai sugyventi su bitėmis.
Juozas ir Genutė užaugino dukrą
Jau Lietuvos laisvės metais, kai nereikėjo bijoti okupacinio režimo represijų
ir prasivėrė archyvų durys, Juozas gražiai pagerbė savo vyriausiojo brolio Simo
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Albertas ir Juozas
Uliai prie atminimo
paminklo broliui
Simonui Uliui.
Uliūnai. 2009 m.

atminimą – parašė knygą „Sudužęs varpelis“, kurioje jautriu žodžiu atpasakojo
tragišką sovietų kalėjimo kankinio likimą. Rašymo stilius, autoriaus vaizduotė
leidžia teigti Juozą Ulį turint neabejotinų literatūrinių gabumų.
„Kai Simonas nubudo, palatoje buvo tylu. Tik nedidelė elektros lemputė blankiai apšvietė
ligonių loveles <...> Simas vėl kažkur nuklydo, nauja prisiminimų banga užliejo sąmonę. Jis pasijuto savo gimtojoje troboje kaip kitados vaikystėje, kai sirgo tymais. Žibalinė
lempa apšviečia paprastą kaimiečių kambarį. Prie jo lovutės sėdi motina ir užuojautos
kupinu žvilgsniu žvelgia į susirgusį sūnų. Ji pasirengusi kiekvieną akimirką jam padėti
ar kuo nors patarnauti. Krosnyje kūrenasi ugnis – tai motina rūpinasi, kad būtų karštos
ramunėlių, liepažiedžių arbatos. Jam, sergančiam vaikui. Simo krūtinę užliejo jauki šiluma.
„Mama! – ištarė jis beveik garsiai. – Man jau nieko nebeskauda.“ Bet tuo metu atsidarė
palatos durys ir įėjo sanitaras. Simo regėjimai pasibaigė.
Po valandėlės viskas aplinkui ėmė suktis, daiktai prarado kontūrus. <...> Jis pasijuto
savo pamėgtoje dvasios buveinėje – Panevėžio katedroje. Dievo namai pasipuošę didingai
Velykų šventei. Vikaras kunigas Didžiokas ruošiasi šventoms Mišioms, o jis, Simas, padeda
jam apsirengti, pasipuošti liturgijai. Tai šventinės moksleivių Mišios. <...> Moksleivių
choras, vedamas vargonininko Mykolo Karkos, vieną po kitos gieda šventines giesmes.
Katedros skliautais didingai nuplaukia „Aleliuja! Aleliuja!” Pakylėjimas. Didžiulėje katedroje įsiviešpatauja kapų tyla. Tik kunigo žodžiai skelbia didžiąją persikūnijimo paslaptį.
Jis, Simas, paima varpelį ir skambina… Bet kas tai? Varpelis išsprūsta Simui iš rankos,
nukrinta ir sudūžta. Šimtai švelnių tilindžiavimų nuplaukia per suklaupusią minią, o
paskui viskas nutyla, užgęsta. Simono Tado siela palieka mirtinai išsekusį kūną…“1
Ketvirtas brolis Albertas gimė 1934 metų vasarą. Dar mokydamasis Uliūnų
aštuonmetėje jis pradėjo rinkti tautosaką, tą darbą tęsė ir vidurinėje, ir studijuodamas lietuvių kalbą Vilniaus universitete, į kurį įstojo 1957 metais. Įkvėptas
iškilių lituanistikos dėstytojų Jurgio Lebedžio, Juozo Balčikonio, Jono Kazlausko,
Donato Saukos, Meilės Lukšienės, toliau gilinosi į tautosaką ir gimtosiose 1 Ulys J. Sudužęs varpelis, Vilnius, 2000, p. 262–263.
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apylinkėse užrašė daugybę dainų. Vien mama Marcelė Ulienė jų padainavo 124!
Šviesūs universiteto žmonės „Uliūniečių dainas“ įvertino kaip puikų tautosakininko
darbą, tačiau Mokslų akademijos ir Vilniaus universiteto komunistų veikėjams tai
buvo ne tautos kūryba, o piktžolė, kurią reikėjo rauti su šaknimis. Vėliau Albertas
taip aprašė anuos įvykius:
„Dėstytojas D. Sauka, Universiteto tautosakos būrelio vadovas, atrodo, 1959 m. rugsėjį
surengė tautosakininkų vakarą, kuriame kaip gero studentiško darbo pavyzdį nurodė
„Uliūniečių dainas“. Jas, deja, perskaitė ir parsidavėliai iš komjaunimo, partiniai sargai,
propaguojantys bolševikinę ideologiją. „Uliūniečių dainose“ jie nerado partiją šlovinančių
dainų. Tauta savo pavergėjų nešlovino, o apdainavo realybę:
„Jau nuplyšo vyžos ir nukrito lopai, Stalinai, tėveli“, arba „Stalinai, tu velniau,
kodėl neužlopai?“ Arba: „Rėkia ožka ir višta pri kulkozo pririšta: ką nori, tą daryk, tik
kulkozan nevaryk.“
Fakulteto „Komjaunimo prožektoriuje“ pasirodė karikatūra, kurioje aš „fotografuoju“
dūminę pirkią, o nematau už savęs kylančių fabrikų. <...> Po kurio laiko, atrodo, 1959 m.
lapkritį buvau pakviestas į Universiteto ir Lietuvių kalbos ir literatūros instituto bendrą
partinį susirinkimą. Pirmininkas – fakulteto partinis sekretorius Irma Zaksas. Svarstė
studentų darbo spragas renkant tautosaką. Buvo puolamos „Uliūniečių dainos“ ir jų
rinkėjas, tautosakos būrelis bei jo vadovas. Su įkarščiu „draugai“ prikaišiojo man „buržuazinės ideologijos propagandą, antitarybines tendencijas, marksistinės-lenininės teorijos
neįsisavinimą“ – tokiam ne vieta tarybinėje aukštojoje mokykloje...“
Alberto studijos nutrūko trečiame kurse. Jis įsidarbino Vilniaus skaičiavimo
mašinų gamykloje ir tik po kelerių metų sugrįžo į universitetą, tačiau dabar jam,
iš prigimties humanitarui, jau teko studijuoti ekonomiką.
Laisvės laikais „Uliūniečių dainos“ iš „literatūros kalėjimu“ vadintų specialiųjų saugyklų buvo sugrąžintos į Lietuvių kalbos instituto rankraštyno biblioteką.
Netrukus, 1993 metais, pasirodė ir Alberto Ulio sudaryta monografija „Uliūnai“.
Leidinyje, be žinomų mokslo autoritetų parengtų straipsnių, yra ir daug paties
rinkinio sudarytojo tyrinėjimų – apie pagonybės reliktus Uliūnuose, sovietų arAlbertas ir Juozas
Uliai Uliūnuose.
2009 m. birželio
20 d.
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mijos smurto aukas, brolį Simoną, Panevėžio I vidurinės mokyklos moksleivių,
uliūniškių, nelegalią organizaciją „Aras“, kryžių meistrą Vincą Svirskį, architektą
Feliksą Bielinskį, žymų pedagogą ir kultūros veikėją Kazimierą Masiliūną, aplinkinių kaimų vietovardžius...
„Vietovardžius Uliūnų apylinkėje pradėjau rinkti 1958 m., kai žemė iš jos savininkų jau
buvo atimta ir valstiečiai suvaryti į kolūkius.
Žemės lopinėlių pavadinimai tapo nereikalingi, ėmė nykti. Daugiausia vietovardžių
(84) buvo užrašyta Kučių kaime, kasdien bendraujant su vyresniosios kartos žmonėmis.
<...> Suintensyvėjus žmonių migracijai, jaunimui išsibėgiojus į miestus, šiandien Kučiuose
neliko nė vieno senbuvio. Todėl senieji kaimų vietovardžiai liko mums kaip apylinkės
žmonių dvasinis turtas, praeities istorija. Ką jie byloja?
Vietovardžius kuria žmogus, todėl juose atsispindi vietinių žmonių, apylinkės gyvenimo istorija (Žydo daržas – kažkada čia gyvenęs žydas, Pakarčiamynė – netoli buvusi
karčiama, Pušynas – kažkada buvęs pušynas, nors dabar plikas kalnas) <...>. Nemažai
vietovardžių yra palikusi rėžių, ežių sistema. Juos galima grupuoti pagal rėžių geometrinę formą – Ilgieji, Ilgieji šniūrai, Siauručiukai, Siauručiai, Skersinės, Pusešniūriai,
Ketvirčiukai, Didžiulė pieva...“2
Arba apie kryžių meistrą Vincą Svirskį:
„Buvo 1958 metų rugpjūčio pavakarys. Senuoju dvaro keliu, vedančiu Papartynės link,
žingsniavau į senąjį Kučių sodžių. Nuo dienos darbų įraudusi saulė rausvino medžių
žalumą. Staiga žiūriu – lyg žmogus priešais mane sunkiai kažką šalikelėje neša. Stabtelėjau... Atsitokėjęs supratau – tai kryžius. Jis taip natūraliai susiliejęs su gamta, kad sukėlė
einančio gyvo žmogaus iliuziją. Maždaug 130 cm figūra abiem rankomis apglėbusi neša
ant pečių kryžių. Rauzganai saulės apšviestas veidas, įkritusios akys, suspaustos lūpos,
apglėbtas kryžiaus skersinio galas, ant skruostų, ant rankų, ant drabužių klosčių per laiko
darganas išdūlėjusios, išsišovusios medžio rievės. O veidas, veidas lyg kažkurio sodžiaus
pažįstamo senolio. Kančios išraiška, sustingęs judesys, saulėlydžio ramybė... Stovėjau nustėręs, užgniaužęs kvapą. Stovėjau ir, rodos, mačiau, kaip gimtojo Kučių sodžiaus senoliai
brenda dvaran, nešdami lažo, baudžiavos, priespaudos ir gyvenimo negandų kryžių“3.
Vartai šią knygą ir galvoji: jeigu kiekvienas kaimas ar apylinkė turėtų tokį
gimtosios žemės pėdos mylėtoją, kaip praturtėtų mūsų kultūros kraitė!
Albertas Ulys buvo vedęs iš tremties grįžusią universiteto bendramokslę Anelę Jankauskaitę. Jie susilaukė dukros Eglės ir sūnaus Gedimino. Baigusi
Vilniaus konservatoriją, Eglė daug metų dainavo garsiame kameriniame chore
„Jauna muzika“, lavina Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos auklėtinių
dainavimo įgūdžius, vadovauja chorams.
Vilniaus pedagoginį institutą baigęs Gediminas žaidė „Statybos“ komandoje,
vėliau dirbo treneriu Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijoje. Apie ankstesnį
jo, kaip krepšininko, kelią kartą šitaip
pasakojo buvęs NBA žaidėjas Artūras 2 Uliūnai, Vilnius, 1993, p. 200–201.
3
Ten pat, p. 133.
Karnišovas:
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Juozas Ulys,
Eglė Ganusauskienė,
Albertas Ulys.
Ūliūnai. 2009 m.

„Mes esame tų pačių metų ir kartu pasiekėme tokių dalykų, kokių Vilniaus sporto mokykloje
niekas niekada nėra pasiekęs. Tai gali pripažinti bet kas. Ką nuveikėme mes, 1971 metų
gimimo grupė? Pasiekėme pergalę Lietuvos čempionate, net vyresniųjų grupėje laimėjome
Lietuvos pirmenybese, prieš išeidami iš mokyklos, laimėjome dviejuose iš eilės Sąjungos
čempionatuose. Jis buvo didelė dalis tos komandos, kuri laimėjo viską. Gediminas buvo
pagrindinis centras.“
Tačiau Gediminas buvo ne tik puikus krepšininkas, treneris – neįmanoma
buvo nepastebėti, koks geras jis buvo sūnus savo tėvams ir brolis – sesei. Po
vedybų su moksleiviškų laikų meile Solveiga gimė Giedrė, o po poros metų – ir
Domantas. Į pasaulį atėję vaikai visai giminei ir draugams leido pamatyti, koks
rūpestingas ir mylintis tėvas jame atsiskleidė. Gediminas turėjo didelę ir be galo
dosnią širdį.
Turėjo, buvo... Deja, visa tai – praeitis. 2001 metų spalio 28 dieną Gediminas
žuvo girto policininko sukeltoje avarijoje. Kraupi netektis, neatlyžtantis sielvartas paankstino ir Gedimino tėvų kelionę Anapus – prie išlakios pušies Vilniaus
Sudervºs kapinėse abu atgulė 2012-aisiais.
Tokie – dosnūs ir skaudūs – Ulių iš Uliūnų likimai...
Parengta pagal Juozo Ulio pasakojimą.
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Antano Masioko šeimos, gyvenusios,
Uliūnų parapijoje, Papartynės kaime,
likimas
Vytautas Masiokas

Papartynės kaimą, kuris ilgus metus stovėjo (šiuo metu, deja, jo neliko dėl
sovietinių laikų melioracijos) į pietus nuo Uli¿nų apie 3 kilometrus, netoli Juodõs upės, sudarė 3 vienkiemio tipo sodybos, sutūpusios tarp miškų. Tarpukariu
Antano Masioko ūkis buvo vienas stambesnių visoje apylinkėje.
Antanas Masiokas, Juozo, gim. 1865 m., 1899 m. vedė Uršulę Grigonytę,
Juozo, gim. 1875 m. Jų šeima buvo gausi: dukra Ona, gim. 1900 m.; dukra Elžbieta,
gim. 1901 m.; sūnus Jonas, gim. 1902 m.; dukra Marijona, gim. 1906 m.; sūnus
Juozas, gim. 1911 m.; sūnus Vincas, gim. 1913 m.; sūnus Petras, gim. 1915 m.
A. Masiokas prieš vesdamas Uršulę buvo našlys, jo pirmoji žmona mirė.
Pirmojoje santuokoje 1895 m. gimė dukra Barbora.
A. Masiokas ūkininkavo savo ūkyje ir turėjo daugiau kaip 60 ha žemės,
kurios didžioji dalis buvo dirbama, kitą dalį užėmė pievos ir miškas. Turėjo 4–5
arklius, laikė melžiamų karvių, augino kiaulių. Tais laikais tai buvo stambus
ūkis. Šeima buvo gausi – vaikai paaugę padėdavo nudirbti daug ūkio darbų, bet
vis tiek teko samdyti po 2–3 bernus
ir piemenį. Visi vaikai lankė mokyklą,
tačiau didesnių mokslų nebaigė. Dukros baigė amatų mokyklą Panevėžyje.
Sūnus Petras taip pat mokėsi amatų
mokykloje dailide.
Lietuvai atkūrus savo valstybę
visi A. Masioko sūnūs atliko būtinąją
karo tarnybą Lietuvos kariuomenėje:
Juozas Masiokas 1933 m. tarnavo Lietuvos Respublikos Prezidento Antano
Smetonos apsaugos būryje, o Vincas
Masiokas 1937 m. atliko tarnybą taip
pat Lietuvos Respublikos Prezidento
Antano Smetonos apsaugos būryje. Tai
buvo aukšti, tvirti (atitiko fizinius reikalavimus) ir politiškai patikimi vyrai.
Petras Masiokas tarnavo ulonų pulke.
Tarpukario Lietuvoje vyravo tradicija, ypač tarp ūkininkų, dukterims
suruošti kraitį ir išmokėti pasogą (dukteriai duodama dalis pinigais, gyvu- LR Prezidento Antano Smetonos sargybos būrio
liais). A. Masioko šeimoje buvo nu- kariai Palangoje. Sargybos karys – Juozas
tarta kiekvienai ištekančiai dukrai, be Masiokas (kairėje). 1933 m. rugpjūčio 6 d.
gyvulių, duoti po 5 000 litų pasogos. Iš asm. archyvo
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LR Prezidentas Antanas Smetonas susitinka su Tarptautinės
skautų organizacijos vadu Paden Paka Palangoje; juos saugo
apsaugos būrio kariai ir J. Masiokas. 1933 m. rugpjūčio 17 d.

Lietuvos karo laive „Prezidentas Smetona“ 1938 m.
teko tarnauti ir V. Masiokui, ir Petrui Masiokui.
Nuotraukos – iš asm. archyvo
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1926 m. dukra Ona ištekėjo už Povilo
Dudos, gim. 1881 m., ir apsigyveno Bajõriškių k. (netoli Raguvºlės). P. Dudai
teko ilgą laiką tarnauti caro armijoje.
Onos ir Povilo Dudų ūkis turėjo 24 ha
žemės, jų šeimoje gimė trys sūnūs:
1927 m. – Jonas, 1931 m. – Vytautas,
1936 m. – Algis.
1927 m. dukra Elžbieta ištekėjo už
Stanislovo Labanausko, gim. 1903 m.,
apsigyveno, Dumlaukių kaime. Elžbietos ir Stanislovo Labanauskų ūkis turėjo
16 ha žemės (S. Labanauskas turėjo 6 ha
žemės, o už žmonos pasogą pirko dar
10 ha). S. Labanauskas 1929–1930 m.
uždarbiavo kasant Juodos upę. Jis caro
laikais baigė gimnaziją, todėl vadovavo
Juodos upės kasėjų grupei – buvo dešimtininku. Šioje šeimoje užaugo sūnūs
Povilas Romualdas, gim. 1935 m., ir
Vladislovas Gediminas, gim. 1938 m.
Vyriausiasis sūnus Jonas Masiokas 1932 m. išėjo užkuriomis, t. y. vedė
Kazimierą Žostautaitę, gim. 1913 m., ir
atsikėlė į žmonos ūkį Joskildų kaime,
todėl ir jam buvo išmokėta 5 000 litų
pasogos. Už šiuos pinigus Jono šeima

Lietuvos valsčiai

Vincas Masiokas, LR Prezidento Antano
Smetonos apsaugos būrio karys, grįžęs iš
tremties Sibire. 1960 m.
Juodos upės kasėjai ir jų vadovas Stanislovas
Labanauskas (sėdi pirmoje eilėje, viduryje).
Nuotraukos – iš asm. archyvo
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pirko žemės ir pasistatė namą. Jono ir Kazimieros Masiokų ūkis turėjo beveik
20 ha žemės. Šioje šeimoje užaugo aštuoni vaikai: Leonas, gim. 1933 m., Valentinas, gim. 1935 m., Alina, gim. 1937 m., Algirdas, gim. 1939 m., Julijona, gim.
1940 m., Romualda, gim. 1948 m., Nijolė, gim. 1950 m., ir Albertas, gim. 1951 m.
Šeimos galva – Antanas Masiokas savo trims jauniausiems sūnums pasakė,
kad dukroms išmokėjus pasogas ūkis bus padalytas į tris lygias dalis ir kiekvienam sūnui teks po valaką – 20 hektarų žemės. Pasogoms turėjo būti išmokėta
20 000 litų. Tarpukario Lietuvoje tai buvo dideli pinigai, nes žemės ūkio produktų, mėsos, pieno kainos buvo nedidelės, o litas tuo metu buvo viena stipriausių
ir stabiliausių valiutų pasaulyje. Be to, reikėjo plėsti ūkį, statyti naujus ūkinius
pastatus, o tam reikėjo pinigų. Taigi teko imtis kokio nors verslo norint lengviau
uždirbti pinigų. Nuspręsta įsigyti gerą, didelę javų kuliamąją mašiną, kurios
apylinkėje niekas neturėjo, todėl darbo nepritrūktų, nes tiek smulkesniam, tiek
stambesniam ūkiui javus reikėjo kulti. Savo apyvartinių lėšų nepakako, o iš banko
paskolos nenorėjo imti, nes buvo nemažos palūkanos, be to, nepasisekus verslui,
bankas galėjo išvaržyti ūkį. Taigi nuspręsta pinigų pasiskolinti. Pinigų paskolino
gerai pažįstamas ūkininkas Mykolas Adomaitis, gyvenęs Uli¿nų kaime, vadinamas
„amerikonu“, nes, užsidirbęs pinigų Jungtinėse Amerikos Valstijose, grįžo į Lietuvą.
Skolinant pinigus sutarta, kad pirmiausia javai bus kuliami M. Adomaičio ūkyje,
ir šio susitarimo buvo garbingai laikomasi. Taigi 1938 m. A. Masiokas nusipirko
didelę švedišką javų kuliamąją mašiną ir vokišką motorą „Blacston“, kuris suko
mechanizmus. Su kuliamąja mašina dirbo ir ją prižiūrėjo broliai Juozas, Vincas ir
Petras. Javų kūlimo valanda kainavo 5 litus, verslas sekėsi gerai, todėl netrukus
grąžino skolas, ėmė plėsti ūkį. Pastatė naujus didelius ūkinius pastatus: tvartą,
daržinę, dvi klėtis ir pirtį. Su javų kuliamąja mašina broliai dirbo ir karo metais
bei pokariu, iki šeimos ištrėmimo. Vėliau mašina ir motoras buvo konfiskuoti.
1939 m. vasario 16 d. ištekėjo jauniausioji dukra Marijona už Juliaus
Gumbino ir apsigyveno Preidžių kaime, Kabelių apylinkėje. Marijonos ir Juliaus
Gumbinų ūkis turėjo 11 ha žemės. Jie užaugino penkias dukras: Aldoną, gim.
1941 m., Ksaverą, gim. 1942 m., Valeriją, gim. 1943 m., Elvyrą, gim. 1944 m., ir
Marytę, gim. 1949 m. Išmokėjęs dukrai Marijonai pasogą šeimos galva Antanas
Masiokas, kaip ir buvo pažadėjęs, nutarė ūkį padalinti į tris lygias dalis kiekvienam sūnui – Juozui, Vincui ir Petrui, kurie gyveno ir dirbo su tėvais, skirti jiems
po valaką. 1940 m. pradžioje pakviestas matininkas turėtą žemę padalijo į tris
dalis, tačiau teisinių dokumentų nespėta sutvarkyti, nes Lietuvą okupavo Sovietų
Sąjunga, buvo paskelbta sovietų valdžia. 1941 m. birželio 14 d. prasidėjo pirmieji
trėmimai, buvo juntama, kad netrukus kils karas.
1941 m. birželio 22 d. Vokietijai pradėjus karą prieš Sovietų Sąjungą, Lietuvoje prasidėjo sukilimas prieš okupacinę sovietų valdžią. Dalyvavo ir Vincas
Masiokas. Tačiau hitlerinė Vokietija buvo taip pat okupantė ir neleido Lietuvai
atkurti valstybingumo. Baigiantis karui sovietai dar kartą okupavo Lietuvą, o
karui pasibaigus, Vakarų propaganda skatino Pabaltijo gyventojus priešintis, teigdama, kad Vakarai neleis jų okupuoti. Lietuvoje prasidėjo partizaninis pasipriešinimas prieš sovietinę okupaciją, o okupantai, padedant vietiniams sovietiniams
aktyvistams, ėmė žiauriai slopinti tiek partizaninį pasipriešinimą, tiek jų rėmėjus.
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Sovietai puikiai suprato, kad pagrindiniai partizanų rėmėjai yra ūkininkai, kurie
juos aprūpina maistu, suteikia vertingos informacijos. Antano Masioko ūkis buvo
vienkiemis tarp miškų, todėl partizanams jame lankytis buvo gana saugu. Informacija apie partizanų rėmimą pasiekė NKVD.
1945 m. rugpjūčio 29 d. Panevėžio NKVD atsakingas darbuotojas priėmė
nutarimą ištremti Antano Masioko šeimą kaip socialiai pavojingą (buožė, partizanų
rėmėjas, be to, sūnus Vincas buvo 1941 m. birželio sukilimo dalyvis) į tolimuosius Sovietų Sąjungos rajonus. Buvo nurodyta ištremti Antaną Masioką, Uršulę
Masiokienę, Juozą Masioką, Vincą Masioką ir Petrą Masioką.
Sprendimas ištremti A. Masioko šeimą nedelsiant buvo įvykdytas. 1945 m.
rugpjūčio 30 d. auštant Antano Masioko sodyboje, Papartynės kaime, ėmė loti
šunys, pajutę nekviestus svečius. Sodybą apsupo NKVD kareiviai ir vietiniai stribai. Į namą įsiveržę NKVD pareigūnai informavo apie ištrėmimą ir liepė skubiai
susiruošti. Name miegojo keturi iš numatytų ištremti žmonių, o Petras Masiokas
tą lemtingąją naktį miegojo daržinėje, kurioje buvo įrengta slėptuvė, ir jis, pamatęs
kareivius, joje pasislėpė. Tai buvo vieni pirmųjų pokario trėmimų, tremiamiems
žmonėms, ypač vyresnio amžiaus, buvo neaišku, kokia lemtis jų laukia, kokių
daiktų pasiimti. Reikia pripažinti, kad NKVD pareigūnai žinojo, jog bus tremiama į Sibirą, todėl patarė pasiimti įrankių (kirvių, pjūklų), drabužių bei maisto
produktų. Jie leido pasiimti kelias paltis lašinių, o kareiviai įkrovė porą maišų
valcuotų miltų. Tai buvo akivaizdus skirtumas nuo vietinių stribų, kurie stengėsi
tik ką nors nugvelbti. Tremiamieji su sargyba buvo nuvežti į Panevėžio geležinkelio stotį, suvaryti su kitais tremiamaisiais į gyvulinius vagonus ir suformavus
sąstatą traukinys pajudėjo į rytus. Prasidėjo ilga kelionė į tremties vietą – Sibirą.
Tačiau du broliai Juozas ir Vincas, jauni ir tvirti vyrai, nenorėjo taip nuolankiai
su tuo susitaikyti. Broliai pasitarę nusprendė pamėginti pabėgti. Nutarė, kad bėgs
tik Juozas, nes negalima buvo palikti vienų senyvo amžiaus tėvų. Be to, Juozas
turėjo dokumentus, kurių per neapdairumą NKVD darbuotojai nepaėmė. Broliams
pavyko atplėšti kelias šonines vagono lentas, padaryti tarpą, pro kurį galėjo pralįsti žmogus, tačiau tai buvo tik viena iš daugybės aplinkybių, kurios galėjo lemti
sėkmingą pabėgimą. Sąstatą saugojo ginkluoti sargybiniai, taigi bėgti dienos metu
prilygo savižudybei. Pabėgimas galėjo būti sėkmingas tik naktį. Reikėjo iššokti
iš vagono tuomet, kai traukinys po sustojimo pradeda judėti ir dar nėra gerai
įsibėgėjęs, nes traukiniui smarkiai važiuojant didelė tikimybė susižaloti. Laimingo
atsitiktinumo dėka palankios aplinkybės, galėjusios lemti sėkmingą pabėgimą, susidarė, kai traukinys naktį atvyko į Daugpilį. Buvo nutarta, kad tai palankiausias
momentas pabėgti, nes Daugpilis yra šalia Lietuvos. Buvo dar viena problema –
Juozas Masiokas nemokėjo rusiškai. Broliai aptarė tokią situaciją ir nusprendė, kad
vienintelis sėkmingas ir saugus kelias grįžti į Panevėžį yra traukiniu. Tremtinių
traukinys važiavo rytų kryptimi, taigi bėglys turėjo bėgiais eiti į priešingą pusę ir
pasiekęs Daugpilio geležinkelio stotį traukinio mašinistui pasakyti Panevėžys. Iš jo
reakcijos bus galima suprasti, ar traukinys važiuoja į Panevėžį, ar ne. Tremtinių
traukiniui pajudėjus iš Daugpilio, vyrai surišo kelis rankšluosčius ir tamsesnėje
atkarpoje nuleido Juozą Masioką pro atplėštų vagono lentų tarpą. Likusieji vagone su nerimu klausėsi, ar nepasigirs sargybinių šūviai. Dėkui Dievui, šūvių
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nebuvo. Tremtiniai lengviau atsikvėpė – visgi pavyko. Iš tiesų Juozui Masiokui
pavyko laimingai nusileisti iš vagono ir nusiristi sankasos šlaitu nesusižalojus.
Bėgiais pasiekė Daugpilio geležinkelio stotį ir iš traukinio mašinisto atsakymo
supratęs, kad traukinys važiuoja į Panevėžį, prekiniame vagone laimingai grįžo.
Grįžus į tėviškę Juozui Masiokui teko slapstytis, nes ūkis buvo konfiskuotas, o
aplinkiniai žinojo, kad jis ištremtas. Vyriausiasis brolis Jonas ir trys seserys turėjo
savo šeimas ir ūkius, todėl pas juos slapstytis buvo neblogos galimybės, dažnai
keičiant savo buvimo vietą. Susitiko su partizanais. Jie pradžioje įtariai žiūrėjo į
J. Masioko pabėgimą, nes turėjo saugotis išdavikų, kuriuos užverbuodavo NKVD.
Tačiau J. Masioko asmenybė buvo patikima. Partizanai puikiai pažinojo jo šeimą.
Jis irgi pažinojo daugumą partizanų, kurie buvo kilę iš aplinkinių kaimų. Partizanai kvietė J. Masioką stoti į jų gretas, tačiau išsiskyrė jo ir partizanų požiūris
į kovos strategiją. J. Masiokas siūlė suvienyti visas partizanų apygardos pajėgas
ir užimti Ramygalos valsčių, paskelbti čia savo valdžią. Tačiau tokiai strategijai
nebuvo pritarta.
Buvo 1945 m. ruduo, artėjo žiema, apylinkėse vyravo lygumos, todėl miškuose partizanams įsirengti bunkerius buvo sudėtinga dėl aukšto gruntinio vandens lygio. Šiose apylinkėse gamtinės sąlygos partizaniniam pasipriešinimui nebuvo palankios, partizanų rėmėjus ūkininkus sovietų valdžia pradėjo tremti, taigi
J. Masiokas suvokė, kad toks pasipriešinimas nėra perspektyvus. Jis iš pradžių
slapstėsi pas seseris, dažnai keitė savo buvimo vietą. Besislapstydamas pas Elžbietą
ir Stanislovą Labanauskus, kurie gyveno savo ūkyje, Dumlaukių kaime, susipažino
su šalia gyvenusia Prane Kiškūnaite, kurią 1950 m. vedė. J. Masiokas netrukus
legalizavosi, dirbo prie plento tiesimo darbų, kitą rudenį dirbo su kuliamąja tol,
kol mašina kuriantis kolūkiams buvo konfiskuota. Vėliau dirbo žemės ūkio kooperatyve ir kolūkyje „Vilnius“.
Petras Masiokas tremties rytą suspėjo pasislėpti slėptuvėje daržinėje ir taip
išvengė priverstinės tremties. Visas Antano Masioko šeimos turtas buvo konfiskuotas. Aptilus triukšmui P. Masiokas pro daržinės plyšius stebėjo, kaip buvo
grobstomas šeimos turtas. Tai truko dvi dienas. Viskam aprimus jis iš sodybos
pasišalino. Kurį laiką pasislapstęs suprato, kad niekas specialiai jo neieško. P. Masiokas draugavo su gretimame Dubų kaime gyvenusia Antanina Kecioryte, gim.
1920 m. gegužės 19 d., su kuria 1947 m. rugpjūčio 23 d. susituokė. Gyveno su
uošviais kartu, dirbo jų ūkyje. Jiems 1948 m. balandžio 17 d. gimė Dalius. Tačiau
laimingą šeimos gyvenimą 1948 m. gegužės 22 d. rytą nutraukė NKVD pareigūnai,
pareiškę, kad Petro Kecioriaus šeima ištremiama. Kartu buvo ištremta ir jo žmona
Antanina Keciorienė, dukros Antanina Keciorytė – Masiokienė, Aldona KeciorytėJuozėnienė bei vos mėnesio Dalius Masiokas. P. Masiokas į tremiamųjų sąrašą
nebuvo įtrauktas, todėl jo neišvežė. Petro Kecioriaus ūkis buvo konfiskuotas, todėl
P. Masiokui teko ieškoti kitos gyvenamosios vietos. Jis apsigyveno Ka»sakiškyje,
dirbo eiguliu. Petro Kecioriaus šeima buvo ištremta į Buriatijos ASSR, Zaigrajevo
rajoną. Susisiekęs su šeima P. Masiokas po metų, 1949 m. vasarą, savo noru išvyko į jų tremties vietą. Iš tremties P. Masioko šeima grįžo 1962 m. Iš pradžių
gyveno pas Juozą Masioką Papartynės kaime, paskui persikėlė į Dubų kaimą ir
apsigyveno uošvių namuose, kuriuos sovietų valdžia leido atpirkti. Antaninos ir
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Petro Masiokų šeimoje užaugo penki vaikai: Dalius, gim. 1948 m., Titas Romualdas, gim. 1954 m., Laima Marytė, gim. 1955 m., Anastasija, gim. 1957 m., ir
Virginija, gim. 1962 m. Trys iš šių vaikų gimė Sibire.
Antaną Masioką, jo žmoną Uršulę ir sūnų Vincą ištrėmė į Molotovo (dabar Permės) srities Gainsko rajone esančią Šordyn gyvenvietę, į kurią jie atvyko
1945 m. rugsėjo 25 d. Tai buvo specialus ištrėmimas su teisių suvaržymu. Darbingi
tremtiniai turėjo atlikti miško ruošos darbus. Antanui ir Uršulei Masiokams dėl
amžiaus nereikėjo dirbti, o Vincui teko dirbti medkirčiu. Didžiausias sunkumas
tremtyje buvo maisto produktų stygius. Dirbantieji gaudavo šiek tiek geresnį maisto
davinį, o senyvo amžiaus žmonėms, kurie nedirbo, skirdavo labai prastą maistą.
Iš pradžių labai pravertė NKVD kareivių įdėti miltai. U. Masiokienė iš jų kepdavo blynus, kuriais vaišindavo ir vietinių rusų vaikus. Vietiniai žmonės nebuvo
nusiteikę prieš tremtinius, nes puikiai suvokė Stalino politiką; represijos palietė ir
rusų tautą. Vietiniai žmonės – kaimynai, kurių vaikus U. Masiokienė vaišindavo
miltiniais blynais, taip pat atsilygindavo geru, – pavaišindavo sūdytais grybais,
kurių prisisūdydavo pilnas statines, nes taigoje augo daug grybų. Vincas Masiokas
ėmė susirašinėti su Lietuvoje likusiais broliu ir seserimis, kurie tremtinius rėmė
siuntiniais su maistu. Tai jiems padėjo išgyventi ypač sunkią pirmąją žiemą. Vincas
Masiokas giminaičiams parašė, kad jei tėvai mirs Sibire, tai nebus kam prižiūrėti
jų kapų; ilgainiui jų visiškai neliks. Sesers Elžbietos vyras Stanislovas Labanauskas, gim. 1903 m. (jų šeima gyveno Dumlaukių kaime), caro laikais buvo baigęs
gimnaziją, todėl laisvai kalbėjo rusiškai ir vokiškai. Tai buvo apsiskaitęs ir labai
drąsus vyras. S. Labanauskas nutarė nuvažiuoti į tremties vietą, Molotovo (dabar
Permės) sritį, uošvius – Antaną ir Uršulę Masiokus – parvežti į Tėvynę. Tai buvo
drąsus ir kruopščiai apgalvotas Stanislovo ir Vinco planas. Vincas Masiokas bėgti
negalėjo, nes privalėjo kasdien dirbti, jo dingimas būtų iškart atkreipęs NKVD
dėmesį. Senyvo amžiaus žmonėms dirbti nereikėjo, tačiau jie kas dvi savaitės
privalėjo registruotis komendantūroje. Tad jų dingimas paaiškėtų daug vėliau. Tą
aplinkybę puikiai suvokė Vincas Masiokas, kuris informavo S. Labanauską, kuriuo
laiku jis turėtų atvykti į tremties vietą. S. Labanauskas 1946 m. rugsėjo pradžioje
laimingai pasiekė Molotovo srities Gainsko rajone esančią Šordyn gyvenvietę. Dėl
konspiracijos jis tik pavakare užsuko į namą, kuriame gyveno tremtiniai Masiokai, tačiau neliko nepastebėtas, nes name gyveno keletas tremtinių šeimų. Be to,
Uršulė Masiokienė prasitarė kaimynei, kad ruošiasi grįžti į Lietuvą. 1946 m. rugsėjo 3 d. rytą tremtiniai Antanas ir Uršulė Masiokai susiruošė, pasiėmė krepšius,
neva grybauti į mišką (kad kaimynams nekiltų įtarimų, o grybaujant seni žmonės
gali ir paklysti, be to, juos gali sudraskyti miško žvėrys) ir pradėjo savo kelionę
namo – į Lietuvą. Svarbiausia buvo pasiekti geležinkelio stotį, nes ten daugiau
žmonių, todėl lengviau likti nepastebėtiems. Pakeleivingu sunkvežimiu laimingai
pasiekus geležinkelio stotį laukė persėdimai Permėje, Kazanėje, Maskvoje. Įsėdo
į traukinį. S. Labanauskas patarė uošviams Antanui ir Uršulei Masiokams nesikalbėti, kad neatkreiptų į save dėmesio, o pats važiavo gretimame vagone, tik
retkarčiais užeidavo pasižiūrėti, pranešdavo, kai reikėdavo išlipti ir persėsti į kitą
traukinį. Keliaujantys du senyvo amžiaus žmonės neatkreipė niekieno dėmesio,
tad 1946 m. rugsėjo viduryje visi laimingai grįžo į Lietuvą.
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Tremtinius Antaną ir Uršulę Masiokus S. Labanauskas nuvežė į dukros Onos
ir žento Povilo Dudų ūkį Bajõriškių kaime (netoli Raguvºlės). Tai buvo nuošalus
vienkiemis, todėl čia jiems apsigyventi buvo saugiausia. Vėliau Antanas ir Uršulė
Masiokai gyveno dukros Marijonos ir žento Juliaus Gumbinų ūkyje, Preidžių kaime.
1948 m. pavasarį kelyje įvyko nelaimingas atsitikimas – Antanui Masiokui
buvo sulaužyta koja, ir jis 1948 m. gegužės mėnesį pas Gumbinus mirė. Mirus
vyrui Uršulė Masiokienė gyveno dukros Elžbietos Labanauskienės ūkyje, Dumlaukių kaime, taip pat sūnaus Jono Masioko ūkyje, Joskildų kaime.
S. Labanausko likimas susiklostė tragiškai. Parvežęs uošvius iš tremties,
maždaug po savaitės, 1946 m. rugsėjo pabaigoje, jis arklio traukiamu vežimu
nuvažiavo į turgų Panevėžyje, o vakare, grįžtant iš turgaus, jį užpuolė plėšikai ir
nušovė. Kadangi buvo drąsus ir fiziškai labai stiprus vyras, tai bandė plėšikams
priešintis, tačiau jėgos buvo nelygios. Kulka jį pasivijo peršokus griovį. Stanislovas
buvo sunkiai sužeistas, šaukėsi pagalbos, netoliese gyveno žmonės, tačiau tokiu
laiku niekas nedrįso ateiti pagelbėti. Žudikai taip ir nebuvo surasti. Pagal artimųjų
versiją, S. Labanauską nužudė plėšikų gauja, keršydama už savo gaujos narį, kurį
padėjo išaiškinti Stanislovas, o partizanai jį sušaudė, nes gauja, prisidengdama Lietuvos partizanų vardu, plėšikavo aplinkiniuose kaimuose. Partizanai visuomet pas
žmones užeidavo pro duris, pasibeldę, o plėšikai braudavosi pro langus. 1946 m.
vasarą į Broniaus Ulio, gyvenančio Uliūnų kaime prie miško, namus pro langą
ėmė brautis plėšikai, ir Bronius gindamasis sudavė vienam jų kirviu į galvą. To
pakako, kad plėšikai atsitrauktų. B. Ulys apie šį atsitikimą papasakojo giminaičiui
S. Labanauskui, kuris per savo pažįstamus išsiaiškino, kas tuo metu kreipėsi į
Panevėžio ligoninę dėl galvos traumos. Taip buvo nustatyta plėšiko asmenybė ir
S. Labanauskas apie tai informavo partizanus. B. Ulio šeima turėjo 50 ha žemės,
todėl 1948 m. buvo ištremta į Irkutsko sritį, o iš tremties grįžo 1958 m. rudenį.
Žuvus S. Labanauskui našlaičiai liko du jo mažamečiai sūnūs Povilas Romualdas, gim. 1935 m., ir Vladislovas Gediminas, gim. 1938 m. NKVD darbuotojai
labai aktyviai domėjosi, kas parvežė Antaną ir Uršulę Masiokus iš tremties. Jei
S. Labanauskas būtų gyvas, neabejotinai sovietinės represinės struktūros jam būtų
iškėlusios baudžiamąją bylą už padėjimą tremtiniams pabėgti.
O Vincas Masiokas po trijų dienų pranešė komendantūrai, kad dingo tėvai.
Neaišku, ar dėl to, kad Antanas ir Uršulė Masiokai buvo senyvo amžiaus ir
tremtyje jie nebuvo varomi į darbus, jų dingimo komendantūra labai operatyviai
netyrė. Archyvinės bylos duomenimis, Antano ir Uršulės Masiokų kaimynai tremtyje
buvo apklausti tik 1948 m. gegužės 19 d. ir, remiantis jų parodymais, nustatyta,
kad Antanas ir Uršulė Masiokai iš tremties vietos pabėgo 1946 m. rugsėjo 3 d.,
kai juos aplankė nepažįstamas vyras, galimai žentas. Byloje yra NKVD pareigūno
raportas apie Antano ir Uršulės Masiokų pabėgimą iš tremties, kuriame nurodyta
jo surašymo data – 1946 m. rugsėjo 7 d., tačiau aiškiai matosi, kad metai taisyti.
Sovietinės represinės struktūros tremtinių pabėgimo negalėjo toleruoti, todėl Lietuvos
SSR NKVD pirmasis specialusis skyrius 1948 m. gruodžio 4 d. paskelbė U. Masiokienės paiešką. Milicijos įgaliotinis informavo gimines, kad geriau U. Masiokienę
pristatytų gera valia. Pasitarus buvo nuspręsta šį nurodymą įvykdyti. U. Masiokienė
1948 m. gruodžio 23 d. buvo sulaikyta, o kitą dieną areštuota (suimta). Jai iškelta
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baudžiamoji byla Nr. 13 387 dėl pabėgimo iš speciaulaus ištrėmimo. Apklausus
pačią U. Masiokienę, kuri prisipažino pabėgusi iš tremties, žentą Julių Gumbiną
ir jo kaimyną Bronių Gabrį, kurie patvirtino, kad U. Masiokienė gyveno pas Julių Gumbiną, byla buvo baigta. 1949 m. vasario 11 d. ir 17 d. buvo patvirtinta
kaltinamoji išvada (atitinkamai Lietuvos SSR vidaus reikalų ministro Bartašiūno ir
Lietuvos SSR prokuroro pavaduotojo specialioms byloms), kurioje nurodyta, jog
U. Masiokienė kaltinama pagal Rusijos SFSR baudžiamojo kodekso 82 straipsnio
2 dalį už tai, kad 1946 m. pabėgo iš specištrėmimo vietos. Už šį „nusikaltimą“
buvo siūloma skirti trejus metus laisvės atėmimo, o atlikus bausmę vėl ištremti
į vietą, iš kur pabėgo. Byla buvo nusiųsta nagrinėti Ypatingajam pasitarimui
prie MVD SSRS (vadinamajai trojkai) į Maskvą. Tačiau Ypatingojo pasitarimo
sekretoriatas 1949 m. balandžio 13 d. raštu grąžino nenagrinėtą U. Masiokienės
bylą, nurodydamas išsiaiškinti, ar nebuvo kartu su ja ištremti trys jos sūnūs, be
to, buvo pridėti oficialūs dokumentai, kokiu pagrindu ji buvo ištremta, tuomet
spręsti dėl ištrėmimo pagrįstumo. Byloje yra 1949 m. gegužės 19 d. pažyma, kad
U. Masiokienės ištrėmimo medžiaga Panevėžio apskrities NKVD ir MGB skyriuose
neišsaugota, kur ji yra, nenustatyta. Tremties medžiagos dingimas lėmė Juozo
Masioko likimą, nes joje tikriausiai būtų buvę nurodyta, kad su tėvais ir broliu
Vincu buvo ištremtas ir jis. NKVD tardytojai tardydami U. Masiokienę klausė,
kur buvo tą dieną jos sūnūs Juozas ir Petras. Ji atsakė, kad jie tuo metu buvo
išvykę. Tas pats klausimas buvo pateiktas ir Juozui Masiokui, kuris tvirtino, kad
tremties dieną buvo Panevėžyje. Buvo užklaustos sovietinės operatyvinės tarnybos,
ar jos neturi duomenų apie trijų neištremtų brolių dalyvavimą pasipriešinimo
judėjime, ir šių tarnybų atsakymai buvo neigiami.
1949 m. spalio 11 d. ir 24 d. įgalioti pareigūnai, motyvuodami tuo, kad
U. Masiokienė buvo ištremta kaip buožės šeimos narė, šiuo metu nedarbinga,
senyvo amžiaus (82 metai), jos penki vaikai neištremti ir gyvena Lietuvoje, ją gali
išlaikyti, patvirtino išvadą siūlydami U. Masiokienei baudžiamąją bylą nutraukti,
suėmimą bei administracinę tremtį panaikinti ir leisti jai gyventi Lietuvoje. Byla
vėl buvo nusiųsta nagrinėti Ypatingajam pasitarimui prie MVD SSRS į Maskvą.
Tačiau Ypatingojo pasitarimo sekretoriatas 1949 m. lapkričio 18 d. raštu grąžino
nenagrinėtą U. Masiokienės bylą nurodydamas, kad bylos medžiaga patvirtina,
jog U. Masiokienė buvo ištremta kaip buožės – partizanų rėmėjo šeimos narė,
todėl nėra pagrindo jai baudžiamąją bylą nutraukti. Tik nurodė, kad atsižvelgiant
į U. Masiokienės amžių galima tarpininkauti dėl specištrėmimo panaikinimo ir
leidimo gyventi Lietuvoje.
1949 m. gruodžio 16 d. ir 23 d. įgalioti pareigūnai patvirtino kaltinamąją
išvadą, kurioje nurodyta, jog U. Masiokienė kaltinama pagal Rusijos SFSR baudžiamojo kodekso 16 bei 82 straipsnio 1 dalį tuo, kad 1946 m. pabėgo iš specištrėmimo
vietos. Už šį „nusikaltimą“ pasiūlyta skirti dvejus metus laisvės atėmimo. Kartu
tarpininkauja, kad U. Masiokienei būtų pritaikytas RSFSR baudžiamojo kodekso
53 straipsnis, t. y. ją išbraukti iš specištrėmimo įskaitos ir leisti gyventi Lietuvoje.
Byla vėl nusiųsta nagrinėti Ypatingajam pasitarimui prie MVD SSRS į Maskvą.
Kaip sakoma, trečias kartas nemelavo, ir Ypatingasis pasitarimas 1950 m. vasario
10 d. U. Masiokienę pripažino kalta pagal RSFSR baudžiamojo kodekso 16 bei
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82 straipsnio 1 dalį – už pabėgimą iš tremties, įskaitė suėmime išbūtą laiką ir
paleido. Kartu ji išbraukta iš specištrėmimo įskaitos ir jai leista gyventi Lietuvoje.
Taigi U. Masiokienė Panevėžio moterų kalėjime praleido vienus metus ir du
mėnesius. Visa laimė, kad jos vėl neišsiuntė į tremtį. Paleista iš kalėjimo U. Masiokienė gyveno pas dukrą, o vėliau, 1950 m. pabaigoje, sūnui Juozui Masiokui
atgavus Papartynės kaime tėvų gyvenamąjį namą, apsigyveno savo namuose. Juozas
Masiokas 1950 m. rugsėjo 23 d. vedė Pranę Kiškūnaitę, su kuria susipažino, kai
slapstėsi po pabėgimo pas seserį Elžbietą Labanauskienę. Kazimiero Kiškūno šeima buvo Labanauskų kaimynai. J. Masiokui sukūrus šeimą reikėjo gyvenamosios
vietos, nes jo tėvų ūkis buvo konfiskuotas, tačiau Papartynės kaimas buvo gana
nuošalus, tarp miškų, todėl gyvenamasis namas buvo tuščias. Juozui Masiokui
leido išsipirkti gyvenamąjį namą, kuriame jis su žmona ir motina apsigyveno.
Pirtis buvo sudegusi, klėtis kažkas išardė ir išsivežė, o tvartas ir daržinė buvo
naudojami kolūkio reikmėms. Pranės ir Juozo Masiokų šeimoje užaugo keturi
vaikai: Stanislava, gim. 1951 m., Vytautas, gim. 1955 m., Sigita, gim. 1962 m., ir
Laimutis, gim. 1963 m. U. Masiokienė mirė 1959 m., palaidota šalia savo vyro
A. Masioko Kabelių kaimo kapinaitėse. Tame pačiame kape palaidoti sūnus Petras
Masiokas ir jo žmona Antanina. Taigi anksčiau Antano ir Uršulės Masiokų vaikai,
o dabar anūkai, kurių buvo net 27 (kai kurie jų šiuo metu jau mirę), aplanko ir
prižiūri senelių kapus. Visa gausi giminė dėkinga Stanislovui Labanauskui ir Vincui
Masiokui, kurių sumanumo, drąsos ir pasiaukojimo dėka dabar galima senelių
Antano ir Uršulės Masiokų kapus aplankyti Lietuvoje, o ne tolimajame Sibire.
Vincui Masiokui likimas lėmė daugiausia išbandymų. Jis buvo 1941 m. birželio
sukilimo dalyvis, vėliau 1942–1944 m. vokiečių armijoje Lietuvos batalione kariavo
prieš sovietus Rytų fronte. Karui baigiantis ir frontui priartėjus prie Daugpilio iš
armijos dezertyravo ir grįžo į tėvų ūkį. Tačiau grįžus sovietams buvo aišku, kad
laukia represijos. Iš pradžių jis buvo ištremtas į Molotovo srities Gainsko rajone
esančią Šordyn gyvenvietę (šiaurės Uralas), kur teko sunkiai dirbti miško ruošos
darbus. Sužinojęs, kad tėvų pabėgimas laimingai pavyko, V. Masiokas taip pat
nutarė bėgti iš tremties. 1947 m. rugpjūtį jis paliko savo drabužius bei dokumentą
su savo pavarde ant upės kranto, kad žmonės manytų, jog paskendo. V. Masiokas
laimingai pasiekė Lietuvą, aplankė savo giminaičius. Jam reikėjo lietuviškų dokumentų, kuriuos tvarkantis kažkas jį įskundė. 1947 m. rugsėjo 15 d. buvo suimtas,
jam iškelta baudžiamoji byla Nr. 40453/5 dėl pabėgimo iš specištrėmimo. Ypatingasis pasitarimas 1948 m. kovo 26 d. V. Masioką pripažino kaltu pagal RSFSR
baudžiamojo kodekso 82 straipsnio 2 dalį ir nuteisė trejiems metams lagerio, o
atlikus bausmę turėjo būti grąžintas į tremties vietą. Lageryje teko sunkiai dirbti
aukso kasykloje. Atlikęs bausmę V. Masiokas vėl buvo nusiųstas į specištrėmimą
Irkutsko srities Bodaibo mieste, kur dirbo geležinkelio darbus. Netgi mirus Sovietų
Sąjungos diktatoriui J. Stalinui V. Masioko iš specištrėmimo nenorėjo paleisti. Po
J. Stalino mirties daug tremties bylų buvo peržiūrima, daliai tremtinių leista grįžti
į Lietuvą. V. Masioko ištrėmimo medžiaga taip pat buvo peržiūrėta. Lietuvos TSR
vidaus reikalų ministras 1956 m. vasario 28 d. patvirtino išvadą siūlydamas jį
palikti specištrėmime nusiunčiant visą medžiagą tvirtinti Sovietų Sąjungos MVD
4 specskyriui. Tokia išvada buvo motyvuojama tuo, kad V. Masiokas dalyvavo
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1941 m. birželio sukilime, po karo jo šeima palaikė ryšius su partizanais, tačiau
svarbiausia – jo socialinė kilmė – buožė, ūkyje dirbo samdiniai. Ir tik Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos darbuotojo 1957 m. birželio 1 d. išvadoje
dėl V. Masioko paleidimo teigiama, kaip joje pažymėta, paleisti išimties tvarka.
Tuomet Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1957 m. liepos 12 d.
sprendimu V. Masiokas buvo paleistas iš specištrėmimo, negrąžinant konfiskuoto
turto, tačiau leidžiant gyventi Lietuvoje. Iš specištrėmimo vietos Bodaibo miesto
Irkutsko srityje V. Masiokas buvo paleistas 1957 m. rugsėjo 2 d. Jis tik trumpai grįžo į Papartynės kaimą aplankyti mamos ir giminių. Darbas sovietiniame
kolūkyje tuo metu prilygo vos ne baudžiavai, todėl Vincas Masiokas nusprendė
kurtis mieste. Iš pradžių dirbo Panevėžyje, vėliau Kaune. Tačiau tuo laiku tremtiniams labai sunku buvo įsikurti Kaune, nes privalėjo registruotis pas žmogų,
turintį gyvenamąjį plotą. Pažįstami tremtiniai jį supažindino su simpatiška našle
Elena (jos vyras žuvo per sovietinę okupaciją). Tuo metu V. Masiokui buvo 43
metai. Elena, labai simpatiška ir kultūringa moteris, patiko Vincui, ir jie netrukus
susituokė. Taip V. Masiokas tapo kauniečiu, įsidarbino batų fabrike „Lituanica“.
V. Masiokas savo vaikų neturėjo.
Papartynės kaimą sunaikino sovietinė melioracija, vykusi apie 1980 m.
Dabar Juozo Masioko sodybos vietoje tik plynas laukas. Kaime neliko nė vienos
sodybos, nes žmonės gavo kompensacijas už sodą, namus ir persikėlė gyventi į
kitus kaimus bei gyvenvietes, o jauni žmonės išvažiavo į miestus.
Rašant šį straipsnį remtasi archyvinėje tremties byloje Nr. 40453/5 (39641/5
saugomoje Lietuvos Ypatingajame archyve) esančiais duomenimis, tėvo Juozo
Masioko bei kitų giminaičių pasakojimais ir prisiminimais.
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Šlekių viensėdija
Salvina Kievinienė (Ilekytė)

Šlekia¤ – kaimas Pånevėžio rajono savivaldybėje, 5 km į pietryčius nuo Ramôgalos.
Kaimas apsuptas dirbamų, derlingų žemių, arti nėra jokių vandens telkinių, že
mės plotai išvagoti melioracijos griovių. Anksčiau Šlekių kaimas tęsėsi iki pat Juodžių
miško. Kaime buvo gausu gražių vienkiemių, kur išaugo nemažai žymių žmonių.
Kai prieš dešimt metų mes, Salvina ir Alvydas Kievinai, nusipirkome vien
kiemį Šlekių kaime, tik dvi sodybos ir senas molinis ūkinis pastatas, apsuptas
apleisto sodo, bebuvo likę iš didelio kaimo.
Šiuo metų yra likusi tik viena Kievinų sodyba. Aš, Salvina, esu gimusi ir
augusi Ramygaloje, todėl šis miestelis ir jo apylinkės man ir mano šeimai yra
labai brangūs. Todėl mes, turintys namą Ramygaloje, labai džiaugėmės, nusipirkę
nuošalią viensėdiją ne tik darbui, bet ir šeimos poilsiui.
Visada, kai naujieji ūkininkai įregistruoja savo ūkį, veikla sodyboje atgyja.
Šiuo metu mes dirbame apie 40 ha žemės. Dabar mūsų sodyboje, penkiuose
erdviuose šiltnamiuose, auginama įvairių daržovių: pomidorų, agurkų, paprikos,
baklažanų, auga daug gėlių. Nuo pat ankstyvo pavasario šildomame šiltnamyje
užauginama įvairių daržovių, gėlių daigų.
Mes, ūkininkai, pirmieji rajone prieš dešimtmetį ėmėmės tuomet dar nelabai
įprasto lauko agurkų auginimo verslo. O šiandien auginamų lauko agurkų plotai
didžiausi rajone. Pirmuosius dvejus metus ryžomės agurkų sėklas rankomis sėti
net dešimtyje hektarų. Ne visos sėklos išdygdavo ar duodavo derlių, bet jau ir
tada išaugintas šių daržovių derlius buvo geras, siekdavo net iki 80 tonų.
Dabar agurkų plotai mažėja, bet agurkų derlius didėja, nes laukuose išvedžiota
drėkinimo sistema, mulčiuojama juoda plėvelė, auginami tik olandiški agurkų hibridai,
derlius gaunamas kaip iš 10 ha. Agurkai greitai realizuojami, vežami į Kėdainių
konservų fabriką. Per vasaros sezoną iš vieno hektaro priskinama maždaug apie
20–30 tonų agurkų. Sodyboje rengiami seminarai lauko agurkų auginimo temomis.
Agurkų konservavimui auginami krapai, petražolės ir kitokios prieskoni
nės daržovės. Likusiuose ūkio laukuose auginamos grūdinės kultūros: miežiai,
vasariniai ir žieminiai kviečiai. Visos daržovės ir šiltnamiuose užauginti agurkai
parduodami Panevėžio turguje „Tau, Žemdirby“. Ramygalos gyventojai atvažiuoja
ir patys nusipirkti šviežių daržovių į ūkį, nes labai smagu įsigyti visada šviežią,
tik kokybišką, kartais net savo rankomis nusiskintą daržovę. Kiekvieną vasarą čia
dirba nemažai samdomų darbuotojų, nes agurkai skinami rankomis.
Todėl sodyboje kiekvieną vasarą nuo pat ankstyvo ryto verda gyvenimas:
darbininkai dirba laukuose ar šiltnamiuose, pirkėjai atvažiuoja pirkti daržovių, gėlių.
Mūsų sodyboje kudakuoja didelis pulkas dedeklių vištų, savo kalba bur
buliuoja kalakutai. Paukščius auginame sau, kad namiškiai valgytų ekologišką
maistą. Didžiausias sodybos papuošalas – lauko garde mekenančios pilkos rusiš
kos Romanovų veislės avys. Visi be atvangos giria gardžią jų mėsą, tikina, kad
ji neturi specifinio avienos kvapo, kvepia tik riešutais.
Ši mūsų sodyba Šlekių kaime tapo visos Kievinų šeimos antrieji namai, be
kurių mes neįsivaizduojame savo gyvenimo...
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Ramygalos miestelis ir jo žmonės
Joana Jakienė (Zupkaitė)

Miestelis yra ant kalniuko, į rytus ir į vakarus – gražūs slėniai. Iš pietryčių atiteka Upôtė – mažas upelis, kuris rudenį ir vasarą patvindavo. Šiuo metu,
nusausinus, liko griovys. Mano vaikystės metais čia galima buvo pabraidyti ir
nusimaudyti. Rudenį, po lietų, patvinus Upytei ir Ža»čių pelkėms, kurios plytėjo
už Ramôgalos, į vakarus, matydavau labai gražius saulėlydžius, kurie atsispindėdavo vandenyje. Pašalus didžiausia pramoga – čiuožykla. Joje knibždėjo gimnazistų su medinėmis pačiūžomis. Vienas kitas turėjo ir metalines. Čiuoždavo
ir mokytojai: Malvina Kielaitė, K. Olišauskienė su dukromis, net progimnazijos
direktorius ateidavo.
Vasarą išdžiūvusiose pelkėse ganė karves. Kai jas pargindavo, miestelis kvepėdavo pienu. Dauguma ramygaliečių turėjo žemės, dirbo ją patys ir jų vaikai. Prisimenu, kokia ramybe dvelkė miestelis. Jaunimas po darbų nusiprausęs,
susišukavęs stovėdavo prie vartelių arba darželiuose ir šnekučiuodavosi su
draugais. O mokslo metais, rudenį ir pavasarį, kai būdavo per anksti degti lempas (elektros nebuvo), dauguma gimnazistų pabirdavo į centrinę aikštę ir gatvę,
vaikščiojo šnekučiuodamiesi, krėsdami išdaigas. Mokytojai kelis kartus pereidavo
miestelį ir stebėdavo mokinių elgesį. Mokytojas Zarstarskis net buvo nusipirkęs
galingą, ilgą prožektorių, jį įsikišdavo į rankovę, kad reikalui esant galėtų staiga apšviesti neaiškų objektą ar įvykį. Mokiniai 19 val. turėdavo būti namuose.
Miestelyje nebuvo alkoholikų, triukšmadarių ar vagių. Išeidamas trumpai
pas kaimyną ar į parduotuvę, namo
duris galėjai palikti neuždarytas. Taip
buvo iki 1939 m. vidurio.
Paštas Ramygaloje buvo privačiuose namuose, o 1934–1937 m. – Vadoklių g. 7. Pirmasis pašto viršininkas
1934–1935 m. buvo Petravičius.
Tai buvo apie 40–50 metų amžiaus, gražios išvaizdos, išsilavinęs vyras. 1936–1939 m. pašto viršininku dirbo Vylius. Pribrendęs jaunikis, apie
35 metų, vedė progimnazijos mokytoją Lunytę, susilaukė sūnelio ir išsikėlė
į Ùkmergę.
1939–1941 m. pašto viršininkas buvo Mažeika (buvusio Ramygalos bažnyčios vikaro Mažeikos brolis, kuris iš
Ramygalos buvo iškeltas apie 1936 m.).
Mažeika turėjo dukrelę. Ji baigė Kauno medicinos institutą, susirgo vėžiu, Ramygalos pašto darbuotojai: Mykolas Samsonas,
Vladas Astapkavičius, Povilas Mažeika, Dočkus
mirė jauna.
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Visuomeniniame gyvenime jie nedalyvavo. Po okupacijos, atrodo, pašte
dirbo Astapkovičius, buvęs fotografas.
Pašte ilgą laiką dirbo Mykolas
Samsonas (Varnelis). Jis buvo labai geras, padėdavo bėdoje okupacijos metu
ramygaliečiams.
Turiu priminti Leoną Liesį, kuris
galbūt visų yra užmirštas. Tai ilgametis
pašto darbuotojas – laiškininkas. Tą
darbą jis labai mėgo, dirbo atsakingai. Jis buvo baigęs kažkokį mokslą,
bet negirdėjo ir mažai kalbėjo. Šeimos
neturėjo, iš sielvarto kartais išgerdavo
ir apsiverkdavo. Progimnazijos direktorius Liesis buvo jo brolis ir jį globojo.
Bankas buvo centrinėje gatvėje,
tarp aikštės ir gimnazijos. Jame, kiek
žinau, dirbo viena labai aukšta panelė.
Ji gyveno su mokytojomis. Vakarais budėjo gatvėse su mokytojais. Gyventojai Ramygalos centre, Turgaus aikštėje, netoli
labai džiaugėsi, kai po rusų okupacijos bažnyčios, 1934–1935 m. veikė Butkevičienės,
visos banko skolos buvo nurašytos, B. Sabonienės ir kt. parduotuvės.
bet kai suvarė į kolūkius ir negavo Iš asm. archyvo
užmokesčio – verkė.
Galima sakyti, kad iki 1940 m. prekyba buvo žydų rankose. Pirmoji lietuvių
parduotuvė buvo mažame J. Butkevičiaus namelyje, prie aikštės, vakarų pusėje.
Apie 1935 m. persikėlė į savo namą kitoje aikštės pusėje. Daugiausia parduotuvėje
dirbo Butkevičienė. Butkevičius dirbo žemę ir giedojo bažnytiniame chore. Turėjo
dukterį Ireną, ji baigė farmaciją, dirbo Kaune. Jų sūnus Albertas Butkevičius,
turėdamas apie 20 metų, nelaimingai žuvo.
Apie 1934 m. B. Sabonienė atidarė antrąją lietuvių parduotuvę ir pavadino „Lietuvaitė“. Ji buvo centrinėje aikštėje, netoli bažnyčios. Pati parduotuvės savininkė buvo
labai kultūringa ponia. Kiekvienu klausimu galėjai gauti patarimą. Be to, ji gražiai ir
stilingai siūdavo, bet tik „aukštuomenei“. Lietuviai pas ją pirkdavo ir ją palaikydavo.
Po dvejų metų atsirado dar viena lietuvės – Liubomirskienės – parduotuvė,
taip pat centrinėje gatvėje, prieš aikštę.
Kooperatyvas susikūrė gal apie 1935 m. Jam vadovavo Poška. Tai buvo
plataus asortimento parduotuvė, įkurta Turgaus aikštės ir Vadoklių gatvių kampe.
Sovietų okupacijos metais tai buvo valstybinė prekyba, vokiečių laikais – kooperatyvas. Poška nebuvo ramygalietis.
Ramygalos valsčiaus viršaitis buvo ramygalietis Pranas Kuodis. Visada rimtas,
susirūpinusiu veidu. Savo pareigas atlikdavo gerai, jį visada perrinkdavo kitam
laikotarpiui. Jis buvo ūkininkas, turėjo dukras Julytę ir Dangirutę, sūnus Juozuką
ir Vytuką. Jų šeima buvo ištremta, tik Julytė nepateko į Sibirą.
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Pavasarininkų šventės
dalyviai Ramygaloje.
1935 m.
Iš asm. archyvo

Narsutis, kurį prisimenu kaip jo sūnaus Vytauto tėvą, buvo rimtas, pagyvenęs ramygalietis. Jį rinkdavo į vietinių organizacijų valdybas ir t. t. Dar turėjo
sūnus Juozą, Albertą ir dukrą Genovaitę, kuri baigė stomatologiją ir gyveno Kaune.
Vytautas mokytojavo Klaipėdos krašte.
Narsutis – seniūnas. Mažiukas, judrus ir vis skubantis, bėgantis, nepriekaištingai atliekantis savo darbą. Jis turėjo dukrelę Marytę, su kuria mokiausi pradžios
mokykloje. Gyveno centrinėje gatvėje, netoli progimnazijos.
Petrauskas – valsčiaus sekretorius. Jis nebuvo ramygalietis, bet Ramygalos
patriotas. Jis buvo Šaulių sąjungos vadas, švenčių organizatorius – energingas,
sumanus ir geras žmogus. Daug padėjo tautiečiams okupacijos metais.
Klemensas Rasiulis – apsišvietęs, mėgstantis politikuoti ūkininkas. Jis su
draugu ateidavo pas tėtį paklausyti radijo ir spręsti, kas bus toliau. Turėjo dvi
dukreles ir sūnų Juozą, vyresnį už mano brolį, bet jie buvo geri draugai. Juozas,
atrodo, dirbo valsčiuje.
Svarbią vietą prisiminimuose užima tautos šventės. Jas organizuodavo kuo
iškilmingiau. Ramygaloje buvo Tautininkų, Šaulių sąjungos, Pavasarininkų, Moterų katalikių organizacija, vaikų organizacija Angelaičiai. Buvo ir Jaunalietuvių
organizacija – gan negausi, bet jie turėjo gražią žalią uniformą ir laivelio formos
kepurėlę. Žmonės kažkodėl nelabai jų mėgo.
Vasario 16-osios šventė prasidėdavo bažnyčioje mišiomis. Mokiniai ir kitos
organizacijos su vėliavomis eidavome rikiuotėje, priekyje, maršus grojantis orkestras
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žygiuodavo į bažnyčią. Ten patriotišką pamokslą dažniausiai sakydavo kapelionas –
pabrėždavo tėvynės meilę, pareigą. Minėdavome ir Lietuvos karių dieną – lapkričio
23-iąją. Po pamaldų bažnyčioje, taip pat rikiuotėje, grojant orkestrui, grįždavome
į progimnaziją. Pirmiausia čia kalbėdavo valdžios atstovas – dažniausiai pradžios
mokyklos vedėjas D. Urbonas. Tema – tėvynės meilė, pasiaukojimas ir darbas jai.
Toliau deklamavimas, progimnazijos choras. Vakare progimnazijos salėje būdavo spektaklis. Artistai – vietinis jaunimas arba gimnazistai. Salė visada būdavo
pilnutėlė. Prisimenu D. Urbono pastatytą veikalą „Valdovo sūnūs“. Spektaklis
nepaprastai gerai režisuotas, tinkamai parinkti personažai. Vaidinimas sulaukė
plojimų ir pagyrimo.
Katalikiškosios organizacijos daugiausia pasireikšdavo per atlaidus. Taip pat
organizuotai su vėliava eidavo į bažnyčią, o po to – gegužinės su vaidinimais ir
šokiais Lingerio ir Mikalíškio dvarų parkuose.
Per gavėnią kun. Misevičius statydavo veikalus iš šventųjų gyvenimo. Vaidindavo gimnazistai. Prisimenu, 1939 m. pastatė ir režisavo šv. Jono gyvenimą.
Tai buvo sudėtingas veikalas, kuris irgi susilaukė pasisekimo, šventą Joną vaidino
Juozas Balčikonis.
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Tyli gatvelė prie bažnyčios
Gražina Navalinskienė (Garuckaitė)
Vasaros saulė visada
nušviečia ir sušildo
Liūnų gatvę (dabar –
Savanorių g.), jos
namus ir žmones.
Iš asm. archyvo

Prieš Ramygalos bažnyčią – siaura graži Liūnų gatvelė, besileidžianti nuo
kalno žemyn, į laukus, į pievą, anksčiau buvusią Ramygalos liūnu. Ta pelkė dėl
po durpėmis slūgsančio vandens ir buvo liūnas. Todėl ir gatvelė – Liūnų gatvė.
Kol pievos aplink Ramygalą buvo nemelioruotos, vanduo jose prasiverždavo mažais
šokinėjančiais šaltinėliais. Gal todėl visas šias šaltiniuotas pievas, besitęsiančias
pagal Upytę, mūsų seneliai vadino Påšaltine. Kai pievas numelioravo, šaltinėliai
išnyko, pradėjo pievose augti dobiliukai, žydėti pačios gražiausios laukinės pievų
gėlės. Krekenavos ir Liūnų gatvių gyventojai ganė tose pievose arklius, karves,
šienavo, statė daržines, arė žemę, ruošė ją daržovėms sodinti, javams sėti. Ne
kartą keitėsi ir gatvelės pavadinimas: sovietų okupacijos metais ji buvo Liudo Giros
gatvė, o nepriklausomos Lietuvos metais – Savanorių gatvė.
Nedaug ramygaliečių gyveno šioje gatvėje. Leidžiantis nuo bažnyčios kalnelio
žemyn, dešinėje pusėje, stovėjo vienaukščiai namai, kuriuose gyveno žydo Nakmono
Molinis Marozo
namas, stovėjęs
Liūnų g. gale
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šeima, Juozo Baltrūno motina ir jos vaikai, Antano Baltrūno Prie gimtųjų namų
(tuo metu jau mirusio) šeima, Barauskai, Margevičiai, Rapolas (žalias namas
Samsonas ir jo seserys, Vincas Samsonas su broliu Klemensu dešinėje) lietingą
ir seserimi Antanina. Gatvelės gale stovėjo nepaprasta troba. 2012 m. dieną.
Tokia nepaprasta, kad praeidami visi atsisukdavo dar kartą į Klaudijaus Driskiaus
ją pasižiūrėti. Nepaprasta, nes buvo pastatyta iš molio. Buvo nuotr.
molinė! Gyveno joje Marozo (Magaznieriaus) šeima. Prie trobos – didelis kiemas, tvora. O prie tvoros, kaip ir visur Ramygaloje, – agrastų ir
serbentų krūmai, vyšnios. Trobos viduje buvo didelis kambarys. Jame mėgdavo
prie lango sėdėti Marozo sesuo Cecilija. Šiame kambaryje Cecilija priiminėdavo
viešnias kaimynes. Labai dažnai pas ją ateidavau ir aš su teta Ane. Jos abi turėjo
daug bendrų reikalų, abi buvo kažkurios bažnytinės draugijos narės. Kairėje gatvės pusėje stovinčiuose namuose gyveno siuvėja Valė, Vienažindžio, kito Marozo,
kažkodėl vadinamo Štaliuku, Rapolo Baltrūno šeimos ir kt. Anksčiau gatvė baigėsi
Rapolo Baltrūno namu ir prie jo, ant nedidelio kalnelio, stovinčiu kryžiumi.
Aš gimiau Liūnų gatvės trečiame name (dešinėje pusėje, einant žemyn nuo
bažnyčios). Šiame name gyveno mano senelis Antanas Baltrūnas (miręs prieš
Antrąjį pasaulinį karą), močiutė Antanina Baltrūnienė (Liutkutė-Liutkevičiūtė iš
Butrimonių (prie Krekenavos), teta Ona Navikienė (Baltrūnaitė, vadinome Ane),
brolis Rimantas, tėvas Juozas Garuckas (laikrodininkas), motina Michalina Garuckienė (Baltrūnaitė).
Mano, kaip ir visų pokario metais augusių vaikų, pirmieji prisiminimai apie
gyvenimą Liūnų gatvėje labai įvairūs: vieni šviesūs, malonūs, nuotaikingi, kiti
baisūs, dar ir dabar keliantys siaubą. Pirmasis prisiminimas – šūviai, trenksmas,
kulkosvaidžių ugnies liepsnos, besiskverbiančios pro langus, ir visi nepaprastai
išsigandę. Vėliau sužinojau, kad tada vyko Ramygalos krašto partizanų ir stribų
bei sovietų kariuomenės įgulos, įsikūrusios Ramygalos centre (dabar – knygyno ir
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parduotuvių pastatai), susišaudymas. Mažai gražesni ir kiti prisiminimai: į buvusį
žydo Nakmono tuščią namą (dabar pastatytas dviaukštis namas gatvės kampe)
atvežė ir apgyvendino iš Rusijos daugiavaikę rusų šeimą (džiaugėmės, kad daug
vaikų), beveik kasdien užeidavo grįžtantys iš karo luoši ir sužeisti žmonės, prašydami duonos ir valgyti, kažkokie tarnautojai, primygtinai reikalaujantys pirkti
brangių obligacijų, džiovintos duonos pripildyti maišai virtuvėje (jeigu veš į Sibirą, kad turėtume maisto), per Ramygalos centrą sunkvežimiais vežami į Sibirą
klykiantys žmonės, ramygaliečių vaikų gimnazistų, išėjusių partizanauti, išniekinti,
išmėtyti kūnai centrinėje aikštėje prieš bažnyčią, jų motinos, išbalusiais veidais,
drebančiomis lūpomis einančios į bažnyčią ir negalinčios net apverkti savo žuvusių vaikų, nes stribai ir sovietiniai kareiviai, pastebėję, kad praeina partizanų
artimieji, juos suima, įmeta į kalėjimą, kankina, muša, veža į Sibirą…
Truputį vėliau kolhozų kūrimas: atima klojimą, arklį, karves, visus žemės
ūkio padargus. Žmonių ašaros, skausmas. Vis prisimenu, kaip teta Anė kasdien
bėgdavo į Ramygalos centrą: gal dar pamatys kur nors savo arklį... Dar vėliau
… eilės nuo vidurnakčio iki kitos dienos pietų prie duonos, prie cukraus, prie
makaronų. Ir sovietinių aktyvistų (Mėlynio ir kt.) kalbos iš aukštų tribūnų, kaip
„tarybinė liaudis, komunistų partijos vadovaujama, pasiekė didingų pergalių…“
Tokie tai ne vieno pokario metų vaiko, gyvenusio Ramygaloje, atmintyje
išlikę vaikystės dienų vaizdai ir liūdni prisiminimai…
Gyveno tada Liūnų gatvėje nepaprasti žmonės, darbštūs, sąžiningi, jautrūs ir
geri. Nebuvo girtuoklių, nebuvo tinginių, nebuvo vagių, triukšmadarių, mušeikų
ir plėšikų. Gimiau rugpjūčio pabaigoje, jau rudeniu alsuojančioje Ramygaloje. Ir
visada matydavau, kad ruduo Liūnų gatvės ramygaliečiams – džiaugsmingiausias
laikotarpis, nes tada visi susirinkdavo savo pavasario ir vasaros darbų gėrybes,
savo darbo rezultatus.
Jie kiekvieną pavasarį ardavo ir akėdavo, tręšdavo savo žemės sklypelius,
sodindavo bulves, sėdavo javus, augindavo daržoves. Paskui visą vasarą ravėdavo
daržus, pjaudavo, grėbdavo, veždavo į klojimus ar daržines šieną, o rudenėjant –
pjaudavo ir veždavosi į klojimus javus. Tada kuldavo kviečius, rugius, avižas ir
Liūnų g. gyventojai:
Michalina Garuckienė
(Baltrūnaitė), Juozas
Garuckas ir jų vaikai
Gražina ir Rimantas
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Karšta rugiapjūtės diena Liūnų g. laukuose, Baltrūnų žemėje, pokario
metais. Rugius pjauna J. Garuckas (pirmas dešinėje) ir Alfonsas Gaška,
į pėdus rugius riša M. Garuckienė (Baltrūnaitė), gubas stato Antanina
Baltrūnienė (pirma kairėje), Ona Navikienė (Baltrūnaitė), Anastazija
Gaškienė (Baltrūnaitė), Danutė Gaškaitė (mergaitė). Ant ražienų sėdi
Nijolė Gaškaitė (Žemaitienė)

miežius, prasidėdavo didžiosios kūlimo talkos. Kaimynai padėdavo vienas kitam,
vykdavo linksmosios pabaigtuvių šventės. Po to maldavo Ramygalos malūnuose
javus, žiemą važiuodavo į miškus pasirinkti žabų, parsivežti nuvirtusių medžių
malkoms ir laukdavo Kalėdų, kiekvieną sekmadienio rytą eidavo į ankstyvąsias
advento mišias – rarotus. Jokių laisvų dienų, išskyrus sekmadienį, nebūdavo,
bedarbių taip pat nebuvo, niekas nereikalavo sukurti darbo vietų, nes kiekvienas
žinojo, kad, dirbdamas savo žemę, augindamas bulves ir daržoves, laikydamas
kiaulę ar karvę, visada turėsi ką valgyti, o jei reikės, galėsi ir turguje ką nors
parduoti, užsidirbti pinigų. Ir nė vienam, kaip dabar, nereikėjo teisintis, kad nieko
neturi, girtuokliauja, nes Lietuvos valstybė nesukuria jiems darbo vietų…
Sulaukę Kalėdų, jau Kūčių rytą iš kiekvienų namų nors vienas suaugęs žmogus ir mes, vaikai, eidavome į mišką Kalėdų eglutės ieškoti. Grįždavome temstant,
nešdamiesi išsirinktą gražiausią eglutę. Tada puošdavome ją, stalą užtiesdavome
balčiausia staltiese, dėdavome po ja šieno ar šiaudų, kviesdavomės artimiausius
kaimynus, švęsdavome Kūčias, o kitą rytą, anksti pasimeldę bažnyčioje, vėl su
kaimynais ir giminėmis švęsdavome Kalėdas.
Nepaprastai linksma žiemos pabaigos šventė buvo ir Užgavėnės. Į kiekvienus
namus ateidavo juokingi, kaukėti, apsivilkę išverstais kailiniais, persirengėliai. Juos
reikėdavo vaišinti, o jie viską „vogdavo“. Šventės pavakare vyrai pasikinkydavo
arklius, į vežimus ar važius prisisodindavo vaikų, pasiimdavome kibirų su vandeniu ir važiuodavome į Liūnų gatvės laukus važinėtis ir vandeniu laistytis. Visi
buvo linksmi, stengėsi kuo greičiau važiuoti, išversti iš rogių jose sėdinčiuosius,
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aplieti pro šalį pravažiuojančius kaimynus vandeniu... Atseit, jeigu daug vandens
užpils, bus derlingi ir geri metai
Linksmai šventėme Užgavėnes, laukėme pavasario, nes kiekvienas norėjo
kuo greičiau pamatyti tirpstantį ant juodų arimų sniegą, dygstančią žalią rūtos
šakelę darželyje prie namų. O paskui – Velykų laukimas. Vakarai bažnyčioje
einant Kryžiaus kelius, Didysis penktadienis, šeštadienis, ugnies nešimas namo
kempine iš šventoriaus laužo, maldos bažnyčioje iki paryčių ir… Velykų rytas
nuostabus, nes grupelė vyrų ramygaliečių prieidavo prie kiekvieno namo, mušdavo būgnus, keldavo visus į Prisikėlimo mišias. O paskui didžiulė šventė su
kaimynais. O kokia smagi buvo Velykų popietė, kai visi vaikai mušdavome ir
ridendavome kiaušinius, kol rankose nebelikdavo nė vieno kiaušinio. Vaikus mokė
žaidimų, šokių, dainų ir ratelių.
O kiek džiaugsmingų buvo karštų, saulėtų vasaros dienų! Jei visa gatvė
pakvipdavo šienu ir staiga pasirodydavo iš Liūnų pievų parlinguojantis pirmasis
šieno vežimas, bėgdavome visi į laukus, siūlydavomės šieno vežimus minti, kad
tik galėtume pasivažinėti šienu kvepiančiuose vežimuose.
Nuostabios buvo potvynių dienos! Liepos mėnesį, kai praslinkdavo kelios
lietingos ir nuobodžios dienos, prasidėdavo Liūnų laukuose didysis potvynis. Potvynis tada reiškė, kad ant pievų, ant žolės tyvuliuos maždaug pusės metro gylio
šiltas ir švarus vanduo, o mes rankomis galėsime prisigaudyti pilnas pintines
judrių vijūnų, parsinešti namo, žiūrėti, kaip mūsų mamos ar močiutės juos kepa,
o jie, nors ir į karštą keptuvę įdėti, raitosi, šokinėja...
Nusileidus Liūnų gatve žemyn, buvo mūsų dirbama žemė, mūsų pievos.
Nors viskas buvo atimta, kolektyvizuota, bet... visi sakydavo, mūsų.
Kai šienapjūtės ir potvynių dienos važinėjant šieno vežimuose, gaudant
vijūnus, maudantis šiltame potvynių vandenyje, plaukiojant pačių pasidarytais
plaustais po apsemtas žvyryno duobes, laipiojant po bažnyčios bokštus ir skliautus baigdavosi, prasidėdavo dar įdomesnės dienos miškuose: visi gatvės vaikai
eidavome uogauti, grybauti.
Bendrauti su kaimynais Liūnų gatvėje buvo įdomu. Pavakare kiekvieno namo
gyventojai savo kieme, prie gatvės, pasistatydavo suolelius ar kėdes ir dirbdami
kalbėdavosi su kaimynais. Moterys ruošdavo vakarienę. Jei kalbėdavosi su kitoje
gatvės pusėje sėdinčiomis kaimynėmis, skusdavo bulves, minkydavo tešlą makaronams, darydavo virtinius ar bulvines bandutes, ravėdavo darželius, kvepiančius
bijūnais (pinavijais), nasturtomis, lelijomis, rūtomis.
Didelį dėmesį Liūnų gatvės ramygaliečiai skyrė savo vaikų darbiniam, religiniam, doriniam ir estetiniam auklėjimui. Vaikai turėdavo padėti tėvams atlikti
visus darbus, :eidavo su tėvais uogauti, grybauti, ganydavo ir šerdavo gyvulius,
ravėdavo daržus. Juos mokydavo būti sąžiningais, mandagiais, mokydavo tikėjimo
tiesų, melstis, liepdavo eiti į bažnyčią, ragino domėtis menu, mokslu. Mums tėvai
pirkdavo knygų, mokydavo atmintinai eilėraščių. Mano motina mėgo dainuoti,
buvo altas, turėjo gražų balsą, giedojo bažnyčios chore (vadovas buvo vargonininkas ir mokytojas Romualdas Dovydėnas), atlikdavo ir solo partijas, aktyviai
dalyvavo meno saviveiklos renginiuose, vaidindavo įvairiuose spektakliuose. Todėl
ir aš, ir brolis turėdavome lankyti Ramygalos vidurinės mokyklos mišraus choro
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Liūnų ir kitų gatvių ramygaliečių vaikai – aktyvūs bažnyčios procesijos dalyviai. Viktorija
Rasiulytė, procesijų ir švenčių tvarkytoja, stovi penktoje eilėje su mergaitėmis Anele Šegamogaite
(pirma dešinėje) ir G. Garuckaite (Navalinskiene)
Pirmos klasės pradinukai (iš Liūnų ir kt. gatvių): Vida Žvirgždaitė (antra kairėje, pirmoje eilėje),
Laima Jodinskaitė (centre, pirmoje eilėje), Gražina Garuckaitė (pirma dešinėje, pirmoje eilėje) su
mokytoja Skirmantiene mokyklos aktų salėje

1936 m. spektaklis „Lietuvos vargai“ Ramygaloje. Lietuvą vaidina
M. Baltrūnaitė (Garuckienė, str. autorės motina); kiti ramygaliečiai
sukūrė vaidilos, vyro iš Sibiro, artojo, moksleivio vaidmenis
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Ramygalietės, meno saviveiklos renginių dalyvės: Subačienė (pirma
kairėje, pirmoje eilėje), M. Baltrūnaitė (Garuckienė; trečia kairėje)
ir kt. sekmadienio popietę sode. 1934 m.
Pedagogų kvalifikacijos instituto Lietuvių kalbos mokymo centro vadovė
Aldona Rakauskienė (antra kairėje), vyr. metodininkė G. Navalinskienė
(Garuckaitė, pirma dešinėje) ir kt. veda seminarą lietuvių kalbos
mokytojams Druskininkuose
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Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) raštas apie
G. Navalinskienę (Garuckaitę), VLKK Vadovėlių kalbos
vertinimo pakomisės narę
Europos Parlamente Briuselyje. G. Navalinskienė
(Garuckaitė) – pirma dešinėje
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repeticijas, buvau tautinių šokių ratelio
narė, giedojau Ramygalos bažnyčios
chore, mokiausi skambinti gitara. Visa
tai turėjo teigiamą reikšmę. Baigusi
Ramygalos vidurinę mokyklą ir pradėjusi studijuoti Vilniaus valstybiniame
pedagoginiame institute (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas), dalyvavau konkurse, tapau dainų ir šokių
ansamblio „Šviesa“ dalyve. Paveldėjau
iš motinos ir kitas savybes: domėjausi
humanitariniais mokslais, studijavau
filologiją. Baigusi studijas, dirbau lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
(vidurinėje mokykloje) lietuvių kalbos
kultūros, raštvedybos, korespondencijos dėstytoja (technikume, kolegijoje,
universitete), vyresniąja metodininke
(Pedagogų kvalifikacijos institute, Pedagogų profesinės raidos centre ir kt.),
įgijau dėstytojo eksperto kvalifikacijos
kategoriją, buvau Valstybinės lietuvių
kalbos komisijos Vadovėlių kalbos vertinimo pakomisės narė. Esu parašiusi ir Daiva Balbierienė (Navalinskaitė) – meno
išleidusi knygų: „Mokykimės lietuvių saviveiklos dalyvė
kalbos savarankiškai“, „Lietuvių kalbos
kultūros vadovėlis kolegijoms“ (bendraautorė, parašiau dalis: „Įvadas“, „Leksika“,
„Žodžių daryba“), „Pratybų sąsiuviniai“ (trys), „Kalbos ugdymo pratimai“, „Literatūros teorijos mokymas“, „Mokomosios medžiagos sisteminimas ir eksponavimas
lietuvių kalbos ir literatūros kabinetuose“, „Didaktinė kalbos kultūros medžiaga“,
Dabartinės Liūnų g.
pabaiga buvusiose
pievose...
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„Valstybinės kalbos kursų programa“, „Kalbos kultūros programa“, „Kalbos kultūros ir raštvedybos programa“ir kt.
Močiutės Michalinos Garuckienės (Baltrūnaitės) polinkį į muziką, į meną
paveldėjo ir jos anūkė, mano dukra Daiva. Jos, gydytojos, svarbiausi pomėgiai –
muzika, tapyba ir kitos vaizduojamojo meno rūšys.
Beveik visi tuo metu Liūnų gatvėje gyvenę vaikai buvo darbštūs, sąžiningi, buvo bažnyčios patarnautojai, klapčiukai, domėjosi meno saviveikla, muzika,
mokslu, dauguma turi aukštąjį išsilavinimą.
Dabar Liūnų gatvė – Savanorių gatvė. Gyvena joje jau kiti žmonės. Gatvė
dabar ilgesnė. Ten, kur anksčiau buvo Liūnų gatvės šienaujamos pievos, ganyklos, gyventojų žemės sklypai, dabar stovi nauji gyvenamieji dviaukščiai namai...
Gyvena juose ramygaliečiai, tik jau kiti, naujieji ramygaliečiai...
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Centrinė Ramygalos gatvė ir jos gyventojai
Julija Samsonaitė

Centrinė Ramygalos gatvė pavadinta Lietuvos didvyrių, S. Dariaus ir
lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vardu. Ji ne tik S. Girėno gatvė
pati gražiausia Ramygaloje. Ji centrinė. Čia 1918 m. pastatyta 1919 m. Iš Vandos
Ramygalos mokykla, įvairiai vadinta – progimnazija, gim- Rasiulytės asm.
nazija, vidurine mokykla, vėl gimnazija…Turgaus aikštėje ir archyvo
šios gatvės pradžioje vykdavo turgūs, šioje gatvėje stovėjo
ir tebestovi pieninė, šios gatvės pabaigoje buvo įkurta vilnų karšykla, iki šiol čia
tebestovi senasis Ramygalos malūnas…
O kiek daug žmonių joje gyveno ir tebegyvena… Atsiminiau visus tuos,
kurie gyveno šioje gatvėje prieškario ir pokario metais. Pirmiausia – dešinioji
gatvės pusė nuo Krekenavos gatvės kampo. Gatvės kampe stovėjo Šiškų namas
(jie, prisimenu, augino tris berniukus), toliau gyveno Valikonių šeima, Juozas
Arieška (buvo vedęs ramygalietę Prancišką Samsonaitę (iš Liūnų g.), jie augino
dukrą Reginą, mano brolio Albino žmoną; kitas brolis Jonas ilgai buvo nevedęs;
vėliau vedė Marijoną Aksinavičiūtę iš Gaidÿ kaimo; 1948 m. jų šeimą išvežė į
Sibirą; grįžę kurį laiką gyveno pas mano tėvus). Gyveno gatvėje ir Jonas Samsonas (jų namas dabar apmūrytas akmenimis), Jurkevičiai (jų name yra gyvenusi
Veronika Pravilonienė; ji po gaisro mus priėmė gyventi), Giniočiai (augino du
vaikus: mergaitę ir berniuką; tame pačiame name gyveno ir Kalvaičiai, vėliau
išvežti į Sibirą; tik viena Kalvaitienė grįžo iš Sibiro), Kaspučiai (jų šeima buvo
didelė: trys broliai – Kazys, Mykolas, Pranas, keturios dukterys: Ona, Antanina,
Petronelė ir Nastutė; vėliau viename namo gale gyveno Kazys su šeima, o ki912
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Antano Smetonos
vardo Ramygalos
gimnazija

Ramygalos pieninė.
Iš Ramygalos
gimnazijos Kraštotyros
muziejaus (RGKM)
archyvo

Senasis Ramygalos
malūnas. Iš Jono
Plučiaus asm. archyvo
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tame – du nevedę broliai: Mykolas, valsčiaus raštininkas, ir Pranas, ūkininkas),
Žudžiai (Antanina ir Juozas Žudžiai užaugino kelias dukras; viena iš jų – Kotryna – mano dėdienė; jų dukra Antanina ištekėjo už siuvėjo Šidlausko, gyveno
Panevėžio gatvėje; netoli jos gyveno ir kitos dukros – Viktorija Subačienė, jos
dukros ir kt.). Toliau gyveno Apolonija ir Kasparas Arieškos (jie turėjo keturis
vaikus: Vytautą, Anicetą, Angelę ir Algirdą; Angelė buvo mano klasės draugė;
jie taip pat buvo ištremti į Sibirą; grįžę gyveno savo name; dabar Ramygaloje
gyvena tik Algirdas, mokytojas, ir Vytauto našlė), Masiokai, Juozas Kuodis,
Juozas Arieška, Stankevičiai (Antanas Stankevičius buvo vedęs ramygalietę Bronę
Valikonytę; jie užaugino tris dukras: Genovaitę, Eleną, Danutę). Dar toliau gyveno
Arieška (Gegneris; tokia buvo jo pravardė; jo šeima išvyko į Vokietiją, o jų namas
tebestovi ir dabar), buvo žydų Rabino namas (prisimenu rabiną, aukštą, didele
barzda, žiemą ir vasarą nešiojusį juodą skrybėlę), buvo daboklė (joje trumpai,
kelioms paroms, buvo uždaromi nedaug nusikaltę piliečiai; tame pačiame sklype
stovėjo didelis medinis namas – valsčius, šis namas buvo nugriautas, kai įkūrė
Ramygalos rajoną, pastatė Ramygalos rajono Vykdomojo komiteto rūmus, vėliau juos pertvarkė į ligoninę, dar vėliau prie jų pristatė vaistinę ir polikliniką).
O toliau – gimnazija. Už jos – vilnų karšyklos namas, Narsučių sodyba, keli
kiti namai ir malūnas.
Kitoje gatvės pusėje, ten, kur ir dabar tebestovi pieninė, nuo Vadoklių gat
vės kampo, turėjo namus ir gyveno daugybė kitų ramygaliečių. Pirmajame name
gyveno žydų šeima, toliau stovėjo dviejų aukštų Butkevičiaus mūrinis namas
(šeima buvo inteligentiška, augino du sūnus; sūnus Albertas vokiečių okupacijos
metais nusišovė (visi kalbėjo, kad dėl meilės), palaidotas Ramygalos kapinėse;
dukra Regina baigė Ka÷no universitetą, dirbo farmacininke Kaune; tėvai, bijodami
tremties į Sibirą sovietų okupacijos metais, išvyko pas dukrą į Kauną; jų namas
tapo KGB būstine). Dar toliau stovėjo didelis mūrinis žydų namas (per Antrąjį
pasaulinį karą namas buvo apgriautas, po karo jame šeimininkavo stribai. Kieme
stribai mesdavo nužudytų partizanų kūnus). Toliau gyveno kiti ramygaliečiai:
Antanas Antanaitis (jie turėjo sūnų ir dvi dukras – Konstanciją ir Danutę; mano
sesuo Gražina ir Danutė buvo draugės; Danutė buvo pedagogė, dirbo Anykščiuosê
vaikų darželio vedėja; užaugino dukrą Eglę), Jurgis Marozas (Marozienę visi vadino Jurgiene, augino jie keturis vaikus; vėliau dalį namo ir žemės pardavė Pranui
Plaktukui (fotografui ir kirpėjui; jis buvo vedęs Antaniną Liberytę iš Apušoto,
turėjo savo kirpyklą; augino dukrą Juliją ir sūnų Rimą, vėliau pasistatė namą,
dukra gyvena Panevėžyjê, o vasarą – Ramygaloje, tėvų name), Marozai vėliau
išsikėlė į savo sodybą netoli Gudìlių). Gatvėje stovėjo Liubomirskienės krautuvėlė
(ten mes, vaikai, pirkdavome saldainių), tame pačiame name, tik kiemo pusėje,
gyveno mano mamos draugė Bronė Dijokienė su sūnumis Valentu ir Alfonsu.
Jos vyras buvo emigravęs į Ameriką; 1939 m. ji ir sūnūs išvyko į Ameriką; buvo
iškilmingos išleistuvės; jose dalyvavo ir mūsų visa šeima).
Toliau – Karučio mūrinis namas (Karučio sūnus dalyvavo 1918–1919 m. kovose su bolševikais, buvo sužeistas (neteko akies) ant Stuokinės (Paliuko) kalnelio,
vėliau mirė, ramygaliečiai jį iškilmingai palaidojo), Klemenso Rasiulio sodyba (jis
augino sūnų Juozą ir dukras; viena jo dukra – Ona – buvo mokytoja Ramygalos
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Bronės Dijokienės (antroje eilėje, dešinėje, su sūnumi) išleistuvės į Ameriką.
Jos svečiai: M. Jansonienė ir J. Jansonas (trečioje eilėje, kairėje), P. Samsonienė
ir M. Samsonas (trečioje eilėje, centre), Angelė Arieškaitė (antroje eilėje, kairėje),
Julija Samsonaitė (antroje eilėje, dešinėje) ir kt. Iš Julijos Samsonaitės asm. archyvo

mokykloje, ištekėjo už muzikos mokytojo Povilo Zabielos). Toje pat gatvės pusėje
stovėjo namas, kur gyveno šaulys, savanoris Kazimieras Rasiulis (jis turėjo dvi
seseris – Antaniną ir Bronę, ištekėjusią už ramygaliečio Antano Valikonio, buvusio
Ramygalos šaulių vado, per šventes visada pasipuošusio šaulio uniforma; sovietinės okupacijos metais jis buvo partizanas, žuvo; ramygaliečiai labai jo gailėjo,
stengėsi naktį slapta jį iš stribų paimti ir palaidoti Ramygalos kapinėse; tai padarė
jo žmonos brolis Kazimieras Rasiulis, su žmona Agne auginęs tris vaikus: sūnų
Algį ir dukras Juliją ir Vandą. 1948 m. jį ir žmoną išvežė į Sibirą; abi dukros
pabėgo; į Ramygalą po tremties jie nebegrįžo, gyveno Klaipėdoje; dabar jie jau
visi mirę, jų valia palaidoti (išskyrus sūnų Algį) Ramygalos kapinėse).
Toliau buvo žydų namas. Dar toliau gyveno Petras Margevičius (jo ir
Juozo Margevičiaus namai stovėjo tame pačiame kieme; su žmona Anele augino
sūnų Algirdą; karo metu, kai krito bomba, sudegė mūsų – Samsonų – ir abiejų
Margevičių namai. Po karo Petro Margevičiaus šeima apsigyveno Liūnų (dabar –
Savanorių) gatvėje; Anelė Margevičienė mokėjo nuostabiai gražiai marginti vašku
velykinius kiaušinius; buvo sukūrusi net savo technologiją: iš anksto užmerkdavo
vandenyje įvairių gelažgalių, paskui į tą skystį panardindavo vašku margintus
kiaušinius, kad rudys nugraužtų vašką, po to kiaušinius dažydavo; margučiai
tapdavo nuostabiai gražūs). Gyveno ir Juozas Margevičius (jo namas buvo naujas,
erdvus, jis buvo laikrodininkas, jo žmona – ramygalietė Ona Čiplytė, jie augino
du vaikus: Laimą ir Antaną). Dar toliau gyveno Antanas ir Mykolas Samsonai,
Antanas Marozas (,,Augusčiukas”; turėjo tris vaikus; kitame namo gale gyveno
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vargingesnių žydų šeima, nuomojanti iš
Marozo dalį namo; jie turėjo tris vaikus;
su jų jauniausiąja dukra Miniufke aš
bendravau; ji sovietų okupacijos metais
įstojo į komjaunimą, dirbo komjaunimo
komitete; vokiečių okupacijos metais
mačiau ją, varomą vokiečių per Ramygalą su prisegta geltona žvaigžde;
jos motina kartais ateidavo pas mano
motiną pasitarti, kaip karo metais reikėtų slėpti pinigus), Pranas Narsutis (jį
vadino seniūnu, gal todėl, kad anksčiau
buvo seniūnas, jie su žmona Angelė augino tris vaikus, sūnus Kazys
buvo muzikos mokytojas Ramygalos
gimnazijoje), Antanas Narsutis (pasiturintis ūkininkas, gabus, darbštus, visuomeniškas žmogus; užaugino penkis
vaikus, visus išleido į mokslus; dukra
Genovaitė dirbo gydytoja odontologe
Kaune, sūnus Vytautas – humanitaras,
kalbininkas, sūnus Juozas – inžinierius.;
du jaunesniuosius sūnus – Albertą ir
Juozą, tada dar mokinius, kartu su Šaulys, karys savanoris Kazimieras Rasiulis.
motina 1948 m. išvežė į Sibirą; grįžo Iš Vandos Rasiulytės asm. archyvo
tik Albertas; jis vėliau pasistatė namą,
vedė Aldoną Petrauskaitę, užaugino tris vaikus). Už Narsučio namo stovėjo Tado
Marozo namas (Marozų šeima turėjo dvi dukras; viena dukra ištekėjo už fotografo
ir pašto darbuotojo V. Astapkavičiaus (gyveno Krekenavos gatvėje), kita – už
Slavinsko (gyveno už pieninės). Šioje gatvėje gyveno ir Saldžiai (užaugino tris
vaikus, vėliau persikėlė į Kauną), Alfonsas Ščiukas (su žmona Agniete jie vaikų
neturėjo, dabar tame name gyvena giminaitės: vaistininkė Daiva ir jos motina;
tai labai darbščios ir kūrybingos moterys; jų labai gražiai sutvarkytoje sodyboje
auga daug retų augalų).
Iš S. Dariaus ir S. Girėno gatvės žemyn vingiavo labai siaura, trumpa gatvelė, ten stovėjo tik Ilekio sodyba. O centrinėje gatvėje gyveno dar viena žydų
šeima ir Urbonai (Jonas ir Viktorija Urbonai buvo įkūrę karšyklą; Viktorija Urbonienė buvo mano tėvelio krikšto mama; jie savo vaikų neturėjo, todėl bendravo
su mūsų šeima). Toliau šioje gatvės pusėje stovėjo gražus pieninės pastatas. Už
jo – Marijonos Marozienės-Jansonienės sodyba (Marijonos pirmasis vyras Antanas
Marozas žuvo besisvečiuodamas Bãrklainiuose per kaimo bernų muštynes; tai
įvyko dar prieš Antrąjį pasaulinį karą; jų dukra Danutė buvo mano vaikystės,
jaunystės ir dabarties draugė; ji – istorijos mokytoja, dirbo Gi»kalnyje, Ariógaloje,
Raséiniuose, Vílniuje; Marijona Marozienė ištekėjo antrą kartą – už Jono Jansono;
jie užaugino tris vaikus – sūnus Antaną ir Joną, dukrą Nijolę).
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Samsonų giminės susirinkimas 1948 m. Iš Julijos Samsonaitės asm. archyvo

Šalia Jansonų namo – mano dėdės Antano Samsono sodyba. Toliau – namas, vadinamasis bendrabutis. Jis priklausė Kuodžiui. Ten yra gyvenę mokytojai: Olšauskienė su dukromis, Malvina Kielaitė su motina, Vladas Rimkevičius
ir kt.
Kitoje gatvės pusėje, priešais mūsų namą, ir dabar stovi didelis buvusio
valsčiaus viršaičio Juozo Kuodžio namas. Už jo auga didelis sodas. Juozas Kuodis,
jo žmona Pranciška ir jų vaikai – Vytautas, Juozas, Dangirutė – buvo išvežti į
Sibirą. Grįžę gyveno Kaune, sūnus Juozas – Ramygaloje, o Dangirutė Maleckienė
su vyru – Palangojê.
Man svarbiausia, kad šioje gatvėje gyveno ir mūsų – Samsonų – šeima.
Ramygaloje gyveno kelios Samsonų šeimos. Todėl ramygaliečiai, kad būtų
aiškiau, visiems samsonams sugalvojo pravardes: Kaziliukai, Amerikonai, Varnai…
Mus kažkodėl vadino Varnais.
Mano senelis Jonas Samsonas (1859–1921) buvo vedęs Viktoriją Janionytę
(1870–1909), turėjo penkis vaikus: Joną, Marijoną, Kazimierą, Mykolą, Antaną. Jo
žmona mirė labai anksti, todėl senelis vedė antrą kartą. Senelis buvo kailiadirbys
(prisimenu senelio sodyboje tamsią jaują, stovinčius didelius kubilus kailiams rauginti), nors turėjo žemės, o pase buvo įrašyta: ,,Žemdirbys”. Jo žemę (po penkis
hektarus) paveldėjo visi vaikai.
Mano tėvas buvo baigęs tik pradinę mokyklą, nuo 1926 m. Ramygaloje
dirbo laiškanešiu, vėliau – pašto tarnautoju.
Motina Paulina Janionytė-Samsonienė (1910–1972) gimė ir augo Grici¿nų
kaime. Ji buvo baigusi kelias progimnazijos klases, o gal ir visą progimnaziją. Jos
tėvas Klemensas Janionis emigravo į Ameriką, ten gyveno, ten ir palaidotas. Mano
917

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

senelei Antaninai teko vienai auginti tris Ramygalos pašto tarnautojai: P. Mažeika,
vaikus, dirbti žemę, prižiūrėti ūkį, todėl viršininkas (pirmoje eilėje), Dočkus,
samdydavo darbininkų.
monteris (pirmoje eilėje), Mykolas Samsonas
Mano tėvai abu buvo Pavasarininkų (antroje eilėje, dešinėje), V. Astapkavičius
draugijos nariai, mama kurį laiką net buvo (antroje eilėje, kairėje), tarnautojai
draugijos sekretorė. Tėvelis grojo orkestre
klarnetu, vaidindavo rengiamuose vaidi- Samsonų šeima: Paulina Samsonienė ir
nimuose, buvo bažnyčios komiteto narys. Mykolas Samsonas 1932 m. Nuotraukos
Namuose visada būdavo daug įvairių pe- iš Julijos Samsonaitės asm. archyvo
riodinių leidinių: ,,Lurdas”, ,,Žvaigždė”,
,,Žvaigždutė”. Skaitydavau juos, parsinešdavau knygų ir iš Ramygalos bibliotekos.
Tuo metu bibliotekininke dirbo D. Damalakaitė.
Mama niekur nedirbo, augino mus, tris savo vaikus: mane, Juliją, vyriausiąją
(gim. 1933 m.), Gražiną (1934–2004), Albiną (gim. 1942 m.). Gerai prisimenu brolio
Albino gimimo dieną: į Ramygalą rugpjūčio 23 d. buvo atvykęs teikti Sutvirtinimo Sakramentą vyskupas Kazimieras Paltarokas. Mus su sesute mama nuvedė į
bažnyčią, paliko mus Sutvirtinimo motinėlėms. Grįžusios radome broliuką.
Iki karo gyvenome senelio (Jono Samsono) sename dviejų galų name. Viename gale gyvenome mes, antrajame gale – dėdės Antano šeima. Karo metu, kai
bombardavo Ramygalą, sudegė mūsų namas. Kol tėvelis dirbo pašte, galėjome
gyventi valdiškame bute, bet kai tėvelį areštavo, tą patį vakarą buvome išmesti
į gatvę. Mums padėjo geri žmonės: gyvenome pas Veroniką Pravilonienę, Masio918
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Mykolas Samsonas
ir jo žirgelis

Ramygalos bažnyčios adoruotojų grupė: Stankevičiūtė (pirmoje eilėje, pirma kairėje),
Marytė Marozaitė (pirmoje eilėje, antra kairėje), A. Klimkevičiūtė (pirmoje eilėje, trečia kairėje),
Julija Samsonaitė (antroje eilėje, centre) ir kt. bei jų vadovė Bronė Samsonaitė (trečioje eilėje,
centre). Nuotraukos iš Julijos Samsonaitės asm. archyvo
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kus, Urbonus, Antaną Marozą. O mokytojas Mykolas Kiškis pasiūlė gyventi jam
skirtame bute, pradinėje mokykloje. Pats jis važinėjo iš kaimo į darbą dviračiu.
Ten gyvenome pusę metų.
Mama, nebeturėdama jokio pragyvenimo šaltinio, įstojo į kolūkį, dirbo ten
dvejus metus. Dėl ligos buvo atleista. Tėvelį po pusės metų iš kalėjimo paleido,
nes nebuvo priežasties iškelti bylą. Į paštą nebepriėmė, todėl dirbo įvairiausius
darbus: buvo kasininkas kolūkyje ir banke, arklininkas Žemės ūkio skyriuje, krosniakurys vaikų darželyje. Namus pasistatėme 1950 m.
Juose pagyvenau tik vienus metus, nes 1951 m. baigiau Ramygalos vidurinę
mokyklą ir išvykau studijuoti į Kauną. Baigiau Žemės ūkio akademiją 1956 m., įgijau
mokslinio agronomo kvalifikaciją. Paskyrė dirbti Kaune Žemės ūkio ministerijos
(ŽŪM) Žemės tvarkymo valdybos (dabar – Žemėtvarkos institutas) Operatyvinės
grupės dirvožemininke. Vėliau teko dirbti Vyt¸nų sodininkystės ir daržininkystės
bandymų stotyje vyresniąja bandymų technike, Kijevo gėlininkystės bandymų
stotyje, Sodininkystės ir daržininkystės moksliniame institute Båbtuose vyresniąja
moksline bendradarbe. Per tuos metus surinkau nemažą gėlių kolekciją, tyriau
svogūninių gėlių agrotechnikos klausimus. Darbo rezultatas: 6 mokslinės ataskaitos
ir rekomendacijos ūkiams (išspausdintos įvairiuose leidiniuose), parašiau daugiau
kaip 150 mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių (Žemės ūkio enciklopedijoje
jų paskelbta 100), esu knygų: ,,Dekoratyvinė sodininkystė”, ,,Svogūninės gėlės“,
,,Kardeliai“ – bendraautorė.
Sesuo Gražina, baigusi Ramygalos vidurinę mokyklą, mokėsi Vilniaus kultūros
ir švietimo technikume, tapo bibliotekininke, dirbo Kauno bibliotekose. Jos vyras –
Jonas Žukas (1930–2013) iš Pašiliÿ kaimo, baigęs Kauno politechnikos instituto
(KPI) Statybos fakultetą, apgynė disertaciją, buvo technikos mokslų daktaras. Jie
užaugino du sūnus: Gediminą (gim. 1960 m.) ir Joną Vytautą (gim. 1962 m.). Jų
sūnus Gediminas studijavo Vilniaus universitete, Filologijos fakultete (vokiečių
kalba ir literatūra), yra leidinio ,,Bažnyčios žinios“ vyriausiasis redaktorius, vertėjas
iš vokiečių, anglų ir prancūzų kalbų. Sūnus Jonas Vytautas yra baigęs Vilniaus
universiteto Istorijos fakultetą. Dirbo Kauno karo istorijos muziejuje. Atgimimo
metais aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje, dirbo Krašto apsaugos tarnybose, vėliau mokėsi Vokietijos bundesvero Generalinio štabo akademijoje. Šiuo metu Jonas
Vytautas Žukas yra Lietuvos kariuomenės vadas, generolas majoras.
Brolis Albinas baigė Ramygalos vidurinę mokyklą, mokėsi Kauno politechnikos institute. Dirbo statybose, o nuo 1999 m. iki 2015 m. – Panevėžio r. Pajúostės
Karaliaus Mindaugo motorizuotame batalione operatoriumi. Albinas yra vedęs
kaimynų Arieškų dukterį Reginą Arieškaitę (gim. 1948 m.). Gyvena jie dabar mūsų
atnaujintame name, toje pačioje centrinėje Ramygalos gatvėje. Regina, baigusi Ramygalos vidurinę mokyklą ir Kauno medicinos mokyklą, tapo farmacininke, dirbo
Palangõs, po to Ramygalos vaistinėje. Jie užaugino sūnų Kęstutį (gim. 1984 m.).
Jis studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Istorijos, filosofijos ir etnologijos
fakultete, šiuo metu gyvena ir dirba Kaune.
Mes visi gyvename ir tęsiame savo giminės istoriją, puoselėjame tradicijas.
Mūsų namuose visada švenčiamos valstybinės, tautinės ir religinės šventės, visada
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Gražinos Samsonaitės-Žukienės (antroje eilėje, dešinėje) ir Jono Žuko
(antroje eilėje, kairėje) šeima su močiute P. Samsoniene (pirmoje eilėje,
centre) ir vaikais: Jonu Vytautu Žuku (pirmoje eilėje, kairėje),
būsimuoju Lietuvos kariuomenės vadu, Gediminu, vertėju,
vyriausiuoju redaktoriumi (pirmoje eilėje, dešinėje). Iš Julijos
Samsonaitės asm. archyvo

pažymimos Ramygalos atlaidų dienos: švenčiame šv. Jono, šv. Mykolo ir kt. atlaidus. Anksčiau mama šventėms prikepdavo pyragų, sausainių, paruošdavo skanių
valgių. Laukdavome atvykstant giminių, močiutės ir tetų. Iškilmingai švęsdavome
Motinos dieną: priskindavome gražiausių gėlių, jomis apipindavome mamos kėdę.
Linksmai švęsdavome Kalėdas. Visada prisimenu, kaip šventėme Kalėdas Ramygalos pašto viršininko Mažeikos namuose, jų nepaprastai gražią eglutę, papuoštą
baltais spinduliais ir baltomis spindinčiomis žvaigždutėmis.
Ir išvykę iš namų stengiamės vieni kitus pasveikinti švenčių, Vardo ar
Gimimo dienos proga. Visada grįždavome namo per šv. Mykolo atlaidus, nes
tėvelio vardas buvo Mykolas.
Laikas negailestingai ir greitai bėga. Ir mūsų gatvės gyventojus jis keičia: juk
dar taip neseniai buvę jauni vaikinai ir merginos jau sulaukė pensinio amžiaus,
augina anūkus ir proanūkius, dar kiti jau baigė savo žemiškąją kelionę. Tačiau
svarbiausia – mūsų gatvė neištuštėjo. Čia nuolat gyvena, dirba žmonės, bėgioja ir
žaidžia vaikai, po visų darbų, susėdę ant suolelių, ilsisi ir kalbasi mūsų seneliai.
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Ramygalos valsčiaus dvarai ir palivarkai
Petras Juknevičius

Dubulių dvaras
1812 m. parapijų atlase Dubùlių dvaras pažymėtas miško pakraštyje, į
rytus Bãrklainių link. 1843 m. dvarą nusipirko Juozapas Koženiauskas, Adomo.
1882 m. jis turėjo 345 dešimtines dirbamos ir 5 dešimtines nedirbamos žemės bei
130 dešimtinių miško.
1892 m. gyvenamųjų vietų sąraše nurodomas kaip dvaras. XX a. pradžioje
Koženiauskai turėjo 480 dešimtinių valdą. 1903 m. dvare buvo 49 gyventojai.
1923 m. jau nurodyti 3 ūkiniai kiemai su 50 gyventojų.
1940 m. nacionalizuojant dvarą Vilhelmas Koženiauskas turėjo 53,44 ha žemės.
Dvaras sunaikintas po Antrojo pasaulinio karo. Dvarvietėje ¨riškių kolūkio
valdžia buvo įsirengusi suomišką pirtį. Iširus kolūkiams, pirtį buvo įsigiję Pånevėžio nusikalstamos grupuotės nariai.
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7. Lietuvos TSR valstybinės žemės ūkio komisijos protokolai, 1940 m. Vilnius,
1976, p. 87.
8. Panevėžio rajono savivaldybės paveldosaugos dokumentacija.
9. Алфавитный списокъ землявладельцев Ковенской губернии. Составлен
въ Ковенском Губернском статистическомъ комитетъ, Издание 2-е
исправленное и дополнительное, Ковна, 1889, c. 241.
10. Алфавитный списокъ населённыхъ мъст Ковенской губернiи, Ковно, 1903,
с. 297.
11. Cписокъ населённыхъ мъст Ковенской губернiи, Ковнa, 1892, c. 202.
1.

Juozapavos dvaras
Apie buvusį Juozapåvos dvarą nėra daug duomenų. Iš 1789 m. iliustracijos
matyti, kad jis priklausė Šiukštoms. 1812 m. parapijų atlase jis parodytas į pietus
nuo Džiuga¤lių kaimo.
Nėra aišku, kada dvarą įsigijo Voroničiai. 1882 m. Juozapavos dvarą valdė
Julijonas ir Mykolas Voroničiai, Vincento sūnūs. Tuomet jų valdą sudarė 112
dešimtinių dirbamos ir 48 dešimtinės nedirbamos žemės bei 70 dešimtinių miško.
XX a. pradžioje Voroničiai turėjo 230 dešimtinių. 1903 m. Juozapavos-Palmieravos
dvare gyveno 17 žmonių, o 1923 m. čia buvo 1 ūkis ir 44 gyventojai.
1918 m. dvarą kaip palikimą gavo Jadvyga Budrevičienė. Vykdant tarpukario
Lietuvos žemės reformą, dvaras buvo išparceliuotas 1926 m. Tuometinė jo savininkė
J. Budrevičienė turėjo 179 ha žemės. 1940 m. nacionalizuojant dvarą J. Budrevičienė
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turėjo 82,18 ha žemės, jai palikta 30 ha. Tais metais, be 44 metų amžiaus savininkės, dvare gyveno jos vyras Juozas Budrevičius, sūnūs Julius ir Romanas, dukterys
Michalina ir Katrė, jame glaudėsi ir savininkės vyro brolis Petras Budrevičius.
Dvare dirbo keturi kumečiai, vienas darbininkas iš ordinarijos, buvo samdomos
dvi tarnaitės. Iš vėlesnių šaltinių matyti, kad savininkė repatrijavo. Prieš keliolika
metų dukra Michalina Budrevičiūtė-Zaleska gyveno Ostrudoje (Ostróda), Lenkijoje.
Dvarą aplankę Kauno valstybinio muziejaus dailininkai pažymėjo, kad „dvaras
panašus į ūkį“. 1941 m. dvare užregistruota 17 pastatų. Tiesa, nemaža dalis statinių
menkaverčiai. 1982 m. dar buvo išlikęs medinis gyvenamasis namas. Vėlesniais
metais dvaro sodybos likučiai galutinai sunyko: 1994 m. dvaro sodybos vietą
žymėjo tik pavieniai medžiai

Šaltiniai ir literatūra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Atlas de district de Kowno, Lietuvos valstybinis istorijos archyvas, f. 525,
ap. 8, b. 1582.
Józefowo, Słownik geograficzny królewstwa Polskiego i innych krajów
słowianskich, t. 15, cz. 2, Warszawa, 1902, p. 27.
Juknevičius P. Juozapava, Panevėžio balsas, 1995 03 09.
Juknevičius P. Juozapavos dvaras, Tėvynė, 2002 08 14.
Kauno valstybinio muziejaus dail. Dilkos Vinco, dail. Puzino Povilo
pranešimas, Valstybės archeologijos komisijos medžiaga, b. 150, l.18.
Lietuvos apgyventos vietos. 1923 m. pirmojo visuotinojo Lietuvos gyventojų
surašymo duomenys, Kaunas, 1925, p. 176.
Lietuvos TSR Panevėžio rajono gamtos, istorijos ir kultūros paminklų
katalogas, 2-as leidimas, RŽPI, mašinraštis, Vilnius, 1985, l. 207.
Lietuvos TSR valstybinės žemės ūkio komisijos protokolai, 1940 m., Vilnius,
1976, p. 86.
Maksimaitienė O. Panevėžio miesto istorija, Panevėžys, 2003, p. 30.
Numatytų išparceliuoti 1926 metais Panevėžio apskrities dvarų, ūkių iš
šiaip žemės sklypų sąrašas, Panevėžio balsas, 1926 03 25.
Panevėžio apskrities mokesčių inspekcijos fondas, Panevėžio apskrities
archyvas, f. 498, ap. 1, b. 375.
Panevėžio rajono savivaldybės paveldosaugos dokumentacija.
Алфавитный списокъ землявладельцев Ковенской губернии. Составлен
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Kutiškių palivarkas
Istoriniuose šaltiniuose Kùtiškių palivarkas minimas nuo XVII a. 1644 m.
Jį įsigijo Melchioras Petrusevičius ir užrašė savo žmonai Marijai Elžbietai Lopaciskaitei. Pastaroji perleido valdą savo antram vyrui Rostovskiui.
1812 m. minimi Vereščinskių Kutiškiai, o vėliau palivarkas priklausė Upôtės
maršalkai Mykolui Straševičiui. 1882 m. nurodyti jau keli savininkai: Kamilija
Boguševič, Stanislovo, turėjo 165 dešimtines dirbamos žemės ir 68 dešimtines miško; štabo kapitonas Nikolajus Spiridonovas, Spiridono – 10 dešimtinių dirbamos
ir 2,5 nedirbamos žemės; valstietis Vincas Urbelis – 33 dešimtines dirbamos ir 7
dešimtines nedirbamos žemės bei 30 dešimtinių miško.
XX a. pradžioje palivarką valdę Boguševičiai turėjo 233, Spiridonovai – 12,
o Urbeliai – 120 dešimtinių žemės. 1903 m. Kutiškių palivarke gyveno 6 žmonės.
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1923 m. buvo 1 ūkis su 15 gyventojų. 1940 m. nacionalizuojant palivarką, savininkas Kazys Simonas turėjo 79,5 ha žemės, jam palikta 30 ha.
1985 m. dar buvo likę 4 sodybos pastatai: gyvenamasis namas, svirnas, tvartas
ir griūvantis kluonas. Sodyba buvo apie 0,8 km į pietvakarius nuo Katinÿ gyvenvietės.
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c. 311.
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Lingerio dvaras
Kadangi dvaro istorija glaudžiai susijusi su Ramôgalos miesto istorija, sunku
nustatyti dvaro įsikūrimo datą. Kol kas sunku pasakyti, ar šioje vietoje stovėjo
senasis Ramygalos dvaras, istoriniuose dokumentuose pirmą kartą paminėtas
1540 m. Neaiškus ir dvaro pavadinimas. Senesniuose dokumentuose rašoma Linogiry. E. Gabulaitė teigia, kad seniau ties Ramygalos dvaru buvusi didelė giria
ir bala su liūnais. Gal ankstesnis pavadinimas buvo Liūnagiris?
1812 m. parapijų atlase Linagirio dvaras pažymėtas į šiaurę nuo Ramygalos,
dešiniajame Upôtės upelio krante.
Iš Česlovo Milošo pateiktų duomenų matyti, kad XIX a. pirmojoje pusėje
Linagirio dvaras priklausė Gombrovičiams. Už dalyvavimą ruošiant sukilimą,
1863 m. pradžioje Onufrijus Gombrovičius buvo ištremtas į Tambovo guberniją.
Sukilimą numalšinus Gombrovičių valdos (Linagiris, Mingailiai ir Aukštådvaris)
buvo konfiskuotos.
1882 m. Lingerio dvarą valdė liuteronų tikėjimo dvarininkė Cecilija AnrelElmit. Jai priklausė 753 dešimtinės dirbamos ir 80 dešimtinių nedirbamos žemės
bei 365 dešimtinės miško. Ji savininke nurodyta ir XX a. pradžioje. Tada dvaro
valdą sudarė 1 198 dešimtinės.
1903 m. dvare gyveno 48 žmonės. 1923 m. čia buvo vienas ūkinis kiemas
su 15 gyventojų. 1940 m. nacionalizacijos dokumentuose dvaras nebeminimas, bet
išlikęs tų metų dvaro aprašymas:
„Dvaras aukštesnėje vietoje, apsuptas didelio sodo. Gyvenamasis namas medinis su prieangiu. Jo stogą remia 4 medinės kolonos, kurių menki kapiteliai šiek tiek primena korintiškus
kapitelius. Durys išpjaustytos ornamentais, bet nėra labai meniškos. Rūmų vidus pasibaisėtinas. Prie įėjimo į dvarą stovi didelis ir storas mūrinis stulpas (kitoje pusėje nugriautas).“
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Dvaras sunaikintas po Antrojo pasaulinio karo. Likę tik pavieniai parko
medžiai. Ramygalos miesto kapinėse yra Gombrovičių šeimos kapai ir paminklas.
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Mikališkio dvaras
Dvaras neišlikęs, jo vietą žymi medžių guotas kairėje magistralės Via Baltica
pusėje, apie 0,4 km į šiaurės rytus nuo Aukštådvario kaimo.
1812 m. parapijų atlase pažymėtas Mikalíškio palivarkas. 1882 m. savininkais nurodyti Šiukštos įpėdiniai. Jiems priklausė 155 dešimtinės dirbamos ir 37
dešimtinės netinkamos dirbti žemės bei 96 dešimtinės miško. 1903 m. palivarke
gyveno 6 žmonės.
Pradėjus Panevėžio vadavimo iš bolševikų operaciją, Lietuvos kariuomenės
Panevėžio rinktinės vadavietė buvo įsikūrusi Mikališkio palivarke.
1923 m. Mikališkyje buvo 1 ūkinis kiemas su 63 gyventojais. E. Gabulaitė
rašo, kad vykdant 1922 m. žemės reformą, palivarko žemėvalda buvo apkarpyta
ir atskirtoje nuo jo žemėje įsikūrė Gintautų kaimas.
1940 m. nacionalizacijos dokumentuose palivarkas nebeminimas, o tų metų
aprašyme pažymėta: „Pats dvaras visai sunykęs ir visai nesiskiria nuo ūkininko sodybos.“
Vėlesniuose šaltiniuose palivarkas nebeminimas.
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Pauslajo dvaras
Istoriniai šaltiniai apie Påuslajo dvarą negausūs ir žinomi iš XIX a. Tuo
metu dvaro valda jau buvo pasidalyta. Antai 1882 m. Antanas Rossochockis, Kazimiero, čia turėjo 204 dešimtines dirbamos, 30 dešimtinių nedirbamos žemės ir
172 dešimtines miško. Tuo tarpu Antanas Rossochockis, Kaliksto, Pauslajyje turėjo
83 dešimtines dirbamos ir 3 dešimtines nedirbamos žemės. Pagrindinė jo valda
buvo Sùradgalis: 235 dešimtinės dirbamos ir 14 dešimtinių nedirbamos žemės.
1892 m. gyvenamųjų vietų sąraše yra įrašytas Pauslajo dvaras. XX a. pradžioje Rossochockiai čia turėjo dvi valdas: 406 ir 86 dešimtinių. 1903 m. dvare
buvo 31 gyventojas. 1923 m. buvo vienas ūkis su 55 gyventojais. Dvaro žemės
išparceliuotos 1925 m. Tuomet dvarui priklausė 308,84 ha žemės. Savininkais
nurodyti Rossochockio įpėdiniai. Valdoje buvo 221 ha naudingos ir 3 ha nenaudingos žemės.
1940 m. nacionalizuojant dvarą savininkė Katrė Lapelienė turėjo 74 ha žemės. Jai palikta 30 ha.
Po Antrojo pasaulinio karo Pauslajo dvaras priskirtas Kėdãinių rajonui. Iš
dvaro sodybos likę rūmai, parko fragmentai.
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Алфавитный списокъ землявладельцев Ковенской губернии. Составлен
въ Ковенском Губернском статистическомъ комитетъ. Издание 2-е
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11. Cписокъ населённыхъ мъст Ковенской губернiи, Ковнa, 1892, c. 228.
9.

Pavermenio dvaras
Vietovė palei Vermenõs upelį – Pavermenýs istoriniuose šaltiniuose pirmą
kartą paminėta 1585 m. Pirmieji žinomi valdytojai – Truskovskiai. Iki XVIII a.
Påvermenio dvaras buvo visos srities centras.
XVII a. dvaras priklausė Boguslavui Landsberkui. Vėliau jį įsigijo Kazimieras Grothusas, po jo valdė Vaitiekus Lajeckis. Iš jo 1739 m. dvarą nusipirko
P. Klodtas, iš pastarojo – 1748 m. Jonas Mikalojus Brunovas su žmona Marija,
kilusia iš Karpių giminės. Nuo to laiko beveik du šimtus metų Påvermenį valdė
penkios Brunovų kartos. Jie kūrė dvaro ansamblį. Pirkimo metu mediniai dvaro
pastatai buvo sunykę. XVIII a. pabaigoje–XIX a. pradžioje pastatyti klasicistiniai
dvaro rūmai, XIX a. pirmoje pusėje – oficina ir kiti pastatai.
XIX a. pradžioje Simonas Brunovas buvo išrinktas Upôtės (Pånevėžio) apskrities bajorų maršalu. 1812 m. kraštą užėmus Napoleono armijai, jis buvo paskirtas
minėtos apskrities paprefekčiu.
1892 m. gyvenamųjų vietų sąraše yra ir Påvermenio dvaras. 1882 m. jį valdė
baronai Stanislovas ir Simonas Brunovai, Simono sūnūs. Jų valda buvo didelė:
696 dešimtinės dirbamos ir 229 dešimtinės nedirbamos žemės
Pavermenio dvaro
bei 783 dešimtinės miško.
1903 m. dvare gyveno 68 žmonės, o 1923 m. čia buvo rūmai.
vienas ūkinis kiemas su 116 gyventojų. Dvaras išparceliuotas Iš A. Astramsko
1924 m. Tuomet Simonui Brunovui priklausė 418 ha žemės. asm. archyvo
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Pavermenio dvaro
parkai. Iš Petro
Juknevičiaus
asm. archyvo

1940 m. nacionalizuojant Pavermenio dvarą, jo savininkas buvo Zigmas Bržozovskis, turėjęs 98,19 ha žemės.
1947 m. Ramôgalos valsčiaus komisija dalį dvaro žemės paskyrė dešimčiai
naujakurių. Netrukus Pavermenys priskirtas Kėdãinių rajonui.
Po Antrojo pasaulinio karo dvaro rūmuose įkurta mokykla. Nuo 2000 m.
dvaras priklauso naujam šeimininkui – UAB „Liturimex kelionių tarnyba“.
Dvaro ansamblis išsilaikęs palyginti neblogai. Yra 7,5 ha dydžio mišraus
plano parkas.
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p. 10–23.
Juknevičius P. Napoleonmetis Panevėžio krašte, Tėvynė, 2006 02 15.
Juknevičius P. Pavermenio dvaras – Truskavos pradžia, Panevėžio
rytas, 1993 12 03.
Lietuvos apgyventos vietos. 1923 m. pirmojo visuotinojo Lietuvos
gyventojų surašymo duomenys, Kaunas, 1925, p. 177.
Lietuvos dvarai. Dviejų tomų žinynas, I. Semaškaitė, Vilnius, 2009,
t. 1, p. 68–69.
Lietuvos dvarai: enciklopedinis žinynas, sud. I. Semaškaitė, Vilnius.
2010, p. 300–301.
Lietuvos TSR valstybinės žemės ūkio komisijos protokolai. 1940 m. Vilnius,
1976, p. 87.
Panevėžio apskrities mokesčių inspekcijos fondas, Panevėžio apskrities
archyvas, f. 498, ap. 1, b. 373.
Pavermenys, Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius, 1968, t. 2,
p. 801.
Pavermenys, Tarybų Lietuvos enciklopedija, Vilnius, 1987, t. 3, p. 335.
Powermeń, Słownik geograficzny królewstwa Polskiego i innych krajów
słowianskich, Warszawa, 1887, t. 8., p. 887.
Semaška A., Semaškaitė I. Visa turistinė Lietuva. 1200 lankytinų
vietovių, 3430 pažintinių lankytinių objektų aprašymai, Vilnius, 2011,
p. 225–226.
Semaškaitė I. Dvarai. Spindesys ir skurdas, Vilnius, 2008, p. 32.
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16. Semaškaitė I. Lietuvos pilys ir dvarai. Istorijos ir legendos, architektūros
bruožai, Vilnius, 2003, p. 56.
17. Schmittlein R. Un district lituanien sous l‘occupation française
(1812), Senovė, Kaunas, 1936, t. 2, p. 217–269.
18. Tauras A. Mūsų parkai, Vilnius, 1989, p. 41.
19. Алфавитный списокъ землявладельцев Ковенской губернии. Составлен
въ Ковенском Губернском статистическомъ комитетъ. Издание 2-е
исправленное и дополнительное, Ковна, 1889, c. 50.
20. Алфавитный списокъ населённыхъ мъст Ковенской губернiи. Ковно, 1903,
c. 330.
21. Cписокъ населённыхъ мъст Ковенской губернiи. Ковнa, 1892, c. 224.

Valatkiškio palivarkas
Valatkiškio palivarkas yra 1812 m. parapijų žemėlapyje. 1882 m. jis priklausė
tituluotajam patarėjui Antanui Totvenui. Palivarko žemėvaldą tuomet sudarė 90
dešimtinių dirbamos ir 33 dešimtinės nedirbamos žemės bei 4 dešimtinės miško.
1892 m. gyvenamųjų vietų sąraše nurodytas Valatkiškio užusienis, o ne palivarkas.
1893 m. palivarkui priklausė 127 dešimtinės, iš jų 44 miško ir 33 nedirbamos
žemės. 1903 m. palivarke buvo 18 gyventojų, o 1923 m. – 1 ūkis su 20 gyventojų.
1935 m. iš A. Totveno įpėdinių palivarką nusipirko Žemės banko tarnautoja Ona Čerskaitė-Kairiūkštienė. 1940 m. nacionalizacijos metu ji valdė 64,04 ha
žemės. Kartu su savininke palivarke gyveno tolimo giminaičio Jono Pridotkos
šeima: Jonas, 38 metų amžiaus, jo žmona Marija, 34 metų, ir devynmetė duktė
Joana. Savininkei buvo palikta 30 ha žemės, o kita dalis išdalyta 5 naujakuriams.
1948 m. žemė perskirstyta: 29,32 ha valdytojos norma palikta be savininko, likusi
dalis skirta 5 savininkams, taip pat ir J. Pridotkai – 15 ha.
1940 m. palivarke buvo 7 pastatai: gyvenamasis namas, kumetynas, klojimas,
du tvartai, svirnas ir kiaulidė. Buvo nemažas 100 vaismedžių ir 30 vaiskrūmių sodas.
Po Antrojo pasaulinio karo palivarkas sunyko. ¨riškių kolūkio laikais,
1985 m., čia buvo likęs tik vienas tvartas, pavieniai medžiai.

Šaltiniai ir literatūra
Atlas de district de Kowno, Lietuvos valstybinis istorijos archyvas, f. 525,
ap. 8., b. 1 582.
2. Juknevičius P. Valatkiškio palivarkas, Tėvynė, 1996 12 24.
3. Juknevičius P. Valatkiškis, Panevėžio balsas, 1996 07 05.
4. Lietuvos apgyventos vietos. 1923 m. pirmojo visuotinojo Lietuvos gyventojų
surašymo duomenys, Kaunas, 1925, p. 178.
5. Lietuvos TSR Panevėžio rajono gamtos, istorijos ir kultūros paminklų
katalogas, 2-as leidimas, RŽPI, mašinraštis, Vilnius, 1985, l. 187.
6. Panevėžio apskrities mokesčių inspekcijos fondas, Panevėžio apskrities
archyvas, f. 498, ap. 1, b. 413.
7. Panevėžio rajono savivaldybės paveldosaugos dokumentacija.
8. Wołodkiszki, Słownik geograficzny królewstwa Polskiego i innych krajów
słowianskich, Warszawa, 1893, t. 13, p. 887.
9. Алфавитный списокъ землявладельцев Ковенской губернии. Составлен
въ Ковенском Губернском статистическомъ комитетъ. Издание 2-е
исправленное и дополнительное, Ковна, 1889, c. 483.
10. Алфавитный списокъ населённыхъ мъст Ковенской губернiи. Ковно, 1903,
c. 288.
11. Cписокъ населённыхъ мъст Ковенской губернiи, Ковнa, 1892, c. 195.
1.
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Zalatorių dvaras
Kauno gubernijos parapijų 1812 m. atlase pažymėtas tik Zalatõrių kaimas.
Dvaro istorijai tiks vėlesnių metų duomenys.
1882 m. Zalatõrių dvare šeimininkavo Leopoldas Michnevičius, Juozapo.
Jis turėjo 101 dešimtinę dirbamos ir 7 dešimtines nedirbamos žemės bei 25 dešimtines miško. 1892 m. gyvenamųjų vietų sąraše įrašytas Zalatorių dvaras, o
ne palivarkas. 1895 m. Michnevičiai valdė 133 dešimtines, bet pažymėta, kad 17
dešimtinių žemės turėjo Pilsudskiai.
1903 m. dvare gyveno 28 žmonės. 1923 m. čia jau užregistruoti du ūkiai
su 24 gyventojais. Matyt, dvaro valda ir toliau smulkėjo. 1940 m. dokumentuose
pažymėta, kad dvaras priklausė Julei Babianskienei, bet ji valdė kartu su Marija
Rancevičiene-Jacevičiene. To meto dokumentuose yra pastaba, kad dvaras jau be
savininkų. Buvo likę 9 trobesiai. Dvarui priklausė 18,93 ha žemės.
Zalatorių dvaras sunaikintas po Antrojo pasaulinio karo. Jo būta apie 1,8 km
į šiaurę nuo ¨riškių, Upôtės dešiniajame krante.

Šaltiniai ir literatūra
Atlas de district de Kowno, Lietuvos valstybinis istorijos archyvas, f. 525,
ap. 8, b. 1582.
2. Juknevičius P. Zalatorių dvaras, Tėvynė, 1996 12 24.
3. Lietuvos apgyventos vietos. 1923 m. pirmojo visuotinojo Lietuvos
gyventojų surašymo duomenys, Kaunas, 1925, p. 178.
4. Lietuvos TSR Panevėžio rajono gamtos, istorijos ir kultūros paminklų
katalogas. 2-as leidimas, RŽPI, mašinraštis, Vilnius, 1985, l. 186.
5. Panevėžio apskrities mokesčių inspekcijos fondas, Panevėžio apskrities
archyvas, f. 498, ap. 1, b. 359.
6. Panevėžio rajono savivaldybės paveldosaugos dokumentacija.
7. Załatary, Słownik geograficzny królewstwa Polskiego i innych krajów
słowianskich, Warszawa, 1895, t. 14, p. 351.
8. Алфавитный списокъ землявладельцев Ковенской губернии. Составлен
въ Ковенском Губернском статистическомъ комитетъ. Издание 2-е
исправленное и дополнительное, Ковна, 1889, c. 313.
9. Алфавитный списокъ населённыхъ мъст Ковенской губернiи. Ковно,
1903, c. 303.
10. Cписокъ населённыхъ мъст Ковенской губернiи. Ковнa, 1892, c. 205.
1.

Žudžių III buv. dvaras
Istorinių duomenų apie Žudžių III dvarą labai nedaug. XIX a. lenkų ir
rusų žinynai nurodo čia buvus keletą kaimų, o apie dvarą neužsimenama. Dvaras
atsiranda tik 1923 m. surašymo duomenų bazėje. Tuomet čia buvo 1 ūkis su 22
gyventojais. E. Gabulaitė rašo, kad Žudžių III dvarelį valdė Mickevičius, vėliau –
V. Aramavičius. Vėlesniais metais dvaras nebeminimas.
1941 m. Vytautas Aramavičius, 45 m. amžiaus, žmona Kristina, 40 m. amžiaus, ir trylikametė duktė Alina buvo ištremti į Sibirą.
1985 m. buvo likę 5 pastatai: gyvenamasis namas, kalvė, arklidė, svirnas ir
tvartas. 1991 m. dar stovėjo gyvenamasis namas ir ūkinis pastatas.
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Šaltiniai ir literatūra
1.
2.
3.
4.

Gabulaitė E. Iš Ramygalos kaimų istorijos, Tėvynė, 1987 07 30.
Lietuvos apgyventos vietos. Pirmojo visuotinojo Lietuvos gyventojų 1923 m.
surašymo duomenys, Kaunas, 1925, p. 178.
Lietuvos TSR Panevėžio rajono gamtos, istorijos ir kultūros paminklų
katalogas. 2-as leidimas, RŽPI. Mašinraštis, Vilnius, 1985, l. 203.
Panevėžio rajono savivaldybės paveldosaugos dokumentacija.

Kiti Ramygalos valsčiaus dvarai
ir palivarkai
Tarpukariu Ramôgalos valsčiaus teritorijoje buvo dar nemažai dvarų ir palivarkų, bet jų istorijai nušviesti trūksta šaltinių. Daugiausia tai nedideli dvareliai,
šiuo metu jau sunaikinti.

Gaisų palivarkas
Apie Gaisÿ palivarką žinių nedaug jau vien dėl to, kad jis priklausė Påvermenio dvarui ir nebuvo savarankiška valda. 1892 m. gyvenamųjų vietų sąraše
vadinamas palivarku.
1903 m. jame gyveno 46 žmonės, o 1923 m. čia jau buvo 8 ūkiai su 51 gyventoju. Palivarkas išparceliuotas 1925 m. Pavermenio dvaro savininkas Simonas
Brunovas čia turėjo 10 ha žemės. Vėliau palivarkas nebeminimas.
Po Antrojo pasaulinio karo Gaisai priskirti Kėdãinių rajonui.

Šaltiniai ir literatūra
1.
2.
3.
4.
5.

Gojsie, Słownik geograficzny królewstwa Polskiego i innych krajów
słowianskich, cz. 1, Warszawa, 1900, t. 15, p. 512.
Ištrauka iš Panevėžio apskrities žemės tvarkytojo metinės darbų
atsakaitos apie išskirstytus dvarus Panevėžio apskrityje 1924 metais,
Panevėžio balsas, 1925 01 08.
Lietuvos apgyventos vietos. 1923 m. pirmojo visuotinojo Lietuvos
gyventojų surašymo duomenys, Kaunas, 1925, p. 175.
Алфавитный списокъ населённыхъ мъст Ковенской губернiи, Ковно, 1903,
c. 289.
Cписокъ населённыхъ мъст Ковенской губернiи, Ковнa, 1892, c. 196.

Janapolio palivarkas
Janåpolio palivarkas priklausė Šrauchmanams. 1882 m. Jonas Šrauchmanas,
Jono, turėjo 75 dešimtines dirbamos ir 62,4 dešimtines nedirbamos žemės bei 10
dešimtinių miško. 1892 m. Janapolis vadinamas dvaru. XX a. pradžioje Šrauchmanai turėjo 92 dešimtines žemės. 1903 m. sąraše nurodytas Janapolio vienkiemis
su 61 gyventoju. 1923 m. užrašyti jau 4 ūkiai su 18 žmonių.
Vėliau palivarkas nebeminimas, o po 1959 m. nebeminima ir vietovė. Palivarko būta apie 0,7 km į pietryčius nuo Obeliìs ir Juodõs upių santakos, į pietus
nuo Jotãinių.

Šaltiniai ir literatūra
1.
2.

Janopol, Słownik geograficzny królewstwa Polskiego i innych krajów
słowianskich, t. 15, cz. 1, Warszawa, 1900, p. 636.
Lietuvos apgyventos vietos. 1923 m. pirmojo visuotinojo Lietuvos
gyventojų surašymo duomenys, Kaunas, 1925, p. 176.

931

RAMYGALA

3.
4.
5.
6.

Lietuvos valsčiai

Lietuvos TSR Panevėžio rajono gamtos, istorijos ir kultūros paminklų
katalogas. 2-as leidimas, RŽPI, mašinraštis, Vilnius, 1985, l. 227–228.
Алфавитный списокъ землявладельцев Ковенской губернии. Составлен
въ Ковенском Губернском статистическомъ комитетъ. Издание 2-е
исправленное и дополнительное, Ковна, 1889, c. 536.
Алфавитный списокъ населённыхъ мъст Ковенской губернiи, Ковно, 1903,
c. 360.
Cписокъ населённыхъ мъст Ковенской губернiи. Ковнa, 1892, c. 244.

Jasnagurkos palivarkas
1903 m. Jasnagùrkos palivarke gyveno 18 žmonių. 1923 m. jame buvo 1
ūkis su 22 gyventojais. Vėliau palivarkas nebeminimas. Vieta nelokalizuota.

Šaltiniai ir literatūra
1.
2.
3.

Jasnogórka, Słownik geograficzny królewstwa Polskiego i innych krajów
słowianskich, cz. 2, Warszawa, 1902, t. 15, p. 11.
Lietuvos apgyventos vietos. 1923 m. pirmojo visuotinojo Lietuvos
gyventojų surašymo duomenys, Kaunas, 1925, p. 176.
Алфавитный списокъ населённыхъ мъст Ковенской губернiи, Ковно, 1903,
c. 360.

Jotainėlių palivarkas
1892 m. minimas Jotainºlių palivarkas. 1903 m. nurodytas vienkiemis (chutorchata), kuriame gyveno 5 žmonės. 1923 m. buvo 1 ūkis su 13 gyventojų. 1940 m.
nacionalizuojant ūkį jo savininkas buvo Mečislovas Povickis. Jis turėjo 52,46 ha.
Palivarkas sunaikintas po Antrojo pasaulinio karo. Jo būta apie 0,6 km į
vakarus nuo Klebõnų kaimo, apie 0,2 km į vakarus nuo kelio Jotãiniai–Pagiria¤.

Šaltiniai ir literatūra
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jotajniele, Słownik geograficzny królewstwa Polskiego i innych krajów
słowianskich, cz. 2, Warszawa, 1902, t. 15, p. 25.
Lietuvos apgyventos vietos. 1923 m. pirmojo visuotinojo Lietuvos
gyventojų surašymo duomenys, Kaunas, 1925, p. 176.
Lietuvos TSR Panevėžio rajono gamtos, istorijos ir kultūros paminklų
katalogas. 2-as leidimas, RŽPI, mašinraštis, Vilnius, 1985, l. 231.
Lietuvos TSR valstybinės žemės ūkio komisijos protokolai. 1940 m., Vilnius,
1976, p. 87.
Алфавитный списокъ населённыхъ мъст Ковенской губернiи, Ковно, 1903,
c. 304.
Cписокъ населённыхъ мъст Ковенской губернiи, Ковнa, 1892, c. 206.

Kiuberiškio palivarkas
1892 m. minimas Kiùberiškio kaimas. Lenkų geografiniame vardyne yra
įrašytas Kiuberiškio dvaras. 1903 m. sąraše yra vienkiemis, kuriame buvo 4 gyventojai. 1923 m. čia buvo 2 ūkiai su 10 gyventojų.
Vėliau palivarkas nebeminimas. Vieta nelokalizuota.

Šaltiniai ir literatūra
1.
2.

Kiuberyszki, Słownik geograficzny królewstwa Polskiego i innych krajów
słowianskich, cz. 2, Warszawa, 1902, t. 15, p. 80.
Lietuvos apgyventos vietos. 1923 m. pirmojo visuotinojo Lietuvos
gyventojų surašymo duomenys, Kaunas, 1925, p. 176.
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3.
4.

Алфавитный списокъ населённыхъ мъст Ковенской губернiи, Ковно, 1903,
c. 311.
Cписокъ населённыхъ мъст Ковенской губернiи, Ковнa, 1892, c. 211.

Liudvikavo (Sokelių) dvaras ir palivarkas
1812 m. parapijų atlase pažymėtas tik Sokìlių kaimas. Nėra aišku, kada
kūrėsi Liudvikåvo palivarkas.
Rengiantis 1863 m. sukilimui, Sokelių dvare 1862 m. lapkričio mėn. įvyko
Lietuvos provincijos komiteto atstovų suvažiavimas.
1882 m. mažamečiai Sopockiai Liudvikave paveldėjo 160,5 dešimtinės dirbamos ir 16,5 dešimtinės nedirbamos žemės bei 65 dešimtines miško. 1892 m.
minimas Liudvikavo dvaras.
XX a. pradžioje Sopockiai čia valdė 242 dešimtines. 1903 m. dvare gyveno
13 žmonių. 1923 m. buvo 1 ūkis su 45 gyventojais. Liudvikavo – Sokelių dvaras
išparceliuotas 1926 m. Tuomet savininkas Liudas Sopockis turėjo 178,68 ha žemės.
1940 m. nacionalizuojant palivarką, savininkas Antanas Stankevičius turėjo
111,5 ha žemės, jam palikta 30.
Po Antrojo pasaulinio karo žinomas tik Sokelių kaimas.

Šaltiniai ir literatūra
Atlas de district de Kowno, Lietuvos valstybinis istorijos archyvas, f. 525,
ap. 8, b. 1582.
2. Juknevičius P. Atskirų vietovių dvarai, Tėvynė, 2004 09 15.
3. Ludwikowo, Słownik geograficzny królewstwa Polskiego i innych krajów
słowianskich, cz. 2, Warszawa, 1902, t. 15, p. 248.
4. Lietuvos apgyventos vietos. 1923 m. pirmojo visuotinojo Lietuvos
gyventojų surašymo duomenys, Kaunas, 1925, p. 176.
5. Lietuvos TSR valstybinės žemės ūkio komisijos protokolai. 1940 m., Vilnius,
1976, p. 86.
6. Maksimaitienė O. Lietuvos sukilėlių kovos 1863–1864. Vilnius, 1969,
p. 14.
7. Numatytų išparceliuoti 1926 metais Panevėžio apskrities dvarų, ūkių
iš šiaip žemės sklypų sąrašas, Panevėžio balsas, 1926 03 25.
8. Алфавитный списокъ землявладельцев Ковенской губернии. Составлен
въ Ковенском Губернском статистическомъ комитетъ. Издание 2-е
исправленное и дополнительное, Ковна, 1889, c. 447.
9. Алфавитный списокъ населённыхъ мъст Ковенской губернiи, Ковно, 1903,
c. 315.
10. Cписокъ населённыхъ мъст Ковенской губернiи, Ковнa, 1892, c. 214.
1.

Suradgalio palivarkas
XIX a. pabaigoje Sùradgalyje buvo du palivarkai ir akalica.
1882 m. Surodgalio palivarkas priklausė Antanui Rossochackiui, turėjusiam
235 dešimtines dirbamos ir 14 dešimtinių nedirbamos žemės. Jis taip pat turėjo
dalį valdos Påuslajo dvare.
1903 m. nurodytas vienas palivarkas su 27 gyventojais. 1923 m. jau buvo 6
ūkiai su 101 gyventoju. 1925 m. palivarkas išparceliuotas. Tuomet jį valdė Rossochackio įpėdiniai, turėję 201,27 ha žemės. Parceliuojant išskirta 103 ha naudingos žemės.
1940 m. nacionalizuojant palivarką jo valda atrodė taip: Tadas Rossochackis turėjo 87 ha, Felicija Rossochackaitė – 70,63 ha, Kalikstas Šilingas – 81,84 ha
žemės. Savininkams žemės nepalikta.
Po Antrojo pasaulinio karo vietovė priskirta Kėdãinių rajonui.
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Šaltiniai ir literatūra
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ištrauka iš Panevėžio apskrities žemės tvarkytojo metinės darbų
ataskaitos apie išparceliuotus dvarus Panevėžio apskrityje 1925 metais,
Panevėžio balsas, 1925 12 24.
Lietuvos apgyventos vietos. 1923 m. pirmojo visuotinojo Lietuvos
gyventojų surašymo duomenys, Kaunas, 1925, p. 177.
Lietuvos TSR valstybinės žemės ūkio komisijos protokolai. 1940 m., Vilnius,
1976, p. 86.
Surodgol, Słownik geograficzny królewstwa Polskiego i innych krajów
słowianskich, Warszawa, 1890, t. 11, p. 598.
Алфавитный списокъ землявладельцев Ковенской губернии. Составлен
въ Ковенском. Губернском статистическомъ комитетъ. Издание 2-е
исправленное и дополнительное, Ковна, 1889, c. 412.
Алфавитный списокъ населённыхъ мъст Ковенской губернiи, Ковно, 1903,
c. 345.
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Bistrampolio dvaro sodyba
Petras Juknevičius

Bistrãmpolio dvaras apie tris šimtmečius priklausė Bistramų giminei, turėjusiai
herbą Tarnawa. Bistramai save kildino iš Pr¿sijos. V. Meištavičius įrodinėja, kad
žodžio „bystr“ etimologija lenkiška. XV a. dokumentuose giminės atstovai minimi
Liubelske. Karaliaujant Jogailai, vienas iš Bistramų vadovavo karališkajai kavalerijai.
K. Avižonis, remdamasis lenkų herbynais, mini 70 bajorų, kurie įvairiais
būdais iš Lénkijos persikraustė į Lietuvą. Tarp jų yra ir Bistramai.
Patys Bistramai teigė, kad jų giminės atstovai XV–XVI a. iš Mažosios Lénkijos
persikėlė į Ku»šą. Vienas iš Kuršo Bistramų XVI a. persikėlė į Êstiją. Ši Bistramų
giminės šaka greitai pasidavė rusinimui, pakeitė tikėjimą iš katalikų į stačiatikių,
ėmė vesti ruses, siekė karjeros rusų kariuomenėje. Teigiama, kad Borodino mūšyje
rusų pusėje kovėsi net trys generolai Bistramai. Lietuviškosios Bistramų šakos
pradininku laikomas Kuršo kunigaikščio Vilhelmo dvaro maršalkos Kristupo Bistramo anūkas, Abiejų Tautų Respublikos karaliaus Vladislovo IV Vazos dvariškis
Jonas Kazimieras. Už gerą tarnybą jis iš karaliaus 1645 m. gavo 26 valakus žemės
Ariståvos vaitystėje ir Daukoniuose bei Žvírblonių kaimą. Nieko nežinome apie
kitus jo gimines. Jei jie liko Kurše, tai greičiausiai suvokietėjo. Jonas Kazimieras
Bistramas turėjo du sūnus: Joną Evaldą ir Otonarą Aleksandrą. Vokiški vardai
sūnums buvo parinkti pageidaujant motinai, kilusiai iš fon Heykingų giminės.
Otonaras Aleksandras greitai išvyko gyventi į Kuršą, o Jonas Evaldas pasiliko Žvirbloniuose ir vedė lenkaitę Aną Svencicką. J. E. Bistramas turėjo pareigas Lenkijai
priklausančioje Livonijos dalyje (Infliantuose). 1695 m. ir 1701 m. iš giminių jis
plačiame Juodõs slėnyje įsigijo du palivarkus, vadinamus Bãrklainiais. Dalydamas
žemes savo keturiems sūnums, vienus Barklainius su Dūdonių, Uli¿nų bei Gautkalnio kaimais jis paskyrė Boguslavui, o antruosius – su Kučių ir Zambšišių (dabar
Žumbrickiai – P. J.) kaimais – Aleksandrui. Siekiant atskirti vienus Barklainius nuo
kitų, Boguslavo valdomieji buvo pavadinti Bartlomėjiškaisiais, vėliau – Karaliava.
Mat Boguslavo Bistramo sūnus, Upôtės žemės teisėjas, buvo vardu Bartlomiejus,
o pastarojo sūnus – Karolis. Aleksandro Bistramo valdomi Barklainiai atiteko jo
sūnui Andriui, o vėliau – anūkams: Šiauliÿ pakamariui Kazimierui bei Abiejų
Tautų Respublikos generolui Dominykui. 1796 m. Dominykas Bistramas atsisakė
savo dalies brolio Kazimiero naudai. XVIII a. antrojoje pusėje šie Barklainiai pradėti
vadinti Bistrãmpoliu. Tokiu pavadinimu dokumentuose dvaras paminėtas 1795 m.
Dominykas ir Kazimieras Bistramas mirė nepalikę palikuonių. Giminės
žemes supirko ir valdas sujungė Upôtės teisėjas ribininkas (sędzia graniczny) Karolis Bistramas iš Karaliavos. Jis turėjo vieną sūnų Karolį (1819–1887), Pånevėžio
apskrities bajorų maršalką. Šis dar padidino Bistramų valdas. Karolis Bistramas
pirko žemes iš Bialozarų, Tiškevičių, o vesdamas Mineikų dukterį Zofiją, kraičio
gavo Upytės ir Stultiškių dvarus bei keletą mažesnių palivarkų. Jis pradėjo kurti
ir iki mūsų dienų išlikusį Bistrampolio dvaro ansamblį. Amžininkai prisimena,
kad K. Bistramas buvo milžiniško ūgio. Jis prijautė 1863 m. sukilėliams. Vienas iš
sukilimo vadovų J. Geištoras rašo, kad tuo metu, kai Domeika Lietuvos dvarininkų
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vardu pasirašė carui adresą, K. Bistramas tam nepritarė (viename Vilniaus butų
Voinickis ir maršalka Bistramas su ašaromis akyse balsu šaukė: „Gelbėkite kraštą
nuo gėdos.“). Vienintelis Karolio ir Zofijos Bistramų sūnus Vladislovas (1839–1918)
dalyvavo 1863 m. sukilime. Beje, 1863 m. liepos 31 d. už dviejų kilometrų nuo
Bistrampolio dvaro, miške, A. Mackevičiaus vadovaujami sukilėliai laimėjo mūšį
prieš carinę kariuomenę. Pralaimint sukilimui, V. Bistramas bėgo į Pr¿siją. Pasakojama, kad jį per sieną pervežė žydai, perrengę rabinu. Už sūnų teko atsakyti
tėvui: jis buvo uždarytas į kalėjimą, o visi jo dvarai sekvestruoti. Tik užtarus
įtakingiems rusų aristokratams, Karolis Bistramas atgavo savo nuosavybę.
Po keleto metų iš užsienio grįžo ir Bistrampolio paveldėtojas Vladislovas
Bistramas. Bet jis nelabai domėjosi savo plačių valdų administravimu. V. Bistramas
buvo vedęs garsaus Vilniaus juristo Kamenskio seserį Mikaliną. Žiemas su šeima
jis praleisdavo Vãršuvoje. Iš močiutės Šabonevičiūtės pusės jis giminiavosi su garsiuoju lenkų rašytoju Henriku Senkievičiumi. Savo atsiminimuose V. Meištavičius
teigia, kad rašytojas vieną vasarą praleidęs Bistrampolyje, rinkdamas medžiagą
istorinei trilogijai „Tvanas“.
Vladislovas Bistramas turėjo keturis sūnus ir tiek pat dukterų: Vladislovą,
Kazimierą, Karolį, Tadeušą, Gabrielę, Jadvygą, Michaliną ir Ireną. Karolis Bistramas, vedęs Ziutą Puzinaitę iš Sukniškio, apsigyveno Upytės dvare. Prasidėjus
bolševikmečiui 1918 m. Upytėje buvo bolševikų nužudytas.
Bistrampolis atiteko Tadeušui Bistramui. Jis buvo vedęs Mariją Meištavičiūtę iš Pajúosčio. Dalyvavo antilietuviškos lenkų organizacijos P. O. W. (Polska
Organizacja Wojskowa) veikloje ir už tai Lietuvos valdžios dvejus metus kalintas
Kauno kalėjime. Po to jis su šeima gyveno Vilniuje. Ten mokslus baigė ir du
jo sūnūs – Eugenijus ir Aleksandras. Uli¿nų bažnyčios metrikų knygoje įrašyta,
kad Aleksandras Bistramas gimė 1923 m. Bistrampolio dvare. Po karo jis gyveno
Lòndone.
Rezidencijos kūrimu Bistramai susirūpino apie XIX a. vidurį. Tuomet Bistrampoliui priklausė didžiuliai žemės plotai – apie 4 425 ha žemės (be palivarkų
Ukmergºs paviete ir miškų Baltarusijoje su 2 000 ha plotais). 1859 m. dvare gyveno
42 žmonės. Čia buvo spirito varykla. Tuo tarpu rezidencija Bistrampolyje buvo
itin prasta: medinis rūmas dengtu koridoriumi sujungtas su šalia buvusia virtuve.
Apie 1845 m. Karolis Bistramas nusprendė pasistatyti ponišką buveinę. Senasis medinis „palocius“ buvo nugriautas. Naujieji mūriniai dvaro rūmai užbaigti
statyti 1850 m. Viso dvaro ansamblio kūrimas kartu su parko įrengimu užtruko
iki 1863-iųjų metų. Parke buvo iškasti tvenkiniai, per juos įrengti tilteliai. Ūkinių
pastatų statybai panaudoti lauko akmenys. Dviejų aukštų mūriniai rūmai su arkada
ir kolonomis pagrindiniame fasade pastatyti vakarinėje parko dalyje. Jų pirmasis
aukštas buvo skirtas administracijai. Be to, čia buvo svečių kambariai, o visą
dešiniąją pusę užėmė didelė salė, pusiau apskriti skliautai dalijo į dvi nelygias
dalis. Iš holo į antrąjį aukštą vedė akmeniniai laiptai. Antrasis aukštas skirtas
reprezentacijai. Jame buvo didesni ir mažesni salonai, valgomasis, darbo kabinetas, biblioteka. Joje iš tamsaus ir šviesaus medžio įvairiais raštais bei žvaigždžių
motyvais sukomponuotas parketas. Kituose kambariuose buvo medinės lakuotų
lentų grindys. Dviejuose kambariuose stovėjo židiniai, o kituose – stačiakampės
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rūmų kiemas ir
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Bistrampolio dvaro antrojo aukšto salonas. Paveikslus apžiūri Arūnas
Astramskas, Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius, ir dr. Rimvydas
Kunskas, „Versmės“ leidyklos lokalinių tyrimų ekspedicijos dalyviai

ar trikampės glazūruotų koklių krosnys. Rūmuose buvo Liudviko XVI stiliaus,
ampyro bei Liudviko Pilypo laikų baldai. Buvo nemažai meno kūrinių, ginklų,
vertingas giminės archyvas su dokumentais, pasirašytais karalių Žygimanto Augusto, Vladislovo IV Vazos, Jono III, Augusto III ir Stanislovo Augusto. Bibliotekoje
buvo sukaupta apie 2 000 knygų. Tai daugiausia XIX–XX a. beletristika lenkų
ir prancūzų kalbomis. Meno vertybių likimas nežinomas. Daug jų galėjo dingti
Pirmojo pasaulinio karo metais. Iki 1939 m. buvo išsaugotas J. C. Lampiego tapytas karaliaus Stanislovo Augusto portretas, du religinės tematikos paveikslai, du
nedideli gobelenai su Senojo Testamento scenomis, keletas šeimyninių portretų.
Dvaras merdėjo ir tarpukariu, nes dėl antilietuviškos orientacijos Tadeušas Bistramas su šeima gyveno Vilniuje.
Bistrampolio dvaro
gėlynai
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Bistrampolio dvaro
kiemas ir pavėsinė

1880 m. į Bistrampolio dvaro valdas įėjo šie palivarkai: Upytės (su miesteliu
ir bažnyčia), Karaliavos, Stultiškių ir Sutk¿nų. 1882 m. dvarui priklausė 2 634
dešimtinės dirbamos ir 318 dešimtinių nedirbamos žemės bei 872 dešimtinės miško.
Tarpukario metais vykdant žemės reformą dvaro žemės valda 1925 m. buvo apkarpyta. 1940 m. nacionalizuojant dvarą jo valdomos žemės tesudarė 84,64 ha plotą.
1923 m. Bistrampolio dvare gyveno 76 žmonės.
Po Antrojo pasaulinio karo dvaras priklausė Panevėžio hidromelioracijos
technikumo tarybiniam ūkiui, vėliau – Uli¿nų tarybiniam ūkiui. Iširus kolūkinei
sistemai, Bistrampolis kurį laiką liko be šeimininko. 1997 m. rajono savivaldybės
Taryba dvarą perdavė Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrai. Tuo metu buvo likę
10 įvairios būklės dvaro sodybos pastatų, XIX a. įveistas mišraus plano parkas,
kiek atokiau ansamblio – dvaro kapinaitės. Dvaras ir toliau nyko. Tik sukūrus
Jaunimo integracijos galimybių centrą, prasidėjo Bistrampolio dvaro atgimimas:
pradėti rengti dvaro festivaliai, restauruojami pastatai. Dvaro sodyba pritaikoma
viešojo turizmo poreikiams.
Bistrampolio dvare gimė tarpukario Lietuvos švietimo viceministras Kazimieras Masiliūnas (1902–1973).
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Kuršių dvaras
Edmundas Rinkevičius
Kuršių dvaro
griuvėsiai.
Iš Alvydo Malinausko
asm. archyvo

Važiuojant Ramôgalos – Janiūnų keliu, dešinėje kelio pusėje, Kuršìlės krante,
galima pamatyti tebegriūvančio dvaro liekanas. Aplink rūmų griuvėsius – apleistas
parkas. Tai viskas, kas liko iš Ku»šių dvaro.
Kuršiai istoriniuose šaltinuose paminėti 1585 metais. Bet pats dvaras į istoriją pateko tik 1862-aisiais, kai po baudžiavos panaikinimo jo valstiečiai atsisakė
atlikinėti prievoles, o jų pasipriešinimui palaužti buvo panaudota kariuomenė1.
Tada dvarą valdė Blaudzevičiūtė, paveldėjusi dvarą 1877 metais.
Dvaro valdą sudarė 208 dešimtinės tinkamos, 24 dešimtinės netinkamos
žemės ir 276 dešimtinės miško. 1903 metais dvare gyveno net 132 žmonės. 1923
metais čia užfiksuotas vienas ūkinis kiemas su 53 gyventojais. 1940 m. dvarą
valdė Vanda Tenišovienė, gavusi jį kaip tėvo palikimą. Tuo metu savininkė turėjo
60 metų, Valentinui Tenišovui buvo penkiasdešimt treji.
Dvare šeši kumečiai gaudavo atlyginimą pinigais ir natūra, o vienas dieninis kumetis – užmokestį natūra. Dvarui priklausė 105 ha žemės. Pasak to meto
aprašo, „dvaras labai senas. (...) Jo rūmas didelis, mūrinis ar tinkuoto medžio. Išorinė
išvaizda silpna, o viduryje dar menkesnė“2.
Tuo metu sodybą sudarė šeši pastatai: gyvenamasis namas, klėtis, du tvartai,
klojimas ir kumetynas.
1940 m. lapkričio 25 d. protokole pažymėta, kad dvaro valda išdalyta šešiolikai naudotojų. Gyvenamasis namas ir sodyba numatyta skirti Kuršių pradinei
mokyklai3.
Iš tos sodybos dabar nebeliko nieko.
Seni žmonės prisimena, kad tai buvo gražus ir puikus pastatas. Labiausiai
pakenkė jam ne laikas, o sovietinis požiūris į dvarininkus ir dvarus. Žinoma, kai
pastatas buvo paliktas be priežiūros griūti, tuo pasinaudojo ir piktadariai – nešė
viską, ką tik galima. Todėl dabar tik
likę griuvėsiai primena kitados didingą
1
Lietuvos TSR istorijos šaltiniai, V., 1965, t. 2, p. 38.
dvaro praeitį.
2
VAK, b. 150, l. 18.
3

Panevėžio archyvas, f. 496. ap. 1, b. 522.
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Ramygalos mokyklos istorija
Irena Zubauskienė

Gyvenimo praktika rodo, kad karai, bado metai, infekcinės ligos, gaisrai
sunaikina ir dalį buvusių mokyklų. Tačiau dažniausiai jos vėl iškildavo prie naujai
kuriamų parapijų, vaikus mokydavo klebonas ir vargonininkas.
Kas trukdė Lietuvoje mokyti kuo daugiau vaikų? Tėvai neleido vaikų mokytis dėl skurdo, skurdžios aprangos ir dėl to, kad ūkio darbams atlikti reikėjo
pagalbininkų, kai kur ponai neleido jų mokyti. Jie draudė kaimiečiams mokyti
savo vaikus ir dėl to, kad išsilavinę baudžiauninkų vaikai pasitrauks iš dvaro.
Kavãrsko parapijos vizitacijos akte rašoma:
„Prastuomenei ponai draudžia mokyti savo vaikus“; „Ramygaloje tėvas nenoriai atiduoda
vaikus mokytis dėl ponų paliepimo; Ponai yra prisakę savo pavaldiniams, kad jie nedrįstų
vaikų mokyti ir taip juos išbraukti iš savo luomo; Raguvoje mokinių nėra, nes parapijoje
nėra šlėktų.“
Mokyklų patalpos buvo tokios: Kavarsko mokykla buvo įsikūrusi neseniai
(1784 m.) pastatytoje naujojoje troboje su kamara ir krosnimi, dviem stiklo langais
ir viena mažesne kamarėle. Atskirą mokyklos pastatą turėjo Ramôgalos parapija.
Parapinio mokymo visuotinės programos nebuvo. Parapijoje vyravo mokymo
įvairovė.
1784 m. parapinė mokykla Ramygaloje veikė atskirame pastate. Čia vaikus
mokė pirmiausia poterių, katekizmo, chorinio giedojimo bažnyčioje. Mokymas
baigdavosi egzaminu, kuris vykdavo šventą dieną prieš Sumą. Giesmių sakralinis
grožis, melodingumas ir didingumas, lydimas nuostabios vargonų muzikos, kėlė
žmogų iš kasdienybės rūpesčių į dvasinį tobulėjimą.
Vaikus mokė nuo šv. Mykolo iki šv. Jurgio: skaityti, rašyti, skaičiuoti, tikėjimo tiesų. Ramygaloje rašyti ir skaityti, o gabesnius – ir gramatikos mokė nuo
7 iki 11 val. ir po pietų – nuo 14 iki 17 val.
Ramygaloje mokytojui Adomui Cichovskiui maistą davė klebonas („na stole
plebana“), o atlyginimą mokytojui mokėjo vaikų tėvai.1
Ramygaloje, kaip ir visoje Lietuvoje, pirmoji mokykla buvo įkurta prie
bažnyčios. Tiksli įkūrimo data neužfiksuota, tačiau 1781 m. jau veikė parapinė
mokykla, joje mokėsi 5 bajoraičiai ir 4 miestelėnai. 1782 m. mokėsi 11 mokinių
(9 bajoraičiai ir 2 miestelėnai). 1801 m. skaitymo ir rašymo mokėsi 5 bajorai ir
6 valstiečiai (5 iš jų buvo vyresni nei 14 metų). 1828 m. buvo 12 mokinių, juos
mokė zakristijonas. 1852 m. įsteigta Ramygalos valdinė mokykla. 1853 m. mokėsi
56 mokiniai, 1880 m. – 86 mokiniai, 1912 m. – 100 mokinių. Ji buvo pavadinta
„Ramygolskoje narodnoje učiliščė“, o 1915 m. – „Lietuviška trijų klasių pradine“.
1918 m. pabaigoje Ramygalos mokytojus pasiekė Švietimo ministerijos antspaudu patvirtintas raštas su valdytojo
Jono Yčo bei kitų ministerijos atstovų 1 Jučas M. Lietuvos parapijos XV–XVIII a., Aidai,
2007.
parašais. Jame buvo skelbiama:
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Ramygalos progimnazijos mokiniai biologijos pamokoje. 1923 m.
Ramygalos realinės progimnazijos mokiniai ir mokytojai. Kairėje sėdi mokytojai: GaidamavičiūtėZastarskienė, Pranas Gerulis, Alekna, M. Liesienė su dukra Danute, sūnumi Antanu, direktorius
Bronislovas Liesis su sūnumi Broniumi, tikybos mokytojas kunigas Švagždis, Drąsutytė-Juškienė
(astronomo Antano Juškos žmona). 1924 m.

943

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

„Šiuo keliama aukštyn, kad Švietimo ministerijos valdyboje gruodžio 5 dienos įsakymu
Nr. 57 yra leista Ramygalos „Saulės“
švietimo draugijos skyriaus Tarybai steigti Ramygalos miestelyje mišri 4 klasių
progimnazija, ir jos vedėju patvirtintas
mokytojas Mykolas Antanaitis.“
1918 m. lapkričio 2 d. laikoma
oficialia Ramygalos mokyklos įkūrimo
data. Lietuvos centriniame valstybės ar- Žuvusiems didvyriams atminti. Prie Ramygalos
chyve saugoma šį faktą liudijanti anketa. gimnazijos įrengta memorialinė lenta
Ramygalos progimnazijos įkūrėjas ir pirmasis jos direktorius Mykolas Antanaitis. Jis gimė 1883 m. rugsėjo 9 d.
Pånevėžio apskrities Krekenavõs valsčiaus Orelių kaime. 1908 m. rudenį M. Antanaitis įstojo į „Saulės“ draugijos pedagoginius kursus Kaune. Mokydamasis jis
vargonavo Kauno kunigų seminarijoje. 1911 m. gavo teisę mokyti muzikos ir
dainavimo visose mokyklose. Mokytojas dirbo Kaune, po to – Panevėžio rajone,
Paįstryjê. Gavęs įsakymą evakuotis išvyko į Rusiją.
1918 m. M. Antanaitis grįžo į Lietuvą. Krekenavos ir Ramygalos valsčiuose
ragino jaunimą stoti savanoriais į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. 1918 m.
rudenį paskirtas Ramygalos „Saulės“ draugijos lietuvių klasių progimnazijos
direktoriumi.
Netrukus M. Antanaitis grįžo į Orelius. Jo pastangomis atidaryta pradinė
mokykla. Antanaitis atidarė progimnaziją ir Krekenavojê. 1923 m. vėl grįžo į
Orelius, kur pastatė dviejų komplektų mokyklą su atskiru namu mokytojams.
Mokytojas M. Antanaitis mirė 1965 m. gruodžio 19 d. Palaidotas Krekenavos
kapinėse. Orelių mokyklos vietoje stovi tautodailininko V. Petrėno ir skulptorės
Audronės Skarbaliūtės kryžius „Kenčiantis Kristus“. Tai kuklus paminklas visų
mūsų Mokytojui. Krekenavos vidurinė (dabar gimnazija) pavadinta Mykolo Antanaičio vardu.
1919 m. rudenį Ramygalos „Saulės“ draugijos keturių klasių progimnazijai
pradėjo vadovauti Bronislovas Liesis. Jo direktoriavimo dešimtmetį galima pavadinti
reformų ir statybų laikotarpiu. Progimnazija perėjo į vietos savivaldybės rankas ir
tapo realine progimnazija. Mokykla laikinai įsikūrė valsčiaus savivaldybės namuose.
1920 m. rudenį atidaryta IV klasė, o rengiamoji klasė panaikinta.
Neramūs buvo 1920–1921 m. Į Lietuvos gilumą įsiveržė lenkų raitelių
eskadronas. 1920 m. lapkričio 21 d. jis pasiekė Truskåvą. Ginti savo apylinkių
iš Ramygalos nuvyko šauliai savanoriai. Deja, susidūrę su pranašesnėmis lenkų
jėgomis, neišvengė aukų. Žuvo du Ramygalos moksleiviai – Stasys Klimavičius
(Klimaitis) ir Jonas Ambrozevičius (Ambrozas).
1993 m. jų atminimui pagerbti mokykloje atidengta memorialinė lenta.
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Mokyklos statyba
Dar 1912–1913 m. ramygaliečiai pradėjo galvoti, kad Ramygaloje reikia ir
gimnazijos. Tam tikslui valsčius priėmė pasiūlymą kasmet iš savo pajamų sudėti
500 rublių subsidiją tos mokyklos naudai. Taip pradžiai atsirado pinigų. Buvo
išrinktas komitetas, į kurį įėjo Kazys Krotkus, Petras Šegamogas, Jokūbas Juška,
Bronius Liesis, Klemensas Rasiulis.
Prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas suardė visus ramygaliečių planus.
Vokiečiams okupavus kraštą, 1915 m. ramygaliečiai prašė okupacinę valdžią
leisti pastatyti Ramygaloje mokyklą. Tuo reikalu buvo atvykęs į Ramygalą švietimo
inspektorius vokietis. Jam buvo įteikta dovanų – lašinių ir drobės stuomenų. Jis
leido kurti mokyklą.
Rado mokytojų, o pirmąjį direktorių M. Antanaitį pasikvietė iš Krekenavos.
Mokykla su I ir II parengiamąja klase pradėjo veikti privačiame name Panevėžio
gatvėje Nr. 21. Patalpos buvo ankštos, todėl tą švietimo įstaigą nutarė perkelti į
Ramygalos centrą, įkurdinti ją Vadoklių gatvės kampe esančiame name. Tačiau
Ramygalos klebonas buvo prieš, kad tuose namuose, bažnyčios pašonėje, vaikai
mokytųsi, ir ten apgyvendino policiją.
Užsigavo ramygaliečiai. „Statykim naują, gražią, mūrinę dviejų aukštų mokyklą!“
Tuo reikalu nuvyko į Kauną inžinierius Pukys ir ten 1921 m. parengė būsimos
mokyklos projektą. Kai jau turėjo projektą, užvirė darbas. Vieni ramygaliečiai
vežė akmenis, kiti žvyrą, smėlį ir pradėjo statyti pamatus (Petro Cvirkos, dabar
Dariaus ir Girėno g. Nr. 32) ten, kur dabar yra mokykla.
Iškilminga buvo ta diena, kai mokyklos pamatui dėjo kertinį akmenį. Po
pamatais, šiaurinėje kertėje į gatvės pusę, pridėjo įvairių to meto pinigų ir mokyklos dokumentų.
Komitetas daug vargo, kol už 20 000 ostmarkių parūpino miško medžiagos.
Mokytojas Antanas Juška, būsimasis astronomas, tuo metu studijavo Vokietijoje. Jis išspausdino spalvotų plakatų ir atvirukų su būsimos mokyklos vaizdu
ir išsiuntinėjo Amerikos lietuvių draugijoms. Šios atsiuntė pinigų. Juos iškeitė į
ostmarkes, gavo milžiniškas jų sumas.
Statyboms reikėjo plytų. Komitetas išgirdo, kad du iš Amerikos grįžę lietuviai perka Pabéržės dvarą, o dvaro rūmus (palocių) nutarė parduoti. Komisija ir
kiti ramygaliečiai, apžiūrėję vietoje, nutarė nupirkti šį rūmą, nugriauti, o plytas
parsigabenti į Ramygalą. Pradžioje savininkai sutiko rūmus parduoti, bet pamatė,
kad pinigų vertė kasdien krinta, atvažiavę į Ramygalą, pasakė, kad nebeparduos.
Tačiau ramygaliečiai sugebėjo juos perkalbėti ir tuoj pat sumokėjo 60 tūkstančių
ostmarkių. Greit dvaro rūmus pavertė didžiule plytų krūva ir pargabeno jas į
Ramygalą.
Prasidėjo sienų mūrijimo darbai, bet išmūrijus pirmą aukštą iki pusės langų, pritrūko plytų, kalkių, reikėjo stogui gegnių. Vėl rašo ramygaliečiai laiškus į
Ameriką (kalba netaisyta):
„Rūmų pastatymas ir įrengimas mums atsieis labai brangiai. Daugiau pinigų čia surinkti
neišgalime. Kaip iš pradžių, taip ir dabar daugiausia vilties dedame ant jūsų, broliai
amerikiečiai. Jūsų doleris gali milžiniškus darbus nudirbti. Mums reikia skubiai ir daug
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Progimnazijos
statybos komiteto
rūpesčiu buvo
parengtas pastato
projektas

Ramygalos
progimnazijos
mokiniai ir jų tėvai
tvarko statomos
mokyklos aplinką

Poilsio valandėlė
tvarkantiems
statomos Ramygalos
progimnazijos
teritoriją
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lėšų. Kviečiame tad visomis jėgomis prisidėti prie agitacijos ir aukų rinkimo. Šiomis dienomis išsiunčiame savo atsišaukimus į Amerikos lietuvių laikraščius. Be to, geresniam ir
pasekmingesniam darbui mes norime, kad Amerikoje susiorganizuotų centrinės Ramygalos
progimnazijos rūmų statymo aukoms rinkti komitetas. Tą darbą mūsų komitetas nutarė,
kad tų, kurie paaukos ne mažiau kaip 100 dolerių, vardus įrašyti į marmurinę lentą ir
iškabinti ją rūmų salėje.
Rūmams statyti pirmininkas, sekretorius, reikalų vedėjas.“
Tai ne pirmas tokio turinio laiškas, siųstas į užsienį. Visomis išgalėmis ramygaliečiai rinko lėšas, bet jų neužteko. Tuo metu pasikeitė pinigai. Buvo išleisti
litai. Ir vėl neliko pinigų gegnėms nupirkti. Ramygaliečiai sugalvojo nakčia nuversti
Girìlės kaime pastatytą bokštą. Daug prakaito išliejo, kol bokštą ant šono paguldė.
Valdžiai pranešė, kad bokštas (majakas) pats išvirtęs. Valsčius šį bokštą – laužą
varžytinių keliu komitetui pardavė už 25 litus. Lėšų gegnių medžiagai pakako,
bet dėl jų trūkumo statyba sustojo. Valsčius nutarė pranešti švietimo ministrui ir
prašė, kad atsiųstų žmonių perimti statomos mokyklos, kurią turės užbaigti iki
langų viršaus. Vadinasi, mokyklos pastatas lieka vieno aukšto. „Jei vieno aukšto,
visai nereikia“, – vėl supyko ramygaliečiai.
Švietimo ministerija nusileido ramygaliečių atkaklumui ir skyrė mokyklos
statybai 165 tūkstančius litų. Statybai vadovauti apsiėmė vietinis žydas Varkulis.
Tokiu būdu, dėl didelio ramygaliečių užsispyrimo, mokykla buvo pastatyta.
Ji buvo balta, kaip gulbė, tarp šiaudinių trobelių labai panaši į rūmus.
Mūriniame pastate mokykla pradėjo veikti 1927 m. Į šventinimo iškilmes
1927 m. birželio 15 d. atvyko net Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona, švietimo ministras K. Šakenis, kariuomenės vadas generolas S. Žukauskas,
kunigas V. Mironas ir kt. Atidarymo metu Jo Ekscelencija Antanas Smetona pasakė kalbą naujos mokyklos balkone. Į naująją mokyklą susirinko gausus mokinių
būrys, pvz.: IV kl. – 26, III kl. – 28 ir 25, IV – 21 mokinys. Tai pirmasis tipinis
pastatas su 22 klasėmis ir aktų sale.
Pradžioje mokykla vadinosi keturių klasių progimnazija, o nuo 1930 m.
sausio 31 d. – šešių klasių progimnazija. 1932 m. mokykla iš realinės performuojama į klasikinę su sustiprintu matematikos dėstymu ir specialiaisiais dalykais:
buhalterija, korespondencija, mašinraščiu, stenografija ir knygrišyste. Dėl to gerokai
sumažėjo mokinių skaičius, ir ji vos nebuvo uždaryta. Tuomet ramygaliečiai ieškojo išeities. Delegacija nuvyko pas Prezidentą A. Smetoną ir prašė sutikimo, kad
Ramygalos mokykla būtų pavadinta jo vardu. Prezidentas sutiko, mokykla buvo
pavadinta Pirmojo Lietuvos Prezidento Antano Smetonos vidurine mokykla ir jos
gyvenimas vėl grįžo į įprastas vėžes. Progimnaziją, vėliau vidurinę mokyklą, lankė
turtingųjų vaikai, nes už mokslą reikėjo mokėti: mieste gyvenantiems – 150 litų,
gyvenantiems kaime ne mažiau kaip 3 kilometrų spinduliu nuo mokyklos – 75
litus. Nuo mokesčio už mokslą atleisdavo 15 proc. mokinių.
Mokykloje dirbo devyni mokytojai, turintys specialųjį išsilavinimą, du lietuvių ir žydų tautybės kulto mokytojai mokė vaikų religijos.
1939 m. pastatytas antrasis tipinis pastatas, kuriame buvo 18 klasių su
centriniu šildymu.
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Naujoji Ramygalos mokykla, pastatyta 1927 m.

Ramygalos progimnazijos šventinimo iškilmės. Dalyvauja LR Prezidentas
Antanas Smetona, švietimo ministras K. Šakenis, kariuomenės vadas
generolas S. Žukauskas, kunigas V. Mironas ir kt.
1927 m. birželio 15 d.
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Ramygalos progimnazijos mokytojai. Pirmoje eilėje (kairėje):
Pranas Gerulis, O. Kuodienė, direktorius Bronislovas Liesis,
M. Liesienė, Gaidamavičiūtė; antroje eilėje: Romualdas Dovydėnas,
Olšauskienė, kunigas Švagždys

Šventinis renginys progimnazijos kieme. 1936 m.
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Ramygalos progimnazijos III abiturientų laida. Pirmoje eilėje (kairėje)
sėdi mokytojai: Pranas Gerulis, M. Liesienė, direktorius Bronislovas
Liesis, O. Kuodienė, J. Alekna ir kt. 1926 m.

Ramų, turtingą ramygaliečių gyvenimą nutraukė prasidėjęs karas. Vokiečių
okupacijos metu buvo gaudomas jaunimas ir vežamas darbams į Vokietiją. Mokytoja
Malvina Kielaitė, sužinojusi, kad į Ramygalos miestelį atvyko vokiečiai, atėjusi į mokyklą ir nelaukdama skambučio, liepė visiems berniukams bėgti. Atėję vokiečiai pamatė išbėgančius mokinius, pradėjo į juos šaudyti. Vienam moksleiviui peršovė koją.
Nemažai mokomųjų priemonių per karą buvo išvežta, sunaikinta. Geresnes
chemijos mokymo priemones: mokyklos barometrą ir kitus daiktus – išsaugojo
mokytoja Malvina Kielaitė ir sargas Jonaitis, paslėpę viską daržinėje po pjuvenomis.
Karo metu viena pusė mokyklos pastato buvo nugriauta, nes į ją pataikė
bomba. 1944 m. mokslo metų pradžioje porą savaičių visi mokiniai rinkdavosi
tvarkyti griuvėsių, valyti kiemo ir aplinkos. Pagaliau prasidėjo pamokos, jos vyko
dviem pamainomis: vyresnieji mokėsi rytą, jaunėliai – po pietų.
1945 m. rudenį buvo uždraustas tikybos mokymas mokykloje. Tikėjimo
dalykų porą kartų per savaitę mokiniai eidavo mokytis į bažnyčią.
Pasikeitė ir mokytojų kolektyvas, ir mokymo programos, užklasinė veikla.
Pokario metai buvo didelių neramumų ir baimės metai. Daug kam teko
patirti tremtinio vargą, kančias.
Ramygaloje vaikų darželis įkurtas 1945 m.
1943–1944 mokslo metais Ramygalos vidurinė mokykla išleido pirmąją
abiturientų laidą. Ją baigė 14 mokinių. Kalbininkas Juozas Balčikonis, vėliau profesorius – abiturientas Nr. 1!
950

I S T O R I J A . Š V I E T I M A S I R K U LT Ū R A

1952 m. atidaryta vakarinė mokykla – Ramygalos darbo jaunimo vidurinė
mokykla.
Pokario metais mokinių skaičius augo, įrengti kabinetai aprūpinti mokymolaboratoriniais įrenginiais, buvo daug įvairios aparatūros. Nuo 1956 m. veikia
mokyklinis kino teatras.
Mokyklos bendrabutis įkurtas 1954 m.
Išaugus klasių ir mokinių skaičiui, mokykloje pasidarė ankšta. Erdvi ir talpi
buvo pirmojo pastato pastogė. 1959 m. joje, t. y. III aukšte, įrengti šeši kambariai.
Ten įkurta mokyklos biblioteka, gydytojo kabinetas, technikos kambarys, prancūzų
kalbos klasė ir kt.
Mokyklai daug padeda rėmėjai. Buvo vykdomas politechninis mokymas
1957–1961 m., mokykla turėjo traktorių, juo apdirbdavo mokyklos mokomąjį-bandomąjį sklypą.
1966–1967 mokslo metais mokykla iš Naujasodės kolūkio dovanų gavo televizorių, iš „Mūsų laisvės“ – skalbimo mašiną, o Barklãinių tarybinis ūkis dovanojo
akordeoną, kiti aplinkiniai ūkiai skyrė lėšų mokinių maistui ir bendrabučiui. Bendrabutyje visą išlaikymą gavo 29 mokiniai. Prailgintos darbo dienos grupėse visą arba
dalinį maitinimą gavo 90 mokinių. Mokyklos biblioteka turtinga įvairiausios literatūros.
1964 m. buvo pakeistas mokyklos pirmojo pastato šildymas, įvestas centrinis
šildymas. 1965 m. pertvarkytas elektros tinklas (padėti laidai po tinklu).
1960–1961 mokslo metais pradėjo darbą gamybinės klasės su elektriko, pienininkystės, bibliotekininkystės profiliais.
Dar 1956 m. buvo pastatytas šiltnamis, jame kruopščiai dirbo jaunieji gamtininkai, o 1965–1966 mokslo metais sąjunginės žemės ūkio parodos Maskvoje
dalyviai buvo apdovanoti diplomu.
Daug dirba jaunieji turistai, kraštotyrininkai, o vaikų šokių ratelis daugelį
metų pripažintas vienas iš geriausių, 1965 m. buvo išrinktas dalyvauti Jubiliejinėje
dainų šventėje...
1975 m. rekonstruotas mokyklos stadionas. Nuo to laiko bėgimo take treniruojami ne tik bėgikai, bet ir kartingistai, automėgėjai, stadione vyksta įvairios
varžybos, miesto šventės.
Padaugėjus mokinių skaičiui, atsirado paralelės klasės, teko mokytis dviem
pamainomis. Vis labiau imta justi patalpų trūkumą.
1977 m. abu senieji pastatai buvo sujungti nauju tipiniu priestatu su 22
kabinetais, 4 laboratorijomis, valgykla ir virtuve, sporto sale.
1988 m. baigtas kapitalinis senojo pastato remontas. Suremontuotame pastate
įkurtas bendrabutis, Medicinos, Stomatologijos, Logopedinis kabinetai, mokyklos
biblioteka, parengiamoji klasė, žaidimų kambarys, o trečiame aukšte – vaikų muzikos mokykla ir mokyklos muziejus.
Visos pradinės klasės dirba viename (antrajame) pastate. Jame dar yra buities
darbų kabinetas ir mažoji sporto salė.
Prasidėjo Lietuvos Atgimimo Sąjūdis. Visa Lietuva pakilo tautiniam atgimimui, gilesniam savo krašto praeities pažinimui.
1988 m. lapkričio mėn. Ramygaloje vyko įspūdinga šventė – Ramygalos
„Saulės“ progimnazijos įkūrimo 70-mečio minėjimas. Susirinko, sugužėjo nemažas
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Ramygalos gimnazija. 1977 m. pastatytas naujas jos priestatas (kairėje)
Ramygalos gimnazijos Vaikų muzikos mokyklos kanklininkų ansamblis

būrys įvairių laidų pedagogų ir mokinių. Ta proga buvo iškelta tautinė trispalvė
vėliava, sugiedota „Tautiška giesmė“.
„Ypač gražų įspūdį padarė tautiniais drabužiais apsirėdžiusios moksleivės, mandagūs ir paklusnūs vyrukai. Matyt, kad Jono Basanavičius „Aušros“ spindulys po ilgo laiko vėl tvykstelėjo į mokyklos langą, o Vinco Kudirkos „Varpo gaudesį“ išgirdo ir pedagogai, ir mokiniai.
Vienas dalykas visus nuliūdino – tai buvusios progimnazijos irstantis balkonas.
Juk po tuo balkonu, prie kolonų, kurios jį laiko, buvo visų mėgstamiausia vieta įsiam952
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žinti – nusifotografuoti. Daugelis norėjome pro tas duris po balkonu įeiti – čia seniau
vaikščiodavome, bet matėme spyną. Ji tarsi sakė: Neik, balkonas gali griūti. Girdėjome,
kad jį žada visai nuversti. Nejaugi tiesa?
Pasižiūrėkime visi į senas tų rūmų nuotraukas. Aktų salės langų viršus buvo suapvalintas. Dabar tas apvalumas jau užmūrytas...“ – „Tėvynėje“ rašė Anicetas Imbrasas.
Nenugriuvo balkonas, išliko. 1990 m. rugsėjo 1 d. „Tėvynėje“ pasirodė žinutė:
„Jau praėjusią metų vasarą suremontuotas Ramygalos vidurinės mokyklos senojo pastato
balkonas, iš kurio prieš šešiasdešimt trejus metus sakė kalbą Pirmasis Lietuvos Prezidentas
Antanas Smetona. Kooperatyvas „Rėda“ už šį darbą iš rajono Švietimo skyriaus paėmė
tik... dvidešimt tūkstančių rublių.“
Ramygalos vidurinė mokykla iškilmingai jau atšventė 80-metį (1998 m.)
ir 90-metį (2008 m.), kasmet į gyvenimą išleidžia daug gerų ir aktyvių žmonių.
2005 m. kovo 16 d. Ramygalos vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.
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Ramygalos mokyklos direktoriai,
mokytojai, mokiniai medalininkai
Irena Zubauskienė

Ramygalos mokyklos direktoriai buvo Mykolas Antanaitis (1918–1919);
Bronislovas Liesis (1919–1928, 1931–1935); Ona Ramanauskaitė (1928–1931); Petras
Misevičius-Misiūnas (1935–1941); Cezaris Jakaitis (1941); Jonas Zastarskis (1941–1945);
Kazys Venskūnas (1945–1946); Malvina Kielaitė (1946–1947); Povilas Pakštaitis
(1947–1949); Albinas Gricius (1949–1950); Antanas Sokas (1950–1952); Bronius Žala
(1952–1957); Valdemaras Strumskis (1957–1958); Vanda Misiūnienė (1958–1959);
Kazys Balilionis (1959–1960, 1962–1963); Kazimieras Melaika (1960–1962); Stasys
Latovas (1963); Jurgis Januška (1963); Pranas Bazaras (1963–1977); Kazimieras
Žakevičius (1977–1981); Albina Laurinavičienė-Dakinevičienė (1981–1991); Algis
Adašiūnas (nuo 1991 m. direktoriauja ir dabar).

Bronislovas Liesis (1885–1942)
Gimė 1885 m. rugsėjo 7 d. Pånevėžio rajono Mîežiškių parapijoje. Kaip
vargonininkas, Ramôgaloje aktyviai darbavosi nuo 1903 m. Suorganizavo stiprų
parapijos chorą, statė lietuviškus vaidinimus, pats juos režisuodavo, vaidindavo.
Buvo vienas iš Tautinio Sąjūdžio organizatorių. 1905 m. B. Liesis nuo Ramygalos parapijos išrinktas delegatu į Vilniaus Seimą. 1906 m. pradžioje Ramygaloje
siautėjo caro baudžiamieji būriai. Buvo suimti K. Krotkus, V. Kaupas, B. Liesis,
J. Barauskas ir kiti aktyvesni ramygaliečiai.
1907 m. viename vakare Lingerio dvare choras, vadovaujamas B. Liesio,
pirmą kartą sugiedojo V. Kudirkos „Tautišką giesmę”. Ją giedant visi ten susirinkusieji sustojo. Liko sėdėti tik kelios sulenkėjusios dvarininkės.
1918 m. Ramygaloje įkurta progimnazija. Jos organizatorius ir pirmasis direktorius buvo Mykolas Antanaitis iš Orelių kaimo, nuo Krekenavõs, dirbęs vargonininku.
Pradžioje buvo įkurtos tik dvi klasės. Lietuvių kalbą dėstė mokytojas Liesis, matematiką – Marija Juodikaitė-Liesienė, vokiečių kalbą – Pranas Gerulis. Po pirmų mokslo
metų M. Antanaitis persikėlė kurti progimnazijos Krekenavojê. Liesis liko direktoriauti.
Direktorius B. Liesis artimai bendravo su būsimuoju akademiku Juozu Balčikoniu. Jo raginamas B. Liesis siekė aukštesnių mokslų, juos baigė neakivaizdiniu
būdu, lankė kursus. Jis buvo rimtas, tylus, darbštus, gerai dėstė lietuvių kalbą,
turėjo ir lotynų kalbos pamokų.
Direktorius B. Liesis labai rūpinosi naujo mokyklos pastato statyba. Pagaliau
1927 m. birželio 15 d. Ramygaloje buvo atidaryta nauja mūrinė mokykla. Į iškilmes atvyko net Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona, švietimo
ministras Konstantinas Šakenis, kariuomenės vadas generolas Stasys Žukauskas,
kun. Vladas Mironas ir kiti to meto įtakingi asmenys.
B. Liesis Ramygalos mokyklai vadovavo 1919–1928 ir 1931–1934 m., o 1935 m.
Švietimo ministerija jį perkėlė į Jùrbarką vadovauti gimnazijai.
1988 m. mokytojas, buvęs ramygališkis mokinys, Pranas Miknevičius atsiminimuose rašė:
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Ramygalos gimnazijos direktorius (1935–1941 m.) Petras MisevičiusMisiūnas (sėdi pirmoje eilėje, antras dešinėje) ir mokytojai: Olšauskienė
(pirmoje eilėje, sėdi); antroje eilėje Luinytė (antra kairėje), Zastarskienė
(trečia dešinėje), Malvina Kielaitė (antra dešinėje) ir Jonas Zastarskis
(pirmas dešinėje). Iš Ramygalos gimnazijos Kraštotyros muziejaus
archyvo (RGKM)
Ramygalos gimnazistai išlydi literatūros ir muzikos vakaro svečius:
rašytoją Liudą Dovydėną, solistą Kazimierą Gutauską. Jie ir gimnazijos
direktorius (1935–1941 m.) Petras Misevičius-Misiūnas stovi dešinėje.
1938 m. Iš Jono Nemanio asm. archyvo
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Ramygalos progimnazijos direktorius
(1941–1945 m.) Jonas Zastarskis sveikina
susirinkusius aktų salėje buvusius mokinius

1948 m. V abiturientų laida su direktoriumi
(1947–1949 m.) Povilu Pakštaičiu
(sėdi pirmos eilės centre).
Iš RGKM archyvo
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Ramygalos vidurinės mokyklos
direktorius (1959–1960 m.,
1962–1963 m.) Kazimieras
Balilionis su abiturientais

Ramygalos vidurinės
mokyklos direktorius
(1963–1977 m.) Pranas
Bazaras įteikia apdovanojimą
konkurso laureatei.
Nuotraukos iš RGKM archyvo
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Ramygalos vidurinės mokyklos direktorius
(1977–1981 m.) Kazimieras Žakevičius skaito
pranešimą pedagogų tarybos posėdyje

Ramygalos gimnazijos direktorius (nuo 1991 m.)
Algis Adašiūnas sveikina pedagogus, mokinius
ir tėvus Rugsėjo pirmosios šventės proga.
Iš RGKM archyvo
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Ramygalos vidurinės mokyklos direktorė (1981–1991 m.)
Albina Laurinavičienė-Dakinavičienė
Ramygalos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Ona Žebrauskaitė.
1933 m. birželio 27 d.

Ramygalos vidurinės mokyklos mokytojai saviveiklininkai.
1958 m. Nuotraukos iš RGKM archyvo
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„Noriu priminti apie buvusius Ramygalos direktorius Bronių Liesį ir Petrą Misiūną. Su
jais susitikau 1941 metais Krasnojarsko krašte, lageryje. Aš patekau į pirmą ešeloną, Liesis
su žmona – į antrą (juos atvežė viena diena vėliau). Kai įleido pro vartus į lagerį Liesį,
aš jam galėjau padėti. Nunešiau daiktus į palėpę, nes barakuose vietos jiems nebuvo. Jo
žmoną nuvežė į moterų lagerį už 4 km nuo mūsų. Neilgai trukus Liesį išvežė į kitą
(invalidų) lagerį. Po kiek laiko ir aš ten patekau, bet jo jau neberadau.“
B. Liesis mirė tremtyje 1942 m. kovo 25 d.

Mokytojai ir mokiniai
Ramygalos progimnazijoje dirbo iš įvairių Lietuvos vietų kilę pedagogai.
Pvz.: 1926–1932 m. dirbo: direktorius Bronislovas Liesis, kilęs iš Panevėžio r., Miežiškių; direktorė Ona Ramanauskaitė iš Skuõdo r., Ylakiÿ; mokytojai: matematikė
Marija Juodikaitė-Liesienė; matematikė Konstancija Garbaravičiūtė-Olšauskienė iš
Marijãmpolės r., Šumskÿ. Jos vyras gyveno Amerikoje, artistas. Buvo atvykęs ir
į Ramygalą, parodė kažkokį scenos vaizdelį; matematikė Elzė Zavišaitė, biržietė;
Julija Gėgžnaitė-Kuodienė iš Kėdãinių r., Ókainių, dėstė lietuvių kalbą, vėliau
mokė pradinių klasių mokinius; Antanina Gaidamavičiūtė-Zastarskienė, ramygalietė, dėstė istoriją ir geografiją, rusų kalbą; Pranas Gerulis, kupiškėnas, vokiečių kalbos mokytojas; Jonas Baltrūnas, ramygalietis, dėstė vokiečių kalbą; Jonas
Zastarskis, joniškietis, dėstė vokiečių kalbą, buhalteriją; Jonas Alekna – gamtos,
fizikos, chemijos mokytojas; Ona Ramanauskaitė dėstė lietuvių kalbą, istoriją; Ona
Žebrauskaitė iš Vilkavíškio r., Pílviškių – lietuvių kalbos mokytoja; Antanas Daunoras iš Tauragºs r. – lotynų kalbos ir istorijos mokytojas; Juozas Mačernis dėstė
matematiką vyresnėse klasėse, lotynų kalbą; Romualdas Dovydaitis-Dovydėnas,
rokiškietis, dėstė muziką, buvo choro vadovas; kapelionai – kunigai, tikybos mokytojai: Vincentas Švagždys, Jonas Mykolas Gasiūnas, Povilas Venckus, Kazimieras
Mozūras – visi dėstė ir prancūzų kalbą.
Aukso medaliu buvo apdovanoti mokiniai:
Angelė Jakaitytė, 1944/1945; Jonas Velaniškis, 1944/1945; Bronislovas
Baltuška, 1945/1946; Valerija Stakėnaitė, 1945/1946; Petras Karpavičius,
1949/1950; Vaclovas Miškinis, 1962/1963; Dalia Grakauskaitė, 1979/1980;
Rita Petraitytė, 1979/1980; Silvija Klimkevičiūtė, 1979/1980; Vitalija Svičiauskaitė, 1979/1980; Aušra Bandanskytė, 1980/1981; Jūratė Rūkštelytė,
1989/1990; Monika Nemanytė, 1989/1990; Nomeda Gritėnaitė, 1992/1993.

Sidabro medaliu apdovanoti mokiniai:
Alfonsas Bujokas, 1948/1949; Albertas Valikonis, 1952/1953; Vygandas
Smetona, 1953/1954; Deimantė Zubauskaitė, 1986/1987; Vaiva Garuckaitė, 1988/1989; Darius Jaloveckas, 1988/1989; Alma Užkuraitytė,
1988/1989; Gintarė Zubauskaitė, 1988/1989; Rimantas Knizikevičius,
1989/1990; Dalia Radvilaitė, 1990/1991; Vilma Gritėnaitė, 1991/1992.
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Žvilgsnis į švietimą Ramygalos krašte
Kazimieras Melaika

Paprašytas ramygaliečių parašyti apie Ramôgalos krašto
švietimą, jaučiu pareigą tai padaryti. 1960–1961 ir 1961–1962 mokslo
metais dirbau Ramygalos vidurinės mokyklos direktoriumi. 1963–
1971 m. teko dirbti Pånevėžio rajono mokyklų inspektoriumi.
Šiame straipsnyje pateikiu žinių apie Ramygalos mokyklos vystymąsi, ypač senesniais laikais, kurie ramygaliečiams
mažiau žinomi.
Tada, kai dar nebuvo mokyklų, vaikus gyvenimui ir
darbui rengė šeima.
Istoriniai šaltiniai duoda šiek tiek žinių apie besiformuojančios feodalinės lietuvių visuomenės gyvenimą. To meto Kazimieras Melaika,
metraštininkai ir keliautojai teigia, kad aisčiai žemę dirbę Ramygalos vidurinės
geriau negu germanai. Iškeliamas lietuvių svetingumas – net mokyklos direktorius
priešai nebijodavę kilnotis ar pasiuntinius siųsti per lietuvių 1960–1961 m.,
žemes. Taip pat minima, kad lietuviai buvę narsūs kovotojai. 1961–1962 m.
Mat Lietuvai dėl jos geopolitinės padėties labai anksti reikėjo
gerai kariauti. Net mūsų Vytis reiškia seną, visuotinį krašto gynimo paprotį.
Pirmosios mokyklos Lietuvoje atsirado su krikščionybės įvedimu (XI a.).
Parapinės mokyklos kūrėsi prie bažnyčios (parapijos). Sutartys su Lenkija lėmė,
kad katalikų bažnyčios dvasininkai daugiausia buvo lenkai. O Lenkijos ir Lietuvos
feodalinėje valstybėje Edukacinė komisija skelbė, kad gimtoji kalba esanti lenkų
kalba. Tai lėmė to meto dalies lietuvių sulenkinimą.
1795 m. Lietuva prijungiama prie Rusijos imperijos. 123 metus (iki 1918 m.
vasario 16 d.) trukusi okupacija Lietuvos kultūrai padarė labai didelę žalą.
1841 m. Rusijos caro nurodymu Lietuvos, Latvijos, Estijos vardai išbraukiami
iš žemėlapių, ir šis kraštas pavadinamas „Severo zapadnij kraj Ruskoj imperiji“.
Rusijos imperatoriškajai galybei nuslopinus 1830–1831 m. ir ypač 1863 m. sukilimus,
Lietuvoje uždraudžiama lietuviška spauda lotyniškomis–lietuviškomis raidėmis.
Kaip rašė M. Valančius, „...Nuo 1861 metų Rusijos vyriausybė užrakino visas klebonų
mokyklas ir įsteigė savas maskolines mokyklas...“1
Nuo Muravjovo atvykimo į Vilnių mokytojais pradedami skirti ne lietuviai
ir ne katalikai. Vaikams uždrausta mokyklose kalbėti lietuviškai. Prasidėjo pirmieji
lietuvių trėmimai į mažiau apgyventas Rusijos imperijos vietas.
Rusinimą per mokyklas caro valdžia manė būsiant galingesnį už ginklą: „... Ruskoje obrazovanije silneje ruskovo štika“ (Ruskoje delo, 147. Beleckij. Sorokaletije, 10).
Švietimas ir jo valdininkai, manyta, būsiant antrąja rusų armija.
Carinės Rusijos laikais Ramygalos mokykla priklausė Kauno gubernijai.
1866 m. dar minimas Ramygalos mokytojas E. Mazulevskij, stačiatikių tikybos. Mat Kauno gubernijoje, nesant
stačiatikių tikybos mokytojų, jie buvo 1 V a l a n č i u s M . Maskoliams katalikus persekiojant,
J. Tumo-Vaižganto red., 1929, p. 24–27.
kviečiami iš tolimųjų rusiškų gubernijų.
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Nuo Muravjovo laikų mokytojams algas mokėjo valsčiai: iki 1871 m. –
150, vėliau – nuo 200 iki 300 rublių per metus. Be to, mokytojai gaudavo algas
ir natūra, būtent: ruginių miltų ir kruopų, naudojosi 1 dešimtine žemės. Butas
nustatytas toks: du kambariai ir virtuvė. Butas nemokamai, taip pat ir kuras,
šviesa. Mokytojams buvo nustatyta duoti 2 pastotes per mėnesį, anot direkcijos,
nuvažiuoti į cerkvę ir į turgų.
Visuotinio visos Rusijos imperijos 1897 m. surašymo duomenimis, Kauno
gubernijoje, imant tik lietuvius, vyresnius kaip 10 metų, iš 1 019 774 raštingų
buvo 427 522. Akivaizdu, tai tik namų mokymo vaisiai (daraktorinės mokyklos),
raštingumas – 41,9 proc.
Pastatytose rusiškose mokyklose klasėje turėjo būti stalas mokytojui, suolai
mokiniams (daugiausia daugiaviečiai), 2 kėdės, 2 lentos (viena liniuota), knygų
spinta, laikrodis ir žibalinė lempa.
Atgavus spaudą, 1905 05 01 įsaku caro valdžia leido mokyklose dėstyti
lietuvių ir lenkų kalbas.
1905 m. lapkričio mėn. 93 Ramygalos valsčiaus sodiečiai Vilniaus apygardos
globėjui išsiunčia prašymą leisti Ramygalos mokykloje visus dėstomus dalykus
perteikti lietuviškai. Mokytojai rusai buvo varomi iš mokyklų. Gyventojai rusiškoms mokykloms išlaikyti pradėjo nebeduoti lėšų. Su nepaklusniais mokytojais
rusais liepiama elgtis kaip su neprieteliais ir priešais.
Rusų Švietimo ministerijos tarybos 1870 m. vasario 2 d. protokole rašoma:
„... Konečno celju obrazovanija vsech inorodcev, živuščich v predelach naševo otečestvo,
besporno dolžno bit ich obrusenije i slijanije s ruskim narodom“ – („... Žinoma, visų
svetimtaučių, gyvenančių mūsų tėvynės ribose, švietimo tikslas, neginčijamai, turi būti
jų surusinimas ir suliejimas su rusų tauta“).2
Tačiau, nepaisant lietuvių tautos rusifikacijos, slaptas lietuviškas mokymas
vyko kaimų pirkiose. Lietuvoje plito slaptosios daraktorinės mokyklos. Jose lietuvių
kalba vaikus mokė įvairaus amžiaus, visokiausių profesijų ir įvairiausio išsilavinimo žmonės. Dėl slaptų daraktorinių mokyklų daugelyje vietovių visi vyrai ir
visos moterys buvo raštingi. Iš Tiµžės, kur buvo spausdinami lietuviški laikraščiai
ir knygos, per Lietuvą nusitęsė knygnešių keliai.
Lietuviško mokymo nesustabdė net Kauno gubernatoriaus priminimas mokyklų inspektoriams apie jų policines pareigas. Revizuodami mokyklas, inspektoriai
turėjo rašyti protokolus apie slaptą mokymą.3

Kaip vyko švietimas
Ramygalos krašte
carinės Rusijos laikais
Buvo mokyklos, kurias steigė ir išlaikė Valstybinių turtų ministerija prie
dvarų ir stambesnių kaimų. Dažnai tokios
mokyklos buvo vadinamos kaimo mokyklomis (rus. selskije, selsko prichodskije).

2

3

Sbornik rasporiaženij Ministerstva narodnovo prosveščenija IV, 835. Nastolnaja kniga po narodnomu
obrazovaniju, III, 2 202.
Gubernatoriaus raštas, 1881 m., nr. 538, Kovna.
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1857 m. tokia mokykla buvo Ramygaloje.4
1860 m. sausio 12 d. iškilmingu carinės imperijos aktu Kauno gubernijoje
leista pradėti ir mergaičių mokymą.
1863 m. Ramygaloje mokėsi 61 berniukas ir 5 mergaitės.
Mokyklose caro garbei mokiniai turėdavo giedoti „Bože, caria chrani...“ arba
„<...> Slavsia, slavsia naš ruskij car...“ ir t. t.
Mokyklose buvo įprastos fizinės bausmės: mušimas liniuote per delną,
mokinių klupdymas ant žvirgždo ar žirnių, bizūnas, plaukų pešiojimas, ausų
tampymas, klūpojimas iškėlus rankas arba „grūšės“ ir kt. Taigi, prievarta ir rykštė
buvo auklėjimo priemonės.
1866 m. Ramygaloje veikė tik rusiška mokykla. Mokytojas – M. Četirkin.5
Mokė tikybos, rusų kalbos, pirmųjų 4 aritmetikos veiksmų, giedojimo.
1880 m. Ramygalos mokykloje mokėsi 89 berniukai ir mergaitės.6
Carinės Rusijos valstybės lėšomis apie 1883 m. Ramygaloje pastatoma medinė
pradinė mokykla (dabar – Dariaus ir Girėno g. 36).
1904 m. Lietuva atgauna spaudos laisvę ir jau galima kalbėti apie lietuviškų
mokyklų plėtojimą. Atgavus spaudą ir Rusijos carinei valdžiai nebedraudžiant
gimtosios kalbos vartojimo, tauta suskato vaikus mokyti gimtąja kalba.
1905 m. lapkričio 29 d. uždaryta Ramygalos rusiška mokykla. Kaizerinės Vokietijos okupuotoje Lietuvoje gyventojų iniciatyva irgi pradėtos steigti lietuviškos
mokyklos.
1914 m. Ramygaloje atidaroma 2-oji pradinė mokykla.
1919 m. privačiose patalpose įsteigiama žydų mokykla. Joje mokėsi 36 mokiniai.
1918 m. atidaroma Ramygalos realinė progimnazija. 1921 m. sausio 1 d. čia
mokėsi 104 mokiniai, veikė 4 klasės, dirbo 6 mokytojai.7
1927 m. pastatytas Ramygalos progimnazijos mūrinis dviejų aukštų pastatas.
Ramygalos pradinėse klasėse 1930–1931 mokslo metais mokėsi:
Ramygalos pradinė mokykla Nr. 1–2 komplektai – 97 mokiniai;
Ramygalos pradinė mokykla Nr. 2–1 komplektas – 49 mokiniai;
Ramygalos žydų mokykla – 1 komplektas – 36 mokiniai.8
1918–1940 m. Lietuvoje sukurta visa valstybinės mokyklos sistema. Atsirado
daugiau mokytojų. Susiformavo mokymo turinys. Buvo parengta originalių vadovėlių. 1928 m. įvestas pradinis mokymas ten, kur susidaro reikiamos sąlygos.
1931 m. visuose valsčiuose paskelbtas privalomas pradinis mokymas.
1919–1940 m. valsčių savivaldybės skyrė vis daugiau lėšų mokykloms.

Tarpukario Lietuva.
1918–1940 m.
Tarpukario Lietuvoje pradinių
mokyklų nuostatuose sakoma:
„Kiekvienoje mokykloje turi būti įrėmintas
valstybės ženklas ir prezidento portretas,
klasėse turi būti kryžius.“

4

5
6
7

8

Matusas J. Lietuvių rusinimas per pradžios mokyklas,
Kaunas, 1937, p. 21.
Pamiatnaja knižka Kovenskoj gub., 1867, p. 129–132.
Pamiatnaja knižka Kovenskoj gub., 1880, p. 153–155.
Švietimo darbas, Kaunas, 1923. Žinios iš pridedamų
lentelių.
Iš Švietimo ministerijos 1932 m. veikimo apyskaitos,
Kaunas, 1932, p. 54–258.

963

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

Ramygalos progimnazijos mokinių ekskursija po Rytų Lietuvą.
Anykščiuose, prie Puntuko, dešinėje stovi direktorius J. Misiūnas,
mokytojai: Malvina Kielaitė (ketvirta dešinėje), Olšauskienė,
Romualdas Dovydėnas ir kt. 1939 m.

Nuo 1934 m. pradines mokyklas pradėta aprūpinti dviviečiais suolais. Tais
metais Ramygalos valsčiaus mokykloms skirti 27 tokie suolai.
1937 m. pradinės mokyklos turinį sudarė tokie dėstomi dalykai: tikyba,
lietuvių kalba, skaičiavimas, Tėvynės pažinimas, istorija, geografija, gamta, dailės
dalykai, rankų darbai, muzika ir dainavimas, kūno kultūra (pradžioje nurodoma
tik pertraukų metu).
Ramygalos progimnazijos statybai panaudotos Pabéržės dvaro nugriautų rūmų plytos, o iš nugriauto švyturio prie Girìlės – mediena. Lėšos – Amerikos lietuvių aukos ir Respublikos švietimo ministerijos pinigai (rodos, apie
165 000 Lt).
1934 m. Ramygalos progimnazija pavadinama Antano Smetonos vardu.
Už mokslą mokiniai mokėjo: miestiečiai – 150 Lt, kaimiečiai – 75 Lt už vienus
mokslo metus.
1936–1937 mokslo metais dirbo 9 mokytojai ir 2 tikybos dėstytojai lietuvių
ir žydų vaikams mokyti religijos.
1938 m. birželio 15–20 d. 25 mokinių grupei suorganizuota ekskursija maršrutu Panevėžýs–Kla¤pėda–Palangâ–Kretingâ.
1939 m. surengta ekskursija po Rytų Lietuvą.
1939 m. pastatoma 2 aukštų mūrinė Ramygalos pradinė mokykla su centriniu
šildymu. Tai buvo gera dovana ramygaliečiams. Bet ne visur taip Lietuvoje buvo.
Lazauskas straipsnyje „Žvilgsnis į mūsų mokyklą“ 1940 m. rašė:
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„... Vis dėlto, nors patalpų srityje savivaldybių žengta milžiniškais žingsniais,
negalima sakyti, kad patalpų atžvilgiu mūsų
mokykla būtų gera. Tiesa, turime daug
gerų patalpų, bet dar daugiau – nelabai
gerų, seniai statytų. Kai kurios iš jų –
tikri laužai, o daugiausia – dūsta vaikai
ankštose ūkininkų seklyčiose.“9
1940–1941 mokslo metais Ramygalos progimnazijos moksleiviai Kacaitė, Vulfovičius įstojo į komjaunimą.
Mokykloje įsteigiamas Lenino kampelis.

Okupacijos metai.
1940–1944 m.
Vokiečių okupacijos metu – jau
Ramygalos gimnazija. Dirba 13 mokytojų: J. Zastarskis – direktorius, mokytojai: V. Dikčiuvienė, R. Dovydaitis,
K. Graičiūnienė, I. Christijauskienė,
M. Jackytė, M. Kielaitė, G. Liberis,
K. Masiliūnas, T. Miknevičienė, A. Zas- Ramygalos gimnazijos direktorius, tremtinys
tarskienė, J. Misiūnas, E. Damalakaitė – Jonas Zastarskis. 1988 m.
bibliotekos vedėja.
Karo metais visko trūko. Vienais okupacijos metais pradinių klasių mokytojams Panevėžyje buvo surengti kursai. Dėstė iš Reicho atvykę 3 vokiečiai. Kursų
dalyviams „Maiste“ nemokamai buvo surengtos išleistuvės su gausiu išgėrimu.
Buvo vykdomas lietuvių vokietinimas. Dalis jų turėjo būti iškelti į Baltarusijos
žemes čia atkeliant vokiečius. Tik vokiečių pralaimėjimas kare išgelbėjo Lietuvą
nuo pražūties.

Pokaris
1944 m. rugsėjo 1 d. Ramygalos mokyklos pradinėse klasėse dirbo: J. Grižas – vedėjas, mokytojai: A. Ratkus, A. Kliukienė, O. Kaupienė, K. Krotkienė,
M. Kiškis.
Pokario metais Ramygalos valsčiaus Švietimo skyriaus vedėju dirbo M. Kiškis, J. Misiūnas, V. Jasiūnas.
Pokario metais – Ramygalos vidurinė mokykla. 1948 m. rugsėjo 5 d. pa
skiriamas vyr. pionierių vadovas Jonas Baltakis. 1945 m. spalio 1 d. – komsorgas Gediminas Zimaitis. 1948–1949 m. – komsorgas Bronius Žala.
Vyko mažaraščių ir beraščių mokymas. Kursų vedėjas – A. Gailiūnas 9 Lazauskas, Žvilgsnis į mūsų mokyklą, Kultūra,
1940, nr. 9, p. 11.
ir 4 mokytojai.
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Ramygalos vidurinės mokyklos VIII abiturientų laidos išleistuvės. Pirmoje eilėje, centre, sėdi
mokyklos direktorius Sokas, mokytojai Šimėnaitė, Ratkevičius ir kt. 1951 m. liepos 2 d.
Ramygalos vidurinės mokyklos bendrabučio mokiniai ir jų auklėtojas, mokytojas Jonas
Zubauskas (pirmoje eilėje, kairėje pirmas)
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1949–1950 mokslo metais įvedamas privalomas septynmetis mokymas. Vidurinė mokykla pertvarkoma į 11 metų mokymą.
1949 m. pradėjo veikti Ramygalos mokinių bendrabutis, pervežus ir pritaikius
Jasiūno gyvenamąjį pastatą Vakagaliÿ kaime. Visiškai – nuo 1953 m.
1952 m. rugsėjo 1 d. atidaroma Ramygalos darbo jaunimo mokykla. Direktorius V. Misiūnas.
1962–1963 mokslo metais pereita prie privalomojo aštuonmečio mokymo.
1959–1966 m. vidurinės mokyklos 9–11 klasėse įvedamas gamybinis mokymas. Ramygalos vidurinėje mokykloje buvo ruošiami elektromonteriai, bibliotekos
darbuotojai, traktorininkai, pienininkystės darbuotojai, buities kultūros darbuotojai.
Tolesniais metais moksleivių gamybinis mokymas neprigijo.
Ramygalos vidurinės mokyklos spaliukų ratelis 1964 m. ir 1969 m. dalyvavo Respublikinėje moksleivių dainų ir šokių šventėje (vadovė B. Valikonienė), o
berniukų choras – 1967 m. (vad. L. Ožekauskienė).
1967 m. Panevėžio rajono moksleiviai iškovojo Švietimo ministerijos prizą
tarp rajonų, neturinčių sporto mokyklų. Tai ramygaliečiai, įnešę didelį indėlį:
jaunuoliai, jaunuolės, 15–18 m.
Liutkevičius – 100 m bėgimas – 11,4 sek.;
Liutkevičius – 400 m bėgimas – 53,4 sek.;
Liutkevičius – trišuolis – 12,3 m;
Lelichova – šuolis į tolį – 456 cm;
Strikulytė – trikovė – 1 816 taškai.
Skrebytė (jaunučiai ir jaunutės) rutulys – 9,72 m;
Fizinės kultūros mokytojai: A. Lapinskis, B. Urbonas.
Mokinių žinioms pagilinti 1968–1969 mokslo metais veikė fakultatyvai; dėstė
D. Bazarienė, S. Murinienė, J. Sargautienė, A. Šikšniuvienė, V. Misiūnas, A. Vainauskaitė, O. Ruzienė, R. Žemaitienė, E. Sakalauskaitė.
Ramygaloje visais metais buvo gausios I–IV klasės:
1944–1945 mokslo metais – 160 mokinių;
1948–1949 mokslo metais – 268 mokiniai;
1952–1953 mokslo metais – 199 mokiniai;
1963–1964 mokslo metais – 165 mokiniai;
1968–1969 mokslo metais – 251 mokinys.
1962 m. gruodžio mėnesį panaikintas Ramygalos rajonas kaip administracinis
vienetas. Mokykla perėjo Panevėžio rajono Švietimo skyriaus žinion.
Iš Ramygalos vidurinės mokyklos 1969–1970 mokslo metų statistinių žinių:
iš viso mokytojų – 44;
klasių komplektų – 23;
mokinių skaičius – 669;
pionierių mokykloje – 220;
komjaunuolių – 99;
gyveno bendrabutyje – 55;
mokėsi prailgintos darbo dienos grupėse – 134.
1962 m. mokyklos reikmėms pritaikytas trečiasis aukštas, įrengti 8 kambariai
(sąmatinė vertė apie 16 000 rb).
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Prailgintos darbo dienos grupėse mokėsi:
1965 m. – 155 moksleiviai;
1966 m. – 155 moksleiviai;
1967 m. – 154 moksleiviai;
1968 m. – 112 moksleivių;
1969 m. – 134 moksleiviai.
Bendrabutyje gyveno:
1967 m. – 85 moksleiviai;
1968 m. – 50 moksleivių;
1969 m. – 53 moksleiviai.
Ramygalos vaikų lopšelis-darželis įsteigtas 1941 m. Čia 1969 12 01 buvo:
grupių – 4;
vaikų – 85;
pedagoginio personalo – 5;
medicinos personalo – 4;
kito aptarnaujančio personalo – 16.
Partinė organizacija mokykloje įkurta 1959 m.
Mokyklos pedagoginį darbą ir veiklą kontroliavo viską matantis partinis
elitas, kuris save laikė dvasingumo viršūne. Tai, kad žmogus turi teisę turėti savo
įsitikinimus ir juos viešai reikšti, – teko pamiršti.
Iš tų metų, kai dirbau Ramygalos vidurinėje mokykloje, su malonumu prisimenu mokinius, garsinusius mokyklą geromis mokslo žiniomis, aktyvia visuomenine veikla. Tai Atkočiūnas, Pribušauskaitė, Virbickaitė, Liutkevičius, Miškinis
ir daugelis daugelis kitų.
Sovietmečiu mokyklų klausimais kai kas gero irgi Ramygalos gimnazija
pasiekta, pavyzdžiui, pastatytas naujas mokyklos priesta- su naujai pastatytu
tas. Tačiau beveik 50 metų iš mokytojo buvo gujama jo priestatu
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Mokytoja Ada Vainauskaitė su auklėtinėmis

1960 m. XVII laidos abiturientai ir jų mokytojai (sėdi antroje eilėje):
K. Balilionis (centre, direktorius), Stanislovas Baltrūnas (pirmas kairėje,
kūno kultūros mokytojas), Ona Lisauskaitė (antra kairėje, prancūzų k.
mokytoja), Viktoras Misiūnas (trečias kairėje, lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojas), Vitoldas Grigaliūnas (pirmas dešinėje, fizikos
mokytojas), P. Zabiela (antras dešinėje, muzikos mokytojas)
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individualybė. Mokytojas tada privalėjo vergiškai paklusti partijai. Tačiau giliai
pasąmonėje įsišaknijusios tautinės tradicijos, tvirtos sąžiningumo ir garbingumo
nuostatos daugeliui mokytojų neleido sugniužti. Jie ir skleidė savo aplinkoje
dvasingumą. 1960–1962 m. dirbęs Ramygalos vidurinės mokyklos direktoriumi,
daug metų – Panevėžio rajono mokyklų inspektoriumi, su pagarba prisimenu
šauniai dirbusius šios mokyklos mokytojus: A. Vainauskaitę, A. D. Melaikienę,
O. Lisauskaitę, K. Graičiūnienę, V. Misiūną, R. Žemaitienę, M. Kielaitę, S. Murinienę, V. Misiūnienę, J. Sargautienę, R. Šmigelskaitę, B. Urboną, A. Grinkienę,
S. Muriną, V. Grigaliūną, A. Lapinskį, O. Tamošaitytę, J. Sargautį, R. Ruseckaitę,
N. Kinderytę, A. Ilekienę, E. Nakutienę, B. Bacevičienę, B. Valikonienę, G. Arieškienę, I. Zubauskienę, L. Ožekauskienę, O. Ruzienę, nenuilstantį turistinio ir
kraštotyrinio darbo organizatorių J. Zubauską ir kitus.
Tad, mielieji Ramygalos vidurinės mokyklos mokytojai, ir dabar dirbantieji
šioje mokykloje!
Įdvasinkime pamokas ir įvairius renginius. Rinkime tautinio dvasingumo
deimančiukus ir jais turtinkime save ir mokinius, formuodami ant tų pamatų
tautinę savimonę. Mūsų šalies istorijoje buvo tokių atvejų, kai užpulta valstybė
nebuvo ginama. Taip buvo 1940 m., kai tautos turėta vyriausybė Lietuvą atidavė
Sovietų Sąjungai, priimdama visus ultimatumus, sutiko su visais bolševikų reikalavimais. Tarsi laisvė nebūtų aukščiausia vertybė, o prisitaikymas, nuolankumas
ir kolaboravimas tapo aukščiausia gėrybe. Priešas, pasinaudojęs mūsų valdžios
bailumu, prijungė Lietuvą prie Sovietų Sąjungos. Pasirodo, kad Stalino pažadai
demokratiškai bendrauti su pasaulio valstybėmis buvo tik apgaulė. „... Kur ta
Lietuvos valstybė, kuri privalėjo mus apginti? Kur tie sunkiai sukaupti ginklai, gal jie
šaudo į mus pačius?“ – samprotauja R. Kalytis pasmerktųjų romane.10
Dabar iškovojome laisvę. Bet dar daug turime padaryti, kad mūsų valstybėje nebūtų tiek daug blogybių, kai plėšiama, vagiama, žudoma, padeginėjama,
sprogdinama... Iškovota laisvė neišmokė pagarbos kitiems. Didžiausias deficitas
Lietuvoje – žmoniškumo stoka. Blogybės veržiasi į visą valstybės gyvenimą. Mažėja
gimstamumas. Dalis šviesiųjų protų ir nemaža dalis akademinio jaunimo išvyksta
į užsienį. Daugelis – negrįžtamai. Traukiasi, mažėja šalies pramoninė gamyba.
Merdi ekonomika. Nedarbas valstybėje artėja prie 200 000. Kaimas, tarpukario
Lietuvoje buvęs tautos stiprybės simboliu, dabar tapo didžiausia vidaus problema,
nes neišklausoma žemdirbių reikalavimų.
Jau kelinti metai mūsų valstybėje vyksta švietimo reforma – vienoje svarbiausių visuomeninio gyvenimo sričių. Tačiau nuo Atgimimo propaguota tautinės
mokyklos koncepcija ne tokia, kokia turėtų būti. Nors savivaldybės mokyklų funkcionavimui skiria apie pusę savo biudžeto, bet šios sumos toli gražu nepakanka.
Stinga lėšų mokyklų remontui, mokymo bazės tobulinimui. Iš kur savivaldybėms
teks imti pinigų dešimtmečiam mokymui, gimnazijoms plėsti? Nelabai tikėtina,
kad savivaldybės šių papildomų lėšų paims iš savo vidinių rezervų, kai išlaidas
teks didinti dešimtadaliu. Neviešai skelbiama, kad šalyje – apie 15 000 tūkstančių mokyklinio amžiaus vaikų nelanko
mokyklos. O ir apskaitų tokių nelabai
10
Kalytis R., Karklų rožės, Vilnius, 1999, p. 12, 40.
kas nori parengti.
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Kazimieras Melaika ir jo žmona Danutė Melaikienė, lietuvių kalbos
ir literatūros mokytoja, 1988 m. lapkričio mėn. vykusioje Ramygalos
progimnazijos įkūrimo 70-mečio minėjimo šventėje

Iš mokyklos laukiama daugiau tautiškumo. Tautinės savimonės žadintojas
Maironis rašė:
Juk be norų ir be kovos
Laisvos nebuvo Lietuvos.
Nebuvo niekad ir nebus.

O gal tautiškumo reikėtų pasimokyti iš deimančiukų ieškotojo J. TumoVaižganto. Jis rašė:
„... Man viena tebuvo tikrai malonu ir skanu: čeploti, kad ir nešvarų, bet tik tautinį
čiulpiką. Vyžota, lopyta mano Lietuvėlė, bet ji – mano. Lininiai, arielkiniai, mėšluočiai,
dažnai padliecai tie lietuviai, bet jie – mano broliai.“
O gal svarbiau dirbti gerus darbus nei daug šnekėti!
Tad kelkimės, mielieji ramygaliečiai!
Su Fausto atkaklumu sprauskitės į naujųjų laikų gelmes! Odisėjo gudrumu
pereikite visus dar esančius labirintus. Užčiuopkite deivės Ariadnės siūlą ir juo
iškopkite į tokį gyvenimą, kuriame triumfuotų dvasingumas, meilė, tautinė mokykla!
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Dirbančio jaunimo mokymas
Irena Zubauskienė

1952 m. rugsėjo mėn. Ramôgalos vidurinės mokyklos patalpose Ramygalos
miesto įstaigų, įmonių ir gretimų kolūkių jaunimas, baigęs darbo dieną, susirinko
siekti mokslo. Susidarė ne visos klasės – tik penkta, šešta, septinta, aštunta ir
devinta (į dešimtą ir vienuoliktą klasę mokinių nesusirinko), bet vakarinė mokykla
buvo atidaryta. Oficialiai ji pavadinta: Ramygalos darbo jaunimo vidurinė mokykla.
Pirmąją abiturientų laidą, dešimt abiturientų, išleido 1955 m. Toliau kiekvienais
metais ją baigdavo po keliolika abiturientų.
Iš viso Ramygalos darbo jaunimo mokykla išleido 13 abiturientų laidų,
vidurinio mokslo arba brandos atestatus gavo 159 Ramygalos miesto įstaigų,
įmonių darbininkai bei tarnautojai ir „Mūsų laisvės“, Naujåsodės, Pašiliÿ kolūkių
kolūkiečiai, o aštuonmetį išsilavinimą joje įgijo 154 jaunuoliai bei merginos.
Darbas Ramygalos darbo jaunimo vidurinėje mokykloje vykdavo keturias
dienas per savaitę: pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais.
Pamokos prasidėdavo 19 val., baigdavosi 23.25 val.
Pirmasis Ramygalos darbo jaunimo vidurinės mokyklos direktorius buvo
Viktoras Misiūnas (vėliau jis dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą Ramygalos vidurinėje mokykloje). Jis direktoriavo tik kelis mėnesius. Paskui direktoriumi buvo
paskirtas matematikas Čindaras. Jis taip pat neilgai vadovavo. Trečiasis direktorius
buvo matematikas Kazys Cemnolonskis, o 1956 m. direktoriumi buvo paskirtas
Mokytojas Viktoras Misiūnas (pirmoje eilėje, trečias dešinėje) su
Ramygalos vidurinės mokyklos mokiniais. Iš Ramygalos gimnazijos
Kraštotyros muziejaus archyvo (RGKM)
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lituanistas Jonas Ruzas. Šias pareigas ėjo vienuolika metų,
iki 1967 m. rugsėjo, kai vakarinė mokykla dėl mažo mokinių
skaičiaus buvo uždaryta.
Ramygalos darbo jaunimo vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojais mokymo reikalams 1955–1958 m. dirbo
Antanas Paurys, nuo 1959 m. – matematikas Bonifacas Kurklietis, nuo 1965 m. – rusistas Jonas Sargautis.
Ramygalos darbo jaunimo vidurinė mokykla naudojosi
dieninės vidurinės mokyklos patalpomis. Paralelių klasių nebuvo. Beveik visi mokytojai čia dirbo kaip ne pagrindinėje
darbovietėje, tik 2–3 mokytojams tai buvo pagrindinė darbo Mokytojas Jonas
vieta. Iš žymesnių mokytojų paminėtina istorikė Bronė Saba- Sargautis. Iš RGKM
liauskaitė, Marytė Vrubliauskaitė-Pašakinskienė ir kt. Klases
aptarnavo viena valytoja, ilgiausiai ja dirbo Ona Jaškūnienė, daugiau kaip 10 metų.
Daugelis mokinių, baigusių Ramygalos darbo jaunimo vidurinę mokyklą,
tęsė studijas, ėjo atsakingas pareigas, kruopščiai dirbo. Tarp jų: mokslų kandidatas
Juozas Ažubalis – Vilniaus pedagoginio instituto (dabar – Lietuvos edukologijos
universitetas) dėstytojas, Povilas Kancė – Panevėžio r. laikraščio „Tėvynė“ redaktorius, Albinas Drevinskas – Tarpkolūkinės statybos organizacijos darbų vykdytojas,
Albertas Poviliūnas – Kauno pramonės projektų inžinierius, Stasys Milašius – buvusio Ramygalos r. milicijos skyriaus viršininkas ir kt.
Kai 1967 m. rudenį dėl mažo mokinių skaičiaus Darbo jaunimo vidurinė
mokykla buvo uždaryta, dirbančiųjų mokymas Ramygalos mieste ir apylinkėje
nenutrūko. Tame pačiame pastate veikė kelios klasės. Jos priklausė Naujåmiesčio
vidurinės mokyklos Neakivaizdiniam skyriui. Taip buvo suskurtas Ramygalos
konsultacinis punktas. Iš pradžių čia mokėsi mažai dirbančiųjų. Paskui valstybė
pradėjo daugiau dėmesio kreipti į dirbančiųjų mokymą. Klasės pasidarė gausesnės.
Ramygalos vidurinės
mokyklos mokinių ir
mokytojų ekskursija
1955 m. Iš Julijos
Samsonaitės archyvo
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1974–1975 mokslo metais jau mokėsi 97 gamybininkai, o vienuoliktą klasę baigė
22 abiturientai. Per penkmetį Ramygalos konsultacinį punktą baigė 40 abiturientų.
Ramygalos konsultaciniame punkte 1975–1976 mokslo metų pradžioje mokėsi
120 gamybininkų. Veikė septynios klasės: viena aštunta, dvi devintos, dvi dešimtos
ir dvi vienuoliktos (25 mokiniai).
Nuo 1971–1972 mokslo metų Ramygalos konsultaciniam punktui vadovavo
mokytojas Jonas Ruzas. Mokytis į punktą atvyko ¨riškių, Naujasodės, „Aušros“
kolūkių kolūkiečiai, Ūli¿nų tarybinio ūkio darbininkai, įvairių Ramygalos miesto
įstaigų, įmonių darbininkai ir tarnautojai, gamybininkai beveik iš 30 darboviečių.
Didžiausią besimokančiųjų skaičių sudarė Ūliūnų tarybinio ūkio ir Ėriškių kolūkio
kolūkiečiai (taip rašė mokytojas Jonas Ruzas 1996 m.).

Ramygalos rajono Darbininkų jaunimo
vidurinės mokyklos abiturientai
Brandos atestatai 1955 m. birželio 29 d. įteikti: Aleksui Puzakovui, Danutei
Kondrotaitei, Bronei Eringytei, Albertui Kraujeliui, Marijonai Šiaulinskaitei, Povilui
Kancei, Mamertui Čipliui, Danutei Kiškytei, Danutei Kuščiukaitei, Onai Lamanauskaitei; 1956 m. birželio mėn.: Valei Buliauskaitei, Albinui Buliauskui, Vytautui
Srikuliui, Stasiui Urbonui, Zigmui Petrauskui; 1957 m.: Juozui Ažubaliui, Genovaitei
Antaninai Bliuvaitei, Antanui Jakuboniui, Vytautui Juškai, Vladislavui Masiokui,
Albinui Mikėnui, Edvardui Mykolaičiui, Julijai Gražinai Palionytei, Stasiui Raziūnui, Mykolui Navikui, Irenai Salagubaitei; 1958 m.: Teodorui Galinauskui, Janinai
Mačiulytei, Povilui Miškiniui, Edvardui Petrauskui, Jonui Užkuraičiui, Genovaitei
Zaurienei, Vidai Kudlinskaitei, Leokadijai Kazlauskaitei; 1959 m.: Algimantui Juozui
Ambraškai, Adelei Kirdonytei, Petrui Vigitui Pranckevičiui, Antanui Zubauskui,
Marijonai Medutytei; 1960 m.: Genovaitei Baltrūnaitei, Genovaitei Butėnaitei, Elvyrai Kiuraitei, Romai Kudlinskaitei, Stasei Macaitei, Romualdui Olechnai, Agnietei
Vidmantei Paliūnaitei, Janinai Pribušauskaitei, Eugenijai Danutei Rindeikaitei,
Genovaitei Aldonai Skystimaitei, Aldonai Kotrynai Virpšaitei, Zenonui Majorui;
1961 m.: Jonui Bacevičiui, Juozapui Dapkui, Marijai Vandai Deveikytei, Albinui
Drevinskui, Raimondai Jonaitytei, Zitai Aldonai Jonaitytei, Alfonsui Meilūnui, Vaidotui Kaziui Gustui, Albertui Poviliūnui, Česlovui Žižniauskui; 1962 m.: Antanui
Ambotui, Miglovarui Eitminavičiui, Rasuolei Galinauskaitei, Angelei Katinaitei,
Abramui Koganui, Irenai Stasei Kunskaitei, Jonui Mataičiui, Stanislavui Milašiui,
Broniui Nemaniui, Robertui Arvydui Samėnui, Marijai Virbickaitei, Antanui Žarskui, Reginai Onai Pravilonytei, Albinui Vincentui Račinskui, Algimantui Juozapui
Zubauskui.
1963 m. panaikinus Ramygalos rajoną, Ramygalos darbininkų jaunimo mokykla perėjo Panevėžio r. Švietimo skyriaus žinion.
Brandos atestatai 1963 m. buvo įteikti: Ivanui Artiomenkovui, Algirdui Bieliniui, Marijonai Janulytei, Kazimierui Raimondui Jasiūnui, Ipolitui Krikščiūnui,
Anelei Kunskaitei, Alfonsui Marozui, Onai Meilūnaitei, Jadvygai Railienei, Elenai
Slavinskaitei, Stanislovai Stasiukaitytei, Juozui Kazimierui Šiaulinskui, Bronei Vilkaitei, Aleksandrui Žarskui, Alfonsai Žukaitei, Jonui Antanaičiui, Adelei Aldonai
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Žostautaitei; 1964 m.: Vytautui Bliuvui, Alvydui Jodinskui, Antanui Kraujeliui,
Edvardui Orieškai, Kęstučiui Poviloniui, Povilui Zabielai, Edvardui Žudžiui, Vidai
Žukaitei, Marijonai Kiškytei; 1965 m.: Angelei Aleliūnaitei, Stanislovai Baltrūnaitei,
Zanei Bilytei, Vladislovai Bliuvaitei, Janinai Gražinai Butėnaitei, Juozui Dirsei, Genovaitei Eringytei, Teresei Gailiūnaitei, Mamertui Kulitavičiui, Albertui Janioniui,
Juozapui Janioniui, Pranciškui Marozui, Alinai Jonaitytei, Julijai Milinavičiūtei,
Julijai Vidai Narsutytei, Vladislovui Nemaniui, Valerijai Paleckaitei, Marijonai Pranauskaitei, Katrei Birutei Ratkutei, Antanui Stasiūnui, Vandai Štaraitei, Dalei Onai
Virbickaitei, Nadieždai Visockytei, Remigijui Masiokui, Romui Žižiūnui; 1966 m.:
Genovaitei Bartkutei, Nijolei Brinkaitei, Ksaverai Čiplytei, Elvyrai Janionytei, Veronikai Aldonai Katavičienei, Danguolei Juzefai Kulitavičienei, Antanui Romualdui
Masiokui, Albertui Račinskui, Vytautui Vaikučiui, Jonui Algiui Žižiūnui, Anelei
Virginijai Astapkavičiūtei, Semion Kogan, Genei Liužinaitei, Antanui Slavikai;
1967 m.: Vytautui Jonui Baltrūnui, Alfonsui Dargužiui, Sauliui Grabauskui, Stasei
Jasiūnaitei, Vytautui Adolfui Jatautui, Antanui Kušleikai, Tasijai Lukočenskaitei,
Marijai Miškinytei, Stasei Nemanytei, Albinui Pratusiui, Vladislovui Praviloniui,
Genovaitei Semaškaitei, Julijai Stasiukaitytei, Algimantui Jonui Šegamogui, Eugenijui Ulevičiui, Vladislavai Vošterytei, Marijonai Žižiūnaitei.

Šaltiniai
Ramygalos darbininkų jaunimo vidurinės mokyklos brandos atestatų
apskaitos knyga, 1996 10 30.
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Ramygalos progimnazija
1936–1941 metais
Joana Jakienė (Zupkaitė)

Ramôgalos progimnazijoje veikė skautų ir ateitininkų organizacijos. Nors skautų buvo nedaug, bet
jie turėjo gražią uniformą, iškylaudavo. Jų vadovė
buvo prancūzų kalbos mokytoja Januškevičienė, maloni, taktiška, aristokratiška.
Ateitininkų organizacija buvo gausi, jai vadovavo kapelionas. Susirinkimai vykdavo zakristijoje
ar kokiame nors miškelyje. Veikla priklausė nuo
kunigo iniciatyvos. Vieninteliai ateitininkų ir skautų
organizuoti renginiai būdavo agapė. Didelį įspūdį
moksleiviams padarė 1939 m. kunigo Baltrukėno vestos rekolekcijos, po kurių buvo suruošta agapė, t. y.
bendri pusryčiai. Valgėme, ką atsinešėme patys, tik
arbata buvo bendra. Per agapę kalbėjo svetimi, pakviesti rekolekcijoms kunigai, daugiausia – kunigas
Baltrukėnas. Prieš pusryčius ir po jų pasimelsta. Agapė Joana Jakienė (Zupkaitė) –
vyko progimnazijoje.
Ramygalos progimnazijos
Prisimenu 1938 mokslo metų pradžią – Rugsėjo mokinė. Iš asm. archyvo
pirmąją. Kaip ir kiekvienais metais, ėjome į bažnyčią
Mišių. Rikiuotės priekyje uniformuoti su savo vėliava ėjo skautai. Prieš bažnyčios
duris atsirado zakristijonas, kuris neleido skautų įeiti į bažnyčią. Tai buvo baisus
akibrokštas. Skautai išėjo iš rikiuotės ir grįžo į progimnaziją. Šis incidentas viešai
nebuvo aptarinėjamas, apie tai nekalbėta. Mes supratome, kad tai Tautininkų
organizacijos ir Krikščionių demokratų partijos kova.
Progimnazijoje veikliausias buvo Raudonojo kryžiaus būrelis, kuriam vadovavo mokytoja Lunytė. Susirašinėdavo ir su kitų mokyklų Raudonojo kryžiaus
būreliais, dalydavosi patirtimi. Įdomiausi mums buvo Japònijos moksleivių laiškai
(vadovė gaudavo juos, išverstus į lietuvių kalbą). Pasikeisdavome su jais dovanėlėmis. Mūsų dovanėlės daugiausia buvo rankdarbiai. Suruošę savo darbelių
parodą, išrinkdavome geriausius, išsiųsdavome. O mūsų mokinys už geriausią
darbelį gaudavo premiją – knygą ar rašymo priemonę.
Japonijos moksleiviai mums atsiųsdavo pramoninių prekių, niekučių: karolių,
krepšelių, vonios reikmenų, dantų šepetėlių, žaislų. Tas dovanėles išdalydavome
loterijos būdu, kad nebūtų skriaudos.
Raudonojo kryžiaus būrelis turėjo ir savo medicinos punktą – spintelę. Joje
buvo medikamentų greitajai medicinos pagalbai. Vadovavo išmokytos Raudonojo
kryžiaus būrelio narės.
1938 m. progimnazijoje susibūrė tautinių šokių mėgėjai. Visi noriai dalyvavo
šokiuose. Problema buvo – tautiniai drabužiai. Juos ne visi galėjo turėti. Kiekvienas
šokėjas turėjo jais pasirūpinti. Būrelis veikė ilgai, o tautinius drabužius šokėjai įsigijo.
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Ramygalos progimnazijos II skyriaus mokiniai.
1936 m.

Ramygalos progimnazijos tautinių šokių būrelis.
Iš asm. archyvo
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1939 m. vyko tarptautinės krep- Ramygalos progimnazijos berniukų krepšinio
šinio rungtynės. Jas laimėjo Lietuvos komanda. Mergaičių komanda padeda džiaugtis
sportininkai. Tai sukėlė didelį gimnazis- pergale. 1939 m. Iš asm. archyvo
tų susidomėjimą šia sporto šaka. Mano
tėvelis turėjo radijo aparatą ir leisdavo mokiniams ateiti pasiklausyti rungtynių
reportažų. Tiek prisirinkdavo mokinių, kad ne visi sutilpdavo. Radijo aparatą turėjome statyti ant atverto lango palangės, tada galėjo klausyti ir gatvėje, darželyje
visi norintieji. Kiekvieną įvartį palydėdavo šauksmai, plojimai ir kt. Taip krepšinis
tapo mėgiamiausias mokinių žaidimas.
Netrukus ramygaliečių komanda pakvietė Pånevėžio berniukų gimnazijos
rinktinę į rungtynes. Gimnazijos kieme susirinko ne tik gimnazistai, bet ir kiti
miestelio gyventojai jų pasižiūrėti. Aišku, panevėžiečiai buvo stipresni, nes jie
turėjo iš ko pasirinkti žaidėjus. Mūsų komanda nenusiminė, žaidė ir treniravosi.
Vėliau mūsų komandą iškvietė Bíržų gimnazijos žaidėjai.
Varžybos baigėsi lygiosiomis. Mūsiškiai buvo labai laimingi, nors važiavo
ir grįžo sunkvežimiu, buvo pavargę, dulkėti.
1938 m. gegužės 26 d. buvo suorganizuota dviem autobusais kelionė į Vilnių,
neseniai grąžintą Lietuvai. Jame dar neteko niekam pabuvoti, todėl ne tik mokiniai
į jį veržėsi, bet ir mokytojai. Nepaprastai buvome laimingi, galėdami pamatyti
tą išsvajotą kunigaikščių šventą miestą, Gedimino pilį. Aplankėme žymiausių
Lietuvos miestelių istorines vietoves. Maršrutas buvo Ramygala–Vadõkliai–Lėnas.
Užùlėnis buvo pirmoji mūsų stotis. Apžiūrėjome Prezidento Antano Smetonos
dvarą, paskui jo tėviškę, kur mus pasitiko Prezidento sesuo Julija. Ji papasakojo apie Prezidento vaikystę, jaunystę. Neužmiršo ir savęs. Toliau važiavome į
Anôkšèius. Apžiūrėję Baranausko klėtelę, Šventõsios upę, sulipę ant Pùntuko nusi978

I S T O R I J A . Š V I E T I M A S I R K U LT Ū R A

Prasideda kelionė į Vilnių

LR Prezidento Antano
Smetonos tėviškėje.
Iš asm. archyvo
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fotografavome. Pavažiavę įsiamžinome Anykščiuose Ramygalos progimnazijos mokiniai
prie sienos, buvusios „Damarch linijos“. gėrisi Puntuku. Iš asm. archyvo
Toliau Šírvintos – fotografavomės prie
paminklo žuvusiems už laisvę. Buvome ir Kernavėjê. Iš Kernavºs važiavome tiesiog
į Vilnių. Apsistojome Gedimino papėdėje – baltame, gražiame viešbutyje. Pirmiausia aplankėme Katedrą, išklausėme Šv. Kazimiero bažnyčioje Mišias. Apžiūrėjome
požemį. Kitą dieną važiavome į Rasų kapines; nusifotografavome prie patriarcho
Jono Basanavičiaus paminklo, apžiūrėjome kapines, bažnyčias. Trečią dieną aplankėme Tråkų pilį. Išvydome liūdną vaizdą – kelių metrų aukščio kampinės pilies
sienos ir akmenys, akmenys. Pagal poetą Antaną Baranauską: „... kas jūsų grožei
senobinei tiki...“ Patiko sala ir ežeras, sužavėjo ir gražios apylinkės. Pasivaišinę
karaimų nacionaliniu patiekalu – kibinais, grįžome į Vilnių. Mus stebino plačios,
elektra apšviestos gatvės. Spėjome apžiūrėti dar kelias bažnyčias ir Aušros vartus.
Rytą ruošėmės grįžti į namus. Apžiūrėję Ukmergėjê Nepriklausomybės paminklą,
užsukę į Storiÿ kalną, laimingi grįžome į Ramygalą.
Mūsų klasėje mokėsi Jadvyga Žardinskaitė iš Bãrklainių kaimo. Kartą lietuvių
kalbos mokytoja, atėjusi į klasę, pasakė, kad rašysime rašinį laisva tema. Jadvyga
labai apsidžiaugė. Sėdėjome netoliese, todėl tai pastebėjau. Mokytoja, ištaisiusi
rašinius, pati perskaitė jos kūrinį. Visi nustebome. Rašinys buvo apie Darių ir
Girėną, išgarsinusius mūsų Tėvynę. Nepaprastai gražiai, emocingai parašytas.
Rašė, kad ir ji pati norėtų dėl Tėvynės ką nors nepaprastai gera padaryti. Ji savo
pažadą ištesėjo su kaupu: daug metų buvo partizanė, ilgai kalėjo lageriuose ir
kalėjimuose. Dabar jai apie 90 metų, gyvena Šiauliuosê.
1940 m. birželio pradžioje ruošėmės VII reformuotos klasės baigimo išleistuvėms.
Paruošėme salę, papuošėme alyvų žiedais ir laukėme mokytojų. Atėjo tik direktorius Misiūnas. Jis, pasakęs, kad rusai peržengė Lietuvos Respublikos sieną, liepė skirstytis, iškilmių nebus. Su didžiausiu liūdesiu ir gailesčiu apleidome progimnaziją.
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1940 mokslo metus pradėjome be bažnyčios sovietinėje aštuntoje klasėje.
Pasirodė nauji mokytojai: fizikas Matulaitis – gan aristokratiškas, elegantiškas.
Atrodė, jam, kaip pedagogui, per mažai erdvės buvo dėstomam dalykui. Matematikos mokytojai, atrodo, buvo verčiami keisti savo gyvenamąją vietą. Jautėme,
kad iš reikalo tapo mokytojais.
Mūsų klasėje atsirado žydaitė Sara Kacaitė – komjaunuolė iš Raguvõs. Ji
savo pareigas atliko gan gerai, mūsų nenaudai. Žemesnėje klasėje, bet amžiumi
vyresnė, ne ramygalietė, mokėsi Bašauskaitė. Ją prisimenu kaip molinių puodų
pardavėją, važinėjančią po miestelius ir kaimus. Iš tikrųjų ji važinėdama skleidė
komunistinę propagandą. Dar dvi komjaunuolės seserys buvo Malinauskaitės iš
Krekenavõs apylinkės. Iš mūsų, ramygaliečių ar apylinkėje gyvenančių, nebuvo
nė vieno komjaunuolio gimnazisto ir ne gimnazisto.
1940 m. rudenį, aktyvesnių gimnazistų pageidavimu, buvo įsteigtas antisovietinis būrelis. Septintos klasės mokinys Juozas Balčikonis parašė priesaikos
žodžius, galima sakyti, maldelę. Visi, jam skaitant, kartojome ir prašėme Dievulio
mums padėti. Po to užėjome į bažnyčią ir sugiedojome „Marija, Marija“. Jau mums
beišeinant prieš mus bažnyčioje atsirado NKVD darbuotojai ir norėjo sužinoti, ką
mes čia darome. Drąsiai atsakėme, kad mokomės dainuoti. Šis nesusipratimas tuo
ir baigėsi, bet gal nulėmė ateinančius įvykius...
Septintokas Algirdas Gėgžna ir aštuntokas Antanas Sakalauskas 1940 m.
vasario 16 d. kapinėse iškėlė mūsų tautinę vėliavą – trispalvę. Kabėjo ji pusantros
paros. NKVD rimtai susirūpino. Nuolatiniai atsišaukimai ar karikatūros, klijuojamos
ant miestelio namų sienų, sukeldavo jiems nerimo. Tai darė mūsų šaunuolės: Gėnė
Butkutė, Angėlė Kušleikaitė, Marytė Kavaliauskaitė, Salomėja Masiliūnaitė. Jos nuo
pat mokslo metų pradžios piešė ir klijavo atsišaukimus, mėtė prieš valdžią parašytus lapelius. Vieną kartą vos jų nesugavo, bet, laimei, pasislėpė darže, bulvėse.
1940 m. kovo mėn., naktį, pas mus atėjo vyriausias NKVD komisaras Domininkas Jakučiūnas, kuris buvo vedęs klasės draugės Marcelės Kiškytės pusseserę
Kasparavičiūtę. Tą naktį pas mus Kiškytė nakvojo. Jakučiūnas tuoj pradėjo vartyti
mano knygas, skaitinėjo užrašus ir dėjosi į mano portfelį. Po to liepė greitai keltis
ir eiti su juo. Nusivedė į NKVD būstinės kambarį, už kurio durų buvo Jakučiūno butas. Kambaryje manęs jau laukė tardytojas – nepažįstamas ir labai piktas.
Klausinėjo, kas priklauso mūsų būreliui, kas piešinius klijuoja ir t. t. Daužė stalą
ir grasino išvežti, kur baltos meškos gyvena. Jakučiūnas Kiškytę paliko ramybėje.
Taip surinko mus septynis, patardę išvežė naktį sunkvežimiu į Panevėžį. Kai kurie
tardomieji matė, kaip Kiškytė, prasivėrusi Jakučiūno buto duris, klausėsi, kaip tardo.
Per parą tardydavo po 3–4 kartus. Vis pateikdavo tuos pačius klausimus: kas
vadovauja, kas priklauso būreliui, kas atsišaukimus platina ir t. t. Naktį tardydami
labai šaukdavo, gaudavome per veidą ar spyrį į kojas, o valgyti nedavė net sausos
duonos. Mus išlaikė 3 paras. Mane ir Salomėją Masiliūnaitę išleido 3 val. nakties.
Šlapia, lyja lietus. Kur eiti? Masiliūnaitė turėjo miesto pakraštyje pažįstamą, ten ir nuėjome, klampodamos per balas, klaidžiodamos. Priėmė maloniai, pamaitino, apnakvindino. Rytą, išgirdusios šeimininkus kalbant, atsikėlėme. Mūsų nuostabai, jau mūsų
laukė tie patys tardytojai. Šeimininką išsivedė, o mums tuoj pat liepė eiti namo. Taip
24 km į Ramygalą pėstute parėjome vakarop. Kitus irgi paleido naktį. Nė vienas
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1940 m. Ramygaloje. Eilėje prie žibalo – mokytojas J. Urbonas
ir V–VI skyriaus gimnazistai. Pirmoje eilėje – mokinė Ilekytė.
Iš Danutės Einikienės (Dovydėnaitės) asm. archyvo

neišsidavėme, kad priklausome būreliui. Ką toliau daryti? Visai nutraukti būrelio
veiklos negalėjome, nes NKVD būtų supratę, kad tai areštuotųjų darbas. Tad atsišaukimus platinome toliau miesto centre, ant tvoros, medžių ir t. t. Gimnazijoje
stengėmės laikytis ramiai.
Parduotuvėse pradėjo trūkti sąsiuvinių, rašymo priemonių, žibalo irgi ne
visada gaudavome. Tik direktorius Misiūnas tuo rūpinosi, progimnazijoje įsteigė
kooperatyvėlį. Taip galėjome viskuo apsirūpinti. Kooperatyvėlio pirmininke, direktoriaus pasiūlymu, išrinkome Teodorą Kuodytę iš Masiõkų kaimo. Tai buvo pati
geriausia mokinė, kuri mūsų neapvylė. Tvarkėsi gerai. Ji, baigusi gimnaziją Panevėžyje, studijavo Vilniaus universitete prancūzų kalbą. Mokytojavo Utenojê. Kaip
pavyzdinga metodininkė, mokė ir kitus prancūzų kalbos mokytojus. Užaugino 4
vaikus. Visi baigė aukštąsias mokyklas. Iš jų keli eina aukštas pareigas Vyriausybėje.
Yra išleidusi keletą knygelių: „Topulio paunksmėje“, „Po svetima saule“ ir kitas.
Kadangi žibalo parduotuvėse nebuvo, ruošėme pamokas prie žvakių. Kai
jų nebeliko, eidavome į klases pamokas ruošti prie vienos lempos. Prasidėjo
kolektyvinis pamokų ruošimas. Tai buvo ne pamokų ruošimas, o „žaidimas“.
Prižiūrėdavo, kad netriukšmautume, mokytojai ir komjaunuoliai.
Artėjo pavasaris, 1940 m. Gegužės pirmoji. Ruošėme programą, mokėmės
sovietinių dainų (jos labai nesisekė), eilėraščių, piešėme plakatus.
Miestelio viduryje buvo pastatyta tribūna. Papuošė raudona medžiaga, nes
taip reikėjo. Nors buvo skelbtas mitingas, bet žmonės rinkosi negausiai. Progimnazijos mokiniai – tinkamiausias „kontingentas“ tuštumai užpildyti. Mes, mokiniai
su mokytojais, rikiuotėje atėjome pačiu laiku. Prie tribūnos mūsų laukė Domininkas Jakučiūnas, Volfavičiaus atstovai ir kiti nepažįstami asmenys. „Riestainių
kepėjų ir siuvėjų“ nesimatė. Juos turbūt pakeitė kiti – nematyti, rūškanais veidais
vyrukai. Po kelių nesklandžių žodžių ir sakinių Jakučiūnas paprašė pradžios mo982
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kyklos vedėjo Urbono tarti žodį. Nors jis drožė kalbą gan efektingai, matėsi jo
susijaudinimas, raudonis buvo išpylęs veidą. Tas momentas mums buvo skaudus,
nes žinojome jo pažiūras ir veiklą. Po oficialios dalies, pavaikščioję rikiuotėje su
raudona vėliava ir plakatais po miestelį, išėjome į Vadõklių gatvę, į plentą, pradėjo snigti. Paėję į kalnelį, ties malūnu pasukome į miestelį ir į gimnaziją. Mūsų
demonstracija baigėsi, kiti nuėjo iki tribūnos ir išsiskirstė. Vakare progimnazijoje
koncerte žmonių buvo mažai.
Baigėsi mokslo metai ir mūsų mokslas Ramygaloje. Jaunystė nerami, norėjome paskutinėmis mokslo dienomis pabendrauti, pasikalbėti apie ateitį. Ramygalos
progimnazijoje buvo neįprasta slaptai nuo mokytojų ruošti šokius – „robaksus“,
nebuvo ir reikalo. Užtekdavo klasių ruošiamų vakarėlių su programomis ir dūdų
orkestru. Ir štai išaiškėjo, kad birželio 13 d. Antano vardadienis. Tai mūsų humoristo Sakalausko šventė. Priskynėme „šluotą“ gėlių ir nuėjome į Krekenavos
gatvę, pas Juškienę, kur gyveno daug mūsų klasės draugų, pasveikinti Antano.
Tai pirmas ir paskutinis mūsų slaptas pasilinksminimas nežinant mokytojams. Po
sveikinimo ceremonijos Antanas sumišo, kad neturi mūsų kuo vaišinti, bet atsipeikėjęs atnešė didelį pyragą, keptą Krekenavos apylinkės mamytės ūkiškoje krosnyje
per visą bloką (skardą). Mums tai visai patiko ir užteko, o Antaną nuskriaudėme.
Mūsų norai ir ateities planai priklausė nuo mūsų – liko tik norai. Išsiskirstėme.
1941 m. birželio 14 d. rytą mama išsigandusi atbėgo pas mane miegančią ir
liepė kuo skubiausiai eiti į ūkį. Pasakė, kad rusai veža žmones. Gatvėje išgirdau
mašinos ūžesį ir, pažiūrėjusi pro langą, pamačiau sunkvežimį, pilną žmonių. Tarp
jų sėdėjo klasės draugas Julius Šegamogas su tėvais ir baisus mongolas. Supratau,
kad tai rimti dalykai.
Ūkyje jautėmės nejaukiai, miegojome kluone. Sienoje buvo slapta skylė, kad
galima būtų išlįsti. Klausydami radijo, orientavomės apie įvykius. Ir vieną rytą per
radiją išgirdome: „Kalba Kaunas, kalba Kaunas!“ Koks jausmas užplūdo, tai nepaaiškinama! Į miestelį grįžome po kelių dienų, kai valdžia jau buvo lietuvių rankose.
Atėjo liūdnų žinių iš Panevėžio, kad patys geriausi gydytojai chirurgai
ir seselė sadistiškai nukankinti. Išniekinti jų kūnai. Kodėl? Mums tai buvo nesuvokiama... Ir kas tai padarė? Greit buvo išaiškinta. Galbūt dėl to kilo didelė
neapykanta tos tautos žmonėms – žudikams. Tos tautos žmonės prisidėjo ir prie
trėmimo. Kerštas – blogas dalykas, bet gaila, kad gyvenime to negalima išvengti. Netrukus, po tų baisių įvykių, teko būti Panevėžio saugumo patalpoje, kur
anksčiau mus tardė, surengtoje parodoje „Gydytojų egzekucija“: fotonuotraukos,
drabužiai, įrankiai, kurie buvo naudojami ir t. t. Tai baisu...
Kas vyko Ramygaloje tuoj užėjus vokiečių kariuomenei, baisu, nes tėveliai
jaudinosi dėl dukters šeimos ir sūnaus likimo. Balakausko duktė irgi gyveno Kaune.
Aš su Balakausku nuvažiavome į Kauną, vežėme pasikinkę arklį maisto artimiesiems.
Išvažiavome iš vakaro ir apie 12 val. kitos dienos buvome Kaune. Labai daug kariuomenės buvo keliuose, bet mus vokiečiai praleido, patikrinę, ką vežame. Artimuosius
radome sveikus. Parduotuvės nebeveikė, todėl mūsų atvažiavimas buvo reikalingas.
Ramygaloje tuo laiku jau veikė partizanai. Pasakojo, kad žydus išvarė į Panevėžį, o jų turtą nuvežė į kiemą, kur buvo kino pastatas. Turtas buvo išdalytas
ramygaliečiams, kurie prisidėjo prie valdžios, – taip kalbėjo.
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Atgimusi Ramygalos gimnazija
Algis Adašiūnas, Alma Petrauskienė
Rugsėjo pirmosios
šventė Ramygalos
gimnazijoje.
Iš RGKM archyvo

1988 metų lapkričio 29 dieną, Ramygalos vidurinės mokyklos bendruomenei
minint mokyklos įkūrimo 70-metį, vyresniųjų klasių mokiniai, prisisegę tautines
juosteles, didžiuodamiesi jomis, ėjo į mokyklą.
Dešimtmetį direktorės Albinos Dakinevičienės vadovaujamas kolektyvas,
skambant ,,Tautiškai giesmei“, iškėlė Trispalvę. Tauta atkakliai siekė atkurti Lietuvos Nepriklausomybę.
Simboliška, kad direktoriaus Algio Adašiūno (gim. 1963 05 03) vadybinės
karjeros pradžia sutapo su esminių permainų laikotarpiu valstybės ir mokyklos
istorijoje. Ramygaloje gimęs ir užaugęs, čia baigęs vidurinę mokyklą, istorijos
studijas – Vilniaus universitete, 1986 metais pedagoginį darbą pradėjęs tik už 11
kilometrų nuo Ramygalos, Vadoklių vidurinėje mokykloje, 1991 metų rugsėjo 24 dieną į savo mokyklą
sugrįžo kaip jos vadovas.
Netinkama katilinė, senų bendrabučio čiužinių
vata užkamšyti ir polietilenu apkalti klasių langai,
10–12 laipsnių temperatūra, 20 min. trukmės pamokos,
mokinių ir mokytojų ligos, vėluojantys atlyginimai,
didžiulė infliacija, nepasitenkinimas – visa tai nė
iš tolo nepriminė kūrybiškam mokymui/si būtinų
sąlygų. Laimei, didžioji kolektyvo dalis nepasidavė
pesimizmui. Lietuva ir mokykla kantriai ir sparčiai
vadavosi iš sovietinio palikimo. Personalo nuoširdus
bendravimas su mokiniais ir jų tėvais mokykloje kūrė Ramygalos gimnazijos
atmosferą, kad jaunuolis galėtų jaustis saugus, laisvas, direktorius Algis Adašiūnas.
nevaržomas, pasitikintis žmogus, kuriam į brandos Klaudijaus Driskiaus nuotr.
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Šeimos šventės atidarymas Ramygalos gimnazijoje.
Direktorius Algis Adašiūnas (kairėje) pristato šventės svečią,
Panevėžio rajono savivaldybės merą Povilą Žagunį (dešinėje).
2014 m.
Suvalkijos vyšnaitę Ramygalos gimnazijos kiemelyje sodina
Panevėžio maironiečių draugijos pirmininkas Eugenijus
Urbonas ir poetas Marcelijus Martinaitis. 2006 m.
Nuotraukos iš RGKM archyvo
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diktuojamus klausimus bus nuoširdžiai Kalėdinės krepšinio varžybos „Abiturientai–
ir mielai atsakyta. Ramygalos gimna- mokytojai“ Ramygalos gimnazijoje.
zija vaikams – lyg antrieji namai: čia Iš RGKM archyvo
jie jaučiasi svarbūs ir reikalingi. Šios
gimnazijos darbuotojai siekia, kad moksleivis įgautų reikiamų žinių, kurios bus
naudingos ateityje, rūpinasi jo kultūrine branda, socialiniais įgūdžiais, manieromis.
Didžioji dalis gimnazijos mokytojų įsimena savo mokinių vardus, jų brolius, seseris, prisimena ištisas jų šeimos kartas. Direktorius (šio straipsnio autorius) visada
pabrėžia, kad tai, ką yra pasiekusi mokykla, visų pirma yra mokytojų kolektyvo
ir mokyklos bendruomenės nuopelnas. Geri mokytojai – tai ne tik dalyko specialistai, tai asmenybės, kartu su mokiniais kuriančios mokyklos veidą – vertybinį,
akademinį, meninį ir sportinį.
Ugdymo kokybiniu lūžiu laikytini 1998-ieji metai, kai buvo įvesta dviejų
lygių centralizuota brandos egzaminų sistema. Baigiamieji egzaminai tada tapo
ir stojamaisiais. Bendro tikslo siekimas leido atsirasti naujos kokybės mokinio ir
mokytojo bendravimui. 2005 metų kovo 16 dieną Ramygalos vidurinė mokykla
po akreditacijos tapo 100-ąja gimnazija Lietuvoje.
Šiuo metu į gimnaziją, išvykas ir iš jų, mokinius veža keturi autobusai. Jau
pakeisti pastatų langai, apšiltintos sienos ir stogai, sutvarkytos vidaus patalpos,
sporto aikštynai, aplinka. Žmonės atviri kaitai ir inovacijoms: kompiuteriai, daugialypės terpės projektoriai, internetas, laboratorijos, skaitmeninės technologijos ugdymo
procesą daro dar tobulesnį ir veiksmingesnį. Tai moderni mokykla, suprantanti
ir vykdanti savo misiją – suteikti išsilavinimą, ugdyti asmenybę. Tai gimnazija,
turinti gilias tradicijas, kurianti naujas, branginanti ryšius su savo mokiniais, jų
garbei organizuojanti festivalius, renginius, minėjimus. Mokytojų spektaklis „Dobilėlis penkialapis“ 1996 m. vainikavo pirmąjį, kas antri metai sugrįžtantį į mokyklą
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Rugsėjo pirmosios šventė su pradinių klasių mokytojomis
Brone Bacevičiene ir Ona Zabieliene Ramygalos vidurinėje
mokykloje. 1967 m.

Spektaklis „Dobilėlis penkialapis“.Aktoriai – Ramygalos
vidurinės mokyklos mokytojai: Alma Petrauskienė,
Egidijus Šlevas, Jonas Zubauskas, Vytautas Grigaliūnas,
Audrius Kučys, Algis Adašiūnas. 1996 m.
Nuotraukos iš RGKM archyvo
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„Palėpės teatro“ festivalį. Nuo 2008-ųjų metų, kai nebevyksta teatro festivalis, į
gimnazijos organizuojamą respublikinį konkursą susirenka dainuojamosios poezijos
atstovai pagerbti bardo, aktoriaus ir režisieriaus Sauliaus Mykolaičio. Jis baigė
Ramygalos vidurinę mokyklą, Ramygalos kapinėse atgulė amžinojo poilsio. Viena
jo dainų „Spalvoti pieštukai“ tapo mokyklos simboliu. Mokinės Almos Kšivickaitės
eskizo pagrindu sukurtas gimnazijos herbas – taip pat mūsų gimnazijos .simbolis.
Ramygalos gimnazija turi nepaprastą trenerę Giedrę Mažielienę. Jos treniruojama gimnazijos jaunimo komanda tapo daugkartine Lietuvos virvės traukimo
čempionatų nugalėtoja, viena stipriausių tarptautinio turnyro GENSB komandų.
Ramygala tapo žinoma virvės traukikais Lietuvoje, Šveicarijoje, Anglijoje, Pietų
Afrikoje.
Ramygalos gimnazija kasmet į gyvenimą išleidžia daug gerų ir aktyvių
žmonių.
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Ramygalos gimnazijos mokytojai
Irena Zubauskienė
Laikas ir proga neįstengs padėti tiems, kurie patys nesistengia.
Dž. Kartingas

Vanda Misiūnienė (Žurkauskaitė)
Pareiginga ir aktyvi Ramôgalos vidurinės mokyklos
geografijos mokytoja Vanda Misiūnienė (Žurkauskaitė) yra apdovanota Lietuvos (TSR) švietimo pirmūno ženkleliu (1967 m.),
turi daug padėkos ir garbės raštų, nes dėstomą dalyką
perteikdavo įdomiai, nuoširdžiai dirbo su auklėjamosiomis
klasėmis, visada buvo autoritetas mokytojams ir mokiniams.
Ji nuolat tobulino kvalifikaciją, skleidė gerąją patirtį, lankė
įvairius kursus, dirbo Ramygalos vidurinės mokyklos direktore (nuo 1959 m. sausio mėn. iki 1960 m. sausio mėn.).
Reikli ir pareiginga mokytoja praturtino geografijos kabinetą, pagamino daug vaizdinių priemonių, įrengė geografijos
aikštelę, padėjo rengti rajono geografijos vadovėlį, buvo
išrinkta profsąjungos vietos komiteto pirmininke, sėkmingai
vadovavo internacionaliniam klubui „Horizontas“, dalyvavo
meno saviveikloje.
Vanda Žurkauskaitė gimė 1930 m. liepos 15 d. Pånevėžio
valsčiuje, Bukaltiškių kaime, darbininkų šeimoje. Vėliau tėvai
gyveno Stani¿nų kaime.
1938 m. ji pradėjo lankyti Panevėžio III pradžios mokyklą, kurią baigė 1942 m. ir įstojo į Panevėžio valstybinę
prekybos mokyklą. 1948 m. mokyklą likvidavo, todėl įstojo į

Ramygalos vidurinės
mokyklos mokytoja
Vanda Misiūnienė.
Iš Ramygalos
gimnazijos
Kraštotyros muziejaus
(RGKM) archyvo

Ramygalos vidurinės
mokyklos mokytojos
džiaugiasi pavasariniu
mokyklos sodo
žydėjimu ir įrengta
geografijos aikštele.
1957 m. Iš RGKM
archyvo
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Panevėžio IV mergaičių gimnaziją. 1949 m., baigusi gimnaziją,
pradėjo dirbti Panevėžio ir Kùpiškio apskrities Žemės ūkio
darbuotojų profsąjungos komitete, bet 1950 m. sausio mėn.
komitetą likvidavo, todėl ėmė dirbti „Lietuvos žemės ūkio
tiekimo“ kontoroje sekretore-mašininke.
Pedagoginį darbą pradėjo Ramygalos rajono Papalčių
pradinėje mokykloje. Nuo 1950 m. neakivaizdžiai studijavo
Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Geografijos fakultete.
1951 m. rugsėjo 1 d. ją perkėlė dirbti į Ramygalos vidu
rinę mokyklą. 1952–1953 m. ėjo Ramygalos rajono Liaudies švietimo skyriaus inspektorės pareigas, o 1953–1955 m. ji buvo Ramy- Ramygalos vidurinės
galos rajono Pedagoginio kabineto vedėja ir geografijos mokytoja mokyklos lietuvių
Ramygalos vidurinėje mokykloje. 1955 m. kovo mėn. mokytoja kalbos ir literatūros
Vanda Žurkauskaitė-Misiūnienė (susituokė 1953 m. gegužės mėn. mokytojas Viktoras
su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju Viktoru Misiūnu, gim. Misiūnas (1928–
1928 m. Ukmergºs apskrityje, Pabãisko valsčiuje, Alionių kaime 2012). Iš RGKM
(mirė 2012 m. lapkričio mėn.) buvo išrinkta Ramygalos rajono archyvo
Vykdomojo komiteto sekretore ir dirbo iki 1955 m. Nuo to
laiko ji vėl – Ramygalos vidurinės mokyklos mokytoja, taip pat ir klasės vadovė.
1955 m. neakivaizdžiai baigė Vilniaus pedagoginio instituto Gamtos-geografijos fakultetą, įgijo geografijos mokytojo specialybę.
Mokytojai, sulaukusiai pensinio amžiaus, teko dirbti Ramygalos vidurinės
mokyklos bendrabutyje naktine aukle, dalyvavo gyventojų surašymo darbuose
1988–1989 m., dalijosi gerąja pedagogine patirtimi su jaunesniais kolegomis.
Misiūnų šeima išaugino ir išmokslino dvi dukteris: Violetą ir Audronę.
Atkūrus Lietuvoje Nepriklausomybę, 1990–1997 m. mokytoja Vanda Misiūnienė
dėstė tikybą I–XII klasėse. Ypač kruopščiai ruošėsi pamokoms, visada bendrauja
su buvusiais mokiniais ir jų tėvais.
Buvę mokiniai nepamiršta savo mokytojos, kviečia į susitikimus, aplanko
namuose.

Vitoldas Grigaliūnas
Mokytojas Vitoldas Grigaliūnas – fizikos mokytojas.
2004 m. jam suteikta vyresniojo fizikos mokytojo kvalifikacijos
kategorija. Jis apdovanotas Liaudies švietimo pirmūno ženkleliu, daugybe padėkos ir garbės raštų. Daug gerų žodžių savo
Mokytojui pasako jo buvę mokiniai ir jų tėvai už įdomias
fizikos pamokas, už išugdytus mokėjimus atlikti praktinę veiklą.
V. Grigaliūnas gimė 1931 m. liepos 27 d. Piemenų kaime,
Ignalínos rajone, valstiečių šeimoje. Mokėsi Tverečiaus pradinėje
ir vidurinėje mokykloje, vėliau – Vílniaus I darbo jaunimo
vidurinėje mokykloje, ją baigė 1951 m. Gabus jaunuolis tais
pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto Fizikos–matematikos fakultetą. 1956 m. sėkmingai baigė studijas, įgijo fizikos
mokytojo profesiją.

Fizikos mokytojas
Vitoldas Grigaliūnas.
Iš RGKM archyvo

990

I S T O R I J A . Š V I E T I M A S I R K U LT Ū R A

Padėkos raštą už gerą mokinių parengimą 2002–2003 m. m.
valstybiniam fizikos egzaminui mokytojui Vitoldui Grigaliūnui
įteikia mokyklos direktorius Algis Adašiūnas. Iš RGKM archyvo

Dvidešimt penkerių metų jaunasis fizikas Vitoldas Grigaliūnas pagal paskyrimą atvyko dirbti į Ramygalos vidurinę mokyklą. Po metų sukūrė šeimą. Jo
žmona – ramygalietė Elvyra Kiuberytė.
Fizika – nelengvas mokslas. Tačiau mokytojas V. Grigaliūnas sugeba įdomiai
perteikti mokomąją medžiagą, išmoko spręsti sudėtingiausius fizikos uždavinius.
Už politechninio mokymo tobulinimą 1957 m. spalio 31 d. jam pareikšta padėka.
Jis dirbo ir Ramygalos darbininkų jaunimo vidurinėje mokykloje.
Pareigingas mokytojas 1960 m. buvo paskirtas Ramygalos vidurinės mokyklos
direktoriaus pavaduotoju gamybiniam mokymui, o nuo 1969 m. jis ėjo užklasinio
darbo organizatoriaus pareigas. 1971 m. vėl pradėjo dirbti fizikos mokytoju. Dirbo
iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. Darbo stažas – 54 metai.
Mokytojo V. Grigaliūno pamokos – įtaigios, įdomios, skatina mokinius
mąstyti, domėtis fizikos mokslu. Todėl labai daug jo mokinių, susidomėję fizika,
gilino žinias Respublikinėje jaunųjų fizikų mokykloje „Fotonas“.
Jis vedė mokykloje ir fakultatyvines fizikos pamokas bei pratybas, parengė
daug mokinių įgyti III klasės vairuotojo kvalifikaciją (1961 m.). Vėliau sėkmingai vadovavo jaunųjų eismo inspektorių būreliui, mokė Ramygalos vidurinės
mokyklos mokytojus ir mokinius kino filmus demonstruoti. Jo įrengtas Fizikos
kabinetas buvo pripažintas geriausiu Panevėžio rajone. Jo parengti mokiniai
visada sėkmingai dalyvaudavo fizikų olimpiadose, įstodavo į techninio profilio
aukštąsias mokyklas.
Fizikos mokytojas V. Grigaliūnas visada rūpinosi savo dalykine ir metodine
kvalifikacija: dalyvaudavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir pedagoginiuose
skaitymuose, parengdavo įdomių pranešimų, dalydavosi gerąja pedagogine patirtimi rajono fizikos mokytojų metodiniuose seminaruose ir konferencijose. Jis buvo
aktyvus visuomenininkas, dalyvavo ir savanoriškų liaudies draugovių veikloje,
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sumaniai vadovavo auklėjamosioms klasėms, Profsąjungos vietos komitetui, šoko
Ramygalos pagyvenusių žmonių kolektyve.
Žmona Elvyra Grigaliūnienė dirbo Ramygalos vaikų lopšelyje-darželyje
auklėtoja, vėliau Ramygalos vidurinėje mokykloje mokė ikimokyklinio amžiaus
vaikus. Jos vedamos pamokos visada buvo įdomios, jos parengti ikimokyklinio
amžiaus vaikų šventiniai koncertai buvo puikūs, visus žavėdavo įdomios jų darbelių parodos. Ji nuoširdžiai bendravo su vaikais ir jų tėvais.
Vilniuje gyvena sūnus Aurelijus – gydytojas, dukra Giedrė – muzikė. Jie
dažnai su šeimomis aplanko savo gimtąjį lizdą, kurį saugo ir puoselėja Elvyra ir
Vitoldas Grigaliūnai.

Nusipelnęs treneris Stanislovas Baltrūnas
Dar Ezopas sakė, kad tikras lobis žmonėms – mokėjimas dirbti. Didelis
lengvosios atletikos entuziastas, ilgametis „Nemuno“ sporto draugijos vyriausiasis
instruktorius, vėliau šios draugijos specializuotos lengvosios atletikos olimpinio
rezervo sporto mokyklos direktorius Stanislovas Baltrūnas dirbti tikrai mokėjo. Apie
jį dar tebesklando įvairiausių šnekų, kaip jis sovietmečiu visuose Sovietų Sąjungos
kampeliuose savo lengvaatlečiams sugebėdavo gauti geriausius viešbučius, bilietus
į lėktuvus ir traukinius, pačią madingiausią to meto sportinę aprangą ir avalynę.
Stasys Baltrūnas gimė 1928 m. rugsėjo 6 d. netoli Ramygalos, Žudžių kaime.
1942–1945 metais mokėsi Ramygalos gimnazijoje (tai buvo paskutinioji gimnazijos
laida, dar po metų gimnazija tapo vidurine mokykla).
Lengvąją atletiką pamilo jaunystėje. Ramygalos mokyklos kieme kartu su vyresniaisiais draugais – vėliau Sovietų Sąjungos nusipelniusiu sporto meistru Antanu
Mikėnu, Viktoru Mikėnu, buvusiu respublikos rutulio stūmimo rekordininku, Jonu
Velaniškiu, pagarsėjusiu energetiku, ir kitais rengdavo sporto treniruotes. Kadangi
Stasys buvo mažiausias iš tuometinių Ramygalos „asų“, krepšininkų, jį vadindavo
Stasiuku. Mažybinis vardas prigijo visam laikui, nors jis išaugo aukštas ir stambus
vyras. Ramygaliečiai, jį prisiminę, teiraudavosi: „Kaip sekasi Baltrūno Stasiukui?“
O ko jam, tokiam darbštuoliui nesiseks – sekėsi:
Stanislovas Baltrūnas
su buvusiais klasės
draugais sveikina
Ramygalos vidurinę
mokyklą 60-mečio
proga. Iš RGKM
archyvo
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S. Baltrūnas (sėdi pirmoje eilėje, centre) ir Ramygalos vidurinės
mokyklos sportininkai naujajame mokyklos stadione. Iš Viliaus
Misevičiaus (trečias dešinėje, antroje eilėje) asm. archyvo

Lengvąją atletiką pamilo jaunystėje – atstovavo „Nemuno“ draugijos rinktinei, teko vilkėti ir Lietuvos rinktinės sportinę aprangą, bėgiojo trumpus nuotolius
(100, 200, 400 m.), 200 m. ir 400 m. dinastijas su barjerais. Jau baigus aktyviai
sportuoti ir atostogaujant Palangoje, buvo pakviestas teisėjauti Lietuvos, Estijos
ir Latvijos lengvaatlečių mače, tačiau arbitro aprangą teko iškeisti į ... sportinę.
Tuometis šalies lengvosios atletikos vyriausiasis treneris Algirdas Karpavičius su
Juozu Šliažu susirado Stasį pirmą valandą nakties „Nemuno“ viešbutyje ir pasakė:
„Reikia gelbėti komandą, – neatvažiavo Stanislovas Balsys, nėra kam bėgti 400 m. su
barjerais“. Davė sportinę aprangą, startukus ir bėgo Stasys, pelnė įskaitinius taškus.
Sportinę karjerą nutraukti vertė susidariusios aplinkybės. Studijavo neakivaizdiniu būdu Kūno kultūros institute, vienus metus dirbo Panevėžio rajono
Smilgių vidurinėje mokykloje. Iš ten buvo pašauktas į karinę tarnybą. Paskui
dėstė kūno kultūrą Krekenavos, Balbieriškio mokyklose. Vėliau sugrįžo į Ramygalos vidurinę. Nebeišsiteko sportininkai mokyklos kieme, atmušdavo kojas,
bėgiodami ant asfalto – reikėjo stadiono. Jeigu dabar Ramygala turi stadioną, o
aplink jį žaliuoja liepos, tai Baltrūno ir tuomečių mokytojų ir mokinių pastangų
rezultatas. Kaip pedagogas, sukaupė 10 metų stažą. Mėgo piešti, apipavidalindavo
įvairius stendus, rekordų lenteles. Jam vadovaujant mokyklos sporto kolektyvas
šalyje užėmė antrą vietą.
Stasys Baltrūnas per tuos kelerius metus buvo ne tik kūno kultūros mokytojas, jis – ir Ramygalos rajono Sporto komiteto pirmininkas, ir „Nemuno“ sporto
draugijos rajono tarybos pirmininkas.
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1961 m. „Nemuno“ draugija pakvietė S. Baltrūną į Vilnių dirbti Centro
taryboje instruktoriumi, atsakingu už lengvąją atletiką. Su ja nesiskyrė net trisdešimt metų.
1960 m. jam suteiktas Sporto žymūno vardas, 1966 m. – respublikinės kategorijos teisėjas, 1972 m. suteiktas nusipelniusio trenerio vardas, buvo Lietuvos
lengvosios atletikos federacijos prezidiumo narys.
Baltrūno pastangomis 1977 metais buvo įkurta respublikinė „Nemuno“
draugijos specializuota lengvosios atletikos olimpinio rezervo sporto mokykla, kuri
greitai išgarsėjo visoje Sovietų Sąjungoje. Jos direktoriumi tapo Stasys Baltrūnas.
Tada lengvaatlečiams daug rūpesčių nebuvo – tereikėjo išspręsti sportinės aprangos ir avalynės aprūpinimo problemą. Mokyklos mokiniai gaudavo viską, ko tik
norėdavo, būdavo viskuo aprūpinti, neturėdavo finansinių problemų. Lengvaatlečiams netrūkdavo varžybų, stovyklų, pačius geriausius veždavo stovyklauti į
Jaltą, Aluštą, Kislovodską, gyvendavo geruose viešbučiuose... Ši mokykla gyvavo
iki 1990 metų.
Stasys Baltrūnas buvo populiarus, jam pavykdavo viską „pramušti“.
„Gerai gyvenau ne aš, o sportininkai, jiems neiškildavo didesnių problemų. Po 200–300
vaikų kasmet po mėnesį išveždavome į sveikatingumo stovyklas Klaipėdoje, juos atitraukdavome nuo gatvės“, – sakydavo jis.
Nuo 1990 metų pensininkas (po „Nemuno“ specializuotos lengvosios atletikos
mokyklos panaikinimo), dar mėgdavo teisėjauti varžybose, nes turėjo respublikinę
kategoriją.
Stasys Baltrūnas mirė 2005 m. Liko žmona Mirginija (buvusi bėgikė), dukra
Jūratė ir sūnus Dainius.

Literatūra
1. Mikėnienė B. Nusipelnęs treneris Stasys Baltrūnas. „Tėvynė“,
1984 03 20, nr. 34.
2. Marcinkevičiūtė M. Esu laimingas, kad gyvenimą susiejau su
lengvąja atletika (S. Baltrūno 70-mečio proga), „Lietuvos sportas“,
1998 09 03, nr. 101, p. 2.
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Ramygalos gimnazijos Kraštotyros
muziejus
Irena Zubauskienė

1918 m. lapkričio 2 d. laikoma oficialia Ramôgalos „Saulės“ progimnazijos
įkūrimo data. Pånevėžio gatvėje tebestovi Vrubliauskų namas, kur mokėsi pirmosios progimnazijos klasės. Ypač daug iniciatyvos ramygaliečiai rodė renkant
lėšas ir statant Ramygalos progimnazijos mūrinius rūmus. Į jų pašventinimo
iškilmes 1928 m. buvo atvykęs Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona, daug kitų
garbingų svečių.
1930 m., dirbant gamtos, fizikos ir chemijos mokytojui Jonui Aleknai, Ramygalos progimnazijoje įkurtas Kraštotyros muziejus. Jame sukaupta gausi senovinių
pinigų kolekcija, daug spaudos draudimo laikais išleistų knygų.
Nuo 1935 m. Ramygalos gimnazijoje pradėjo dirbti istorijos mokytoja Malvina
Kelaitė. Jos vadovaujami istorikų būrelio nariai aktyviai įsitraukė į kraštotyros
veiklą. Mokytojų ir mokinių surinkti vertingi radiniai pateko į Ka÷no, Vílniaus,
Kėdãinių ir Pånevėžio muziejus.
Antrasis pasaulinis karas, vokiečių ir sovietinė okupacijos ilgam laikui
prislopino kraštotyrinį darbą. Dingo vertingų eksponatų, buvo visiškai išardytas
mokyklos Kraštotyros muziejus.
Kraštotyrinė veikla mokykloje po Mokytojas Jonas Zubauskas (pirmoje eilėje, pirmas
truputį atgijo 1957 m. Daug senovinių dešinėje) prie senojo bendrabučio pastato su
daiktų, rakandų, knygų iš aplinkinių bendrabučio kolektyvu. Virėja Onutė Zabielaitė
kaimų bei aplankytų tolimesnių Lie- pirmoje eilėje, antra dešinėje. 1958 m.
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tuvos kampelių į mokyklą parnešdavo
mokytojo Jono Zubausko vadovaujami
turistų būrelio nariai. Didžioji dalis
senovinių daiktų būdavo eksponuojama
mokyklos koridorių sieninėse spintose.
Tačiau specialiai jų niekas nesaugodavo. Dalis dingdavo, kiti supleškėdavo
mokyklos katilinės krosnyse kaip niekam nereikalingos senienos.
Visgi nedidelė dalis daugelį metų
rinktų eksponatų išliko. Juos išsaugojo
mokytojai, kurie net sovietmečiu Pionierių ar Kovų ir darbo šlovės kambarių
spintose rasdavo vietos senoviniams
daiktams bei knygoms. Daug tautų
draugystės renginių suorganizavo klubas „Horizontas“, vadovaujamas geografijos mokytojos Vandos Misiūnienės.
1988 m., po mokykloje atlikto kapitalinio remonto, trečiame aukšte buvo
paskirtos patalpos Kraštotyros muziejui.
Pagaliau ilgai saugotiems eksponatams surasta vieta. Juos su moki- Irena Zubauskienė – Ramygalos gimnazijos
niais pradėjo tvarkyti mokytoja Irena mokytoja, kraštotyrininkė, muziejaus vadovė
Zubauskienė. Pradinių klasių mokiniai
čia mokėsi pagal papildomo ugdymo programą „Ramygala ir ramygaliečiai“.
Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, po Ramygalos vidurinės mokyklos
70-mečio (1988 m.) ir 80-mečio (1998 m.) švenčių, muziejaus ekspozicijos labai
pasipildė vertingomis knygomis, nuotraukomis bei dokumentais apie Lietuvos
partizanus, tremtinius ir politinius kalinius, Ramygalos žydus.
2003 m. atidarytas memorialinis mokytojų Onos ir Jono Ruzų kambarys.
Jame gausybė knygų, dailininkės mokytojos Onos Ruzienės piešiniai, kraštotyrininko Jono Ruzo kruopščiai surinkta medžiaga: „Ėriškių kolūkio istorija“, I ir
II d., pradėta rinkti „Ramygalos kolūkio istorija“ ir kt.
2004 m. pabaigoje mokykloje buvo įrengta moderni muziejaus ekspozicijų
salė su etnografinės sodybos elementais.
2005 m. kovo 16 d. Ramygalos mokyklai vėl suteiktas gimnazijos statusas,
sustiprintas dėmesys patriotiniam auklėjimui, edukaciniams užsiėmimams. Todėl
prasiplėtė muziejaus rinkinių ekspozicijų temos: buities reikmenys, lino kelias,
garsūs ramygaliečiai, Lietuvos savanoriai ir partizanai, tremtiniai, mokyklos ir
miesto istorija, ESCO – Europos miestų gandrų asociacija (Ramygalos herbe
taip pat puikuojasi baltasis gandras), Lietuvos tūkstantmečio ąžuolų parkas
Ramygaloje. Įdomi ir turtinga kalendorių kolekcija (daugiau kaip 4 000), dalis
kalendorių eksponuojama 2010 m. Ramygalos seniūnijos patalpose įkurtame
Kalendorių muziejuje.
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Ramygalos gimnazijos Kraštotyros muziejuje – etnografinė sodyba,
įrengta 2004 m. vadovės I. Zubauskienės pastangomis
Muziejaus vadovė I. Zubauskienė (centre) sutinka garbingus svečius:
poetą Marcelijų Martinaitį (dešinėje) ir fotografą S. Žižiūną (kairėje).
2006 04 29
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„Versmės“ leidyklos organizuotos lokalinių tyrimų ekspedicijos po Ramygalos kraštą susirinkimas
muziejuje. Kairėje – I. Zubauskienė, muziejaus vadovė, Arūnas Astramskas, Panėvėžio kraštotyros
muziejaus direktorius, Stasė Mikeliūnienė, Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos darbuotoja,
Vincas Šidlauskas, Angelė Paliliūnaitė-Kirklienė, buvusi Ramygalos gimnazijos mokinė, Valdas
Chirv, Ramygalos seniūnas, Daiva Leckienė, gimnazijos bibliotekos vedėja ir kt. 2011 m.

Muziejaus fondas nuolat pildomas, keičiamos ekspozicijos. Surinkta medžiaga
domisi ir naudojasi mokytojai, mokiniai, studentai. Muziejuje vyksta netradicinio
ugdymo pamokos ir renginiai. Jį lanko Lietuvos ir užsienio svečiai.
Daugiau žinių apie Ramygalą, jos istoriją ir šio krašto žmones galima rasti
leidinukuose „Ramygalos vidurinė mokykla 1918–1919“ (1998 m.), „Ramygalos
mokyklai – 90“ (2008 m.), E. Gabulaitės „Jaunystėn sugrįžus“ (2008 m.), dviejuose
lankstinukuose „Ramygala“, storose muziejaus svečių knygose.
Kviečiame aplankyti Ramygalos gimnazijos Kraštotyros ir etnografijos muziejų!
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Ėriškių mokykla
Lina Budreikaitė

Spaudos draudimo metais į Lie- Senoji Ėriškių mokykla. 1923–1924 m. m.
tuvą iš Rusijos atvyko daug žmonių, Iš Ėriškių Juozo Balčikonio pagrindinės mokyklos
kurie, neturėdami pedagoginio pasiruo- (ĖJBPM) archyvo
šimo, dirbo dūminių pirkių seklyčiose,
mokė „vyžotus“ kaimo vaikus. XIX a. antroje pusėje ¨riškiuose veikė nelegalios
daraktorinės mokyklos. Rašto mokė garsi Žvírblių kaimo daraktorė Vincenta
Kraniauskaitė. Būdama labai darbšti, paskyrusi gyvenimą kitiems, ji savo pirkioje
mokė nedidelį būrelį ėriškiečių, taip pat ir būsimąjį kalbininką, profesorių Juozą
Balčikonį.
1907 m. į Ėriškius klebonu buvo paskirtas žinomas tuo metu kalbininkas,
garsus lietuvių veikėjas, rašytojas, kunigas Jonas Balvočius-Gerutis. Šešerius metus gyvenęs Ėriškiuose, jis ne tik pastatė bažnyčios ir klebonijos pastatus, bet ir
1908 m. įkūrė mokyklą. Tai buvo pirmoji pradžios mokykla Ėriškiuose. Pirmasis
joje dirbęs mokytojas buvo rusas. Patalpos mokyklai buvo nuomojamos iš privačių asmenų, ji buvo kilnojama iš vienos vietos į kitą: į ūkininkų Domininko
Mikoliūno, Karolio Drąsučio, Albino Pelecko ir kitas seklyčias. Susirinkdavo tik
apie penkiasdešimt mokinių, nes daugiau nebetilpo. Tokia buvo pradžios mokykla
Ėriškiuose 1908–1937 m.
Kaimo mokyklai tuo laikotarpiu vadovavo mokytojai Augustinas Juozėnas
ir Vladas Skurkis.
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1937 m. Ėriškiuose buvo pastatyta dviejų komplektų tipinė Ėriškių pradinės
pradinė mokykla. Statybomis daugiausia rūpinosi profesorius mokyklos mokytojai
J. Balčikonis. Tais pačiais metais paduodamas prašymas leisti ir mokiniai. 1923 m.
Ėriškių pradžios mokyklą pavadinti šio žymaus kalbininko Iš ĖJBPM archyvo
vardu. 1937 m. spalio mėn. mokyklą pasiekė Ministerijos raštas,
kuriame teigiama: „Pranešu, kad p. Ministerio š. m. spalio 14 d. įsakymu A/Nr. 106
Ėriškių pradžios mokyklą leista vadinti „Ėriškių Juozo Balčikonio pradžios mokykla“. Dažnai atvykdamas į savo gimtąjį kraštą, profesorius nepamiršdavo atvežti dovanų:
knygų, žemėlapių, gaublių, jo paties verstų pasakų. Mokytojus vaišindavo medumi.
Atvyko jis ir į savo paties vardo suteikimo mokyklai iškilmes. Pasak dabartinės ilgametės mokytojos, tuomet mokinės Birutės Banaitienės, šventė buvusi
šauni. Susirinko daug svečių iš ministerijos, atvyko net trimis automobiliais. Atėję
į šventę ėriškiečiai netilpo kieme. Mokiniai parodė programėlę: šoko, dainavo deklamavo. Visus sveikino atvykę svečiai, kalbėjo mokyklos vadovas Vladas Skurkis.
Po oficialių kalbų pats profesorius Juozas Balčikonis atidengė atminimo lentą,
kurioje buvo užrašyta „Ėriškių Juozo Balčikonio pradžios mokykla“.
Tuomet, kai mokyklai buvo suteiktas šis vardas, joje buvo keturi skyriai,
mokėsi 69 mokiniai, dirbo du mokytojai: vedėjas Vladas Skurkis ir mokytoja Ona
Užkuraitytė.
Nuo 1939 m. lapkričio 1 d. mokyklai vadovavo Mykolas Janionis, po kelerių
metų su šeima ištremtas į Sibirą. Mokyklos direktoriumi tapo Viktoras Mikėnas
(1947–1954).
1952 m. Ėriškių pradžios mokykla jau buvo septynmetė, nuo 1962 m. – aštuonmetė, tačiau jau nebeturėjo prof. J. Balčikonio vardo. 1963 m. medinė mokykla
apmūryta, prie jos prijungtas priestatas, vėliau – sporto salė. Nuo 1986 m. mokykla
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Ėriškių Juozo
Balčikonio pagrindinė
mokykla. 1996 m.
Iš ĖJBPM archyvo

devynmetė, o 1992 m. pervadinama pagrindine, 1999 m. – dešimtmete. 1995 m.
kovo 24 d., minint profesoriaus J. Balčikonio 110-ąsias gimimo metines, mokykloje
atidarytas muziejus. Jame – profesoriaus mokyklai dovanotos knygos, vertimų
rankraščiai, asmeniniai daiktai – tai profesoriaus giminaitės Julijos Ruzaitės dovana. Muziejui vadovavo seniausia mokyklos mokytoja, ėriškietė Birutė Banaitienė.
Profesoriaus J. Balčikonio vardas nebebuvo rašomas mokyklos pavadinime,
bet žmonių prisiminimuose ir tradicijose liko.
1996 m. mokyklai grąžintas J. Balčikonio vardas. Mokykla tapo Ėriškių
Juozo Balčikonio pagrindine mokykla. Mokyklos direktore tuo metu dirbo Vida
Baikauskienė (1992–2006).
1997 m. mokykloje įsteigta J. Balčikonio premija geriausiam lietuvių kalbos
mokovui. Tai skatino mokyklos moksleivius domėtis savo istorija, mylėti gimtąją
kalbą, rašyti, kurti.
Nuo 1999 m. mokykloje, minint profesoriaus J. Balčikonio gimimo metines,
kasmet vyksta moksleivių konferencija „Lietuvą pradėk mylėti nuo savo namo
slenksčio“. Joje moksleiviai pristato žymius savo krašto žmones, lankytinas vietas.
1999 m. pranešimus pateikė tik dviejų mokyklų – mūsų ir Pali¿niškio pagrindinės mokyklos – moksleiviai. O 2003 m. konferencijoje jau dalyvavo ir Panevėžio
apskrities mokyklų atstovai.
2006 m. mokyklai vadovauti pradėjo Lina Budreikaitė (2006–2012). Tais
pačiais metais mokykla renovuojama, 2008 m. iškilmingai paminėtas mokyklos
šimtmetis. Apie jį primena Liepų alėja, pasodinta kitapus mokyklos pastato, einant
stadiono link. Mokykla didžiuojasi savo mokiniais: darbininkais, gydytojais, kunigais, lakūnais, žurnalistais, mokytojais – visais, kurie atsiliepė į savo pašaukimą.
2010 m. išleista paskutinioji dešimtokų laida. Nuo 2010 m. rugsėjo Ėriškių
Juozo Balčikonio pagrindinėje mokykloje liko 8 klasės. Dėl smarkiai sumažėjusio
mokinių skaičiaus nebuvo leista komplektuoti 9 ir 10 klasių. 2012 m. rugsėjo 1 d.
Ėriškių Juozo Balčikonio pagrindinė mokykla tapo Ramygalos gimnazijos skyriumi.
Kas žino, kiek laiko Ėriškiuose dar bus mokomi vaikai? Kaimas sensta, kasmet
vis mažiau gimsta vaikų, jaunimas išvažiuoja į užsienį.
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Mokytojas Povilas Banaitis
Birutė Kotryna Banaitienė

Povilas Banaitis gimė 1911 m. kovo 4 d. Påpiškių kaime, ūkininkų Onos ir
Antano Banaičių šeimoje. Tėvai turėjo 20 ha žemės, gyveno vidutiniškai. Šeimoje
augo penki vaikai: keturi sūnūs ir viena dukra. Povilas buvo vyriausias.
Povilas lankė Ériškių pradžios mokyklą. Ją baigęs, mokslus tęsė Ramôgalos
progimnazijoje. Buvo gabus, todėl mokytojai patarė siekti mokslo toliau. Tada
jis įstojo į Panevėžio mokytojų seminariją. Ją baigė 1930 m. Tais pačiais metais
paskiriamas dirbti į Zarasÿ rajono Vasakviÿ pradžios mokyklą mokytoju. 1933 m.
pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1934 m. rugsėjo 15 d. baigė Karo mokyklą, jam
buvo suteiktas kavalerijos atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnis.
P. Banaitis buvo labai darbštus, energingas, tvarkingas. Turėjo daug draugų.
Mėgo visuomeninį darbą. Mokėjo vokiečių ir rusų kalbas, skaitė daug knygų,
bendravo su jaunimu.
1937 m. paskirtas į Zarasų apskrities Sovėnų pradžios mokyklą vedėju.
1938 m. įstojo į Lietuvos šaulių organizaciją, jam buvo išduotas lietuviškas pasas.
1939 m. rugsėjo 17–30 d. buvo mobilizuotas, atliko karines pratybas. 1941 m. perkeltas vedėju į Bíržų apskrities Gipėnų pradžios mokyklą. Mokytojas P. Banaitis
buvo tikras Lietuvos patriotas, Lietuvos Nepriklausomybės gynėjas. Buvo Šaulių
sąjungos, Pavasarininkų organizacijų narys, skatino kaimo jaunimą šviestis, skaityti
lietuvišką spaudą. Su juo kartu dirbo jo žmona Paulina.
1941 m. birželio 14 d. naktį suimtas, išvežtas į lagerį Rešiotuose, Nižnij
Kansko r. Krasnojarsko krašte. Nuteistas 10 metų kalėjimo už meilę Lietuvai.
Buvo atskirtas nuo šeimos. Ištremta ir 27 metų žmona Paulina bei trejų metukų
sūnus Gražvydas į Bakčiaro r., Tomsko sritį. Žmona buvo paleista 1958 m., sūnus – 1954 m.
P. Banaitis iš tremties negrįžo. Sunkus darbas, sargybinių žiaurumas, alkis
ir šaltis nualino sveikatą. 1944 m. vasario 28 d. jis žuvo šachtoje.
Giminės ir artimieji Ėriškių kapinėse pastatė ir pašventino paminklą, skirtą
P. Banaičiui.

Literatūra
LCVA, f. 930 8, b. 706, f. 1 116, ap. 1; b. 51.1.418 – iš mokyklos muziejaus
fondo.
LGG, t. 1, p. 127 – iš mokyklos muziejaus fondo.
LKK, t. 2, p. 135 – iš mokyklos muziejaus fondo.
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Ramygalos vaikų darželio istorija
Laimutė Rasalskienė

Ramygalos vaikų lopšelio-darželio
vaikų himnas
Nuo kalnelio takučiu
Į darželį einam.
Ram tam tam, ram tam tam,
Į darželį einam.
Mes, maži ramygaliečiai,
Traukiam smagią dainą.
Da da da, da da da,
Traukiam smagią dainą.
Aš darželyje galiu
Šokt ir žaisti su draugu.
Ai du dū, ai du dū,
Šokt ir žaisti su draugu.

Vaikų darželis buvo atidarytas 1945 m. pirmaisiais mėnesiais (tikslios datos nepavyko nustatyti). Pirmąja vedėja buvo paskirta Kazlauskienė, o virėja –
Dūdienė. Darželis buvo įkurtas dabartinėje Krekenavõs gatvėje (kuriame name,
nepavyko sužinoti). Tuo metu darželį lankė 7 vaikai, t. y. visi darbuotojų vaikai.
Gyventojai kurį laiką dvejojo, bet netrukus pradėjo prašyti priimti ir jų vaikus.
Jau 1945 m. gegužę vaikų padaugėjo vos ne iki 40, juos aptarnavo du darbuotojai, darželiui ėmė vadovauti nauja vedėja Labanauskienė, išdirbusi iki 1947 m.
Pirmieji vaikai, lankę darželį, buvo iš Dūdų, Gvergždžių, Barauskų, Valikonių,
Labanauskų, Kirdonių, Trafimovų ir kitų šeimų. Daugumoje šeimų augo po 3–4
vaikus. Tuo metu darželis persikėlė į kitas patalpas, esančias Gagarino aikštė 13
(dabar – Laisvės aikštė). Valstybė darželį aprūpindavo maistu, duodavo „darbo
drabužėlių“ – prijuostes ir chalatus. Darželis taip pat gaudavo įvairių vaikiškų
drabužėlių siuntų, juos išdalydavo sunkiai gyvenančioms šeimoms. Indais ir pagalvėmis darželis nebuvo visiškai aprūpintas, jų atnešdavo tėvai ir patys darželio
darbuotojai. Už vaikų išlaikymą mokėti reikėdavo įvairiai, pagal atlyginimo dydį,
šeimos sudėtį ir t. t. Karo invalidų vaikai ir labai sunkiai besiverčiančių šeimų
tėvai buvo atleidžiami nuo mokesčio, o kiti visai mažai mokėdavo. Žodžiu, sąlygos
šeimoms buvo sudarytos labai palankios. Vedėjai tuo metu atlyginimą mokėjo
47 červoncus, o patarnautojos gaudavo apie 30 červoncų ir maisto. Kiekvienais
metais vis labiau stiprėjo varginga materialinė bazė, vis daugiau buvo įsigyjama
kieto ir minkšto inventoriaus.
Kadangi tuojau po karo nebuvo ikimokyklinio auklėjimo specialistų, bet
tobulėjo pagrindinių darbuotojų auklėjimo kvalifikacija, auklėtojos, o ypač vedėjos,
labai dažnai keitėsi. Įdomiausia tai, kad techninis personalas išdirbdavo po 3–5
1003

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

Vaikų darželio grupė
švenčia Naujuosius
metus.
Iš asm. archyvo

metus, o pedagogai specialistai keisdavosi beveik kasmet arba kelis kartus per
metus. Per 10 metų vaikų darželyje vedėjomis dirbo Kazlauskienė, Labanauskienė,
Kondrotaitė, Skirmuntienė, Bažadragytė ir dar keletas. Tos pačios vedėjos dirbo
ir auklėtojomis.
Kasmet vaikų skaičius vis didėjo, darbuotojų – daugėjo. Prie Ramygalos vaikų
Nuo 1955 m. vedėjomis dirbo Linkevičienė, Gančiauskienė, darželio durų – visi
Valaitienė, auklėtoja dirbo Henrika Rudžionytė-Samsonienė. to meto darbuotojai.
Tai pirmoji darbuotoja, turėjusi specialųjį vidurinį išsilavinimą. Prie vartų stovi
1957 m. liepos 1 d., vadovaujant Janinai Astapkavičienei, buvo Mykolas Samsonas
sudaryta ir atidaryta antroji darželio
grupė, nes viena grupė negalėjo patenkinti dirbančiųjų poreikių. Beveik tuo
pačiu metu, 1956 m. gruodžio 18 d.,
pradėjo veikti Ramôgalos miesto vaikų
lopšelis, nieko bendra neturintis su
darželiu, tačiau ir lopšeliui, ir darželiui
patalpos buvo paskirtos tame pačiame
name, P. Cvirkos gatvė 18. Tuo metu
lopšelį lankė 6 vaikai, o juos aptarnavo 8 darbuotojai. Lopšelio vedėja
dirbo Aldona Kazlauskienė, o pirmąja
lopšelio medicinos seserimi dirbo Irena
Petrusevičiūtė-Pribušauskienė.
1957 m. rugpjūčio 24 d. darželyje
pradėjo dirbti jauna specialistė Sofija
Jankauskaitė, kuri nuo 1958 m. gegužės 1 d. paskiriama darželio vedėja, o
buvusi vedėja J. Astapkavičienė – auklėtoja. Antra auklėtoja dirbo Henrika
Rudžionytė. Vaikų tuo metu daugėjo
ir lopšelyje, ir darželyje. Buvo paste1004
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bėta, kad netikslinga laikyti dvi savarankiškas įstaigas – lopšelį ir darželį, juo
labiau kad net jų patalpos buvo tame pačiame pastate. Taigi, 1960 m. kovo 1 d.
buvo sujungtas lopšelis su darželiu. Pirmąja lopšelio-darželio vedėja dirbo Sofija
Jankauskaitė-Samsonienė, o buvusi lopšelio-darželio vedėja Kazlauskienė ėmė eiti
medicinos sesers pareigas. Lopšelį-darželį lankė 60 vaikų (3 grupės). Teritorija prie
darželio buvo išplėsta. Lopšeliui-darželiui buvo atiduotas sodas. Jame ariamoji
žemė buvo apsėta žole, įrengtos aikštelės, vaikai jau turėjo ir sodą, kurio vaisius
valgydavo. Lopšelį-darželį aptarnavo ir gydytojas. Medicinos seserimi tuo metu
(1960 m.) dirbo Eugenija Mažuolytė ir Malvina Marijona Šulcaitė (vėliau tapusi
Ščavinskiene), kuri lopšelyje-darželyje dirbo iki 1999 m. gegužės mėn.
1961 m. vasarį vedėja pradėjo dirbti Bronė Kielaitė-Jasienė, o auklėtojomis dirbo H. Samsonienė, J. Astapkavičienė, S. Jankauskaitė, o 1961 m. balandį,
išvykus J. Astapkavičienei, auklėtoja pradėjo dirbti Stasė Tamašauskaitė (vėliau
tapusi Poddubniene), tais pačiais metais atvyko nauja medicinos sesuo Regina
Pupalaigytė-Kielienė (išvyko Mažuolytė).
1962 m. balandžio 16 d. lopšeliui-darželiui ėmė vadovauti energinga, meninių
polinkių turinti mokytoja Liucija Diliūlienė, kuriai daug savo planų nepavyko
įgyvendinti, nes 1963 m. buvo panaikintas Ramygalos rajonas ir ji su vyru turėjo
išvykti. Iš jos vadovavimą lopšeliui-darželiui perėmė auklėtoja Stasė Tamašauskaitė, kuri tuo metu mokėsi neakivaizdiniu būdu Kapsuko (dabar Marijampolės)
pedagoginės mokyklos Ikimokykliniame skyriuje.
1964 m. gruodžio 18 d. buvo atidaryta dar viena – ketvirtoji grupė. Tais
pačiais metais dėl ankštų patalpų P. Cvirkos gatvėje buvo skirtas namas Puškino gatvėje (dabar – Knygnešių gatvė), buvusieji Pionierių namai, vėliau
Vaikų konsultacija (šiuo metu to pastato jau nebėra, jį sunaikino gaisras). Čia
persikėlė abi darželio grupės. Pagalbinės patalpos ir abi lopšelio grupės liko
pagrindiniame pastate. Be namo Puškino gatvėje, vaikai gavo nemažą teritoriją
žaidimams ir jauną sodelį. Ramygalos Darbo Žmonių Deputatų Tarybos (DŽDT)
Vykdomasis komitetas skyrė darželiui žemės plotelį daržovėms pasisodinti. Taip
pamažu stiprėjo materialinė bazė. Buvo įsigyta daug naujo inventoriaus. Darbuotojų kolektyvą sudarė 19 žmonių, iš jų 5 pedagogės: Henrika Samsonienė,
Sofija Samsonienė, Elvyra Grigaliūnienė (pradėjusi dirbti 1963 m. birželį), Stasė
Tamašauskaitė ir muzikos vadovė Aldona Petrulaitienė, 3 medicinos seserys:
Malvina Šulcaitė, Regina Pupalaigytė ir vyriausioji medicinos sesuo Elena Šidlauskienė (pradėjusi dirbti vyriausiąja medicinos seserimi 1963 m. liepos 2 d.),
viena gydytoja Ragožina ir 10 aptarnaujančio personalo darbuotojų. Lopšelį-darželį lankė 86 vaikai.
Be pagrindinio darbo su vaikais, auklėtojos dirbo ir papildomai: lankė vaikus namuose, ruošė šventinius rytmečius ir pan. Ne kartą Ramygalos visuomenė
gėrėjosi darželiečių parengta programėle, klausė ir auklėtojų paskaitų, patarimų
auklėjimo klausimais ar medicininėmis temomis. Auklėtojos ir medicinos seserys
tobulino kvalifikaciją įvairiuose kursuose, mokėsi neakivaizdiniu būdu ar važinėjo
į kitus darželius įgyti praktinio darbo žinių.
Nuo Ramygalos miesto kultūrinio gyvenimo neatsiliko ir darželio kolektyvas.
Darželio darbuotojos šoko liaudies šokius, dainavo chore, net dalyvavo Jubilieji1005
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Ramygalos vaikų
darželyje darbuotojai
pasitinka 1997 metus

nėje dainų šventėje Vilniuje 1965 m., o auklėtoja E. Grigaliūnienė rajono švietimo
darbuotojų moterų rinktinėje žaidė krepšinį, tinklinį.
Kai kurie darbuotojai lopšelyje-darželyje išdirbo daugiau kaip dešimtmetį.
1966 m. buvo išleisti į pensiją du seni darbuotojai: kiemsargis Mykolas Samsonas
ir indų plovėja Marija Astapkavičienė.
1967 m. kovo 1 d. Stasė Tamašauskaitė-Poddubnienė, išvykus auklėtojai
H. Samsonienei, perėjo dirbti auklėtoja, o lopšeliui-darželiui vadovauti buvo paskirta muzikos mokytoja Lionė Ožekauskienė. Tačiau pastaroji išvyko gyventi ir
dirbti kitur, tad vadovaujamas darbas buvo perduotas Aleksandrai Galgatavičienei,
kuri ir visas pedagogų kolektyvas padėjo daug jėgų rūpindamiesi leidimu statyti
naują vaikų lopšelį-darželį.
1968 m. rugpjūčio 1 d. į kolektyvą atėjo dvi naujos specialistės: medicinos
seserys Angelė Pečiulytė ir Valda Gindrėnaitė. Medicinos sesuo A. Pečiulytė
vadovavo Ramygalos miesto komjaunuoliams, ji niekada neatsisakydavo jokių
visuomeninių pareigų.
1972 m. kovo 1 d. Ramygalos miestas gavo tipinį 140 vietų vaikų lopšelįdarželį „Žvaigždutė“ (Sporto gatvė 23).
Lopšelyje-darželyje buvo dvi lopšelio ir keturios darželio grupės. Lopšelį-darželį tuo metu lankė per šimtą vaikų. Naujajame lopšelyje-darželyje dirbo auklėtojos:
Elvyra Grigaliūnienė, Zita Samsonienė, Emilija Kraujelienė, Danutė Paškevičienė,
Z. Kontrimavičienė, E. Petrulaitytė ir Stasė Poddubnienė.
1972 m. balandžio 1 d. auklėtoja Z. Kontrimavičiūtė atleista iš darbo pačios
prašymu.
1972 m. rugpjūčio 1 d. pradėjo dirbti medicinos sesuo Irena Ignatavičiūtė
(ji lopšelyje-darželyje išdirbo apie 19 metų) ir dvi naujos auklėtojos, jaunos specialistės, baigusios Panevėžio J. Švedo pedagoginę muzikos mokyklą, Ona Gudaitė
(Vyšniauskienė) ir Genė Krikštopaitytė. Auklėtoja pradėjo dirbti ir ką tik baigusi
vidurinę mokyklą Genovaitė Dzvonkovaitė (Jagminienė). Muzikos vadove dirbo
Genovaitė Žižiūnienė.
Tais metais vaikų lopšelį-darželį lankė 127 vaikai.
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1973 m. liepos 23 d. išvykus Aleksandrai Galgatavičienei lopšeliui-darželiui
vadovauti pradėjo mokytoja Marija Aniulienė, turinti aukštąjį išsilavinimą. Lopšeliui-darželiui ji vadovavo iki 1987 m. Lopšelis-darželis dirbo 12 val. per dieną.
1973 m. lapkritį vietoj išvykusios auklėtojos Genės Krikštopaitytės į darželį
atėjo dirbti Elena Juškienė, turinti aukštąjį išsilavinimą. Darželio darbuotojos taip
pat siekė aukštojo išsilavinimo. 1974 m. auklėtoja Elvyra Grigaliūnienė jau buvo
Šiaulių pedagoginio instituto (ŠPI) III kurso studentė. Neakivaizdiniu būdu studijavo Ona Gudaitė, kuri, išvykus vyriausiajai auklėtojai Petrulaitytei, nuo 1973 m.
rugsėjo 1 d. perėmė jos pareigas.
1974 m. į tą patį institutą įstojo dar dvi auklėtojos: G. Dzvonkovaitė-Jagminienė ir Aldona Baublytė-Narsutienė; pastaroji paskirta dirbti nuo 1973 mokslo metų.
1974 m. kovą į Ramygalos vidurinę mokyklą perėjo dirbti auklėtoja E. Juškienė, vietoje jos auklėtoja pradėjo dirbti Vida Zubauskienė. 1974 m. spalio 1 d.
išėjus iš darbo auklėtojai D. Paškevičienei, į jos vietą buvo priimta dirbti Aldona
Valuntienė-Karčinskienė, kuri lopšelyje-darželyje išdirbo iki 1984 metų.
Šiuo laikotarpiu lopšelyje-darželyje buvo organizuojamos tokios šventės kaip
antai: Naujieji metai, Kovo 8-oji; taip pat vykdavo įvairios pramogos, šventiniai
rytmečiai: Spalio švenčių minėjimas, Vasario 22-oji, Lenino gimtadienis, Pergalės
dienos minėjimas. Į šventes buvo kviečiamasi svečių: karo veteranai A. Mėlynis,
Vyšniauskas bei karinio mokymo mokytojas Orieška.
1979 m. lopšelyje-darželyje muzikos vadove pradėjo dirbti Dalia Narsutytė,
baigusi Panevėžio J. Švedo pedagoginę muzikos mokyklą.
1980 m. rugsėjo 1 d. lopšelyje-darželyje įsidarbino jauna specialistė Laimutė
Šegamogaitė (Rasalskienė), baigusi Panevėžio J. Švedo pedagoginę muzikos mokyklą, neakivaizdiniu būdu studijuojanti
ŠPI Klaipėdos fakulteto III kurse (baigė Upytėje, ant Čičinsko kalno su auklėtoja
Laimute Rasalskiene. 2010 m.
1983 m.).
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Ramygalos vaikų darželio auklėtiniai savo tapybos darbus eksponuoja
Ramygalos bibliotekoje. Renginio vadovės – bibliotekos darbuotoja
Vladislava Šegamogienė (pirma kairėje) ir L. Rasalskienė (antra kairėje).
2011 m. sausis

Auklėtojos dalyvavo saviveiklos būreliuose, dainavo kultūros namų moterų
chore, dalyvavo rajono Dainų šventėje.
Nuo 1987 m. lopšeliui-darželiui pradėjo vadovauti Valerija Astikaitė, šiuo
metu turinti I vadybinę kategoriją.
1990 m. į lopšelį-darželį atėjo dirbti jaunos specialistės: Diana Rankelienė bei
Rasa Ulytė (Jagminienė). Įstaigos veikla išliko ta pati: organizuojama daug įvairių
pramogų, šventinių rytmečių, į kuriuos kviečiami ir vaikų tėveliai.
1992 m. sumažėjus vaikų skaičiui iš darbo buvo atleista nemažai darbuotojų,
o vietoj kai kurių grupių Panevėžio Tarybos sprendimu įrengti vaikų miegamieji.
Nuo 1993 m. rugsėjo lopšelis-darželis pradėjo dirbti 10.30 val. per dieną, į
pensiją išleista Stasė Poddubnienė, išdirbusi 32 metus.
1993 m. lopšelyje-darželyje buvo įsteigta eksperimentinė priešmokyklinio
amžiaus grupė, tais metais mokyklą pradėjo lankyti 17 vaikų. Kiekvienais metais
vaikų daugėja, šiais metais į mokyklą buvo išleisti 25 vaikai. Tokia grupė yra
vienintelė Ramygalos seniūnijoje, todėl į ją atvyksta vaikų iš Dani¿nų, Bãrklainių,
Aukštådvario ir kitų aplinkinių kaimų. 1993–2011 m. grupė dirbo nuo 7.00 iki
14.00 val., tačiau nuo 2011 m. sausio 1 d. grupės darbo laikas pasikeitė – ji
pradėjo dirbti nuo 7.00 iki 17.30 val. Vaikai šioje grupėje nemiega, jų visa diena būna aktyvi, veikla vyksta žaidžiant. Vaikai išeina visiškai parengti mokytis
mokykloje. Nuo 1993 m. iki 2007 m. grupės auklėtoja dirbo Ona Vyšniauskienė,
išklausiusi Šiaulių universitete priešmokyklinio ugdymo kursą ir 1998 m. įgijusi
vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją, o 2009 m. ir auklėtojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją.
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Nuo 1999 m. lopšelis-darželis pradėjo dirbti pagal O. Monkevičienės programą „Vėrinėlis“ ir „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“.
Taip pat buvo naudojama ir kita pedagoginė literatūra: „Gerumo mokyklėlė“,
„Žvirblio takas“, „Bitė ritė“, „Vaikystė“ ir kt.
2002 m., Panevėžio rajono savivaldybės administracijos sprendimu, vedėjos
pareigos pervardijamos direktorės pareigomis.
2003 m. lopšelyje-darželyje pradėjo dirbti buhalterė Lina Ūlevičienė, o 2005 m.
įsteigiamas sekretorės etatas, ja įsidarbino Alma Šiugždienė, o nuo 2006 m. –
Neringa Rimkienė.
2007 m. rugsėjo 1 d. išėjo į pensiją E. Kraujelienė, įstaigoje išdirbusi 35 metus.
Dar tais pačiais metais įsteigiamas dietologės etatas, ja dirbo Jolanta Grakauskienė.
Nuo 2007 m. spalio 1 d. priešmokyklinio ugdymo grupėje pradėjo dirbti
Laimutė Rasalskienė, išklausiusi Vilniaus pedagogų švietimo centro (PŠC) priešmokyklinio ugdymo kursą, 1999 m. įgijusi vyriausios auklėtojos kvalifikacinę
kategoriją, 2009 m. apgynusi auklėtojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją. Šios
grupės vaikai su auklėtojomis dažnai vyksta į ekskursijas ne tik po rajoną. Ne
kartą aplankytas Pašilių stumbrynas, Čičinsko kalnas, Linų muziejus, Panevėžio
apskrities policijos komisariato Saugaus eismo klasė, Panevėžio kraštotyros muziejus ir kt.; nuvyko ir į Anôkščius, Niūronysê kepė duoną, aplankė Siauruko
muziejų ir Pùntuko akmenį.
2007 m. lopšelis-darželis pradėjo dirbti pagal auklėtojų sukurtą ugdymo ir
ugdymosi programą, kurią aprobavo Panevežio rajono savivaldybės taryba.
Nuo 2008 m. lopšelio-darželio vyresniosios ir priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai kartu su auklėtojomis Laimute Rasalskiene ir Vilma Vienažiniene
dalyvauja tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“.
2010 m. lopšelyje-darželyje atlikta renovacija pagal Europos Sąjungos projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“, buvo atnaujintos patalpos,
pakeistas visas inventorius.
Šiuo metu lopšelis-darželis yra biudžetinė įstaiga, steigėjas – Panevėžio
rajono savivaldybė. Vaikų lopšelio-darželio misija – teikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, sudaryti prielaidas tolimesniam sėkmingam vaiko
ugdymuisi mokykloje. Lopšelio-darželio pedagogai siekia svarbių tikslų: gerinti
ugdymo kokybę, sukurti tinkamą aplinką ir sąlygas vaikams augti ir ugdytis.
Kad tai būtų įgyvendinta, darželio pedagogės nuolat tobulina savo kvalifikaciją įvairiuose kursuose, seminaruose, rengiamuose Pedagogų švietimo centrų
Panevėžyje, Vilniuje, Šiauliuose; dalyvauja metodinėse išvykose po rajono ikimokyklines įstaigas. Dalyvavo ir Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos židinio
konkurse „Rašom 2011“ (auklėtojos N. Rimkienė, G. Jagminienė, R. Jagminienė,
L. Rasalskienė, O. Vyšniauskienė), aktyviai įsitraukė į nacionalinį Vinco Kudirkos
dailyraščio „Rašom“ konkursą 2012 m. (auklėtojos L. Rasalskienė, R. Jagminienė,
D. Kuodienė), pasisemti gerosios patirties direktorė V. Astikaitė buvo išvykusi į
Austriją, o auklėtoja D. Rankelienė – į Škotiją. Taip pat į metodinius renginius
kviečiami ir kitų ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai. Buvo parodyta vaikų veikla renginiuose: „Seno Jono ūkis“ (2004 m.), „Būk darbštus kaip skruzdė,
tvarkingas kaip bitė“ (2006 m.), „Baravykų pasaulyje“ (2010 m.).
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Keitėsi laikai, keitėsi ir lopšelyjedarželyje organizuojami renginiai. Kovo
8-ąją pakeitė Motinos diena, Naujuosius metus – susitikimai su Kalėdų
seneliu, pradėta švęsti Vasario 16-oji,
atsirado naujų švenčių bei pramogų:
„Rugsėjo 1-oji“, „Atkeliavo Rudenėlis“,
„Adventas – laukimo metas“, „Kaziuko
mugė“, „Duonutė – mūsų kasdieninė“,
„Sudie, darželi mielas“ ir kt. Į šventes
kviečiami tėveliai, svečiai, Ramygalos
miesto bendruomenės atstovai.
Jau tapo tradicija, kad mažieji ramygaliečiai kiekvienais metais aplanko
senelius Ramygalos senelių namuose,
jiems parodo spektakliuką, padainuoja, pašoka, padovanoja savo darbo
dovanėlių. Rengiamos vaikų darbelių
parodos miesto bibliotekoje, lopšeliodarželio ugdytiniai dalyvauja įvairiuose
konkursuose, pvz., ne vienus metus
auklėtinė Gintarė Rankelytė dalyvavo Vaikų darželio vaikai prie paminko Lietuvos vardo
„Dainų dainelės“ konkurse, rajone ren- tūkstantmečiui pažymėti. Ramygala. 2013 m.
giamame eilėraščių konkurse dalyvavo
Titas Černiauskas, Edvinas Gerdvila, Iveta Jurgaitytė, Deimantas Marozas, Viktorija
Pratusytė, Aurelija Marozaitė ir kt. Gertrūda Kučytė 2006 m. tapo konkurso „Aš
esu“ laureate, kartu su auklėtoja L. Rasalskiene bei savo tėveliais V. ir A. Kučiais
sukūrusi knygutę „Aš ir mano šeima“. 2012 m. aktyviai įsitraukėme į respublikoje
organizuojamą akciją „Savaitė be patyčių“, piešinių konkurse „Drąsinkime ateitį“
ugdytinė Viltė Černiutė kartu su auklėtoja Vilma Vienažiniene buvo pakviestos
2009 m. Vasario
16-oji Ramygalos
vaikų darželyje
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Ramygalos vaikų
darželio grupė
sveikina Senelių
globos namuose
gyvenančius
ramygaliečius.
2014 m.

Grybų šventė
2008 m. rugsėjo mėn.
buvo labai
nuotaikinga

dalyvauti darbų pristatymo renginyje Seimo II rūmų parodų galerijoje. Dalyvavome piešinių konkurse „Naisių vasara. Gandrai sugrįžta“, III piešinių konkurse
„Ant ratų“ ir pan.
Keletą metų lopšelis-darželis dalyvauja „Pienas vaikams“ programoje, o nuo
2012 m. pradėjo dalyvauti „Vaisių vartojimo“ programoje. Abi šios programos yra
finansuojamos Europos Sąjungos lėšomis. Kasmet dalyvaujame švietimo įstaigų
aplinkos tvarkymo konkurse, ne kartą jį laimėjome, buvome apdovanoti. Lopšelyjedarželyje lankėsi svečių iš Gruzijos, Moldavijos, Lenkijos, Latvijos.
Šiuo metu lopšelyje-darželyje dirba 25 darbuotojai: 10 pedagogų ir 15 aptarnaujančio personalo: virėjos V. Jasienė, R. Šegamogienė, skalbėja I. Kisielienė,
ūkvedė R. Petrauskienė, auklėtojų padėjėjos L. Poddubnienė, B. Galiauskienė,
R. Petrauskienė, D. Saldienė, S. Pikšrienė, G. Videikienė, buhalterė L. Ulevičienė,
dietologė J. Grakauskienė, kiemsargė V. Lamanauskienė, sargai V. Jankauskienė
ir A. Kisielius.
Lopšelyje-darželyje dirba pedagogai, turintys aukštąjį išsilavinimą ir nemažą
darbo patirtį, įgiję įvairių kvalifikacinių kategorijų: O. Vyšniauskienė (40 m., au1011
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klėtoja metodininkė), G. Jagminienė (40 m., vyriausioji auklėtoja), L. Rasalskienė
(32 m., auklėtoja metodininkė), V. Vienažinienė (11 m., vyriausioji auklėtoja),
D. Mogylienė (3 m., auklėtoja); aukštesnįjį išsilavinimą įgijusi V. Astikaitė (42 m.,
I vadybinę kategoriją), D. Rankelienė (22 m., auklėtoja metodininkė), D. Kuodienė
(5 m., vyresnioji auklėtoja), R. Jagminienė (22 m., vyriausioji auklėtoja), D. Rimutienė (6 m.). 2007 m. lopšelyje-darželyje pradėjo dirbti logopedė Gitana Dūdienė,
turinti aukštąjį išsilavinimą ir įgijusi metodininko kvalifikacinę kategoriją.
Tėvai lopšelyje-darželyje už vaikų maitinimą moka atsižvelgiant į tai, kiek
kartų vaikas per dieną valgo. Panevėžio rajono Tarybos sprendimu, nustatytas
70 proc. maitinimo normos mokestis už kiekvieną lankytą ir nelankytą dieną, taip
pat 0,50 ct mokestis ugdymo reikmėms.
Lopšelio-darželio bendruomenės nariai bendrauja ir bendradarbiauja ne tik
su kitomis ikimokyklinėmis įstaigomis, bet ir su Ramygalos gimnazija, Ramygalos
muzikos mokykla, kurios auklėtiniai dažnai pradžiugina mažuosius savo draugus
koncertais, taip pat su miesto biblioteka bei Ramygalos miesto bendruomene.
Šiuo metu vaikų lopšelį-darželį lanko 89 vaikai.
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Ramygalos bibliotekos istorija
Vladislava Šegamogienė

1937–1950 metai
Spaudoje duomenų apie Ramôgalos biblioteką nėra daug, nors jos istorija
labai įdomi ir turtinga. Bibliotekoje dirbo daug kūrybingų ir šviesių darbuotojų,
pasiaukojusių knygai ir žmonėms.
Pirmaisiais nepriklausomos Lietuvos metais vienintelis Ramygalos miestelio
šviesos židinys buvo progimnazija, įkurta 1918 m. Kaip ir visoje Lietuvoje, taip
ir Ramygaloje, buvo populiarios „Kultūros bendrovės“ skleidžiamos idėjos.
1932 m. prie Ramygalos progimnazijos buvo įkurtas Jono Basanavičiaus
liaudies universitetas. Jame buvo šie fakultetai: Lietuvių literatūros, Lietuvos
istorijos, Visuomenės mokslo, Fizikos, gamtos ir geografijos. Mokytoja Malvina
Kielaitė pasakojo, kad universitete paskaitas skaitydavo, renginius organizuodavo
mokytojai: Viktoras Misiūnas, Bronislovas Liesis, Jonas Zastarskis, M. Kielaitė ir
kt. Universitetą galėjo lankyti Ramygalos valsčiaus gyventojai, ne jaunesni kaip 15
metų amžiaus. Visi Liaudies universiteto nariai aukojo kiekvieną mėnesį po 1 litą.
1933 m. sausio 1 d. Lietuvos bibliotekų surašymo duomenimis, Ramygaloje
veikė trys bibliotekos: Šaulių būrio biblioteka (fonduose buvo 121 knyga, skaitytojų
buvo 29, perskaityta – 78 knygos), Lietuvių pradinės mokyklos biblioteka (fonde
buvo 449 knygos, perskaityta – 137 knygos), Žydų pradinės mokyklos biblioteka
(fonduose buvo 217 knygų, skaitytojų buvo 30, perskaityta – 550 knygų).
Apie Ramygalos bibliotekos veiklą nepriklausomos Lietuvos metais pasakojo
ir pirmoji bibliotekos vedėja E. Damalakaitė:
„Biblioteka buvo įkurta vietos gyventojo V. Karučio privačiame name. Knygų parūpindavo iš Švietimo ministerijos lėšų. 1937 m. bibliotekos knygų fondą sudarė 400–600 egz.
Apie 80 proc. knygų sudarė grožinė literatūra. Tuo metu fonde buvo populiarios knygos:
J. Būtėno „Žemaitė“, V. Reimonto“ „Kaimiečiai“, 1, 2 dalys, K. Binkio „Atžalynas“,
A. Mickevičiaus „Ponas Tadas“ ir kt. Buvo ir mokslinės literatūros: S. Kolupaitės „Lietuvos upių monografija“, A. Krikščiūno „Topografijos vadovėlis“ ir kt.“
Senasis Ramygalos
bibliotekos pastatas.
Iš Ramygalos
bibliotekos (RB)
archyvo
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Bibliotekos skaitytojai buvo Ramygalos miestelio ir valsčiaus mokiniai, mokytojai ir norintys skaityti gyventojai. Jau 1938 m. pabaigoje bibliotekoje buvo
užregistruoti 65 skaitytojai. Ne kiekvienas ramygalietis galėjo naudotis biblioteka:
reikėjo mokėti 10 litų garantinį užstatą, 50 centų kiekvieno mėnesio abonentinį
mokestį, – iš anksto, už tris mėnesius. Abonentinis mokestis, užstatai ir vertingos
literatūros stygius trukdė pritraukti į biblioteką daugiau skaitytojų. Biblioteka
neturėjo skaityklos, todėl periodinės spaudos neprenumeravo.
1940 m. sovietų valdžios metais Lietuvos bibliotekos privalėjo įgyvendinti
tam tikrus ideologinius uždavinius: propaguoti marksizmą, leninizmą, partijos ir
vyriausybės nutarimus.
1940 m. liepos mėn. buvo panaikintas abonentinis mokestis už naudojimąsi
bibliotekos paslaugomis, pakeista užstatų sistema.
Naujais leidiniais biblioteką tada aprūpindavo Švietimo liaudies komisariatas.
Pirmosios bibliotekos vedėjos pasakojimu, Ramygalos viešosios bibliotekos fondas
buvo papildytas Lietuvos TSR valstybinės leidyklos išleistais leidiniais. Bibliotekai
atiteko dalis knygų iš Ramygalos valsčiuje likviduotų dvarų. 1940 m. gruodžio 1 d.
bibliotekos fonduose jau buvo 2 930 egz. literatūros. Buvo atidaryta skaitykla, pradėti
prenumeruoti periodiniai leidiniai: „Darbo Lietuva“ „Komjaunimo tiesa“, „Tiesa“,
„Liaudies ūkis“, „Liaudies sveikata“, „Darbo liaudies komisariato žinios“ ir kt.
1941 m. birželio 24 d. Ramygalos miestelį okupavo vokiečiai. Bibliotekai
teko glaustis mažame Krekenavos gatvės kambarėlyje. 1943 m. balandžio 1 d.
duomenimis, bibliotekoje jau buvo 1 974 knygos. 1944 m. atsitraukdami vokiečiai
subombardavo daug miestelio pastatų, taip pat ir biblioteką. Praūžus frontui pro
Ramygalą, miestelis buvo sugriautas ir nuniokotas. Suirutės metu knygų fondą
išblaškė gatvėje.
Ramygalos biblioteka buvo atkurta 1944 m. gruodžio 17 d. Jos fondą sudarė
tik 630 knygų, net 100 iš jų buvo suplyšusios. Tik 1946 m. pabaigoje biblioteka
turėjo 2 000 egz. knygų. Biblioteką aprūpino būtiniausiu inventoriumi, fondą
perkėlė į geresnes pradinės mokyklos patalpas.
Pirmaisiais pokario metais kaimo vietovėse steigė klubus-skaityklas. 1949 m.
Ramygalos valsčiuje jų buvo jau daugiau kaip 30. Be saviveiklinio darbo, jos atliko
ir kai kurias bibliotekos funkcijas. Bibliotekoms labai trūko specialistų. Svarbiausia
to meto darbuotojų mokymų sistema buvo kultūros-švietimo darbuotojų seminarai,
pasitarimai. Seminarus rengė ne tik Ramygalos valsčiuje, bet ir Pånevėžio apskrityje. 1949 m. rugpjūčio mėn. Panevėžyje įvyko kultūros ir švietimo darbuotojų
suvažiavimas.
Pirmąjį pokario penkmetį Ramygalos bibliotekos rezultatai buvo kuklūs, nes
labai trūko specialistų-bibliotekininkų.

1951–1959 metai
1951 m. Lietuvoje buvo įkurta daugybė kolūkių, pasikeitė Respublikos
administracinis padalijimas. Vietoj apskričių ir valsčių atsirado rajonai ir sritys.
Buvo pertvarkomas ir bibliotekų tinklas. Buvusias apskričių ir kai kurių valsčių
bibliotekas pertvarkė į rajonines bibliotekas. Kiekvienoje srityje pradėjo kurti
naujas bibliotekas.
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Didelių pakitimų įvyko ir Panevėžio apskrityje. Buvęs Panevėžio apskrities valsčiaus miestelis Ramygala tapo rajono centru. 1952 m. Ramygaloje buvo
pastatytas gražiausias miesto pastatas – Kultūros namai, pradėjo veikti 75 vietų
rajoninė ligoninė. Ramygalai suteikė miesto teises, įkūrė daugybę vadovaujamų
įstaigų, išaugo gyventojų skaičius. 1950 m. gruodžio 31 d. Ramygaloje gyveno
1 882 gyventojai.
1950 m. Lietuvos TSR Ministrų Taryba paskelbė nutarimą „Dėl priemonių
rajoninėms ir kaimo bibliotekoms sustiprinti“. Buvo pradėtas įgyvendinti ir šis
nutarimas: nuo 1951 m. sausio 1 d. kiekvieno rajono centre buvo įkurtos rajoninės bibliotekos. Pagal rajoninės bibliotekos nuostatus, rajoninę biblioteką leisdavo
atidaryti tada, kai fonde buvo ne mažiau kaip 3 000 egz., o patalpų – ne mažiau
kaip du kambariai, buvo reikalingas ir inventorius.
1951 m. liepos 1 d. Ramygalos valsčiaus biblioteka buvo perorganizuota
į rajoninę biblioteką. Nuo tada pasikeitė bibliotekos funkcijos ir uždaviniai. Biblioteka tapo Ramygalos rajono bibliotekų centras, turėjo aptarnauti viso rajono
gyventojus knygomis, laikraščiais ir žurnalais. Rajoninė biblioteka tada teikė metodinę pagalbą apylinkių, kolūkių, tarybinių ūkių ir kitoms rajono bibliotekoms.
Tokiu būdu rajoninė biblioteka labai išplėtė savo veiklos funkcijas: komplektavo
knygas, sudarė katalogus, juos nuolat pildė, rengė temines ir kraštotyrinę kartotekas, aptarnavo skaitytojus, organizavo renginius ir pan. Biblioteka aptarnavo ne
tik centre gyvenančiuosius. Tarpbibliotekinis abonementas (TBA) ir kilnojamosios
bibliotekėlės padėjo teikti rajono įstaigų darbuotojams ir kaimo gyventojams paslaugas, tenkinti jų kultūrinius poreikius. Minėtą darbą galėjo dirbti tik specialistai,
nes reikėjo turėti žinių apie bibliotekos fonde esančią literatūrą, mokėti dirbti su
skaitytojais, sugebėti rekomenduoti knygas. Tuo metu dirbo nedaug darbuotojų
(tik 3–5, kartais daugiau). Darbuotojai daug dėmesio skyrė įvairių informacijos
šaltinių komplektavimui, išduodavo juos viso rajono skaitytojams abonemente,
skaitykloje. Daug dėmesio buvo skiriama individualiam darbui su skaitytojais.
Bibliotekos darbo kokybę lėmė ir turimo fondo didumas, ir organizacinė bei metodinė veikla. Rajoninė biblioteka vadovavo rajono kultūros darbuotojų seminarų
Bibliotekininkų sekcijos darbui, mokė kaimo bibliotekų darbuotojus, propagavo
bibliotekų patyrimą, padėjo kaimo bibliotekoms jų darbo vietoje. Rajoninės bibliotekos darbas buvo vertinamas ne vien pagal skaitytojų, išduotų knygų skaičių,
surengtus renginius, bet ir pagal tai, kaip sekėsi kitoms to rajono bibliotekoms.
Rajoninė biblioteka turėjo abonementą, skaityklą, kilnojamąjį fondą, mainų fondą.
Joje dirbo keletas darbuotojų, puikiai išmanančių savo srities darbą.

Bibliotekos fondas
Apie 1937–1950 m. bibliotekos knygų fondą duomenų beveik nėra. Tik nuo
1950 m. jau galima bibliotekos veiklą nagrinėti plačiau. 1950 m. biblioteka veikė
pradinės mokyklos patalpose. Čia viename kambaryje buvo knygų fondas, įrengta
skaitykla ir Vaikų skyrius. 1952 m., bibliotekai tapus rajonine, Vaikų skyrius buvo
panaikintas. Jo vietoje įkūrė rajono Vaikų biblioteką su atskiru knygų fondu.
1952 m. Ramygalos bibliotekos fondas išaugo iki 6 311 egz. Knygoms įsigyti
buvo skiriama maždaug po 450 rublių per metus. Daug dėmesio buvo skiriama
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pasenusiai literatūrai šalinti iš fondų 1954 m. rajoninės bibliotekos vedėja B. Matulionaitė buvo paskirta atsakinga „Už fondo valymą nuo pasenusios literatūros
iš rajono bibliotekų, klubų-skaityklų, knygynų ir knygų kioskų“.
Daug dėmesio buvo skiriama fondų komplektavimui. 1956 m. kovo mėnuo
buvo paskelbtas Žemės ūkio, politinės ir mokslinės literatūros platinimo mėnesiu.
Kultūros skyrius įpareigojo visas bibliotekas turėti gerai sukomplektuotus visų
mokslo šakų fondus, taip pat prie kiekvienos bibliotekos turėjo būti įsteigti knygynėliai, parodos-pardavimai.
Bibliotekų fondų pertvarkymas vyko ir rajono bibliotekose. Nuo 1955 m.
buvo pradėtos klasifikuoti knygos, o 1957 m. pabaigoje Ramygalos rajoninė biblioteka ir kai kurios kaimo bibliotekos: Krekenavõs, ¨riškių, Radvíliškio, jau
turėjo gerai sukomplektuotus knygų fondus. Bibliotekos galėjo visiškai aprūpinti
gyventojus knygomis. Vykdant Lietuvos komunistų partijos Centro Komiteto (taip
susiklosčius istorinėms aplinkybėms) ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimą
„Dėl priemonių kaimo klubinėms įstaigoms sustambinti ir jų materialinei bazei
sustiprinti“ Ramygalos rajone, kaip ir visoje respublikoje, buvo atsisakyta klubųskaityklų bibliotekėlių. 1957 m. gruodžio 8 d. Kultūros skyriaus įsakymu, minėtų
bibliotekėlių fondai su inventorinėmis knygomis buvo perduoti bibliotekoms.
Kiekvienos rajoninės bibliotekos knygų fonde turėjo būti marksizmo-leninizmo
pradininkų veikalų, oficialioji Komunistų partijos ir sovietų vyriausybės medžiagos,
visuomeninės politinės literatūros. Rajoninėje bibliotekoje buvo rekomenduojamos
tokios fondo proporcijos: visuomeninė-politinė literatūra – 20–25 proc., gamtos
mokslų literatūra – 10 proc., techninė ir žemės ūkio literatūra – 20–25 proc.,
grožinė literatūra – 30–35 proc.

1960–1973 metai
1959 m. Sovietų Sąjungos komunistų partijos Centro Komiteto (CK) nutarime
„Dėl bibliotekų darbo būklės šalyje ir priemonių jam pagerinti“ buvo nurodyta,
kad bibliotekose turi būti gerai sukomplektuoti knygų fondai, kad juose būtų
galima rasti reikalingiausių leidinių, kad kiekviena knyga kuo greičiau pasiektų
skaitytojus.
1961 m. rugpjūčio 18 d. Maskvoje Sovietų Sąjungos kultūros ministerijos
kolegija apsvarstė 1959 m. nutarimą „Dėl bibliotekų darbo būklės šalyje ir priemonių jai pagerinti“ vykdymą Lietuvoje. Kolegija pripažino, kad Lietuvoje iki
1961 m. gegužės 24 d. buvo įvykdytas CK nurodymas aptarnauti knygomis visas
šeimas. Kolegija nurodė, kad, nepaisant pasiekimų, Lietuvos bibliotekose mažai
visuomeninės ir politinės, žemės ūkio, mokslinės ir vaikų literatūros.
Vykdydami šį nutarimą, Ramygalos rajoninės bibliotekos darbuotojai iš
analizavo savo ir rajono bibliotekų fondus, ieškojo priemonių jų kiekybei ir
kokybei gerinti.
Rajono bibliotekų fondo komplektavimui gerinti Ramygalos bibliotekoje nuo
1961 m. buvo pradėti knygų mainai. Rajoninėje bibliotekoje nebuvo galimybių
surinkti iš bibliotekų mainams skirtų knygų, tai buvo organizuota per katalogus.
Kaimo bibliotekos rajoninei bibliotekai perdavė tik knygų korteles. Iš jų buvo
sudaryta centrinė (suvestinė) mainų fondo kartoteka.
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Knygų fondas 1960–1972 m.
Metai

1960

1963

1969

1970

1971

Bibliotekos fondas /
egz.

13 520

16 931

19 141

22 583

17 773

1972 m., ruošiantis bibliotekų centralizacijai Panevėžio rajone, iš 31 kaimo
bibliotekos buvo atrinkta 30 000 egz. nepopuliarios literatūros. 1973 m. gruodžio
pabaigoje Panevėžio rajone buvo įvykdyta bibliotekų centralizacija. Rajono centrinę
biblioteką įsteigė Ramygalos bibliotekos bazėje, taip pat įkūrė Panevėžio rajono
centrinės bibliotekos Aptarnavimo skyrių ir Vaikų literatūros skyrių.
Centrinė biblioteka persikėlė į naujas patalpas, iš Ramygalos perkėlė ir Centrinės
bibliotekos skyrius, o Ramygaloje nuo 1976 m. liepos 1 d. buvo įkurtas Panevėžio
rajono Centrinės bibliotekos Ramygalos filialas. Centralizuotoje bibliotekų sistemoje
knyga jau buvo ne vien tik to filialo, bet visos sistemos nuosavybė. Ji galėjo laisvai cirkuliuoti tarp rajono filialų. Sudarius gerą paieškos informacijos aparatą, jau
artimiausioje bibliotekoje galima buvo sužinoti ne tik apie to filialo turimas knygas,
bet ir apie visoje sistemoje esančias knygas. Nustačius ieškomo spaudinio saugojimo
vietą, spaudinys ar jo kopija operatyviai buvo pristatoma skaitytojui.
Bibliotekų sujungimas į filialų sistemą leido racionaliau panaudoti komplektavimo lėšas, įsigyti mažiau retos paklausos leidinių egzempliorių, daugiau
pavadinimų spaudinių. Tai išplėtė bibliotekų pasiūlos galimybes.
Bibliotekų jungimas į filialų sistemą sudarė sąlygas racionalizuoti knygų
fondo tvarkymo ir kitus bibliotekinio darbo procesus, veiksmingiau naudoti technikos priemones, specializuotis darbuotojams, pvz., aprašyti ir klasifikuoti visų
sistemos bibliotekų spaudinius (tam reikėjo tam tikro darbuotojų pasirengimo ir
nemažai laiko). Pagerėjo katalogų kokybė, filialų darbuotojai galėjo daugiau laiko
skirti visuomenės bibliografiniam aptarnavimui, knygos propagandai.
Valstybinių masinių bibliotekų centralizacijos eksperimentas Lietuvoje buvo
pradėtas 1970 m., baigtas 1977 m.
Ramygalos bibliotekos
knygų fondai ir
katalogai. Iš RB
archyvo
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Bibliotekos fondas
Ramygalos bibliotekos
darbuotoja Vladislava
Šegamogienė. Iš RB
archyvo

Bibliotekos fondas – tai ne atsitiktinių knygų sankaupa, o apgalvotas literatūros
rinkinys, skirtas skaitytojams. Fondo turinys priklauso nuo to, kaip planuojamas
literatūros gavimas ir jo komplektavimas. Iš daugybės knygų atrinkti bibliotekai
reikalingiausius padėjo centralizuoto komplektavimo šaltiniai: privalomojo egzemplioriaus sistema ir bibliotekų kolektoriaus tinklas. Pagrindinis masinių bibliotekų
komplektavimo šaltinis – bibliotekų kolektorius. Fondų organizavimas – tai viso
bibliotekinio darbo pagrindas. Nuo to, kaip jis teoriškai suprantamas ir praktiškai
vykdomas, daugiausia priklauso visas bibliotekinis aptarnavimas.
Panevėžio rajono Centrinės bibliotekos (CB) Ramygalos filialas buvo atidarytas su 24 962 egz. knygų fondu. Didžiausią jo dalį sudarė grožinė literatūra.
1990 m. sausio 1 d. – 15 994 egz. – grožinė literatūra, o likusieji 11 648 egz. –
visuomeninė, politinė ir mokslinė literatūra.
Pažymėtina, kad išaugo knygų fondai, pagerėjo jų kokybė. Trūkumas buvo
tas, kad knygos buvo gaunamos labai nereguliariai. Kadangi skaitytojai galėjo
naudotis visos bibliotekų sistemos knygomis, tai sudarydavo keblumų. Informaciniai naujų knygų leidiniai informuodavo, kad knyga turėtų būti, o jos iš tikrųjų
fonde dar nebuvo.
Centrinėje bibliotekoje buvo įkurtas mainų rezervinis ir saugyklos fondai.
Mainų rezervinis fondas dažnai papildydavo įvairiais leidiniais Ramygalos miesto
bibliotekos – filialo – fondą.
Bibliotekos abonemente buvo komplektuojama visų mokslo sričių literatūra:
grožinės literatūros veikalai, skirti miesto gyventojų kultūriniams, mokymo, gamybiniams ir bendrojo lavinimo poreikiams tenkinti.
Skaitykloje buvo komplektuojami žurnalai ir laikraščiai, vyriausybės nutarimai, visuomeninės-politinės literatūros leidiniai, bibliografinė-informacinė literatūra,
atlasai, žinynai, žodynai ir kiti leidiniai, turintys tuo metu didelę paklausą, bei
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Ramygalos bibliotekos
antrame aukšte
įrengta kompiuterių
salė vaikams. Iš RB
archyvo

leidiniai, kurių biblioteka turėjo mažai egzempliorių. Analogiški reikalavimai buvo
keliami ir vaikų literatūrai. Nuolat buvo tiriami vaikų poreikiai, jų pageidavimai
ir mokymosi reikalavimai.
Įvedus centralizuotą sistemą, vieningo fondo sudarymas padėjo išspręsti
daug iki tol buvusių problemų:
- išvengti dubliavimo įsigyjant literatūrą;
- sistemingai kontroliuoti fondų komplektavimą ir racionalų lėšų panaudojimą;
- komplektuojant atsižvelgti į skaitytojų sudėtį, jų interesus, ekonominį ir
kultūrinį mikrorajono profilį, gyventojų ir bibliotekos skaitytojų skaičių;
- vieningo fondo spaudiniai sistemos ribose galėjo laisvai cirkuliuoti, todėl
jais galėjo naudotis kiekvienas skaitytojas, nesvarbu, kur spaudinys buvo saugomas – saugykloje ar kitame centrinės bibliotekos skyriaus ar filialo fonde.
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Bibliotekos veiklos barai
Marytė Čeponienė

1937 m. įkurta Ramôgalos biblioteka nuėjo reikšmingą vystymosi laikotarpį.
Įvairiomis istorinėmis sąlygomis ji augo ir plėtojosi netolygiai, priklausomai nuo
tuo laikotarpiu buvusių politinių, socialinių, kultūrinių ir kitų sąlygų. Ne kartą
buvo keičiamas oficialus bibliotekos pavadinimas, keitėsi socialinės funkcijos, darbo
profilis. Savo darbuotojų triūso dėka biblioteka prisidėjo prie ekonominių, švietimo
žinių sklaidos, atliko tam tikrą vaidmenį ideologiniame darbe.
Apie Ramygalos bibliotekos veiklą nepriklausomos Lietuvos metais papasakojo pirmoji bibliotekos vedėja Eleonora Damalakaitė:
„Ramygalos biblioteka buvo įkurta privačiame vietos gyventojo V. Karučio name. Knygos
buvo parūpintos už Švietimo ministerijos lėšas. 1937 m. knygų fondas – apie 400–600 egz.
Apie 80 proc. knygų sudarė grožinė literatūra. Paminėtinos knygos: J. Būtėno „Žemaitė“, V Reimonto. „Kaimiečiai“, t. 1–2, K. Binkio „Atžalynas“, A. Mickevičiaus „Ponas
Tadas“, Šatrijos Raganos ir kt. autorių veikalai. Be grožinės literatūros, bibliotekoje
buvo ir mokslinės literatūros: S. Kalupaitės „Lietuvos upių monografija“, A. Krikščiūno
„Topografijos vadovėlis“.
Nuo 1951 m. liepos 1 d. Ramygalos rajoninėje bibliotekoje dirbo dvi darbuotojos: vedėja J. Krivickienė ir bibliotekininkė I. Pavlova.
Ramygalos bibliotekoje 1951–1954 m. dirbo menki specialistai, todėl mokymus ir seminarus rajono bibliotekininkams vesdavo Šiaulių srities bibliotekos
darbuotojai. 1952 m. spalio 13 d. Ramygalos rajoninės bibliotekos patalpose vyko
7 dienų darbuotojų mokymas-seminaras, dalyvavo rajoninės bibliotekos darbuotojai
ir apylinkių bibliotekų vedėjai.
Nuo 1952 m. Ramygalos rajoninėje bibliotekoje pradėti rengti abėcėlinis ir
sisteminis katalogai. Visos kortelės buvo rašomos ranka. 1955 m. į Ramygalos
biblioteką atėjo dirbti specialistė E. Zabielaitė-Stasiukaitienė, todėl katalogavimo
darbai labai paspartėjo.
1956 m. Lietuvos TSR kultūros ministerija išleido įsakymą Nr. 313 „Dėl abėcėlinių katalogų organizavimo masinėse bibliotekose“. Buvo įsakyta visose miesto,
rajoninėse, vaikų ir kaimo bibliotekose sudaryti abėcėlinius katalogus.
Nuo 1957 m. biblioteka reguliariai prenumeravo spaudinių kataloginių kortelių komplektus.
Ramygalos rajono bibliotekininkai dalijosi darbo patirtimi su gretimų rajonų bibliotekininkais. 1957 m. pavasarį rajono kultūros darbuotojai pakvietė į
socialistines lenktynes Kavãrsko rajono kultūros įstaigų darbuotojus. Rugsėjo mėnesį ramygaliečiai buvo Kavarsko rajone, lapkričio mėn. kavarskiečiai atvyko į
Ramygalą. Bendrame pasitarime, kai buvo aptariama socialistinių lenktynių eiga,
Kavarsko rajoninės bibliotekos vedėjas P. Grybauskas pabrėžė, kad Ramygalos
rajone yra gausu įdomių vaizdinių priemonių, plačiai nušviečiamas rajono kolūkių
gyvenimas, tačiau ramygaliečiai lėtai tvarko fondus ir katalogus.
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1958 m. pabaigoje Ramygalos biblioteka jau turėjo ir abėcėlinį, ir sisteminį
katalogą, pradėjo kaupti bibliografinį-informacinį fondą, 1959 m. pradėjo sudarinėti bendrąją žurnalų ir laikraščių straipsnių kartoteką, kai Lietuvos knygų rūmai
parengė ir išleido spausdintines straipsnių korteles.
Ramygalos rajoninė biblioteka buvo pavyzdinė biblioteka kitoms rajono
bibliotekoms visose darbo srityse. 1953 m. Ramygalos bibliotekos vedėja nurodė
visoms rajono bibliotekoms perorganizuoti darbą pagal Ramygalos rajono Kultūros skyriaus siunčiamų paskaitų, pranešimų ir pasikalbėjimų tematiką, naudotis
medžiaga, skelbiama laikraščiuose bei žurnaluose.
1954 m. kovo 31 d. Kultūros skyriaus vedėjo nurodymu buvo įsakyta visose
rajono bibliotekose rengti skaitytojų konferencijas ir teminius vakarus žemės ūkio
tematika, organizuoti žemės ūkio pirmūnų ir specialistų pranešimų skaitymą, kalbų klausymą. Kaimo bibliotekininkai buvo įpareigoti organizuoti vaikų rašytojo
A. P. Gaidaro 50-ties metų sukakties minėjimą: rengti skaitytojų konferencijas,
teminius vakarus, literatūros parodas, vaikų valandėles ir kt. Rajoninės bibliotekos vedėjo J. Nemanio iniciatyva 1954 m. kovo 10 d. buvo surengta skaitytojų
konferencija H. Korsakienės knygai „Gyveniman išėjus“ aptarti. Buvo pakviesti
į šį renginį visi rajono bibliotekų darbuotojai.
Rajono kultūros skyrius kartu su rajonine biblioteka ir kultūros namais
1958 m. gruodžio 26–28 d. organizavo rajono bibliotekų ir klubinių įstaigų vaizdinių priemonių parodą. Vieną dieną parodą lankė Ramygalos gyventojai, o kitas
dvi – kultūros darbuotojai.
Pirmieji metodinio darbo žingsniai turėjo didelę įtaką bibliotekų darbui.
Kultūros-švietimo įstaigų apžiūroje 1958 m. gruodžio 28 d. Lietuvos TSR kultūros
ministerija apdovanojo garbės raštais rajoninės bibliotekos vedėją E. ZabielaitęStasiukaitienę ir ¨riškių kaimo bibliotekos vedėją M. Budrytę.
1960–1965 m. bibliotekos vedėja dirbo Olga Patapovaitė-Zaurienė, o nuo
1961 m. – Jurutė Skuodienė.
Vaizdinė knygos sklaida, bibliotekų darbas įgavo naujų bruožų: darbe vis
daugiau dalyvavo meno, mokslo, literatūros veikėjų. Bibliotekininkų pagalbininkais
tapo visuomeninės organizacijos, mokyklos, visuomenė.
Reikėjo skleisti ir Sovietų Sąjungos komunistų partijos XXII suvažiavimo medžiagą. Ramygalos bibliotekai teko paruošti vaizdinių priemonių stendui „Į šviesią
komunizmo ateitį“, Komunistų partijos programą aiškinantį plakatą „Žmoguje viskas
turi būti gražu“, propaguojantį Moralinio komunizmo statytojo kodekso principus.
Kai panaikino Ramygalos rajoną, sumažėjo inteligentijos, tarnautojų. Jie buvo
nuolatiniai masinių renginių lankytojai ir pagalbininkai. Tačiau Ramygalos miesto
bibliotekininkams uždavinių nesumažėjo. Kad biblioteka ramygaliečiams ir toliau
būtų jauki ir įdomi kultūringo poilsio vieta, reikėjo daug padirbėti: rengti masinius renginius, vaizdinę agitaciją. 1964 m. biblioteka paruošė albumus: „Pamėkime
dainą ir šokį“, „Ramygaliečių vestuvės“, „Joninės“ ir kt.
1965 m. bibliotekos vedėja dirbo Birutė Meidutė, Vaikų skyriaus vedėja –
Jurutė Skuodienė, skaityklos vedėja – Vladislava Vošterytė-Šegamogienė.
1965 m. biblioteka privalėjo paminėti Lietuvos TSR dvidešimt penkmetį.
Buvo surengti vakarai: „Susitikimas su rašytoju Eduardu Mieželaičiu ir Z. La1021
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zutka“, „Keturių kartų vakaras“. Prisiminimus pasakojo įvairaus amžiaus ramygaliečiai.
1967 m. renginiai buvo skirti sovietų valdžios 50-osioms metinėms. Ramygalos biblioteka surengė žodinį žurnalą jaunimui „Jaunyste, tau duoti sparnai“,
„Susitikimas su liaudies menininkais ramygaliečiais“ ir kt.
Tais laikais bibliotekos turėjo propaguoti ateistinius leidinius. 1969 m. Panevėžio rajone organizuojamam ateistinių renginių konkursui biblioteka surengė
teminį ateistinį vakarą „Dievo bausmė“.
1972 m. buvo paskelbti Tarptautiniais knygos metais. Šia proga biblioteka
surengė Knygos šventę Ramygalos vidurinėje mokykloje.
Per masinius renginius biblioteka suartėjo su savo skaitytojais. Renginiai
padėjo telkti bibliotekos aktyvą, naujus skaitytojus. Biblioteka pažymėjo kiekvieną
svarbesnį įvykį, sukaktį. Tai leido populiarinti, aptarti, įvertinti reikšmingiausius
veikalus, išnagrinėti aktualias temas, susipažinti su rašytojų kūryba. Pavyzdžiui,
1976 m. didžiausias dėmesys buvo skirtas Sovietų Sąjungos komunistų partijos
XXV ir Lietuvos komunistų partijos XVII suvažiavimų medžiagos ir jų nutarimų
propagandai. Tam buvo naudojamos įvairios bibliotekinio darbo formos: knygų
parodos, bibliografinės apžvalgos, grupiniai pokalbiai, susitikimai su suvažiavimo
delegatais.
Buvo rūpinamasi ir grožinės literatūros populiarinimu. 1976 m. buvo organizuotas susitikimas su poete Elena Mezginaite, rašytoju Algimantu Zurba, aptartas
Jono Avyžiaus romanas „Sodybų tuštėjimo metas“, įvyko literatūrinis vakaras
„J. Janonis – poetas, šauklys“.
1977 m. priėmė naują Sovietų Sąjungos konstitucijos projektą. Biblioteka šia
proga jauniesiems skaitytojams surengė teminį vakarą „Po draugystės dangumi“,
Internacionalinės knygos savaitę.
1977 m. rudenį pirmą kartą buvo organizuota Knygos šventė. Literatūros
parodose buvo atskleistas Lietuviškos knygos kelias, jos raidos istorija. Centrinės
bibliotekos abonemente veikė knygų, pelniusių apdovanojimus respublikiniuose,
tarprespublikiniuose ir sąjunginiuose konkursuose, paroda. Šventės dalyviai, pagerbdami pirmųjų knygnešių nuopelnus, parke pasodino medelį.
Literatūrai gamtos tema populiarinti buvo skirta Gamtos mokslų diena
(1978 m.), joje gausiai dalyvavo mokyklos mokytojai, ypač biologijos. Jauniesiems
skaitytojams buvo surengta viktorina „Gamta – visų namai”, literatūrinė valandėlė
„Paslaptingoje girių karalystėje”.
Organizuodama renginius, biblioteka bendradarbiavo su kultūros namais,
mokykla. 1981 m. vyko įsimintinas poezijos vakaras, skirtas Tarptautinei moters
dienai, dalyvavo poetai Mykolas Karčiauskas, Marcelijus Martinaitis, Stasė Bucevičienė, Elena Mezginaitė. Buvo surengta šių poetų kūrybos paroda.
Nuo 1977 m. iki 1989 m. Ramygalos bibliotekos vedėja dirbo Jurutė Skuodienė. 1981 m. bibliotekoje pradėjo dirbti Marytė Daugvilaitė-Čeponienė.
1982 m. moksleivių viktorinoje „Aš noriu kalbėti apie žemę“ buvo prisiminti
darbščiausi kolūkiečiai, duonos augintojai, pareikšta pagarba duonai.
Buvo organizuotas ir „Jaunojo rinkėjo vakaras“, jaunieji bibliotekos lankytojai
buvo supažindinti su rinkimų nuostatais.
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1986 m. ramygaliečiai pamatė literatūrinę-publicistinę kompoziciją „Kuo
tu vardu, mama?“ Tekstus skaitė aktoriai Česlovas Stonys ir B. Lukošiūtė. Tai pasakojimas apie nelaimingus
vaikus, kai juos palieka tikrieji tėvai,
apie vaikus, auklėjamus valstybės. Labai įtaigiai, nuoširdžiai aktoriai tarsi
skelbė, kad našlaitystė yra nevienoda.
Jei tėvai žūsta ar miršta, tai vienokia
našlaičių nelaimė. Tačiau kai vaikus
keičia į alkoholio taurelę, kai dėl neatsakingumo tėvai netenka vaikų, tai
tokia našlaitystė yra gėda. Net žvėrys
ir paukščiai saugo, globoja savo vaikus.
O čia suaugę, sąmoningi žmonės! Iš
kur toks egoizmas ir žiaurumas? Tokias mintis sakė aktoriai, pasitelkdami
publicistinius straipsnius, muziką, vaikų Ramygalos bibliotekos vedėja Marytė Čeponienė
rengia bibliotekoje naujausių knygų parodą
mintis, rašytojų kūrinių ištraukas.
Glaudūs ryšiai susiklostė su ligoninės kolektyvu. 1988 m. buvo surengtas knygų: Juozo Baltušio „Sakmė apie
Juzą“, Jono Avyžiaus „Degimai“ – aptarimas. Ypač aktyviai dalyvavo medicinos
personalas.
1989 m. Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti biblioteka surengė teatralizuotą minėjimą „Duokit mėlyną gaublį vaikams“.
1990 m. kovo 11 d. buvo paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės aktas,
biblioteka tapo diskusijų, pasikeitimų nuomonėmis vieta.
Kadangi jau keleri metai, kai biblioteka priklauso miesto kultūrinių įstaigų
susivienijimui, visi renginiai organizuojami kartu su kultūros namais. Mieste vyko
nemažai įvairių susitikimų, vakaronių, prie jų rengimo aktyviai prisidėjo biblioteka.
Buvo renginių, labai pavykusių ir įsimintinų: Vasario 16-osios minėjimas
vyko miesto aikštėje, prie pastatyto paminklo, kapinėse – prie knygnešio Adomo
Laduko kapo buvo paminėta Knygnešių diena, pradinių klasių mokiniai dalyvavo
popietėje-susitikime „Mokykla prieš 40 ir daugiau metų“. Labai įdomiai apie savo
vaikystę ir mokslo metus pasakojo senieji miesto gyventojai, buvusios mokytojos
E. Nakutienė ir B. Rasiulienė, savamokslis akordeonininkas R. Baltrūnas. Jie pasakojo apie savo praeitį, mokė vaikus senovinių žaidimų ir dainų.
Vaikams įsimintinas buvo susitikimas su aktore O. Stepankiene. Aktorė pasakojo apie savo profesiją, mokė dailiojo skaitymo, parodė, kaip aktoriaus rankose
atgyja lėlės. Suaugusieji šiltai prisimena ir susitikimus su poete E. Mezginaite,
su kompozitoriumi A. Jegelevičiumi. Poetė E. Mezginaitė skaitė savo eilėraščius,
kompozitorius A. Jegelevičius dainavo dainas, sukurtas pagal poetės žodžius. Motinos dienai buvo skirtas literatūrinis-muzikinis montažas „Motinos meilei niekas
prilygti negali...“ Vyko ir daug kitų renginių.
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Bibliotekoje Ramygalos kolūkio lėšomis buvo pastatyti du automatiniai
žaidimų aparatai. Dabar vaikai, atėję pasikeisti knygų, gali nemokamai ir kompiuterio žaidimų pažaisti.
1991 m. vasarą, gegužės 8 d., bibliotekoje buvo atliktas fondų patikrinimas;
buvo ruošiamasi fondus perkvalifikuoti pagal UDK lenteles, redaguoti abėcėlinį
katalogą.
1993 m. susidarė atskira skaitytojų grupė, skaičiusi tik periodinius leidinius.
Vieni leidiniai buvo skaitomi bibliotekoje, kitus nešėsi į namus.
Iš rajono centrinės bibliotekos buvo parvežta senųjų vadovėlių paroda, buvo
surengtas aptarimas. Visa tai sulaukė didelio bibliotekos lankytojų susidomėjimo.
Aptarime dalyvavo ir apie senuosius vadovėlius pasakojo mokytoja A. Kazanavičienė.
1994 m. bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Vladislava Šegamogienė sutelkė
IV–VII klasių vaikus į „Žiniukų“ būrelį.
1995 m., kai visi minėjo Knygnešių dieną, „Žiniukų“ būrelio vaikai susitiko
su ramygaliete Ona Maroziene. Jos lėšomis ir iniciatyva buvo pastatytas paminklas knygnešiui Adomui Ladukui. Ji papasakojo apie knygnešius, kartu su vaikais
aplankė knygnešio A. Laduko kapą.
Bibliotekos Vaikų skyriuje buvo surengta ramygaliečio Sigito Mykolaičio
burinių laivų modelių paroda. Per parodos atidarymą autorius pasakojo apie savo
darbus, atsakė į vaikų klausimus.
1997 m. buvo skirti Lietuviškos
knygos jubiliejui. Sukako 600 metų lietuviškai mokyklai, 450 metų lietuviškai
knygai, 60 metų Ramygalos bibliotekai.
Šioms datoms paminėti buvo surengta
senųjų kalendorių, gautų iš Ramygalos gimnazijos Kraštotyros muziejaus,
paroda, paminėtas ramygaliečio mokytojo, poeto, kalbininko Leono Kuodžio 95-osios gimimo metinės. Vakare
dalyvavo mokytoja Elena Gabulaitė,
G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Rankraščių skyriaus darbuotoja
Stasė Mikeliūnienė, Panevėžio J. Miltinio dramos teatro aktorius R. Urvinis.
Svečiai pasakojo apie žymaus ramyga
liečio L. Kuodžio gyvenimą ir kūrybą, aktorius R. Urvinis skaitė poeto
eilėraščius.
Bibliotekos 60-metis buvo paminėtas mokyklos aktų salėje. Renginyje
dalyvavo buvęs Seimo narys Virmantas
Velikonis, mokyklos direktorius Algis Vladislava Šegamogienė, Ramygalos bibliotekos
Adašiūnas, Ramygalos seniūnijos se- bibliotekininkė, susirinkusiems miesto aikštėje
niūnas R. Ožalas, bibliotekos skaityto- ramygaliečiams pasakoja lietuviškos knygos istoriją
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jai. Seniūnas R. Ožalas šventės proga bibliotekai padovanojo knygų, buvo apdovanoti 15 aktyviausių bibliotekos skaitytojų.
Biblioteka kartu su klubu „Žarčių liepsnelės“ surengė literatūrinę popietę,
skirtą poeto, vertėjo Jono Graičiūno jubiliejui paminėti. Popietėje dalyvavo buvusi poeto mokinė, mokytoja Aldona Liberytė, mokytojas V. Zubauskas, mokytoja
I. Zubauskienė, poetą pažinojusi miesto gyventoja J. Kirdonienė. Mokiniai deklamavo poeto eilėraščius.
Bibliotekoje, be teminių vakarų, dažnai rengiamos ir tapybos darbų parodos. Buvo surengtos Stasės Mikeliūnienės, Daliaus Dirsės tapybos darbų parodos,
susitikimai su autoriais.
Bibliotekos darbuotoja V. Šegamogienė Atviros Lietuvos fondui pateikė
projektą „Biblioteka – miesto vaikų kultūros židinys“. Už gautas lėšas (1 000 Lt)
biblioteka įsigijo televizorių, vaizdo grotuvą, keletą kompaktinių plokštelių su
vaikiškais animaciniais filmais.
2002 m. bibliotekai žymūs tuo, kad buvo gautas pirmasis kompiuteris ir
kopijavimo aparatas. Biblioteka jau galėjo sudaryti lankytojams sąlygas prisijungti
prie pasaulinio informacijos tinklo, ugdyti vartotojų informacinius įgūdžius, konsultuoti ieškant informacijos. Kompiuteriu gali naudotis ir suaugusieji bibliotekos
lankytojai, ir vyresniųjų klasių moksleiviai.
Bibliotekos 65-mečiui buvo surengta popietė-disputas „Biblioteka – vietiniai
Žinijos vartai“. Aktyviausi bibliotekos skaitytojai buvo supažindinti su naujomis
bibliotekos paslaugomis, naudojimosi kompiuteriais taisyklėmis. Skaitytojai pasidalijo mintimis apie bibliotekos reikalingumą, džiaugėsi, kad daugėja paslaugų, kad
viskas daroma jų labui. Tokia bibliotekos veikla, naujomis paslaugomis džiaugėsi
vaikai, ją palankiai vertino miesto bendruomenė, mokytojai, tėvai.
2003 m. biblioteka dalyvavo respublikiniame projekte, skirtame Šiaurės šalims.
Bibliotekų savaitei buvo sukurti ir išdalyti lankytojams knygų žymekliai su
informacija apie pasikeitusį bibliotekos darbo laiką, teikiamas paslaugas, paskelbta akcija „Padovanok bibliotekai knygą“. Savaitės renginys buvo susitikimas su
Panevėžio poete Elvyra Pažemeckaite ir kompozitoriumi S. Stankūnu.
Jaunieji bibliotekos lankytojai ir jų tėveliai dalyvavo susitikime su kraštiečiu,
rašytoju Jeronimu Lauciumi.
2004 m. Kalbos ir knygos metams paminėti bibliotekoje vyko daug įdomių
renginių, buvo surengta ir literatūros paroda „Kalba gimtoji lūposna įdėta“.
Literatūros parodai „Ir knygos turi savo likimus“ spaudos draudimo metų
leidinius pateikė Ramygalos bažnyčios klebonas Edmundas Rinkevičius.
Knygos metams buvo skirtas vakaras-susitikimas su alpinistu Vladu Vitkausku „Aukščiau tik dangus“. Susitikimo metu veikė įspūdinga autoriaus nuotraukų paroda. V. Vitkauskas pristatė savo knygą „Everestas – manoji lemtis“.
Gyvai, išsamiai jis pasakojo apie kopimą į aukščiausias visų žemynų viršukalnes.
Renginio lankytojai susidomėję klausėsi pasakojimų, daugelis norėjo įsigyti knygą
su autoriaus autografu.
Nemažo susidomėjimo sulaukė Ramygalos klebono E. Rinkevičiaus kūrybos
vakaras. Autorius pristatė medžio drožinių kolekciją, nuotraukų parodą, skaitė
savo kūrybos eilėraščius.
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Jaukus buvo poetės Salomėjos Nėries 100-ųjų gimimo metinių minėjimas. Be
įprastų skelbimų, kviečiančių į renginį, buvo išdalyti kvietimai S. Nėries gatvės
gyventojams.
Biblioteka dalyvavo akcijoje prieš bibliotekų skurdinimą, uždegdama vilties
žvakutes kiekviename bibliotekos lange.
Buvo surengtos kelios dailiųjų amatų parodos: bibliotekos skaitytojos, moksleivės Martynos Žalaitės karpinių, tautodailininkės Danutės Ulienės dirbinių iš
vytelių parodos, Ramygalos moterų rankdarbių paroda „Rudens vakarui atėjus...“;
čia dalyvavo ir apie savo dirbinius pasakojo rankdarbių autorės. Ypač įdomūs
buvo Danutės Ulienės darbai.
Didelio ramygaliečių susidomėjimo sulaukė susitikimas su gydytoja Filomena
Taunyte. Ji pristatė savo knygą „7 nuodėmės ir 12 ligų“, atsakinėjo į susirinkusiųjų
klausimus, dalijo autografus.
Jubiliejinis vakaras „Knyga. Biblioteka. Skaitytojas“ buvo skirtas bibliotekos 70-mečiui, vyko 2007 m. lapkričio 16 d. Ramygalos bibliotekoje. Renginyje
dalyvavo svečiai: Alvydas Samėnas, buvęs Kauno apskrities viešosios bibliotekos
direktorius, O. Zaurienė, buvusi Ramygalos ir rajono bibliotekos vedėja, I. Skuodienė, buvusi Ramygalos bibliotekos vedėja, V. Velikonis, Panevėžio rajono tarybos
narys, Ramygalos seniūnas Valdas Chirv ir kt. Renginio metu buvo apdovanoti
10 aktyviausių bibliotekos skaitytojų. Svečiams linksmą programėlę parengė Kultūros centro direktorė Loreta Kubiliūnienė su vaikų grupe. Renginio metu veikė
literatūros paroda „Iš bibliotekos istorijos“.
Bibliotekoje vyko įdomus susitikimas su mokytoju, rašytoju Eugenijumi
Urbonu ir jo žmona Dainora Urboniene. Rašytojas pristatė savo istorinę knygą
„Tautvilas ar Mindaugas“, o jo žmona – prisiminimų knygą „Sibiras vaiko akimis“.
2008 m. Lietuvoje buvo paskelbti Skaitymo metais. Bibliotekoje knygos ir
skaitymo populiarinimas vyko organizuojant renginius, pokalbius, spaudinių parodas, knygų aptarimus, pasakų, poezijos popietes, susitikimus.
Buvo surengtas susitikimas su knygos
„Gimnazisčių odisėja“ autore Janina
Marozaite-Petravičiene. Autorė pasakojo apie savo gyvenimą tremtyje, apie
tai, kas paskatino parašyti atsiminimus. Ji padovanojo bibliotekai savo
knygų ir žemėlapį su pažymėtomis
tremties vietomis. Ten kalėjo knygoje
aprašyti žmonės.
2006 m. svarbiausioji bibliotekos Ramygalos bibliotekoje savo knygą
veiklos kryptis – vartotojų informacinės „Gimnazisčių odisėja“ pristačiusią buvusią
kultūros ugdymas. Vyko informacijos, Ramygalos gimnazijos mokinę, mokytoją
reikalingos vartotojų mokymuisi, dar- Janiną Marozaitę-Patravičienę sveikina kraštiečių
bui, kvalifikacijos tobulinimui, laisvalai- klubo „Žarčių liepsnelės“ pirmininkas Vincas
kiui, teikimas. Kadangi biblioteka yra Šidlauskas
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bendruomenės centras, o bibliotekos darbuotoja V. Šegamogienė – bendruomenės
pirmininkė, tai dauguma renginių vyko kartu su bendruomene.
Biblioteka kartu su bendruomene buvo paskelbusi dainos ir eilėraščio apie
Ramygalą konkursą. Vasario 23 d. buvo surengtas vakaras, skirtas Ramygalai,
kuriame 10 autorių skaitė savo eiles ir dainavo dainas apie Ramygalą. Vakaras
prasidėjo daina „O Ramygala“. Žodžius sukūrė ramygalietė Birutė Mikėnienė, o
muziką parašė kompozitoriaus Antanas Račiūnas.
Himną Ramygalai atliko ramygalietė Edita Sargautytė, Panevėžio konservatorijos dėstytoja:

O Ramygala
Čia mūsų vingiuoti takeliai,

Ir jeigu nutilo sesutės

Išvaikščioti platūs keliai,

Dainelė, graudi ir liūdna,

Išbraidžioti seklūs upeliai,

Svyruoja ji vėjui papūtus

Dainom apdainuoti laukai.

Stukinėj liepele žalia.

Pakrūmių žilvičiai liaunieji,

Ir kaip nemylėti gimtinės,

Beržytės baltieji beržai

Gimtųjų namų neminėt.

Ir topoliai ošia senieji,

Pasiilgsti juodų jos arimų,

Kur mūsų gimtieji namai.

Ir norisi paukšte parlėkt.

Čia auga mums duona skaniausia,

Ir kartais sapnuojas vaikystė,

Už medų skanesnė, skalsi,

Skaidri, basakojė, linksma.

Čia šildo saulutė skaisčiausia,

Pabudus taip noris sugrįžti –

Čia laukia motulė meili.

Tai šaukia žemelė gimta.

O jeigu jinai jau užmerkė

Jaunystė ten krykštė kaip paukštė

Gerąsias savas akeles,

Virš sodų ir pievų žalių,

Kukuoja gegutė ir verkia

Dainon ji sugrįžti mus šaukia,

Stukinės kalnely aukštam.

Pareiti siauru takeliu.

O jei neturi jau tėvelio,

Priedainis:

Jo rankų, darbščių ir gerų –

O Ramygala, tu, gimtine brangioji,

Smėlėtam Stukinės kalnely

O Ramygala, mano meile pirmoji!

Jis ošia žaliu berželiu.

Savo kūrybos dainas dainavo muzikos mokytojas Gintaris Brazauskas, Elena
Augulienė, kunigas E. Rinkevičius skaitė savo kūrybos eiles, R. Ulys skaitė savo
kūrybos eilėraštį, „Senolių“ kapelos padedamas, sukūrė ir muziką. „Senolių“ kapela mielai padainavo bendros kūrybos dainą.
Dar vienas renginys su bendruomene – skulptoriaus Kazimiero Kisielio 80-mečio
minėjimas. Galerijoje „Voras“ buvo surengta skulptoriaus sukurtų darbų nuotraukų
paroda. Skulptoriaus K. Kisielio ir architekto V. Čekanausko sukurtas paminklas
„Sopulingoji“ pastatytas Ramygalos skvere. Paminklą juosia Lietuvos partizanų atminimo siena su iškaltomis visų žuvusių Vyčio apygardos partizanų pavardėmis.
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Ramygalos bibliotekoje – „Versmės“ leidyklos lokalinių tyrimų
ekspedicijos po Ramygalos kraštą dalyviai: prof. Antanas Svetikas
(pirmas kairėje), prof. Ilona Vaškevičiūtė (antra kairėje), V. Šidlauskas
(pirmas dešinėje) ir kt. – aptaria ekspedicijos metu surinktą medžiagą.
Str. nuotraukos iš RB archyvo

Šiltas ir gražus susitikimas su aktoriumi Regimantu Adomaičiu jo 70-mečio
minėjimo proga vyko galerijoje „Voras”. Renginį biblioteka organizavo kartu su
bendruomene ir kultūros centru. Renginyje dalyvavo aktorius R. Adomaitis, jo
žmona, aktorė Eugenija Bajorytė.
Taigi Ramygalos biblioteka ne tik patalpa, kur laikomos knygos, ne tik įstaiga, kur aptarnaujami skaitytojai. Tai tikras Ramygalos kultūros židinys, kultūros
skleidėja, ugdanti išsilavinusius, kultūringus žmones.
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Ramygalos gimnazijos
bibliotekos istorija
Daiva Leckienė

Sklaidydami Ramôgalos istoriją pastebime, kad pirmaisiais nepriklausomos
Lietuvos metais Ramygaloje vienintelis šviesos šaltinis buvo progimnazija, įkurta
1918 metais. Kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir Ramygaloje buvo populiarios „Kultūros“ bendrovės skleidžiamos idėjos. 1932 m. prie Ramygalos progimnazijos
buvo įkurtas Jono Basanavičiaus vardo liaudies universitetas. Universitete buvo
šie fakultetai: Lietuvių literatūros, Lietuvos istorijos, Visuomenės mokslo, Fizikos, Gamtos ir geografijos. Kursus ir seminarus vesdavo mokyklos mokytojai.
Ramygaliečiai ypač domėjosi istorikės Malvinos Kielaitės paskaitomis.
1933 m. Jono Basanavičiaus mokytojų sąjungos Ramygalos skyriaus iniciatyva buvo įsteigtas pedagoginis mokytojų knygynėlis, kuriuo galėjo naudotis visi
Ramygalos miestelio ir valsčiaus mokytojai. Tam tikslui visi skyriaus nariai kas
mėnesį aukojo po vieną litą.
Lietuvos bibliotekų 1933 m. sausio 1 d. surašymo duomenimis, Ramygaloje
veikė Šaulių būrio biblioteka, kurios fondas – 121 knyga, skaitytojų – 29, perskaitytos 78 knygos; Lietuvių pradinės mokyklos bibliotekos fondas – 449 knygos, perskaitytos 137 knygos. Žydų pradinės mokyklos bibliotekos fondas – 217
knygų, skaitytojų – 30, perskaityta 550 knygų. Karo metais mokyklos biblioteka
buvo subombarduota, o knygos išsimėtė. Po karo miestelio gyventojai dalį knygų
surinko ir grąžino atgal į biblioteką. Jos fondas buvo 2 000 knygų.
Nuo 1940-ųjų spalio mėnesio mokykla vadinosi Ramygalos nepilnoji vidurinė
mokykla. 1940 m. lapkričio 24 d. Mokytojų taryba pritarė mokytojo Matulaičio
sumanymui įsteigti mokinių kooperatyvėlį. Kadangi Ramygaloje nebuvo knygyno, kooperatyvėlis sudarytų patogesnes sąlygas įsigyti vadovėlių ir rašomosios
medžiagos, o santaupos galėtų būti panaudotos kokiam nors naudingam tikslui.
Kooperatyvėlį globoti sutiko mokytojas Matulaitis.
1941 m. rugpjūčio 26 d. pakeičiamas mokyklos pavadinimas. Vėl grąžintas
senasis pavadinimas – Ramygalos valstybinė progimnazija. Mokytojų taryba nusprendė leisti visiems mokiniams naudotis viešosios valstybinės bibliotekos knygomis. Auklėtojai galėjo labai nedrausmingiems ar moksle atsilikusiems mokiniams
uždrausti imti knygų iš viešosios bibliotekos.
1944 m. sausio 19 d. (prot. Nr. 8). Mokytojų taryba visiškai pritarė mokytojo
Antano Juškos sumanymui įsteigti mokinių kooperatyvėlį, kuris sudarytų patogesnes sąlygas įsigyti vadovėlių, rašomosios medžiagos ir kita, patvirtinti įstatus.
Kooperatyvėlio globėju išrinktas mokytojas Antanas Juška.
1948 m. pradedamas knygų platinimo vajus. Kiekvienas mokytojas savo
asmeniškam knygynėliui įsigijo kiek galima daugiau knygų. Visi klasių auklėtojai ragino savo auklėtinius jų įsigyti, užsisakyti laikraščių ir mėnesio gale teikti
ataskaitą: kiek klasėje mokinių įsigijo knygų, už kokią sumą, kiek prenumeravo
laikraščių. Daugiausia knygų įsigyta už 636 rublius. Visi abiturientai užsisakė po
laikraštį. Kiti – daug mažiau.
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Ramygalos gimnazijos
bibliotekininkas
Albinas Šikšnius
su vaikais. 1966 m.

1949 m. daugiausia buvo prenumeruojami šie leidiniai: „Tiesa“, „Komjaunimo
tiesa“, „Panevėžio tiesa“, „Lietuvos pionierius“, „Literatūra ir menas“, „Jaunimo
gretos“, „Pergalė“, „Valstietis“, „Tarybinė mokykla“.
1949 m. rugsėjo 1 d. posėdyje (prot. Nr. 1) gimnazijos mokslo dalies vedėjas
supažindino mokytojus su Ramygalos valsčiaus Švietimo skyriaus vedėjo rugpjūčio
22 d. raštu Nr. 46/131, kuriuo visi mokytojai raginami platinti knygas. Šis pasiūlymas buvo visų mokytojų priimtas ir įsipareigota iki rugsėjo 15 d. mokyklos
rajone išplatinti knygų už 2 500 rublių.
Dirbę bibliotekininkai: Albinas Šikšnius, Jonas Ruzas, Vitalija Augulienė,
Zofija Nemanienė.
Z. Nemanienė bibliotekai vadovavo daugelį metų – nuo 1981 m. iki 2009
metų. Ji prisipažino: „Aš bibliotekininke tapau todėl, kad mano senelis buvo knygnešys.“
Be to, ir giminėje buvo daug šviesių žmonių. Dar vaikystėje vertėja dirbusios
šviesuolės tetos, baigusios Vytauto Didžiojo universitetą, daug važinėjusios po
Ilgametė Ramygalos
gimnazijos
bibliotekininkė Sofija
Nemanienė (kairėje)
su lietuvių kalbos ir
literatūros mokytoja
Laima Griškaite
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Ramygalos gimnazijos bibliotekos vedėja Daiva Leckienė (stovi centre)
aptaria „Versmės“ leidyklos lokalinių tyrimų ekspedicijos rezultatus su
Vincu Šidlausku (kairėje) ir dr. Rimvydu Kunsku (dešinėje) Ėriškiuose.
2011 m. vasara

užsienį, lentynose ji rasdavo įdomių knygų. 2008 m. biblioteka persikėlė į naujas
patalpas. Prie bibliotekos įrengta skaitykla su kompiuterizuotomis darbo vietomis.
Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. bibliotekininke dirbti pradėjo Daiva Leckienė. Ji
baigusi Ramygalos vidurinę mokyklą, ilgametė mokyklos darbuotoja.
2010–2011 mokslo metais gimnazijoje mokėsi 500 mokinių. Visi jie aprūpinti
vadovėliais iš moksleivio krepšelio lėšų. Grožinę ir privalomąją literatūrą skaitė 374
skaitytojai, iš jų – 316 mokinių. Per metus išduota 4 856 egzemplioriai literatūros.
Pertvarkytas knygų fondas, atrenkant neaktualią, mokymo programų neatitinkančią
literatūrą. Fondą sudaro 15 393 knygos ir 14 674 vadovėliai. 2010–2011 mokslo
metais gimnazijos biblioteka sėkmingai dalyvavo Europos Sąjungos struktūrinių
fondų paramos mokyklų tobulinimo programos projekte „Bendrojo lavinimo
mokyklų bibliotekų modernizavimas“. Projekto lėšos (71 300 Lt) buvo padalytos
bibliotekai atsinaujinti: gauta stalų, kėdžių, lentynų, spintų, kompiuterių, multimedija, ekranas, spausdintuvas, knygų įrišimo įrenginys, demonstracinės spintelės.
Įkurta nauja 20 vietų skaitykla su penkiomis darbo vietomis prie kompiuterių I–IV
gimnazijos klasių moksleiviams. Liko ir 10 vietų bendroji skaitykla I–VIII klasių
moksleiviams su penkiomis vietomis prie kompiuterių.

Atnaujinta gimnazijos skaitykla
Šiuo metu Ramygalos gimnazijos bibliotekoje sukaupta gausi kompiuterinių
mokomųjų priemonių, enciklopedijų kolekcija. Prenumeruojama nemažai periodinių leidinių. Skaitykloje organizuojamos mokinių darbų, literatūrinės parodos,
naujausių knygų ekspozicijos. Pradėta dažniau rengti meninių parodų. Į jų atida1031
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rymą kviečiami ir darbų autoriai. Bendradarbiaujama su mokytojais, įsijungiama
į projektinę veiklą.
2010 m. gruodžio 7 d. į gimnazijos skaityklą rinkosi III–IV gimnazijos klasių
mokiniai. Čia vyko grafikės Stasės Medytės ekslibrisų parodos atidarymas. Dailininkė nuo 1973 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje (Australijoje, Italijoje,
JAV, Kuboje, Korėjoje, Lenkijoje, Šveicarijoje ir kt.). Nuo 1995 m. ji yra Lietuvos
dailininkų sąjungos narė. Nuo 1987 m. vadovauja „Bitės“ ekslibrisų klubui, nuo
2000 m. – Lietuvos ekslibrisininkų klubui. Kuria ir pastele, iliustruoja knygas, yra
leidinio „Ekslibrisas miestui ir pasauliui“ sudarytoja, daugelio ekslibrisų konkursų
ir parodų organizatorė. Dailininkė S. Medytė pristatė savo darbus, supažindino
su ekslibriso technika, atsakė į klausimus.
2011 m. vasario 28 d. gimnazijos bibliotekoje surengta Kùpiškio Lauryno
Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos IV a klasės mokinės Rimgailės Laskauskaitės
darbų paroda. Rimgailė 2007 m. baigė Kupiškio muzikos mokyklos Dailės skyrių.
2009 m. baigė M. K. Čiurlionio menų gimnazijos Neakivaizdinį skyrių. Parodoje
eksponuojami vitražai, piešiniai, tapyba, rankų darbo lėlės.
2012 m. balandžio 17 d. II b klasės mokinė Gustina Jaraitė kartu su bibliotekininke Daiva Leckiene dalyvavo regioninėje mokyklų bibliotekininkų ir lietuvių
kalbos mokytojų konferencijoje „Mokinių skaitymo skatinimo barai“. Konferencijos
tikslas – pasidalyti mintimis, idėjomis, darbo patirtimi, aptarti mokinių skaitymo
skatinimo galimybes. Gustina skaitė pranešimą tema „Stereotipas, kad jaunimas
neskaito knygų“. Gustinos pranešimas buvo nuoširdus, puikiai pristatytas ir įvertintas. Ją konsultavo lietuvių kalbos mokytoja Laima Grikšaitė.
2012 m. spalio 22 d. gimnazijos bibliotekoje buvo atidaryta dailininkės
Stanislavos Tuskėnaitės-Volčenkienės spalvotos grafikos darbų paroda „Gamtos
fragmentai“. Dailininkė gimė 1955 m. Rusijoje (Sibire). Baigė Panevėžio 3-iąją vidurinę mokyklą, Vilniaus kooperacijos technikumą. Specialybė susijusi su prekyba.
Piešimu, daile užsiima nuo vaikystės. Grafika domėtis pradėjo 2009 m. Pirmoji
personalinė paroda buvo atidaryta 2012 m. vasario mėn. Påsvalio krašto muziejuje. Gyvenime dailininkė vadovaujasi credo: „Niekada nesakyk negaliu ar nemoku!“
2012 m. gimnazijos bibliotekoje I b klasės mokinės surengė fotografijų parodą
„Žemės žaizdos“. Joje atskleistos Ramygalos ekologinės problemos. Matematikos
mokytojas metodininkas Vilius Grockis taip pat buvo surengęs nuotraukų parodą
„Gamtos akimirka“. Kūno kultūros mokytoja Giedrė Maželienė surengė nuotraukų
ir laimėtų taurių bei medalių parodą „Sėkmingiausios akimirkos virvės traukimo
varžybose“. Tai ir gimnazijos moksleivių iškovoti apdovanojimai. Parodą gausiai
lankė mokiniai, mokytojai. Lankytojai džiaugėsi apdovanojimais.
2012 m. rugsėjo 21 d. gimnazijos bibliotekoje buvo surengta paroda „Lietuvos žydų gyvenimas ir tragedija“, skirta paminėti Lietuvos žydų genocido aukų
atminimo dieną – rugsėjo 23-iąją. Su parodoje eksponuojama medžiaga supažindino
gimnazijos Kraštotyros muziejaus vedėja Irena Zubauskienė.
Naudota Ramygalos gimnazijos Kraštotyros muziejaus kraštotyrinė medžiaga.
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Beatričės Grincevičiūtės koncertas
Ramygaloje
Jonas Nemanis

Nuo 1930 metų gyvenau Ramygalos bažnyčios špitolėje, kuri stovėjo šiaurės
vakarinėje bažnyčios pusėje, už šventoriaus tvoros. Mūsų butas buvo rytiniame
namo gale, šalia parapijos salės. Joje vykdavo įvairūs renginiai: susirinkimai,
vakarėliai, parodos, demonstruodavo kino filmus, repetuodavo spektaklius, nes
daugiau salių, be gimnazijos salės, miestelyje nebuvo.
1930–1934 metais salėje buvo įsikūrę staliai. Jie bažnyčiai meistravo ąžuolinius suolus ir klausyklas, kurios bažnyčioje tebestovi ir dabar. Jei tuo metu vykdavo koks nors renginys, tai staliai sutvarkydavo patalpą; sukraudavo į pašalius
gaminius ir medžiagas, valytoja išvalydavo drožles, skiedras, sustatydavo suolus
(žinoma, tik per šventes – ne darbo dienomis).
Kai vykdavo vakarėliai su vaidinimais bei programomis, prie vienos sienos
sustatydavo paaukštinimus, ant jų uždėdavo sukaltas grindis – tai būdavo scena,
o uždangą padarydavo iš dviejų vienodai raštuotų antklodžių, didelių, plačių.
Į tokią salę 1934 m. ar 1935 metais, kaip buvo paskelbta, atvyko Grincevičienė su mažai reginčia dukterimi,
dainininke Beatriče koncertuoti. Kitą
dieną prisirinko daugybė žmonių – ne
tik miestelėnų, bet ir iš tolimesnių
kaimų. Šalia salės durų, prie staliuko sėdėjo Grincevičienė ir pardavinėjo
bilietus, o sūnus (jau paauglys) salės
viduje, prie durų, kontroliavo ir leido
žmones į salę.
Dainininkė, papuošta balta suknele, sėdėjo pasiruošimo kambarėlyje
prie scenos. Kai baigė parduoti bilietus,
į sceną, kur avanscenoje buvo pastatytos uždegtos baltos žvakutės, motina
atvedė dainininkę. Ji dainavo daugelį
gražių dainų. Dainuodama paskutinę
dainą Beatričė šokdama koja nuspardė degančias žvakutes. Žmonės iš to
sprendė, kad dainininkė dar truputį
mato. Visi stebėjosi ir džiaugėsi išgirdę
jos gražų balsą, kuris kaip varpelis
skambėjo paprastoje parapijos salėje.
Koncertas turėjo didžiulį pasisekimą, Dainininkė Beatričė Grincevičiūtė koncertuoja
o klausytojai gėrėjosi nuostabiu ir ne- Ramygalos parapijos salėje. 1934–1935 m.
pakartojamu balsu, džiaugėsi pamatę Iš asm. archyvo
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dainininkę Beatričę Grincevičiūtę. Ramygaliečiai nuoširdžiai dėkojo už nuostabų
koncertą, padovanojo jai daugybę gražių gėlių, kvietė dažniau atsilankyti Ramygaloje.
Rodos, ir šiandien girdžiu jos auksinį balselį, kurį girdėjau būdamas devynerių ar dešimties metų.
Suaugęs visada klausydavausi Beatričės koncertų, jos auksinio balso per radiją. Patikdavo klausytis dueto, kai Beatričė dainuodavo su savo geriausia drauge,
soliste ir dėstytoja Vlada Mikštaite-Tarvydiene. Ypač žavėjausi Beatričės atliekama
daina „Žvaigždutė“, jų dueto atliekama „Kai pamačiau aš tavo smilkiniuos sidabro
giją...“ ir kitomis dainomis.
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Ramygala: pedagoginio moralo diskurso trupinėliai
Vilija Targamadzė
Vilniaus universitetas

Žmogaus gyvenime būna įvairių įvykių. Kai kurie iš jų įsispaudžia į sąmonę labai giliai. Arba pasilieka pasąmonėje. Tam tikram laikui atėjus jie išsiveržia
vienokiu ar kitokiu būdu. Kai šios monografijos sudarytoja Gražina Navalinskienė
paprašė manęs parašyti atsiminimus apie gyvenimą Ramôgaloje, susimąsčiau apie
mūsų šeimos gyvenimo vingius. Saviti buvo jie.
Gimiau jau Lietuvojê, Vílniuje, kai mūsų šeima grįžo iš Sibiro 1958 m. kovo
31 d. Tačiau gimimo liudijime įrašas byloja, kad gimiau Šilùtės rajone, Piktupėnų
valsčiuje, Vídgirių kaime. Istorija buvo visai paprasta. Gal ją reikia pradėti nuo
to, kad gerų žmonių tuomet tikrai buvo... Priglaudė mus viename kambarėlyje
su keturiais vaikais gyvenantis močiutės brolis Vladas Vitkus su žmona Stefanija
(mergautinė pavardė – Kviklytė). Su ta šeima ir dabar bičiuliaujamės. Bet juk ne
tik jie, o ir Pagėgių tarybinio ūkio pirmininkas, kaimynai ir kiti gelbėjo – ne taip
lengva buvo grįžusiems iš Sibiro pastogę ar darbą susirasti. Šeimai teko dar ir
Veisiejuosê pagyventi, o po to atsiradome Ramygaloje.
Mano atmintyje liko gerų žmonių vardai ir pavardės, daug įdomių situacijų, vaizdų. Visi jie dabar atrodo pamokantys, leidžiantys kaip Krylovo pasakėčių
moralai suformuluoti pagal juos tam tikrus pamokymus ar tiesiog iš jų pasimokyti
pačiam ir kitiems, parodyti pedagoginio moralo esmę. Visa tai byloja apie gyvenimo situacijų įvairovę ir gana turtingą pedagoginiu požiūriu aplinką Ramygaloje.
Kaip ir daugelis mergaičių, vaikystėje žaidžiau su lėlėmis, buvo jų net ir
labai įdomių – su nusukamomis galvomis ir kitomis kūno dalimis. Su kaimyne

Vilijos Targamadzės močiutė Indrašienė (pirma kairėje, antroje eilėje)
ir Marytė Rabliauskienė su vaikais: Virginija (Rabliauskaite),
Vilija (Targamadze) ir Aleksandru (Targamadze) Ramygaloje.
Iš asm. archyvo
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Virga (Virginija Rabliauskaite-Dagiene) susisodindavome jas ant vaikiškų kėdučių prie stalo (taburetės) ir vaišindavomės. Ant stalo būdavo taurelių, susisukdavome iš popieriaus cigarečių. Taip gerdamos vandenį ir traukdamos popierinę
neuždegtą cigaretę, kalbėdavomės, vaišindavomės, rūpindavomės savo vaikais. Tokį
mūsų elgesį, be abejonės, lėmė mūsų namuose susirenkanti žaisti preferansą kelių
gydytojų kompanija. Tada buvo madinga rinktis gydytojams vieniems pas kitus,
žaisti preferansą. Jie buvo autoritetas pyplėms, dar neinančioms į mokyklą. Todėl
ir imituodavome jų elgesį. Moralas labai aiškus... Tiesa, dabar nė viena nerūkome (aš jau seniai neberūkau, o mano draugė gal net ir nebuvo pradėjusi). Man
tada rūkymas buvo tarsi norma, atributas. Juk rūkė ne tik dauguma ateinančių
gydytojų, bet ir mano dvi svarbiausios gyvenime moterys autoritetai – mamytė ir
močiutė. Taigi vaikams nėra nepastebimų dalykų: jie visada imituoja suaugusiųjų
gyvenimą. Suaugusiųjų elgesys tampa vaikų normomis ir taisyklėmis.
Gyvenome tada Sporto gatvėje, 30 numeriu pažymėtame name. Už jo buvo
daržas, griovys, keliukas, didelis laukas, kurio pakraščiai buvo užsėti kukurūzais.
Lauko viduryje vasarą siūbavo javai. Buvo gražu, todėl mūsų žaidimai dažnai
persikeldavo į tą javų lauką. Ten tai siausdavome su Virga. Kartais prie mūsų
prisijungdavo ir gretimame name gyvenusios mokytojų Misiūnų dukros Violeta
ir Audronė, kitoje gatvės pusėje gyvenusi Virginija Misiukaitė, dar kai kurios
mergaitės. Išdykaudavome, jautėmės labai laisvai, nes nebuvo kam sudrausti, kad
nesivoliotume javuose, nes suaugusieji nežinojo, ką mes ten darome. Kita vertus,
gal nelabai mes tuos javus ir išvoliodavome, nes tik iš burbuolių darydavome
žaisliukus: lėlytes, pindavome joms kaseles, sugalvodavome ir kitokių žaidimų.
Tada buvo nė motais, kad sėdime javų lauke, o aplink žaliuoja ir bręsta kukurūzai. Tik vėliau supratau, kokie išmintingi buvo kai kurie kolūkių ir tarybinių
ūkių darbuotojai, paprasti kaimų ir miestelių nepaprasti žmonės: nė vienas tarybinių ir partinių struktūrų veikėjas nepasidavė Chruščiovo nurodymui laukuose
sėti tik kukurūzus. Ir dar ne bet kaip, o kvadratiniu ir lizdiniu būdu. O tais
laikais jie labai rizikavo. Ši pamoka tapo man akstinu permąstyti „iš aukščiau
duodamus nurodymus“ moraliniu ir profesiniu požiūriu, aklai jiems nepaklusti.
Be abejo, tai nepatinka biurokratiniame aparate dirbantiesiems, ypač kai kuriems
švietimo reformos architektams. Tiesa, tada jau tapusi jauna mokslininke, buvau
nuvykusi devintojo dešimtmečio pradžioje ir į Ramygalos vidurinę mokyklą, nes
sužinojau, kad ieškoma specialiųjų poreikių vaikų integracijos galimybių klasėje.
Ir kitos, mano galva, pozityvios pedagoginės mintys tada sklandė. Pabendravome
su mokyklos direktoriumi Algiu Adašiūnu, irgi tada Sporto gatvės gyventoju,
mielai pasikalbėjome. Bet gal tada buvo pernelyg drąsios mano mokslinės idėjos,
nes supratau, kad jos buvo arba nesuprastos, arba norima buvo ramesnio gyvenimo. Ir man tada tas pokalbis ir po jo sekantys veiksmai taip disonavo su tuo
javų – kukurūzų lauku...
Tačiau laukas buvo vienoje mūsų namo pusėje. Priešais stūksojo vaikų
darželis. Jo žaidimų aikštelėse strakaliodavome, supdavomės, šėldavome. Buvo
labai smagu, nes čia – įvairios sūpynės, smėlio dėžės, kiti įrenginiai. Tad vartaliodavomės, apdovanodavome save mėlynėmis, gumbais ir kitomis dovanomis. Bet
įdomu buvo pastebėti, kad jei kas nors iš lankančiųjų darželį vaikų pasakodavo
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apie darželio gyvenimą, aš nelabai tuo domėdavausi ar žavėjausi. Vaikui, augančiam namie, turinčiam daug laisvės ir, aišku, laikantis tam tikrų namų gyvenimo
taisyklių bei normų, nebuvo patrauklus muštras darželyje – laiku valgyti, miegoti,
kartu su visais piešti, žaisti, dainuoti ir pan. Ir kai teko vasarą prieš pat mokyklą
pabūti darželyje, (močiutė išvyko slaugyti sunkiai sergančios sesers), supratau,
kad darželyje yra visko : ir žaidimų, ir pamokėlių, ir taisyklių laikymosi. Bet man
buvo nepriimtini įsakmūs nurodymai, taisyklės ir tai, kad visi vienu laiku turi tą
patį daryti... Slėgė rūpestis, kad reiktų atsiskirti nuo mamytės, kai atves į darželį.
Mane tikrai tada plėšte atplėšdavo nuo jos auklėtoja. Ir niekas tada nesuprato,
kodėl taip yra, o veikiau manydavo, kad tai yra mano kaprizas, įnoris. Tad šitos
situacijos pagrindinis žodis adaptacija, o ji kiekvienam vaikui yra individuali. Gerai,
kad darželyje buvo vaikų, su kuriais žaisdavome ir ne darželyje. Tai mamytės
draugės, gydytojos S. Stankaitienės sūnus Gediminas, kuris net ir sausoje vietoje
surasdavo balą, o mes joje teškendavomės, mokytojų sūnus G. Balilionis, visada
sugalvojantis įdomybių. Jaučiausi su vaikais gerai, bet kitą rytą vėl nenorėdavau
eiti į darželį. Gerai, kad tas košmaras truko tik apie du mėnesius, bet manų
košės tik prieš keletą metų paragavau, nes ją prievarta tada vertė valgyti. Todėl
vėl atsiranda labai aiški moralinė nuoroda: kiekvienas vaikas yra individualus.
Turi būti į tai atsižvelgta ir realiame gyvenime. Tad ugdymo individualizavimas –
svarbus ugdymo proceso orientyras, bet jam įgyvendinti reikalingos atitinkamos
kompetencijos: žinios, gebėjimai, jų sudedamoji dalis – vertybinės nuostatos, kur
būtų pagarba vaiko pasauliui, nes jis yra tik jo juntamas. Tai ne kieno nors kito
pasaulis. Svarbu, kad suaugusieji tai suprastų... Kokios būtų puikios ir teorinės
ugdymo mokslo įžvalgos, ir pedalogija. Dar reikia pamąstyti ir apie teorinį bei
praktinį ugdymo lygmenį. Ir ne tik apie jų integralumą, bet apie kiekvieno iš
mūsų ugdymo prasmės pajautą ir pagavą.
Ją turėjo daugelis mūsų senelių, tėvų, kiti toje aplinkoje gyvenę žmonės. Juk
ir dauguma mano kaimynystėje gyvenančių vaikų, kaip ir aš, nelankė darželio,
o namie buvo mokomi paprastų, bet vertingų dalykų: sąžiningumo, teisingumo,
pagarbos žmogui, žodžio laikymosi, darbštumo, tvarkos ir kt. Iš laiko perspektyvos žvelgiant tai liaudies pedagogika, kai vertybės neatsiejamos nuo dorybių.
O tėvai sugebėdavo to mokyti ir net išmokyti! Net keista... Vykdavo tai labai
paprastai: tiesiog atlikdavai darbus su močiute ar mamyte. Kartais užduotys buvo
gal ir per sunkios. Pvz., man, gal šešerių metų mergaitei, buvo liepta išplauti
virtuvės grindis. Ploviau aš tas medines, ruda spalva nudažytas grindis sunkiai,
gal net su pykčio ašaromis, bet jas išploviau. Prisimenu, kad buvo vėlus vakaras,
tokiu metu jau miegoti eidavau. Bet naktį atsikėlusi pamačiau, kad mamytė jas
perplauna. Dabar suprantu, kiek kartų taip buvo, kai skalbiau maža drabužėlius,
ploviau indus ar ką nors naudinga veikiau. Ir tai buvo teisingas sprendimas,
nes visada patiko tinginiauti, skirtingai nei brolis, kuris penkeriais metais už
mane vyresnis. Juk pagranduką palepindavo ir mama, ir močiutė. Visos sąlygos
išlepti galėjo būti, jei ne ta namų tvarka ir taisyklės, kurios ne visada patikdavo,
bet tekdavo jų laikytis; kai norėdavome bėgti su draugėmis žaisti, o reikėdavo
darbus padaryti. Tada visos puldavome ir akimirksniu atlikdavome darbą. Tokį
pagalbos būdą sužinojome iš mano brolio, nes jam visada talkindavo draugai.
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Ramygalos vidurinės mokyklos pradinių klasių mokiniai ir Vilija Targamadzė.
Iš asm. archyvo

Juos vadino – trys muškietinkai (Lionka (Leonidas, Leganas); Arūnas Vrubliauskas
ir Alius (Aleksandras Targamadzė). Tada ir namų taisyklių nepažeisdavome, galėjome bėgti į kiemą žaisti.
Nepatiko taisyklių laikytis ir mokykloje. Bet ką padarysi... Juk net labai
į mokyklą norėjau eiti... Skaityti, skaičiuoti buvau jau pramokusi. Abi su kaimyne
Virga skaitėme knygas, tiksliau, kai kuriuos žodžius ir sakinius skaitėme, skaitėme. Virgos mama buvo mokytoja, tai ir ji, ir mano močiutė padėdavo. Kartais ir
brolis paaiškindavo. Tad ir prieš draugę galėjau pasipuikuoti, dalytis su ja savo
žiniomis. Įdomu buvo į mokyklą Sporto gatve per stadioną žengti supintomis
kasomis, užrištais kaspinais, kruopščiai sutvarkyta uniforma, tvarkingai sudėtais
portfelyje pirmoje klasėje labai reikalingais daiktais: rašaline, plunksnakočiu, rašalo buteliuku, nes reikėjo išmokti tvarkingai ir dailiai rašyti. Išeidavome anksti,
o brolis ir kiti vyresnieji, daug vėliau išėję, mus prie mokyklos pralenkdavo,
prašvilpdami pro šalį, kartais dar ir paerzindami mus.
Kadangi skaityti mokėjau, būdavo liūdna per skaitymo pamokas. Vieną
kartą taip užsisvajojau, kad, kojas po savimi pasikišusi, pro naujos mokyklos
langą įsižiūrėjau į medžių šakose tupinčius paukščius. Taigi, gaudžiau varnas. Tai
pastebėjo mokytoja, pakvietė mane prie lentos. Aš staigiai sureagavau, puoliau
eiti, pamiršusi, kad kojos pakištos. Vos nepargriuvau. Klasėje šurmulį sukėliau.
Mokytoja Bronė Valikonienė paskyrė man bausmę: teko per pertrauką stovėti
kampe, prie šiukšlių dėžės. Tai buvo, kiek pamenu, jos mėgiama bausmė. Man ši
bausmė turėjo didžiulį poveikį: maniau, kad esu neteisingai nubausta – ji aiškino
dalykus, kuriuos aš seniai jau žinojau. Nuo to laiko labai svarbi pamoka tapo
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Vilija Targamadzė su klasės draugėmis ir mokytoja Brone Valikoniene Ramygalos
vidurinės mokyklos sode. Iš asm. archyvo

bausmės skyrimas. Iš tiesų, mes dažnai matome žmogaus elgesį ir jį interpretuojame pagal savo supratimą, nepasiaiškindami nei motyvų, nei aplinkybių. Kartais
tai sukelia ir mūsų pačių pedagoginė veikla. Tai gali būti nediferencijavimas ar
neindividualizavimas pagal vaikų gabumus ir pasiekimus. Matyt, mane mokytoja
visgi sugebėjo sudrausminti, nes tarsi kitų rimtų nuobaudų nebebuvo. Gal tąkart
bausmė ir nebuvo pelnyta drausminė nuobauda, bet iš tikrųjų B. Velikonienė
buvo gera mokytoja. Ne taip paprasta buvo išmokyti pirmokus rašybos taisyklių,
skaityti, spręsti matematikos uždavinius, suprasti kitų dalykų pradmenis. Mano
galva, mokytoja turėjo pedagoginį pašaukimą – daug laiko skirdavo mokinių
nepamokinei veiklai, mokydavo papildomai po pamokų ir pan. Ji buvo griežta
mokytoja. Ir gerai, nes normų ir taisyklių privalu laikytis.
Tad ir ta nuobauda man, matyt, nebuvo neteisinga. Aišku, galima buvo
ir kitaip pasielgti. Tik gal mokytojai ši situacija buvo neįprasta, todėl ji tada ir
priėmė standartinį sprendimą.
Mokyklinis gyvenimas buvo įspūdingas: dainavome, šokome, deklamavome,
vaidindavome pasakas, iškylavome ir t. t. Pamenu, Salomėjos Nėries motyvais
parengtą „Senelės pasakos“ inscenizaciją. Teko man vaidinti raganą. Aišku, nelabai
norėjau tokio vaidmens, bet ypatingai neprieštaravau, nes rolė labai aiški buvo.
Teko padirbėti ir namuose: laksčiau apsižergusi šluotą, dariau veido grimasas
ir pan. Visai gerai pavyko suvaidinti. Nuo to karto nevengiu scenos, retkarčiais
joje pasirodau net ir būdama profesorė. Ir vėl graži paralelė – paskutinis mano
vaidmuo – kurčnebylė kunigo Maironio sesuo Pranciška (režisierius dr. E. Mažintas). Man tai buvo neverbalinės komunikacijos įtaigumo pamoka, stipresnė nei
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daug pasakytų žodžių. Tokia komunikacija ypač svarbi pedagoginėje veikloje.
Turi derėti verbalinė su neverbaline komunikacija, jei nori optimizuoti ir pasiekti
ugdomųjų tikslų.
Įspūdinga mokykloje buvo ir Margučių šventė. Visi nešdavome margintų
kiaušinių į mokykloje organizuojamą margučių parodą, demonstruodavome savo
išmonę, nudažę kiaušinius svogūnų lukštais, džiovintomis vasarą rinktomis gėlėmis, išraitę vaško pagalba įvairiausių raštų. Ne mažiau smagi buvo ir parodos
pabaiga, nes reikėdavo pasiimti margučius. Jie jau buvo nebevalgomi, tai namo jų
nebeparsinešdavome. Stadionas pavirsdavo taikinių lauku. Tad ir medžiai, ir tvoros, o kartais ir mūsų drabužėliai būdavo dėmėti. Šėliojimo būdavo per akis. Tos
šventės buvo puikus pavyzdys, kaip ir sovietiniais metais galima buvo puoselėti
krikščioniškas tradicijas. Juk Margučių šventė buvo susijusi su šv. Velykomis, ir
tai žinojome visi, tik garsiai apie tai nekalbėjome.
Viešai nekalbėjome ir apie bažnyčios lankymą, ir apie Pirmąją Komuniją,
ir apie kitus sakramentus, ir apie bažnytines apeigas. Vienus Pirmajai Komunijai
rengdavo močiutės, kitus – Ramygaloje gyvenusios vienuolės. Man teko laimė
mokytis pas jas. Tikra šventė buvo, kai močiutės išlydėta pas seseles ateidavau.
Mokė mane tokių dalykų, kurių aš net namuose iš močiutės nebuvau girdėjusi.
Nežinojau, nei kokia ten buvo kongregacija (visiškai naujas žodis), nei kokia jų
buvo misija, težinojau, kad reikia mokytis Katekizmo, reikia mylėti Dievą ir jo
bijoti. Niekad nesupratau, kodėl jo bijoti, jei jis visus myli, bet taip man sakė
močiutė. Ir vienuolė patvirtino močiutės žodžius, kad Dievas viską mato. O čia
tai jau buvo imperatyvas: nieko blogo negalima daryti net ir tada, kai žmonės
nemato. Tos pamokos buvo įspūdingos, ypatingai mane žavėjo prikaustyta prie
lovos vienuolė, kurios vardo nepamenu, bet jos akys ir žodžiai atsimintini ir
dabar. Iš jos spinduliavo meilė ir pagarba žmogui. Ir tai sugebėjo daryti negalios
prikaustyta prie lovos vienuolė, kuri su meile rengė mus Pirmajai Komunijai.
Net išsikėlus iš Ramygalos ir mirus močiutei ir mamytei (močiutė mirė dar
gyvenant Ramygaloje), ne kartą pas ją nuvykau. Susitikimai su šia sesele buvo
ugdomieji įvykiai ir gera pamoka, kad ir negalia netrukdo prasmingai gyventi.
Seselei nusprendus, kad jau galiu eiti Pirmosios Komunijos, Ramygalos bažnyčios
zakristijoje priėmiau ją. Tai buvo įsimintina šventė mano gyvenime. Dar ir dabar
matau save, einančią į bažnyčią, išsipuošusią balta palaidine ir sijonuku. Ėjau
viena, nes mamytė jau dirbo Panevėžio sanitarijos ir epideminės stoties vyriausiojo
gydytojo pavaduotoja. Ir nors buvo nepartinė, bet tremta į Sibirą, o ir seneliai
taip pat ten buvo, ir dar neaišku, kodėl tremti – ar kad vaistinę turėjo, žemės,
ar kad senelis iš kilmingos šeimos kilęs, ar kad močiutės brolis, buvęs Dotnuvos
Žemės ūkio akademijos rektorius, buvo pasitraukęs į JAV, niekas man neaiškino.
Bet buvo prisakyta būti atsargiai, kad nebūtų nemalonumų. Tad ėjau viena. Kai
atėjau į zakristiją ir priėjau pirmą kartą išpažinties, suskambėjo varpelis. Tyliai,
bet šaukiančiai. Jo skambesys išliko atmintyje visam gyvenimui.
Ir net tada, kai gyvenimo brūzgynuose nuklystu, jis mane kviečia suklusti,
ar dorai elgiuosi. Kiekvienas giliai savo širdyje turime varpelį, kviečiantį dorai
gyventi šioje žemėje. Nepameskime jo, nes dar daugiau įklimpsime į liūną ir
galbūt trauksime paskui save iš to liūno – kaip Miunchauzenas – už plaukų. Dar
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graži viena paralelė – klebonas tada tikrai gyveno
Liūnų gatvėje. Matydavau jį, pravažiuodama dviračiu
pro šalį. Buvo labai smalsu, kaip jis gyvena. Juk tokią
pagarbą jam rodė žmonės! Tai buvo gyvenimo įvykiai –
ugdymas ir pavyzdys, rodantis gyvenimiškojo kelio
prasmingumo paieškos linkmes. Tai dažnai prisimenu
žvelgdama į bendraklasės Angelės Černiūtės-Kraujelienės padovanotą Loretos Kubiliūnienės tapytą paveikslą, vaizduojantį Ramygalos bažnyčią ir einančius
Pirmosios Komunijos vaikus. Dėkui už tokią dovaną,
akinančią prisiminti tą miestelį, kur baigiau pradinę
mokyklą, kur praleidau daug įspūdingų akimirkų.
Ramygalos žmonių išmintis įstrigo ne kartą.
Pamenu, jau nepriklausomos Lietuvos laikais buvo su- Abiturientė Vilija Targamadzė
galvota pakeisti Salomėjos Nėries gatvės pavadinimą. 1976 m. gegužės 21 d.
Brolio uošviai Liudvika ir Stasys Buliauskai pasakojo, Iš asm. archyvo
kad atėjo aktyvas ir prašė pasirašyti, kad būtų keičiamas gatvės pavadinimas, bet gyventojai nepasirašė (nežinau, ar visi). O brolio
uošviai stebėjosi, kam čia tas gatvės pavadinimo pakeitimas. Juk Salomėja vardas
gražus, ji poetė yra. Nepasidavė ir mažai mokyti žmonės populistinei bangai, nes
jie turi daug išminties, kurios galbūt nesugebėjome pasisemti dar jiems gyviems
esant. Bet gal žmogus jau toks esi, kad, atrodo, jog viskas dar priešakyje, ir
mažai domiesi dabartimi. O liaudies pedagogika remiasi gyvenimiškąja realybe.
Joje ir prigimtiniai, ir pašauktieji, ir atsitiktiniai ugdytojai bei ugdomieji įvykiai.
Tik nuo mūsų priklauso, kiek ir ko mes sugebėsime iš tų situacijų pasiimti. Juk
ir Ramygaloje buvo garbingai gyvenančiųjų ir paklydusiųjų, gal pasimetusių gyvenimo vingiuose. Gyvenimas nėra viena ar kita spalva tapytas. Jame yra daug
spalvų, potepių, kurie turėtų darniai sugulti į gyvenimo pynę.
Tad ir važiuodama pro Ramygalą, turiu daug ką prisiminti, stengiuosi į ją
užsukti, pasidomėti joje vykstančiais įvykiais, aišku, fragmentiškai, epizodiškai.
Bet džiugina, kad yra ir gražių akiai pokyčių. Centras tvarkosi, „Raselė“ (buvęs
alaus baras) jau nebe ta, kokia buvo prieš kelis dešimtmečius... Puošiasi, gražėja
Ramygala. Mokykla irgi gražėja. Tik ar jos pokyčiai yra paprasta akimi matoma
prasme matuojami? Ir ne tik. O ar gražėja, ar turtingesnis žmogaus vidinis pasaulis? Ar ten skleidžiasi dora, ar žmogus turi meilės ir vilties, ar nepasiduoda
nevilčiai ir pykčiui? Negaliu atsakyti. Visko pamatau prašalaičio akimi. O taip
norėtųsi, kad gėrio ir grožio grūdai sudygtų žmonių širdyse, kad jos prisipildytų
meilės, vilties ir pagarbos kitam žmogui.
Tokių žmonių visais laikais buvo, gal kartais mes juos laikėme keistuoliais.
Tikiu, ir dabar Ramygaloje jų yra. Bet žmonijos istorijoje, kaip ir mano vaikystėje
girdėtose pasakose, gėris nugali, o blogis viešpatauja trumpai. Tikėkime mūsų
liaudies pasakomis, branginkime praeitį, nes ten yra prisiminimų, simbolizuojančių mūsų ateitį. Gal keistai ir paradoksaliai skamba, bet vertybės, suformuotos
doriniu pagrindu, amžinos. Apie tai byloja ir prie Ramygalos artėjant matomas
bažnyčios bokštas. Jis tarsi kviečia susimąstyti apie kiekvieno mūsų misiją žemėje.
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Marijono Viliaus Kielos muziejus
Marijonas Kiela

Mirus žmonos motinos Apolonijos Rasiulienės seseriai Antaninai Garuckaitei ir broliui Juozui Garuckui,
gavome palikimą Kraujìlių kaime –
pusę senovinio namo. Parsivežėme ir
pasistatėme Kunigiškių kaime vietoje
senos lazaunės.
Šį namą žmonos senelis Petras
Garuckas pastatė prieš vestuves ir
atsivedė Kotryną Baltuškaitę į naujai
pastatytą namą. Tas namo galas buvo
vadinamas seklyčia, o Kraujeliuose vadindavo stancija. Iš tų namų parsivežėme 1880 m. skrynią, lopšį, kuriame
užaugo kelios vaikų kartos, skambutį,
jį pririšdavo arkliui po kaklu, kai vaikai per Užgavėnes važinėdavo, kartais
paimdavo į rankas ir skambindavo.
Parsivežėme lygintuvą ir rumbelką drabužiams kočioti, bezmėną, veidrodį,
rankšluostinę, stalą, suolus, staltiesių,
rankšluosčių, lovatiesių. Žmonos motinos Apolonijos Rasiulienės spinta buvo trejų durų, buvo kojinė
siuvimo mašina „Singer“. A. Rasiulienė buvo siuvėja, mokėsi
siūti pusantrų metų Ramôgaloje ir trejus metus Panevėžyje.
Vokiečių laikais tą mašiną pasiėmė išsimokėtinai. Maždaug 13

Marijonas Vilius
Kiela groja akordeonu
prie savo muziejaus

Muziejuje gyveno
net šiaurinė pelėda.
M. V. Kiela ją gavo
sužeistą iš medkirčių.
Pasveikusią, lesusią
šviežią mėsą ir
pradėjusią labai
smarkiau skraidyti po
muziejų pelėdą teko
išleisti į laisvę
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bekonų kainavo siuvimo mašina. Tai A. Rasiulienė per pusę M. V. Kielos ir
metų dalį pinigų uždirbo siūdama, likusius tėvai sumokėjo. Angelės Kielienės
Kūčios su anūkais
Mano žmona Angelė Kielienė ir dabar siuva ta mašina.
Laikrodį Gustau Beker gavau iš Ramygalos kepyklos. senajame nameJis buvo išmestas į sandėlį, nebėjo, jau senas, nuo Lietuvos muziejuje
nepriklausomybės laikų. Parsivežiau, sutaisiau, dabar gerai
eina. Dar yra paveikslas Adomas ir Ieva. Jis buvo priklijuotas ant močiutės skrynios
viršaus (iš vidaus), tai mano Angelė žmona vos atklijavo. Dar vienas paveikslas –
Kūdikėlis Kristus – tebėra ant skrynios priklijuotas.
Turiu prisirinkęs daug senovinių radijo aparatų: Rygos gamybos„Dauguva“
(gavau iš Rapolo Baltrūno Ramygaloje), „Philips“ (gavau iš Rapolo Baltrūno RaM. V. Kiela
su dukra Vilma
prie muziejaus
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mygaloje); „Vet Akord“ (pirkau turguje); „Ural 112“ (gavau iš Juozo Aleliūno
Sokeliuose); „Rekord-314“ (gavau iš Stasės Kaupienės Panevėžyje); „Radionete“
(itališkas, pirkau turguje); „Magnet“ (vokiškas, pirkau turguje); „Vordmende
Alhello“ (pirkau turguje); „Sovetsakaja volna“ (padovanojo draugas); „Brunder“
(angliškas, labai senas, baterinis, gavau dovanų); „Iskra“ (baterijų radijas, gavau
dovanų); „Festival“ („Фестивал“; gavau iš Algio Gritėno Šiluose); „Telefunken“
(vokiečių gamybos, pirkau turguje); „GAMA-1960“ (Rusijos gamybos); „Baltika“
(„Балтика“; Rygos gamybos, 1954 m., padovanojo Antanas Minė); „Sirijus-09“
(„Сириус“; padovanojo Žudienė Ramygaloje). Dar yra dvi liktarnijos, žibalinė lempa pakabinama; žirklės avims kirpti; kardas rugiams kirsti; kultuvė drabužiams
velėti, primusas, keletas pasagų ir kt.

1044

I S T O R I J A . Š V I E T I M A S I R K U LT Ū R A

Ramygala – Lietuvos kultūros sostinė 2010
Loreta Kubiliūnienė

2010 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija paskelbė konkursą „Lietuvos kultūros sostinė 2010“, kurio tikslas buvo plėtoti kultūrą regionuose, skatinti
šalies miestelių ir miestų bendruomenių kultūrinį aktyvumą.
Tais metais konkursui buvo pateiktos trys paraiškos iš Maže¤kių, Anykščiÿ
ir Pånevėžio rajono savivaldybių.
2010 m. kovo 25 d., gandrų grįžimo dieną, Ramôgala buvo paskelbta Lietuvos kultūros sostine 2010. Ramygalos ketinimą tapti Lietuvos kultūros sostine
vertinimo komisijos nariai vertino teigiamai, įžvelgdami projekte reikšmingus ir
įdomius sumanymus. Bet iki tos žinios buvo ilgas kelias.

Pradžia
Dar 2009 m. vasarą Panevėžio rajono savivaldybės Švietimo kultūros ir sporto
skyriaus vyr. specialistas Remigijus Vilys pradėjo kalbėti, kad reikėtų rašyti projektą
Kultūros ministerijai, bandyti gauti Kultūros sostinės vardą ir, be abejo, finansavimą projektui įgyvendinti. Asignavimai kultūrai mažėjo, o norint išlaikyti tikrai
neblogą rajono kultūros lygį (rajono savivaldybė buvo apdovanota „Aukso krivule“
už kultūros srities pasiekimus) reikėjo imtis kokių nors priemonių. Po kurio laiko
pas rajono merą Povilą Žagunį buvo
sukviesti Naujåmiesčio, Šílagalio, Krekenavõs ir Ramygalos kultūros centrų
vadovai. Kadangi projektą galėjo teikti
tik savivaldybė, reikėjo išrinkti, kuri
gyvenvietė ar miestelis atstovaus. Buvo
svarstomi visi už ir prieš. Galų gale
buvo paklausta visų kultūros centrų
direktorių, kas norėtų dalvauti. Noras
buvo didžiulis. Bet nebuvau tikra, ar
dar dirbsiu ir galėsiu baigti projektą:
buvau laikina direktorė, išleidusi vaiko
priežiūros atostogų Ingą Pečeliūnienę.
Taktiška Naujamiesčio kultūros centro
direktorė Vigyta Dumbrienė sutiko, kad
bandytų ramygaliečiai. Taip pasitarimas
ir baigėsi.
Žiemą man pranešė, kad projektas bus teikiamas nuo Ramygalos.
Kiek žinau, galutinį sprendimą priėmė
meras. Tada viskas ir prasidėjo...
Projekto rašymas sukėlė daug Panevėžio r. savivaldybės meras Povilas Žagunis,
audrų, gerų ir blogų emocijų. Nie- projekto „Ramygala – Lietuvos kultūros sostinė
kada dar nesijaučiau tokia atsakinga 2010 m.“ globėjas
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Ramygalos seniūnas Valdas Chirv (trečias kairėje) nuo pat pirmos
Ramygalos paskelbimo Lietuvos kultūros sostine 2010 m. dienos
rūpinosi visų projekto darbų įgyvendinimu

už Ramygalą, niekada dar taip dėl jos širdies neskaudėjo. Žinojau, kokia ji bus
graži, sutvarkyta, žinojau, koks taps puikus parkas, žinojau, kad yra daugybė
žmonių, kurie padės.
Kitas susitikimas įvyko Panevėžio kultūros skyriuje. Važiavome kartu su
seniūnu Valdu Chirv, su mokytoja Irena Zubauskiene, Ramygalos gimnazijos Kraštotyros muziejaus vadove. Kalbėjomės, kas Ramygaloje yra gera, ką galime parodyti
pasauliui, ką galima sukurti. Seniūnas, mačiau, nelabai tikėjo, kad mums pavyks.
Dar kitas susitikimas įvyko Ramygaloje, dalyvavo jau daugiau žmonių.
Bandėme išsiaiškinti, kas gali kuo prisidėti, kokie akcentai svarbiausi.
Prasidėjo projekto rašymas. Dvi savaites dirbome Beržų gatvėje, Panevėžyje. Tai, ką per dieną sugalvojome ir kas atrodė puiku, rytą metėme į šiukšlyną.
Kantriai viską taisė ir perrašinėjo Virginijus Kazlauskas, beveik nematomos dar
dvi specialistės Lina Daubarienė ir Diana Kupšienė ieškojo informacijos, o vieną
dieną, kai atsivežiau buhalterę Audroniją Jagminienę, atsirado sąmata.
Penktadienis buvo paskutinė diena išsiųsti projektą. Savivaldybėje projektą
užregistravome, išsiuntėme. Beliko laukti. Kaip niekada, tikėjau, kad pavyks.
Ramygala – Lietuvos kultūros sostinė! Tokią žinutę gavau kovo 25-ąją iš Virginijaus
Kazlausko. Jausmas nenusakomas: ašaros ir euforija... Rytą skambina iš radijo, klausia,
kaip jaučiuosi. Kalbu labai emocingai, taip didžiuojuosi Ramygala. Gatvėje žmonės
glėbesčiuojasi, telefonas nenutyla, seniūnas prisipažįsta netikėjęs. Ramygala Lietuvos
kultūros sostine paskelbta per jo gimtadienį, per gandrų grįžimo šventę, tai niekada
neleis pamiršti tos datos. Beje, sutartį su Ministerija pasirašiau per savo gimtadienį.
Su mokytoja, keramike Laima Kiškiene vos neverkėme gatvėje iš džiaugsmo...
Pasirodo žurnalistai, gyventojai skambina, klausinėja. Niekas negali sugadinti
nuotaikos. Su Ramygalos–Garuckÿ bendruomenės pirmininke Rasa Marozienė bėgome
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į Kultūros centrą, prie durų jau laukė fotografas ir dienraščio „Panevėžio balsas“
korespondentė. Jie laukdami studijavo ant durų paskelbtus repeticijų grafikus. Pirmas
klausimas: „Ar tikrai tiek daug ir tokių kolektyvų turime?“ Kvietėme į vidų, jau žinojome,
kad fotografavo ir baisią autobusų stotį, buvo bare, šiukšlynų ieškojo. Bet ir tai negadino nuotaikos. Lengva buvo bendrauti, savo entuziazmu turbūt užkrėtėme ir juos.
Straipsnis išėjo įdomus, kai kas piktinosi, kai kas džiaugėsi, man jis patiko.
Vėliau dar daug buvo ir straipsnių, ir interviu, bet man tas straipsnis taip ir liko
mieliausias. Jis puikiai atskleidė, kiek daug žmonės tikėjosi iš projekto, kaip didžiavosi Ramygala tapus jai Lietuvos kultūros sostine. Manau, daugelis nesuprato,
kad buvo rašomas projektas, kaip viskas vyko, buvo ir tokių, kuriems atrodė,
kad Ministerija už kažkokius nuopelnus titulus dalija, bet džiaugsmas buvo tikras.
Gailutės Kirdeikienės straipsnio ištraukos:
„Dėl Ramygalos garbės pasirengę ir galvą paguldyti
Šiomis dienomis Ramygala šurmuliuoja. Ir senas, ir jaunas svarsto, kokios naudos iš
to bus, kas pasikeis. Vieni tikisi, kad šiemet Ramygalą ištisai lankys šou žvaigždės, kiti
mano, kad patys privalės tapti kultūringesni, treti įsivaizduoja, jog iki šiol negarsi vietovė
sutrauks būrius kultūros ieškančių turistų, kurie atneš pelno vietinėms įstaigoms. Dar kiti
svarsto praktiškiau ir ieško sau naudos. Jie viliasi, kad per šį projektą pagaliau gaus darbo.
Net vietos alubario lankytojai neliko abejingi šiai žiniai. Nuo pat ryto bokalus
kilnodami jie aptarinėjo būsimus renginius.
Pasiteiravus, ar girdėjo žinią, jog Ramygala dabar kultūros sostinė, vyrai iš pradžių
net įsižeidžia, o paskui su aiškiu pasididžiavimu sutartinai linksi.
Vienam sugėrovui pradėjus peikti Ramygalos seniūną, kiti liepė jam užčiaupti
srėbtuvę, antraip kailį išvelėsią.
„Neklausykite jo, jis girtas, niekus tauzija, jis neturi teisės ramygaliečių vardu
šnekėti. Ramygala yra „vo“, ne kokia šuns blauzda, o dabar dar ir sostinė“, – nykščius
aukštyn kėlė nuo alučio įraudę vyrai.“
Surengs Ožkų grožio konkursą
Kultūros ministerijos skelbtas konkursas „Lietuvos kultūros sostinė 2010“ baigėsi bene
mažiausio šalies miesto – Ramygalos – pergale.
Vos 1 660 gyventojų turinti Ramygala nurungė Anôkščius ir Mažeikiùs.
Kultūros sostinės vardas ir laimėtam projektui įgyvendinti ministerijos skirti 100
tūkstančių litų Ramygalai suteiks progą išgarsėti.
Numatomų renginių sąrašas įspūdingai spalvingas, nuo rimtų dalykų iki Ožkų
grožio konkurso. Ramygalos kultūros darbuotojos ketina šiemet išleisti įsakymą, draudžiantį pjauti ožkas.
„Ramygala – ožkų kraštas. Tokio konkurso jokiame rajone nebuvo, nuskambėtume
per visą šalį“, – entuziazmu dega projekto kūrėjos.
Ką ramygaliečiai iš to išspaus, bus matyti vėliau. O dabar, dar karštai žiniai
einant iš lūpų į lūpas, „Panevėžio rytas“ lankėsi Ramygaloje, kalbėjo su gyventojais,
domėjosi jų vizijomis.
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Puošdamiesi rengiasi šventei
Gabalas kelio, šalia kurio įsikūrusi Ramygala, nė iš tolo neprimena tradicinio pravažiavimo
pro panašaus dydžio gyvenvietes.
Pakelėse išpjauti krūmokšniai, išdažytos skiriamosios juostos, iš tolo šviečianti
raudondryžė perėja, rausvomis trinkelėmis išklotos priešingas eismo juostas skiriančios
salelės labiau panėši į sostinės gatves.
Vidurdienį miestelyje judėjimo nedaug. Varstosi parduotuvių, kirpyklos, knygyno,
vaistinės durys, ant kampo stoviniuoja keli murzini ir apšepę girtuokliai, šalia jų trinasi
purvinas paauglys.
Miesto centre esantis skveras tvarkingai išgrėbstytas, prie paminklo padėta šviežia
puokštė su mažute trispalve.
Pirmiausia veriame knygyno duris. Panevėžio rajone vienintelė Ramygala beturi
tokią įstaigą. Knygynas privatus. Rajono taryba buvusio valdiško knygyno atsisakė kaip
nuostolingo. Jo darbuotoja Žaneta Dangveckienė ryžosi kultūrinį verslą užsikrauti ant
savo pečių.
Ramygalą internete lanko trigubai gausiau
„O ką daryti, visą gyvenimą knygyne dirbusi, daugiau nieko dirbti nemoku,“ – pečiais
gūžteli knygyno darbuotoja.
Palubėje rikiuojasi virtinė gandrų, čia pat kabo ir Ramygalos herbas su gandru.
Gausiausias knygyno asortimentas yra vaikams. Suaugusieji knygą retai pasidovanos, o dėl vaikų piniginę dar pakrapšto. Dažniau knygas vaikams perka ne tėvai, bet
seneliai. Vaikai atbėga pirkti lipdukų.
„Vienai mergaitei kažkas pavogė lipdukų albumą, tai dabar visa giminė praradimą
kompensuoja“, – pasakoja Ž. Dangveckienė.
Lentynose asortimentas gausus: grožinė literatūra, etikos vadovėlis, sodininko žinynai,
knygos meistraujantiems, leidinys apie skaitmeninę fotografiją, įvairios receptų knygos.
Populiariausia čia stora, bet nedidelio formato valgių gaminimo knyga.
Ž. Dangveckienė sako, kad Ramygalą paskelbus Kultūros sostine, miesto internetinio
puslapio lankomumas padidėjo tris kartus.
„Mano sūnus tą puslapį įkūrė, jį tvarko, tai žiūrime ir lankomumą. Ramygalos
puslapyje yra ir knygyno skyrius, jame skaitytojai labai aktyviai diskutuoja apie knygas“, – sako ji.
Kai groja Vytautas, šokti puola visi
Maisto prekių parduotuvėje šalia bažnyčios apypiečiu nėra nė vieno pirkėjo.
Užkalbinta pardavėja Dalia pripažįsta, kad pastarosiomis dienomis apie Kultūros
sostinę žmonės šneka net rinkdamiesi prekes.
Susitikę kaimynai viens kito klausia, ar girdėjo žinią, vieni džiaugiasi, kad bus
gerai, kiti trauko pečiais ir nesupranta, kas iš to bus.
Akį patraukia ryškiai žalias skelbimas apie velykinius šokius, organizuojamus buvusiame kino teatre „Aušra“. Įėjimas 3 litai.
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Dairomės, ko čia paklausus apie Ramygalos šokių vakarus. Į ūkinių prekių parduotuvę skuba vyrai. Šnekėti neturi kada, bet mesteli, kad kai šokiams groja ir dainuoja
Vytautas Žvirgždas su savo kompanija, salė būna sausakimša, pasilinksminti sueina ne
tik piemenys, bet penkiasdešimtmečiai ar dar vyresni.
Bet per šias Velykas Vytautas kažkodėl negros, tai susirinks tik žalias jaunimėlis.
Dar jie pasufleruoja, kad Vytauto tokiu laiku geriausia ieškoti alaus bare. Grįžtelėję
priduria, kad jis ir dainas pats kuria, net vaizdo klipą yra susukęs.
Miestelis paprastas, bet neprastas
Nusekame paskui moteris, einančias į vietinį turgelį. Ant vienintelio medinio prekystalio
išdėlioti kiaušiniai, tarkuoti krienai, bryzas lašinių, kiaušinių dažų pavyzdžiai, dėžė obuolių
ir keliolika dėželių miesto konditerijos ceche keptų sausainių.
Pardavėja Aušra Želnienė linksma, lyg ne darbą dirbtų, o stovėtų scenoje.
Vos prakalbus apie kultūrines permainas beria nesustodama: „Gal čia krizė kalta,
bet dabar į Ramygalą važiuoja ir važiuoja visokie kolektyvai. Gal per sunkmetį žvaigždžių
kitur nebekviečia, tai veržiasi į mažus miestelius ir kaimus.
Kad būsim Kultūros sostinė – nuostabu, dar daugiau gražių dalykų bus, viskas
žmonėms tik į naudą, gal darbo kokio atsiras? Jauniems žmonėms šito labiausiai reikia“.
A. Želnienė mano, kad metas, kai žmonės nieko nenorėjo, jau praėjo. Ji neslepia,
kad ir pati dainuoja Kultūros centro kolektyve.
Kad Ramygala Kultūros sostine tituluota, jai nė kiek nekeista. Miestas mažas,
paprastas, bet neprastas, ne vieną įžymybę išauginęs, turintis gilias istorines šaknis.
Kultūros centre sunkiai išsitenka
„Iš Ramygalos ir Šabtajus Kalmanovičius buvo kilęs, čia ne viena žydų parduotuvė buvo.
Ir Arūnas Valinskas Ramygaloje gyveno, čia į mokyklą ėjo. Jis pats pasakojo, kai buvo
atvažiavęs, kad jo tėvai buvo gavę paskyrimą į kolūkį šiose vietovėse“, – mus apšviečia
A. Želnienė.
Linksmuolė pardavėja pažeria liaupsių kultūrinių projektų sumanytojai ir pramoginės
veiklos iniciatorei Loretai Kubiliūnienei.
„Aukso žmogus ta Loreta Kubiliūnienė. Per ją ir Kultūros sostine tapome, ji didelis
Ramygalos šviesulys. Ir dar nauja bendruomenės pirmininkė Rasa Marozienė labai aktyvi,
visus ragina dirbti. Kad jūs žinotumėt, kiek pas mus įvairiausių kolektyvų“, – miestelį
giria ramygalietė.
Vėliau, ant Kultūros centro durų pamatę savaitės repeticijų sąrašą, gerokai nustembame.
Mergaičių vokalinis ansamblis, linijiniai šokiai, kapela „Senoliai“, vaikų teatras,
vokalinis kvartetas, aerobika, pučiamųjų orkestras ir dar kiti kolektyvai vos išsitenka
dalydamiesi kuklias centro patalpas.
Gyventojai skundžiasi čigonais
Elgetaujančiųjų Ramygaloje nėra. Tie, kurie sėdi ant kampo, žmonių neužkabinėja, pinigų
nekaulija, o kantriai laukia geradarių, kas nupirks išgerti.
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Didžiausia Ramygalos bėda – čigonai, jų čia nemaža bendruomenė. Gyventojai
bėga pas pareigūnus skųstis ne tik dėl dingusių daiktų, bet ir dėl teršiamos aplinkos.
„Bendrauti su jais sunku, šneka daug, o teisybės – nė už skatiką nerasi.
Blogiausia, kad jie vis migruoja, vieni į kalėjimus sėda, kiti iš jo grįžta. Vieną dieną,
žiūrėk, namas ūžia nuo žmonių, kitą dieną tuščias lyg negyvenamas“, – sako pareigūnas.
Alaus gėrėjai žais šaškėmis ir plaukus dažysis
Prieš palikdami Ramygalą veriame Kultūros centro duris ir beldžiamės į jo vadovės
Loretos Kubiliūnienės kabinetą.
Kur projekto sumanytoja kultūros sostinėje padės ne itin susipratusius piliečius,
nuolatinius alaus baro lankytojus? Gal bent metams juos kaip nors izoliuos nuo visuomenės?
„Alaus baras skirtas gerti, tai jame ir geria. O ką, Vilnius neturi aludžių ir
girtuoklių? Mes jų neizoliuosime, o integruosime į projektą“, – netikėtą sumanymą atskleidžia pašnekovė.
Vienintelis Ramygalos alaus baras, anot L. Kubiliūnienės, yra pakankamai kultūringa
vieta, ten vyrai ne tik alų gurkšnoja, bet ir šaškėmis bei šachmatais žaidžia, vyksta net
šaškių turnyrai. Garsas apie juos po visą miestą sklando, mat žaidėjai visokių linksmybių
prisigalvoja. Būna, kad pralaimėjęs įsipareigoja net plaukus persidažyti. Ir pažadą įvykdo.
Ramygalos išgeriantieji ne patys blogiausi žmonės. Net atvirkščiai, vieni aktyviausių
patriotų. Į talkas ir parko tvarkymą patys pirmieji ateina, dar ir kitus paragina.
„Tai kodėl to turnyro ir galvų dažymo viešai neparodyti? Vargu, ar kuris kitas
miestas ką panašaus turi“, – sako L. Kubiliūnienė.“
Tai toks buvo tas straipsnis, sukėlęs daug ginčų ir pasipiktinimo.
Vėliau buvo daugiau publikacijų, bet jos jau nesukėlė tokio ažiotažo. Balandžio 15 dieną Ramygalos galerijoje „Voras“ įvyko spaudos konferencija. Iš
vakaro atvažiavęs apžiūrėti mūsų pasirengimo Remigijus Vilys pasakė, kad būtų
gražu orkestrą aprengti gandriukais. Aprengėme iš nieko ir ne todėl, kad liepė,
o kad tikrai būtų gražu.
Sostinės balsu buvo paprašytas būti aktorius Regimantas Adomaitis. Prieš teikiant projektą jis mielai sutiko. Na, o į spaudos konferenciją pakviečiau iš vakaro.
Jis kartu su Ministerijos atstove atvažiavo į Ramygalą. Beje, labai didelį palaikymą visą laiką jautėme iš Ministerijos specialistų ir ypač iš Kultūros ministerijos
specialistės regionams Irenos Seliukaitės.

Lietuvos kultūros sostinės renginiai
Ramygaloje
Pirminiame Kultūros sostinės renginių plane numatyta svarbiausi renginių
uždaviniai, jų įgyvendinimo būdai: Naujų inciatyvų, idėjų laboratorija „Keisk“!;
Muzikiniai projektai; Miesto dienos Ramygalai – 640 metų (birželio 23–liepos 6 d.);
Dailės plenerai „Kultūros sostinės ženklai“ netradicinėje erdvėje – buvusiame
kino teatre „Aušra“; tarptautinė stovykla „Jaunasis skulptorius“; profesionalių
fotomenininkų pleneras „Miesto spalvos – pavasaris, vasara, ruduo“; keramikos
pleneras „Šilti delnai“ ir kiti renginiai; meno projektai; „Vario audra“; „Ramyga1050
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Ramygalos buvusiame
kino teatre „Aušra“
vyko kraštiečių
konferencija „Mane
užaugino Ramygala“,
dailės plenerai

los – Lietuvos kultūros sostinės 2010“ – vasaros koncertų rezidencija Bistrãmpolio
dvare „Bistrampolio festivalis“; Turistinis kulinarinio paveldo ir amatų kelias
Ramygala–Mîežiškiai–¨riškiai–Upôtė–Naujåmiestis.

Renginiai
Sostinės renginius buvome sudėlioję į keletą ciklų, tiksliau – krypčių, tai:
„Ramygalai 640“, „Vario audra“, sakralinė muzika, turistinis kulinarinio paveldo
ir amatų kelias, „Aukso paukštės“, „Bistrampolio festivalis“, meno projektai, idėjų
laboratorija „Keisk“.
Internetiniuose tinklalapiuose ir plakatuose buvo skelbiama tokia informacija:
PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
RAMYGALA – LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖ 2010
LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖS RENGINIAI RAMYGALOJE:
Naujų inciatyvų, idėjų laboratorija „Keisk“; balandžio 15 d. 10 val. Lietuvos
Kultūros sostinės atidarymas. Spaudos konferencija. Dalyvauja Kultūros ministerijos ir Panevėžio rajono savivaldybės atstovai, kultūros sostinės balsas – aktorius
Regimantas Adomaitis, projekto vadovai, spaudos atstovai; vieta – Ramygalos
kultūros centras, Ramygalos seniūnija, Bistrampolio dvaras.
Naujų iniciatyvų, idėjų laboratorija „Keisk“ veikia iki gruodžio mėn. kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią penktadienį Ramygalos kultūros centre nuo 14.00
iki 19.00 val. Čia visi norintieji gali teikti idėjas, siūlyti kelius joms įgyvendinti
siekiant suformuoti ryškesnį, patrauklesnį miesto ir jo apylinkių įvaizdį.
Muzikiniai projektai: balandžio 23 d. 16.00 val. – Dainuojamosios poezijos festivalis, skirtas Sauliaus Mykolaičio atminimui; vieta – Panevėžio r. Ramygalos gimnazija.
Balandžio 24 d. 11.00 val. – šalies solistų ir vokalinių ansamblių konkurso
„Sidabriniai balsai 2010“ II turas. Dalyvauja Panevėžio rajono, Vílniaus, Ukmergºs,
Bíržų bei Panevėžio miesto meno mėgėjų kolektyvai ir solistai; vieta – Ramygalos
kultūros centras.
Gegužės 1 d. 12.00 val. – „Gatvės muzikos diena“. Muzikanto ir aktoriaus
Andriaus Mamontovo kviečiami profesionalūs muzikantai ir mėgėjai plūstels ir
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Spaudos konferencija Ramygalos galerijoje „Voras“. Dalyvavo Irena
Seliukaitė, LR kultūros ministerijos specialistė regionams, aktorius
Regimantas Adomaitis (pirmas kairėje) ir Panevėžio r. savivaldybės
vicemeras A. Gritėnas. 2010 04 15

į Ramygalos gatves, kiemus. Gatvės muzikos dieną dalyvaus Panevėžio rajono
muzikantai, Kultūros sostinės svečiai; vieta – Ramygala.
Gegužės 8 d. 18.00 val. – „Aukso paukštės“ nominacijos laureatų koncertų
ciklo atidarymas. Planuojami šeši koncertai per metus, juose dalyvaus visų žanrų
kolektyvai iš visos Lietuvos; vieta – Ramygalos kultūros centras.
Miesto dienos Ramygalai – 640 metų (birželio 23–liepos 6 d.): birželio 23 d.
19.00 val. šv. Jono Krikštytojo atlaidai, Vigilija. Sakralinės muzikos ciklo „Šviesa“
pradžia. Sekmadieniais vyks svečių kolektyvų koncertai bažnyčioje; vieta – Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčia.
Birželio 24 d. 20.00 val. – Joninės, šventė miesto parke; birželio 26 d.
17.00 val. – Panevėžio rajono vaikų muzikos mokyklos Vaikų ir jaunimo festivalio „Skambėk, jaunyste“ simfoninio orkestro koncertas; birželio 28–liepos 2 d. –
tarptautinė stovykla „Jaunasis skulptorius“. Projekto dalyviai iš ąžuolo medienos
kurs skulptūrines kompozicijas Lietuvos vardo tūkstantmečiui pasodintame ąžuolų
parke Ramygaloje; vieta – Ramygalos klebonija prie parko.
Liepos 4–6 d. – profesionalų fotomenininkų pleneras „Miesto spalvos –
pavasaris, vasara, ruduo“, vyks fotosesijos, diskusijos, instaliacijos. Dalyvaus
fotomenininkai Jonas Staselis, Gediminas Kudirka, Marija Čičirkienė, Aleksandras
Ostašenkovas, Arūnas Švelna; vieta – Ramygala.
Liepos 3 d. 11.00 val. – atviros futbolo varžybos Ramygalos seniūnijos taurei
laimėti.; vieta – Ramygalos gimnazijos stadionas.
Liepos 4 d. – Antano Mikėno, Melburno olimpinių žaidynių vicečempiono,
vardo žygis po Pašilių draustinio pelkes su nakvyne palapinėse. Stovyklos dalyviai
įsirengs stovyklavietę, po žygio – vakaras prie laužo su dainomis ir vaiduoklių
istorijomis verdant ramygalietišką žuvienę, kareivišką košę; vieta – Pašilių draustinis.
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Daugybė ramygaliečių dalyvavo
projekto „Ramygala –
Lietuvos kultūros sostinė 2010“
renginiuose

Ramygaliečių vaikų šėlionės
ir žaidimai trukdavo
iki vėlaus vakaro
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Liepos 5 d. – miesto šventė „Ramygalai 640“ prasidės 11.00 val. Turgaus
gatvėje Ožkų, sūrio ir amatų mugė – ožkų bliovimas, kalvystė, pynimas iš vytelių,
vilnos vėlimas, ramygalietiško pinigo kalimas, kulinarinis paveldas. Gimnazijos
kiemelyje bus degami projekto „Šilti delnai“ dalyvių pagaminti juodosios keramikos dirbiniai. „Aušros“ kino teatre vyks kraštiečių konferencija „Mane užaugino
Ramygala“. Visi norintieji kviečiami dalyvauti piešimo akcijoje „Ramygala vakar,
šiandien ir rytoj“, vyks miesto centre, o darbai papuoš „Aušros“ kino teatro
interjerą. 18.00 val. Ramygalos parke vyks Didysis gimtadienio koncertas; vieta –
Ramygala.
Liepos 6 d. – Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai skirtas renginys „Jie
mus saugo“. Policijos, priešgaisrinės tarnybos ir Šaulių sąjungos parodomosios
programos; vieta – Ramygalos gimnazijos stadionas.
Sakralinės muzikos koncertų ciklas „Šventojo Jono aidai 2010“; Ramygalos šv. Jono
Krikštytojo bažnyčioje; gegužės 2 d. 9.30 val. – Motinos diena. Panevėžio solistų
kvartetas „Bel Canto“; gegužės 9 d. 9.30 val. – Naujamiesčio kultūros centro-dailės
galerijos mišrus vokalinis ansamblis; gegužės 16 d. 11.30 val. – Šeštinės. Vilniaus
pedagoginio universiteto akademinis choras „AVE, VITA“; gegužės 23 d. 11.30 val. –
Sekminės. Panevėžio šaulių choras; gegužės 30 d. 9.30 val. – Panevėžio Vytauto
Mikalausko menų mokyklos mišrus choras; birželio 6 d. 9.30 val. – Devintinės.
Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo ir vaikų pučiamųjų orkestras „Aukštyn“;
birželio 13 d. 9.30 val. – po Mišių vargonuos Bernardas Vasiliauskas; 11.30 val. –
Vilniaus arkikatedros Didysis choras; birželio 20 d. 9.30 val. – vargonų muzikos
koncertas; solistė Vilma Narvilaitė, vargonininkė Aušra Pačegonytė; birželio 23 d.
19.00 val. – šv. Jono Krikštytojo atlaidai; Vigilija; Anykščių šv. Mato bažnyčios
choras; birželio 24 d. 9.30 val. – šv. Jono Krikštytojo atlaidai.; birželio 27 d.
9.30 val. – „Aukso paukštės“ nominacijos laureatų koncertų ciklas.
Ka÷no Vytauto Didžiojo Švč. Mergelės Ėmimo į dangų bažnyčios kamerinis
choras CANTATE DOMINO; liepos 4 d. 11.30 val. – Lietuvos kariuomenės pučiamųjų orkestras; liepos 17 d. 11.00 val. – jaunimo chorų ir kolektyvų Mišios – šlovinimas. Dekanato chorų šventė; 18.00 val. – suaugusiųjų chorų bendros giesmės;
19.00 val. – suaugusiųjų chorų Mišios; liepos 18 d. 11.30 val. – Švč. Mergelės
Marijos Škaplierinės atlaidai; Palėvenės šv. Dominyko bažnyčios choras.
„Ramygala – Lietuvos kultūros sostinė 2010“ vasaros koncertų rezidencija Bistrampolio dvare
„Bistrampolio festivalis“: Bistrampolio dvaras taps Kultūros sostinės vasaros
rezidencija, kurioje nuo gegužės iki spalio mėn. kiekvieną sekmadienį 17.00 val.
meninius projektus pristatys garsūs Lietuvos ir užsienio kolektyvai bei atlikėjai:
Gegužės 16 d.: ATIDARYMO KONCERTAS; KARLO ORFO „CARMINA
BURANA“;
Vilniaus pedagoginio universiteto akademinis choras „AVE, VITA“, fanfarų orkestras „TRÅKAI“;
Gegužės 23 d. Senosios muzikos ir šokio programa „LDK KUNIGAIKŠČIO
GEDIMINO LAIŠKAI“; kamerinės muzikos ansamblis „MUZICA HUMANA“, laiškus skaitys Vytautas Rumšas, šoks senovinių šokių ansamblis „FESTA CORTESE“.
Gegužės 30 d. ARTŪRO NOVIKO džiazo studija „JAZZ ISLAND“; birželio 6 d.
1054

I S T O R I J A . Š V I E T I M A S I R K U LT Ū R A

Bistrampolio dvare, tapusiame Kultūros sostinės vasaros rezidencija,
Ramygalos bibliotekos vedėja Marytė Čeponienė (dešinėje) ir
bibliotekininkė Vladislava Šegamogienė (kairėje) rengė literatūros
ir lankstinukų parodas, rūpinosi reklama

Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklis „PASKUTINIAI MĖNESIAI“;
birželio 13 d. MUZIKINIAI SUSITIKIMAI:
Laima Šulskutė (fleita), Rolandas Romoslauskas (altas), Aleksandas Palej
(fortepijonas, JAV); birželio 20 d.; varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų turo
„VASAROS VARIO AUDRA“ baigiamasis paradas; dalyvauja Lietuvos ir užsienio
orkestrai: varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų MALMO BRAS BAND (Švedija)
koncertas;
Birželio 27 d. JAUNŲJŲ TALENTŲ FIESTA:
Solistai: Simas Šakenis (fortepijonas), Eglė Urbanovičiūtė (smuikas), Dmitrij
Berezin (violončelė), Ignas Maknickas (fortepijonas), Kristina Anna Mukhamedova
(fortepijonas), Jonas Kublickas (gitara), Paulius Andersson (fortepijonas); Šv. Kristoforo kamerinis orkestras; dirigentas Donatas Katkus
Liepos 4 d. LIETUVOS KARIUOMENĖS PUČIAMŲJŲ ORKESTRAS; dirigentas – kapitonas EGIDIJUS ALIŠAUSKAS; liepos 11 d. ROMANSŲ GROŽIO
PAKERĖTA; Liuba Nazarenko (vokalas, gitara); liepos 18 d. DANIELIAUS PRASPALIAUSKIO DŽIAZO TRIO; liepos 25 d. VIEN TIK ŠOPENAS: Paulius Rudokas
(fortepijonas); rugpjūčio 1 d. „TEN, KUR SVAJONĖS LEKIA“;
LRT projekto „Triumfo arka“ nugalėtojas LIUDAS MIKALAUSKAS (bosas),
Egidijus Bavikinas (tenoras), šokėjai Gintarė ir Tomas Slausgalviai, aktorė Virginija
Kochanskytė; rugpjūčio 8 d.
DŽIAZO BALADĖS SU RŪTA ŠČIOGOLEVAITE.
Rūta Ščiogolevaitė (vokalas), Paulius Zdanavičius (fortepijonas), Vytautas
Skudas (trimitas); rugpjūčio 15 d. HILDEGARDOS IŠ BINGENO EKSTAZĖS:
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Birutė Liuorytė-Gambus (mecosopranas, Prancūzija), Lucia Nigohossian (mecosopranas, Prancūzija), ČIURLIONIO kvartetas, Jonas Tankevičius (I smuikas), Darius
Dikšaitis (II smuikas), Gediminas Dačinskas (altas), Saulius Lipčius (violončelė);
rugpjūčio 22 d. NUO RENESANSO IKI THE BEATLES – A CAPPELLA: vyrų
vokalinis ansamblis QUORUM: VITALIJ NEUGASIMOV (kontratenoras), Andrius
Jautakis (kontratenoras), Artur Šulc (tenoras), Žilvinas Čaplikas (baritonas), Vytautas Gailevičius (bosas), Romanas Savickas (bosas), Romuald Olechnovič (bosas);
rugpjūčio 29 d. „MANO SIELOS NETYLANČIOS STYGOS...“ (pagal Sergejaus
Jesenino kūrybą); roko grupė „Rojaus tūzai“, režisierius Algirdas Latėnas; rugsėjo
5 d. TEATRALIZUOTA MUZIKINĖ IŠDAIGA „KARALIUS PAMIRŠO RAIDYNĄ“: scenarijaus autorė VIOLETA PALČINSKAITĖ, režisierė DALIA STORYK,
scenografė ARŪNĖ TORNAU. Vaidina ir eiles skaito aktoriai Kristina Ovčinikaitė
ir Jurgis Damaševičius. Muzikinės išdaigos dalyviai: ČIURLIONIO KVARTETAS,
Lina Baublytė (fleita); rugsėjo 12 d. „CAPPELLA’ A“: Aušra Smičiūtė (vokalas),
Kristina Jatautaitė (vokalas), Rasa Serra (vokalas), Mindaugas Putna (vokalas); rugsėjo 19 d.: I DALIS. „RUDENS ELEGIJOS“: Rita Preikšaitė (mecosopranas), Beata
Vingraitė (fortepijonas), Egidijus Stancikas (aktorius): II DALIS. RUSŲ ROMANSAI:
SANKT PETERBURGO N. RIMSKIO-KORSAKOVO konservatorijos studentai;
rugsėjo 26 d. BAROKINĖS IR KLASIKINĖS ARIJOS.
VALSTYBINIS VILNIAUS KVARTETAS, Audronė Vainiūnaitė (I smuikas),
Artūras Šilalė (II smuikas), Girdutis Jakaitis (altas), Augustinas Vasiliauskas (violončelė), solistas Merūnas Vitulskis (tenoras); spalio 1 d., penktadienį FESTIVALIO
UŽDARYMO KONCERTAS: KLAIPĖDOS kamerinis orkestras, vadovas MINDAUGAS BAČKUS; daugiau informacijos www.bistrampolis.lt.
Meno projektai: „Vario audra“: birželio 20 d. – „Vasaros vario audra“ – orkestrų turas po Panevėžio rajono miestelius ir kaimus, startas Ramygaloje. Daugiau
kaip 20 rajono bendruomenių pareiškė norą dalyvauti šiame projekte priimant
orkestrus. Bendruomenės rinks labiausiai patikusį orkestrą, o orkestrai – išradingiausiai priėmusią bendruomenę. Baigiamasis koncertas – Bistrampolio dvare.
Planuoja dalyvauti per 30 Lietuvos ir užsienio orkestrų;
„Rudens vario audra“ rugsėjo, spalio mėn. – edukaciniai koncertai švietimo ir kultūros įstaigose (22 koncertai); „Žiemos vario audra“ lapkričio, gruodžio
mėn. – sakralinės ir kalėdinės muzikos koncertai Ramygalos ir Panevėžio rajono
bažnyčiose (15 koncertų); birželio 21–25 d. – šalies vaikų ir jaunimo meninės
raiškos stovykla „Brass vasara“, skatinanti kultūros sklaidą regionuose, pučiamųjų
orkestrų tradicijų tęstinumą, jaunųjų menininkų iniciatyvą. Parengta pučiamųjų
orkestrų programa ir bus pristatoma Panevėžio apskrities meno šventėje „Dūdų
vasara“ Panevėžyje, koncertuose Panevėžio rajone; vieta – „Trimito“ stovykla
Karsakiškio seniūnijoje; birželio 25–26 d. – tarptautinis mažų miestelių ir kaimų
pučiamųjų orkestrų festivalis „Provincijos dūdos“. Projekte dalyvaus apie dešimt
jaunųjų muzikantų pučiamųjų orkestrų iš Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Panevėžio
rajono. Stovykloje dalyvaus daugiau nei 200 jaunųjų atlikėjų. Stovyklos lektoriai
bus ne tik lietuviai, bet ir profesionalai iš Anglijos, Olandijos ir Norvegijos; vieta – Šilagalio kultūros centras; gegužės 1 d. – prasidės fotomėgėjų konkursas
„Gandro žvilgsnis“, skirtas baltajam gandrui – Ramygalos miesto herbo simboliui.
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Spalio mėnesį geriausi darbai bus eksponuojami Ramygalos galerijoje „Voras“,
parduotuvių, įstaigų languose, suteikdami miestui ryškesnį įvaizdį. Paroda bus
eksponuojama taip pat Naujamiestyje, Bistrampolyje, internetiniame puslapyje
www.ramygala.lt. Konkurso kuratorius – fotomenininkas Arūnas Švelna; gegužės
21 d. 16.00 val. – atviras Panevėžio rajono vaikų ir jaunimo šiuolaikinių šokių
festivalis „Jaunystės šėlsmas 2010“; vieta – Liūdynės kultūros centro Veµžio bendruomenės namai; gegužės 29 d. – devintasis Lietuvos mėgėjų teatrų festivalis
„Tiltai“. Atvyks mėgėjų teatrų kolektyvai iš Vilniaus, Anykščių, Rokiškio, Kupiškio, Pasvalio, Tauragės, Šakių ir Panevėžio r. Mėgėjų teatrų kolektyvų vadovai
ir artistai stebės, mokysis ir dirbs kūrybinėse laboratorijose. Festivalis vyks Petro
Dilio kalvėje-malūne, klojimo teatre ir aplinkiniuose kaimuose, Paįstrio kultūros
centre, bažnyčios šventoriuje, mokykloje, kaimiečių sodybose, skulptoriaus Juozo
Zikaro memorialiniame muziejuje Paliukų kaime; vieta – Petro Dilio kalvė-malūnas,
klojimo teatras, Pakaušių kaimas, Paįstrio seniūnija; gegužės 29 d. 12.00 val. – IX
tradicinis šalies mažų miestelių ir kaimų vaikų ir jaunimo popchorų bei solistų
festivalis „Spindulėlis 2010“. Dalyvaus Panevėžio, Rokiškio, Kùpiškio, Šaµčininkų,
Šiauliÿ, Påsvalio ir Biržų rajonų dainininkai; vieta – Raguvos miestelio aikštė;
birželio 10–17 d. – Jaunųjų keramikų pleneras „Šilti delnai“. Jaunieji ramygaliečiai
sukurs juodosios keramikos technika Ramygalos Laisvės aikštės maketą. Dirbinių
degimas viešai vyks liepos 5 d. per miesto 640 metų minėjimo iškilmes; vieta –
Ramygalos gimnazija; liepos 2–3 d. – Tarptautinė vasaros akademija „Art Baltica
2010“. Vaikų ir jaunimo paroda ir šventinis koncertas ¨riškių kultūros centro
kiemelyje. Šventinė eisena Ėriškių kaimo gatvėmis, vaikų piešinių konkursas „Aš
ir pasaulis“, vaikų ir jaunimo muzikavimo pamokos gamtoje „Gyvenu su daina“.
Dalyvauja projekto dalyviai ir Panevėžio rajono dailininkai, menininkai, liaudies
kūrėjai, pedagogai, mokykla, bendruomenė; vieta – Ėriškių kultūros centras; liepos
19–31 d. – Edukacinis tarpdisciplininio meno projektas „Aušra“, skirtas jaunimo
kūrybinėms iniciatyvoms. Apims naujausias meno kryptis (šviesa, garsas, skulptūrinė instaliacija, vaizdo montažas, grafičiai, gatvės menas ir kt.); vieta – Ramygalos
„Aušros“ kino teatras; rugsėjo 18 d. 18.00 val. – Valstybinio Vilniaus mažojo teatro
spektaklis „Paskutiniai mėnesiai“ su Regimantu Adomaičiu; vieta – Ramygalos
kultūros centras; spalio 22 d. – muzikos, šokio, žodžio, ugnies spektaklis „Nuo
šiaudinių skulptūrų iki ugnies“. Jau penktus metus rengiamas kūrybinis edukacinis šiaudinių skulptūrų pleneras – tai Naujamiesčio skulptūrų parkas, sukurtas
iš šiaudų ir rankomis. Sukuriamos 2–5 metrų aukščio skulptūros. Projekto tikslas – naujų netradicinių meninių krypčių populiarinimas; vieta – Naujamiestis;
spalio 29 d. 18.00 val. – šalies modernaus meno festivalis „Keturiese“ – vokalinio,
instrumentinio muzikavimo, šokio, pantomimos, aktorinio bei vaizduojamojo meno
sintezės kvartetų festivalis; vieta – Ramygalos kultūros centras.
Turistinis kulinarinio paveldo ir amatų kelias
Ramygala–Mîežiškiai–Ėriškiai–Upôtė–Naujamiestis.
Edukacinė programa „Lino kelias“ pristatoma nuo balandžio 21 d. iki lapkričio
21 d. nuo 10.00 val. iki 16.00 val. lankytojams patogiu laiku 130 metų sulaukusiame
Stultiškių kaimo malūne – Linų muziejuje; balandžio 23 d. 18.00 val. – IV tautinių
šokių festivalis „Veµžio klumpė 2010“. Programoje dalyvaus 10 kolektyvų iš Panevė1057
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žio rajono ir miesto; vieta – Liūdynės kultūros centro Velžio bendruomenės namai;
balandžio 25 d. 12.00 val. Mišios – Jurginės Miežiškiuose. Tai pavasario darbų
pradžios šventė. Bus laiminami Miežiškių laukai ir būsimasis derlius. Į Miežiškių
Angelų slėnį aplinkinių kaimų gyventojai suvažiuos arklių kinkiniais, ateis pėsti,
nešini įvairiomis žemės gėrybėmis. Vyks lauko žaidimai, gros kaimų muzikantai,
koncertuos folkloro ansambliai „Ringis“ ir „Ringužis“, vyks kinkinių paradas, sodinukų mainai; vieta – Miežiškių Angelų slėnis; gegužės 5–7 d. – šalies etninės kultūros
centrų darbuotojų, rajonų etninės kultūros metodininkų, nacionalinių, regioninių
parkų etnografų (kultūrologų) seminaras „Krašto kultūros savitumo išsaugojimas“.
Seminarą rengia Lietuvos liaudies kultūros centras, Lietuvos Respublikos kultūros
ministerija, Panevėžio rajono savivaldybės administracija. Seminaro programa yra
LLKC www.llkc.lt.; vieta – Bistrampolis; gegužės 15 d. 11.00 val. – kulinarinio
paveldo šventė „Oi skanios senelės vaišės“. Sekminių valgių pristatymas, vakarojimas su folkloro ansambliu „Margutis“ ir kaimo muzikantais; vieta – Tråkiškio
bendruomenės namai; gegužės 23 d. 17.00 val. – vaikų Sekminės. Dalyvaus Vilniaus
Kirtimų kultūros centro modernaus folkloro ansamblis, Pakrúojo rajono Pla÷čiškių
kultūros namų mėgėjų teatras, Panevėžio rajono vaikų folkloro kolektyvai; vieta –
Smiµgių etnografinė sodyba; gegužės 28 d. 18.00 val. – folkloro ansamblių šventė
„Par šilali jojo...“ Dalyvaus Panevėžio regiono suaugusiųjų folkloro ansambliai;
vieta – Ramygalos parkas; birželio 18 d. 20.00 val. – arklių ganymo šventė „Naktigonė“; vieta – Dvarininkų kaimas (Miežiškių seniūnija); birželio 19 d. – rajono
žolininkių sambūris. Žolininkės dalysis patirtimi, bus ragaujama įvairių vaistažolių
arbata, vakarojama su folkloro ansambliu „Margutis“; vieta – Kulbagalio kaimas
(Miežiškių sen.); birželio 23 d. 17.00 val. – Rasų šventė „Ustrõnės žolynų laiko
brydė“ (į renginį kviečiamas profesionalus Lietuvos teatras. Spektaklis vyks prie
knygnešių svirno, po spektaklio bus pristatomas kulinarinis paveldas, vyks Rasų
šventė); vieta – Ustronės knygnešių muziejus; rugsėjo 11 d. – šalies duonos kepėjų
šventė „Visur duona su pluta“. UAB „Radvíliškiai ir Ko“ perėmė duonos kepėjos
Petronėlės Kurilienės duonos kepimo receptą, pagal kurį kepama „Petronėlės“
duona; vieta – Radviliškių k., Krekenavos seniūnija; lapkričio 13 d. – liaudiškos
muzikos kapelų varžytuvės „Kapelmaušis 2010“; vieta – Panevėžio CIDO arena;
„Grūdo virsmas“ – turizmo programa – Ramygalos malūno pritaikymas kultūrinei
veiklai; „Audėjų dienos“ – pristatymas Stultiškių kaimo malūne – Linų muziejuje;
„Amatų kelias“ Ramygala–Pašiliÿ stumbrynas–Ėriškiai–Stultiškių malūnas–Upytės
amatų centras–Čičinsko kalnas–Naujamiestis (gegužės–lapkričio mėn.).

Žmonės
Jau po kurio laiko suvokiau, kad kiekviena akimirka buvo ypatinga, kiekvienas sutiktas žmogus aukso vertės.
Kai dar prieš projekto rašymą Remigijus Vilys paklausė, kas Ramygaloje
gero, buvo sunku pasakyti. Atrodė, nieko išskirtinio mes ir neturime. Dabar drąsiai
galiu teigti, kad Ramygala ir turėjo, ir turi, ir turės daug gerų dalykų, nes pati
didžiausia šio miesto vertybė yra nuostabūs žmonės.
Tai pats ilgiausias, sudėtingiausias ir įvairiausias projektas kultūros sostinių
istorijoje ir, beje, gavęs mažiausią finansavimą. Bet į jį įsitraukė daugybė žmonių.
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Daug ąžuolinių skulptūrų, sukurtų tarptautinės stovyklos „Jaunasis
skulptorius“ dalyvių, liko Ramygalos miesto parke, prie klebonijos

Loreta Kubiliūnienė, Ramygalos kultūros centro vadovė, parengė daugybę
„Ramygalos istorijos puslapių“ ant namų, esančių miesto centre, sienų
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Ir vietinių, ir kažkada gyvenusių Ramygaloje, ir visai svetimų, nuoširdžiai besidžiaugusių mūsų sėkme.
Dėl šio projekto kultūra Panevėžio rajone išgyveno
dar vienus metus. Be daugybės koncertų, renginių,
liko tokie dalykai kaip skulptūros miesto parke ir
Bistrampolio dvare, Ramygalos istorijos puslapiai ant
namų sienų, sutvarkytas parkas, ūkininkų jėgomis
užpiltas betoninis kubilas (50 sunkvežimių), moterų
įrengtas gėlynas, liko puikios nuotraukos „Ramygala laiko tėkmėje“ parduotuvių vitrinose, fotografijų
paroda „Gandro žvilgsnis“, liko keramikos projekto
„Šilti delnai“ darbai.
Pirmą kartą pasaulio istorijoje įvyko Ožkų grožio
konkursas. Nors jis buvo puikus, šalia šurmuliavusi
Amatininkų mugė nebuvo prastesnė ir pranoko bet
kurią miesto mugę. Tą pačią dieną vyko Palaimintosios Loretos Kubiliūnienės parengtas
kazimierietės Marijos Kaupaitės atminimui pastatyto „Ramygalos istorijos puslapis“
paminklo šventinimas. Susirinkę žmonės vienuolių ant sienos pastato, kur
draugijoje taip nuoširdžiai meldėsi, kad tiesiog fiziškai nuo seniausių laikų veikia
galima buvo pajusti, ką reiškia atverti širdis.
Ramygalos knygynas
Visus metus projektą lydėjo Ramygalos 11-osios
kuopos šauliai, prižiūrėjo eismą, daugybę kartų virė kareivišką košę, padėjo visur, kur reikėjo fizinės jėgos, suorganizavo žygį per pelkes. Kaip gali nedėkoti
jų vadui Andriui Nerlikui ir visai kuopai, kai nė karto tie žmonės nepasakė ne.
Kartu mes buvome ne pirmus metus ir visada prisikviesdavome juos į pagalbą,
bet 2010 m. jie neturėjo savaitgalių, ir tai tik už nuoširdų ačiū.
Mantas Masiokas. Vargonininkas. Pirmasis, atsiliepęs į klausimą „Kuo galite prisidėti prie Kultūros sostinės renginių“ ir atnešęs planą sakralinės muzikos
festivaliui „Šv. Jono aidai“. Edukacinis vargonų demonstravimas, dekanato chorų
šventė, daugybė sakralinės muzikos koncertų. Visokiausių laimingų ir stebuklingų
atsitiktinumų dėka atsiradę kolektyvai. O už Manto vėl didžiulis būrys vietinių
bažnyčios choristų, vaišinusių atlikėjus, virusių sultinius ir arbatas, spaudžiusių sūrius
ir kantriai laukusių, kol pasibaigs festivalis ir laipteliai prie vargonų vėl bus jų.
Klebonas Edmundas Rinkevičius. Iš pradžių lyg ir pyktelėjęs, kokia jau
mes čia sostinė, jei ir šiukšliname ne mažiau nei kiti, bet tuoj pat patikėjęs, kad
galima keistis, labai prisidėjęs prie projekto. Klebono dėka buvo suorganizuota
talka bažnyčios teritorijoje, klebonas priėmė skulptūrų plenerą po savo stogu, vedžiojo ekskursijas po bažnyčią, savo lėšomis pastatė paminklą Kazimierai Marijai
Kaupaitei, išleido lankstinuką apie Ramygalą ir nė karto atvykusiems nepasigyrė,
kad pats yra ir skulptorius, ir poetas. Būtent klebonas sukvietė visą būrį vienuolių
iš Pažãislio vienuolyno ir net Čikagos, dėl to Ramygalos choristai jau vėlų rudenį
vyko į Pažãislį atsakomojo vizito.
Vitalija ir Jonas Plučiai. Verslininkai, malūno savininkai. Prisidėjo prie
edukacinės programos „Grūdo virsmas“. Apie juos net pasakoti sunku, nes juos
reikia matyti ir girdėti. Žmonės, dirbdami savo darbą, priiminėjo delegacijas
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Ramygaloje įvyko pirmasis pasaulio istorijoje Ožkų grožio konkursas.
Juo ypač rūpinosi Domas Petrulis, LR Seimo narys. 2010 m.
Paminklo, skirto Palaimintosios kazimierietės Marijos Kaupaitės
atminimui, pastatyto Ramygalos bažnyčios klebono Edmundo
Rinkevičiaus lėšomis, šventinimas. Dalyvauja Ramygalos bažnyčios
vargonininkas Mantas Masiokas (pirmasis kairėje), klebonas
Edmundas Rinkevičius (antras kairėje) ir Ramygalos bažnyčios choras
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malūne, kuris veikia jau 80 metų, pasakojo apie jį taip, kad galėtų pavydėti
net profesionalus gidas. Jų sūnus su draugu mugės metu suorganizavo rankinių
girnų malūną ir kvietė žmones pasukti tris kartus, nes pavykusiems tai padaryti
išsipildys norai. Ir tai darė vėlgi be jokio atlygio.
Irena Zubauskienė. Mokytoja, muziejininkė. Ir manau, kad dar nedaug kas
supranta, kad iš visų surinktų lobių ji pati yra pats nuostabiausias dalykas. Ant
jos surinktų istorijos dalių kūrėme projektą, jos Kalendorių muziejus papuošė
seniūnijos ir bibliotekos patalpas, ji rūpinosi nuotraukomis ir parodomis, padėjo
patarimais, visada išlikdama santūri ir tolerantiška. Ir godžiai rinko medžiagą apie
įvykius. Žinau, kad į pagalbą pasitelkė ir dukras.
Laima Kiškienė. Mokytoja. Keramikė. Klubo „Savos erdvės“ įkūrėja. Ji už
katino ašaras suorganizavo keramikų stovyklą – plenerą „Šilti delnai“. Dalyvavo
su visa kompanija mugėse ir nuostabiai nutapė Ramygalos žemėlapį ant autobusų
stotelės sienos. Ir vėl už jos – būrys žmonių. Sūnus Tautvydas dalyvavo skulptorių plenere, jo skulptūra papuošė miesto parką. Nors Laima sakė, kad esu turbūt
išprotėjusi, nes tiek dirbti negalima, ji pati buvo nė kiek ne mažesnė pamišėlė.
Nijolė Ambutienė. Verslininkė. Kavinės „Nija“ savininkė. Kiek kartų ji
vaišino svečius, net ir nežinau. Dar pradžioje, kai neturėjome lėšų, o renginiai
jau vyko, nedrąsiai nuėjau paprašyti, kad kiek galima pigiau pavaišintų mūsų
svečius. Kai po renginio nuėjau sąskaitos, ji tik mostelėjo ranka: „Nesuk galvos,
sakyk, kada tik reikės, padėsiu.“ Iš tokių renginių verslininkai turi uždirbti, Nijolė
neuždirbo nieko. Prisidėjo prie bažnyčios vos ne visų vaišių, suorganizavo kulinarinio paveldo degustaciją. Kai pamačiau, kas guli ant stalo, net apstulbau, o ji
ramiai vaišino visus norinčius. Ir vėl būrys žmonių, puikus „Nijos“ kolektyvas,
ir vakarojęs, ir anksčiausiai kėlęsis dėl mūsų.
Valdas Chirv. Seniūnas. Niekaip negalėjęs patikėti, kad galime laimėti, bet
ištvermingai tempęs ir atlaikęs mūsų svaičiojimus, taip džiaugėsi laimėjimu, kad
kartais galvoju, jog nubraukė ir džiaugsmo ašarą. Paprastai valdžia nebūna populiarumo viršūnėje, bet man Valdas Chirv visada išliks žmogumi iš didžiosios raidės.
Nuvežti, surasti, paklausti, paprašyti, užtarti dieną ar naktį nekilo nė mažiausios
abejonės, kad padarys. Seniūnas pakabino užrašus ant kelio ženklų „Ramygala –
Lietuvos kultūros sostinė 2010“. Žinau, kad turėjo daug vargo su leidimu.
Rytas Papšys. Pašilių stumbryno darbuotojas ir gyventojas. Dovanojo skulptūroms ąžuolą, padėjo organizuoti žygį per pelkes, aktyviai dalyvavo renginiuose.
Už jo būrys žmonių, pjovusių ąžuolus, gabenusių savo technika. Beje, pirmoji
ąžuolą pasiūlė Nijolė Krisiūnienė, bet negalėjome paimti, nes buvo šlapia. Sakė,
liks kitam kartui.
Angelė Kraujelienė. UAB „Jokana“ savininkė. Kai tik reikėjo, gėlių visada
gavome. Nesvarbu, ar penkių, ar penkiasdešimt. O žinau, kad verslas sekasi
sunkiai, bet vis tiek – „Sakyk, visada padėsiu.“
Algis Adašiūnas. Gimnazijos direktorius. Dar prieš rašant projektą užsukome
pas direktorių. Išgirdęs apie tokius ambicingus planus, patarė neapsigaudinėti.
Pokalbis paliko slogų įspūdį. Ir vis tiek negaliu sakyti, kad neprisidėjo. Gimnazijos
renginio metu paskelbė, kad Ramygala – Kultūros sostinė, nuoširdžiai tuo džiaugėsi,
visada padėjo aparatūra, skolino stalus. Jau numatytą renginį, skirtą aktoriaus,
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bardo Sauliaus Mykolaičio atminimui, jo sutikimu įtraukėme į Kultūros sostinės
renginius. Pinigų tam nebuvo, gimnazija organizavo savo lėšomis. Ne viskas vyko
sklandžiai, bet tai greičiausiai buvo mano kaltė, kad nesugebėjau rasti sąlyčio taškų.
Valdas Urbonas. Buvusio „Aušros“ kino teatro ir sagų namuko savininkas. Gražus, bet nušiuręs „Aušros“ pastatas miesto centre badė akis. Investuoti
į jį reikėjo daug. Ką galima tokiame mažame mieste veikti, turint tokį pastatą,
sunku sugalvoti. O iš kultūros neuždirbsi. Buvome numatę tame pastate vykdyti meno projektą „Aušra“, Valdas sutiko įsileisti. Bet nuostabiausia, kad tiesiog
per tris paras pastatas pasikeitė. Urbonas jį perdažė, „nes Kultūros sostinės vardas
įpareigoja“. „Aušroje“ demonstravome filmus, eksponavome parodą. Gaila, kad,
mano supratimu, dėl kvailumo neįvyko numatytas meno projektas. Ir labai gėda
prieš menininką Vytautą Viržbicką ir jo komandą. Tas žmogus labai stengėsi dėl
Ramygalos, nors pats panevėžietis. Jo kurta skulptūra papuošė Pašilių stumbryną.
Gintas Čiplys. Ūkininkas. Su bendruomenės pirmininke Rasa Maroziene
ir bendruomenės tarybos nare Sigute Peleckaite nuvažiavome prašyti pagalbos
tvarkant parką. Labai norėjome užpilti tuos betono kubilus. Žiema ūkininkams
buvo sunki, iššalo arba iššuto dauguma pasėlių. O mes pinigų neturime, padėti
negalime, bet įžūlumo užteko paprašyti pagalbos. Gintas net nemirktelėjo, pasakė, kad reikia daryti greitai, nes paskui bus sėja. Grįždamos dar užsukome pas
Grakauskus. Tie vyrai savo technika ir dar su keliais draugais užpylė duobę. Pas
Gintą valgiau patį skaniausią savo gyvenime tortą. Jų sodyba tiesiog nuostabi,
o vaikai tokie, kokių galėtų pavydėti kiekvienas.
Rasa Marozienė. Ramygalos-Garuckų bendruomenės pirmininkė. Ji dalyvavo
nuo pat pradžių. Ir labai didžiavosi, kad būtent Ramygala gavo teisę teikti projektą.
Jos palaikymas buvo didžiulė parama ir leido patikėti, kad viską darome teisingai.
Neseniai išrinkta pirmininke, ji turėjo daug darbo, bet visada rasdavo laiko. Didelę
dalį žmonių suorganizavo. Aš nežinau pavardžių moterų, sodinusių gėlynus, visų
talkinusių ūkininkų. Už Rasos Marozienės stovėjo didelė bendruomenė ir puiki
jos šeima. „Vasaros vario audros“ metu bendruomenė sukvietė vietinius amatininkus, menininkus mugėn. Bendruomenės narės ir gimnazijos socialinės darbuotojos
Aušrytės Volkovienės iniciatyva maža lūšnelė pasipuošė sagomis. Į sagų rinkimą
įsitraukė būrys moterų.
Rapolas Dangveckas. Tinklalapio www.ramygala.lt savininkas ir įkūrėjas.
Rapolo turbūt nematė niekas, nedaug žino, kaip jis atrodo, bet visa mūsų Kultūros sostinės informacija keliavo pas jį. Žinau, kad Rapolas labai užsiėmęs, dirba
atsakingą darbą, augina mažą vaiką, padeda žmonai rūpintis verslu, bet laiko
tinklalapiui rasdavo. Naktimis rašydama laiškus matydavau, kad ir Rapolas kažką
kuria internete. Net ir dabar nesuvokiu, kaip jis susigaudė pačioje pradžioje, nes
siuntėme jam chaosą, informacija keitėsi, ir kartais atrodė, kad jis anksčiau už
mus suredaguodavo tekstą.
Žaneta Dangveckienė. Rapolo mama, vienintelio knygyno rajone savininkė.
Ji padėdavo tekstais, renginių skelbimais apsiklijuodavo knygyno langus, skleidė
žinią žmonėms ir išklausydavo visus mano skundus.
Virginija Basijokienė. Kirpėja. Nemokamai darė šukuosenas meno vadovams.
Saviveiklininkė, aktyvistė ir nuostabus žmogus.
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Aušra ir Arūnas Želniai. Padėjo transportu, sausainiais. Aušra saviveiklininkė. Turgelyje platindavo informaciją.
Virmantas Kondratas ir jo „Senų bičiulių“ kompanija. Muzikantas, alaus
baro savininkas. Aktyviai dalyvavo renginiuose, padėjo aparatūra, alumi. Labai daug
prisidėjo prie Gatvės muzikos dienos. Alaus baras Ramygaloje – vienas gražiausių
ir tvarkingiausių Lietuvoje. Jame vyksta šaškių turnyrai. Virš baro įrengta studija.
Rimantas Mecenavičius, verslininkas. Rėmė renginius, po visą Lietuvą ieškojo tinkamų dažų istorijos puslapiams, girliandų eglutei.
Marytė Čeponienė, Vladislava Šegamogienė. Bibliotekininkės. Sunku net
pasakyti, kokį palaikymą iš jų jaučiau. Be literatūros, lankstinukų, pasiūlymų,
reklamos, visada gaudavau ir puodelį arbatos.
Gitana ir Albinas Janioniai. Gitana atėjo ir pasakė, kad Albino pusbrolis,
aktorius Darius Petkevičius, didžiuojasi savo šaknimis iš Ramygalos ir gali vesti
kokį nors renginį. Ramygalos miesto gimtadienio šventę ir Ožkų paradą vedė
būtent Darius. Albinas dirbo gaisrinėje ir net per savo poilsio dieną lėkė į darbą,
kad pavyktų suorganizuoti renginį „Jie mus saugo“. Gaila, bet paskutinę minutę
paaiškėjo, kad nepateksime į stadioną. Tai dar vienas nenusisekęs dalykas.
Inga Pažarskienė, Kęstutis Dangveckas, Gražina Švilpaitė, Laima Chirv.
Seniūnijos darbuotojai, taip pat didžiuliai entuziastai ir palaikytojai.
Sigitas Čiplys. Nuolatinis rėmėjas, per „Vario audros“ koncertą kolektyvus
ir miestelėnus vaišino ledais.
Domas Petrulis. Šį žmogų pažįstu seniai, užsikrėtęs socialdemokratinėmis
idėjomis, keliauja po visą pasaulį. Jis buvo pirmas žmogus, visiškai pašalinis,
atvykęs į laboratoriją „Keisk“. Pasigavęs Ožkų parado idėją jis išvystė ją iki
neįsivaizduojamo lygio. Būtent Domas Petrulis pritraukė didžiausius rėmėjus, sukūrė atskirą tinklalapį www.ožkuparadas.lt, derino daugybę reikalų, susijusių su
miesto švente. Jis pasirūpino ir skardos lapų, ant kurių vėliau kūriau Ramygalos
istorijos metraštį.
Pasvalio gatvės bendruomenė. Po straipsnio laikraštyje „Valstietis“ paskambino moteris ir prisistatė esanti Pasvalio gatvės bendruomenės pirmininkė,
norinti ramygaliečius pasveikinti su titulu. Ji pasisiūlė padovanoti jų pačių išaustą
kilimą su Ramygalos herbu ir surengti bendruomenės narių austų kilimų parodą.
Tie kilimai papuošė „Aušros“ sienas ir buvo eksponuojami per visą Ramygalos
gimtadienio šventę.
Rasutė Ragelienė. Ji panoro savo sumanytą tarptautinį folkloro festivalį
IŠAUSIM MARGĄ DRAUGYSTĖS RAŠTĄ – 2010 atvežti į Ramygalą. Jos dėka
gyventojai galėjo pamatyti ir Latvijos, ir Italijos atlikėjus.
Dalius Dirsė. Naujamiestietis. Skulptorius, metų mokytojas. Jo vadovaujamo
plenero metu buvo sukurti darbai, kurie papuošė Ramygalą.
Rolandas Daugėla. Sostinės metu buvo visokiausių netikėtų sutapimų ir
nutikimų, daugybė žmonių ir atlikėjų atsirasdavo tiesiog iš niekur. Taip netyčia
atsirado ir Rolandas Daugėla su savo nuostabiu choru. Kai sakralinės muzikos
festivaliui ieškojome atlikėjų, Karolina Raziūnienė pasiūlė paskambinti jos buvusiam dėstytojui, gal kartais sutiktų pas mus atvykti. Paskambinau, ir paaiškėjo,
kad visai neseniai jų kolektyvas važiavo pro Ramygalą ir, pamatę naktį apšviestą
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bažnyčią, nustebo, kad nežino, kokia čia vieta, čia nėra buvę. Mūsų kvietimas
juos labai nudžiugino ir net turėdami kruopščiai suplanuotą koncertų grafiką, jie
sugebėjo rasti laiko atvykti į Ramygalą.
Bistrampolio komanda. Kultūros sostinės projektas leido „Bistrampolio
festivaliui“ pasiekti milžinišką mastą. Gražus bendradarbiavimas davė vaisių ir
naudos abiem pusėms. Mes turėjome vasaros rezidenciją, o dvaras – gausybę
lankytojų ir fantastiškas skulptūras sukilėliams atminti.
Viso projekto metu jautėme palaikymą ir didžiulį Panevėžio rajono mero
Povilo Žagunio ir administracijos direktoriaus Vitalijaus Žiurlio domėjimąsi. Kartu
su mumis Kultūros sostinės keliu ėjo ir rajono savaitraštis „Tėvynė“.
Labai sunku būtų visus išvardyti, kartais atrodydavo, kad tas procesas jau
vyksta pats, niekieno nevaldomas. Liko daug nepaminėtų, epizodiškai prisidėjusių žmonių.

Darbuotojai
Kantriausi, ištikimiausi kolegos. Tuo metu Kultūros centre dirbo 10 žmonių. Meno vadovai Lina ir Kęstutis Veršeliai, Karolina ir Laimutis Raziūnai,
Gintautė Lauciutė, Lijana Nevulytė, Daniūnų padalinio vadovė Irena Živilienė,
buhalterė Audronija Jagminienė, valytoja Marija Klimašauskienė ir aš, Loreta
Kubiliūnienė, šio straipsnio autorė. Šie žmonės buvo kuo tik reikėjo – ir krovėjais, ir menininkais, ir valytojais, ir vadybininkais, ir virėjais, ir vairuotojais.
Dabar suprantu, kad buvome labai gera komanda, nes beveik viskas įvykdavo
nepastebimai, sklandžiai, be matomo streso.
Reikėjo ne tik renginius organizuoti, bet ir vadovauti savo kolektyvams. Ir tai
jiems puikiai sekėsi. Laimutis tuo metu vadovavo varinių pučiamųjų instrumentų
orkestrui „Ąžuoliukai“. Tapus Kultūros sostine šis orkestras vienbalsiu pritarimu
pasivadino senuoju Ramygalos pavadinimu ir tapo orkestru „Remangalen“. Nors
kolektyvas nebuvo labai didelis, o ir nariai nedidukai, jis puikiai dalyvavo renginiuose. Orkestro nariai jautė tokią atsakomybę, kad sugebėjo dalyvauti keliuose
renginiuose ir be vadovo.
Karolina vadovavo vaikų vokaliniam ansambliui „Puriena“, kartu su manimi
teatro studijai ir buvo parodų koordinatorė. Man išėjus iš Kultūros centro, teatro
kolektyvo nebeliko, bet puikus vokalinio ansamblio kolektyvas dar ir dabar skina
laurus. O apie vadovę sunku parašyti trumpai. Nepaprasto šiltumo, darbštumo
ir atsakomybės derinys. Į darbą jie atvažiuodavo kartu su dogu ir kalyte Stela,
kuriuos mylėjo visi vaikai. Karolinos žodžiai „Neturiu ką pasakyti“, ištarti kvailiausiose situacijose, visada pralinksmindavo ir leisdavo susikoncentruoti.
Gintautė Lauciutė-Bakanavičienė vadovavo senjorų kapelai „Senoliai“ ir
mokė dainuoti kelias mergaites. Kartais jos neatsakingumas erzindavo, bet būtent
Gintautę galėjai mesti į nenumatytas situacijas, ir ji kažkaip sugebėdavo viską
užkamšyti. Labai dažnai pagalbon veždavosi sužadėtinį, vėliau tapusį sutuoktiniu,
Vaidą Bakanavičių. Na, o apie kapelą reikėtų rašyti atskirą knygą. Šioje kapeloje
grojo visi gerokai pensinį amžių perkopę, dauguma neįgalūs žmonės, bet būtent
iš jų sėmiausi energijos ir stiprybės. Jų vaikai juokdavosi, jog tėveliai serga visą
laiką, išskyrus repeticijas ir koncertus.
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Lijana Nevulytė. Pas mus dirbo visai neseniai. Vadovavo ilgamečiam moterų
ansambliui, vėliau pasivadinusiam „Aušra“. Prieš tai ansambliui vadovavo Edita
Sargautytė, vėliau atvedusi vietoj savęs Vaidą Nevulienę. Būtent Vaida paruošė
kolektyvą Lietuvos tūkstantmečio dainų šventei, o vėliau išėjusi auginti dukrytės į savo vietą pasiūlė Lijaną. Apie ją galiu pasakyti tik daug gerų žodžių. Jai
vadovaujant ansamblis gavo II kategoriją „Sidabrinių balsų“ konkurse. Tai labai
aukštas įvertinimas mėgėjų kolektyvui. O kolektyvo narės buvo pačios geriausios
draugės, palaikytojos ir patarėjos. Jos iš savęs reikalaudavo daug daugiau, nei
mes tikėdavomės.
Lina Veršelienė vadovavo Daniūnų padalinio vokaliniam ansambliui, tautinių
ir linijinių šokių kolektyvams. Nors tuo metu buvo silpnos sveikatos, sugebėdavo
išlaikyti puikią kolektyvų nuotaiką ir pritraukti naujų žmonių. Linijinių šokių
kolektyvas tiesiog per dieną tapo populiarus.
Kęstutis Veršelis vadovavo Daniūnų kapelai „Rykštė“. Tuo metu ji buvo ant
bangos, įvairiausių respublikinių konkursų laimėtoja, visų geidžiama ir kviečiama. Kęstutis Veršelis puikiai vedė renginius, edukacines programas, o jo pokalbių telefonu ir dabar pasiilgstu. Beje, jo kapeloje grojo ir jo žmona, ir Laimutis
Raziūnas.
Irena Živilienė. Būtent ji sugebėdavo mūsų chaotišką „minčių lietų“ sudėlioti
į lentynas ir parašyti scenarijų. Ji buvo daugybės sumanymų iniciatorė ir dešinioji ranka ūkiniams reikalams. Jos teatro kolektyvas – nuostabi gauja, pastačiusi
spektaklį, nenusileidžiantį profesionalams „Motinos laukė sūnų“, pravirkdžiusį ne
vieną žiūrovą.
Audronija Jagminienė, buhalterė. Buhalterės Kultūros centruose turi tik
pusę etato, o dažnai dirba ir naktimis. Didžiulį papildomą krūvį turėjusi Audronė
Jagminienė kažkaip atlaikė ir susitvarkė su visais sunkiais darbais.
Marija Klimašauskienė. Valytoja. Pareigos tik valytojos, bet tai buvo daug
daugiau. Ar dieną, ar naktį Marija visada būdavo, kai tik jos pagalbos reikėjo.
Projekto garsinimas, skelbimų kabinimas, kavos virimas ir amžinos mūsų sukeltos netvarkos tvarkymas. O kur dar darbas drabužinėje! Mariją labai mėgo visi
už jos atvirumą.
Tais metais rajono savaitraštis paskelbė konkursą „Tėvynės šviesulys“. Buvau
viena iš nominančių kultūros sričiai atstovaujančių žmonių. Už labiausiai vertą
tokio vardo balsavo rajono žmonės. Nominantai buvo tikrai stiprūs ir daug metų
atidavę kultūrai. Tai, kad šį apdovanojimą gavau aš, yra viso mano darbuotojų
kolektyvo, šeimos ir daugybės žmonių nuopelnas. Tai pati brangiausia ir didžiausia
pagarba mūsų darbui.
Vėliau Kultūros centrui vadovauti grįžo iš vaiko priežiūros atostogų Inga
Pečeliūnienė. Dirbau Kultūros skyriaus vyr. specialiste projekto laikotarpiui ir
kuravau visus renginius, vykusius ne Kultūros centre. Vis dėlto direktorė Inga
Pečeliūnienė atliko didžiulį darbą tvarkydama dokumentus. Tai atimdavo daugybę
laiko. Projektas „Ramygala – Lietuvos kultūros sostinė“ buvo įvykdytas. Atsiskaitymas buvo geras, ir tai jau Ingos Pečeliūnienės nuopelnas.
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Pabaiga
2010 metai buvo išbandymas visai Ramygalai. Ir ji tą išbandymą garbingai
išlaikė. Ramygaliečiai dar kartą įrodė, ką jau ne kartą buvo padarę istorijos tėkmėje, kad reikalui esant gali susikaupti, sueiti ir kartu padaryti didžiulius darbus.
Žemai jiems visiems lenkiuosi.
Projekto balsas – Regimantas Adomaitis.
Projekto globėjas – Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis.
Projekto jėga – Ramygalos miesto bendruomenė ir Lietuvos kūrėjai.
Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
Pagrindinis partneris – Bistrampolio dvaras.
Projekto vadovas – Remigijus Vilys.
Projekto koordinatorė – Loreta Kubiliūnienė.
Kultūros ministerija, skirdama šiam projektui finansavimą, neapsiriko. Projekto tikslas buvo pasiektas su kaupu.
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Ramygalą išgarsino „Ožkų paradas“
Domas Petrulis

Pånevėžio rajonas ir apskritai Lietuvos kaimas šiais laikais yra mažai
kam įdomus, nes vyrauja nusistovėjusi nuostata: kaimas niekuo mūsų nenustebins. Tačiau tai, kad Panevėžio
rajono miestelis Ramôgala nustebino
pasaulį, – puikus įrodymas, jog visur
vyksta kultūrinis gyvenimas, visur įgyvendinamos unikalios idėjos.
Visi aplinkiniai nuo seno žino,
kad Ramygala – ožkų kraštas. Tačiau
mažai kas yra girdėję, kad iš tikrų- Mis Ožka 2010 (Gražuolytė iš Kauno r.).
jų Ramygalos ožkos – visai ne ožkos. V. Martišauskaitės nuotr.
Taip seniau čia buvo vadinami maži
arkliukai. Šio krašto gyventojai juos laikė, kad būtų lengviau bristi per aplink
plytinčias pelkes, kuriose didesni arkliai būtų tiesiog įklimpę. Pasakojama, kad
kai ramygaliečiai važiuodavo į Pånevėžio, Ka÷no ar Kėdãinių turgus, žmonės
juokdavosi ir jų mažus arkliukus vadindavo ožkomis.
2010 m. Ramygalai tapus Lietuvos kultūros sostine, imta svarstyti, kuo šis
miestas galėtų sudominti ir pritraukti žmones. Buvo siūloma įvairių variantų, tačiau
originaliausias pasirodė vienos ramygalietės pasakojimas, kad Ramygala nuo seno
garsėjo ožkomis. Taip kilo idėja suorganizuoti teatralizuotą ožkų paradą-konkursą
Mis ožka. Organizatoriais tapo labdaros ir paramos fondas Nebūk abejingas ir tuometis jo prezidentas Domas Petrulis, dabar Seimo narys (šio straipsnio autorius).
Organizuojant renginį laukė daug iššūkių: bemiegės naktys, rėmėjų paieškos,
konsultacijos su viešųjų ryšių specialistais, didelė atsakomybė. Kadangi tuo metu
Ramygaloje buvo auginama nedaug ožkų, į renginį nutarta sukviesti ožkas iš
visos Lietuvos. Buvo paruošta programa, numatyti reikalavimai, ožkų šeimininkai
sėkmingai registravosi į konkursą. Per Lietuvos televizijas bei radiją į unikalią
Ožkų paroda –
konkurso MIS
OŽKA skelbimas.
Iš asm. archyvo
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šventę visus kvietė legendinis Lietuvos aktorius Regimantas Adomaitis. Kviesliu
vietos žiniasklaidoje tapo Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorius Darius
Petkevičius. Net per LNK televizijos kanalą laidoje Kakadu buvo parodytas reportažas, būsimos pretendentės pristatytos į renginį Mis ožka. Fondo Nebūk abejingas
prezidentas D. Petrulis kviesdamas į renginį sakė:
„Šią savaitę viso pasaulio žmonės sugužėjo į Pamploną stebėti bulių bėgimo šventės,
išgarsintos žymaus rašytojo Ernesto Hemingvėjaus, tačiau mes turime ne ką prastesnį
renginį. Laikas atsigręžti į savo šaknis, kultūros paveldą ir garsinti jį visame pasaulyje,
nes mūsų Lietuvos ožkos ne ką prastesnės nei Hemingvėjaus buliai.“
2010 m. liepos 5 d. Ramygalos miesto gimtadienio šventės metu ir įvyko
šie unikalūs, Lietuvoje dar nematyti Mis ožka 2010 rinkimai. Renginys sulaukė
neregėto dėmesio – šventėje dalyvavo apie 3 tūkst. žmonių. Susirinkę žmonės norėjo išvysti kažką neįprasto, dar neregėto. Atvykusių svečių šventės organizatoriai
nenuvylė ir surengė puikią šventę, kuri sulaukė didelio dėmesio ir iš žiniasklaidos
atstovų. Ožkų pasirodymais susidomėjo ne tik šalies, bet ir užsienio žiniasklaida.
Renginys buvo pristatytas per BBC kanalą. Visus stebino toks neįprastas reginys,
žavėjo kaspinais ir suknelėmis grožio konkursui išpuoštos ožkos.
Autoritetinga komisija, atsižvelgdama į Lietuvos ožkų asociacijos prezidentės rekomendacijas, vertino ožkų išvaizdą. Kadangi tai buvo ir grožio konkursas,
ožkos privalėjo būti pasipuošusios, pasidabinusios prašmatniais drabužiais. Joms
neužteko vien pasivaikščioti. Laukė ir nelengvi išbandymai: reikėjo užlipti ant
pakylos, šokti per barjerą ir net, perėjus per dažus, piešti, būti pasipuošusiomis
ir pasiruošusiomis sužavėti žiūrovus.
Pati ožkiausia ožkytė, kuri savo grožiu ir spindesiu sužavėjo visus parado
žiūrovus ir taip sukėlė savo konkurenčių pavydą, pelnė teisę vadintis Mis ožka
2010. Ja tapo ožka Gražuolytė iš Ka÷no rajono.
Apdovanotos buvo visos dalyvės, kurios suspindėjo ant podiumo. Ožkytė,
kurios eisena parade suintrigavo netikėta forma bei originalumu, džiaugėsi Mis
idėjos titulu. Jį pelnė ožka Pakalnutė iš Kaišiadoriÿ rajono. Neliko neapdovanota
ir dalyvė, kuri savo užsispyrimu ir tvirtu charakteriu apgynė tikrąjį ožkos vardą.
Ši aikštinga gražuolė ožka Tetulytė iš Ramygalos laimėjo Mis charakterio titulą.
Nepamirštos liko ir kitos išpuoštos, išdailintos eisenos dalyvės: raudonais
karoliais ir auskarais visus sužavėjusi Marceliukė iš Pånevėžio rajono Bãrklainių,
savo kerinčiai ilgomis kojomis bei karalienės eisena pavergusi žiūrovus, atsiėmė
Mis elegancijos nominaciją.
Parado dalyvės su savo šeimininkais vienai dienai buvo tapusios labiausiai fotografuojamomis įžymybėmis. O viena laimingoji, nuotraukose atrodanti
ne prasčiau nei pasaulinio lygio žvaigždės, ožka Bertalytė iš Nemenčínės, tapo
Mis foto.
Ožkytės, turinčios neįprastų gabumų ar talentų, turėjo juos pademonstruoti.
Visus sužavėjusi talentingoji atsiėmė Mis talento nominaciją. Ji, pasirodo, moka
bučiuotis, numirti, kalbėti ir visokių triukų. Deja, ji turi žalingų įpročių – labai
mėgsta alų. Tai ožka Pakalnutė iš Kaišiadorių rajono Papa»čių seniūnijos.
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Visų žiūrovų simpatijas pavergė ir Mis publikos nominaciją namo parsinešė
juodakailė gražuolė Naomė iš Ramygalos, padabinta raudonu kaspinu ant sidabro
spalvos pavadėlio.
Ožkų parade dalyvavo ir ožys Stepanas iš Ramygalos. Jis buvo apdovanotas už nuopelnus ožkų populiacijai Ramygaloje. Mat vos ne visos ramygalietės
ožkos – Stepano darbo vaisiai.
Dvejus metus iš eilės Ramygaloje rinkus gražiausią ožką, 2012 m. vykusių
Londono olimpinių žaidynių proga buvo surengta Ožkų olimpiada. Renginys tradiciškai vyko minint Ramygalos gimtadienį. 2012 m. birželio 23 d. netradicinėje
olimpiadoje, jėgų ir valios išbandymų metu, ožkos varžėsi įvairiose rungtyse.
Ožkų futbolas, sprintas, gimnastika ir kitos intriguojančios rungtys žavėjo renginio
svečius. Nors tai jau ir nebuvo grožio konkursas, visos ožkytės buvo tradiciškai
išpuoštos.
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Ramygaliečių klubo „Žarčių liepsnelės“
istorija
Vincas Šidlauskas

Ramôgaloje, kaip ir daugelyje tokių miestelių Lietuvoje, yra apie 3 000 gyventojų, dauguma jų verčiasi žemės ūkio darbais. Yra stambesnių ūkių, vidutinių ir mažesnių. Tačiau iš savo darbo ūkyje užsidirbama tik pragyvenimui. Iki
sovietų okupacijos Ramygala buvo valsčius. Jame buvo keletas malūnų, Pieno
supirkimo punktas, mokykla, kelios parduotuvės ir bažnyčia. Daugiau jokių įdomybių nebuvo. Žmonės dirbo, mylėjo, draugavo, mokėsi, ruošdavo vakarones ir
švęsdavo šventes. Šviesiausi žmonės buvo gimnazijos direktorius, vaistininkas,
viršaitis, policijos viršininkas ir klebonas. Todėl ir didesnių kultūrinių rungčių
nebuvo. Pavasarininkų, šaulių, skautų, gaisrininkų draugijos kartais surengdavo
gegužinių, valstybinių švenčių minėjimus mieste ar kur nors gamtoje. Gyvenimas
visiems nebuvo lengvas. Dažnam trūko lėšų maistui, drabužiams, vaistams, kitiems
poreikiams. Bet nepatenkintų žmonių, kaip dabar, buvo labai mažai.
Sovietinė okupacija 1941 m. viską apvertė aukštyn kojomis. Sunaikinti dvarai, atimta iš stambesnių ūkininkų žemė, kitas turtas, sukiršinta daug žmonių.
Įsivyravo neapykanta. 1941 m. birželio 14 d. tremtis įrodė, ko siekia okupantai.
Po šio okupanto atėjo kitas, taip pat nelabai mums draugiškas, nes norėjo kuo
daugiau iš mūsų išsireikalauti mokesčių, žemės ūkio produktų. Kilo nepasitenkinimas. Bet po trejų vokiečių okupacijos metų, 1944-aisiais, vėl grįžo sovietų
okupacija, su visomis baisybėmis: trėmimais, žudynėmis, žmonių persekiojimu,
įtarinėjimu. Tokiomis sąlygomis mums teko gyventi iki 1988 m., kai visa Lietuva
pradėjo vaduotis iš okupanto replių. Lietuvos Sąjūdis pažadino visus iš 50 metų
priespaudos. Šis pakilimas parodė, kad tauta reikalui esant gali tapti vieninga ir
nugalėti visus sunkumus. Dėl to ir Ramygaloje buvo įkurtas Kraštiečių klubas, o
jam vadovauti išrinkta aktyvi ramygalietė Birutė Gritėnaitė-Mikėnienė, kurios visus
veiksmus ir iniciatyvą rėmė buvę aukšti sovietų valdžios pareigūnai. Mūsų mieste
didžiausias jos rėmėjas buvo Ramygalos kolūkio pirmininkas Virmantas Velikonis.
Iš Vilniaus parvykusi Birutė Gritėnaitė visuose susirinkimuose būdavo maloniai
sutinkama ir gerbiama. Už tai Birutė atsidėkodavo jos rėmėjams pataikavimu.
Mums, paprastiems žmonėms, nepatiko toks jos elgesys. Pradėjome kelti klausimą
visuomenės sueigose, kad reikia įkurti Ramygaliečių klubą su centru vietoje.
Didysis visuomenės pakilimas 1988 m., po visų mitingų Vilniuje, atvėrė
galimybes sukurti ir pas mus Sąjūdžio grupę. Mums tai buvo sunkus darbas, nes
vietinė sovietinė valdžia darė įvairias pinkles, kliudė mums susitelkti, burtis į
aktyvesnius būrelius. Bet vieną kartą buvo sušauktas visuotinis visuomenės narių
susirinkimas, – turėjome įkurti Lietuvos Sąjūdžio Ramygalos skyriaus grupę. Tokius
susirinkimus visuomet vesdavo sovietinės valdžios atstovai, kurie į Sąjūdžio grupę
rinko tik jiems lojalius kandidatus, o mūsų pasiūlytieji nesulaukdavo paramos.
Į mūsų siūlymą įtraukti mūsų aktyvius Sąjūdžio rėmėjus nebuvo atkreiptas dėmesys.
Todėl pirmąją Sąjūdžio grupę sudarė tik buvę komunistai, įtakingi valdininkai ar
jiems pritariantieji. Bet toks Sąjūdis negalėjo tinkamai veikti, nes neturėjo visuo1071
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menės paramos. Dėl to mūsų miesto Sąjūdžio rėmėjų grupėje subrendo mintis,
kad būtina atsisakyti Ramygalos kraštiečių klubo veiklos ir sukurti Ramygaliečių
klubą su centru vietoje.
Tuo klausimu Lietuvos Sąjūdžio Ramygalos grupė, remiama Tėvynės sąjungos
(konservatorių), surengė 1994 m. spalio 9 d. išplėstinį posėdį (protokolas Nr. 18),
kuriame 3-iu darbotvarkės klausimu pasisakęs Sąjūdžio grupės sekretorius Vincas
Šidlauskas pažymėjo, kad būtina sudaryti ir įkurti Ramygaliečių klubą, nes Kraštiečių klubas, mirus jo vadovei Birutei Gritėnaitei, liko neveiklus. Be to, šio klubo
centras buvo Vilniuje, o visus reikalus ir problemas reikia spręsti vietoje. Todėl
jis pasiūlė įkurti Ramygaliečių klubą, kuris rūpintųsi visais klausimais. Į klubo
narius buvo pasiūlyti: Irena Zubauskienė, mokytoja; Bronė Bacevičienė, mokytoja;
Pranė Stanišauskienė, mokytoja; Bronė Matulytė, pensininkė; Erika Baltuškaitė,
knygyno vedėja; Janina Petravičienė, mokytoja.
Mokytoja Irena Zubauskienė pasiūlė įtraukti ir Vincą Šidlauską. Visų įtrauktų
į Ramygaliečių klubą asmenų sąrašas buvo pateiktas balsuoti. Nė vienas kandidatas nesulaukė prieštaravimų.
Kiti Sąjūdžio nariai pareiškė nuomonę, kad šio klubo veiklą reikia išplėsti visoje Respublikoje. Išrinktiems klubo nariams pasiūlyta išsirinkti klubo vadovą ar pirmininką, sekretorių, sudaryti veiklos planą, paruošti įstatus, įregistruoti klubo veiklą rajono savivaldybėje. Nutarta ieškoti rėmėjų, atidaryti sąskaitą banke, sudaryti
revizijos komisiją. Po šio susirinkimo išrinkti Ramygaliečių klubo nariai pradėjo
spręsti įvairius klausimus, organizavo sueigas, rengė Lietuvos švenčių minėjimus.
1995 m. balandžio 27 d. sušaukiamas pirmasis Ramygaliečių klubo narių išplėstinis posėdis (protokolas Nr. 1), kur buvo svarstomas klausimas dėl visuomenės
įtraukimo į numatytą Sąjūdžio alėjos įrengimo darbą Ramygalos mieste. Susirinkimą
vedė klubo sekretorius V. Šidlauskas, sekretorė buvo Irena Zubauskienė. V. Šidlauskas pažymėjo, kad Ramygaliečių klubas numatė įamžinti Ramygalos mieste
Lietuvos Sąjūdžio vardą. 1995 m. balandžio 28 d. numatyta surengti talką, kurios
metu bus apsodintos pakelės nuo Ramygalos į Parko gatvę – 1 km berželiais ir
kaštonų daigais. Mokytoja I. Zubauskienė įsipareigojo pakviesti į talką mokinių ir
mokytoją Žarnauskienę. Nutarta talką organizuoti šventiškai, su vėliavomis. Darbo
pradžia numatyta Laisvės aikštėje, prie paminklo. Čia buvo perskaitytas Ramygalos
miesto savivaldybės nutarimas dėl šios alėjos įrengimo. Nutarta visiems rinktis
10 val. prie paminklo su darbo įrankiais medeliams sodinti.
1995 m. balandžio 28 d. (šeštadienį) oras puikus, saulėta, šilta. Visi susirinko
prie paminklo. Mokytoja Žarnauskienė išrikiavo atvestus moksleivius ratu aplink
paminklą. Už jo iš dviejų pusių stovėjo Sąjūdžio nariai su tautinėmis vėliavomis.
Į visus kreipėsi Ramygaliečių klubo narys V. Šidlauskas. Jis pažymėjo Sąjūdžio
nuopelnus Nepriklausomybės atkūrimo procesui, pasveikino visus atvykusius,
perskaitė miesto Tarybos sprendimą įamžinti Lietuvos Respublikos Sąjūdžio vardą
Ramygalos mieste ir, palinkėjęs sėkmės darbe, žodį suteikė miesto merui, mokytojui Jonui Grucei. Meras pasveikino talkos dalyvius, palinkėjo visiems sėkmės,
tikėdamas, kad ši alėja išliks amžinam atminimui. Po to visi išsirikiavę su vėliavomis žengėme Panevėžio gatve link Parko gatvės pradžios, kur prasidėjo alėjos
sodinimo darbai. Visų nuotaika buvo puiki.
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Buvo apsodinta visa pakelė berželiais ir kaštonų sodinukais – 4 kaštonai,
1 berželis – atstumas 5 m. Visi dirbo iki 15 val.
Ramygaliečių klubas 1995 m. liepos 10 d. sušaukė savanorių susirinkimą,
pasitarimą (protokolas Nr. 2). Jame dalyvavo visi Sąjūdžio klubo nariai. Pasitarime numatyta apsvarstyti V. Šidlausko siūlymą surengti mokytojo, poeto Jono
Graičiūno mirties metinių minėjimą, kitus svarbius klausimus. Pagrindiniu klausimu kalbėjo V. Šidlauskas, kuris pažymėjo, kad 1995 m. rugpjūčio mėn. 1–3 d.
sukanka metai nuo poeto Jono Graičiūno mirties, todėl būtina prisidėti prie
vidurinės mokyklos VII abiturientų laidos ruošiamo minėjimo. Parengti kalbą ir
šį renginį vesti pasiūlyta V. Šidlauskui. Metines numatyta rengti kapinėse, prie
mokytojų Graičiūno, Graičiūnienės ir Kielaitės kapų, atsinešti gėlių, žvakučių,
pasiruošti deklamuoti J. Graičiūno eiles. Visiems klubo nariams buvo siūloma į
šį renginį pakviesti daugiau žmonių, ypač išvykusių iš Ramygalos. Minėjimas
vyko 2005 m. spalio 10 d.
1995 m. rugpjūčio 10 d. buvo minimos mokytojo, poeto, kalinio, tremtinio
Jono Graičiūno mirties metinės. Į renginį suvažiavo daug jo buvusių mokinių,
ypač VII laidos, kurie tą dieną surengė klasės susitikimą.
1996 m. vasario 4 d. vėl buvo sušauktas klubo narių posėdis, svarstytas
V. Šidlausko pasiūlymas surengti poeto J. Graičiūno vardui atminti poezijos konkursą, paruošti konkurso nuostatus. Nutarta skubiai paruošti poezijos konkurso
nuostatus, juos įteikti vidurinės mokyklos direktoriui ir prašyti palaikyti šią idėją.
Nuostatus paruošti rengėsi visi klubo nariai. Išklausius visų nuomones, paruošti
nuostatus buvo siūloma iki 1996 m. vasario 10 d. Ramygaliečių klubas viešai
paskelbė mieste apie šį renginį. Ne kartą buvo lankytasi pas vidurinės mokyklos
direktorių Algirdą Adašiūną.
Ramygaliečių klubas dirbo toliau, buvo organizuojami šventiniai renginiai,
minėjimai. Klubo narys V. Šidlauskas parengė klubo įstatus, juos įregistravo
savivaldybėje, gavo leidimą klubo veiklai; buvo atidaryta klubo banko sąskaita
Kredito unijoje.
1996 m. balandžio 4 d. įvyko klubo valdybos posėdis; buvo aptarti klausimai: Klubo vadovybės rinkimai; Klubo įstatų priėmimas; Vardo klubui suteikimas;
Darbo plano parengimas.
Posėdyje dalyvavo V. Šidlauskas, I. Zubauskienė, Erika
Baltuškaitė, B. Matulytė ir kt. V. Šidlauskas pasiūlė išrinkti
klubo vadovą. Į šias pareigas I. Zubauskienė pasiūlė V. Šid
lauską. V. Šidlauskas pasiūlė išrinkti I. Zubauskienę, bet ši
atsisakė. Visiems pritariant V. Šidlauskas buvo išrinktas Ramygaliečių klubo vadovu, o sekretore – E. Baltuškaitė.
Buvo tvirtinami klubo įstatai, aptartas kiekvienas įstatų
punktas. Svarstytas ir vardo klubui suteikimo klausimas. Klubo
vadovas V. Šidlauskas pasiūlė klubą vadinti „Žarčių liepsnelės“.
Visi šiam vardui pritarė, todėl nuo 1996 m. balandžio 4 d. Ramygaliečių klubo
klubas vadinamas Ramygaliečių klubu „Žarčių liepsnelės“.
„Žarčių liepsnelės“
Klubo veiklą numatoma organizuoti pagal darbo pla vadovas Vincas
ną. Buvo aptariami ir visi kiti klubo veiklos ūkiniai klausi Šidlauskas
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mai: seifo įsigijimas, klubo firminio
blanko parengimas, kreipimasis į visus
ramygaliečius, gyvenančius toliau ir
užsienyje.
1997 m. spalio 24 d. sušauktas
visuotinis klubo narių susirinkimas.
Reikėjo tvirtinti klubo vadovybės nutarimus dėl klubo vadovo pavaduotojo, sekretoriaus ir revizijos komisijos
išrinkimo. Visais balsais ramygaliečių
klubo vadovu patvirtintas V. Šidlauskas, pavaduotoja – I. Zubauskienė, Ramygaliečių klubo „Žarčių liepsnelės“ vėliava
sekretore – E. Baltuškaitė, o revizijos
komisijos nariais išrinkti – J. Marozaitė ir Bronė Bacevičienė. Vienbalsiai patvirtinti
ir įstatai. Klubo vadovas pasiūlė paruošti klubo simboliką: kvadratiniame ovale
išryškėjusios eglių viršūnės, bažnyčios bokštas, ovale užrašas: „Iš praeities tavo
sūnūs te stiprybę semia“. Toks ženklas visiems patiko, numatyta jį įamžinti klubo
vėliavoje. Nuo 1997 m. spalio 24 d. klubas įgijo juridinę galią, todėl ši data laikoma klubo „Žarčių liepsnelės“ gimimo diena.
1998 m. gegužės mėn. klubas ruošėsi Ramygalos vidurinės mokyklos-gimnazijos 80-ųjų metinių minėjimui. Klubo vadovo pavaduotoja I. Zubauskienė
paruošė ir išplatino Kreipimąsi į visus ramygaliečius, gyvenančius kitur. Kreipimesi sakoma:
Tėvužių žemele, suteik tu man galią,
Kad mano giesmelės skambėtų skardžiai,
Pajudintų širdis jaunimo graudžiai,
Į meilę gimtinės palenktų jų valią.
Klubo „Žarčių
liepsnelės“ vadovo
pavaduotoja, mokytoja,
kraštotyrininkė Irena
Zubauskienė
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Povilo Pečeliūno
15-ųjų mirties
metinių minėjimas
Ramygalos
bibliotekoje.
2005 m. kovo 30 d.

Klubo vadovas V. Šidlauskas dalyvavo LR Prezidiumo rinkimuose (2002 01 10)
ir už tai gavo padėką iš prezidento Valdo Adamkaus (V. Šidlauskui teko dalyvauti
organizaciniame ir agitaciniame darbe ir rinkimų komisijoje). 2002 m. vasario 6 d.
klubas organizavo labdaros akciją „Sriubos lėkštė su duona tam, kam ji reikalinga“.
Buvo paruošti specialūs talonai, kuriais naudojosi norintieji.
2005 m. kovo 5 d. klubas Ramygalos bibliotekoje suorganizavo minėjimą,
skirtą kraštiečio poeto, tremtinio, „Kuršių legenda“ vadinamo Povilo Pečeliūno
15-osioms mirties metinėms. Moksleiviai ir klubo vadovas V. Šidlauskas deklamavo jo eiles, muziejaus vadovė I. Zubauskienė supažindino visus su P. Pečeliūno
Klubo nariai formuoja
granito lentas
žuvusių Ramygalos
krašto partizanų
vadams įamžinti
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Ramygalos krašto žuvusių partizanų atminimo šventė prie paminklo
Ramygalos miesto aikštėje. Centre, prie paminklo – klubo pirmininkas
V. Šidlauskas. 2006 05 18

asmenybe ir jo nuopelnais Ramygalos kraštui. Klubas daug prisidėjo prie žuvusių
partizanų vardų įamžinimo granito lentose. Buvo renkamos lėšos, atliekamas ir
fizinis darbas. Šio darbo užbaigimui buvo suruošta didelė šventė, į kurią suvažiavo
daug svečių, žuvusių partizanų giminių, artimieji. Šventė buvo gerai organizuota.
2006 m. gegužės 18 d. klubo iniciatyva buvo pakviesti Lietuvos Seimo ir
Vyriausybės vadovai aplankyti Ramygalą, išklausyti ramygaliečių nuomonę apie
valstybės vadovavimo klaidas, norus. Svečiai buvo sutikti prie Laisvės aikštės
kančių paminklo. Svečiai pagerbė žuvusiųjų atminimą, padėdami gėlių, uždegdami
žvakučių. Vėliau su svečiais bendrauta Kultūros centre. 2008 m. gegužės 11 d.
mirė klubo narė, aktyvi jo rėmėja Pranė Stanišauskienė. Ji organizuotai buvo
palaidota Šilaičių kapinėse.
2008 m. balandžio 18 d. Ramygaloje buvo sodinamas ąžuolynas, skirtas
Lietuvos dvidešimtmečiui. Renginys buvo masinis, atvyko labai daug svečių iš
įvairių Lietuvos vietovių. Dalyviai susirinko prie gimnazijos, nuo jos organizuotai,
lydimi orkestro, žengė į sodinimo vietą už bažnyčios parko ir už jo ribų. Renginys
buvo įspūdingas ir reikšmingas. Klubo nariai taip pat prisidėjo prie šio darbo.
2009 m. gegužės 14 d. klubo iniciatyva suorganizuotas Gedulo ir vilties
dienos minėjimas tremties dienai pažymėti.
2010 m. Ramygalos miestui buvo ypatingi, nes Ramygala buvo paskelbta
Lietuvos kultūros sostine. Vyko įvairūs renginiai, lankėsi daug svečių.
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Ramygalos valsčiaus sakralinių pastatų
ir parapijų trobesių architektūra
Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika
Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas

Šio straipsnio tyrimų tikslas ir uždaviniai – ištirti visų Ramygalos apylinkių
sakralinių pastatų, parapijos trobesių ir smulkiųjų sakralinių statinių architektūrą,
nustatyti urbanistinius ryšius; remiantis archyviniais šaltiniais ir istoriniais duomenimis, ikonografine medžiaga, natūros tyrimais, atlikti objektų formų analizę,
nustatyti jų vertę, atskleisti savitus bruožus; nustatyti išnykusių pastatų stovėjimo
vietas, iš istorinių nuotraukų atkurti jų architektūrą.
Tyrimų metodai: istorinis – ikonografinis, aprašomasis – analitinis, lyginamasis, rekonstrukcinis. Papildomi specifiniai tyrimo metodai: pastatų dokumentavimas ir fotofiksacija.
Esminiai žodžiai: bažnyčia, koplyčia, varpinė, šventorius, parapijos trobesiai.
Ramôgalos valsčius šiaurėje ribojasi su Pånevėžio, rytuose – su Vadõklių, vakaruose – su Krekenavõs,
o pietuose – su Kėdãinių ir Pagiriÿ
valsčiais. Sakraliniai pastatai stovi Ramygaloje, A¹ciškyje, Bãrklainiuose,
¨riškiuose, Truskavojê ir Uli¿nuose. Ramygala, Bãrklainiai, ¨riškiai ir Uli¿nai
yra Pånevėžio, o A¹ciškis ir Truskavâ –
Kėdãinių rajone. Ramygalos miestas
yra vidurinėje buvusio valsčiaus dalyje.
Šiaurinėje valsčiaus teritorijos dalyje
yra Barklainiai ir Ėriškiai, o pietinėje
dalyje – Anciškis ir Truskava. Uliūnai
yra šalia Panevėžio – Ramygalos kelio,
13 km nutolę nuo Panevėžio (tarpukariu
jie priklausė Veµžio, o vėliau – Panevėžio valsčiui; 1 pav.).
Katalikų bažnyčios stovi Ramygaloje, Anciškyje, Ėriškiuose, Truskavoje
ir Uliūnuose; varpinė yra tik Anciškyje.
Kapinių koplyčios stovi Truskavoje ir
Barklainiuose.
Ramygalos valsčiaus sakraliniai
pastatai kompleksiškai netyrinėti. Pagrindiniai leidiniai, kuriuose pateiktos
trumpos istorinės žinios apie Ramygalos apylinkių bažnyčias, yra B. Kviklio

1 pav. Ramygalos valsčiaus plano schema
su tyrinėtų vietovių pavadinimais.
Sudarė Antanas Rupeika
Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2013 12 02,
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų
mokslo darbų komisijos įvertintas 2014 02 03, pirmą
kartą paskelbtas 2016 05 20 elektroninio serialinio
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799
visatekstėje svetainėje www.llt.lt. Straipsnio kodas
elektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT:20161/78-248/HI.
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2 pav. Ramygalos plano schema. Sudarė A. Rupeika

knygos,1 ,,Lietuvos katalikų bažnyčių žinynas“2 ir leidinys ,,Panevėžio vyskupija“3.
Mažiau rašyta apie pastatų architektūrą. Anciškio ir Ramygalos bažnyčios fragmentiškai paminėtos ,,Lietuvos architektūros istorijos“ III tome4. Išnykę mediniai
sakraliniai pastatai: Truskavos bažnyčia, varpinė, koplyčia, Ėriškių bažnyčia ir
varpinė minimi A. Jankevičienės monografijoje5.
Ramygala yra Panevėžio rajone, 25 km nutolusi į pietus nuo Panevėžio.
Miestas yra pripažintas vertingu urbanistikos paveldo objektu. 1969 m. Ramygalai
buvo suteiktas vietinės reikšmės urbanistikos paminklo statusas, 1994 m. perkvalifikuotas į valstybinės reikšmės kultūros vertybės statusą.
Ramygaloje yra bažnyčia ir jai priklausantys parapijos trobesiai, yra smulkiųjų
sakralinių objektų ir paminklų, statytų įvairioms progoms. Bažnyčia su šventoriumi
yra Ramygalos centre; katalikų kapinės
įkurtos miesto šiaurinėje dalyje, kelio 1 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, Čikaga, 1980–1987,
t. 1–6; Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius, 1989–1992,
Kėdainiai – Panevėžys vakarų pusėje, o
t. 1–4.
buvusių senųjų žydų kapinių fragmen- 2 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios
(žinynas), Vilnius, 1993.
tai išlikę pietuose, Upôtės dešiniajame
3
Panevėžio vyskupija. Istoriniai duomenys, pastoracinė veikkrante (2 pav.).
la, Lietuvių katalikų mokslo akademija, Vilnius, 1998.
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia 4 Lietuvos architektūros istorija. Nuo XIX a. II dešimtmečio
iki 1918 m., t. 3, p. 44, 250.
įsteigta 1503 m. valdovo Aleksandro 5 Jankevičienė A. Lietuvos medinės bažnyčios, koplyčios ir varpinės, Vilniaus dailės akademijos leidykla,
privilegija, suteikus žemės fundaciją ir
2007, p. 151, 155–156, 261, 284, 288.
pajamas iš Ramygalos smuklės (vėliau 6 Firkovičius R. Ramygalos bažnyčia, Kauno technologijos universiteto ASI archyvas, b. 35, p. 50.
įvairūs asmenys jai skyrė ir pinigų)6.
1078

ISTORIJA. BAŽNYČIOS RAMYGALOS KRAŠTE

Literatūroje yra teiginių, kad XV a. pabaigoje vietiniai gyventojai pasistatė pašiūrę,
į kurią retkarčiais atvykdavo kunigas laikyti pamaldų, o kiti tos vietovės gyventojai
miške atlikdavo pagoniškas apeigas (pagoniškų apeigų vietiniai gyventojai dar laikėsi
ir XVIII a. pradžioje). Kad užkirstų kelią tokioms apeigoms, karalius Aleksandras
padovanojo vietovę ramygaliečiams su sąlyga, kad būtų pastatyta filialinė bažnyčia
su nuolatiniu kunigu7. Teigiama, kad 1674–1677 m. minima jau sena, begriūvanti
bažnyčia8. 1781 m. bažnyčiai sudegus, Vilniaus katedros kanauninko Mikalojaus
Tiškevičiaus pastangomis, iš pušinės medienos pastatyta antroji bažnyčia9. 1789 m.
bažnyčios inventoriuje rašoma, kad bažnyčia nauja, medinė, su bokšteliu, dengta
malksnomis, su trejomis durimis. Dešinėje pusėje nuo įėjimo yra zakristija su
dvejomis durimis, o kairėje pusėje – zakristija su vienomis durimis; yra 12 didelių
langų. Didysis altorius naujas, stalių darbo, po juo sumūrytas rūsys 10. 1802 m.
sudarytame bažnyčios inventoriuje minimos kapinės (šventorius, kuriame buvo
ir laidojama), aptvertos medine apskritų stulpelių tvora; priešais bažnyčios duris
stovėjo sena, dengta šiaudais varpinė11. 1848 m. bažnyčios inventoriaus knygose
taip pat rašoma, kad 1781 m. iš pušinės medienos pastatyta bažnyčia; 1847 m. ji
naujai dengta, įdėti nauji langai, išorė ir vidus dažyti12. 1850 m. vizitacijos metu
minima, kad Ramygalos parapinė bažnyčia ketvirtos klasės, funduota Lenkijos
karaliaus, 1781 m. restauruota. Ji 19 × 8 sieksnių, 1845 m. dengta malksnomis,
įrengtos lentų grindys, 1849 m. apmušta lentomis, 1850 m. sumūryti po choru du
stulpai, padaryti 10 balsų vargonai; 6 altoriai13. 1877 m. klebono Julijono Norgėlos iniciatyva bažnyčia restauruota, šventoriuje iš pušų medienos pastatyta nauja
kvadratinio plano (2,5 m × 2,5 m) varpinė; tuo pat metu (ir vėliau) buvo statomi
ir klebonijos sodybos mediniai bei mūriniai gyvenamieji bei ūkiniai trobesiai14.
Varpinė buvo užfiksuota XIX a. pab. ir XX a. pr. Ramygalos nuotraukose; matyti,
kad ji stovėjo pietvakariniame šventoriaus tvoros, sumūrytos iš akmenų, kampe15.
Varpinė buvo stulpinė, dviejų tarpsnių, dengta keturšlaičiu skardos stogu. Sienos
suręstos iš sienojų, sujungtų į sąsparas, planas kvadratinis, antrojo tarpsnio 7
Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius, 1991, t. 2, p. 655.
siauresnis. Pirmojo tarpsnio fasadai be 8 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos... Ten pat, p. 271.
langų, o antrojo – su stačiakampėmis 9 LVIA, f. 696, ap. 2, b. 182, l. 396–399, 1877 m.
Ramygalos bažnyčios inventorius.
akustinėmis angomis. Varpinė buvo ne- 10 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 337, l. 11, 1789 m. Ramygalos
sudėtingų formų, panaši į Truskavoje
bažnyčios inventorius.
11
LVIA,
f. 669, ap. 2, b. 337, l. 5, 1802 m. Ramygalos
stovėjusią (taip pat neišlikusią) varpinę.
bažnyčios inventorius.
1902 m. pateiktos žinios apie Telšių vys- 12 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 337, l. 1, 1848 m. Ramygalos
kupijos visų parapinių bažnyčių būklę; 13 bažnyčios inventorius.
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 294, l. 94, 1850 m. Ramygalos
žiniaraštyje nurodoma, kad Ramygaloje
bažnyčios vizitacija.
statoma nauja mūrinė bažnyčia16. Tei- 14 LVIA, f. 696, ap. 2, b. 182, l. 396–399; f. 669, ap. 2,
b. 643, l. 1–12, 1898 m. Ramygalos bažnyčios vizigiama, kad Ramygalos bažnyčia statyta
tacijos aktas (prieraše vyskupas laimina parapijiečių
pagal švedų tautybės architekto Karketinimą statyti naują mūrinę bažnyčią).
15
M
i š k i n i s A . Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo
lo Eduardo Strandmano (Karl Eduard
vertybės. Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai, Vilnius,
17
Strandmann, gim. 1867 m.) projektą .
2009, p. 89, 91 (yra varpinės nuotraukos).
Taip pat yra teiginių, kad bažnyčia 1617 LVIA, f. 669, ap. 3, b. 2809, l. 14.
Lietuvos architektūros istorija, Vilnius, 2000, t. 3,
pradėta statyti 1897 m. pagal architekto
p. 250.
Vaclovo Michnevičiaus projektą18. Išliko 18 Misius K., Šinkūnas R. Ten pat.
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1898–1906 m. vykęs susirašinėjimas apie naujos Ramygalos bažnyčios statybą19.
1898 m. liepos 22 d. Ramygalos klebonas siuntė raportą į Telšių Romos katalikų
dvasinę konsistoriją. Jis minėjo, kad Ramygalos bažnyčia egzistuoja daugiau nei
100 metų, yra labai blogos būklės (ypač stogas); be to, ji nedidelė, todėl susirinkusiems melstis joje ankšta. Buvo rašoma, kad gyventojai jau siuntė 17 raštų dėl
naujos mūrinės bažnyčios statybos, paaukojo apie 22 000 rublių, kad paruošta
akmens riedulių pamatų statybai ir molio (buvusio netoli Ramygalos) – plytų
gamybai. Taip pat siuntė numatomos statyti bažnyčios brėžinius ir sąmatą, prašė
tarpininkauti dėl brėžinių patvirtinimo gubernijos valdyboje ir dėl statybos leidimo
išdavimo bei laisvo lėšų rinkimo iš privačių asmenų.20 1898 m. lapkričio 9 d. Kauno
gubernijos valdybos Statybos skyrius siuntė patvirtintus brėžinius ir sąmatą Telšių
Romos katalikų dvasinei konsistorijai ir prašė pranešti, kas prižiūrės bažnyčios
statybą; buvo numatyta, kad statybai reikės 39 889,16 rb21. 1899 m. vasario 24 d.
buvo surašytas aktas, kad sudarytas šešių žmonių (dviejų dvasininkų ir keturių
valstiečių) statybos komitetas. 1899 m. kovo 8 d. Panevėžio dekanas apie šį nutarimą pranešė Telšių dvasinei konsistorijai22. 1899 m. balandžio 1 d. klebonas vėl
siuntė raportą Telšių konsistorijai ir pranešė, kad Ramygalos bažnyčios statybą
prižiūrės architektas Vaclovas Michnevičius, sudaręs brėžinius ir sąmatą23. 1902 m.
gegužės 26 d. Ramygalos bažnyčios administratorius rašė Telšių vyskupui, kad iš
surinktų lėšų būtina nuvesti geležinkelio liniją, kuria pristatytų 70 vagonų plytų,
reikalingų statybai24. 1902 m. liepos mėn. naujasis Ramygalos bažnyčios administratorius Josifas Tenisas (mirus kunigui Julijui Nargėlai) pranešė Telšių dvasinei
konsistorijai, kad 1899 m. buvo pakloti naujos bažnyčios pamatai, jie pataisyti ir
greitu laiku bus pradėti mūro darbai, prižiūrint architektui Strandmanui25. Toliau
rašoma, kad Strandmanas, kaip svetimšalis, neturi teisės Rusijoje prižiūrėti statybų; pranešama, kad techninę statybų priežiūrą vykdys inžinierius architektas
Karlas Fiodorovičius Kiuncelis26. 1902 m. rugpjūčio 18 d. administratorius Josifas
Tenisas pranešė Telšių dvasinei konsistorijai, kad dėl techninių kliūčių, nekeičiant
bažnyčios matmenų, būtina pakeisti priekio ir šoninį fasadus (patvirtintus 1898 m.
lapkričio 3 d.). Jis siuntė seną ir naują brėžinius, prašė naujus patvirtinti ir pagal
juos tęsti statybą27. Kauno gubernijos Statybos skyrius 1902 m. rugpjūčio 26 d.
brėžinius patvirtino28. 1906 m. balandžio 24 d. Statybos skyrius pranešė Telšių
dvasinei konsistorijai, kad Ramygalos bažnyčios statyba vyko prižiūrint inžinieriui
Kiunceliui per svetimšalį inžinierių Strandmaną, tačiau Kiuncelis mirė, o Strandmanas neturėjo teisės dirbti Rusijoje, ypač prie bažnyčių statybos, todėl prašė
rasti, kas galėtų prižiūrėti statybą29.
1906 m. liepos 28 d. kunigas Teni- 19 LVIA, f. 669, ap. 3, b. 3824.
sas siuntė raportą Telšių konsistorijai 20 Ten pat, l. 1.
21
ir prašė patvirtinti Statybos komiteto 22 Ten pat, l. 4, 5.
Ten pat, l. 9,10.
nariu inžinierių Zigizmundą Musnic- 23 Ten pat, l. 7.
24
kį; po dviejų mėnesių jis vėl siuntė 25 Ten pat, l. 17.
Ten pat, l. 20.
raportą ir pranešė, kad mūro statyba 26 Ten pat, l. 21–22.
nebuvo vykdoma30. 1906 m. rugpjūčio 27 Ten pat, l. 24.
28
Ten pat, l. 31.
28 d. Kauno gubernijos Statybos skyrius 29 Ten pat, l. 34.
pranešė Telšių konsistorijai, kad, mirus 30 Ten pat, l. 38–41.
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Kiunceliui, bažnyčios statyba vyko prižiūrint Strandmanui, kuris neturėjo tam
teisės; todėl jau du kartus griuvo skliautai ir nukentėjo darbininkai; buvo siūloma
Strandmaną nubausti, uždrausti jam dirbti31. 1906 m. spalio 13 d. Tenisas pranešė,
kad nuo 1906 m. spalio 7 d. statybos darbų priežiūrą vykdė Z. Musnickis32. Iš
pateiktų dokumentų galima daryti išvadą, kad Strandmanas greičiausiai pakoregavo V. Michnevičiaus rengtą projektą. Bažnyčia buvo pastatyta 1902–1907 m., o
1914 m. spalio 28 d. buvo konsekruota. 1923 m. vargonų meistras iš Panevėžio
Martynas Masalskis pastatė 17 balsų vargonus, panaudodamas bažnyčioje buvusių vargonų vamzdžius. 1944 m. sudegė bažnyčios bokštas; jis 1956 m. atstatytas
klebono Petro Tarulio pastangomis.
Bažnyčia su ją supančiu šventoriumi yra Laisvės aikštės ir Bažnyčios gatvės
sankirtoje (3 pav.). Bažnyčia pastatyta vidurinėje šventoriaus dalyje, pagrindiniu
vakarų fasadu atgręžta į Laisvės aikštę, o šoniniu pietų fasadu – į Bažnyčios gatvę.
Ji vienbokštė, trinavė, pseudobazilikinė. Cokolis tašyto akmens mūro, sienos raudonų
plytų, netinkuotos. Bažnyčios pagrindinio tūrio plano kontūras stačiakampis, su
kiek išsikišusiu į priekį bokštu ir siauresne, centrinės navos pločio, trisiene apside.
Planas su išsikišusiu į priekį, siauresniu už navą bokštu, užbaigtas trisiene apside
(4 pav.). Planavimas simetrinis, su dviem prieangiais abipus bokšto ir presbiterijos
šonuose. Į chorą ir į bokštą veda sraigtiniai laiptai, įrengti abipus prieangio esančiose patalpose. Transeptas neišsikiša iš bendro plano kontūro, todėl jį akcentuoja
tik kryžminė stogų forma. Po presbiterija įrengtas rūsys, į kurį patenkama iš
apsidės fasado (5 pav.). Pagrindinis fasadas su išsikišusiu priekin keturių tarpsnių
bokštu, užbaigtu trikampiais frontonėliais ir vainikuotu aštuonkampe smaile su
kryžiumi. Apatiniame, aukščiausiame tarpsnyje, yra įgilintas perspektyvinis portalas ir apskritas choro langas. Kiti tarpsniai žemi, skaidomi įvairiomis nišelėmis
ir langais: antrojo tarpsnio angos ir nišelės užbaigtos segmentinėmis arkomis, o
kitų tarpsnių angos yra su siaurėjančiomis sąramomis. Pagrindinio fasado šoninės
dalys žemos, su smailiaarkiais langais ir virš jų įkomponuotomis apskritomis nišomis, pagyvintomis su trilapiu ornamentu. Pagrindinio fasado kompoziciją užbaigia
trikampiai frontonėliai su smailiaarkėmis nišomis ir dvitarpsniai šešiakampiai
bokšteliai, priglausti prie bokšto. Šoniniai fasadai skaidomi kontraforsais, kurių
visas tris pakopas dengia nuožulnūs vienšlaičiai skardos stogeliai. Į horizontalias
traukas remiasi aukšti smailėjančių arkų langai, paryškinti siaurais viršutinės dalies
apvadais. Viršų juosia originalus frizas, sudarytas iš kelių plytų eilių, dantukų
ir reljefinių skritulių su keturlapio įdubomis. Kryžmos kampus taip pat remia
kontraforsai, peraugantys į bokštelius; vidurinę dalį pabrėžia platus langas, o
viršų vainikuoja trikampis frontonas, su trimis giliomis smailėjančių arkų nišomis;
frontono šlaitus juosia arkatūrinės nišelės ir trauka, dekoruota reljefiniais skrituliais su smulkiomis keturlapio įdubomis. Šoninių fasadų portalai perspektyviniai,
smailiaarkiai, užbaigti aukštais trikampiais skydeliais su kryžiais; durys dvivėrės,
medinės. Apsidės fasadas simetriškas, su aukštesne vidurine trisiene dalimi ir
žemesnais dvitarpsniais priestatais, kurių apatiniame tarpsnyje yra smailiaarkis
langas, o viršutiniame – niša. Trisienės
vidurinės apsidės kampus remia trijų 31 Ten pat. l. 43.
pakopų kontraforsai, sienas į keturis 32 Ten pat. l. 46.
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3 pav. Ramygalos bažnyčios ir klebonijos trobesių situacijos plano
schema. Sudarė A. Rupeika

tarpsnius skaido horizontalios traukos. Pirmasis apsidės tarpsnis
aklinas, su paaukštintu akmens blokų cokoliu, kurio vidurinėje
dalyje yra medinės dvivėrės durys, vedančios į rūsį. Antrajame, aukščiausiame tarpsnyje, yra dvi smailėjančių arkų nišos.
Trečiajame, žemame tarpsnyje, dominuoja įstiklinta kvadrato
formos plokštuma, o ketvirtąjį skaido trys smailiaarkės nišos;
viršų juosia lygus frizas ir profiliuotas karnizas.

4 pav. Ramygalos
bažnyčios planas
5 pav. Ramygalos
bažnyčios rūsio
planas.
Sudarė A. Rupeika
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Ramygalos bažnyčios pagrindinis fasadas.

Ramygalos bažnyčios portalas. 2011 m.

2013 m. A. Rupeikos nuotr.

M. Rupeikienės nuotr.

Ramygalos bažnyčios šoninis ir apsidės fasadai.
2013 m. A. Rupeikos nuotr.
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Ramygalos bažnyčios interjeras.
2013 m. A. Rupeikos nuotraukos
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Ramygalos bažnyčios
vargonų choras.
2013 m.
A. Rupeikos nuotr.

Ramygalos bažnyčios
rūsio patalpa

Ramygalos bažnyčios
prieangyje stovinti
skulptoriaus Bernardo
Bučo skulptūra.
2011 m.
M. Rupeikienės
nuotraukos
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Ramygalos
šventoriaus koplyčia.
2013 m.
A. Rupeikos nuotr.

Ramygalos
šventoriaus
pagrindiniai vartai

Ramygalos
šventoriaus varteliai.
2011 m.
M. Rupeikienės
nuotraukos
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Ramygalos šventorius. Klebono J. Butkio kapas.

Ramygalos šventorius. Švč. Mergelės Marijos

2013 m. A. Rupeikos nuotr.

statula. 2011 m. M. Rupeikienės nuotr.

Ramygalos šventorius. Kryžius su koplytėle.

Ramygalos šventorius. Stogastulpis. 2013 m.

2011 m. M. Rupeikienės nuotr.

A. Rupeikos nuotr.

1087

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

Paminklas prie Bažnyčios gatvės. Ramygala.
2013 m. A. Rupeikos nuotr.

Kryžius prie Bažnyčios gatvės. Ramygala.
2011 m. M. Rupeikienės nuotr.
Paminklas „Sopulingoji“ centrinėje aikštėje.
Ramygala. 2013 m. A. Rupeikos nuotr.
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Akmuo su Ramygalos
herbu centrinėje
aikštėje. Ramygala

Ramygalos
klebonijos sodyba
su Rūpintojėliu

Ramygalos klebonija
ir Angelo šiaudinė
skulptūra.
2013 m.
A. Rupeikos
nuotraukos
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Ramygalos klebonija
ir ūkinis trobesys
iš gatvės pusės.
2011 m.
M. Rupeikienės
nuotr.
Ramygalos bažnyčios
namas prie klebonijos
sodybos

Ramygalos
bažnyčios namas
prie Laisvės aikštės.
2013 m.
A. Rupeikos
nuotraukos
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Viduje navas skiria trys poros nusklembtais kampais piliorių, sujungtų
smailėjančiomis arkomis, navų sienas skaido piliastrai, kuriuos su pilioriais taip
pat jungia arkos. Abipus presbiterijos, antrajame aukšte, įrengtos ložos, aptvertos
ažūrine tvorele. Medinė baliustrų tvorelė skiria ir presbiteriją. Vargonų choro sienelė
medinė, ažūrinė, dekoruota trilapio ornamentu; prospektas medinis, neogotikinių
formų. Yra trys mediniai neogotikinių formų altoriai. Sakykla taip pat medinė,
neogotikinių formų, su baldakimu. Prie svarbiausių vidaus įrangos elementų derintos ir klausyklų formos. Navų sienas puošia keturiolika originalių skulptūrinių
Kryžiaus kelio stočių paveikslų, kurių autorius – dailininkas Aleksandras Vitulskis.
Prieangyje stovi Bernardo Bučo skulptūra, vaizduojanti Kristų, nešantį kryžių. Vidus
dekoruotas apie 1958 m. Grindys lentų, lubas dengia kryžminiai skliautai. Rūsyje
yra šarvojimo patalpa, dengta cilindriniais skliautais. Galinėje jos sienoje įrengtos
trys nišos, aprėmintos piliastrais. Ramygalos bažnyčios architektūra originali, su
daugeliu smulkių detalių ir dekoro elementų.
Šventorius netaisyklingo daugiakampio plano, aptvertas akmens mūro tvora
su dvišlaičiu stogeliu; jo pakraščiai apsodinti medžiais, reljefas lygus ir žemėja tik
už šiaurinės bei rytinės tvoros kraštinių. Didieji vartai įrengti priešais pagrindinį
bažnyčios fasadą; jie trijų angų, ištęsto plano, pratęsti tarpinėmis tvoros jungtimis.
Vartų angas rėmina šeši stulpai – du aukšti ir keturi žemesni. Vidurinė anga plati,
nedengta, su dvivėrėmis ažūrinėmis varčiomis, o siauros šoninės – su antstatais ir
vienvėriais ažūriniais metalo varteliais. Stulpai stačiakampio skerspjūvio, pagyvinti
aukštomis stačiakampėmis nišomis, užbaigti trikampiais frontonėliais su kryželių
įdubomis ir vainikuoti aukštomis piramidinėmis viršūnėmis su metalo kryžiais;
žemuosius stulpus jungia išlenkti trikampiai frontonai su smailėjančių arkų nišelėmis, o aukštųjų stulpų vidurines plokštumas remia plokšti kontraforsai. Tvoroje
dar įrengti treji pagalbiniai vienos angos varteliai: dveji yra pietinėje kraštinėje –
atgręžti į Bažnyčios gatvę, veda prie klebonijos sodybos, o šiauriniai vedė prie
buvusios špitolės. Visi jie panašūs į Didžiųjų vartų siauruosius šoninius vartelius:
yra rėminami dviem tokiais pat stulpais su nišomis, dengti išlenktais trikampiais
frontonais; kiek skiriasi tik frontonus skaidančių įdubų formos.
Šventoriaus tvoros šiaurryčių kampe pastatyta koplyčia. Ji vientiso tūrio,
vienaukštė, su pusrūsiu, dengta aukštu dvišlaičiu skardos stogu. Sienos sumūrytos iš raudonų plytų, netinkuotos, cokolis – akmens mūro; jis atsiranda dėl
reljefo nužemėjimo šiaurės ir rytų fasaduose, sutampa su tvoros kraštinėmis ir jas
pratęsia. Planas stačiakampis, su trejomis durimis ir dvejais vartais. Visų fasadų
kompozicija panaši, naudojami tie patys architektūros elementai. Galinis, atgręžtas
į šventorių ir į vakarus, fasadas simetriškas, užbaigtas aukštu trikampiu skydu.
Fasadą rėmina siauros kampinės mentės, užbaigtos bokšteliais su piramidiniais
stogeliais, dalo vertikali ir horizontali traukos, kurių sankirtoje yra apskritas langas.
Abipus vertikalios traukos suformuotos aukštos smailiaarkės nišos, kuriose įkomponuoti dveji dvivėriai vartai; trikampio skydo šlaitus pagyvina plytų dantukai.
Antrasis, atgręžtas į šventorių – šoninis pietų fasadas – asimetriškas, su trejomis
durimis ir dviem nedideliais langais. Fasado asimetriją pabrėžia virš durų kylantis
trikampis skydas, panašus, tik žemesnis nei galiniame vakarų fasade; visos angos įkomponuotos į smailiaarkes nišas. Antrasis šoninis šiaurės fasadas taip pat
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su asimetriškai iškilusiu trikampiu skydu. Fasadas skaidomas smailiaarkinėmis
nišomis; dviejose nišose įkomponuoti nedideli stačiakampiai langeliai. Du maži
stačiakampiai langai yra ir akmens mūro cokolyje. Galinis rytų fasadas simetriškas, su dviem smailiaarkėmis nišomis ir jose esančiais langeliais; nedidelis langas
yra ir aukštame akmens mūro cokolyje. Koplyčios formos artimos „plytų“ stiliaus
pastatų statybos tradicijoms; taip pat jos derintos prie bažnyčios architektūros,
naudojant modernizuotus neogotikai būdingus elementus.
Šventoriuje pastatyti keli paminklai, skirti įvairioms progoms. Jo šiaurės vakarų kampe, pagrindinio fasado šone, pastatytas paminklas su Kristaus atvaizdu
prie kapo, kur palaidotas kunigas, Ramygalos klebonas Jonas Butkys (1920–2006),
su įrašu: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“ / „Ich bin der Weg und Warheit und
das Leben“ (Jn 14,6). Šalia Didžiųjų vartų, priešais pagrindinį bažnyčios fasadą,
pastatyta Švč. Mergelės Marijos statula su užrašu: „Marija, globok negimusius kūdikius,
vaikus ir jaunimą.“ Baltos spalvos Marijos skulptūra pakelta ant aukšto tamsaus
kvadratinio skerspjūvio stulpelio, kuris pastatytas ant plataus, sudėto iš plytelių
šešiakampio (imituojančio Dovydo žvaigždę) pagrindo. Kitoje paminklo pusėje
užrašyta: ,,Anno Domini 2008. Aukoja Pratusių šeima. Paminklo autorius – Valentinas Šimonėlis.“ Kiek toliau, pagrindinio fasado šone, 1947 m. pastatytas medinis
drožinėtas kryžius su Nukryžiuotoju ir koplytėle, pritvirtinta apatinėje kryžiaus
dalyje: „Viešpatie, palaimink mus visus, kurie tiki į Jus.“ Už apsidės fasado 2007 m.
pastatytas medinis stogastulpis bažnyčios šimtmečiui paminėti. Jame įrašyta:
,,Ramygalos bažnyčiai – 100 m. 1907–2007. Konsekruota 1914 m. Autorius Stanislavas
Janušas. Kalvis Vytautas Kryževičius.“
Paminklas su kryžiumi šalia, pastatyti ir už šventoriaus ribų. Lakoniškų
formų juodo granito paminklas stovi priešais pietinę šventoriaus tvoros kraštinę,
kitoje Bažnyčios gatvės pusėje. Jis buvo atstatytas 1990 m. – vietoje 1923 m. pastatyto ir 1950 m. nugriauto. Ant paminklo priekinio fasado, nišelėje, yra Vyčio
reljefas ir iškaltas tekstas: „Už laisvę Tėvynės dėdami galvas karžygių dvasią mumyse
sukūrėt.“ Kiek žemiau, mažesnėmis raidėmis, įrašyta: „Žuvusiems 1919 m. kovose
su rusų bolševikais. 1923 m. Ramygalos pavasarininkai ir gaisrininkai.“ Arčiau gatvės
pastatytas medinis, puoštas drožiniais kryžius su užrašytais žodžiais: „Neapleisk
Aukščiausiasis mūsų ir brangios Tėvynės. Maironis“.
Į vakarus nuo šventoriaus yra centrinė miesto aikštė. Ji ištęstų plastiškų
formų, su plačia vidurine dalimi, siaurėjančia šiaurės-pietų kryptimis, kur įsilieja
į miesto centrinę dalį išilgai kertančias S. Dariaus ir S. Girėno bei Panevėžio gatves. Vidurinėje Laisvės aikštės dalyje 1994 m. iškilo paminklas Genocido aukoms
atminti – „Sopulingoji“ – moderni Sopulingosios Dievo Motinos krikščioniškos
temos interpretacija. Šia tema jau nuo viduramžių kuriami paveikslai ir skulptūros, simbolizuoja Sopulingosios Dievo Motinos skausmus (minimi septyni Marijos
skausmai) dėl savo sūnaus Jėzaus. Dažniausiai vaizduojama Švč. Mergelė Marija su
septyniais kalavijais, įsmeigtais į širdį arba – Pieta – Marija, laikanti ant kelių savo
mirusį sūnų. Paminklo autorius – iš Panevėžio rajono kilęs skulptorius Kazimieras
Kisielis (1926–2014), savitai interpretuodamas šią temą, tarsi sutapatina Dievo Motiną
su Lietuva, kurios skausmą simbolizuoja netektį atspindintys simboliai: kalavijai,
spygliuotos vielos ir žmonių su pakeltomis rankomis siluetai. Dominuoja įspūdingo
1092

ISTORIJA. BAŽNYČIOS RAMYGALOS KRAŠTE

aukščio tamsaus vario moters skulptūra, pastatyta ant plataus, apskrito, sukrauto
iš akmenų ir aukštėjančio centro kryptimi pagrindo. Stilizuotų lakoniškų formų
skulptūros siluetas yra su pakeltomis ir tarsi surakintomis virš galvos rankomis;
prie krūtinės priglausta geltonos spalvos vaiko skulptūrėlė – kontrastas tamsiam
paminklo metalui. Į skulptūros krūtinę iš priekio ir iš nugaros prismaigstyta po
septynis kalavijus, tarp kurių įterptos žmonių su pakeltomis rankomis figūrėlės;
kalavijus juosia kelios spygliuotų vielų eilės. Šviečianti vaiko skulptūrėlė ir septyni kalavijai – akivaizdi jungtis tarp Dievo Motinos skausmo ir Lietuvos žemės
skausmo dėl žuvusių vaikų. Paminklas atgręžtas į pietus, o iš vakarų pusės jį
juosia žema lenkto kontūro sienelė, kur užrašyta: ,,Komunistų genocido aukoms –
žuvusiems Partizanams, Politiniams kaliniams ir Tremtiniams atminti. 1994 m.“. Toliau
išvardytos Vyčio apygardos partizanų vadų ir partizanų pavardės.
Vadoklių gatvės ir Laisvės a. sankirtoje, pietiniame siaurėjančiame aikštės
gale, pastatytas miesto įkūrimui skirtas paminklas – akmuo, pakeltas ant paaukštinto betono su akmenėlių intarpais, trapecijos formos pagrindo. Prie pagrindo
pritvirtinta trapecijos formos plokštė su įrašyta Ramygalos įkūrimo data: 1370 m.,
o ant akmens, stačiakampėje plokštėje, pavaizduotas miesto herbas – ant vienos
kojos stovintis gandras; yra užrašas: ,,2003 01 13 LR Prezidento dekretu patvirtintas
Ramygalos miesto herbas.“
Toliau į rytus nuo centrinės aikštės, pietinėje Bažnyčios gatvės pusėje, įkurta
klebonijos sodyba. 1789 m. bažnyčios inventoriuje rašoma, kad prie bažnyčios,
kitoje gatvės pusėje, neseniai pastatyta klebonija, o jos dešinėje – trys svirneliai,
dengti vienu stogu. Minima špitolė ir namas, pastatyti bažnyčios žemėje. Špitolėje
gyveno elgetos, o namo viename gale – zakristijonas33. 1802 m. bažnyčios inventoriuje minimas klebonijos sklypas, esantis tarp turgaus ir Upytės upės. Rašoma,
kad klebonija sena, statyta iš tašyto medžio, su lentų prieangiu ir filinginėmis
durimis; stogas dengtas šiaudais, reikalingas remonto. Du miegamuosius kambarius
šildo koklių krosnis su kaminu. Už klebonijos, dešinėje, stovi trys svirneliai ir
nedidelė arklidė, dengti vienu šiaudų stogu. Minimas senas gyvenamasis namas,
dengtas šiaudais, o priešais jį – arklidė su vežimine (joje – dvivėriai vartai), dengtos bendru stogu; taip pat tvartas, kluonas, o prie upės – senas bravoras ir pirtis.
Priešais kleboniją, kitoje gatvės pusėje, yra namas su trimis butais, kur gyveno
zakristijonas, vargonininkas ir vargetos. Gatvėje, priešais kleboniją, buvo ledainė
su rūsiu34. 1848 m. bažnyčios inventoriuje jau minima nauja klebonija, statyta
1815 m. iš senos medienos. Išvardyti trobesiai: du mediniai svirnai, dengti vienu
stogu, svirnelis su dviem mažais sandėliukais prie jo, kluonas su valcavimo įranga
ir dviem peludėmis, ledainė su svirneliu viršum jos, senas rūsys, vaisių sodas.
Minimas namas bažnyčios tarnams, statytas 1824 m., ir špitolė, statyta 1830 m.35
1850 m., Ramygalos bažnyčios vizitacijos metu, rašoma, kad klebonija yra 5 × 5
sieksnių dydžio, naujai dengta šiaudais,
o priekyje pastatytas naujas prieangis 33
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 337, l. 12, 1789 m. Ramygalos
su keturiais stulpeliais. Ūkiniai trobebažnyčios inventorius.
siai panašiai apibūdinti kaip 1848 m. 34 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 337, l. 18, 1802 m. Ramygalos
bažnyčios inventorius.
bažnyčios inventoriuje, tik prie kluono 35 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 337, l. 3v, 1848 m. Ramygalos
bažnyčios inventorius.
1849 m. buvo pristatytas naujas trobe1093
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sys. Minima medinė špitolė, statyta 1830 m., ir bažnyčios tarnų namas, statytas
1824 m. iš eglių medienos, dengtas šiaudais; viename jo gale gyveno zakristijonas,
o kitame – iždininkas36. 1946 m. Ramygalos klebonas, rašydamas apie parapijos
pastatus, teigė, kad klebonija statyta maždaug prieš 60 metų, t. y. apie 1886 m.,
1925 m. dengta skarda; senoji klebonija buvo mažesnė, dengta šiaudais. Jo teigimu,
špitolė buvo statyta 1922 m.; joje gyvendavo 10–20 vargšų, išlaikomų parapijiečių
lėšomis. Taip pat yra tarnų namas ir atskiras namas vargonininkui ir zakristijonui. Prie klebonijos minimi šie ūkio trobesiai: svirnas, tvartai, klojimas, daržinė,
rūkykla, pirtis. Rūsiai yra po klebonija ir po ūkio namu (tarnams). Minima ir
antroji varpinė. Teigiama, kad ji pastatyta 1842 m. ir buvo nugriauta, kai pastatė
naują mūrinę bažnyčią37.
Dabar klebonijos sodyboje stovi klebonija, du ūkiniai trobesiai ir bažnyčiai
priklausantis namas. Šalia ažūrinės metalo tvoros, kairėje vartų pusėje (jie su
varteliais ir plačių dvivėriais vartais), pastatytas žemas medinis drožinėtas Rūpintojėlis. Originali šiaudinė skulptūra, vaizduojanti Angelą su muzikos instrumentu,
stovi klebonijos sodybos teritorijoje.
Klebonija sudėtinio tūrio, vienaukštė, su pastoge ir rūsiu, dengta pusvalminiu skardos stogu. Sienos suręstos iš sienojų, apkaltos lentomis horizontaliai,
cokolis akmens mūro ir plytų, tinkuotas, aukštėja rytų pusėje. Planas ištęstas, su
prieangiais bei įėjimais rytų ir pietų pusėse (6 pav.). Planavimas dvipusis, koridorinis, o vakariniame gale pereinamos patalpos išdėstytos keturiomis eilėmis;
vidurinėje išilginio koridoriaus dalyje įrengti laiptai į antrąjį aukštą. Pagrindinis
pietų fasadas su dviem sublokuotais vienšlaičiais uždarais prieangiais; abipus
prieangio išdėstyti platūs trieiliai langai su siaurais apvadais. Galinis rytų fasadas
su aukštu cokoliu ir trapecijos formos skydu, kur yra nedidelis dvieilis langas.
Vidurinėje fasado dalyje yra dvišlaitis uždaras prieangis, o šalia jo – vienšlaitė
stoginė, pridengianti laiptus, paremta metalo stulpeliu bei dekoruota drožinėtomis
ažūrinėmis gembėmis; prieangį ir šalia esančią priemenę apšviečia siauri langeliai. Atgręžtas į Bažnyčios gatvę šoninis šiaurės fasadas skaidomas stačiakampiais
dvieiliais ir vienu trieiliu langais; aukštėjančio cokolio kairiajame šone yra durys į
rūsį ir mažas langelis. Galinis vakarų fasadas su trimis langais (dviem trieiliais ir
vienu dvieiliu) ir mažesniu langu trapecijos formos skyde. Pastato pastogę juosia
siauras išsikišęs karnizas. Klebonija monumentalaus tūrio, tradicinės architektūros,
būdingos provincijos miestelių parapijos trobesiams.
Lygiagrečiai su klebonija, į rytus nuo jos, stovi senas ūkinis trobesys. Jis
vientiso tūrio, stačiakampio plano, dengtas pusvalminiu skardos stogu. Sienos
suręstos iš sienojų, sujungtų į sąsparas. Pagrindinis, atgręžtas į šiaurę ir į gatvę
fasadas, asimetriškas, su dešiniajame šone esančiais plačiais dvivėriais vartais,
apkaltais įstrižomis lentelėmis; sienos su vertikalia sąvarža, be apkalos. Pastogėje
kyšo gegnių galai. Galinis vakarų fasadas aklinas, taip pat be apkalos. Kiti du
fasadai – šoninis pietų ir galinis, atgręžtas į vakarus, apkalti vertikaliomis 36 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 294, l. 95v–96v, 1850 m.
Ramygalos bažnyčios vizitacija.
lentelėmis. Tai greičiausiai buvęs svir37
Panevėžio vyskupija. Istoriniai duomenys, pastoracinė
nas; jo architektūra pakitusi, ypač paveikla, Katalikų akademija, Vilnius, 1998, p. 282,
280.
keisti pietų ir vakarų fasadai. Antrasis,
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ūkinis pastatas, naujas, išmūrytas iš baltų silikatinių plytų, 6 pav. Ramygalos
klebonijos planas.
dengtas aukštu dvišlaičiu skardos stogu.
Namas stovi sklypo gilumoje, tarp ūkinių trobesių, Sudarė A. Rupeika
statmenai klebonijai. Jis suręstas iš sienojų, su akmens mūro
cokoliu, dengtas pusvalminiu šiferio stogu; planas – ištęstas stačiakampis. Sienos
skaidomos vertikaliomis sąvaržomis, apkaltos horizontaliai lentomis. Pagrindinio
fasado vidurinėje dalyje yra dvejos durys, kairėje jų pusėje – siauras prieangio
langelis; fasado šonuose yra po vieną langą. Namo architektūra nesudėtinga, artima nedidelių miestelių špitolėms.
Bažnyčiai priklausė ir namas, stovintis už šiaurinės šventoriaus tvoros
kraštinės. Jis galu atgręžtas į šventorių ir šonu į Laisvės aikštę (Laisvės a. 16).
Namas vientiso tūrio, vienaukštis, su pastoge, dengtas pusvalminiu šiferio stogu.
Sienos suręstos iš sienojų, apkaltos horizontaliai, cokolis akmens mūro. Planas
stačiakampis, su dvejomis durimis šoniniuose fasaduose; patalpos išdėstytos dviem
eilėmis, dauguma jų – pereinamosios (7 pav.). Pagrindinis fasadas simetriškas,
su durimis vidurinėje dalyje ir stačiakampiais nedideliais langais šonuose; duris
pridengia dvišlaitis skardos stogelis. Galinis pietų fasadas taip pat simetriškas,
su dviem langais ir siauresniu langeliu trapecijos formos skyde. Kiti du fasadai
(rytų ir šiaurės) asimetriškos kompozicijos, skaidomi vertikaliomis sąvaržomis; jų
langus dengia langinės. Šoninio rytų fasado dešinėje pusėje yra durys, o galinio
fasado šone – vienas langas ir langelis skyde. Abu šoninius fasadus juosia siauras
pastoginis karnizas, o galiniai fasadai vientisi. Namas tradicinės architektūros,
būdingos provincijos miestelių namams ir klebonijų sodybų trobesiams.
Priešais bažnyčios šoninį šiaurės fasadą, už šventoriaus tvoros, stovėjo špitolė (neišliko). Ji buvo ištęsto stačiakampio plano, su dviem įėjimais ir išoriniais
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7 pav. Ramygalos
klebonijos namo
planas. Sudarė
A. Rupeika

laiptais. Dauguma patalpų buvo pereinamosios, išdėstytos 8 pav. Ramygalos
dviem ir trimis eilėmis, šalia dviejų skersinių koridorių (8 pav.). špitolės planas.
Ramygalos katalikų kapinės įkurtos šiaurinėje miesto Sudarė A. Rupeika
dalyje, tarp kelio Kėdainiai–Panevėžys ir Upytės upės. Pagrindiniai kapinių vartai – vienos plačios angos, nedengti, rėminami dviem stulpais,
sumūrytais iš raudonų plytų, dengtais dvišlaičiais stogeliais; vartai uždaromi
dvivėrėmis ažūrinėmis metalo varčiomis.
XVII a. Ramygalos dokumentuose jau minimi žydai ir jų maldos namai;
XVIII a. pabaigoje–XIX a. pradžioje žydai sudarė daugiau nei 40 procentų miestelio
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gyventojų, turėjo maldos namus, pirtį ir kapines38. 1865 m. 9 pav. Ramygalos
sudarytame Ramygalos plane, į rytus nuo aikštės, parodytas sinagogos projektas.
žydų kahalo sklypas su sinagoga39. Esama teiginių, kad pir- LCVA, f. 1622,
moji sinagoga Ramygaloje buvo 1859 m., 1888 m. sudegė, o ap. 4, b. 175, l. 15
1920 m. miestelyje stovėjo dvi sinagogos – mūrinė ir medinė, kuri 1929 m. sudegė40. Išliko Ramygalos žydų gyventojų ir rabino prašymas
švietimo ministrui, kur rašoma, kad 1929 m. liepos 21 d. per Ramygaloje kilusį
gaisrą sudegė medinė sinagoga, prašoma skirti miško medžiagos už 10 000 litų41.
1931 m. Kazys Germanas parengė naujų medinių žydų maldos namų projektą42
(9 pav.): žieminiai šildomi maldos namai, su artimo kvadratui plano vienaukšte
vyrų maldų sale, su platesne dviaukšte dalimi; du atskiri įėjimai. Išilginėje pastato
ašyje – durys, skirtos vyrams, per kurias patenkama į pirmojo aukšto vidurinėje
dalyje esantį koridorių ir į maldų salę; abipus koridoriaus – pagalbinės patalpos.
Antros, kiek siauresnės durys, skirtos moterims, įrengtos šalia pirmųjų, prie laiptų,
į antrojo aukšto moterų galeriją. Vyrų salės vidurinėje dalyje stovėtų bima, o prie
galinės maldų salės vidurinio tarplangio būtų aron kodešas. Projekto išilginiame
pjūvyje matyti, kad suprojektuota kvadratinio plano bima; jos apatinė dalis aptverta vertikalių lentelių tvorele, o viršus
dengtas keturšlaičiu stogeliu. Pagrin38
M i š k i n i s A . Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo
dinis vakarų fasadas dviejų aukštų, su
vertybės, p. 82–85.
dvejomis durimis ir nedideliais stačia- 39 LVIA, f. 526, ap. 8, b. 1818.
kampiais smulkiai sudalytais langais; 40 Synagogues in Lithuania. A. Catalogue. N–Ž, Vilnius,
Academy of the Arts Press, 2012, s. 73, 75.
akcentuotas vidurinis antrojo aukšto 41 LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 147, l. 47.
langas, kurio centre įkomponuota še- 42 LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 175, l. 15.
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šiakampė Dovydo žvaigždė. Šoniniai fasadai sudaryti iš vienaukštės ir dviaukštės
dalių. Vienaukštę dalį (vyrų salę) apšviečiantys trys langai aukštesni, su Dovydo
žvaigždėmis vidurinėje dalyje; dviaukštėje siauroje dalyje dviem lygiais išdėstyti
keturi nedideli langeliai. Galinis fasadas vienaukštis, simetriškas, su dviem langais ir plačiu viduriniu tarplangiu – aron kodešo vieta. Suprojektuotos sinagogos
architektūra funkcionali, plano struktūra ir fasadų kompozicija būdinga tarpukario
žydų maldos namams. 1932 m. kovo 1 d. projektas patvirtintas su sąlyga, kad
fasado durys būtų suvienodintos, langų rėmai supaprastinti, padaryti nuolaidesni
laiptai į antrąjį aukštą43. Be to, 1932 m. gegužės 2 d. vyriausiasis statybų inspektorius pranešė sinagogos valdybos sekretoriui H. Braudei, kad pastatą leidžiama
pailginti vienu metru daržo kryptimi44. LR vidaus reikalų ministerijos inžinierius
Novickis pranešė žydų bendruomenei, kad viešosios paskirties pastatas turėtų
būti mūrinis. Bendruomenės įgaliotinio Benjaminovičiaus teigimu, bendruomenė
iš miškų departamento gavo rąstų sinagogos statybai, todėl prašė leisti statyti
medinius maldos namus45. Nerasta duomenų, ar ši sinagoga buvo pastatyta.
Ramygalos žydų senosios kapinės įkurtos Naujadvario kaime, į pietus nuo
Ramygalos, kelio Kėdainiai – Ramygala rytų pusėje, Upytės dešiniajame krante.
Kapinių teritorija ištęsta šiaurės – pietų kryptimi ir sudaro 0,6 ha šešiakampį plotą,
aptvertą medinių lentelių tvora, tik dvivėrius metalo vartus rėmina akmens mūro
tvoros intarpai. Kapinių teritorijos paviršius lygus, yra senų antkapinių paminklų.
A¹ciškis glaudžiasi prie šiaurinės Kėdainių rajono ribos, yra nutolęs apie
8 km į pietus nuo Ramygalos. Bažnyčia ir kapinės yra pietinėje kaimo dalyje;
šalia šventoriaus įkurta špitolės sodyba (10 pav.). Klebonijos sodyba išsidėsčiusi
kiek atokiau, į šiaurę nuo bažnyčios.
Anciškio bažnytkaimis pradžioje vadintas Aukštådvariu (Anciškiu pavadintas
apie 1840 m.); jo savininkai Adomas ir Teresė Kozakauskai buvo bažnyčios fundatoriai, savo lėšų skyrė ir pirmasis jos klebonas Juozapas Pikturna. 1786 m. pastatyta
bažnyčia buvo nedidelė, dengta šiaudais. 1810 m. ji sudegė. 1811 m. fundatoriaus
giminaitis, kanauninkas Pranciškus Kozakauskas pastatė antrąją bažnyčią: 12 × 7
sieksnių dydžio, iš eglinių rąstų, dengtą šiaudų stogu; 1820 m. nava dar buvo be lubų.
1828 m. bažnyčia vėl sudegė ir 18 metų pamaldos buvo laikomos šopoje. 1846 m.
iš Joskildų filijos buvo atvežta bažnyčia ir pastatyta Anciškyje klebono Stanislovo
Lukianskio lėšomis. 1893 m., klebono Igno Vitkaus rūpesčiu, įrengti skliautai. Klebono
Liudo Rekašiaus pastangomis 1935 m. bažnyčia remontuota: pakeista pusė pamatinių
rąstų naujais ąžuoliniais, cinkuota skarda dengtas stogas, pataisytas bokštas, navoje
įdėtos naujos pušinių lentų grindys, aliejiniais dažais dekoruotas vidus46. Bažnyčioje
saugomas 1923 m. sudarytas inventorius, kuriame kiek smulkiau aprašyta bažnyčia
ir jai priklausantys trobesiai. Rašoma, kad bažnyčia suręsta iš pušinės medienos,
28 × 14 m dydžio, su mūro pamatais,
dengta malksnomis; grindys – pušinių 43 Ten pat, l. 5.
44
lentų. Virš fronto – 6 m aukščio bokštas 45 Ten pat, l. 3.
Ten pat, l. 9, 12.
su geležiniu kryžiumi, o kitas bokštelis 46 Panevėžio vyskupija, p. 275–276.
mažesnis; išorės sienos apmuštos lento- 47 Inventorių 1923 m. gruodžio 30 d. perrašė Anciškio
klebonas L. Rekašius, perėmęs kunigo Vitkaus sumis, baltintos, o vidaus sienos apmuštos
darytą 1922 m. lapkričio 1 d. ir vėliau jį papildęs;
l. 1.
drobe ir dažytos melsvai47.
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10 pav. Anciškio
bažnyčios ir špitolės
trobesių situacijos
plano schema

11 pav. Anciškio
bažnyčios planas.
Sudarė A. Rupeika

Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčia pastatyta rytiniame šventoriaus šone,
pagrindiniu fasadu atgręžta į šiaurryčius. Ji su dekoratyviniu bokšteliu, trinavė,
pseudobazilikinė. Bažnyčia suręsta iš sienojų, skaidoma vertikaliomis sąvaržomis ir
apkalta horizontaliai lentomis; cokolis žemas, akmens mūro. Planas stačiakampis,
su gilia trisiene apside. Priekyje, per visą plotį, atskirtas prienavis, su laiptas į
chorą kairiajame kampe ir pagalbine patalpėle dešiniajame šone; abipus presbiterijos atskirtos trapecijos plano formos patalpos zakristijai ir prieangiui (11 pav.).
Pagrindinis fasadas simetriškas, su originaliu portiku, kurio keturias stilizuotų
formų aštuonkampes kolonas jungia segmentinės arkos. Fasadą skaidančios są1099
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varžos pagyvintos iškiliais dekoro elementais – rombais ir dantytais skrituliais.
Vidurinėje fasado dalyje yra portalas su dvivėrėmis durimis, užbaigtas segmentine
sąrama, o virš durų – įkomponuotas aukštas kryžius su Nukryžiuotoju. Abipus
kryžiaus yra po stačiakampį aštuonių stiklų langą, apjuostą profiliuotais apvadais.
Stačiakampiai, tik mažesni langeliai įkomponuoti trikampio frontono šonuose, o
virš jų patalpintas dekoratyvinis elementas – Apvaizdos akis, apjuosta spinduliais.
Pagrindinio fasado kompoziciją vainikuoja virš kraigo kylantis siauras dvitarpsnis
aštuonkampis bokštelis, imituojantis gotikinių bokštelių siluetą. Šoniniai pietryčių
ir šiaurės vakarų fasadai panašūs, skaidomi sąvaržomis, tarp kurių išdėstyti langai,
užbaigti trikampėmis viršūnėmis – smailiaarkių langų imitacija. Pietryčių fasadas
kiek skiriasi: jo šonuose simetriškai įrengtos stačiakampės durų angos, akcentuotos atvirais dvišlaičiais prieangėliais, kurių stogelius remia du stulpeliai, sujungti
segmentinėmis arkomis. Apsidės fasadas trisienis, su aklina vidurine plokštuma,
kurios viršutinėje dalyje pritvirtinta koplytėlė, o šoninėse sienose dviem lygiais
išdėstyti langai, užbaigti trikampėmis viršūnėmis ir žemais kvadrato formos langeliais; virš stogo kraigo kyla nedidelis vingraus silueto bokštelis su kryžiumi –
saulute. Fasadų pastogę juosia išsikišęs karnizas.
Viduje navas skiria trys poros stilizuotų kolonų, pastatytų ant aukštų pagrindų ir sujungtų segmentinėmis arkomis. Abipus presbiterijos, antrajame aukšte,
įrengtos emporos, kurias taip pat akcentuoja į baliustrų tvorelę įterptos kolonėlės,
jungiamos segmentinėmis sąramomis. Vargonų choro sienelė aklina, įterpta tarp
navas skiriančių kolonų; prospektas klasicistinių orderinių formų. Šoninių navų
lubos kiek išlenktos, o centrinės navos perdengtos cilindriniu skliautu; ložų ir
prienavio lubos lygios. Sienų apatinė dalis ir kolonų stulpai apkalti lentelėmis
vertikaliai. Yra trys altoriai. Jie puošti drožiniais, orderio elementais, turi neogotikai
būdingų detalių. Presbiterijos kairėje pusėje, prie sienos priglausta nesudėtingų
formų aštuonkampė sakykla, pakelta ant siauresnio stulpelio. Anciškio bažnyčia – romantizmo ir istorizmo laikotarpių statinys su modifikuotais klasicizmo ir
neogotikos bruožais.
Anciškio bažnyčios inventoriuje minima sena 6 × 6 m dydžio varpinė, 10,5 m
aukščio, su dvejomis durimis ir keturiais langais, dengta skindeliais, su mediniu
kryžiumi; sienos apmuštos lentomis, dažytos mėlyna spalva. Viduje yra laiptai,
atskirta patalpa sandėliui; kabo du variniai varpai48. Varpinė stovi šventoriaus rytiniame kampe, atokiau nuo tvoros, pagrindiniu fasadu atgręžta į vakarus. Varpinė
stulpinė, dviejų tarpsnių, dengta keturšlaičiu skardos stogu. Virš jo kyla ažūrinis
metalo kryžius. Varpinė karkasinės konstrukcijos, su vertikaliomis sijomis kampuose
ir vidurinėje sienų dalyje, sutvirtintomis horizontaliais sienojais ir įžambiais spyriais;
perdanga lentų. Planas kvadrato formos, viršutinio tarpsnio – siauresnis. Varpinė
su aukštu apatiniu tarpsniu, kurį juosia išsikišęs karnizas, dengtas keturšlaičiu
stogeliu. Viršum jo prasideda žemas ir siauras antrasis tarpsnis. Fasadai apkalti
lentomis horizontaliai, o kampai apdailinti vertikaliomis lentelėmis platesniais
galais, tarsi imituojami piliastrai. Pagrindinis fasadas asimetriškas, su dvejomis
stačiakampėmis durimis, patrauktomis nuo simetrijos ašies; apatinio tarpsnio viršuje – mažas apskritas langelis, apjuostas
lygiais apvadais, o antrajame tarpsnyje 48 Ten pat, l. 4.
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į pastogės karnizą remiasi stačiakampė akustinė anga, pridengta horizontaliomis
lentelėmis. Šoniniai fasadai asimetriški – pirmajame tarpsnyje dviem lygiais išdėstyti apatiniai stačiakampiai langai ir viršutiniai apskriti langeliai; angų vertikalios
ašys nesutampa. Galinis rytų fasadas – su apskritu langeliu apatiniame tarpsnyje.
Antrojo varpinės tarpsnio visi fasadai tokie pat, kaip pagrindinis; pastogę juosia
išsikišęs profiliuotas karnizas. Varpinė – liaudiškos architektūros, su romantizmo
stiliaus elementais.
Šventorius yra artimo kvadratui plano, aptvertas iš trijų pusių, o buvusi
jo tvoros pietvakarių kraštinė dabar atvira; jos vietą žymi tik du vartelių stulpai,
skiriantys šventoriaus erdvę nuo kapinių, įkurtų už bažnyčios apsidės ir kartu su
šventoriumi sudarančių ištęsto stačiakampio plotą, ribojamą bendromis šoninėmis
tvoros kraštinėmis. Bažnyčios inventoriuje rašoma, kad šventorius kartu su kapinėmis sudaro 116 × 71 m dydžio plotą; jis 1915 m. aptvertas akmens mūro tvora,
dengta lentomis49. Šventoriaus reljefas vos banguotas; vakarinėje jo pusėje yra
palaidojomų. Šventoriaus ir kapinių tvora akmens mūro, su vienšlaičiu nuolydžiu
į išorę. Didieji vartai įrengti priešais pagrindinį bažnyčios fasadą. Jie simetriški,
trijų nedengtų angų, kurias rėmina keturi stulpai, sumūryti iš raudonų plytų, su
akmens skaldos intarpais vidurinėje dalyje ir užbaigti trikampiais frontonėliais.
Stulpus dengia dvišlaičiai skardos stogeliai su kryžiais, jungia ažūrinės metalo
varčios; viduriniai stulpai aukštesni, su dvivėrėmis varčiomis. Antrieji, vienos nedengtos angos varteliai įrengti už apsidės – veda į kapines. Jie tik „simboliniai“,
nes nėra nei tvoros, nei varčių. Vartelius riboja du sumūryti iš plytų tinkuoti
stulpeliai, dengti keturšlaičiais skardos stogeliais su virš jų kylančiais ažūriniais
kryžiais – saulutėmis.
Prie Didžiųjų šventoriaus vartų, ant platesnio akmens mūro pagrindo,
pastatytas ąžuolinis drožinėtas stogastulpis, dengtas skardos stogeliu su viršuje
kylančiu monumentaliu mediniu kryžiumi. Užrašas skelbia: ,,Parapijai 205.“ Kitoje
stogastulpio pusėje pateikta informacija apie autorių: ,,Dailininkas V. Jonikas, 1996.“
Tarp gatvės ir šventoriaus pastatytas paminklas – koplytėlė. Ji vieno tarpsnio, pastatyta ant aukšto pagrindo, kur užrašyta: ,,Kantrybėje bėgkime ant paskirtos
mums kares žiuredami ant Jezaus vado ir uždetojo tikejimo, kursai turedamas prieš
savį džiaugsmą kentejo kryžių Neba. 12 1_2. Atminimas ančiškiečių, išėjusių Amerikan
1906 m.“ Koplytėlė surinkta iš serijinės gamybos lietų ketaus elementų. Visi fasadai vienodi – jų kampus rėmina stulpeliai su įdubomis, viršuje nusmailėjantys
ir užbaigti kryžiais. Stulpelius jungia trikampiai frontonėliai su porinėmis trilapėmis arkutėmis. Koplytėlės viršų vainikuoja piramidinis stogelis su kryžiumi.
Viduje patalpinta Kristaus, nešančio kryžių, skulptūra. Koplytėlė yra originalių
neogotikinių formų.
Špitolė stovi už rytinės šventoriaus tvoros, prie Bažnyčios gatvės, atgręžta
į ją šoniniu rytų fasadu. Anciškio bažnyčios inventoriuje rašoma, kad 1927 m. iš
D. Kunsko už 1 900 Lt nupirktas namas, o 1929 m. iš valdžios įsigytas 1 000 kv. m
sklypas ir jame pastatyta špitolė; viename jos gale įrengtas butas. 1930 m. įrengta
antroji špitolės pusė ir prie jos šulinys. Špitolė medinė, 17 × 7 m. dydžio, su
dviem mažais prieangiais iš abiejų šonų,
dengta cinkuotos skardos stogu; yra 7 49 Ten pat, l. 4.
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durys ir 12 langų. Viduje yra priemenė, penki kambariai, sandėlis, dvi krosnys su
šiltomis sienelėmis; ji kainavo 4 589 Lt50. Dabartinė špitolė vienaukštė, sudėtinio
tūrio, su dviem prieangiais, dengta pusvalminiu skardos ir šiferio stogu. Sienos
suręstos iš sienojų, sunertų į sąsparas. Planas ištęstas, su dviem prieangiais prie
šoninių sienų. Pagrindinis rytų fasadas su vienšlaičiu atviru prieangiu, kurio stogelį
remia du stulpeliai; abipus durų – siauri priemenę apšviečiantys langeliai. Dešinėje
prieangio pusėje yra du nedideli langai, apjuosti profiliuotais apvadais su tiesiais
sandrikais. Kairiosios fasado pusės langai platesni, įrengti vėliau. Šoninis vakarų
fasadas taip pat su vienšlaičiu atviru prieangiu ir dviejų dydžių langais. Galinis
šiaurės fasadas simetriškas, su dviem langais ir mažu langeliu trapecijos formos
skyde. Langai su langinėmis, apjuosti profiliuotais apvadais su tiesiais sandrikais
ir dantukais, o skydo langelio apatinė prikaltė drožinėta riestiniu ornamentu. Špitolė – tradicinės architektūros, būdingos nedidelių miestelių parapijos trobesiams.
Statmenai špitolei, atokiau nuo gatvės, atgręžtas į ją galiniu fasadu, stovi
ūkinis trobesys. Jis nedidelio stačiakampio plano, dengtas keturšlaičiu stogu. Sienos krėstos iš molio, su baltų silikatinių plytų intarpais, stogas kiauras, vietomis
dengtas toliu. Tai greičiausiai buvęs svirnas, tačiau statinys yra labai nugyventas,
praradęs autentišką architektūrą.
Į šiaurę nuo špitolės sodybos, ties sankryža, stovi originalus paminklas,
saugantis miestelį nuo gaisro: ant aukšto, apskrito, siaurėjančio į viršų medinio
stulpo pastatyta šv. Florijono skulptūra. Paminklas pastatytas 1999 m.; jo autorius – skulptorius Mindaugas Būga. Nuo sankryžos Bažnyčios gatvė daro posūkį
šiaurės rytų kryptimi ir veda prie klebonijos sodybos.
Anciškio bažnyčios inventoriuje minimi ir bažnyčiai priklausantys gyvenamieji
ir ūkio trobesiai. Rašoma, kad medinė klebonija su mūro pamatais statyta 1904 m.
kunigo Vitkaus pastangomis. Ji geros būklės, su rūsiu, 21,33 × 10,5 m dydžio,
dengta šiaudais. Klebonijoje septyni kambariai, vidaus sienos tinkuotos ir baltintos,
grindys eglinių lentų (išskyrus koridorių ir virtuvę); yra penkios, mūrytos iš plytų
krosnys, viena angliška krosnis virtuvėje. 1928 m. pastatyta veranda. Bažnyčios
tarnų namas labai senas, stovi į pietryčius už kelio, nuo klebonijos nutolęs 46 m,
dengtas šiaudais. Statytas iš eglinės medienos, 16 × 7 m dydžio, dviejų galų;
juose yra po vieną kambarį, du sandėliai ir dvi krosnys su kaminais. Minima
viralinė, nuo klebonijos nutolusi apie 22 m į šiaurės vakarus. Ji 11 × 5 m dydžio,
su ketveriomis durimis, dengta šiaudais. Į pietryčius nuo klebonijos (nutolęs apie
21 m.) yra iš eglių medienos pastatytas svirnas, dengtas šiaudų stogu. Jis 15 ×
6 m dydžio, trijų patalpų, su trejomis durimis. Prie svirno galo (nuo klebonijos
pusės) pristatytas 6 × 4 m. dydžio namelis, su prieangiu ir dviem kambariais. Apie
45 m. į šiaurę nutolęs klojimas 29 × 12 m dydžio, dengtas šiaudais, su trejomis
durimis; jis geros būklės51. Vėliau dar pastatyta 6 × 5 m. dydžio viralinė. Prie
jos galo pristatyta 12,5 × 10,5 m. dydžio medinė daržinė, su dvejomis dvivėrėmis
durimis. Viralinė ir daržinė dengti bendru šiaudų stogu. 1926 m. iš sienojų buvo
suręsta 8,5 × 6 m dydžio daržinėlė; ji
be durų, dengta šiaudais52.
50
Ten pat, l. 14.
Tarp Anciškio bažnyčios doku- 51 Ten pat, l. 10–11, 14.
mentų yra saugomas brėžinys, kur 52 Ten pat, l. 12–14.
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pateiktas projektuojamos klebonijos 12 pav. Anciškio situacijos planas ir Anciškio
planas ir schematiškai pavaizduotas klebonijos planas. Brėžinys saugomas Anciškio
Anciškio situacijos planas, su kapinė- bažnyčios archyve
mis, bažnyčios ir klebonijos sklypais;
šalia dviejų gatvių išsidėstę namai, o klebonijos sklypo vidurinėje dalyje parodytas projektuojamas pastatas, stovi trys ūkiniai trobesiai ir vienas namas; dar
trys ūkiniai trobesiai stovi kitoje gatvės pusėje (12 pav.). Matyti, kad klebonijos
sodyba yra atokiau nuo bažnyčios (taip pat ir dabartinė klebonijos sodyba).
Klebonija ištęsto stačiakampio plano, asimetriško planavimo, su dviem įėjimais:
šalia priemenės, kairėje pusėje, yra trys pagrindiniai, erdviausi, pereinami klebono
gyvenamieji kambariai: svetainė, miegamasis ir valgomasis, iš kurio patenkama
į išilginį koridorių. Vienoje koridoriaus pusėje, į dešinę nuo priemenės, išsidėstę
trys patalpos – priėmimo kambarys, klebono darbo kabinetas ir šeimyninė. Kitoje
koridoriaus pusėje yra tarnų kambarys, virtuvė, sandėlis.
Klebonijos sodyba yra nutolusi į šiaurės rytus nuo šventoriaus. Sodyboje
yra klebonija ir trys ūkiniai trobesiai, sudarantys pusiau uždarą kiemą, kur yra
šulinys; į šiaurę nuo klebonijos, prie tvenkinio, stovi nedidelė pirtis (13 pav.).
Klebonija stovi atokiau nuo Bažnyčios gatvės, kampu atgręžta į ją. Ji sudėtinio
tūrio, vienaukštė, su pastoge. Sienos suręstos iš sienojų, apkaltos lentomis horizon1103
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taliai; aukštas dvišlaitis stogas dengtas
šiferiu. Planas – ištęstas stačiakampis,
su prieangiu rytų pusėje; yra dvejos durys – per prieangį ir galiniame
šiaurės fasade. Šoninis pietryčių fasadas asimetriškas, su uždaru vienšlaičiu prieangiu kairiajame šone; langai
nedideli, stačiakampiai, dvieiliai, šešių
stiklų. Prieangio vidurinėje dalyje yra
dvivėrės durys, o kairiajame šone – du
platūs langai; išliko nesudėtingi dekoro
elementai, puošiantys prieangio karnizą. Antrasis šoninis (šiaurės vakarų)
fasadas taip pat asimetriškas, su dviem
mažais langeliais vidurinėje dalyje ir
dvieiliais, šešių stiklų langais šonuose.
Galinis šiaurryčių fasadas simetriškas,
su durimis vidurinėje dalyje, dviem
šoniniais langais ir mažesniais stačiakampiais langais trikampiame skyde;
durys apkaltos lentelėmis „eglute“ ir pa
aukštintos (iki langų viršutinės linijos)
horizontaliu langeliu. Antrasis galinis 13 pav. Anciškio klebonijos trobesių situacijos
(pietvakarių) fasadas asimetriškas, su tri- plano schema. Sudarė A. Rupeika
mis langais ir dviem langeliais trikampiame skyde. Pastato architektūra tradicinė, būdinga nedidelių miestelių trobesiams.
Visi trys ūkiniai trobesiai pastatyti statmenai klebonijai. Arčiausiai klebonijos,
į vakarus nuo jos, stovi mažiausias ūkinis trobesys – malkinė. Ji nedidelio vientiso
tūrio, dengta dvišlaičiu šiferio stogu. Trobesys medinis, karkasinės konstrukcijos,
stačiakampio plano, su dvivėriais vartais galuose ir durimis šoniniame pietų fasade.
Antrasis trobesys nutolęs į šiaurę nuo klebonijos, ilgesnis, stačiakampio plano. Jis
suręstas iš sienojų, sukirstų į kertes, dengtas dvišlaičiu šiferio stogu. Pagrindiniame
fasade yra dveji dvivėriai vartai, apkalti vertikaliai lentomis, sutvirtintomis horizontaliomis ir įstrižomis jungtimis. Abu trobesiai nugyventi. Trečiasis, didžiausias
ūkinis pastatas, stovi priešais kleboniją. Jis monumentalaus vientiso tūrio, dengtas
labai aukštu dvišlaičiu šiferio stogu. Tai, matyt, buvęs klojimas; jo sienos apmūrytos
baltomis silikatinėmis plytomis. Pagrindiniame fasade yra dveji dvivėriai mediniai
vartai, apkalti įstrižai lentomis, ir trys maži stačiakampiai horizontalūs langeliai.
Antrajame šoniniame fasade yra tokie patys trys langeliai; abu šoninius fasadus
juosia medinis karnizas. Galiniai fasadai aklini. Išliko autentiškas monumentalus
klojimo tūris ir greičiausiai angų vietos ir jų dydžiai. Pirtis dūminė, vientiso nedidelio tūrio, stačiakampio plano, dengta dvišlaičiu šiferio stogu. Sienos suręstos
iš sienojų, sukirstų į kertes. Pagrindinis fasadas su durimis kairėje pusėje ir vienu
stačiakampiu, šešių stiklų langu. Antrajame šoniniame fasade yra mažas kvadrato
formos langelis. Tokios dūminės pirtys Lietuvoje jau baigia išnykti.
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Anciškio bažnyčios pagrindinis ir šoninis
fasadai. 2013 m. A. Rupeikos nuotr.

Anciškio bažnyčios šoninis ir apsidės fasadai.
2011 m. M. Rupeikienės nuotr.
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Anciškio bažnyčios interjeras.
2011 m. M. Rupeikienės nuotraukos
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Anciškio varpinė.
2013 m.
A. Rupeikos nuotr.

Anciškio šventoriaus
pagrindiniai vartai.
2011 m.
M. Rupeikienės nuotr.
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Anciškio kapinių vartai.
2011 m. M. Rupeikienės nuotr.

Anciškio šventoriaus stogastulpis.
2013 m. A. Rupeikos nuotr.
Anciškio koplytėlė.
2011 m. M. Rupeikienės nuotr.
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Anciškio špitolė (viršuje)
Anciškio šv. Florijono
paminklas.
2011 m.
M. Rupeikienės nuotraukos
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Anciškio klebonija.
2013 m. A. Rupeikos nuotr.
Anciškio klebonijos sodyba
su dviem ūkiniais trobesiais.
2011 m. M. Rupeikienės nuotr.
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Anciškio klebonijos ūkinis
trobesys

Anciškio klebonijos pirtis.
2013 m.
A. Rupeikos nuotraukos
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Barklainių kapinių
vartai

Barklainių kapinių
koplyčios pagrindinis
ir šoninis fasadai

Barklainių kapinių
koplyčios šoninis
ir apsidės fasadai.
2011 m.
M. Rupeikienės
nuotraukos
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Barklainių kapinių koplyčios interjeras.
2011 m. M. Rupeikienės nuotraukos
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14 pav. Barklainių
kapinių situacijos
plano schema.
Sudarė A. Rupeika

Bãrklainiai yra kelio Ramygala – Panevėžýs rytų pusėje, nutolę apie 8 km į
šiaurės rytus nuo Ramygalos. Kapinės įkurtos šiaurinėje Barklainių kaimo dalyje,
aukštumoje, prie Ramybės gatvės. Jos netaisyklingo keturkampio plano, aptvertos
žema ažūrine metalo tvora; kapinių pakraščiai apsodinti medžiais (14 pav.). Kapinių vartai vienos plačios angos, nedengti, rėminami dviem stulpais, kurių šonai
tinkuoti, o vidurinė, kiek įgilinta dalis – akmens mūro, stulpai dengti keturšlaičiais skardos stogeliais su ažūriniais kryžiais. Nuo gatvės prie koplyčios veda iš
akmenukų suklotas takas ir įrengtos akmeninės laiptų pakopos.
Teigiama, kad Barklainių koplyčią pastatė dvarininkas Kazimieras Švoinickis
apie 1658 m. Ji buvo medinė, dengta šiaudais; stogas naujai uždengtas šiaudais
1849 m., o 1855 m. koplyčia jau apgriuvusi. 1858 m. Švoinickių šeima pastatė
naują mūrinę koplyčią. 1946 m. apylinkės gyventojai lentelėmis uždengė stogą,
o zakristiją uždengė čerpėmis; sudėjo grindis, pristatė mažą bokštelį53. Ankstesnė
koplyčia minima ir 1850 m. Ramygalos bažnyčios vizitacijos metu. Teigiama, kad ji
5 × 3 sieksnių dydžio, 1849 m. naujai dengta šiaudais; statybos metai nežinomi54.
Koplyčia stovi prie pietinės tvoros kraštinės, pagrindiniu vakarų fasadu atgręžta į gatvę. Dabartinė koplyčia statyta 1858 m.55 ir apie 1990 m. – remontuota.
Ji sudėtinio tūrio, su vienšlaičiu priestatu, dengta dvišlaičiu skardos stogu. Koplyčia
sumūryta iš akmenų, su skaldos intarpais ir tinko detalėmis; cokolis yra kiek platesnis už sienas. Planas asimetriškas, su stačiakampe sale ir siauresne presbiterija,
užbaigta trisiene apside (15 pav.). Prie
šiaurinės presbiterijos sienos priglaus- 53 Panevėžio vyskupija, p. 283.
tas stačiakampio plano priestatas; po 54 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 294, l. 95v. 1850 m. Ramygalos bažnyčios vizitacija.
presbiterija yra nedidelė rūsio patalpa. 55 Metai yra įrėžti ant akmens, pagrindinio fasado
Pagrindinio fasado kampus rėmina pidešinėje pusėje.
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liastrai su įdubomis ir stilizuotais kapiteliais, o vidurinę
dalį akcentuoja plati arkinė portalo anga, apjuosta
plačiu tinkuotu apvadu, pridengta lenktu stogeliu;
portalo angoje įkomponuotos dvivėrės medinės durys,
o virš jų – pusapskritis langas. Fasado simetrijos ašyje
yra choro langas, užbaigtas pusapskrite sąrama, o jo
šonuose – maži apskriti langeliai. Stačiašlaičio skydo
viršuje – originalus dekoratyvinis elementas – tarsi altorėlio imitacija – niša, aprėminta porinėmis kolonėlėmis,
frizu su profiliuotu karnizėliu, užbaigta segmentiniu
frontonėliu, kurio timpane įkomponuota Apvaizdos
akis. Pagrindinio fasado kompoziciją užbaigia virš
stogo kraigo kylantis siauras kvadratinio skerspjūvio
bokštelis su arkinėmis akustinėmis angomis, dengtas
piramidiniu stogeliu su kryžiumi. Šoninio šiaurės fasado
pagrindinis tūris su vienu langu ir niša, užbaigtais 15 pav. Barklainių kapinių
pusapskritėmis sąramomis, apjuostais siaurais tinko koplyčios planas. Sudarė
apvadais, su pratęstais šonais. Išsikišusio žemesnio A. Rupeika
priestato kampus juosia mentės, o vidurinėje dalyje
yra langas, užbaigtas pusapskrite sąrama; jo galiniame (vakarų) fasade yra durys
su pusapskrite sąrama ir lenktu skardos stogeliu. Šoninis pietų fasadas yra su
dviem arkiniais langais, niša ir vienu presbiterijos langu. Apsidės fasadas trisienis,
be angų; jo kampus akcentuoja mentės. Pastato pastogę juosia lygi frizo juosta ir
išsikišęs profiliuotas karnizas. Viduje sienos lygios, tinkuotos, o salės lubos apkaltos
medinėmis lentelėmis su nusklembtais kampais – jų kontūras sudaro trapecijos
formą; presbiterijos lubos taip pat apkaltos lentelėmis, imituojant skliautą: vidurinėje
dalyje lygios, o sienų kryptimi žemėja. Presbiterija atskirta rąstelių tvorele. Chorą
laiko du stori apskrito skerspjūvio stulpai; jis aptvertas aklina medine tvorele.
Yra vienas medinis liaudiškų formų altorius – koplytstulpio imitacija. Koplyčia –
originalus romantizmo laikotarpio statinys; nesudėtingą jo architektūrą pagyvina
akmens mūro tekstūros ir baltai tinkuotų detalių derinys.
¨riškių kaimas įsikūręs prie kelio Ramygala – Upytė, apie 8 km nutolęs
į šiaurės vakarus nuo Ramygalos. Pietinėje kaimo dalyje yra katalikų bažnyčia,
klebonijos sodyba ir špitolė. Bažnyčios šventoriuje įrengtos ir kapinės, taip pat
yra keli dekoratyviniai akcentai, skirti svarbioms datoms paminėti. Šventorius su
kapinėmis ir bažnyčia, įkurtas dešiniajame Upytės krante, tarp Ėriškių ir Ėriškėlių
gatvių, bet atokiau nuo jų. Arčiau Ėriškių gatvės, tarp jos ir šventoriaus, lygiagrečiai bažnyčiai, stovi klebonija ir ūkinis trobesys. Šventoriaus rytiniame kampe
stovėjo varpinė (16 pav.).
Teigiama, kad pirmoji medinė bažnyčia (ar koplyčia) Ėriškiuose pastatyta apie
1754 m.56 Vienų šaltinių teigimu, 1889 m. Ėriškių gyventojas Kazimieras Vaitkus
prašė leidimo kapinėse pastatyti naują koplyčią; leidimą gavo tik 1898 m.
56
Misius K., Šinkūnas R. Ten pat, p. 262; Kviir medinę koplyčią pastatė 1899 m.57
klys B. Mūsų Lietuva. Ten pat, t. 2, p. 660.
Taip pat teigiama, kad antrąją medinę 57 Misius K., Šinkūnas R. Ten pat, p. 262.
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bažnyčią 1892 m. iš tašytų rąstų pastatė Ėriškių ūkininkas 16 pav. Ėriškių
Kazimieras Vaitkus-Vaitkevičius, paaukojęs 20 dešimtinių že- bažnyčios statinių
mės. Ji buvo 24 × 10 m dydžio, 14 m aukščio, su bokšteliu, ir parapijos trobesių
dengta malksnomis; 1897 m. iš Ramygalos senosios bažnyčios komplekso situacijos
(pradėjus Ramygaloje mūryti naują bažnyčią) buvo gauti du plano schema.
šoniniai altoriai, o Didysis altorius įrengtas 1924 m. ėriškiečio Sudarė A. Rupeika
Mykolo Klikūno lėšomis58. 1938 m. bažnyčios stogas dengtas
cinkuota skarda; 1939 m. išorė ir vidus dažytas aliejiniais dažais, pradėta statyti
parapijos salė59. Yra teiginių, kad pirminis bažnyčios interjeras „buvo jaukus ir
gražus“, bet, deja, neišliko60. 1995 m. buvo parengtas šventoriaus tvoros projektas
(autorė O. Brazauskienė). Per paskutinį bažnyčios remontą, atliktą 1999–2002 m.,
buvo pakeistos langų angos – panaikintos išlenktos viršutinės sąramos, sudėti
nauji stačiakampiai langai, o prie šoninio fasado pristatytas prieangis; viduje sienos buvo apkaltos gipskartonio plokštėmis ir dažytos, o jų apačia – apdailinta
lentelėmis. Prieš remontą bažnyčios vidus buvo nufotografuotas61. Iš nuotraukų
matyti, kad vidaus sienos buvo dažytos ir dekoruotos religinių motyvų tapybos
siužetais, jų viršų juosė trafaretinis frizas.
Švč. Jėzaus Veido bažnyčia stovi vidurinėje kapinių dalyje, pagrindiniu
fasadu atgręžta į šiaurės rytus. Ji vienbokštė, vienanavė, salinė, dengta dvišlaičiu
stogu, o bokštas – keturšlaičiu stogeliu.
Sienos suręstos iš sienojų, sutvirtintų 5859 Panevėžio vyskupija. Ten pat, p. 287.
Ten pat.
vertikaliomis sąvaržomis, apkaltos ho- 60 Jankevičienė A. Lietuvos... Ten pat, p. 151.
rizontaliai; stogai dengti skarda. Planas 61 Nuotraukos saugomos Ėriškių bažnyčios archyve.
Greičiausiai jų autorius – kunigas Kęstutis Uleika
ištęstas ir užbaigtas trisiene apside;
(1973–2002), tuo metu buvęs Ėriškių bažnyčios
priekyje išsikiša siauresnis (vėliau priklebonas.
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statytas) bokštas (17 pav.). Plane skersine siena atskirta trisienė 17 pav. Ėriškių
plano dalis; prie sienos pastatyti altoriai, o už jos įrengta bažnyčios planas.
zakristija. Presbiterija atskirta tvorele; dešiniajame prienavio Sudarė A. Rupeika
kampe įrengti laiptai į vargonų chorą. Pagrindinis fasadas
simetriškas, su dviejų tarpsnių bokštu, dengtu keturšlaičiu stogeliu. Priekinė bokšto sienos plokštuma vientisa, siauru stogeliu atskirtos tik stačiakampės dvivėrės
durys; langai išdėstyti trimis lygiais. Antrasis bokšto tarpsnis sudarytas iš dviejų
skirtingo pločio plokštumų (viršutinė siauresnė), šonuose akcentuotų vienšlaičiais
siaurais stogeliais; vidurinėje dalyje yra du platesni stačiakampiai langai, o viršutinė (akustinė) anga aukštesnė ir siaura, pridengta grotelėmis. Šoniniai fasadai
skaidyti sąvaržomis, tarp jų išdėstyti stačiakampiai langai. Šoniniuose fasaduose
bokštas stogeliais skaidomas į tris tarpsnius; apatinis tarpsnis aklinas, antrajame
yra vienas stačiakampis langas, o viršutiniame – siaura akustinė anga. Prie šoninio
pietryčių fasado pristatytas laikinas prieangis, dengtas dvišlaičiu stogeliu. Apsidės
fasadas simetriškas, trisienis, su durimis vidurinėje dalyje ir langais šonuose.
Interjere dominuoja vientisa salės erdvė, dengta lygiomis lubomis. Sienas
skaido vertikalios sąvaržos. Viršutinė sienų dalis tinkuota, o apatinė apkalta
lentelėmis. Presbiterija atskirta ažūrine medinių baliustrų tvorele ir užbaigta tiesia
apsidės siena, prie jos stovi trys mediniai altoriai. Centrinis – neogotikinių formų,
o abu šoniniai altoriai vienodi, puošnių orderinių formų, dekoruoti drožiniais.
Sakykla ir po ja įrengta klausykla yra stačiakampio plano, priglaustos prie sienos
šalia presbiterijos (kairėje pusėje); į sakyklą veda laipteliai iš presbiterijos. Vargonų
chorą remia dvi kolonos; choro sienelė ažūrinė, sudaryta iš medinių baliustrų.
Bažnyčios grindys lentų, lubos apkaltos smulkiomis lentelėmis. Bažnyčios architektūra nesudėtinga, primityvi.
Šventoriuje stovėjusi varpinė liko užfiksuota tik nuotraukose. Ji buvo atvirų
konstrukcijų, keturstulpė, dengta dvišlaičiu malksnų stogeliu (18 pav.). Keturi
įžambūs kampiniai stulpai viršuje iš visų pusių buvo sujungti horizontaliais ryšiais,
o apačioje, visai prie žemės, horizontalios jungtys tvirtino tik šoninius stulpus.
Gana aukšti varpinės stulpai vidurinėje dalyje buvo sutvirtinti sukryžiuotais spyriais, horizontaliomis jungtimis; pagrindiniame ir galiniame fasaduose šios jungtys
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išdėstytos maždaug kryžminių spyrių
aukštyje, o šoniniuose fasaduose – apie
vidurį. Po stogeliu, vidurinėje dalyje,
kabojo nedidelis varpas ir dar mažesnis
varpelis. Tai buvo sena, primityvių
etninių formų varpinė.
Šventorius banguoto reljefo, aptvertas akmens mūro tvora; dalis tvoros
(šiaurės vakarų pusėje) – metalo strypų.
Didieji trijų angų vartai įrengti priešais pagrindinį bažnyčios fasadą. Angas
rėmina kvadratinio skerspjūvio stulpai
(viduriniai aukštesni), dengti keturšlaičiais stogeliais. Jie sumūryti iš geltonų
plytų, su akmens intarpais. Vidurinius
stulpus jungia plačios dvivėrės ažūrinės metalo varčios; šoniniai varteliai
siauri, vienvėriai. Tvoroje įrengti siauri
varteliai veda prie buvusios mokyklos
ir špitolės, o tvoros vakarų kampe pa 18 pav. Ėriškių varpinės piešinys.
likta anga bei šlaite įrengti laipteliai Atliko Antanas Rupeika
leidžiasi prie upės.
Šventorių supa kapinės, kur tarp tradicinių, būdingų kapinėms paminklų,
pastatyta ir originalių, skirtų svarbioms datoms įamžinti ar meniškų tautodailininkų darbų. Šalia pagrindinio bažnyčios fasado 1990 m. pastatytas kryžius su
įrašu: „Jėzaus vardu mes būsime išganyti. Bažnyčios pastatymo šimtmečio jubiliejui.“
Kitoje kryžiaus pusėje įrašas: ,,Tautodailininkas Vygandas Peirėnas, 2009 m.“ Lietuvos
tūkstantmečiui atminti pastatytas akmuo su ažūriniu kryžiumi: „Lietuvos vardui
1000 metų. 2009.“ Priešais bažnyčios šoninį šiaurės vakarų fasadą stovi meniškai
drožinėtas dviejų pakopų koplytstulpis.
Už šventoriaus tvoros, tarp mokyklos ir bažnyčios, 1990 m. pastatytas medinis kresnų proporcijų kryžius su įrašu: „Dievui ir Tėvynei.“
Klebonijos sodyba įkurta į šiaurę nuo bažnyčios, tarp Ėriškių gatvės, šventoriaus tvoros ir Upytės upės. Sodyboje stovi klebonija ir nedidelė klėtis – buvusio
ištęsto plano ūkinio trobesio dalis. Kieme įrengtas šulinys su svirtimi. Klebonija
ir trys sujungti ūkiniai trobesiai stovėjo lygiagrečiai, kiek patraukti į šoną nuo
klebonijos. Du ūkiniai trobesiai nugriauti, o prie klėties galinio fasado pristatytas
mūro priestatas. Klebonija statyta 1907 m. iš senų rąstų; tuo pat metu suręsti ir
ūkiniai trobesiai62.
Klebonija pastatyta lygiagrečiai bažnyčiai, atgręžta į ją galiniu pietvakarių
fasadu; priešais šį fasadą stovi šulinys. Klebonija vienaukštė, su dviem uždarais
prieangiais. Ji suręsta iš sienojų, su akmens mūro cokoliu, dengta dvišlaičiu šiferio
stogu; sienos apkaltos horizontaliai, o trikampiai galinių fasadų skydai – vertikaliomis lentelėmis su lentjuostėmis.
Planas su dviem prieangiais, pristatytais 62 Duomenys gauti iš registrų centro.
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19 pav. Ėriškių
klebonijos planas.
Sudarė A. Rupeika

prie šoninių fasadų. Planavimas asimetriškas, su siauru skersiniu koridoriumi.
Abipus jo dviem eilėmis išdėstytos pereinamosios patalpos; prie išilginių sienų
pastatytos krosnys (19 pav.). Pagrindinis pietryčių fasadas asimetriškas, su uždaru
įstiklintu vienšlaičiu prieangiu vidurinėje dalyje ir langais šonuose; jie nedideli,
stačiakampiai, su langinėmis ir siaurais tiesiais apvadais. Galinių fasadų langus
taip pat dengia langinės, trikampiuose skyduose yra maži stačiakampiai langeliai.
Pietvakarių fasado trikampį skydą skiria stoginukas, paremtas gembėmis. Šoninio
šiaurės vakarų fasado langai įvairių dydžių, be langinių. Klebonija būdingų šiam
pastatų tipui architektūros formų.
Klėtis vientiso tūrio, dengta dvišlaičiu šiferio stogu. Ji suręsta iš tašytų sienojų,
sukirstų į kertes. Klėtis šoninė, su vienomis durimis, be langų; durys vienvėrės,
apkaltos vertikaliai. Klėties architektūra nesudėtinga, būdinga kaimo trobesiams.
Priešais klebonijos sodybą, tako, vedančio į šventorių, pietinėje pusėje yra
antroji bažnyčiai priklausiusi sodyba. Joje stovi senas medinis namas, kur greičiausiai buvo špitolė ir šulinys. Špitolė pastatyta lygiagrečiai klebonijai ir bažnyčiai, tarp šventoriaus ir Ėriškių bei Ėriškėlių gatvių. Tokia situacija, kai abipus
bažnyčios, priešais, pastatytos klebonija su špitole – būdinga daugelio miestelių
parapijos trobesiams. Špitolė vientiso tūrio (anksčiau buvo su prieangiu), dengta
dvišlaičiu šiferio stogu. Ji su akmens mūro cokoliu, sienos suręstos iš sienojų,
kampuose sunertų į sąsparas, skaidomos vertikaliomis sąvaržomis. Planas – ištęstas
stačiakampis, su dvejomis durimis šoniniuose fasaduose. Pagrindinis, atgręžtas į
šiaurės vakarus fasadas simetriškas, su dvivėrėmis durimis vidurinėje dalyje ir
abipus jų – siaurais, prieangį apšviečiančiais langeliais. Fasado šonuose yra po
du langus su langinėmis. Matyti, kad prie durų buvo prieangis. Langus juosia
profiliuoti apvadai ir tiesūs sandrikai. Antrasis šoninis fasadas taip pat su durimis vidurinėje dalyje; jos vienvėrės, su originalia kelių krypčių lentelių apkala.
Fasado šonuose yra po vieną langą. Galiniai fasadai su dviem langais ir mažes1119
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Ėriškių bažnyčios bendras vaizdas.
2013 m. A. Rupeikos nuotr.

Ėriškių bažnyčios interjeras.
2011 m. M. Rupeikienės nuotr.
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Ėriškių bažnyčios interjeras.
2011 m. M. Rupeikienės nuotr.

Ėriškių bažnyčios interjeras prieš remontą.
2002 m. Nuotr. autorius nežinomas
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Ėriškių šventoriaus
pagrindiniai vartai

Ėriškių šventoriaus
koplytstulpis.
2011 m. M. Rupeikienės
Ėriškių šventoriaus kryžius

Ėriškių šventoriaus akmuo

nuotraukos
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Ėriškių kryžius
už šventoriaus.
2013 m.
A. Rupeikos nuotr.

Ėriškių klebonija

Ėriškių klebonijos
ūkinis trobesys
ir šulinys.
2011 m.
M. Rupeikienės
nuotraukos
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Ėriškių špitolė

Kryžius šalia Ėriškių špitolės sodybos.
2013 m. A. Rupeikos nuotraukos
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20 pav. Truskavos
bažnyčios, koplyčios
ir parapijos trobesių
situacijos plano
schema. Sudarė
A. Rupeika

niu langeliu trikampiame skyde. Išliko originalus, plastiškų linijų skydo langelio
rėmų dalijimas ir fasadų kampų apdailos fragmentai su piliastrų imitacija. Namas
senas ir labai nugyventas, tačiau matyti, kad tai buvo svarbus bažnyčiai statinys
(greičiausiai – klebonija), su ryškiais stilinės architektūros elementais.
Prie špitolės, priešais klebonijos ūkinius trobesius, taip pat stovėjo ūkinis
statinys. Į rytus nuo špitolės, arčiau prie Ėriškių gatvės, stovi medinis drožinėtas
kryžius. Apatinėje jo dalyje, pridengta drožinėtu stogeliu, yra lentelė su užrašu:
„Kristau, laimink mūsų Tėvynę! Ėriškių bažnyčiai 100-ųjų metų proga. 1992.“
Truskavâ yra Kėdainių rajone, kelio Kėdainiai – Ramygala vakarų pusėje,
apie 11 km nutolusi į pietvakarius nuo Ramygalos ir apie 5 km į vakarus nuo
Anciškio. Truskava – pripažinta kaip
miestelis, esantis su kultūros vertės po- 63 Miškinis A. Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai,
žymiais63. Truskavoje yra katalikų bažVilnius, 2009, l. 6.
1125

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

21 pav. Truskavos
1812 m. parapijos
ribų žemėlapis.
Brėžinys saugomas
Truskavos bažnyčios
archyve

nyčia, kapinių koplyčia, parapijai priklausantys pastatai bei smulkieji sakraliniai
ir dekoratyviniai akcentai (20 pav.).
Yra duomenų, kad Truskavoje prieš Pirmąjį pasaulinį karą gyveno 10 žydų
šeimų; miestelyje buvo ir sinagoga64.
Šalia kapinių, prie kelio, pastatytas miestelio kryžius. Jis medinis, pakeltas ant
akmeninio pagrindo. Ant kryžiaus yra užrašas: ,,Dieve, išgelbėk Lietuvą.“ Kitoje pusėje
užrašyta: ,,Truskavai – kunigas Sigitas Stepšys. 1989 06 20.“ Šalia kryžiaus, dešinėje
pusėje, pastatytas paminklas – monumentalus akmuo – karių atminimui. Lentelėje
iškaltas įrašas: „Paaukojusiems gyvybę kariams Truskavos žemėje. 1944 m. atminti“.
1794 m. sausio 15 d. Rumšiškių seniūnas Jonas Truskauskis ir jo žmona
Barbora pasirašė dovanų aktą, kuriuo pasižadėjo pastatyti Užartėje bažnyčią.
Vietovė, pagal fundatorių pageidavimą buvo pavadinta Truskava. Parapijos įkūrimu rūpinosi kunigas Jeronimas Grigalevskis, nuo 1810 m. rugsėjo 6 d. galutinai
parapijos ribas vyskupas patvirtino 1813 m. rugsėjo 17 d.65. Greičiausiai todėl
1813 m. visuose literatūros šaltiniuose ši data nurodoma kaip parapijos įkūrimo
data. Tačiau iš Truskavos bažnyčios archyve saugomų dokumentų galima sužinoti,
kad Truskavos parapija buvo įkurta prie kunigo Jeronimo Simono Grigalinskio
(Hieronim Szymon Grygalinski) 1811 m. balandžio 15 d., kuris 1811 m. lapkričio
23 d. pirmą kartą pasirašė kaip parapijos klebonas66. 1812 m. jau buvo sudarytas
parapijos ribų žemėlapis, kur parodytas Truskavos miestelis, dvaras ir bažnyčios
sklypas (21 pav.)67. Literatūroje teigiama, kad Truskavoje, ant kalnelio, buvo pastatyta iš Rumšiškių atvežta medinė bažnyčia. Ji suręsta iš pušinės medienos, 16 × 8
sieksnių dydžio, su nedideliu bokšteliu,
pagrindiniu fasadu atgręžta į šiaurę; 64 Kviklys B. Mūsų Lietuva. Ten pat, p. 659.
65
Panevėžio vyskupija, p. 273.
virš zakristijų buvo galerijos68. 1820 m. 66 Truskavos bažnyčios archyvas, 1820 m. inventorius.
inventoriuje minimi bažnyčios matme- 67 Ten pat.
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nys kiek skiriasi. Nurodyta, kad bažnyčia 18 × 8 uolekčių dydžio, filijų, koplyčių
ir altarijų nėra. Minima klebonija – 11,5 × 6 uolekčių, yra ūkinių trobesių; špitolės
nėra. Vargšai (4 asmenys) gyveno klebonijoje, patarnavo bažnyčioje ir klebonijoje.
1888 m. inventoriuje rašoma, kad bažnyčia priskirta V klasei (prie mažiausių
bažnyčių); virš priebažnyčio stovi dvylikos balsų vargonai. Šventorius aptvertas
lentų tvora su ąžuolo statiniais, ant akmens mūro pamatų stovi varpinė. Tvoroje
minima keturiolika Kryžiaus kelio stočių. Kapinės aptvertos akmens mūro tvora;
jose stovi koplyčia, statyta 1860 m. 1898 m. inventoriuje rašoma, kad 1891 m.
bažnyčios stogas dengtas malksnomis; tais pačiais metais malksnomis dengta ir
Šv. Jurgio kapinių koplyčia. Kunigo B. Rakausko rūpesčiu 1889 m. pastatyta nauja
medinė klebonija; jos stogas malksnomis dengtas 1897 m. Vėliau bažnyčia buvo
remontuojama ir puošiama. Kunigas Vincas Prialgauskas pagrindiniame fasade buvo
įrengęs galeriją ir pastatęs altorių su Aušros vartų Marijos paveikslu. Gegužinės
pamaldos buvo laikomos prie šio altoriaus, šventoriuje. Klebonas B. Rakauskas
galeriją panaikino, o paveikslą perkėlė į Angelų Sargų altorių; jis savo lėšomis
apdengė bažnyčios stogą cinkuota skarda. 1926 m. klebono A. Kungio iniciatyva
vidaus sienos buvo padengtos drobe ir dekoruotos; buvo penki altoriai, sakykla,
menki vargonai, šešios klausyklos ir dvylika suolų su 60 vietų69.
Bažnyčia 1944 m., Antrojo pasaulinio karo metu, sudeginta; sudegė ir varpinė, klebonija, špitolė, ūkiniai trobesiai. Bažnyčios išorė ir vidus liko užfiksuoti
tik keliose nuotraukose, jų kokybė nėra labai gera, sunku įžvelgti detales. Vienoje
bažnyčios išorės nuotraukoje užfiksuoti pagrindinis ir šoninis fasadai, o antroje –
pagrindinio fasado fragmentas. Matyti, kad bažnyčia buvo ištęsto plano, dengta
dvišlaičiu stogu, su plastiškų formų bokšteliu, kylančiu virš pagrindinio fasado
stogo kraigo; mažesnis bokštelis kilo virš apsidės. Pagrindiniame fasade dominavo
gana smarkiai išsikišęs į priekį keturių kolonų portikas, remiantis aukštą trikampį
frontoną ir platų antablementą; vidurinėje frontono dalyje įkomponuotas platus
apskritas langas, o šonuose – nedideli stačiakampiai langeliai. Į viduriniąsias
portiko kolonas rėmėsi įstiklinta galerija, kuri, sprendžiant iš formų, buvo įrengta
vėliau; jos šonus rėmė sukryžiuotos sijos ir lenktų formų gembės. Pagrindinio
fasado durys buvo stačiakampės, dvivėrės; jų šonuose simetriškai pastatyti altoriai, užbaigti trikampiais frontonėliais su kryžiais. Tarp kairiojo altoriaus ir durų,
prie fasado, pritvirtintas monumentalus kryžius su Nukryžiuotojo figūra. Šoninius
fasadus skaidė piliastrai su įrėžomis, kaip ir pagrindinio fasado kolonos, buvo
pastatyti ant aukštų pjedestalų; tarp piliastrų išdėstyti aukšti stačiakampiai, smulkiai sudalyti langai. Bažnyčios pastogę juosė profiliuotas karnizas. Sprendžiant iš
interjero nuotraukų (saugomų Kaune, M. K. Čiurlionio muziejuje)70, šoninės navos
atrodė kiek aukštesnės už vidurinę. Tokį netradicinį sprendimą, matyt, lėmė tai,
kad virš zakristijų buvo įrengtos ložos. Vidaus erdvė buvo trinavė, skiriama kolonų, pastatytų ant aukštų pjedestalų. Visų navų lubos buvo skliautinės; vidurinę
navą nuo presbiterijos skyrė sija su krucifiksu. Medinė Truskavos bažnyčia buvo
klasicistinių formų; pagrindinio fasado
elementas – iškelta į priekį įstiklinta
68
Panevėžio vyskupija. Ten pat, p. 269–170.
galerija – su būdingomis romantizmo 69 Ten pat, p. 270–271.
70
architektūrai detalėmis.
NMKČM, neg. nr. 10047, 10048.
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Varpinė taip pat liko užfiksuota
tik istorinėje nuotraukoje; ją 1939 m.
nufotografavo V. Žukauskas71. Nuotraukos kokybė bloga, todėl remiantis ja,
buvo atliktas piešinys (22 pav.). Varpinė
medinė, stulpinė, dviejų tarpsnių, dengta keturšlaičiu lentelių stogu. Viršuje
kilo kupoliukas su Angelo, pučiančio
trimitą, figūrėle ir ažūriniu kryžiumi.
Planas kvadrato formos, antrojo tarpsnio siauresnis. Sienos buvo apkaltos
vertikaliai lentomis su lentjuostėmis.
Apatinis varpinės tarpsnis aklinas, tik
su stačiakampe durų anga pagrindiniame fasade; antrajame tarpsnyje matyti
stačiakampės akustinės angos. Varpinė 22 pav. Truskavos varpinės piešinys.
buvo nesudėtingų formų, analogiškos Atliko Antanas Rupeika pagal 1939 m.
architektūros kaip ir neišlikusi Ramy- V. Žukausko nuotrauką
galos varpinė.
Šventorius ir kapinės buvo greta, apaugę senais klevais, beržais ir pušimis, kunigo Prialgausko rūpesčiu aptverti akmens mūro tvora; tarp bažnyčios ir
didžiųjų šventoriaus vartų pastatyta mūrinė koplytėlė su Jėzaus, nešančio kryžių,
skulptūra. Taip pat šventoriuje minimos mūrinės dvylika Kryžiaus kelio stočių
koplytėlių, stovėjo Marijos Nekalto Prasidėjimo statula (išliko), o prie vartų – stilingas metalo paminklas (išliko) su užrašu: „1904 m.“72
Dabartinė bažnyčia su šventoriumi ir kapinės įkurtos pietinėje miestelio
dalyje, atokiau nuo Truskavos gatvės, rytinėje jos pusėje. Į šiaurės vakarus nuo
šventoriaus, šalia Truskavos gatvės, yra klebonijos pastatai. Klebonijos sodybą ir
šventorių skiria apželdintas, medžiais apsodintas plotas – buvęs senasis šventorius,
su nuožulniu reljefu, tvoros fragmentais ir išlikusiomis dvejomis vartų angomis,
vedančiomis į kleboniją. Didžiuosius šventoriaus vartus ir senąsias vartų angas,
rėminamas akmens mūro stulpeliais, jungia platus akmenimis grįstas takas, kurio
vakarų pusėje išsidėstę keturi paminklai. Pirmasis paminklas stovi arčiausiai
šventoriaus vartų – su Marijos Nekalto Prasidėjimo statula – skirtas bažnyčios
fundatoriams; jame įrašyti 1813 m. (buvo manoma, kad tais metais įkurta parapija).
Už jo, šalia tako, 2004 m. pastatytas juodo granito paminklas, skirtas Truskavos
partizanams, negrįžusiems iš Sibiro tremties. Kiti du paminklai – kryžiai, stovi
arčiau senosios tvoros. Vienas jų – aukštas, juodos spalvos, lieto metalo kryžius,
pastatytas ant laiptuoto kelių pakopų pagrindo, įrašyti 1904 metai (minimas Panevėžio vyskupijos knygoje, aprašant senąjį šventorių) – skirtas Spaudos atgavimui
pažymėti, o antrasis – žemesnis, paprastų formų betono kryžius, pastatytas 1925 m.,
skirtas Lietuvos Nepriklausomybei ir žuvusiems kariams pagerbti.
Šventosios Dvasios bažnyčia stovi šventoriaus pietrytinėje, paaukštinto- 71 NMKČM, neg. nr. 10045.
je dalyje, pagrindiniu fasadu atgręžta į 72 Panevėžio vyskupija, p. 271.
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23 pav. Truskavos
bažnyčios planas.
Sudarė A. Rupeika

vakarus. Ji pradėta statyti 1990 m. klebono Petro Baniulio iniciatyva, pagal architekto Alfredo Paulausko (1928–2013) projektą; konstruktorius – Kęstutis Matijošaitis.
1995 m. birželio 4 d. buvo pašventinta rūsyje įrengta laikina koplyčia, o 1998 m.
gegužės 31 d. bažnyčia konsekruota. Ji sudėtinio laužyto tūrio, vienbokštė, trinavė,
bazilikinės erdvės. Bažnyčia sumūryta iš plytų, tinkuota, stogai dengti skarda.
Pamatai juostiniai, iš tipinių bankečių, o atskiri jų ruožai – monolito; perdangų
plokštės taip pat surenkamos, tačiau yra ir monolitinių fragmentų. Planas kryžiaus
formos, su simetriškai išdėstytomis pagalbinėmis patalpomis; bažnyčios plotis apie
19 m, ilgis – daugiau nei 30 m, o vidurinės navos aukštis – apie 13 m. Plano
priekyje išsikiša centrinės navos pločio bokštas, o rytų pusėje – kiek siauresnė
laiptuoto kontūro apsidė; prie pagrindinio ir dviejų šoninių portalų veda laiptai
(23 pav.). Pagrindinis vakarų fasadas simetriškas, su dominuojančiu vieno tarpsnio
bokštu, siaurėjančiu į viršų trimis pakopomis ir užbaigtu nedideliu kvadratinio
skerspjūvio bokšteliu su siaurėjančia tripakope viršūne ir virš jos kylančiu kryžiumi.
Portalas akcentuotas monumentalių formų stogu su stačiakampe pakyla, ant kurios
pastatyta Kristaus skulptūra; durys dvivėrės, medinės. Simetrijos ašyje, virš portalo,
įrengti vargonų chorą apšviečiantys langai, t. y. keturios siauros vertikalios langų
juostos, įkomponuotos į smailėjančias nišas, su trikampėmis viršūnėmis. Aukščiau,
siaurėjančioje bokšto dalyje, į aukštą siaurą trikampę nišą įterptos siauros porinės
akustinės angos, pridengtos horizontaliomis grotelėmis. Siaura trikampė angelė yra
ir mažajame bokštelyje. Kitos fasado plokštumos aklinos, laiptuoti jų kontūrai vainikuoti siaurais kvadratinio kontūro bokšteliais su keturšlaičiais stogeliais. Šoniniai
fasadai skaidomi į tris dalis: šalia bokšto – aukšta aklina plokštuma, vainikuota
kampiniais bokšteliais, vidurinėje dalyje aukštais langais akcentuotos šoninės navos,
virš jų, gilumoje, matyti trikampiai langeliai, apšviečiantys centrinę navą, o šalia
presbiterijos į priekį išsikiša žemi priestatai. Šoninių navų poriniai juostiniai langai
įkomponuoti į nišas, užbaigtas trikampėmis viršūnėmis; tokie pat, tik žemesni
langeliai apšviečia ir priestatus, kurių kampuose, kaip ir priekinėje plokštumoje,
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kyla bokšteliai. Apsidės fasadas simetriškas, su žemais priestatais šonuose; visos
jo plokštumos užbaigtos kampiniais bokšteliais, aklinos, tik priestatuose yra po
vieną porinį langą, įterptą į trikampėmis viršūnėmis vainikuotas nišas.
Viduje navas skiria keturios poros stačiakampio skerspjūvio stulpų. Dominuoja
šviesi ir aukšta centrinės navos erdvė, dengta sudėtingu stilizuotu „žvaigždiniu“
skliautu; šoninių navų lubos ir sienos lygios. Vargonų choro sienelė aklina; ji
remiasi į paskutiniuosius navas skiriančius stulpus, juos apgaubia ir smarkiai išsikiša į priekį. Centrinio altoriaus kompozicija erdvinė, sudaryta iš kelių žemėjančių
nišų, užbaigtų trikampėmis viršūnėmis; galinėje žemiausioje nišoje patalpinti trys
kryžiai, sudarantys vientisą skulptūrinę grupę, kylančią virš laiptuoto pjedestalo
ir tarsi simbolizuojančią Kryžių kalnelį. Presbiterija nuo salės pakelta trimis pakopomis, kairėje pusėje pastatyta lakoniškų formų sakykla. Dešinėje navoje įrengta
krikštykla. Šoninių navų sienas puošia keturiolika vitražinių paveikslų – „Kryžiaus
kelias“, vaizduojančių Kristaus Kryžiaus kelio stotis. Jų autorius Simas Gutauskas,
o meistrai – Vaižgantas Černiauskas ir Bronislovas Šatūnas. Bažnyčia – modernių formų; jos išorės architektūroje ir interjere dominuoja kryžiaus ir trikampio
simboliniai motyvai.
Šventorius netaisyklingo daugiakampio formos, su nukirstu šiaurryčių kampu,
aptvertas akmens mūro tvora, su nuolydžiu į šventoriaus pusę; tvoroje įrengti
ketveri vartai. Šalia įžambios tvoros atkarpos glaudžiasi koplytėlė – išlikusi vienintelė iš buvusių Kryžiaus kelio stočių; ji yra įgilinta į žemę ir aptverta akmens
mūro tvorele. Koplytėlė sumūryta iš raudonų plytų, tinkuota, dengta keturšlaičiu
skardos stogeliu su kryžiumi. Planas stačiakampis, su įgilinta vidurine dalimi.
Pagrindinio fasado kampus rėmina mentės su nusklembtais kampais, vidurinėje
dalyje – vertikalioje nišoje – įrengta mažesnė stačiakampė įduba, kur buvo talpinama Kryžiaus kelio stotis. Šventoriaus reljefas nelygus, žemėja vakarų kryptimi.
Pakopomis, gatvės kryptimi, žemėja ir pietinė tvoros kraštinė; ji nevientisa, yra
bendra su kapinių tvoros šiaurine kraštine. Pagrindiniai vartai įrengti asimetriškai, tvoros šiaurės vakarų kampe. Jie dviejų nedengtų (plačios ir siauros) angų,
rėminami dviem aukštais stulpais, vienu žemu ir dar siauresniu stulpeliu. Stulpų
apatinė, aukštesnė dalis akmens mūro, o juos gaubianti viršutinė dalis platesnė,
sumūryta iš plytų, tinkuota, užbaigta nukirstomis vienšlaitėmis plokštumomis,
aukštėjančiomis į centrą. Stulpus jungia ažūrinės metalo varčios; jų viršutinė dalis
išlenkta, pagyvinta kryželiais, aukštėja centro kryptimi. Lakoniškos vartų stulpų
formos derintos prie bažnyčios architektūros. Antrieji vartai – vienos plačios
nedengtos angos, įrengti pietinėje šventoriaus tvoros linijoje, veda į kapines. Jie
rėminami žemais akmens mūro stulpais, uždaromi ažūrinėmis metalo varčiomis.
Į kapines veda ir pietrytiniame tvoros kampe esantys platūs, nedengti vienos angos
vartai, rėminami akmens mūro stulpais, uždaromi dvivėrėmis metalo varčiomis.
Dar vieni siauri nedengti varteliai, įrengti šiaurinėje tvoros kraštinėje, veda prie
ūkinio pastato, esančio už tvoros, priešais šoninį (šiaurės) bažnyčios fasadą. Jų
stulpai stačiakampio skerspjūvio, sumūryti iš akmens.
Šventoriuje, priešais pagrindinį bažnyčios fasadą, pastatyti trys vertikalūs
dekoratyviniai akcentai. Šalia fasado, dešinėje pusėje, ant laiptų pakylos stovi
originalus keraminis paminklas, skirtas Truskavos parapijos įamžinimui. Vaizduo1130
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Truskavos kryžius
Truskavos akmuo (apačioje).
2013 m. A. Rupeikos
nuotraukos
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Truskavos senosios bažnyčios interjeras

Truskavos senasis šventorius su trimis paminklais.
2011 m. M. Rupeikienės nuotr.

Truskavos senasis šventorius ir 1904 m. kryžius.
2013 m. A. Rupeikos nuotr.
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Truskavos bažnyčia

Truskavos bažnyčios interjeras.
2011 m. M. Rupeikienės nuotraukos
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Truskavos bažnyčios interjeras
Truskavos bažnyčios šoninė nava
su vitražiniais Kryžiaus kelio stočių
paveikslais.
2011 m. M. Rupeikienės nuotraukos
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Truskavos šventoriaus
Kryžiaus kelio stočių
koplytėlė. 2013 m.
A. Rupeikos nuotr.

Truskavos šventoriaus
pagrindiniai vartai.
2011 m.
M. Rupeikienės
nuotr.

Truskavos bažnyčios
ūkinis pastatas už
šventoriaus tvoros.
2013 m.
A. Rupeikos nuotr.
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Truskavos šventoriaus keraminis
paminklas
Truskavos šventoriaus paminklas –
Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu

Truskavos šventoriaus mūrinis
koplytstulpis.
2013 m. A. Rupeikos nuotraukos
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Truskavos klebonija.
2011 m. M. Rupeikienės nuotr.

Truskavos klebonijos ūkiniai pastatai.
2013 m. A. Rupeikos nuotr.
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Truskavos kapinių
koplyčia

Truskavos kapinių
koplyčios vidus

Truskavos kapinių
koplyčios vidus.
2011 m.
M. Rupeikienės
nuotraukos
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jami du Angelai, laikantys stilizuotą koplytstulpį su kryžiumi, 24 pav. Truskavos
kurio kryžmoje įkomponuota Apvaizdos akis; įrašas skelbia: prieglaudos projektas.
,,Truskavos parapija įkurta 1811 m.“. Antrasis dešinės pusės LCVA, f. 1622,
paminklas, pastatytas kiek atokiau, ant pakelto akmeninio pa- ap. 4, b. 59, l. 13
grindo – medinis drožinėtas stulpas, su Švč. Mergelės Marijos,
laikančios Kūdikį, skulptūra. Jame įrašyta: ,,Šiluvos 400 m. Apsireiškimui.“ Trečiasis
paminklas – mūrinis koplytstulpis, pastatytas pagrindinio fasado kairiajame šone.
Jis dviejų žemėjančių tarpsnių, sumūrytas iš plytų ir akmenų, tinkuotas. Apatinio
tarpsnio kampai nusklembti, o vidurinėje dalyje yra siaura nišelė, sumūryta iš
akmenų ir užbaigta pusapskrite arka. Antrasis tarpsnis su niša vidurinėje dalyje,
užbaigta segmentine sąrama ir lenktų formų frontonėliu, kurio kampuose kyla
bokšteliai, o vidurinėje dalyje – kryžius; nišoje patalpinta skulptūra – Kristus,
nešantis kryžių. Ant apatinio platesnio pagrindo pritvirtinta metalo plokštė su
įrašu: ,,Koplytstulpis. 1794 m. Skulptūra „Nešantis Kryžių“. Atstatyta 1994 m. Truskavos
200-ųjų metų jubiliejui. Skulptorius Julius Urbanavičius.“
Į šiaurės vakarus nuo bažnyčios, prie Truskavos gatvės, stovi klebonija –
buvusieji Šv. Vincento Pauliečio prieglaudos namai. Jie pastatyti 1930 m. klebono
A. Kungio pastangomis, pagal architekto R. Steikūno projektą (24 pav.). Projektas
patvirtintas ir leidimas statybai išduotas 1930 m. balandžio 16 d., pats architektas
atliko ir techninę statybos darbų priežiūrą73. Suprojektuotas vientiso tūrio, dviaukštis
pastatas. Planas stačiakampis, su dviem laiptinėmis, išdėstytomis vidurinėje dalyje
bei šiaurės vakarų kampe, su keturiais
įėjimais. Abiejų aukštų vakarų pusės 73 LCV, f. 1622, ap. 4, b. 59, l. 13, 12, 11.
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patalpos išdėstytos abipus išilginio koridoriaus. Pirmojo aukšto rytiniame gale, prie
skersinio koridoriaus, įrengti du vieno ir dviejų kambarių butai su virtuvėmis,
o šalia vidurinės laiptinės – krautuvės patalpa. Antrajame aukšte suprojektuota
erdvi salė, bufetas su virtuve ir drabužinė. Pagrindinis fasadas su aukštu akmens
mūro cokoliu ir plačiu viduriniu rizalitu, užbaigtu laiptuotu trijų pakopų frontonu. Rizalitas skaidomas mentėmis, tarp jų įterpti stačiakampiai, smulkiai sudalyti
langai; dvejos durys įrengtos rizalito dešiniajame šone. Fasado šoninės plokštumos
lygios, su dviem eilėmis išdėstytais langais; jie tokie pat, kaip ir rizalito langai.
Projekte parodytas situacijos plano tik fragmentas; matyti, kad į šiaurės rytus nuo
projektuojamo namo, lygiagrečiai jam, stovėjo senoji klebonija (sudegė 1944 m.).
Pokario metais pastate buvo įrengta ir pašventinta laikinoji bažnyčia, veikusi iki
1995 m. Vėliau, 2004–2007 m., pastate buvo įsikūrusi Aušros vartų Marijos ir
šv. Teresėlės bendruomenė; nuo 2007 m. veikia parapijos ir rekolekcijų namai,
priimantys maldininkus iš visos Lietuvos.
2009 m. atlikta pastato rekonstrukcija ir bendruomenės pastate įrengta
klebonija. Pakeistos laiptinių vietos ir planavimas, įrengtos patalpos pastogėje;
rytiniame gale pristatytas siauras vienaukštis priestatas (25 pav.). Klebonija sudėtinio tūrio, dviaukštė, su pastoge ir rūsiu. Cokolis akmens mūro, sienos rausvų
ir gelsvų plytų, netinkuotos, dvišlaitis stogas dengtas skarda. Fasadai skiriasi nuo
suprojektuotų – jie (ir pagrindinio fasado rizalitas) skaidomi horizontalia tarpaukštine trauka, sudaryta iš keturių plytų eilių, sumūrytų šonais, galais ir kampais, o
pastogę juosia karnizas, sudarytas iš penkių plytų eilių ir pagyvintas dantukais.
Galinio rytų fasado trikampis skydas sumūrytas iš geltonų plytų, o vakarų fasado – apkaltas horizontaliai lentomis. Langai stačiakampiai, su plačiais viršutiniais
apvadais; antrojo aukšto langų apvadai ryškesni, su iškiliais raktais. Pagrindinio
fasado portalą pridengia atviras prieangis, dengtas sunkių formų ir sudėtingų metalo konstrukcijų dvišlaičiu stogeliu, paremtu dviem apskrito skerspjūvio stulpais.
Panašus, tik mažesnis ir paprastesnių konstrukcijų dvišlaitis stogelis, paremtas
25 pav. Truskavos
klebonijos planas.
Sudarė A. Rupeika
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laiptuotomis gembėmis, dengia priestato duris; virš
priestato įrengta atvira terasa. Klebonija – lakoniškos
funkcionalios tarpukario ir šiuolaikiškos modernios
architektūros pastatas.
Už pietinės šventoriaus tvoros įrengtos kapinės. Jos ištęsto, netaisyklingo daugiakampio plano,
su vartais, vedančiais iš šventoriaus, trejais varteliais,
įrengtais rytinėje tvoros linijoje.
Kapinių pietinėje dalyje stovi koplyčia, pagrindiniu šiaurės fasadu atgręžta į šoninį (pietų) bažnyčios
fasadą. Nuo šventoriaus prie koplyčios veda kapinių
vidurinėje dalyje įrengtas takas. Teigiama, kad koplyčia
kapinėse pastatyta 1760 m. Dabartinė koplyčia vidutinio
dydžio, vientiso tūrio, dengta dvišlaičiu skardos stogu.
Ji su aukštu akmens mūro cokoliu, sienos suręstos iš
sienojų, apkaltos horizontaliai lentomis. Planas stačiakampis (apie 7,0 × 11,0 m) su trisiene apside ir atviru 26 pav. Truskavos kapinių
prienaviu (26 pav.). Pagrindinis fasadas simetriškas, koplyčios planas. Sudarė
su įgilintu atviru prienaviu, pridengtu transformuotu A. Rupeika
keturių kolonų portiku, remiančiu į priekį išsikišusią
choro sieną ir aukštą trikampį frontoną. Žemos aštuonkampio skerspjūvio kolonėlės pastatytos ant platesnių aukštų kvadratinių akmens mūro stulpų. Vertikalioje
ašyje yra chorą apšviečiantis langas, su pusapskrite sąrama, o trikampio frontono
šonuose – du maži kvadrato formos langeliai; virš kraigo kyla ažūrinis kryžius –
saulutė. Įgilintoje prienavio sienoje yra dvivėrės durys, apkaltos rombų ornamentu.
Šoniniai fasadai vienodi, asimetriški, su dviem stačiakampiais langais, apjuostais
lygiais apvadais. Trisienis apsidės fasadas simetriškas, su aklina vidurine siena;
šoninėse plokštumose yra po apskritą langą, dalomą spinduliais į šešias dalis.
Pastato pastogę juosia siauras, išsikišęs, dvieilis karnizas.
Viduje yra vientisa erdvė, dengta lygia perdanga su atviromis sijomis;
sienos tašytų sienojų, be apkalos, su kiek išsikišusiu cokoliu, grindys – cemento.
Dešinėje durų pusėje yra laiptai į chorą, kuris įrengtas virš prienavio ir aptvertas
ažūrine medine tvorele; horizontalias tvorelės lentas jungia vertikalios ir kryžmai sudėtos lentelės. Prie aklinos pietų sienos įrengtas altorius – ant pakylos
pastatytas lakoniškų formų siauras stalas, o ant sienos iliuzinės tapybos pagalba
pavaizduota viršutinė altoriaus dalis: ji vieno tarpsnio, orderinių formų ir atrodo
kaip monumentalus keturių kolonų portikas, apimantis visą sieną. Kolonos tapytos
imituojant marmurą, o viršutinė portiko dalis dekoruota iliuziniais lipdiniais ir
dantukais. Koplyčia primityvių liaudiškų formų, su baroko ir klasicizmo stiliams
būdingais transformuotais architektūros elementais.
Uli¿nai yra 1 km į rytus nuo kelio Ramygala – Panevėžys, yra nutolę
apie 12 km į šiaurryčius nuo Ramygalos. Uliūnų centrinėje dalyje yra katalikų
bažnyčia ir parapijos pastatai: senoji medinė klebonija (dabar mokykla), mūrinis ir
medinis ūkiniai trobesiai, nauja mūrinė klebonija. Šventoriuje ir šalia jo pastatyta
nemažai vertikalių dekoratyvinių akcentų. Šventorius ir klebonijos sodyba įkurti
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tarp Žaliosios ir Pušynėlio gatvių, vakarinėje Žaliosios gatvės 27 pav. Uliūnų
pusėje. Klebonijos sodybos trobesiai, pastatyti lygiagrečiai bei bažnyčios statinių
statmenai bažnyčiai, formuoja gana taisyklingą, erdvų uždarą ir parapijos trobesių
situacijos plano
kiemą (27 pav.).
Literatūroje yra teiginių, kad 1914 m. Uliūnuose parapiją schema. Sudarė
įkūrė atvykęs iš Ėriškių kunigas, garbės kanauninkas, rašytojas A. Rupeika
Jonas Balvočius-Gerutis. Jis perstatė javų sandėlį, jame įrengė
bažnyčią, 1915 m. pašventintą, pastatė kleboniją74. Kitų šaltinių teigimu, 1912 m.
Uliūnų kaimo gyventojai nutarė grūdų sandėlyje įrengti koplyčią. Kauno gubernatorius į konsistorijos kasą pareikalavo sumokėti perstatymo išlaidas. 1914 m. buvo
iškirsti šeši langai, aptvertas šventorius, iš Ramygalos senosios bažnyčios atvežtas
altorius, o iš Naujamiesčio – klausyklos; 1921 m. ir 1927 m. įrengti altoriai75. Minima, kad 1930 m. įkurta parapija. 1932 m. kunigo Jono Steponavičiaus pastangomis
atliktas bažnyčios kapitalinis remontas, pagal inžinieriaus F. Bielinskio projektą
pristatytas bokštas; 1937 m. įrengti keturių registrų vargonai, 1940 m. išdažytas
bažnyčios vidus76. Lietuvos centriniame Valstybės archyve yra byla, kur saugomas
bažnyčios bokšto pristatymo projektas, Panevėžio apskrities valdybos ir Vidaus
reikalų ministerijos (VRM) Statybos inspekcijos susirašinėjimo dokumentai. Rašoma, kad 1932 m. gegužės 19 d. Panevėžio apskrities Statybos komisijos posėdyje
svarstytas Uliūnų klebono Steponaičio
prašymas leisti pristatyti bažnyčiai mū74
Ten pat, p. 581; Panevėžio vyskupija, p. 288.
rinį bokštą; nutarta prašymą patenkinti 75 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos...; ten pat, p. 273.
ir pareikalauti, kad inžinierius vykdytų 76 Ten pat.
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techninę priežiūrą. VRM statybos inspekcijai buvo nusiųstas 28 pav. Uliūnų
klebono prašymas, posėdžio protokolas ir projektas, pasira- bažnyčios bokšto
šytas statybos inžinieriaus Antano Bistricko 1932 m. kovo projektas. LCVA,
13 d. Projekte pateikti du bažnyčios fasadai, du pjūviai ir f. 1622, ap. 4,
planas77 (28 pav.). Taigi, remiantis pateiktu projektu, matyti, b. 177, l. 5
kad jį parengė A. Bistrickas. Tik neaišku, ar jis pats vykdė
techninę priežiūrą. Gali būti, kad statybos darbų priežiūrą atliko F. Bielinskis, gal
kiek pakoregavo projektą, todėl laikomas jo autoriumi. Projektas nedaug skiriasi
nuo esamos bažnyčios: įterpti kampiniai bokštą vainikuojantys frontonėliai, vietoje
numatytų bokšto apatinį tarpsnį skaidančių siaurų langelių padarytos nišelės, o
šoniniuose bokšto fasaduose – apskritos nišos; nebuvo iškirsti ir projekto šoniniame fasade parodyti smailėjančių arkų langai (matyt, palikti langai buvo iškirsti
1914 m., įrengiant bažnyčią).
Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia stovi vidurinėje šventoriaus dalyje, pagrindiniu pietų fasadu atgręžta į pietus. Ji vienbokštė, trinavė, bazilikinės erdvės.
Statyta iš akmenų ir skaldos, o bokštas sumūrytas iš raudonų ir gelsvų plytų;
stogai dengti skarda. Planas stačiakampis, užbaigtas tiesia apside; priekyje išsikišęs
vidurinės navos pločio prienavis. Presbiterijos šonuose atskirtos vienodo dydžio
prieangio ir zakristijos patalpos; sraigtiniai laiptai, vedantys į vargonų chorą,
įrengti kairiosios šoninės navos kampe (29 pav.). Pagrindinis fasadas simetriškas,
su dominuojančiu siauresniu dvitarpsniu bokštu, jo viršutinis tarpsnis siauresnis
ir netęsia prienavio, bet yra tarsi atskiras antstatas – atrodo kaip vieno tarpsnio
bokštas, iš visų pusių ir kampų – tarsi karūna – vainikuotas trikampiais frontonėliais ir užbaigtas smaile su kryžiumi. Jo kampai ir viršus sumūryti iš raudonų, o
vidurinė dalis – gelsvų plytų, su siaurais vertikaliais langų juostų intarpais. Apatinis
bokšto tarpsnis (prienavio tūris) paaukštintas, su kampiniais kontraforsais. Simetrijos ašyje yra portalo niša, užbaigta
smailėjančia arka; nišoje įkomponuotos 77 LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 177, l. 3–5.
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29 pav. Uliūnų
bažnyčios planas.
Sudarė A. Rupeika

dvivėrės durys su smailiaarkiu langu virš jų. Virš portalo įkomponuotas apskritas
choro langas, o viršuje sienas užbaigia trikampiai skydai, pagyvinti raudonų plytų
intarpais su siauromis stačiakampėmis nišelėmis. Šoniniai fasadai vienodi, skaidomi
langais, užbaigtais pusapskritėmis sąramomis ir apjuostais lygiais tinko apvadais;
pastogę juosia profiliuotas karnizas. Šoniniame rytų fasade, ant akmens, matyti
iškalta data ,,R 1860“. Apsidės fasadas simetriškas, su dviem aukštais langais,
užbaigtais smailėjančiomis arkomis; tarp langų pritvirtintas medinis kryžius su
Nukryžiuotoju. Fasado kampus rėmina piliastrai, viršų vainikuoja trapecijos formos skydas; virš kraigo kyla kvadratinio skerspjūvio bokštelis, užbaigtas aukštu
piramidiniu stogeliu.
Interjere dominuoja aukštesnė centrinės navos erdvė, dengta cilindriniu
skliautu. Šonines navas dengia lygios lubos, skiria keturios poros medinių stulpų, sujungtų kampinėmis arkutėmis. Sienos lygios, tinkuotos, o jų apatinė dalis
apkalta lentelėmis. Lentelių apkala dengia ir lubas, ir stulpus. Yra trys mediniai
neogotikinių formų altoriai. Presbiteriją nuo navos skiria medinių baliustrų tvorelė.
Sakykla – paprastų formų tribūna, pastatyta kairėje presbiterijos pusėje. Senoji
sakykla buvo pritvirtinta prie pirmojo kairiojo, navas skiriančio stulpo. Vargonų
chorą remia du stulpai; choro tvorelė aklina, apkalta vertikaliai lentelėmis. Bažnyčios sienos ir bokštas nevienalaikės statybos, skirtingos stilistikos. Akmens mūro
sienos romantizmo laikotarpio, pagyvintos baltais tinko apvadais; bokšto apatinio
tarpsnio architektūroje vyrauja modernizuota viduramžių stilistika, o viršutinio
tarpsnio formos – modernios, būdingos tarpukariui.
Šventorius stačiakampio plano, lygaus reljefo, aptvertas tvora, suformuota
iš betono stulpelių su įdubomis ir ažūrinių intarpų, sudarytų iš vertikalių ir
horizontalių metalo strypų. Didieji vartai įrengti priešais pagrindinį bažnyčios
fasadą. Jie vienos plačios angos, kurią uždaro dvivėrės ažūrinės metalo varčios.
Angą rėmina aukšti betono stulpai, užbaigti smailėjančiomis viršūnėmis ir pagyvinti aukštomis siauromis smailiaarkėmis įdubomis, nedideliais rombeliais ir
keturlapiais. Dveji pagalbiniai siauri varteliai įrengti šiauriniame tvoros kampe,
priešais šoninį vakarų fasadą.
Šventoriuje išdėstyti keli vertikalūs dekoratyviniai akcentai – kryžiai ir stogastulpiai. Tvoros kampuose, priešais pagrindinį fasadą, stovi medinis kryžius su
Nukryžiuotoju, statytas 1983 m., ir stogastulpis su užrašu: ,,Atgimimui.“ Stogastulpis dekoruotas trimis portretiniais reljefais, vaizduojančiais Rūpintojėlį, Vytautą
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Uliūnų bažnyčios
pagrindinis ir šoninis
fasadai
Uliūnų bažnyčios šoninis
ir apsidės fasadai.
2011 m. M. Rupeikienės
nuotraukos
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Uliūnų bažnyčios interjeras.
2011 m.
M. Rupeikienės nuotraukos
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Uliūnų šventoriaus pagrindiniai vartai

Uliūnų šventoriaus kryžius
Uliūnų šventoriaus stogastulpis Atgimimui.
2011 m. M. Rupeikienės nuotraukos
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Uliūnų šventoriaus kryžius
su koplytėle
Uliūnų šventoriaus stogastulpis
šv. Kazimierui

Uliūnų šventoriaus trijų pakopų
stogastulpis.
2011 m. M. Rupeikienės nuotraukos
1148

ISTORIJA. BAŽNYČIOS RAMYGALOS KRAŠTE

Uliūnų paminklas
prie gatvės

Uliūnų trys
paminklai už
šventoriaus tvoros

Uliūnų trys
girnapusės.
2011 m.
M. Rupeikienės
nuotraukos
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Uliūnų buvusi
klebonija

Uliūnų klebonijos
tvartas

Uliūnų klebonijos
kluonas.
2011 m.
M. Rupeikienės
nuotraukos
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Uliūnų naujoji klebonija ir paminklai prie jos

Uliūnų kapinių vartai ir paminklas prie jų.
2011 m. M. Rupeikienės nuotraukos
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Didįjį ir Joną Basanavičių. Antrasis drožinėtas kryžius pastatytas priešais šoninį
vakarų fasadą. Jis su koplytėle, pritvirtinta prie kryžmos, yra užrašas: ,,Kristau,
laimink mūsų Tėvynę.“ Apačioje parašyta: ,,Motinai, 1995 m. Fundatorius: Zimnickų
šeima.“ Šalia šoninio rytų fasado stovi stogastulpis su šv. Kazimiero skulptūra;
yra užrašas: ,,Šv. Kazimierai, globok Lietuvą.“ Trijų pakopų drožinėtas stogastulpis
pastatytas šiauriniame šventoriaus kampe, šalia vartelių.
Išraiškingas drožinėtas skulptūrinis akcentas, skirtas Uliūnų metinėms, pastatytas prie gatvės, šalia pagrindinės šventoriaus tvoros linijos. Jame vaizduojami du muzikantai su dūdelėmis, o apačioje – atversta knyga su datomis ir joje
įrašytais žodžiais: „Nors nauji kelužiai mus nusiviliojo, trys Uliūnų pušys mums per
sapną moja... S. Račiūnas.“ 2012 m. Uliūnams (įkurti 1372 m.) buvo 640 metų. Už
apsidinės šventoriaus tvoros linijos, atokiau nuo Žaliosios gatvės, pastatyti trys
paminklai, sudarantys vientisą skulptūrinę kompoziciją. Pirmąjį 1998 metais fundavo
Jonas Butautas. Jo paskirtį nusako cituojami Lietuvos himno žodžiai: „Ir Tiesa, ir
Šviesa mūs žingsnius telydi. Dr. V. Kudirka.“ Kitoje pusėje nurodytas fundatorius
ir autorius – K. Peleckas. Antrasis paminklas skirtas pirmajai Uliūnų apylinkių
genocido aukai. Apie tai byloja įrašas: „Simonas Ulys, moksleivis, 1923–1943 m.,
pirmoji genocido auka Uliūnų apylinkėje 1940 m.“ Kitoje paminklo pusėje įrašyti
metai ir inicialai – „K. P.“ Trečiasis paminklas su užrašu: „Amžina Garbė, įamžino
Uliūnų apylinkių savanorių (surašyti jų vardai ir pavardės), 1918–1920 m. kritusių
kovoje už Lietuvą, atminimą.“ Kitoje pusėje metai: „2002.“ Arčiau gatvės pastatytos
trys girnapusės su užrašu: „Panevėžio apskrities Kibildžių kaimui. 1890.“
Buvusioje klebonijoje dabar įkurta mokykla. Senoji klebonijos dalis pastatyta lygiagrečiai bažnyčiai, galiniu pietų fasadu atgręžta į gatvę. Ji vienaukštė, su
uždaru įstiklintu prieangiu; prie vakarų pusės vidurinės dalies vėliau pristatytas
ištęstas stačiakampis priestatas. Pastatas suręstas iš sienojų, su akmens mūro cokoliu, dengtas aukštais dvišlaičiais metalo čerpių stogais. Remonto metu pakeista
plano struktūra, įstatyti nauji plastikiniai langai, horizontaliai apkaltos sienos.
Pagrindinis fasadas asimetriškas, su įstiklintu dvišlaičiu prieangiu vidurinėje dalyje; fasado šonuose išdėstyti nedideli stačiakampiai langai: kairėje pusėje – du, o
dešinėje – trys. Iš senosios klebonijos pastato liko tik tūris su dvišlaičiu prieangiu.
Dabartinė klebonija pastatyta priešais bažnyčią, kitoje kelio pusėje, pagrindiniu fasadu atgręžta į rytus. Ji vienaukštė, su paaukštintu cokoliu ir mezoninu,
kylančiu virš prieangio. Sienos sumūrytos iš raudonų plytų, netinkuotos, o mezoninas – medinis; stogai dengti šiferiu. Planas laiptuoto kontūro, kryžiaus formos,
su laiptais, vedančiais prie pagrindinio fasado prieangio. Pastato architektūra
nesudėtinga, langai užbaigti tiesiomis sąramomis. Pagrindinis fasadas simetriškas,
su trisieniu, uždaru, įstiklintu prieangiu ir virš jo kylančiu dvišlaičiu mezoninu,
apkaltu vertikaliai lentomis. Priešais šoninį fasadą pastatytos dvi medinės skulptūros. Viena jų, didesnė, skirta žuvusioms motinoms. Antroji, mažesnė, pastatyta
arčiau pastato sienos.
Uliūnų kapinės įkurtos ant kalvelės. Jos aptvertos akmens mūro tvora;
pagrindiniai vartai asimetriški, sudaryti iš plačios angos, uždarytos dvivėrėmis
varčiomis, ir siaurų vartelių. Plačią angą rėmina aukšti kvadratinio skerspjūvio
stulpai, sumūryti iš gelsvų plytų su juodos skaldos intarpais vidurinėje dalyje.
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Stulpai užbaigti raudonų plytų frontonėliais. Žemas stulpelis, priglaustas prie kapinių tvoros, akcentuoja vartelių vietą. Jis taip pat sumūrytas iš gelsvų plytų su
juodos skaldos intarpais; stulpelio viršų dengia keturšlaitis skardos stogelis. Šalia
vartų 2011 metais pastatytas aukštas drožinėtas skulptūrinis akcentas.
Išvados. Tyrinėti Ramygalos valsčiaus sakraliniai pastatai ir parapijų trobesiai – labai skirtingi, statyti įvairiais laikotarpiais. Seniausi tyrinėti pastatai – neišlikusios medinės Ramygalos ir Truskavos bažnyčios, Ėriškių varpinė, išlikusios
Barklainių ir Truskavos kapinių koplyčios, Anciškio varpinė. Neišlikusi Ėriškių
varpinė buvo atvirų konstrukcijų; tokių varpinių Lietuvoje liko vos keli pavyzdžiai.
Medinės Ramygalos ir Truskavos varpinės buvo panašios, nesudėtingos tradicinės
architektūros; tokių dviejų vienodos formos tūrių varpinių galima aptikti daugelyje
Lietuvos miestelių.
Abi kapinių koplyčios skirtingos, tačiau pasižymi autentiškomis formomis.
Barklainių koplyčia – būdingas romantizmo laikotarpio akmens mūro statinys,
su originaliais architektūros elementais. Truskavos koplyčia – originalus medinis
sakralinis pastatas, kurio formose susipina primityvūs etninės ir modifikuoti stilinės architektūros bruožai. Anciškio bažnyčia pasižymi modifikuotais klasicizmo,
romantizmo ir neogotikos bruožais, o Anciškio varpinė turi romantizmo architektūros elementų. Mūrinė Ramygalos bažnyčia – būdingas istorizmo laikotarpio
sakralinis pastatas, pasižymintis neogotikinėmis architektūros formomis; panašios
raudonų plytų bažnyčios (vietoje senų medinių) XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje buvo statomos daugelyje Lietuvos miestelių. Uliūnų bažnyčia atspindi dviejų
laikmečių – romantizmo ir tarpukario architektūros – formų stilistiką. Minėti
sakraliniai pastatai yra vertingi kultūros paveldo objektai, o naujoji Truskavos
bažnyčia – šiuolaikinės sakralinės architektūros pavyzdys. Tyrinėtos klebonijos ir
kiti bažnyčioms priklausantys mediniai trobesiai yra tradicinės architektūros, būdingos provincijos miestelių parapijų trobesiams. Išsiskiria Ėriškių klebonijos sodyba,
kur yra šulinys su svirtimi, klėtis ir klebonija, išlaikiusi autentišką architektūrą
ir langus, dengtus langinėmis. Originaliais dekoro elementais pasižymi ir Ėriškių
špitolė; abu šie svarbiausi parapijos trobesiai pastatyti priešais, abipus bažnyčios.
Ėriškių bažnyčia po paskutinio remonto neteko autentiškų angų bei interjero, tapo
beveidžiu pastatu, praradusiu savo laikmečio stiliaus bruožus.
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Ramygalos bažnyčios istorija
Edmundas Rinkevičius

Šv. Jono Krikštytojo atlaidų procesija Ramygalos bažnyčios šventoriuje.
Procesijoje dalyvauja Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas, Ramygalos
klebonas Edmundas Rinkevičius, Krekenavos, Truskavos, Vadoklių
bažnyčių kunigai

Ramôgala įsikūrusi šalia „Via Baltica“ magistralės, 25 km į pietus nuo
Pånevėžio. Tai vienintelis miestas Panevėžio rajone. Ramygalos vardas paminėtas
rašytiniuose šaltiniuose jau XIII a.

Ramygalos pavadinimas
Ramygalos pavadinimas galėjo kilti nuo žodžio „gala“ – ąžuolas. Kad „gala“
reikšmė ąžuolas, rodo ir išlikęs ąžuolo vaisiaus pavadinimas „gilė“. Daug kaimų
ir miestelių pavadinimų Lietuvoje baigiasi žodžiu „gala“. Tai ir Baisiógala, Žaibógala, Dievógala, Vandžiógala. Niekada anksčiau nevadino kaimų Dievo galas ir
kt. Tai galėjo būti nuo pavadinimų Dievo ąžuolas – Dievogala, Žaibogala – žaibo
trenktas ąžuolas. Kun. dr. Bronius Barauskas rašė:
„Dabartinis Ramygalos klebonas kun. J. Butkys, gerai mokąs vokiečių kalbą, viename
„Neue Zeit“ numeryje rado indų mokslininko pavardę Ramgala. Tatai irgi patvirtina,
kad Ramygala yra senas žodis, dar iš indoeuropiečių prokalbės paveldėtas.“
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Rama – viena iš Indijos dievybių. Taigi žodis Ramagala – Dievo ąžuolas. „Neue
Zeit“ laikraštis buvo leidžiamas okupuotoje Vokietijos dalyje DDR 1945–1990 m. Jį
galima buvo prenumeruoti Lietuvoje. Kun. Butkys prenumeravo religinio turinio
žurnalus bei pamokslų knygas, tokias kaip „Gottes Wort“ („Dievo žodis“) ir kitus.

Ramygalos istorija
„Istoriniuose šaltiniuose Ramygala minima nuo XIII a. Tada čia, pelkėtoje apylinkėje,
stovėjusi lietuvių medinė pilis, kurią su sausuma jungė paslaptingi perėjimai. Toje vietoje
ir mūsų laikais buvo randama akmenų, grindinių. Strateginiu požiūriu tai svarbi vieta,
nes anapus Nevėžio jau buvo Kryžiuočių ordino užimta žemė, iš kurios persekiojami
lietuviai dažnai į šią pusę bėgdavę. Pasiekę šią pilaitę, jie jausdavosi saugūs, ramūs. Iš
čia, pagal tradicinį aiškinimą, ir kilęs Ramygalos vardas...
Ramygalos katalikų bažnyčia. Padavimai sako, kad toje vietoje, kur dabar yra bažnyčia, senovėje buvusi senosios lietuvių tikybos kulto vieta – Romuva.
Ties Vikotupių ežeru, tolimame Ramygalos užkampyje, XV a. pabaigoje buvusi pieva
Žurblis. Kadangi tos apylinkės gyventojams bažnyčia buvo toli, jie čia pastatę pašiūrę ir,
vyskupui sutikus, retkarčiais atvykęs kunigas laikydavęs pamaldas. Tačiau tuo pat metu,
kai vieni klausydavę katalikiškų pamaldų, kiti pasitraukdavę į netolimus gojus ir tenai
atlikdavę pagoniškas apeigas. Kunigai, neįstengdami tokio papročio pakeisti, per Vilniaus
vyskupą Vaitiekų Taborą prašė kunigaikštį paskirti tą vietą bažnyčiai.
1503 m. kunigaikštis Aleksandras Jogailaitis padovanojo Ramygalos klebonui didelį
žemės plotą dabartinio Panevėžio miesto ribose ir įpareigojo, kad jis pastatytų Panevėžyje
bažnyčią, kuri būtų Ramygalos bažnyčios filija (antrinė, priklausomoji bažnyčia). Taigi
atrodo, kad tais metais Ramygalos bažnyčia jau buvo, ir parapija
veikė. Manoma, kad pirmoji Ramygalos bažnyčia buvo pastatyta Ramygalos šv. Jono
Krikštytojo bažnyčia
apie 1500 m.
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Ramygalos parapijai priklausė ir turtingai karaliaus Zigmanto III Vazos apdovanota
Panevėžio bažnyčia. Ramygalos parapija taip pat turėjo pareigą išlaikyti šv. Kazimiero
koplyčią Vilniuje. <...>
XVI a. viduryje gaisras sunaikino Ramygalos miestelį, tačiau bažnyčia išliko nesudegusi. O ji buvo sena. Galbūt tada ji buvo atstatyta ar bent visų pirma suremontuota.
XVIII a. viduryje Ramygalą vėl palietė smarkus gaisras. Sudegė ir bažnyčia. Reikėjo
statyti naują. Jos koliatoriumi sutiko būti Vilniaus kapitulos kanauninkas, šv. Kazimiero
koplyčios klebonas Mikalojus Tiškevičius. Statybos darbai buvo baigti 1781 m. Bažnyčia
medinė, 8 × 19 sieksnių ploto, stogas šiaudais dengtas, trejos durys, tačiau be užraktų –
tik iš vidaus užkišamos, 10 langų, 5 mediniai altoriai, liaudies meistrų darbo, su įvairiais
išdrožinėjimais. Ypač puošnus Didysis altorius, kuriame buvo medinis Nukryžiuotasis ir
šv. Jono Krikštytojo paveikslas. Vargonai 10 balsų, su skambučiais ir būgnais. 1841 m.
stogas perdengtas malksnomis. 1864 m., parapijiečių ir klebono rūpesčiu, ji buvo iš pagrindų restauruota.
Tačiau bažnyčia buvo per maža, nes parapija didelė, daug lankytojų. Susirūpinta
naujos mūrinės bažnyčios statyba. Pradėta statybai ruoštis 1897 m. esant klebonu kun. Juliui
Norgėlai. Buvo išmūryti pamatai. Apie 1901 m. ramygalietis Petras Šegamogas, bažnytinio
komiteto narys, pėsčias nukeliavo į Kauną, nešdamas bažnyčios planus, prašydamas juos
patvirtinti ir leisti statyti. Tačiau kun. Norgėlai mirus, 1902 m. nauju klebonu atkeltas
kun. J. Genys nusprendė, kad bažnyčia bus per maža. Planai buvo perbraižyti ir pagal
juos buvo vykdoma statyba. Jis išmūrijo sienas, bokštą, uždėjo stogą, bet įruošti nesuskubo,
mirė 1907 m., palaužtas didelių rūpesčių, nes nuolat stigo lėšų; jų nebuvo lengva telkti.
Pažymėtina, kad bažnyčia buvo statoma be mecenatų ar valdovų, tiktai parapijiečių lėšomis.“1

Bažnyčios istorija
Kada Ramygaloje pastatyta pirmoji bažnyčia, tiksliai pasakyti sunku. Iki šiol
žinoma, kad pirmoji medinė bažnyčia pastatyta apie 1431 m. Jau 1500 m. minimas
Ramygalos altarista. „Jau XV šimtmetyje Ramygalos parapija buvo milžiniška. Nuo
Lėvensų iki Kėdainių, t. y., nuo Piniavos iki Apytalaukio, visa kairioji Nevėžio pusė ir
į rytus Raguvos kryptimi.“2
Panevėžio bažnyčia pastatyta vėliau negu Ramygalos. Istoriniuose šaltiniuose
rašoma, kad Aleksandras Jogailaitis (Kazimiero brolis) 1503 m. Ramygalos klebonui
dovanojo žemių ir įsakė už Nevėžio upės pastatyti bažnyčią (pirmoji Panevėžyje).
Ji buvo pastatyta netoli dabartinės ,,Ekrano“ gamyklos. Žmonės pasakoja, kad
pirmąją bažnyčią Ramygaloje pastatydinęs Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas.
Tą patį teigia apie kaimyninę Krekenavõs bažnyčią vyskupas Motiejus Valančius
veikale „Žemaičių vyskupystė“. Tačiau vargu tuo galima tikėti, nes nuo Lietuvos
krikšto 1387 m. šiaurinėse ir vakarinėse Lietuvos srityse tik po 100 ar daugiau
metų buvo pradėtos statyti bažnyčios, abejoja ir kun. dr. Bronius Barauskas.
Nors Lietuva oficialiai buvo pakrikštyta 1387 m., tačiau iki to laiko Lietuvoje jau
veikė dominikonų, pranciškonų ir kiti vienuolynai, kai kurios bažnyčios, kaip
Vyžuonÿ, kitos pagoniškos šventovės
buvo paverstos katalikų bažnyčiomis. 1 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, Panevėžio vyskupija,
Chicago, Ilinois, 1984, t. 4.
Lietuvių žegnojimasis rodo, kad nors 2 Vyskupas Paltarokas K. Panevėžio vyskupija (ranesame priėmę krikštą dėka Jogailos, bet
kraštis), p. 244.
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nei Lenkijoje, nei Vokietijoje žegnojantis nesakoma vardan Dievo Tėvo, o tik vardan
Dievo. Galima teigti, kad Lietuva jau buvo krikščioniška prieš oficialų krikštą.
Pirmoji Ramygalos bažnyčia, veikiausiai, buvo pastatyta pagonių kulto
vietoje. Kur ji buvo, šiandien galima tik spėlioti. Gal ant Stukinės kalnelio (dabar kapinės), gal už dabartinio miesto ribų Kauno link. Iškasenos rodo, kad čia
būta kapų. Gal tai maro metų kapai, o gal dabartinės bažnyčios vieta. Pirmosios
bažnyčios buvo medinės, nedidelės, šiaudais dengtu stogu, labai primenančios
ūkininko klėtį (Galaunė P. Lietuvos meno istorija.)
Išlikusios Ramygalos bažnyčios gaunamų raštų knygoje 1833–1853 m. (Vyskupijos aplinkraščių knyga), vienoje užpildytoje anketoje, užrašyta: „Ramygalos
bažnyčia „užfundyta“ 1618 m. 1781 m., po gaisro, pastatyta nauja bažnyčia. Tuo
pačiu metu pradėti rašyti ir metrikų aktai. Jeigu „užfundyta“ reiškia pastatyta, tai
išeitų, kad žinoma dar vienos Ramygalos bažnyčios pastatymo data. Iki šiol buvo
manoma, kad seniausia datuota bažnyčia tėra tik statytoji 1781 m. Tuo reikia
tikėti, nes 1618 m. labai problemiški. Greičiausiai tai metais bažnyčia buvo ne
„užfundyta“, o fundušuota, t. y. apdovanota. Rašyta lenkų kalba, vietoj „fundušuota“
silpnai mokančiam lenkų kalbą galėjo išeiti ir „užfundyta“.
Be to, jei bažnyčia buvo „užfundyta“, tai turėjo būti ir fundatoriaus pavardė. 1781 m. bažnyčios fundatorius buvo grafas Jurgis Tiškevičius. Galima manyti,
kad 1618 m. bažnyčią galėjo padovanoti („užfundyti“) Tiškevičiai. Didikai laikė
garbe globoti senelių ar prosenelių statytas bažnyčias. Bãrklainių koplyčia 1658 m.
pastatyta Švoinickių. Vėliau ne vienas Švoinickis ją apdovanojo, o 1858 m. jie,
atsiliepdami į vyskupo Motiejaus Valančiaus raginimą restauruoti bažnyčias, pastatė naują mūrinę koplyčią.
Rašytinių žinių išlikę tik apie priešpaskutinę Ramygalos bažnyčią, t. y. statytą
1781 m. Vizituojant bažnyčią dekanui ar vyskupui, taip pat keičiantis klebonams,
būdavo rašoma trumpa bažnyčios istorija, plačiau apibūdinamas inventorius, kartais
pateikiama žinių (vyskupui lankantis) apie parapijos tikinčiuosius. Yra išlikusių
1796, 1820, 1830, 1855 m. ir vėlesnių aktų.
1781 m. bažnyčią restauravo Juozapas Mykolas Tiškevičius. Restauravimas
kapitalinis, nes bažnyčia buvo labai apdegusi.
Apdegusi bažnyčia buvo pušinė, 19 sieksnių ilgio, 8 m pločio, šiaudų stogu.
Teko uždengti naują, lentelių stogą, apkalti sienas lentomis, vietomis pataisyti
pamatus, įdėti naujas grindis. Iš aprašų matyti, kad bažnyčia turėjo du bokštelius.
Frontalinės pusės bokštelio kupolas 10 metų išbuvo be kryžiaus (vėtra nulaužė).
1845 m. uždengtas naujas lentelių stogas, sienos sutvirtintos, įdėtos eglinės
grindys. 1849 m. bažnyčios sienos apkaltos eglinėmis lentomis.
Viduje buvo 6 pilioriai. Viškos paremtos dviem stulpais, langų rėmai
ąžuoliniai, vargonai 10 balsų, su dviem dumplėmis, su būgnais ir skambučiais,
perdirbti iš naujo.
Durys trejos, dvigubos, metaliniai vyriai. Bažnyčia turi 10 langų. Du iš jų
(ant viškų) mažesni.
Altorių penki, o nuo 1855 m. minimi šeši, visi stalių darbo. Trys altoriai
yra persbiterijoje. Didžiojo altoriaus viršuje, medinėje nišoje, yra Nukryžiuotojo
figūra ir šv. Jono Krikštytojo paveikslas, pieštas aliejiniais dažais.
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Antrasis altorius Epistolės pusėje – šv. Antano Paduviečio ir šv. Jono Nepomuko.
Trečiasis – šv. Kazimiero ir šv. Barboros (Evangelijos pusėje).
Ketvirtasis – Epistolės pusėje – Švč. Mergelės Marijos ir šv. Mykolo Arkangelo.
Penktasis – Evangelijos pusėje – šv. Juozapo ir šv. Teklės.
Šeštasis – Jėzaus Kristaus Nuėmimo nuo kryžiaus.
1830 m. akte minima, kad nėra sakyklos. Yra ant stulpų pastatytas postamentas, aptrauktas žalia gelumbe. 1855 m. jau minima, kad sakykla medinė.
Viduryje bažnyčios suolų nėra. Navose yra po 6 suolus, jie seni. Skersai,
per bažnyčios vidurį, eina balkis, ant jo – Kristaus kančia. Ramygalos parapija
privalėjo išlaikyti Šv. Kazimiero koplyčią Vilniuje. XVIII a. viduryje Ramygalą
nuniokojo gaisras, sudegė ir bažnyčia. Naują bažnyčią pastatė grafas Mikalojus
Tiškevičius 1781 m. Jos fundatoriai buvo ir bajorai Gombrovičiai. Jie buvo palaidoti rūsyje, esančiame po bažnyčia. Statant dabartinę bažnyčią medinė liko viduje.
Ten vykdavo pamaldos, kol buvo pastatyta naujoji. Paskui senoji bažnyčia buvo
išardyta ir išnešta. Dabartinė Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčia statyta
1897–1907 m. tik parapijiečių ir parapijos dvarininkų aukomis.
Pamatus padėjo Ramygalos klebonu dirbant kunigui Juliui Nargėlai (1876–
1902). Pritaikytas architekto Vaclovo Michnevičiaus projektas. Knygelėje „Palangos
bažnyčia“ (autorius prelatas Bronislovas Barauskas) rašoma:
„Žemaitijoje tuo metu darbavosi švedų architektas Karlas Edvardas Strandmannas, aukštuosius architektūros mokslus baigęs Stokholme ir pamėgęs sakralinę architektūrą. Pas
jį, Liepójoje, ir buvo užsakytas Palangõs bažnyčios projektas. Pagal jo projektus taip pat
pastatytos Šv¸kšnos, Salantÿ, Keµmės, Ramygalos, Gruzdžiÿ bažnyčios.“
Taigi ir Ramygalos bažnyčia galėjo būti pastatyta architekto V. Michnevičiaus
pagal Strandmanno projektą. V. Michnevičiaus projektuota ir Že¤mių bažnyčia.
Ten šis architektas gyveno ir yra palaidotas.
Kai kunigu Ramygaloje buvo klebonas Juozapas Genys (1902–1907), buvo
pastatytos bažnyčios sienos, bokštas, įkeltas varpas. Pasakojama, kad kai į Ramygalą
atsikėlė kunigas Genys, bažnyčios pamatai jau buvo padėti. Jis, apžiūrėjęs pamatus,
nesutiko ir atmatavęs žingsniais pasakė: „Bažnyčia bus tokia“. Užkalė kuoliukus,
pažymėdamas ribas. Taigi bažnyčia dabar yra tokia dėka kunigo Juozapo Genio.
Kai buvo pastatyta bažnyčia, iškilo sienos ir bokštas, įkelti varpai, kunigas kalbėjo:
„Įdomu, kam pirmam dabar paskambins varpai.“ Jis mirė 1907 m., todėl jam pirmam
ir nuskambėjo varpai. Ant jo paminklo parašyti „Psalmės“ žodžiai: „Uolumas dėl
tavo namų sugrauš mane.“ Kunigas Genys (1858–1907) palaidotas bažnyčios kriptoje.
Kunigo klebono Cezario Jačinausko (1907–1923) rūpesčiu buvo pastatyti trys
altoriai, išdekoruotas bažnyčios vidus. Didžiajame altoriuje pavaizduotas šv. Jonas
Krikštytojas, šonuose yra šv. Kazimiero ir šv. Stanislovo statulos. Šoniniai altoriai:
Nukryžiuotojo Jėzaus altorius, kur po kryžiumi stovi šv. Apaštalas Jonas ir Švenčiausioji Mergelė Marija. Marijos garbei įrengtame altoriuje yra Švenčiausiosios
Mergelės Marijos paveikslas, Aušros vartų paveikslo kopija, ir iš – šonų šv. Elžbietos ir šv. Barboros statulos. Benediktas Zaviša (Benedictus Zawisza), Jotãinių
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Ramygalos bažnyčios
Didysis altorius

Nukryžiuotojo Jėzaus
Kristaus (šoninis)
altorius (apačioje
kairėje)
Švenčiausiosios
Mergelės Marijos
(šoninis) altorius
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dvaro Zavišų palikuonis, Paryžiuje dėstė Kryžiaus kelio stotis ir išpažinties klausykla
antikinę filosofiją. Jis pasakojo, kad jo se- Ramygalos bažnyčioje
nelio Karolio Zavišos lėšomis pastatytas
Didysis altorius. Mediena altoriui paga- Pamokslo sakykla Ramygalos bažnyčioje
minta iš ąžuolų, kurie Lingerio (anksčiau
vadinto Linagirio) dvare buvo mirkomi vandenyje. Nuo 1918 m. kunigas Cezaris
Jačinauskas buvo Ramygalos altarista. Kryžiaus kelio stotys – ėriškiečio kunigo
Gasparo Pelecko auka (3 000 aukso rublių). Bažnyčios statybos išlaidos – apie
98 000 aukso rublių. Bažnyčią konsekravo 1914 m. vyskupas Pranciškus Karevičius. Bronius Kviklys rašo:
„Viduje buvo įruošti trys dailaus darbo ąžuoliniai altoriai. Didžiojo altoriaus mensa marmurinė. Didžiajame altoriuje yra bažnyčios globėjo šv. Jono Krikštytojo, krikštijančio Jėzų,
bareljefas, viršuje – Švč. Mergelės Marijos statula. 1923 m. pastatyti vargonai. Juos statė
panevėžietis Masalskis. Įrengtos šešios klausyklos, visos gotiško stiliaus, sakykla su stogeliu.
Prie senosios bažnyčios buvo varpinė, kuri ilgainiui sunyko. Antroji mūrinė varpinė
pastatyta 1842 m. Ji išstovėjo, kol buvo pastatyta nauja bažnyčia. <...> Tačiau su tuo
varpų istorija dar nesibaigė. 1915 m. rusai įsakė varpus nuimti ir atiduoti karo reikalams.
Parapijiečiai 25 rublių kyšiu uriadninkui Bilejevui reikalą kiek „aptildė“: varpus nuėmė,
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bet neatidavė, paslėpė kapinėse. Užėjus vokiečiams, vienas Ramygalos žydas pranešė šiems
apie jų paslėpimą. Tai sužinoję, 4 parapijiečiai 1916 04 01 nakties metu varpus vėl iškasė
ir nuvežę paslėpė ramygaliečio Narsučio klojimo šiukšlių duobėje. 1918 12 06 varpai vėl
buvo įkelti į bažnyčios bokštą.
Antrojo pasaulinio karo metu vokiečiai vėl pareikalavo atiduoti varpus. Parapijiečiai
vėl paslėpė. Vokiečiai dėl to ne juokais pagrasino klebonui prelatui Labanauskui, reikalaudami atiduoti varpus. Taip ir buvo padaryta. Tačiau karo eiga nebeleido vokiečiams
varpų paimti. Varpai vėl buvo įkelti į bokštą. 1944 m. užėję rusų kareiviai pradėjo
,,praktikuotis“ – šaudyti. Šaudė per bokšto langą į varpus, padegė bokštą. Gaisro metu
vienas varpas sutirpo, kitas nukrito ant žemės ir suskilo. Ant nukritusio varpo dar
galima buvo perskaityti įrašą iš 18-os psalmės: „In omnem terram exivit sonus eorum,
anno 1765“ / Per visą žemę eina jų aidas, 1765 metai.“
Po karo kunigo P. Tarulio rūpesčiu, padedant darbščiajam to meto vikarui
kunigui A. Pipirui, bokštas buvo atstatytas, jo aukštis – 70 m.
Bokšte yra laikrodis. 1939 m. rugpjūčio mėn. laikrodis buvo parsiųstas iš
Vokietijos (736 kg, šešiose dėžėse) Bandant laikrodį sumontuoti į bokštą paaiškėjo, kad trūksta kelių detalių. Pareikalavo atsiųsti, bet viską sutrukdė netrukus
(rugpjūčio 2 d.) prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas. Laikrodžiui lėšas (3 500 litų)
skyrė Čikagoje gyvenusi raukštonietė Antanina Krotkutė savo brolio, mirusio
Čikagoje, atminimui. Dabar bokšto laikrodis veikia, nes Nepriklausomybės laikais
buvo gautos reikiamos detalės, laikrodis paleistas.
Senovėje mirusieji buvo laidojami šventoriuje, kuris buvo iš pradžių aptvertas mediniais rąstais, o 1838 m. – akmens mūro tvora. Vėliau kapinės įrengtos
atskiroje vietoje, 1 km nuo miestelio (pradėtos 1838 m.; 1886 m. padidintos). Jos
taip pat aptvertos akmens mūro tvora. 1944 m. bombardavimas palietė ir kapines:
išgriauta dalis mūro, nuversti kai kurie paminklai, išraustos duobės, nulaužti medžiai. Atskiras kapines turėjo šie kaimai: Janióniai, Bãrklainiai, Klebõnai, Liubartai, Žvalgãičiai, Ùžkalniai Grini¿nai ir kt. Dabar mirusieji laidojami Ramygaloje,
Barklainių ir Janionių kapinėse. Jotãiniuose yra didikų Zavišų šeimos kapinės.
Religinėmis draugijomis rūpinosi kunigai. Tretininkus suorganizavo kunigas
Norgėla. Jų kanoniškoji įsikūrimo data – 1910 12 28. Vėliau jiems ir kitoms religinėms organizacijoms vadovavo kunigas Mamertas Lumbė. 1920 m. jis paskyrė
įgaliotinius atskiruose kaimuose, per juos platino ir katalikišką spaudą. 1932 m.
statistiniais duomenimis, veikė šios draugijos: Švč. Sakramento brolija (417 narių),
Krikščioniškojo mokslo brolija (248), Blaivybės brolija (82), Blaivybės draugija (27),
Gyvojo Rožinio (Rožančiaus) draugija (303), Maldos apaštalavimo draugija (1 054),
Tretininkai (204), KVC (79), Katalikų vyrų organizacija (28), Katalikių moterų
draugija (60), Pavasarininkų (169), Angelaičių (576), šv. Cecilijos (18), šv. Vincento
Pauliečio (34) draugijos. Pavasarininkai turėjo savo orkestrą.
Antrasis pasaulinis karas skaudžiai palietė Ramygalą ir ramygaliečius. Visi
jų vargai ir aukos nėra aprašyti. Apie juos Ramygalos klebonas, kunigas Antanas
Juška, 1946 m. rašydamas Ramygalos parapijos bruožus, baigia šitaip:
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Procesija Ramygalos
bažnyčioje. Tretininkės
neša rožinį (rožančių)

Garbingi, aukšto
rango Lietuvos
kunigai ir vyskupai
Ramygalos bažnyčios
jubiliejaus iškilmėse.
1934 m.

Devi¹tinių šventės
eitynės Ramygaloje.
1928 m.
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„1940, 1941 m. įvykiai, Antrasis pasaulinis karas, okupacijos, Ramygalos išgriovimas,
bažnyčios bokšto sudeginimas ir kiti įvykiai miestelyje, žmonių ašaros ir kančios – visa
tai įvykę tik dabar. Tie dalykai tepalieka kitam rašytojui, kuris galės neverkdamas vedžioti
plunksną“ (Paltarokas K. Panevėžio vyskupija (rankraštis), p. 251).

Koplyčios
Seniau Ramygalos parapija buvo labai didelė, turėjo savo filijas kai kuriuose
kaimuose, koplyčias. Dabar susisiekia ribomis su Krekenavõs, Uli¿nų, Vadõklių,
A¹ciškio, Truskavõs, ¨riškių parapijomis. Toliausiai parapija nusidriekusi rytų
kryptimi. Paskutinieji Jotãinių kaimo vienkiemiai siekė iki 12–14 km. Arčiausiai
prieina Truskavõs parapija, pietuose tik už 25 km.
Krikščionybės pradžioje, kai buvo retas bažnyčių tinklas, nes trūko kunigų,
parapijos ribose buvo statomos koplyčios. Į jas retkarčiais atvykdavo parapijos
kunigas. Žmonėms būdavo arčiau ir patogiau dalyvauti pamaldose, ypač seniems
ir ligotiems. Koplyčias dažniausiai statydavo stambesni dvarininkai. Kai kurios prie
savo dvaro koplyčių turėdavo ir kunigą, vadinamą kapelionu. Ilgainiui koplyčios
virsdavo parapijų filijomis ir net savarankiškomis parapijomis. Beje, žinoma, kad
Panevėžýs pradžioje buvo Ramôgalos parapijos filija. Anksčiau Ramygalos parapijos
filijos buvo: ¨riškių, Bãrklainių A¹ciškio, Truskavos, Joskildų, Paberžės, Jotainių,
Janapolio. Šio šimtmečio pradžioje dar buvo įkurta Uliūnų filija.
Iš minėtų filijų pirmiausia iš Ramygalos parapijos atsiskyrė Anciškis. 1791 m.
ji tapo parapija. Anciškio bažnyčia pastatyta 1783 m., pašventinta šv. Motiejaus
vardu. Ją pastatė Aukštådvario savininkai Adomas ir Teresė Kazlauskai. Pirmas
klebonas buvo Juozapas Pikturna. Anciškis anksčiau buvo vadinamas Aukštadvariu.
1810 m. Anciškio (Aukštadvario) bažnyčia sudegė. Jos vietoje, kunigo P. Kazlausko
rūpesčiu, 1814 m. pastatyta 12 × 7 sieksnių nauja bažnyčia. 1820 m. ji dar buvo
be lubų, dengta šiaudais. Bet sudegė ir toji. Tuomet aštuoniolika metų pamaldos
buvo laikomos iš lentų sukaltoje pašiūrėje.
Retas kuris iš senesniųjų žino, kad kadaise buvo koplyčia Joskilduose,
10 km nuo Ramygalos, prie Panevėžio kelio (dabar Uliūnų parapija). 1820 m. dokumentuose minima, kad 12 varstų nuo Ramygalos yra Joskildų koplyčia, įkurta
grafienės Strasevičienės, ant kalno, prie vieškelio Ramygala–Panevėžys, medinė,
12 × 5 sieksnio, dengta šiaudais. Turi „bobinčių“ (taip buvo vadinamas prieangis,
kur stovėdavo elgetos), nuo bažnyčios atitvertą, jame nėra grindų. Koplyčioje tarp
balkių yra ir pilioriai (kolonos), prie vieno jų yra sakykla, trys mediniai altoriai.
Prie šios koplyčios gyveno kapelionai, išlaikomi dvarininkų Strasevičių.
Iš jos medžiagos buvo pastatyta bažnyčia Anciškyje.
Barklainiuose koplyčią apie 1658 m. pastatė dvaro savininkas Kazimieras
Švoinickis. Ji buvo medinė, šiaudų stogu. 1858 m. Švoinickių šeima pastatė naują
mūrinę koplyčią, jau pokario metais stovėjusią. 1946 m. apylinkės gyventojai ją
perdengė lentiniu stogu, atnaujino zakristiją, grindis, įruošė mažą bokštelį. Šioje koplyčioje kiekvienais metais, sekmadienį, po rugsėjo 12 d., buvo švenčiami
Švč. Mergelės Marijos atlaidai. Tada čia būdavo laikomos šv. Mišios, susirinkdavo
daugiau žmonių. Didelę apylinkės žmonių pagarbą pelnė paskutinysis Barklainių
dvarininkas Zigmantas Švoinickis. Jis padėdavo žmonėms įvairiuose reikaluose.
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Z. Švoinickis buvo veterinaras, daug metų nemokamai gydė apylinkės žmonių
gyvulius. Vėliau liepdavo kiek paaukoti koplyčios stogo remontui. Virtuvėje stovėdavo speciali dėžutė, į kurią šeimininkės akivaizdoje reikėdavo įmesti kokį nors
pinigėlį. Z. Švoinickis dalyvavo tautiniame lietuvių sąjūdyje, giedojo Ramygalos
parapijos chore, buvo to choro garbės narys.
Nepriklausomybės laikais koplyčia buvo labai apgriuvusi. Ji suremontuota
kunigo Roberto Pukenio rūpesčiu. Buvo pastatytas naujas meniškas altorius, stogas
perdengtas skarda. Dabar čia pamaldos vyksta kiekvieno mėnesio antrąjį sekmadienį.
Buvusio Jotainių dvaro (7 km nuo Ramygalos) savininkai buvo Zavišos.
Zaviša buvęs inžinierius, kartu su inžinieriumi Petru Vileišiu tiesęs Sibiro geležinkelį. Praturtėjęs pastatė dvaro trobesius. Kainavo apie milijoną rublių. Pats čia
negyveno, bet atvažiuodavo iš Rusijos. Dvarą valdantys Šiukštos pastatė koplyčią, kurią ilgesnį laiką aptarnaudavo kunigas – dvaro kapelionas. Vėliau ji buvo
nugriauta, dabar ir žymės jos nebėra. Zavišos nebeturėjo lėšų išlaikyti kapelioną.
1796 m. Ramygalos parapijos vizitacijų knygoje rašoma, kad Jotainių Šiukštų
koplyčiai reikia didelio remonto. Vėliau bažnyčios dokumentuose apie Jotainių
koplyčią jau nieko neberašoma.
Per 1922 m. žemės reformą Zavišų ir Belazaravos dvarai buvo gerokai
apkarpyti ir išdalyti Lietuvos kariuomenės savanoriams tų dvarų ilgamečiams
tarnams ir kumečiams. Iš tų dvarų žemės sukurti Žvalgãičių ir Vainórų kaimai.
Dabar Zavišų dvare yra pensionatas, o Belazaravo (vėliau Gombrovičių)
dvaro išlikę tik ūkiniai pastatai.
Janapolėje taip pat buvo koplyčia. Stovėjo ant gražaus kalnelio. Kažkada
sudegė, teliko pamatų vieta.

Bažnyčios architektūra
Dabartinė bažnyčia pastatyta 1897–1907 m., užbaigta 1914 m. Bažnyčia yra
raudonų plytų, neogotiško stiliaus, su vienu bokštu. Bokšto aukštis – 70 m. Bažnyčia yra kryžminio plano, su trimis navomis. Bažnyčios ilgis – 48 m, plotis ties
transeptu – 24 m, aukštis viduje iki skliautų – 15 m. Skliautai mūryti iš plytų.
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Asla cementinių plytelių (dabar sudėtos medinės grindys). Trys ąžuoliniai
altoriai papuošti gotiškais pinakliais ir
arkutėmis.
Didžiojo altoriaus mensa marmurinė. Čia yra bažnyčios globėjo šv. Jono
Krikštytojo, krikštijančio Jėzų, bareljefas, viršuje – Švč. Mergelės Marijos
statula. Yra trylika langų. Iš vidaus
tinkuota ir dekoruota. Pilioriai sudėtingi, su daugeliu kaneliūrų, o skliautai
su ogiomis.
Šventoriaus plotas – 110 × 70 m,
aptvertas akmenine siena. Didieji ir
šoniniai mažieji vartai kalvių darbo.
Bažnyčios vidus įrengtas kunigo Ramygalos bažnyčios vargonai
Cezario Jačinausko rūpesčiu. Jis, kaip
ir kun. Genys, buvo palaidotas bažnyčios kriptoje. 1914 m. spalio 28 d. vyskupas P. Karevičius naująją bažnyčią ir jos Didįjį altorių iškilmingai konsekravo.
1920–1924 m. Ramygalos bažnyčioje darbavosi kunigas Antanas Kiznis.
„Jis rūpinosi įrengti naujus vargonus. Martynas Masalskis, meistras iš Panevėžio, čia
pastatė 17 registrų vargonus. Jiems įrengti panaudojo senųjų dūdas. Tą patvirtina 1922 m.
sausio 1 d. Ramygalos parapijos bažnyčios inventoriaus knygoje kunigo Antano Kiznio
paliktas įrašas: „Frontonas vargonų gotiškas ir visas mechanizmas dėl 16 balsų padirbtas
naujas. Masalskio Martyno darbas – liglaikiniai įstatytos senos senų vargonų 7 balsų
dūdos. Frontonas ąžuolo medienos, beicuotas, skubiai paauksuotas.“
Savo išleistoje knygoje „Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vargonai ir
vargonininkai“ Mantas Masiokas rašo:
„Ant vargonų išlikęs įrėmintas jų istorijai labai svarbus užrašas: ,,Ramygalos bažnyčios
vargonai turi 16 balsų; juos dirbo Martynas Masalskis iš Panevėžio; 1923 metais buvo
užbaigti ir priėmė Vincentas Nacevičius, iš Kauno atvykęs. Vargonai kainavo dešimt
tūkstančių litų; šešis tūkstančius litų paaukojo Stanislovas Želnis iš Rimaisų kaimo, o
likusius sudėjo ramygaliečiai. Vargonai padirbti klebonaujant kunigui Antanui Kizniui
ir padedant Bažnyčios komitetui tokios sudėties: Jokūbo Juškos, Anupro Kuncės, Mykolo
Daniūno, Nikodemo Vertelkos, Antano Narsučio, Vincento Kaupo ir kandidato Adomo
Valikonio. Užrašė Ramygalos klebonas kunigas Antanas Kiznis 1923 m. liepos 16 d.“

Meno kūriniai
Bažnyčios prieangyje stovi skulptoriaus Bernardo Bučo (poetės Salomėjos
Nėries vyro) skulptūra „Kristus, nešantis kryžių“. Ši skulptūra stovėjo miestelio
centre, bet sovietų valdžiai pareikalavus nugriauta. Ji buvo priglausta bažnyčioje,
kur yra iki dabar.
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Bažnyčios presbiterijoje kabo naujas Egidijaus
Darulio nutapytas paveikslas. Tai Vilniaus Gailestingumo bažnyčios paveikslo kopija „Jėzau, pasitikiu
Tavimi“. Paveikslui pinigus paaukojo grigiškietis Jurgis
Kardis. Bažnyčioje originalios Kryžiaus kelio stotys.

Ramygalos bažnyčioje dirbę kunigai
Klebonas Mamertas Lumbė. 1913–1918 m. administratorius, 1918–1920 m. – klebonas.
Klebono Antano Kiznio (1920–1923) rūpesčiu
įrengti nauji vargonai. Kun. Antanas Kiznis (1871–1935)
gimė Dauj¸nų parapijoje, Girs¾dų kaime. Daujėnų
kapinėse ir palaidotas.
Vargonų meistras – Martynas Masalskis. Prelato Juozapo Gražio dėka pastatyti keturi šventoriaus
vartai. Vartai betoniniai, su kalvių darbo varteliais.
Dirbant prelatui Jonui Juciui (1929–1934) padaryti
nauji ąžuoliniai suolai. Kunigo Butkio rūpesčiu suolai
praplatinti, kad daugiau žmonių galėtų susėsti.
1934–1935 m. vikaru ir kapelionu dirbo rašytojas,
kunigas Alfonsas Sušinskas.
Prelato Ignaco Labanausko (1934–1945) dėka
nupirktas Vokietijoje pagamintas bokšto laikrodis.

Bernardo Bučo skulptūra
„Kristus, nešantis kryžių“,

Kunigas Antanas Juška (1906–1991). Klebonas
Antanas Juška klebonavo Ramygaloje 1945–1949 m. Jis
pasirūpino sutvarkyti karo audrų apgriautą bažnyčią.
Jam dirbant buvo sudėti langai. Žmonės pasakojo,
kad kai langai buvo sprogimų išdaužyti, tai laikinai
buvo padarytos užuolaidos iš nendrių ir jos keletą
metų apsaugojo bažnyčią nuo vėjo. Įsigijo naują varpą,
nes senieji varpai degant bokštui išsilydė. Kunigas
A. Juška 1949 m. balandžio 12 d. buvo areštuotas,
neteisingai apkaltintas, nuteistas 10 metų tremties
į Sibiro lagerius. Kalėjo Taišeto, Omsko lageriuose.
Sugrįžęs į Lietuvą 1965 m. dirbo Zarasuosê. Paskui
buvo valdžios užsipultas ir perkeltas į Švedríškės bažnytkaimį. 1990 m. sugrįžo į Panevėžį, čia ir užbaigė
savo gyvenimo kelionę.
Dr. Aldona Vasiliauskienė knygoje „Monsinjoras
Petras Baltuška“ rašė:

stovėjusi prieš bažnyčią miesto
centre, dabar bažnyčioje

Kunigas Antanas Juška
(1906–1991)

„Kunigas A. Juška buvo didelis neturtingų mokinių rėmėjas ir globėjas. Klebonijos valgomajame, kaip prisimena
kunigas Petras Tarulis, buvo keturios lovos, kuriose mokslo
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Kunigai ramygaliečiai: Vincentas Klebonas, Juozapas Vaitelis, Karolis
Garuckas, Dovydas Zenonas Sokelis, Rapolas Kuodis, Bronislovas
Barauskas, Kazimieras Rankelė, Bronislovas Masiokas, Mykolas Banaitis,
Mykolas Grubys, Kazimieras Stankevičius

metais miegodavo keturi mokiniai iš gausių, nepasiturinčių šeimų. Juos kunigas A. Juška
globodavo – leisdavo į mokslą ir viskuo aprūpindavo.
Vyskupo K. Paltaroko įgaliotas, kunigas A. Juška Barklainiuose įvedė Kryžiaus
kelio stotis.
Kunigas A. Juška 1946 m. rugpjūčio 19 d. bažnyčioje paminėjo prieš metus žuvusį
kunigą Joną Stajušaitį.
Parapijiečiai stebėjosi klebono labdaringumu, gėrėjosi gražiais, paprastais ir aiškiais
pamokslais, ne tik gerbė jį, bet ir mylėjo. Su žmonėmis klebonas bendravo ne tik per
pamokslus, išpažintis, laidojant mirusiuosius, bet ir asmeniškai. Kai kuriems pamaldesniems
parapijiečiams jis buvo įteikęs sąsiuvinį, į kurį jie turėjo kasdien pažymėti, ką padarę
gero ir ko nepadarę. Kas mėnesį su tuo sąsiuviniu jie užeidavo pas kleboną. Klebonas,
peržiūrėjęs įrašus, duodavo vertingų patarimų ateičiai.
Klebono iniciatyva kiekviename kaime buvo sudaryti Gyvojo rožinio būreliai.
Klebonijoje buvo įstiklinti visi langai, sutvarkytos krosnys, pataisytas stogas, laiptinė. <...>
Kunigas A. Juška tvarkė karo metu nuniokotą bažnyčią. Mat šventoriuje kritusios
kelios bombos sutrupino visus langus, apdaužė išorines sienas, numušė daugelį bokštelių,
sukapojo skardinį stogą. Didįjį bokštą, kaip žinome, padegamomis kulkomis uždegė rusai,
ir visa jo medinė dalis sudegė. Kartu sudegė ir bokšte įrengta varpinė, netekta varpų...
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Didžiausias kun. A. Juškos darbas tvarkant bažnyčią – langų įstiklinimas, nes buvo
sunku ne tik gauti daug stiklo, švininių rėmų, bet ir atlikti patį darbą. Darbai pradėti
1947 m. birželį ir iki metų pabaigos langų remontas buvo užbaigtas (dirbo meistras
Zaskevičius iš Panevėžio). Iš dalies lopė stogą. Sutvarkė per bombardavimą išgriautos
šventoriaus tvoros mūro dalį.
Įgijo naują varpą – kun. A Juškai pasisekė nupirkti. Jį pakabino šventoriuje ant
storo rąsto tarp dviejų senų klevų, tačiau jam to varpo neteko pašventinti – klebonas,
saugodamasis Saugumo darbuotojų, kuriam laikui buvo pasitraukęs į Velžį, tad varpą
pašventino ir į bokštą įkėlė kun. S. Galvydis.
Klebonas A. Juška bažnyčioje pakabino didelį sieninį laikrodį. Pinigus jam pirkti
paaukojo Naujadvario kaimo gyventoja Mikėnienė, o gotiško stiliaus dėžę padarė gabus
meistras Mykolas Kuodis. (Laikrodis veikia iki šiol, jeigu kalbama apie tą patį
laikrodį, bet tai ne sieninis, o pastatomas ant grindų. Tai didžiulis užvedamas
laikrodis. Autoriaus pastaba.)
1946 m. pavasarį klebono iniciatyva sutvarkytos kapinės: iškirsti išsikeroję, niekam
nebereikalingi krūmai.
1949 metų Didžiosios savaitės trečiadienį kunigas Antanas Juška buvo sulaikytas,
įkalintas, nuteistas ir išvežtas į lagerį.“
Kunigas jubiliatas Petras Tarulis (1916–2002). Kunigas P. Tarulis gimė 1916 m.
gegužės 1 d. Utenos rajone, Spitr¸nų parapijoje. Gražiai darbavosi kunigas klebonas
Petras Tarulis (1949–1969). Jis visiškai atstatė bažnyčios bokštą (seni žmonės sakė,
kad bokštas buvo aukštesnis, o dabar atrodo kaip butelis kibire). Bokšto kryžių
padarė kalvis Stasys Adašiūnas. Bokštas buvo septyniasdešimt penkių metrų, o
dabar jo aukštis – septyniasdešimt metrų. Bokšto kryžiaus keturi metrai viršuje ir
trys metrai po skarda žemyn dėl įtvirtinimo. P. Tarulio rūpesčiu naujai išdekoruota
bažnyčia, sutvarkytos kapinės. Bažnyčią dekoravo panevėžietis Povilas Andrijauskas.
Kartu dirbo energingas vikaras kunigas Albinas Pipiras (1956–1959).
P. Tarulis buvo baigęs Utenos „Saulės“ gimnaziją, vėliau įstojo į Kauno
kunigų seminariją. Ją baigė 1941 m. Įšventintas kunigu dirbo Adomýnės parapijoje, po to Utenos vikaru, Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaru.
Apie 20 metų dirbo Ramygalos klebonu. Apie savo kunigystės kelią yra parašęs
atsiminimus. Senatvėje sugrįžo į savo kraštą, keliolika metų dirbo Vyžuonÿ klebonu ir pasiprašęs į altariją užbaigė gyvenimą Utenoje. Iki gyvenimo pabaigos
buvo šviesaus proto. Būdamas nebejaunas, švenčių progomis parašydavo straipsnį
į Utenos laikraštį, lankydavo ligonius, aukojo šv. Mišias, sakydavo pamokslus,
klausydavo išpažinčių. Buvo parapijiečių mylimas ir gerbiamas kunigas.
Mirė 2002 m. balandžio 24 d. Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijoje.
Palaidotas Utenoje balandžio 26 d.
Kunigas Jonas Butkys (1920–2006): klebonaujant kun. Jonui Butkiui (1969–
1985 m. klebonas, o iki 2006 m. altarista) buvo pagaminta daugiau suolų, bažnyčios prieangiuose įrengtos pertvaros (medžio ir stiklo durys), kurios apsaugo
nuo šalčio ir vėjo. Butkys gimė 1920 m. Užpålių parapijoje, Tarvydžių kaime,
Utenos apskrityje. Mokėsi Reme¤kių kaimo pradinėje mokykloje, vėliau – Utenos
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gimnazijoje. Baigęs Utenos gimnaziją įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1947 m.
vyskupas Kazimieras Paltarokas jį įšventino kunigu.
Neramiais pokario metais kunigas J. Butkys dirbo įvairiose parapijose:
1947 m. – Sålako vikaru, 1947–1948 m. – Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo
parapijos vikaru, 1948–1951 m. – Anykščių vikaru. Vėliau buvo kilnojamas po
nedideles parapijas: 1951–1953 m. Andrióniškio, 1953–1954 m. Raglių, 1954–1964 m.
Raguvºlės administratorius. 1964–1969 m. Nemunºlio Radvíliškio klebonas. Nuo
1969 iki 1985 m. Ramygalos klebonas. Pablogėjus sveikatai, kai jau negalėjo vienas
dirbti, paliktas Ramygaloje altarista.
Kiek leido jėgos, kunigas jubiliatas padėdavo bažnyčioje klausyti išpažinčių,
o paskui ateidavo nors pasėdėti per pamaldas presbiterijoje. Jis visada mylėjo
savo kraštą, žmones. Buvo tylus, ramus, bet be galo jautrios sielos žmogus. Skaitė
daug knygų. Gerai mokėjo vokiečių kalbą. Skaitė vokiečių kalba knygas, žurnalus,
iš vokiečių kalbos versdavo pamokslus. Gaudavo vokiškų pamokslų žurnalų net
sovietiniais laikais. Laisvalaikiu mėgo skambinti pianinu, rašė eilėraščius, dienoraštį.
Vertė vokiečių klasiką į lietuvių kalbą ir lietuvių – į vokiečių.
Po sunkios ligos mirė būdamas 86 metų amžiaus. Iki gyvenimo pabaigos
turėjo šviesų protą. Tik skundėsi, kad kartais pablogėja atmintis, skauda kojas,
silpsta sveikata. Tačiau visada pasitikėjo Dievu, meldėsi, gerai suprasdamas, kad
artėja diena, kai viską palikus reikės apleisti šį pasaulį ir keliauti pas Viešpatį.
Kunigas jubiliatas iškeliavo į amžinybę žydint sodams 2006 m. gegužės 9 d.
Laidotuvių pamaldos vyko Ramygalos bažnyčioje. Dalyvavo Panevėžio vyskupas
Jonas Kauneckas, daugiau kaip 30 kunigų. Amžino poilsio atgulė mylimos Ramygalos bažnyčios šventoriuje.
Kunigas Kazimieras Baronas (1927–2008): daug pasidarbavo kunigas Kazimieras Baronas, Ramygalos klebonas (1986–1991). Jo rūpesčiu sudėtos medinės
grindys, įstatyti dvigubi langai, pagilinta kripta, įrengta koplyčia šventoriuje, klausyklos papuoštos Vlado Žuklio skulptūromis. Planavo bažnyčioje įrengti centrinį
šildymą. Vėliau keitėsi laikai, bet planai liko įgyvendinti. Aplink visą bažnyčią
išbetonuoti takai. Mirė 2008 m., palaidotas Raguvojê.
Kunigas Jonas Algirdas Narušis (1942–2000): Jonas Algirdas Narušis gimė
Bãlninkų parapijoje, Ukmergės rajone. 1973 m. baigė Kauno kunigų seminariją.
Dirbo Kauno Švč. Jėzaus Širdies parapijos vikaru, vėliau Panevėžio katedros vikaru.
Påbiržėje dirbdamas pastatė kleboniją. Iš Pabiržės atkeltas į Ramygalą. 1991–1995 m.
dirbo Ramygalos ir Ėriškių klebonu. Jis puikiai administravo parapiją. Jo klebonavimo laikotarpis kaip tik sutapo su Lietuvos Atgimimu. Atsiėmė apleistą kleboniją,
ją suremontavo, pritaikė parapijos reikmėms. Nacionalizuota klebonija ėjo iš rankų
į rankas. Ko tik čia nebuvo. Kiek žinoma, čia buvo laikraščio „Ramygalos komunistas“ redakcija, ligoninė, vaistinė, knygynas, vėliau įvairių plastmasinių gaminių
gamykla. Taigi kunigas J. Narušis paveldėjo tokį pastatą. Pastatė puikų garažą.
Kunigas Jonas Algirdas Narušis iš Ramygalos buvo iškeltas į Kùpiškį. Dirbo
Kupiškio parapijos klebonu ir aptarnavo Palėvenę iki mirties. Palaidotas Kupiškio
bažnyčios šventoriuje.
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Altarista, poetas, kunigas Antanas Rameikis (1912–1991). Antanas Rameikis
gimė 1912 m. liepos 1 d. Vėlaikių kaime, Da÷gailių parapijoje. Pradžios mokyklą
lankė gimtajame kaime. Toliau teko mokytis įvairiose mokyklose. Atestatą mokytojo
cenzui gauti įgijo išlaikęs egzaminus komisijoje prie Švietimo ministerijos. Vienus
metus buvo Kretingos dekanato katechetų organizacijų vadovu, rajono pavasarininkų pirmininku. Vėliau dvejus metus mokytojavo keliose vietose. 1933–1940 m.
uoliai bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje, ypač katalikiško jaunimo laikraščiuose,
juose paskelbė nemažai eilėraščių ir keletą novelių.
1941 m. įstojo į Kauno kunigų seminarijos antrą filosofijos kursą. Mokydamasis
Kunigų seminarijoje redagavo sieninį klierikų laikraštį, buvo kelių būrelių pirmininkas, vadovavo literatams ir pastoralistams, buvo Blaivybės draugijos valdybos narys.
1945 m. birželio 10 d. įšventintas kunigu. Pirmoji jo darbo vieta buvo
Vabalni¹kas. Ten iki 1949 m. buvo parapijos vikaras. Paskui vikaravo Anykščiuosê,
Svėdasuosê, Rõkiškyje.
Po to, iki 1953 m., klebonavo Õnuškyje, Rozalimê, apie šešerius su puse
metų klebonavo Dauj¸nuose. 1959 m. atsisakė klebono pareigų. Dirbo Krekenavoje,
Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, Kupiškyje, Pasvalyje. Nuo 1976 m. buvo
Ramygalos altarista su vikaro teisėmis ir pareigomis.
Kunigas Antanas Rameikis buvo žymus pamokslininkas ir poetas. Savo
talentu pagerbė ramygaliečius sukurdamas eilėraštį „Ramygala“.
Kunigas klebonas Saulius Kalvaitis (gim. 1969 m.). Kunigas klebonas Saulius Kalvaitis dirbo nuo 1995 iki 2003 m. Jis rūpinosi bažnyčios remontu. Pradėjo
remontuoti stogą, bet trūkstant lėšų tik laikinai užtaisė skyles ir perdažė bažnyčios
stogą. Pradėjo keisti lietlovius ir lietvamzdžius, bet tuos darbus teko užbaigti
jau čia atsikėlus kunigui Edmundui Rinkevičiui. Kunigas Saulius Kalvaitis dirba
Obìlių parapijos klebonu.
Kunigas Kęstutis Ubeika (1973–2002). Kęstutis Ubeika gimė 1973 m. vasario
20 d. Utenos parapijoje. Mokėsi Utenos 6-oje vidurinėje mokykloje. 1992 m. įstojo
į Kauno kunigų seminariją. Ją baigęs 1999 m. kovo 20 d. vyskupo Juozo Preikšo
buvo įšventintas kunigu ir paskirtas Ramygalos šv. Jono Krikštytojo parapijos
vikaru. 2000 m. paskirtas Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vikaru
ir Ėriškių parapijos klebonu, 2002 m. – Truskavõs ir A¹ciškio klebonu.
Sužeistas autoavarijoje mirė 2002 m. kovo 3 d. Mišias už kunigą K. Ubeiką
laikinoje koplyčioje prie Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčios aukojo Panevėžio
vyskupas Jonas Kauneckas ir vyskupas emeritas Juozas Preikšas, apie 80 kunigų.
Pamaldose dalyvavo gausus būrys tikinčiųjų. Kunigas K. Ubeika palaidotas Utenoje.
Kunigas garbės kanauninkas Edmundas Rinkevičius. Ramygaloje nuo 2003 m.
kunigauja Edmundas Rinkevičius. Per tą laiką buvo atstatytas mažasis bažnyčios
bokštelis, įvestas klebonijoje vandentiekis, įrengtas prie bažnyčios įvažiavimas
neįgaliesiems, suremontuota klebonijos salė, perdengtas bažnyčios stogas, atlikti
smulkūs remonto darbai. Pakeista centrinio šildymo krosnis, vidiniai vamzdžiai.
Šventoriuje pastatyta Švč. Mergelės Marijos statula, paminklas kunigui J. Butkiui.
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Iš Ramygalos parapijos
kilę kunigai
Gražiai šį kraštą garsina ramygaliečiai kunigai: monsinjoras Petras
Baltuška, kanauninkas Vytautas Marozas, kanauninkas Povilas Miškinis, kunigas Julijonas Miškinis. Kiti šio krašto
kunigai jau amžinybėje. Tai kunigas
Vincentas Klebonas iš Klebõnų kaimo,
kunigas Juozapas Vaitelis, kunigas Karolis Garuckas, SJ, kunigas Dovydas Zenonas Sokelis, prelatas Rapolas Kuodis,
prelatas Bronislovas Barauskas, kunigas
Kazimieras Barauskas, kunigas Kazimieras Rankelė, kunigas Bronislovas
Masiokas, kunigas Mykolas Banaitis,
kunigas Mykolas Grubys, kunigas Kazimieras Statkevičius.
Kunigas Karolis Garuckas, SJ
(1908–1979): Karolis Garuckas gimė
1931 m. Ramygalos parapijoje, Ùžkal Ramygalos kunigai ir klierikai: pirmoje eilėje:
nių kaime, jėzuitas. 1935–1938 m. studi- kun. Mykolas Grubys, klierikas Bronislovas
javo filosofiją Pulache prie Miuncheno, Masiokas; antroje eilėje: kun. Rapolas Kuodis,
1938–1942 m. – teologiją Valkenburge kun. Juozapas Gražys, kun. V. Švagždys;
(Olandija). 1941 m. įšventintas kunigu. trečioje eilėje: klierikas Kazimieras Rankelė,
Grįžęs į Lietuvą nuo 1942 m. dirbo ka- klierikas J. Baltrūnas, klierikas K. Barauskas
pelionu mokyklose, dėstė tikybą. Nuo
1945 m. – Vilniaus vyskupijos bažnyčių klebonas (šv. Jonų bažnyčioje Vilniuje,
nuo 1948 m. Reškutėnų šv. Izidoriaus bažnyčioje, nuo 1952 m. Kabìlių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, nuo 1958 m. D¿kšto šv. Stanislovo
Kostkos bažnyčioje, 1960 m. Palūšės šv. Juozapo bažnyčioje, 1961 m. Påringio
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje). 1960 m. okupacinė sovietų valdžia atėmė dvasininko registracijos pažymėjimą. 1963 m. leista dirbti kunigu, paskirtas Ceikiniÿ
parapijos klebonu.
Jis visada gynė Bažnyčios ir žmogaus teises, rašė pats ir su kitais protesto
raštus dėl tikinčiųjų ir kunigų persekiojimo, raštu oficialiai atsisakydavo dalyvauti sovietų valdžios rinkimuose, skatino blaivybę. Buvo KGB sekamas, tardomas.
Tai vienas Lietuvos Helsinkio grupės steigėjų, 1976 m. gruodžio 1 d. jis, Eitanas
Finkelšteinas, Viktoras Petkus, Tomas Venclova ir Ona Lukauskaitė-Poškienė
Maskvoje užsienio žurnalistams surengė spaudos konferenciją, paskelbė apie
Helsinkio grupės Lietuvoje įkūrimą ir tikslus. Garsėjo pamokslais, rekolekcijomis.
Parašė straipsnių į nelegalius leidinius – „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“,
„Aušrą“, išvertė L. Pastora veikalą „Popiežių istorija“ (Geschichte der Päpste, t. 16,
1955–1961 m., rankraštis).
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Karolis Garuckas buvo kunigas disidentas, kovotojas už tikėjimo laisvę, žmogaus teises. Palaidotas
Ceikinių bažnyčios šventoriuje.
Kunigas prelatas Rapolas Kuodis (1893–1975).
Rapolas Kuodis gimė Ramygalos parapijoje, Juškãičių
kaime, Baltramiejaus Kuodžio ir Elžbietos RimaitėsKuodienės šeimoje.
Būsimasis prelatas mokėsi Ramygalos pradžios
ir Panevėžio realinėje mokyklose. 1914 m. įstojo į Žemaičių vyskupijos kunigų seminariją Kaune, ją baigė
1919 m. Kunigu įšventintas tų pačių metų gegužės 4 d.
Primicijas (pirmąsias šv. Mišias) aukojo 1919 m. gegužės 25 d. gimtinės parapijoje – Ramygalos bažnyčioje.
Kunigavo 9 metus Ylakiuosê (Maže¤kių apskrityje) kaip Kunigas, monsinjoras prelatas
vikaras, o įkūrus progimnaziją, buvo jos kapelionas. Rapolas Kuodis (1893–1975)
Prelatas R. Kuodis yra sakęs, kad iš visų pareigų
maloniausia jam buvo dirbti mokykloje kapelionu. Ten buvo gera proga pasireikšti
jo pedagoginiam talentui ir artimo meilei. „Kodėl tu vaikštai be uniformos?“ – kartą
jis paklausė neturtingą, gausios šeimos mokinę. „Kad aš jos neturiu“, – atsakė toji.
Kitą dieną kapelionas atnešė jai pinigų uniformai įsigyti.
Ir vėliau, eidamas kitas pareigas, parašydavo savo mokiniams, jei sužinodavo, kad mirė kas nors iš artimųjų. „Atsimink, kad tos pačios akys verkia, tos pačios,
laikui atėjus, juokiasi, – rašė jis viename užuojautos laiške. – Nusilenk Viešpaties
valiai ir pajusi paguodą savo skausme.“
Mylimą kapelioną ir po daugelio metų aplankydavo jo buvę mokiniai.
Atvykęs į Žemaitiją su ansambliu, jį aplankydavo Ylakių laikų mokinys Jonas
Švedas. Viena buvusi mokinė jaudindamasi prisimena paskutinį apsilankymą pas
savo buvusį kapelioną. Tai buvo maždaug mėnuo prieš prelato mirtį. Į Žema¤čių
Na÷miestį atvykusi su reikalais, neturėjo jokio įdomesnio ar vertingesnio daiktelio, tad padavė prelatui tik didelį, gražų apelsiną, sakydama: „Brangiam savo
kapelionui norėtųsi padovanoti pusę pasaulio, bet, deja, teturiu tik vieną apelsiną, ne
pusę pasaulio.“
Seno prelato virpėjo ir rankos, ir lūpos. Jis dėkojo, lyg iš tikrųjų jam būtų
padovanota „pusė pasaulio“...
Tačiau 1932 m. teko atsisveikinti su mėgstamu darbu mokykloje. Telšių
vyskupas pakvietė jį į kuriją, paskyrė jį kurijos kancleriu ir katalikiškos akcijos vedėju. 1933 m. Šventasis Tėvas jam suteikė monsinjoro titulą. Monsinjoras
R. Kuodis buvo populiariausias kurijos kancleris, vadinamas kurijos užsienio reikalų ministru, maloniausias akcijos vedėjas, turėjo puikų humoro jausmą ir visur
rodydavęsis su šypsena. Katalikiškos akcijos vedėju išbuvo vienuolika metų, o
kancleriu – iki 1944 m. pradžios.
Mirus oficiolui prelatui J. Narijauskui, 1944 m. vasario 3 d. paskirtas Telšių vyskupijos oficiolu (bažnytinio teismo pirmininku). Šį titulą jis išlaikė iki
1965 m. Be to, 1944 m. vyskupas Staugaitis jį paskyrė Telšių katedros kapitulos
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kanauninku. 1965 m. vyskupas Mieželis pakėlė prelatu ir paskyrė Telšių katedros
kapitulos pirmininku.
1969 m. liepos 13 d. Žemaičių Naumiesčio bažnyčioje R. Kuodis iškilmingai atšventė savo kunigystės penkiasdešimtmetį. Visada iškilmingai švęsdavo
savo vardines. Paskutinis jį Vardinių proga pasveikino kurso draugas, kanauninkas K. Žitkus. Jo sveikinime 1975 m. rašoma:
„Tavo Vardo diena jau, taip sakant, ant nosies, taigi ta proga leisk Tave nuoširdžiai
pasveikinti, tegu Tavo švento Globėjo užtarimas ir Dievas duoda Tau, kad kojos dar
lengvai nešiotų, kad lūpos toliau skelbtų Gerąją Naujieną...“
Deja, jis to sveikinimo nebesulaukė... Mirė staiga 1975 m. rugsėjo 23 d. širdies infarktu.
Palaidotas Ramygalos kapinėse. Ant jo paminklo užrašyta: „Monsinjoras
prelatas Rapolas Kuodis, Telšių katedros kapitulos pirmininkas 1893–1975.
„Džiaugiuosi, išgirdęs, kas man pasakyta: Į Viešpaties būstą keliaujam“.
Kunigas, žurnalistas Kazimieras Barauskas (1904–1972) gimė Žudžių kaime.
Įšventintas kunigu 1929 m. Kunigavo įvairiose parapijose: Užpåliuose, Anykščiuosê,
Pandėlyjê, Bíržuose. 1940 m. pasitraukė į JAV. Mirė 1972 m. Čikagoje.
Kunigas prelatas Bronislovas Barauskas gimė 1908 m. Properšos kaime.
Paskirtas vikaru į Ta÷ragę. Vėliau studijavo Romoje. Dirbo Telšiÿ kurijoje, nuo
1975 m. klebonavo Palangojê. Parašė knygą „Ramygala: atsiminimų siluetai“ (mašinraštis Palangâ–Panevėžýs, 1981 m.).
Kunigas Vincentas Klebonas (1933–2002). Vincentas Klebonas gimė 1933 m.
lapkričio 27 d. Ramygalos parapijoje. Studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1962 m.
balandžio 18 d. įšventintas kunigu. 1962–1964 m. dirbo Telšių katedros vikaru,
1964–1965 m. vikaravo Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijoje.
Nuo 1965 m. gegužės 26 d. iki mirties dirbo Janåpolės parapijos Telšių dekanate
klebonu. Mirė 2002 m. liepos 3 d. Palaidotas Janapolėje liepos 5 dieną.
Kunigas Kazimieras Rankelė (1900–1937). Kazimieras Rankelė gimė 1900 m.
spalio 6 d. Ramygalos parapijoje, Raukštónių kaime, mažažemių valstiečių Jono ir
Reginos Rankelių šeimoje. Jo tėvai augino šešis sūnus ir keturias dukteris. Septyni
vyresnieji vaikai išvyko į JAV ir ten visą laiką gyveno. Namuose pasiliko Kazimieras
ir dvi dukterys. Mokėsi tik Kazimieras. Pradžios mokyklą baigė Ramygaloje. Panevėžio realinėje mokykloje baigė keturias klases ir įstojo į Kunigų seminariją. <...>
Kunigas K. Rankelė įstojo į Kauno kunigų seminarijos pirmąjį filosofijos kursą
1920 m. rudenį. Atrodė daugiau negu vidutinio ūgio, gana tvirto kūno sudėjimo,
užgrūdinto būdo jaunuolis. Mažai draugavo su kurso draugais. Didžiausias jo
draugas buvo bendrakursis Stanislovas Grigaliūnas.
Kauno universiteto Teologijos fakultetą baigė 1927 m., gaudamas aukštojo
mokslo baigimo diplomą pažymiu „gerai“. Įšventintas kunigu 1927 m. balandžio
2 d. Vyskupo K. Paltaroko į parapiją nebuvo paskirtas, nes norėjo gilinti teologijos žinias katalikiškuose užsienio universitetuose. Tačiau tam neturėjo lėšų, nes
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tėvai, atrodo, buvo neturtingi, o vyskupijos kurija šiam reikalui lėšų nenumatė.
Čia tiesiog pasirūpino pati Apvaizda. Viena moteriškė, jo kurso draugo paskatinta,
suteikė jam dviejų tūkstančių litų pašalpą. Vyskupo leidžiamas išvyko į Vokietiją,
į Miunsterį, tęsti teologijos studijų. Klausė anuomet garsaus profesoriaus, moralisto
Mausbacho paskaitų. Studijavo bene porą metų. Disertacijos temą pasirinko: „Lavonų deginimas katalikiškojo mokslo šviesoje“. Jai rinko medžiagą. Per atostogas
aplankęs draugus, sakėsi išstudijavęs visą Šventąjį Raštą, kas tuo klausimu jame
buvo parašyta. Disertacija nebuvo apginta, todėl daktaro laipsnio neįgijo. Tačiau
jis į Vokietiją nebegrįžo.
Kadangi buvo jaunas, energingas ir iškalbingas, Kaune gerai žinomas,
Panevėžio vyskupui leidus, buvo pakviestas į Kauną vadovauti krikščioniškam
jaunimui, ateitininkams, pavasarininkams ir visam katalikiškam jaunimui. Pasakojo
kunigas Kazimieras Macelis, Lieplaukė, 1980 04 15 d.
Kunigas Kazimieras Rankelė mirė klebonaudamas Pal¸venėje 1937 m. balandžio 11 d., iškunigavęs tik dešimt metų. Palaidotas Ramygalos kapinėse.
Kunigas garbės kanauninkas Vytautas Marozas (gim. 1930 m.). Vytautas
Marozas gimė 1930 m. rugpjūčio 20 d. Ramygaloje, religingoje šešių vaikų šeimoje.
1950 m. baigė Ramygalos vidurinę mokyklą. Jam lankant Ramygalos gimnaziją,
joje mokytojavo nemažai šviesių žmonių. Šilčiausi prisiminimai liko apie istorikę
Malviną Kielaitę. Ji neturėjo savo šeimos, tačiau moksleiviams buvo kaip motina,
sugebėjo pelnyti jų meilę. Istorijos pamoka gimnazistams būdavo kaip šventė.
Jis nesunkiai įsimindavo datas, istorinius faktus. Per pamokas klasėje niekas netriukšmavo. Mokytojų skirta didžiausia bausmė – būti pastatytam į kampą arba
išvarytam iš klasės. Tokiu atveju be tėvų neperžengsi klasės slenksčio.
Kokį grūdą pasėjo, tokį ir pjovė.
Marozų šeimoje buvo skiepijamas tvirtas katalikiškas tikėjimas. Kiekvieną sekmadienį visi eidavo į bažnyčią. Vaikai turėjo gerbti vyresniuosius. Kartu su Vytautu
Aloyzu Ramygalos gimnazijoje mokslo žinių siekė dabar žinomi žmonės, kaip antai: literatūrologas Albertas
Zalatorius, skulptorius Kazimieras Kisielis, tekstilininkas
profesorius Juozas Balčikonis, Daugailių klebonas kunigas Petras Baltuška (su juo buvo bendraklasiai).
Pažymint valstybines šventes, garbingiausi jų
namų svečiai būdavo Ramygalos klebonas, nuovados
viršininkas, vaistininkas, mokytojai.
Buvo tokia lemtis: baigęs gimnaziją, V. A. Marozas įstojo į Kauno politechnikos instituto Statybos fakultetą. Kadangi buvo katalikiškų įsitikinimų, užsukdavo
pasimelsti į bažnyčią. Tuometis Ramygalos klebonas
kunigas Petras Tarulis, kuriam Vytautas Alo
yzas patarnaudavo per šv. Mišias, tarsi atspėjo vaikino mintis
ir patarė jam nebelaikyti egzaminų, bet stoti į Kunigų Kunigas, garbės kanauninkas
seminariją. Toks Vytauto Aloyzo apsisprendimas iš Vytautas Aloyzas Marozas
karto atkreipė saugumiečių dėmesį. Ne kartą bandyta (1930–2014)
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jį užverbuoti. Tai buvo įtempti metai. Kartais ateidavo naktį, žmogų išsivesdavo,
ir jis prapuldavo kaip į vandenį. Vytautas Aloyzas atostogų stengdavosi neparvažiuoti į Ramygalą, geriau praleisdavo pas Šimonyse klebonavusį tėvo pusbrolį.
Kunigu V. A. Marozą įšventino vyskupas Julijonas Steponavičius, o į Palėvenę paskyrė vyskupas Kazimieras Paltarokas. Ten klebonavo kunigas Pranas
Masilionis, SJ. Jaunam vikarui netrukus jis tapo didžiulis autoritetas. Tai buvo
nepaprastai šiltas ir nuoširdus kunigas. Jo paveiktas, V. A. Marozas niekada nesuabejojo savo pasirinkimu.
Darbo vietas mena su ypatinga šiluma. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
Panevėžyje kunigui kanauninkui V. A. Marozui – devynioliktoji tarnystės vieta.
Vien geru žodžiu jis prisimena savo darbo metus Rõkiškyje, Biržuose ir
Vadokliuose. Rõkiškyje jį tiesiog pavergė gražuolė bažnyčia. Biržai atmintyje išliko kaip lietuviškas Paryžius. Dirbo ten šešerius metus, nudažė bažnyčios stogą,
sienas, išdekoravo vidų, sutvarkė šventorių.
Vadokliuose jautėsi jau vos ne kaip tėvų namuose – juk iki Ramygalos
tik keliolika kilometrų. Rado tvarkingą bažnyčią, tik reikėjo nudažyti jos stogą
ir išorines sienas. Patiko parapijiečių paprastumas. Užmezgė gerus santykius su
mokytojais. Viešėdamas Vadokliuose, kunigas ir dabar užsuka į vidurinę mokyklą,
pabendrauja su jos direktoriumi, mokytojais.
Dirbti į Panevėžį jį pakvietė kanauninkas Petras Baniulis, su kuriuo yra
seni pažįstami. Kunigui V. A. Marozui klebonaujant Vadokliuose, Petras Baniulis
aptarnavo Truskavos ir Anciškio parapijas.
Petras Baltuška (gim. 1930 m.). Petras Baltuška gimė 1930 m. lapkričio 20 d.
Panevėžio apskrityje, Ramygalos valsčiuje, Užkalnių kaime. Kunigas, kraštotyrininkas, muziejininkas. 1942 m. baigė Barklainių pradinę, 1950 m. – Ramygalos vidurinę
mokyklą, 1954 m. – Kauno kunigų seminariją. 1954 m. (dvi dienas) – Utenos r.
Vyžuonų bažnyčios vikaras, 1954–1956 m. – Kupiškio r. Palėvenės bažnyčios vikaras, 1956–1964 m. – Anykščių bažnyčios vikaras, 1964–1970 m. – Zarasų bažnyčios
vikaras, nuo 1970 m. – Utenos r. Daugailių parapijos klebonas. Per 15 metų aptarnavo Zarasų r. Baµtriškės parapijos tikinčiuosius, o nuo 1990 m. – ir Zarasų r.
Vajasíškio parapijos klebonas. Rinko medžiagą apie arkivyskupus T. Matulionį ir
M. Reinį, prelatą J. Prunskį. Knyga „Arkivyskupas M. Reinys“ 1977 m. išleista
Amerikoje. Vertė įvairią literatūrą iš prancūzų, rusų, vokiečių kalbų. Yra LKMA
Utenos skyriaus narys, buvo Sąjūdžio suvažiavimo delegatas nuo Panevėžio vyskupijos. Dalyvavo 8 konferencijose, skaitė pranešimus apie arkivyskupą M. Reinį,
suruošė prelato J. Prunskio 90 metų minėjimą, rašė straipsnius į laikraštį „XXI
amžius“. Yra vienas iš Daugailių krašto istorijos muziejaus įkūrėjų ir rėmėjų, sukaupė turtingą biblioteką. Dėsto tikybą Daugailių, Juknėnų, Rade¤kių, Vajasiškio
ir Baibiÿ mokyklose.

Žudžių dvaro kunigai
Artimiausias dvaras, vadinamas Žudžių dvaru, buvo Arimavičiaus dvaras.
Jis rašydavo ir save vadindavo Arimovič. Dokumentuose dvarą vadindavo – Barklainių palivarkas, nors nuo Barklainių buvo 4 kilometrai. Kadaise tame dvare
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Žudžių gyventojai ėjo baudžiavą. Tada čia gyveno dvarininkai Mickevičiai. Senuose
dokumentuose rašoma ne Žudžių, o Barklainių akolica. XIX a. pradžios Ramygalos
parapijos lankymo sąraše užrašyta: Barklainių akolica; gyvena čia našlys Juškevičius su 4 dukterimis ir sūnumi Felicijonu, kuris vėliau tapo kunigu, kapelionu
Palangos progimnazijoje. Mirė sulaukęs 26 metų. Palaidotas Palangos kapinėse.
Apie kunigą F. Juškevičių rašo M. Vaitkus savo romane „Rytmečio žygiai“
(„Sakalas“, 1938).
,,Dėdė Kazimieras prisimindavo, kad pro mūsų galudaržę iš Rimavičiaus dvaro (tuomet
vadinamo Žudžių dvaru) eidavo kunigas į Barklainius Mišių laikyti. Kartą dėdė labai
susirgęs ir vežė jam kunigą. „Atvažiavo tas iš dvaro kunigėlis. Činiko Barborai davė
paveiksliuką. Aš, ligonis, lovoje gulėdamas, paprašiau Barboros parodyti, ar gražų jai
paveiksliuką davė. Tada kunigėlis ir man padovanojo gražų, su „karbatkomis“, spalvotą
Švč. Jėzaus Širdies didoką paveiksliuką...“

Naudota literatūra
Barauskas B. Ramygala: atsiminimų siluetai (mašinraštis), 1981.
Barauskas B. Palanga:šimtmečių epizodai (mašinraštis), 1983–1984.
Dobkevičius K. XXI amžius.
Gabulaitė E. Jaunystėn sugrįžus.
Garuckas K. Panevėžio bažnyčios 1936 , Vilkipedija.
Isokas G. Utenos krašto enciklopedija.
Kviklys B. Panevėžio vyskupija, Lietuvos bažnyčios, Čikaga, Ilinojus,
1984, t. 4.
Lietuvos Šventojo Kazimiero seserų kongregacijai 75, Kaunas, 1995.
Masiokas M. Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vargonai ir
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Ramygalos parapijos archyvas.
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Ramygalos miestelio bažnyčia
Jonas Nemanis
Ramygalos bažnyčia.
Iš asm. archyvo

Ramôgalos katalikų bažnyčia pastatyta prieš Pirmąjį pasaulinį karą, apie
1907 m. Tai raudonų plytų ir kalkių skiedinio mūras. Stogas dengtas cinkuota
skarda, o bokštai – stora vario skarda.
Apie bažnyčios statybą pasakojo mano motina (Magdalena Meškaitė-Nemanienė). Ji sakė, kad plytas bažnyčios statybai vežė iš Rygõs į Pånevėžio geležinkelio
stotį, o iš ten parapijos ūkininkai privalėjo vežimais tas plytas pargabenti 25 kilometrus į Ramygalą. Pagal turimos žemės plotą buvo nustatytas plytų parvežimo
kiekis. Be to, pagal nustatytą normą parapijiečiai turėjo duoti vištų kiaušinių, nes
mūrijant sienas kiaušinių baltymai buvo maišomi į kalkes.
Bokšte, ties stačiakampiais langais, kabėjo du (vario ir sidabro mišinio)
varpai, pavadinti Mykolo ir Jono vardais, jų ska»dų skambesį girdėdavome net
už 10 kilometrų – gimtajame Jotãinių kaime.
Pirmomis Antrojo pasaulinio karo dienomis rusų kareiviai, šaudydami į
bažnyčios bokštą padegamosiomis kulkomis, padegė bokšto viršūnę. Pilni gailesčio
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Nemanių šeima: motina Magdalena Nemanienė (sėdi centre), tėvas
Juozapas Nemanis ir vaikai – Stasė Nemanytė (kairėje), Jonas Nemanis,
str. autorius (stovi prie motinos), sūnūs Kazimieras Nemanis ir Bronius
Nemanis (stovi prie tėvo, dešinėje). Iš asm. archyvo

ir neapykantos žiūrėjome, kaip dega bažnyčios bokštas. Sudegus medinėms konstrukcijoms, nukrito nuo bokšto didžiulis metalinis kryžius, apdegusi vario skarda.
Vienas varpas ištirpo, o antras tirpdamas nukrito ant kupolinių bažnyčios lubų.
Laimė, jų neįlaužė, bet varpas perskilo. Nuo bombardavimo išbyrėjo bažnyčios
langų stiklai. Taip nukentėjo nuo bolševikų invazijos vargingų parapijiečių lėšomis
ir pastangomis pastatyta graži Ramygalos bažnyčia.
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Ramygalos šv. Jono Krikštytojo
bažnyčios vargonai ir vargonininkai
Mantas Masiokas

Pirmoji bažnyčia Ramôgaloje pastatyta XV a. antroje pusėje. 1674–1677 m.
minima sena, begriūvanti bažnyčia.1 1673 m. inventoriaus knygoje paminėtas pirmasis
muzikos instrumentas Ramygalos bažnyčioje buvo smarkiai tvarkytinas pozityvas.2
1715 m. bažnyčioje jau būta naujo instrumento. 1732 m. čia jau stovėjo 6 balsų
vargonai, o 1737 m. – pozityvas, kurį reikėjo dumti viena koja. 1740 m. pozityvas
turėjo 6 registrus iš vienos pusės ir 6 – iš kitos, bet buvo be būgno. Tuo metu
pozityvą reikėjo taisyti. Jo registrai perskirti į boso ir diskanto puses.
Deja, jis neišliko, nes XVIII a. viduryje, kilus gaisrui, kartu su šiais Dievo
namais sudegė ir įdomusis pozityvas.
1781 m. Ramygaloje pastatyta nauja bažnyčia, o 1784–1789 m. čia stovėjo
ir naujai sutaisytas pozityvas. Tikriausiai apie tuos pačius kalbama ir 1802 m.
Minima, kad šioje bažnyčioje yra „labai taisytini“ 10 balsų vargonai su dvejomis
dumplėmis, skambučiais ir būgnais.3
1845–1849 m. Ramygalos bažnyčia buvo remontuojama, todėl vėl susirūpinta ir vargonais. Perdirbti iš naujo, jie turėjo 10 balsų, dvejas dumples, buvo su
būgnais ir skambučiais.4
1897–1907 m. Ramygaloje pastatyta mūrinë neogotikos stiliaus bažnyčia, išlikusi
iki mūsų dienų. Į ją perkelti vargonai iš senosios bažnyčios. Žinoma, kad 1914 m.
spalio 28 d. Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius šiuos Dievo namus pašventino.
1920–1924 m. Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje klebonu dirbo
kun. Antanas Kiznis. Jis rūpinosi įrengti naujus vargonus. Martynas Masalskis,
meistras iš Panevėžio, čia pastatė 17 registrų vargonus. Jiems įrengti panaudojo
senųjų vargonų dūdas. Tą patvirtina 1922 m. sausio 1 d. Ramygalos parapijos
bažnyčios inventoriaus knygoje kun. Antano Kiznio paliktas įrašas:
„Frontonas vargonų gotiškas ir visas mechanizmas dël 16 balsų padirbtas naujas, Masalskio Martyno darbas – liglaikiniai įstatytos senos senų vargonų 7 balsų dūdos. Frontonas
ąžuolo medienos, beicuotas, mažai paauksuota.“
Tačiau vargonai dar nebuvo baigti.
Tą liudija 1924 m. spalio 30 d. įrašas minėtoje inventoriaus knygoje:
„1923 metais padirbti 17 balsų vargonai, kurie kainavo 10 000 Lt. Bažnyčios komiteto
nariai dalyvavo prie perdavimo inventoriaus naujam klebonui kun. A. Kizniui. Sulig
šio inventoriaus priėmiau Ramygalos bažnyčios ir beneficijos turtą Kun. J. Gražys.
Prie šio dalyvavo Kun. J. Maciešauskas,
1
Panevėžio dekanas.“
Lietuvos valstybinis istorijos archyvas (toliau – LVIA),
2

Ant vargonų išlikęs įrėmintas jų
istorijai labai svarbus užrašas:

3
4

f. 669, ap. 2, b. 222, l. 85.
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 337, l. 87.
LVIA, f. 694, ap. 1, b. 249–350, l. 69.
Kviklys B. Lietuvos bažnyčios. Panevėžio vyskupija,
Chicago, 1984, t. 4, p. 126.
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Ramygalos šv. Jono
Krikštytojo bažnyčia,
pastatyta 1897–1907 m.

Ramygalos šv. Jono
Krikštytojo bažnyčios
vargonai
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„Ramygalos bažnyčios vargonai turi 16 balsų; juos dirbo Martynas Masalskis iš Panevėžio;
1923 metais buvo užbaigti ir priėmė Vincentas Nacevičius iš Kauno atvykęs. Vargonai
kainavo dešimt tūkstančių litų; šešis tūkstančius litų paaukojo Želnis Stanislovas iš Rimaisų
kaimo, o likusius sudėjo Ramygaliečiai. Vargonai padirbti klebonaujant kunigui Antanui
Kizniui ir padedant bažnyčios komitetui tokios sudėties: Jokūbo Juškos, Anupro Kuncės,
Mykolo Daniūno, Nikodemo Vertelkos, Antano Narsučio, Vincento Kaupo, ir kandidato
Adomo Valikonio. Užrašė Ramygalos klebonas kunigas Antanas Kiznis 1923 m. liepos 16 d.“
Ką tik pastatytais 17 registrų (balsų), dviejų manualų vargonai su pedalais.
Pirmą kartą buvo grota 1923 m. liepos 16 d., per Švč. Mergelės Marijos, Karmelio
kalno – škaplierio Karalienės – Škaplierinės atlaidus.

Ramygalos bažnyčios vargonų dispozicija
Vargonų griežykla. Griežykla – vargonų valdymo pagrindas. Ramygalos
šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vargonuose ji yra centre, iškelta į priekį. Vargonininkas grodamas sėdi tiesiai prieš altorių. Griežykloje, kurią sudaro registrų
rankenų eilė, yra du manualai ir pedalai, sumontuotos registrų valdymo rankenėlės. Griežyklos viduryje pritvirtinta lentelė – vargonų meistro Martyno Masalskio
autorystės įrodymas.
Kartu pastebėtina, kad ne vieną autorių, rašiusį apie Ramygalos bažnyčios
vargonus, minėtasis užrašas suklaidino dėl jų pastatymo datos. Patys vargonai
baigti tik 1923 m., o jų griežykloje įrašyti 1904 m. Iš tikrųjų – tai data, kai
M. Masalskis tais metais Panevėžyje įvykusioje žemės ūkio parodoje už vargonus
buvo apdovanotas sidabro medaliu.
1905 m. šis meistras su savo darbais taip pat dalyvavo parodoje Panevėžyje ir vėl pelnė sidabro medalį. Tokiu savo darbo įvertinimu M. Masalskis labai
didžiavosi, todėl ant visų po 1905 m. pagamintų vargonų visada palikdavo įrašą
su minėtąja jo biografijoje svarbia data.
Vargonų vamzdynas. Visų vargonų vamzdžiai skirstomi į švilpiamuosius
ir liežuvėlinius.
Vargonų griežykla,
vargonų valdymo
pagrindas
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Visi vargonų vamzdžiai dar suskirstyti į registrus, arba balsus. Vieną registrą
sudaro to paties tembro vienos klaviatūros apimties vamzdžių eilė. Kuo daugiau
tokių vamzdžių eilių, tuo daugiau registrų ir tuo didesni vargonai. Ramygalos
vargonų didžiausią dalį sudaro mediniai švilpiamieji vamzdžiai, eilėmis išrikiuoti
virš išilgai sudėtų oro paskirstymo dėžių. Ramygalos bažnyčios vargonuose yra
abu išdėstymai, kad skambesys pasiskirstytų tolygiai per visą jų plotį.
Didžiausia Ramygalos bažnyčios vargonų dūda siekia maþdaug 5 m aukščio,
o mažiausia – 10 cm.
Visi vamzdžiai, metaliniai ir mediniai, yra kokybiškai padaryti iš patvarių
medžiagų. Kiekviena metalinė dūda turi savo ženklą. Ant oro paskirstymo dėžių
vamzdynai išdėstyti tikslingai. Didesnieji vamzdžiai prikabinti prie atskirų medžio lentelių, mažesni sustatyti ant tiltelių laikiklių. Prie visų vamzdžių, laikantis
atsargumo, įmanoma prieiti.
Vargonų vamzdynas išdėstytas virš oro pūtimo sistemos tarp prospekto ir
bažnyčios vitražo rozetės. Visi vamzdžiai yra atviroje nišos erdvėje, todėl jie neapsaugoti nuo išorės pažeidimų: per ilgą laiką gausiai padengti dulkėmis ir voratinkliais.
Vargonų oro pūtimo sistema. Dumplës – sutankinto oro šaltinis ir jo rezervuaras, iš kurio kanalais, esant vienodam spaudimui, oras patenka á oro dëþes, o
ið ten – á vamzdþius. Toks spaudimas palaikomas pumpuojant orà. Nedideliuose
vargonuose paprastai bûna įmontuotos vienos dumplës, taèiau pasitaiko, kad jø
yra keletas. Ramygalos vargonai turi vienas dumples (2,10 m × 2,50 m), taèiau
jos pakankamai didelës, perskirtos ir pritaikytos orui pumpuoti kojomis.
Deðinëje Ramygalos baþnyèios vargonø pusëje yra pedalai kojoms; juos
minant oras puèiamas ir pumpuojamas. Įrengta ir vieta oro pûtikui sëdëti.
Anksèiau vargonams pûsti buvo naudojama vieno þmogaus jëga. Viduramžiais toks asmuo buvo vadinamas kalkintu. Taèiau jei baþnyèioje liturgija vykdavo
ilgiau ir reikëdavo vargonø (pavyzdþiui, per Didþiojo ðeðtadienio apeigas), vieno
dumpliø pûtëjo nepakakdavo.
Kaip prisimena vyresnës kartos baþnyèios choristai Julius Kraujelis ir Stefanija
Petrauskienë-Þiþiûnaitë, paskutiniais metais, iki 1962 m. (klebonaujant kun. P. Taruliui), kai baþnyèioje buvo įvesta elektra
ir vargonams pûsti pajungtas elektrinis
variklis, ilgà laikà dumples pûtë Kazimieras Þarskus. Ðiandien vargonus
oru aprûpina viduje, deðinëje, ðalia
dumpliø, įtaisytas elektrinis variklis.
Kadangi nëra garso izoliacijos, įjungiant
vargonus galima girdëti jo darbà.
Paprastai vargonuose oro spaudimas bûna nedidelis (siekia maþdaug
0,1–0,001 atmosferos). Vis dëlto tai
svarbus procesas, nes nuo jo priklauso
vamzdþiø intonavimo galimybës. Vienodas spaudimas turi iðlikti visada – ir Mediniai vargonų pedalai orui pūsti išliko
grojant vienu registru, ir keliais, ir visais. iki šių dienų
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Ramygalos baþnyèios vargonø traktûra (lot. traho – tempiu, traukiu) yra
mechaninë. Tai tam tikru principu veikianti sistema, esanti tarp klaviðø ir įrenginiø, leidþianèiø orui patekti á vamzdþius. Paspaudus klaviðà, ji atidaro atitinkamà
vamzdá ar net ir kelis. Tokio tipo traktûrose savotiðku tarpininku tampa sujungtos
minkðtos medienos balanos. Tinkamai įrengta mechaninë traktûra veikia pakankamai
gerai, be trukdþiø. Vis dëlto daþniausiai pastebimas didþiausias jos trûkumas –
kieta klaviatûra ir jautrumas oro sàlygoms (sausrai, drëgmei). Ðiandien Ramygalos
bažnyčios vargonø traktûra, nors per tiek laiko ir buvo veikiama įvairiø aplinkos
sàlygø, funkcionuoja tikrai neblogai.
Ramygalos vargonai nuo jø pastatymo buvo remontuojami tik vienà kartà.
1986–1987 m. tà darbà atliko Antanas Šauklys savo dirbtuvëse Panevëþyje. Kaip
teigia šis meistras, restauruodamas vargonus jis iðvalë prospektà, sutvarkë voþtuvus
ir suderino vidiná vamzdynà. Be to, oro pûstuvas buvo ákeltas á vargonø vidinæ
patalpà ðalia dumpliø ir pastatytas oro reguliatorius. Grieþykla liko netvarkyta.
Iki to laiko èia dirbusieji vargonininkai vargonus intonavo ir tvarkë patys,
todël dabar aiðkiai matyti, kad tokie neprofesionalø darbai padarë daugiau þalos,
o ne naudos. Ne vienus metus Ramygalos bažnyčios vargonus derino Adolfas
Karaðka. Ðiandien ðiam muzikos instrumentui taip pat reikia remonto: nuo derinimo
darbø jau paþeisti vamzdþiai, kiauros vargonø dumplës, nusidëvëjusi grieþykla,
laiko dulkëmis apneštas prospektas ir visas vamzdynas. Šiais metais garbės kanaunininko, klebono Edmundo Rinkevičiaus rūpesčiu, Ramygalos šv. Jono Krikštytojo
bažnyčios vargonus gana kokybiškai suderino meistras iš Vilniaus Laimis Pikutis.
Ramygalą paskelbus Lietuvos kultūros sostine 2010, šio miesto bažnyčios
vargonai atgijo antram gyvenimui: surengti vargonų ir sakralinės muzikos koncertai, dalyvavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Vargonų klasės studentai,
dėstytojai, taip pat garsūs Lietuvos vargonininkai: Dalia Mickevičiūtė, Dovilė
Savickaitė, Bernardas Vasiliauskas ir Vidas Pinkevičius.

Vargonų statytojas Martynas Masalskis
Martynas Masalskis (1858–1954) – vienas þymiausiø
meistrø, Lietuvoje ir kaimyninëse ðalyse pastatæs apie 80
vargonø ir pagaminæs apie 550 fisharmonijø.
Tai buvo savamokslis meistras, nors žinoma, kad þiniø
pasisemti jis buvo nuvykæs á Leipcigà. Kilæs „ið Ariogalos“ (tokiais žodžiais jis kaip meistras įsiamþino ant Vaðkø baþnyèios
vargonø), vargonus statyti ir restauruoti pradëjo apie 1885 m.
Apie 1890 m. įsirengë dirbtuvæ Panevëþyje. Ðiandien tai K. Do
nelaièio g. 6-uoju numeriu paþymëtas namas. 2008 m. rugsëjo
11 d. ten atidengta M. Masalskio atminimà įamþinanti lenta.
Iki spaudos draudimo panaikinimo 1904 m. gegužės
7 d. didysis meistras ant vargonø pasiraðydavo lenkiðkai,
vėliau – lietuviðkai. Ávairiose Lietuvos baþnyèiose jis statë
mechaninius vargonus, sukûrë iðilginiø oro skirstymo dëþiø
atmainà ir paprastà, lengvai pagaminamà, bet nelabai tiksliai
veikianèià traktûrà.

Vargonų statytojas
Martynas Masalskis
(1858–1954), Lietuvoje
ir kaimyninėse šalyse
pastatęs apie 80
vargonų, pagaminęs
apie 550 fisharmonijų
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Kaip ir daugelis XIX a. pab.–XX a. I pusës ðios srities Lietuvos meistrø,
M. Masalskis nemaþai vargonø mechanikos daliø ir metaliniø vamzdþiø pirkdavo
ið Vokietijos bei kitø Vakarø Europos vargonø firmø. Medinius vamzdþius ir kitas
dalis, oro paskirstymo dëþes ir dumples jis pagamindavo pats savo dirbtuvëje
Panevëþyje. M. Masalskis mëgo tylius registrus, kûrë kuklius neogotikinius ir
neobarokinius ar ðiaip eklektiðkus vargonø fasadus.
1904 m. ir 1905 m. Panevëþyje įvykusioje þemës ûkio parodoje uþ nedidelius vargonus buvo apdovanotas sidabro medaliais (vienas jø, gautas 1904 m.,
saugomas Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje). Tokiu darbo įvertinimu
meistras labai didþiavosi, todėl ant daugelio vëliau statomø vargonø pritvirtindavo
ðá faktà liudijanèius uþraðus.
1918 m. atkûrus Lietuvos Nepriklausomybæ, Ðvietimo ministerijos uþsakymu,
šalies mokykloms M. Masalskis pagamino apie 550 fisharmonijø. Po 1940 m., vykdant sovietø okupacijos reþimo įsakymus, jo dirbtuvë buvo uþdaryta, o įrenginiai
konfiskuoti. Archyvà, bijodamas kratø, garsusis vargondirbys sunaikino.
M. Masalskis, sulaukæs 94 metų, mirë 1954 m. rugsëjo 27 d. Palaidotas
Panevëþio Kristaus Karaliaus katedros kapinëse.

Ramygalos šv. Jono Krikštytojo
bažnyčios vargonininkai
Visose Lietuvos parapijose ðalia kunigø pirmieji ir beveik vieninteliai XVI–
XIX a. katalikø inteligentai buvo vargonininkai. Baþnyèiose jie vadovaudavo giedojimui, raðë gimimo, santuokø ir mirties metrikus, parapijø mokyklose mokë vaikus.
Labai gaila, bet apie Ramygalos senøjø laikø vargonininkus nëra iðlikusiø
jokiø tikrø þiniø. Seniausia uþfiksuota vargonininko pavardë aptinkama 1844 m.
Ramygalos baþnyèios inventorizacijos akte, ðalia kunigø pavardþiø5 – tai vargonininkas Petras Gedeika.
Remiantis archyvų, amžininkų ir artimųjų atsiminimais bei kita rašytine
medžiaga, pavyko išsiaiškinti, kad šiuose Dievo namuose atskirais laikotarpiais
vargonavo šie asmenys:
Petras Gedeika – ~1844 m.
Bronislovas Liesis – ~nuo 1903 m. iki 1914 m.
Meèislovas Stasiûnas – nuo 1914 m. iki 1919 m.
Juozapas Brinka – ~nuo 1920 m. iki 1925 m.
Romualdas Dovydaitis-Dovydënas – nuo 1925 m. iki 1945 m.
Klemensas Tamoliûnas – nuo 1945 10 29 iki 1946 01 03.
Kazimieras Nemanis – nuo 1946 m. iki 1956 m.
Juozas Dugnas – nuo 1956 m. iki 1981 m.
Benjaminas Èybas – nuo 1981 m. iki 1986 m. ir nuo 1991 m. iki 2008 m.
Juozas Žilinskas – nuo 1986 m. iki 1987 m.
Antanas Šauklys – nuo 1987 m. iki 1991 m.
Mantas Masiokas – nuo 2008 09 01.
Bronislovas Liesis gimë 1885 m.
rugsëjo 7 d. Mîeþiðkiø parapijoje

5

Panevėžio vyskupijos kurijos archyvas.
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(Panevëþio r.). Kaip vargonininkas, Ramygaloje aktyviai darbavosi nuo 1903 m. klebonaujant kun. J. Geniui. Èia suorganizavo stiprø parapijos chorà, statë lietuviškus vaidinimus,
pats juos reþisavo ir vaidino. Buvo vienas ið tautinio sàjûdþio
organizatoriø Ramygalos parapijoje.
Jam mielai talkino studentas Juozas Balèikonis, būsimasis
kalbininkas, akademikas. Ir vëliau B. Liesis su J. Balèikoniu
visà gyvenimà liko draugai.
1905 m. šis vargonininkas iðrinktas Ramygalos parapijos
delegatu á Vilniaus Seimà. Apie tuo metu susidariusià situacijà
miestelyje vëliau savo prisiminimuose raðë dr. B. Barauskas:

Bronislovas Liesis
(1886–1942),

„1906 m. pradþioje siautëjo caro baudþiamieji bûriai, pridaræ daug
þalos gyventojams. Buvo suimti K. Krotkus, V. Kaupas, B. Liesis,
J. Barauskas ir kiti aktyvesnieji“6 (B. Barauskas: 1982).

vargonininkas,
Ramygalos
progimnazijos
direkrorius

1907 m. per vienà vakarà Lingerio dvare choras, vadovaujamas B. Liesio, pirmà kartà sugiedojo Vinco Kudirkos Tautiðkà giesmæ. Jà giedant visi ten susirinkusieji sustojo. Liko sëdëti tik kelios sulenkëjusios dvarininkës.
B. Barauskas prisimena:
„1918 m. įkûrë progimnaziją. Jos organizatorius ir pirmasis direktorius buvo Mykolas
Antanaitis ið Oželiø, nuo Krekenavos, dirbęs vargonininku. Įkurtos tik dvi klasës. Lietuviø kalbos mokytoju buvo Bronius Liesis, matematikà dëstë Marija Juodikaitë-Liesienë,
vokieèiø kalbà – Pranas Gerulis. Po pirmø mokslo metø Mykolas Antanaitis iðsikëlë kurti
progimnazijos Krekenavoje. B. Liesis liko direktoriumi. Jis buvo Ramygalos baþnyèios
vargonininkas, mano tëvas buvo jo choristas.“7
J. Balèikonio raginamas B. Liesis siekë aukðtesniø mokslø ir juos baigë
neakivaizdiniu bûdu. B. Barauskas prisimena: „Direktorius B. Liesis buvo rimtas,
tylus, rûpestingas þmogus. Gerai dëstë lietuviø kalbà. Tuo laiku ir pats mokësi Kaune, lankë kaþkokius kursus.“ Tą patikslina 1929 m. Lietuvos Respublikos švietimo
ministerijos iðduotas paþymëjimas, kurio kopija saugoma Ramygalos gimnazijos
muziejuje. Jame parašyta:
„Liesis Bronislovas, gimæs 1885 metø rugsëjo mën. 7 dienà, ásigijæs ið egzaminø 1916 metais Petrogrado mokyklø apygardos egzaminø komisijoje Rusijos valdþios nustatytà pradþios
mokyklos mokytojo cenzà ir turás iki 1926 metø gruodþio 3 dienos ne maþiau kaip penkis
metus pedagoginës praktikos vidurinëje mokykloje, Ðvietimo Ministerijoj Egzaminø Komisijoje
1929 metø pavasario sesijoje patenkinamai iðlaikë nustatytus vidurinës mokyklos lotynø
kalbos mokytojo cenzo egzaminus <...>. Lietuvos Respublikos Ðvietimo Ministerija suteikia Liesiui Bronislovui vidurinës mokyklos
mokytojo cenzà ir teisæ mokyti vidurinëse 6
Barauskas B. Ramygala. Atsiminimų siluetai, Pamokyklose lotynø kalbà. Kaunas, 1929 metø
langa–Panevėžys, 1982.
7
Ten pat.
geguþës mėnesio 14 diena, Nr. 2002.“
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Dël perëjimo á pedagoginá darbà – Ramygalos progimnazijoje dëstyti lietuviø
literatûros ir lotynø kalbos – ið vargonininko pareigø B. Liesis pasitraukë 1914 m.,
prieš pat Pirmàjá pasauliná karà. Ið jo vargonininko postà perëmë Meèislovas Stasiûnas.
1927 m. birþelio 15 d. Ramygaloje atidaryta nauja mûrinë mokykla. Á iðkilmes
atvyko net Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona, švietimo ministras
Konstantinas Ðakenis, kariuomenës vadas generolas Stasys Þukauskas, kun. Vladas
Mironas ir kiti to meto įtakingi asmenys.
B. Liesis Ramygalos mokyklai vadovavo 1919–1928 ir 1931–1934 m., o
1935-aisiais Ðvietimo ministerija jį perkëlë á Jùrbarkà vadovauti gimnazijai. 1988 m.
mokytojas ramygališkis Pranas Miknevièius atsiminimuose raðë:
„Noriu priminti apie buvusius: Ramygalos mokyklos direktoriø Broniø Liesá ir Petrà
Misiûnà. Su jais að susitikau Krasnojarsko kraðte, lageryje. Að patekau á pirmà eðalonà,
Liesis su þmona – á antrà (juos atveþë viena diena vëliau). Kai áleido (1941 m. birþelio
14 d.) pro vartus á lagerá Liesá, að jam galëjau padëti. Nuneðiau daiktus á palëpæ, nes
barakuose vietos jau nebuvo. Jo þmonà nuveþë á moterø lagerá uþ 4 km nuo mûsø.
Neilgai trukus Liesá iðveþë á kità (invalidø) lagerá. Po kiek laiko ir að ten patekau, bet
jo jau neberadau.“8
Bronislovas Liesis mirë tremtyje 1942 m. kovo 25 d.
Mečislovas Stasiūnas kilæs ið Pandëlio. Ramygalos baþnyèioje pareigas ið
vargonininko B. Liesio perëmë prieð Pirmàjá pasauliná karà. 1918 m. pasuko á
revoliucinæ veiklà ir vargonininkystæ metë. Apie tai 1968 m. A. Čiplys raðë:
„Revoliucinës idëjos skverbësi á kiekvienà trobà, kaimà, miestà.
Ramygalos vargonininkas Stasiûnas, ir tas susiþavëjo naujomis
idëjomis. Palikæs baþnyèià, aktyviai ásitraukë á revoliuciná darbà.
Jis buvo labiau raðtingas, tad valsèiaus revoliucinis komitetas jam
pavedë eiti sekretoriaus pareigas.“9

Vargonininkas
Juozapas Brinka
(1881–1925), pirmasis
pradėjęs groti
Ramygalos bažnyčios
vargonais

Bolðevikams pralaimëjus, M. Stasiûnas slapstësi, bet
buvo surastas ir 1919 m. tëviðkëje, Pandëlyjê, suðaudytas. Jo
palaidojimo vieta neþinoma.
Juozapas Brinka gimë apie 1881–1886 m. Ramygaloje.
Tëvas buvo ðio miestelio šv. Jono Krikštytojo baþnyèios zakristijonas. 1922 m. sausio 1 d. Ramygalos parapijos baþnyèios
inventorinëje knygoje, skiltyje „Baþnyèios tarnai“ raðoma, kad
èia dirbo „vargonininkas Juozapas Brinka, zakristijonas Kazimieras
Kerulis, ðpitolninkai Maèiulis ir Juðkevièius;
8
skalbëja Barbora Juðkevièaitë.“10
Miknevičius P. Laiškas E. Gabulaitei, 1988 11 01,
rašytas iš Kėdainių r., Turkūnų k.
Þinoma, kad Ramygalos klebonu
9
Literatūra ir menas, 1968, Nr. 2.
esant kun. Antanui Kizniui, Juozapas 10 Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčios inventorinė
ir vizitacijų knygos, 1922.
Brinka tikrai ëjo vargonininko pareigas
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ir buvo subûræs gausø chorà. Bûtent jam èia dirbant, 1923 m.
buvo pastatyti dabartiniai Ramygalos vargonai. Taigi jis pirmasis jais pradëjo groti.
1925 m. J. Brinka staiga mirë. Palaidotas Ramygalos
kapinëse, ðeimos kape.
Romualdas Dovydaitis-Dovynėnas gimë 1896 m. lap
krièio 21 d. Trumpiðkyje, Panemunºlio valsèiuje. Vidurinio
mokslo nebuvo baigæs, bet turëjo polinká muzikai, kurios
mokësi Rokiðkyje pas vargonininkà Matą Milaknį, dar buvusios Limano vargonininkø mokyklos mokinį. 1923–1928 m. Vargonininkas
R. Dovydaitis mokslus tęsė Klaipëdos muzikos ir dainavimo Dovydaitis-Dovydėnas
mokykloje, jà baigë. Ne kartà dalyvavo vasaros vargonininkø (1896–1946) buvo
kursuose, kuriems vadovavo Stasys Ðimkus, Juozas Þilevièius, Ramygalos
Ignas Prielgauskas, Juozas Karosas ir reþisierius Antanas Sut- progimnazijos
muzikos mokytojas,
kus. 1940 m. tobulinosi kursuose Palangoje.
R. Dovydaitis yra þinomo raðytojo Liudo Dovydëno kamerinio, pučiamųjų
orkestro, chorų
brolis, kuris savo pavardæ pakeitë á Dovydënà.
Vargonininkas R. Dovydaitis dirbo Èedasÿ šv. apaštalų vadovas
Petro ir Povilo bažnyčioje (1913–1924) ir Pal¸venës šv. Dominyko bažnyčioje (1924–1925), o 1925-aisiais tapo Ramygalos baþnyèios vargonininku.
Tuo metu jis pradëjo mokytojauti ir progimnazijoje: èia dëstë muzikà, vadovavo kameriniams ir puèiamiesiems orkestrams. Buvo grieþtas, bet teisingas
mokytojas.
Ramygaloje R. Dovydaitis vadovavo gaisrininkø ir pavasarininkø instrumentiniams ansambliams, reþisavo ir dainavo mëgëjø opereèiø spektakliuose. 1938 m.
pastatë M. Petrausko vieno veiksmo operetæ „Kaminkrëtys ir malûnininkas“. Per
koncertà fortepijonu akomponavo R. Dovydaièio mokinys Vladas Bareika.
Pasak amþininkø, ðis pedagogas ir Ramygalos baþnyèios vargonininkas turëjo
lyrišką baritono balsà, tad daþnai parapijieèius nudþiugindavo savo graþiu giedojimu. Taip pat jis subûrë stiprius baþnyèios suaugusiøjø ir progimnazijos jaunimo
chorus. 1928 ir 1930 m. jie sëkmingai dalyvavo Lietuvos, o 1938 m. Klaipëdos
kraðto dainø ðventëse. 1937 m. Panevëþio regioninës dainø ðventës proga iðleistoje
knygoje yra įraðas: „Ramygalos chorai: baþnytinis (30 nariø), vad. R. Dovydënas; Ramygalos valdþ. gimnazijos (40 nariø), vad. R. Dovydënas.“11
1936 m. geguþës 31–birþelio 1 d. Ramygalos bažnyčią kanoniðkai vizitavo
Panevëþio vyskupas Kazimieras Paltarokas. Ið vizitacijos apraðo matyti, kad ðiame
miestelyje aktyviai veikë šv. Cecilijos draugija, vienijusi 36 narius. Jai vadovavo
R. Dovydaitis.
Beje, ðis vargonininkas baþnyèios raðtinës dokumentus raðë puikiu kaligra
fiðku braiþu. Taip pat jis aktyviai dalyvavo Lietuvos muzikø draugijos veikloje,
paskelbë straipsniø apie chorø steigimo
ir giesmininkø ugdymo darbus, sukûrë
11
Panevėžio kraštotyros muziejus, 1938. Prieiga per
baþnytiniø giesmiø, himnø ir kûriniø
internetą <www.panevėziomuziejus.lt/get.php.1228,
žiūrėta 2010 03 14.
vargonams.
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Ramygalos progimnazijos orkestras ir jo vadovas Romualdas Dovydėnas (antroje eilėje, antra
kairėje). Mandolina skambina jo dukra Danutė Dovydėnaitė (antroje eilėje, antra kairėje).
Akordeonu groja Rapolas Baltrūnas, Sofija Karutytė, Bronius Baltuška, Jonas Grigas, Henrikas
Sereika ir kt. Pirmoje eilėje – Birutė Gritėnaitė (pirma dešinėje, skambina gitara), Vanda Kisielytė
ir kt. Orkestrantai ir mokytojai A. Juška (antroje eilėje, pirmas kairėje) ir Kiškis. 1940 m.
Romualdo Dovydėno (vaidino Kaminkrėtį) režisuota Miko Petrausko operetė „Kaminkrėtys
ir malūnininkas“ Ramygalos gimnazijoje. Direktorius Bronislovas Liesis sėdi pirmoje eilėje
(viduryje). Mokytojas Jonas Zantarskis – malūnininkas. Dainavo gimnazijos choras. 1938 m.
Iš Danutės Dovydėnaitės-Einikienės asm. archyvo
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Ramygalos bažnyčios choras. Vadovas Romualdas Dovydėnas (sėdi antroje eilėje, ketvirtas dešinėje).
Choristai: A. Samsonaitė (antroje eilėje, pirma kairėje), O. Kasputytė (antroje eilėje, trečia kairėje),
M. Baltrūnaitė (antroje eilėje, trečia dešinėje) ir kt. 1939 m.
R. Dovydėno (sėdi pirmoje eilėje, pirmas dešinėje) vadovaujamas Ramygalos progimnazijos choras.
Iš Michalinos Baltrūnaitės-Garuckienės (stovi trečioje eilėje, trečia kairėje) archyvo
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Ramygalos gimnazijos choras, vadovas Romualdas Dovydėnas (sėdi antroje eilėje, septintas dešinėje),
prie klebonijos. Iš M. Baltrūnaitės-Garuckienės (sėdi antroje eilėje, penkta dešinėje) asm. archyvo
Lietuvos dainų šventė Kaune. Dalyvavo ir R. Dovydėno vadovaujami Ramygalos gimnazijos ir
bažnyčios chorai. 1930 m. Iš M. Baltrūnaitės-Garuckienės asm. archyvo
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R. Dovydaitis Ramygaloje privaèiai mokë muzikos ir vargoninkavimo.
Jo mokiniai – A. Liberis, A. Vilkas, K. Nemanis, K. Tamoliûnas. V. Bareika ir
Alf. Brinka.
1945 m. spalio 17 d. NKVD R. Dovydaitá suëmë, įkalino ir kankino. Po ðio
skaudaus įvykio kun. Antanas Juðka raðë:
„1945 10 29 sekmadienis be vargonø ir vargonininko. Po to laikinai gautas vargonininkas
Klemensas Tamoliûnas ið Paðiliø Truskavos parapijos.
Mokiniø miðioms pagrojo mokinys Bronius Baltuðka, o ðventëms – Tamoliûnas
Klemensas.“12
Taigi R. Dovydaitis-Dovydënas buvo iðtremtas á Severodvinskio lagerį, Archangelsko srityje. Mirë tremtyje 1946 m. rugjûèio 7 d.
Po mirties, 2001 m., apdovanotas Lietuvos laisvës gynëjø ordinu.
Apie šio Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vargonininko meilę
muzikai ir dvasinį sielos grožį Antanas Poška parašė lyrišką novelę.13 Manytume,
kad šiame leidinyje verta ją pateikti visą (žr. priedus).
Klemensas Tamoliūnas gimë 1916 m. lapkrièio 23 d. Truskavõs parapijoje,
Paðiliuosê. Vargonavimo mokësi pas R. Dovydaitį. Vargonininku dirbo Pagiriuose,
Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčioje Truskavoje, Šv. Dvasios bažnyčioje
Ramygaloje (1945), Uli¿nuose, Kristaus Žengimo dangun bažnyčioje, ir Ëriðkiuose,
Švč. Jėzaus Vardo bažnyčioje.
Mirë 1996 m., palaidotas Truskavos kapinëse.
Jo žmona A. Tamoliûnienë prisimena:
„Klemensas buvo nedràsaus bûdo, o tuometë sovietø valdþia, kai
jis dirbo Uliûnø ir Ëriðkiø baþnyèiø vargonininku, tokios profesijos atstovus laikë veltëdþiais. Todël ir K. Tamoliûnà vertë dirbti
kolûkyje. Ten jis stengësi niekam neuþkliûti. Sekmadieniais su
dviraèiu vaþinëdavo á Ëriðkiø baþnyèià vargonuoti. Atlyginimas
ten bûdavo ne koks. Ypaè nelengvai sekësi, kai reikëdavo padëti
palaidoti mirusájá, – tada jam tekdavo laviruoti tarp kolûkio darbo ir
tarnavimo baþnyèioje. Dar nepasibaigus sovietø reþimui, suðlubavo
sveikata, todël K. Tamoliûnas vargonininkavimo atsisakë. Sulaukæs
Nepriklausomybës, prie ðio užsiėmimo taip pat nebegráþo. Kartais
tik namuose pagrodavo akordeonu. Turëjo sukaupæs ávairiø natø,
bet kai atsisakë vargonininkavimo, nemaþai jø atidavë J. Dugnui,
o likusias artimieji po mirties sukûreno.“
Kadangi 1945 m. K. Tamoliūnas
Ramygalos bažnyčioje vargonininkavo
labai trumpai, susidarė sudėtinga situacija. Tą savo atsiminimuose paliudija kun.
Antanas Juška (kalba netaisyta – aut.).

Vargonininkas
Klemensas Tamoliūnas
(1916–1996)

Juška A. kronikos (rankraštis), 1947, Ramygalos
gimnazijos muziejus.
13
Poška A. Mano gyvenimo pasaka: atsiminimai ir
pergyvenimai, Tremtis, Vilnius, t. 7, p. 175–178.
12
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„1945 12 11 buvo gautas vargonininkas ið Berèiûnø Einoris, bet po dviejø dienø atsisakë.
Vël pamaldos be vargonø.
1945 12 16. Baþnyèios paðventinimo atlaidai – be vargonø.
1946 01 03 pradëjo eiti pareigas naujas vargonininkas Kazimieras Nemanis, 27
metø, Dovydaièio mokinys, baigæs gimnazijos VI klases. Pastaruoju laiku vargonininkavo
Ðilø baþnyèioje.
1946 08 12 gedulingos miðios uþ R. Dovydënà, kuris mirë 1946 08 07 d. iðtrëmime.
1947 12 31 Naujøjų metø sutikimas baþnyèioje... Choras ðiais metais nesusirinko
(paskutiniø ávykiø iðgàsdinti).“14
Kazimieras Nemanis gimë 1919 m. Jotãiniø kaime, Ramygalos parapijoje,
Juozapo Nemanio ir Magdalenos Meðkaitës-Nemanienës ðeimoje. Tëvai, 1930 m.
persikraustæ á Ramygalà, dirbo baþnyèios varpininkais. Kazimieras pradþios mokslus pradëjo eiti Jotainiø mokykloje, o juos baigë Ramygalos Antano Smetonos
progimnazijoje. Mokësi gerai, ypaè sekësi matematika. Ástojo á Kauno aukðtesniàjà
technikos mokyklà, bet dël sunkiø gyvenimo sàlygø mokslą teko nutraukti. Grįþæs į
Ramygalą pradëjo mokytis vargonininko amato pas Romualdà Dovydaitá (Dovydënà).
Pramokæs groti, baþnyèioje pavaduodavo ir savo mokytojà. Laisvu laiku padëjo
tëvams darbuotis ûkyje, rinko ir uþraðinëjo liaudies dainas, jas siuntë á Kaunà.
Vargonininku dirbo Dapðiónyse, Dievo Apvaizdos bažnyčioje (1938–1939), Sedojê,
Švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimo bažnyčioje (1940–1941), Ðiluosê, Švč. Jėzaus
Vardo bažnyčioje (1941–1946), Ramygaloje (1947–1956).
1941 m., prasidëjus vokieèiø okupacijai, K. Nemanis ið Sedõs sugrįþo á Ramygalà.
Miestelio pikti lieþuviai paskundë vokieèiams, kad jis dainuodamas Sedoje su choru liaupsino sovietø gyvenimà. Panevëþyje buvo įkalintas apie mënesį, bet, kaltës
neradus, paleistas. Grįþæs ið įkalinimo vietos, iðvyko á Ðilø parapijà vargonininkauti.
1945 m. spalio 17 d. sovietams areðtavus R. Dovydaitį, Ramygalos klebono prelato Igno Labanausko praðymu 1947 m. sausio 3 d.
K. Nemanis tapo Ramygalos baþnyèios vargonininku. Èia Vargonininkas
dirbdamas jis subûrë gerà chorà. Kartu su broliu Jonu, Kau- Kazimieras Nemanis
no kunigø seminarijos klieriku, daþnai per miðias giedodavo (1919–1956)
solinius kûrinius.
Kunigas P. Tarulis prisiminimuose rašo:
„Vargonininkas buvo Kazys Nemanis. Jaunas, vedæs vyras. Jis buvo
toks juodas ir tokios èigoniðkos iðvaizdos, jog daugelis já átarë turint èigoniðko kraujo. Neþiûrint to, vyras buvo neblogas: jautrus,
atsidavæs darbui, nepriekabus. Buvæs gero vargonininko mokinys ir
paveldëjæs jo gerai pastatytà gausø chorà, sëkmingai vargonininkavo.
Juo patenkinti buvo ir choristai, ir parapijieèiai, ir að – klebonas.
Bet asmeniniame gyvenime ne viskas gerai sekësi.“ (Tarulis: 2004,
201, kalba netaisyta – aut.).15
1953 m., prieð Kalëdas, belankydamas parapijà K. Nemanis sunkiai

Juška A. Kronikos (rankraštis), 1947, Ramygalos
gimnazijos muziejus.
15
Tarulis P. Dalinau tavo tiesą, Utena, 2040, p. 201.
14
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susirgo smegenø uþdegimu. Gydësi Kaune. Po operacijos,
1956 m., mirë. Palaidotas Ramygalos kapinëse, ðeimos kape.
Juozas Dugnas gimë Latvijoje 1908 m. lapkrièio 11 d.
Dominyko Dugno ir Stefanijos Ðakalytës-Dugnienës ðeimoje. Pakrikðtytas Da÷gpilio ðv. Petro baþnyèioje. Nuo 1917 m.
gyveno Lietuvoje. 1922 m. tëvas Dominykas parsisamdë á
Kazliðkio Švč. Mergelės Marijos baþnyèià špitolninku. Èia
tuo metu vargonininkavo Povilas Èetkauskas, kurio skatinamas Juozas nutarë sekti jo pëdomis ir 1927 m. pradëjo Vargonininkas Juozas
mokytis pas Rokiškio vargonininkà Matà Milakná, buvusá Li- Dugnas (1908–1987)
mano vadovaujamos Rokiðkio vargonininkø mokyklos mokiná.
Prie senos fisharmonijos per dienà mokësi keturiese. Uþ mokslà mokëjo tëvai.
1928 m. J. Dugnas Lùkštuose, Šv. apaštalo evangelisto Jono bažnyčioje pradëjo
eiti vargonininko pareigas, bet ten dirbo neilgai, gal tik tris mënesius. 1930 m. atvyko á Aviliÿ parapijà, į Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčią. Čia subûrë 20 þmoniø
chorà – išmokë dvibalses Moljero „Missa tercia“, keturbalses Kalëdø ir Velykø giesmes. Dar vargonininku jis dirbo Salosê, Šv. Kryžiaus bažnyčioje, Antåzavëje, Dievo
Apvaizdos bažnyčioje (1933 03 01–1948), Vajasíðkyje, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje
(1949 06 17–1956). Būdamas Salÿ ir Antazavës bažnyčių vargonininku vadovavo
pavasarininkø kuopoms, subûrë jø chorus, surengë kelis spektaklius: J. Baranausko
„Nuodëmingos vestuvës“, „Drama miðke“, Seirijø Juozo „Maþas kryþelis, bet sunkus“, J. Griniaus „Sàþinë“, „Taurioji Genovaitë“, pats juose vaidino.
Tobulinosi vargonininkø kursuose Utenojê (juos 1935 m. suorganizavo
Panevëþio vyskupijos KVC; kursams vadovavo Konradas Kaveckas), Rokiškyje
(1936 m.) ir Kaune (1937 m.).
1944 m. J. Dugnas pradëjo dirbti Antazavës progimnazijoje muzikos mokytoju. Èia 1945 m. muzikos ir vargonininko meno jis mokë ir ðiandien gerai
þinomà kompozitoriø Lionginà Abariø.
1945 m. vasarà J. Dugnà sovietø saugumas areðtavo ir iðgabeno á Zårasus.
Po 7 savaièiø tardymo buvo paleistas. 1948 m. vël apkaltintas antitarybine veikla
ir nuteistas perauklėti – vienus metus darbų. Tad jo vël laukë Zarasÿ, Utenos
saugumo ir Vilniaus Lùkiðkiø kalëjimai.
Apie tai J. Dugnas savo atsiminimuose raðë:
„Tik vienà dienà á kiemà visus iðvarë, surikiavo, pakrovë á maðinas (sunkveþimius), nuveþë
á stotá Utenã–Ðvenèionºliai, suvarë á vienà prekiná vagonà (siauruko), aklinai uþdarë ir
iðveþë á Vílniø. Buvo gal jau birþelio vidurys.“16
Po ákalinimo gráþæs á Antåzavæ, J. Dugnas rado beiðsikraustantá klebonà
Alfonsą Navicką, todël ir pats kartu 1949 m. iðvaþiavo á Vajasíðkio parapijà (Zarasø r.). Èia jis dirbo apie septynerius
metus. Vėliau Krekenavõs Švč. Merge- 16
Dugnas J. Prisiminimai. Autobiografija ir kiti trupiniai
lės Marijos Dangun ėmimo bažnyčios
(mašinraštis), 1986, Ramygalos gimnazijos muziejus,
p. 25.
klebonui kanauninkui Alf. Navickui
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Ramygalos bažnyčios
choras su
vargonininku

„1956 m. sausio 3 d. gavau ið Ramygalos klebono kun. P. Tarulio J. Dugnu. 1979 m.
laiðkà su pasiûlymu pas já uþimti vargonininko vietà. Að skubiai rugpjūčio 19 d.
vaþiavau á Ramygalà, bet kol kas dar vienas. Gavau butà pas
senutæ Matulevièienæ Panevëþio gatvëje. Pavasará, geguþës mën., parsigabenau ðeimynà.
<...> Ramygaloje chorà radau neblogą ir man dar dirbant gerokai pasipildë, tai choras
visà laikà laikësi ne þemo lygio.“17
„Po trejeto dienø prisistatë ir pats Dugnas. Akys didelës ir svarbios, barzda ilga, ûsai
veðlûs. Susitarëme greitai, nes nesibrangino. Butà turëjo susirasti mieste, kà ir padarë.
Po savaitës su visa manta ir gausiais vaikais buvo jau Ramygaloje. Su ðiuo vargonininku
Ramygaloje prasidarbavau apie penkiolika metø. <...>
Muzikoje ir chorvedyboje stengdavosi chorà iðmokyti ir atlikti vis sunkesnius ir
sudëtingus þymiausiø pasaulio kompozitoriø kûrinius. Iðmokæs ir atlikæs bûdavo laimingas.
Pamenu, kaip ðvietë jo veidas, kai pirmà kartà sugiedojo graþø, sudëtingà ir galingà
„Magnificat“. <...>
Neðiojo ilgus ûsus ir veðlià barzdà. Sakësi, kad nusiskusiàs tik tada, kai Lietuvoje
nebebus komunistø, bet kaþkodël nusiskuto anksèiau. Matyt, nebesitikëjo to sulaukti. Ir
nesulaukë, nes Lietuva komunistinio jungo nusikratë, kai jau jis buvo pas Vieðpatá18.“
Taigi J. Dugnas á Ramygalà atvyko 1956 m. vasario 1 d. ir greitai tapo
aktyviu miestelio kultûrinio gyvenimo

17
18

Ten pat, p. 32.
Tarulis P. Dalinau Tavo tiesą, Utena, 2004, p. 204–
205.
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vedliu. Pirmiausia èia jis subûrë stiprø baþnyèios chorà, taip pat vadovavo kultûros
namø (1957–1958) ir medikø chorams (1956 m. liepos–1958 m. birþelio mėn.). Su
pastaruoju dalyvavo Panevëþio rajono festivalyje Krekenavos puðyne. 1969–1970 m.
dirbo Panevëþio vaikø muzikos mokykloje, o 1972–1973 m. – Panevëþio J. Ðvedo
muzikos mokyklos instrumentø derintoju, 1975 m. Ramygalos vid. mokykloje –
staliumi-remontininku. Daugelyje baþnyèiø derino ir remontavo vargonus. Kûrë
giesmes ir eiles, choristus mokë jas giedoti.
1978 m. liepos 16 d. Ramygalos parapijà kanoniðkai vizitavo Panevëþio
vyskupas Romualdas Krikðèiûnas. Vizitacijos apraðe vyskupo áraðyta: „Puikiai
giedojo choras.“
Nuo 1981 m. liepos 1 d. dël ligos J. Dugnas vargonininkavimo pareigø
nebegalëjo eiti. Paliko paruoðæs stiprø su turtingu repertuaru chorà ir jo atliekamais Juozo Naujalio, Èeslovo Sasnausko, Liudviko van Bethoveno, V. A. Mocarto
ir kt. autoriø atliekamais kûriniais.
Juozas Dugnas mirë 1987 m. lapkrièio 5 d., palaidotas Ramygalos kapinëse.
Ant paminklo užrašyta: „Dugnų šeima“.
Juozas Žilinskas gimë 1928 m. liepos 15 d. Kvietkø parapijoje, Bírþø r.
Pirmuosius þingsnius vargonavimo link žengė gimtojoje parapijoje, kur vargonininku dirbo Jonas Ðileika. Vëliau, jau mokydamasis Påsvalio gimnazijoje, muzikos
pamokas lankë pas Jonà Èiurlioná (kompozitoriaus M. K. Èiurlionio brolá). 1949 m.
Vilniuje baigë muzikos mokytojø ir chorvedþiø kursus. Vargonininku dirbo Tra÷pio
šv. Onos (1945–1950), Tauj¸nų šv. Kryžiaus Išaukštinimo (1968–1983), Sùbaèiaus
geležinkelio stoties šv. Pranciškaus Asyžiečio (1983–1986), Truskavõs šv. Dvasios (1986), Ramygalos šv. Jono Krikštytojo (1986–1987), Sidabråvo Švč. Trejybės
(1987–1989), Upytës šv. Karolio Boromiejaus, Ëriðkių Jėzaus Vardo (1989–1993)
bažnyčių parapijose ir Panevëþio Švè. Mergelës Marijos Nekalto Prasidëjimo –
Marijonø koplyèioje (1993–2004).
2010 m. gegužės 9 d. staiga mirė, palaidotas Panevėžio miesto Šilãičių
kapinėse.
Antanas Šauklys gimë 1955 m. rugpjûèio 30 d. Kretingojê. Pirmąsias vargonavimo pamokas gavo pas vienuolá brolá Teodorà, buvusá tuometiná Kretingõs
vargonininkà. Pagrindinës jo muzikos studijos prasidëjo 1970–1975 m. pas Petrà
Martikoná Palangojê, o 1974–1980 m. jas tęsė pas P. Beinará Kaune. 1982–1985 m.
A. Ðauklys mokėsi Ivano Abramovo vardo Maskvos muzikos fakultete. 1982–1984 m.
Ðiauliuose privaèiai lankë vokalo pamokas pas dëstytoją Birutæ Rainienæ ir harmonijos pamokas pas dëstytoją Jonà Këblikà.
Vargonininku dirbo Mikõliðkio parapijoje, šv. Juozapo bažnyčioje (1971),
Kv¸darnoje, Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (1972–1976),
Kaµtinënuose, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje (1976–1977), Skuodê, Švč. Trejybės bažnyčioje (1977–1980), Ðiauliø ðv. Jurgio baþnyèioje (1980–1984), Panevëþio
Kristaus Karaliaus katedroje (1984–1985 ir nuo 2010), Truskavojê, A¹ciðkuose,
Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje (1986–1987), Ramygaloje (1987–1991),
Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje (1991–1993), Pakruojyje, Šv. Jono Krikšty1195
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tojo bažnyčioje (1993–1996) ir Raguvoje, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčioje (1997–2010).
A. Ðauklys yra Panevëþio vyskupijos Šv. Cecilijos draugijos pirmininkas. Be
to, jis þinomas ir kaip vargonø statytojas ir restauratorius.
Vargondirbyste susidomëjo 1980 m., po paþinties su vargonø derintoju Jonu
Grajausku. Vëliau bendravo su vargonininku Alvydu Ðeduikiu, kuris turëjo daug
literatûros apie ðios srities subtilybes. Taip pat A. Ðauklys susidomëjo R. Guèo
vargondirbystës darbais. 1991 m. ákûrë savo vargonø dirbtuvæ Panevëþyje. Ðiuo
metu stato ir restauruoja vargonus visoje Lietuvoje.
Benjaminas Čybas gimë 1926 m. lapkrièio 15 d. Inkûnø kaime, Vabalni¹ko
parapijoje. Bûdamas 13 metø pradëjo mokytis groti vargonais pas Vabalninko
vargonininkà Kazimierà Pûgþlá. 1943 m. atvyko mokytis á Panevëþio šv. apaðtalø
Petro ir Povilo baþnyèios vargonininkà Antaną Virbickà.
B. Èybas vargonininku dirbo Ka»sakiðkyje, Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje, Geleþiuose, Šv. Juozapo bažnyčioje, Sùbaèiuje, Švč. Trejybės (1949–1950)
bažnyčioje, Pal¸venëje, Šv. Dominyko bažnyčioje (1951–1958), Klaipëdos Taikos
Karalienës baþnyèioje (1958–1969), Ramygaloje (1981–1986 ir 1991–2008), Naujåmiestyje, Šv. Mato bažnyčioje (1989–1991). Kaip pagalbininkas darbavosi ir Panevëþio
Kristaus Karaliaus katedroje, Šv. Mato bažnyčioje Rokiðkyje.
Vargonininkas Ramygalos choristus iðmokë daug graþiø, melodingø giesmiø,
taip pat sudëtingas J. Grubelio „St. Ceacilia Messa“ – šv. Cecilijos Miðias lotynø
kalba. Ðiaip buvo uþdaro bûdo, choristams reiklus.
B. Èybas buvo ir profesionalus juvelyras: Panevëþio profesinëje mokykloje
iðleido dvi juvelyrikos meistrø klases. Šiuo metu B. Čybas gyvena Panevėžyje.
Mantas Masiokas gimë 1980 m. geguþës 25 d. Panevëþyje.
Mokësi Panevëþio vaikø muzikos mokykloje, J. Ðvedo muzikos
konservatorijoje chorinio dirigavimo specialybës. Vargonininko kelià pasirinkti paskatino Panevëþio šv. apaðtalø Petro
ir Povilo baþnyèios vargonininko Antano Aleksandravièiaus
pavyzdys. 2001–2004 m. studijuodamas Vilniuje privaèiai lankë
chorvedybos pamokas pas Modestà Pitrënà ir vokalo pamokas pas Valerijonà Indikoná. Vargonininku dirbo Karsakiðkio
Nukryžiuojo Jėzaus ir Gelìþių šv. Juozapo parapijų bažnyčiose (1997–2001 ir 2005–2008), Vilniaus šv. Juozapo kunigø
seminarijoje (2001–2004), o nuo 2008 m. rugsëjo šias pareigas
eina Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.
Per vienus metus jaunas ir energingas vargonininkas
subûrë du gausius chorus: Sumos ir merginø. Jis yra Panevëþio
vyskupijos Šv. Cecilijos draugijos komiteto narys, taip pat
vadovauja Panevëþio vyskupijos Gyvojo roþinio moterø chorui.
Pradëjæs darbà Ramygaloje, M. Masiokas ëmë choristus mokyti naujø giesmiø, bet nepaliko nuoðalyje ir senøjø
vargonininkø ádëto triûso. Pamaþu buvo atgaivintos ðiandien

Ramygalos bažnyčios
vargonininkas Mantas
Masiokas (gim. 1980),
Sumos, merginų
ir kt. chorų vadovas,
Ramygalos gimnazijos
mokytojas, rašytojas
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Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčios mišrus choras. Vargonininkas
M. Masiokas (pirmoje eilėje, ketvirtas dešinėje), klebonas, garbės
kanauninkas Edmundas Rinkevičius (antroje eilėje, penktas dešinėje)
ir choristai. 2009 m.

jau daugelio choristø uþmirðtos lotyniðkosios Jozefo Gruberio šv. Liudviko Miðios.
Naujai iðmoktos ir dvejos lietuviðkos – šv. Jono Krikðtytojo (muz. Gedimino Ðukio)
ir šv. Kazimiero votyvinës (muz. J. Petroðiaus) Miðios. Taip pat parengtas gausus
giesmiø repertuaras.
Chorai gieda ne tik Ramygalos baþnyèioje, bet vyksta ir á kitas parapijas. Jau
aplankytos Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimo, Anykðèiø šv. Mato,
Karsakiðkio Nukryžiuotojo Jėzaus, Palëvenës šv. Dominyko ir Panevëþio Kristaus
Karaliaus katedros baþnyèios.
Ramygalai tapus Lietuvos kultūros sostine, vargonininkas M. Masiokas
aktyviai ásijungė į šio projekto įgyvendinimo veiklą. Jo dėka nuo gegužės pirmo
sekmadienio iki lapkričio pabaigos Ramygalos bažnyčioje vyko sakralinės muzikos
koncertų ciklas „Šv. Jono aidai“. 2010 m. birželio mėnesį vargonininkas suorganizavo pirmąją Panevėžio–Krekenavos dekanato bažnyčių chorų šventę, į kurią
suvažiavo nemažai choristų.
Chorui šv. Cecilijos dienos proga
Vargonininko J. Dugno eilës
Giedokime Vieðpaèiui naujà giesmæ
Ið ðirdies, ið pat sielos gelmiø.
Nepamirðkim, kad þmonës mes esam,
Nepamirðkim idëjø kilniø.
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Mûsø maldà Aukðèiausias tegirdi,
Mûsø ðauksmà ðirdies neramios,
Tegaivina ir sielà, ir ðirdá,
Kol krûtinëj ji plakti nustos.
Na ir kas, kad jau linkstam prie þemës
Ir sunku jau keliauti tolyn,
Argi jau išsitiest nebegalim...
Atsikvëpæ keliaukim pirmyn.
Juk lietuvis tiek mindžiotas, tryptas
Nuo anø baudþiavos dar laikø,
Ið gimtøjø nameliø iðvytas
Prisikelti dar turi jëgø.
Tad giedokime giesmæ Aukðèiausiam,
Jo palaimos prašykim karštai,
Gal išgirs mûsø nuoðirdþià maldà,
Juk mes esame jojo vaikai.
1982 11 21

Išvados
Straipsnyje pasakojama apie Panevėžio vyskupijos Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vargonus ir jais griežusius asmenis. Jos tikslas – remiantis surinkta
faktine ir dokumentine medžiaga, istoriškai įamžinti visus Ramygalos bažnyčioje
dirbusius vargonininkus: trumpai aprašyti, kas jie buvo, kuo gyveno ir ką reikšmingo paliko šio miestelio ir visos Lietuvos istorijoje. Juk šis darbas – tai ne tik
muziko profesija, bet ir kilnus pašaukimas tarnauti Dievui ir Bažnyčiai.
Pirmoji vargonininko Petro Gedeikos pavardė rašytiniuose bažnyčios šaltiniuose aptinkama 1844 m. Daugiau jokių biografinių žinių apie jį nerasta. Pirmasis dabartinės Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vargonininkas buvo
Bronislovas Liesis, vėliau tapęs Ramygalos progimnazijos direktoriumi.
Vargonai, kaip ir kiekvienas žmogus, turi savo gyvavimo istoriją. Tad lieka
viltis, kad pateikiamas išsamus jų aprašas ateities kartoms pateiks daug vertingos
informacijos apie Ramygalos bažnyčioje esančių vargonų konstrukciją ir dabartinę
būklę. 1923 m. šiuos vargonus, tuometiniam Ramygalos klebonui Antanui Kizniui
rūpinantis, pastatė garsus Lietuvos vargonų meistras Martynas Masalskis. Apie
tai liudija iki šių dienų išlikęs įrėmintas įrašas. Vargonai kainavo 10 000 Lt – tai
graži geranoriškai nusiteikusių parapijiečių auka.
Darbe detaliai aprašomi visi 17 šių vargonų registrų, komentuojama dabartinė jų būklė ir aptariamas skambėjimo savitumas. Taip pat apibūdinama vargonų
griežykla, ąžuolinis prospektas, visas vamzdynas, oro pūtimo sistema – dumplės
ir traktūra.
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Sutrumpinimai

LMTA – Lietuvos muzikos ir teatro akademija.
LVIA – Lietuvos valstybinis istorijos archyvas.
ME – Muzikos enciklopedija.
PKM – Panevėžio kraštotyros muziejus.
PVKA – Panevėžio vyskupijos kurijos archyvas.
RBIK – Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčios inventorinė ir vizitacijų knygos.
Ramygalos bažnyčios raštinė.
RGM – Ramygalos gimnazijos muziejus.
SC – II Vatikano Susirinkimo Liturginė Konstitucija – Sacrosanctum Concilium.
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Ramygalos bažnyčios varpai
Mantas Masiokas

„Niekados neklausk, kam skambina
varpai, – jie skamba tau“, – taip yra pasakęs anglų poetas ir dvasininkas Johnas
Donn‘as. Šiems žodžiams beveik keturi
šimtai metų. Praėjusiame šimtmetyje
juos pakartojo Ernestas Hemingvėjus
(Hemingway‘us), jie tapo plačiai žinomo
romano „Kam skambina varpai“ moto.
V a. pabaigoje ar VI a. pradžioje
katalikų bažnyčioje atsirado paprotys
skambinti varpais. Tačiau visuotinai tas
paprotys bažnyčioje išplito viduramžiais.
Jų skambesys kviesdavo tikinčiuosius
bendrai maldai, jais buvo skambinama
tam tikroje vietoje per pamaldas, jais
palydėdavo amžinojon Tėvynėn visus
tikinčiuosius. VIII a. popiežiaus Gelazijaus apeigynas pirmasis paskelbė varpų
šventinimo maldą. Pašventinimo tvarka,
kilusi iš Gålijos liturgijos, nepakitusi išsilaikė iki II Vatikano Susirinkimo 1961 m. Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčia.
ir visada sudarė vyskupo atliekamų Iš Manto Masioko asm. archyvo
apeigų dalį. Šios apeigos vadinamos
Varpų konsekracija. Per apeigas varpai nuplaunami, patepami šv. Charizmos aliejumi, smilkomi smilkalais. Kartu giedamos psalmės ir kalbamos tam skirtos maldos.
Pagrindinė pašventinimo mintis: Bažnyčia suteikia tuo varpų skambėjimui galią išblaškyti blogio demonus ir išsklaidyti stichijas – audras, tiek gamtines, tiek dvasines.
Lietuvoje nuo senų laikų buvo galima matyti ir girdėti nepaprastai žavų
reginį: kaimeliuose, miesteliuose skambant bažnyčių ir varpinių varpams tris kartus per dieną pakeleiviai ir vietiniai gyventojai, išgirdę varpo garsą, nusiimdavo
kepures ir kalbėdavo arba giedodavo „Viešpaties Angelą“. Šį paprotį Žemaitíjoje
įvedė vyskupas Jurgis Tiškevičius. Jis 1636 m. Žemaičių vyskupijos sinode, vyskupo Motiejaus Valančiaus teigimu,
„įstatymą popiežiaus Grigaliaus XIII, kad visų katalikų bažnyčiose auštant, per pietus ir
brėkštant vakarui dzvanytų, priėmė ir žmonėms apskelbė Antrasis Kunigų Susirinkimas.
Dar užsakė kiekvieną žmogų, tris atvejus dienos būvy kalbantį Aniolo pasveikinimą,
gaunant 40 dienų atlaidų.“1
Varpas yra didelė kultūros paveldo vertybė, nes integruoja meno,

1

Valančius M. Žemaičių vyskupystė, Raštai, Vilnius,
1976, t. 2, p. 373.
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technologijos ir istorijos verčių aspektus. Bažnyčių bokštų varpai – tai sudėtingas
ir daugiaplanis kultūros reiškinys, telkiantis savyje ir technologinių dalykų, ir
dvasinių aspiracijų įvairovę.2
Iki Antrojo pasaulinio karo aukštame Ramôgalos bažnyčios bokšte kabojo
du varpai. Skambėdavo jie kasdien, po keletą kartų: anksti rytą 6 val., keldami
melstis, 12 val. – paskelbdami vidurdienį; saulei leidžiantis – 21 val. Žmonės
sakydavę, skambina ant poterių – tuomet reikia sukalbėti „Viešpaties Angelo“
maldą. Varpai taip pat pranešdavo apie parapijiečio mirtį. „Matyt, bagotas mirė,
kad taip ilgai varpais skambina“, – sakydavo žmonės. Mat skambinimo ilgumas ar
trumpumas priklausė nuo to, kaip paprašė varpininko.
Varpais skambinti – nelengvas darbas: reikėjo turėti įgūdžių ir gerą klausą;
nemokėdamas nepaskambinsi, nes varpų skambinimas – tai grojimas muzikos
instrumentu.
Ramygaloje ir daugelyje kitų parapijų, skambinant už mirusįjį ar pranešant
apie jo mirimą, pasitinkant numirėlį ar lydint jį į kapus, varpai turėjo, o ir šiandien dar daug kaimo parapijų turi savo skambėjimo melodiją:
Dangun dūšia – kūnas žemėn, / Dangun dūšia – kūnas žemėn...
Kanauninkas Barauskas atsiminimuose rašo: „Ramygalos mirusįjį varpai pasitikdavo prie Obelinės arba tik nuo Stukinės – žmonėms buvo ne tas pats. Kuo daugiau
duodavo varpininkui, tuo iš toliau pasitikdavo.“
Ramygalos varpai kviečiant pamaldoms skambėdavo kita melodija, o skambinant poteriams – trečia. Poteriams skambindavo su dviem pertraukomis – stabtelėjimais, vadinasi, skambinimas susidėdavo iš trijų dalių, kaip ir „Viešpaties
Angelo“ malda, susidedanti iš trijų „Sveika, Marija“ maldų.
Be pagrindinių varpų, skambinama buvo ir signatūra. Tai mažas varpelis,
atliekantis signalo vaidmenį. Jis kabo mažajame mūsų bažnyčios bokšte, kitame
bažnyčios stogo gale, virš Didžiojo altoriaus. Likus penkiolikai minučių iki pamaldų pradžios, zakristijonas patampydavo signatūros virvę, nuleistą iš bokšto
prie sienos ties Didžiuoju altoriumi. Taip buvo duodamas signalas – ženklas varpininkui pradėti skambinti varpais. Po kelių minučių pasigirsdavo galingi varpų
dūžiai, kviečiantys į pamaldas.
– Ar jau skambino? – klausinėdavo prieš pamaldas vieni kitų ramygaliečiai.
– Ne, dar tik cignatavo, suspėsim...
Ramygalos varpai turi savo gražią legendą apie trečią varpą. Ramygalos
bažnyčiai buvo nuliedinti trys varpai – trys broliai: Petras, Jonas ir Kondratas. Bet
kyboti bažnyčios bokšte teko tik dviem. Vežant nuliedintus varpus per Upôtės
tiltą, tiltas įlūžęs ir vienas varpas – Kondratas – nugrimzdęs į gelmę. Upytė buvusi labai vandeninga, kad net laiveliais plaukydavę. Nuskendęs varpas kartais
naktimis prabildavęs liūdna melodija:
Petrai, Jonai, Kondratas nuskendo, / Petrai, Jonai, Kondratas nuskendo...
Vienam kunigui prisisapnavę, kad varpas iškilsiąs į paviršių, jei kunigas
ant Upytės tilto atlaikysiąs šv. Mišias. Tik su sąlyga, kad Mišių ceremonijai nieko
netrūktų. Kunigas ant tilto Mišias atlaikęs ir varpas tikrai iškilęs. Atrodė, kad
bus išgelbėtas, bet... jau Mišioms pasibaigus zakristijonas pasigedo žvakėms 2 Kirchenglocken, 2005.
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užgesinti žnyplių. Šį kartą jau amžiams varpas nugrimzdo į upės gelmes. Kelintos
Ramygalos bažnyčios varpus puošia ši graži legenda, sunku šiandien besusekti.
1849 m. Ramygalos bažnyčios raportų knygoje rašoma:
„Bažnyčia turi du varpus varpinėje. Varpai nekonsekruoti, pašventinti klebono Prusikovskio J. Fundacija to paties klebono 1765 m. Didysis varpas sveria 13 pūdų ir 30 funtų.
Ant varpo užrašas lotynų ir lenkų kalbomis: „Tas varpas iš dviejų senų nulietas, leidus
J. P. Nikodemui Songailai, rūpesčiu ir lėšomis Juozapo Prusikovskio P.R. Sulydino mane
A. Apronovičius, 1765.“
Antrasis varpas, mažesnis, sveria 12 pūdų ir 20 funtų. Ant jo herbas. Vienoje
pusėje pasaga ir I. P. inicialai, kitoje pusėje – įrašas lotynų kalba: „Et inferi ex
orbis terra exivit sonus ejus 1765“ (jo balsas tepasiekia tolimiausius žemės kraštus).
„Tas varpas iš dviejų senų nulietas“, vadinasi, prieš 1765 m. buvo du varpai.
Gal judviejų brolis ir yra tas legendoje minimas varpas Kondratas.
1796 m. bažnyčios vizitacijų knygoje minima, kad varpinė sena, medinė,
su dviem varpais.
1842 m. jau minima, kad pastatyta nauja varpinė, dviejų aukštų – su akmeniniu fundamentu, 3 x 3 sieksnių varpinė. Varpai – vienas 550 svarų, kitas – 500
svarų. Varpinė stovėjo pietvakarių pusėje, įeinant į bažnyčią pro didžiąsias duris,
dešinėje, kur šiandien stovi kryžius, šiaudais dengtu stogu.
Pastačius mūrinę bažnyčią 1907 m. varpai buvo įkelti į bokštą. Bažnyčią
pradėjo statyti kunigas Julius Norgėla, bet spėjo padėti tik pamatus. Darbus tęsė
klebonas Juozapas Genys. Anot Vaižganto, Ramygalos klebonas spėjo varpus įkeldinti vos prieš dvi dienas (1907 m. spalio 20 d.) ir svarstė, kam pirmam „pazvanų“
skambins. 1907 m. spalio 22 d. Truskavojê per kunigų rekolekcijas staiga mirė
pats klebonas Juozapas Genys. Jam pirmam ir prabilo varpai iš bokšto: „Dangun
dūšia, kūnas žemėn“.
Kompozitorius Antanas Račiūnas, kilęs iš Lingerio dvaro, savo dienoraštyje
1936 m. kovo 20 d. užrašė:
„Radijas transliavo „Tris talismanus“, taigi gavau visą pluoštą laiškų ir telegramų. Laikau
rankoje „Klajūno“ laikų bendražygio M. Kiškio laišką: „Negaliu išreikšti, kokį įspūdį sukėlė
opera. Išgirdau aš ten galingą Ramygalos varpų skambėjimą, Lingerio soduose kukuojančias gegutes, paprūdės lakštingalas, Baltiškės kurkliukus, Masiokų šienapjūtės sutartines,
žodžiu, visa tai, ką mes anais palaimintais laikais pergyvenome, kurie, deja, nebegrįš...3
Pirmojo pasaulinio karo metu vokiečiai įsakė visus varpus atiduoti karo
reikalams, sulydyti. Pagailo ramygaliečiams savo puikiųjų varpų. Nakčia nukėlė
iš bokšto ir nugabenę į kapines užkasė. Ilgai jie ten gulėjo, bet vienas Ramygalos žydas, sužinojęs, kur paslėpti varpai, pranešė vokiečių žandarams. 1916 m.
balandžio mėn. keturi ramygaliečiai naktį varpus iškasė ir nuvežė į Ramygalos
Kaspučio kiemą ir paslėpė šiukšlių duobėje. Klebonaujant Cezariui Jačinauskui, 3 Palionytė D. Valanda su kompozitoriumi A. Račiūnu,
1918 m. (liepos) *gruodžio 6 d. varpai
Vilnius, 1970, p. 33–34.
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buvo sugrąžinti į bažnyčios bokštą. „Nebe tokie, rodos, skambūs varpai, – ėmė sakyti
žmonės, – matyt dėl to, kad žemėse gulėjo...“ Nors iš tikrųjų jie skambėjo kaip ir
anksčiau, jų gaudesys girdėdavosi net Žudžiuosê, už 8–9 km. Taip galingai ir
didžiai gaudė Ramygalos varpai visą Lietuvos Nepriklausomybės laikotarpį.
Antroji okupacija vėl pareikalavo varpų. Parapijiečiai vėl nakčia nukabino
varpus ir paslėpė. Nacių valdžia pradėjo grasinti Ramygalos klebonui prelatui
Ignui Labanauskui. Prelatas ėmė parapijiečių prašyti grąžinti varpus į bokštą.
Sugrąžino ir vėl į bokštą įkėlė, bet vokiečiai pasiimti nebespėjo.
Jau frontui praūžus, pavakare, keliu Panevėžys–Kaunas važiavo rusų kareiviai. Stabtelėję ties Garuckų gyvenviete, nutarė išbandyti padegamąsias granatas:
„Pažiūrėsim, ar Dievo namai dega.“ Paleistas šūvis pataikė į bažnyčios varpinės
langą – bokštas užsiliepsnojo. Degantį bažnyčios bokštą matė visa parapija. Vaizdas buvo klaikus.
Mažasis varpas – Jonas – nuo kaitros išsilydė, o didysis varpas – Petras –
krito ir perskilo. Taip amžinai nutilo varpų giesmė, guodusi ramygaliečių širdis
daugiau nei pustrečio šimto metų (1765–1944).
Kunigas Petras Tarulis atsiminimuose rašo:
„<...> bažnyčia dar be bokšto. Nugriautas jis buvo per karą rusų kareivių, jau pasitraukus vokiečiams. Žmonės pasakoja, kad kažkoks rusų kareivių dalinys, apsistojęs Garuckų
kaime, esančiame į rytus nuo miestelio, pradėjo į bokštą šaudyti padegamosiomis kulkomis.
Kai bokšto viduryje pasirodė dūmai, žmonės, subėgę su kibirais, norėjo gesinti, bet rusų
karininkas neleido – nuvijo žmones. O jei būtų ir leidę, tai ką gi su kibirėliais būtų
galėję padaryti, nes dūmai pradėjo veržtis ir liepsnos rodytis labai aukštai. Ir tik kai
beveik visas bokštas jau buvo apsuptas liepsnų, tik tada prisistatė rusų kareivių būrelis,
siūlydamasis padėti. Bet tuo momentu jau buvo per vėlu, labai pavojinga, ir žmonės
traukėsi nuo bažnyčios. Po neilgo laiko visi pamatė, kaip liepsnojantis bokštas pamažu
pradėjo krypti, svirti į šoną ir su didžiu trenksmu nugriuvo į šventorių.
Sudegė ir nugriuvo tik skarda ir medinė bokšto dalis, vadinamas špilis. Jo aukštis
buvo apie 18 metrų. Liko stovėti mūrinė bokšto dalis, lyg koks pilies kuoras. Iš tikrųjų
bažnyčia po gaisro ir atrodė panaši į pilį su vienu bokštu. Bokšto dalyje buvo įrengta
varpinė su dviem masyviais varpais. Visi varpinės įrenginiai sudegė, varpai nukrito ant
bažnyčios lubų, virš vargonų, suskilo ir nuo didelio karščio išsilydė. O žmonės kalbėjo,
kad jie nepaprastai gražiai skambėję ir buvo labai toli girdimi.
Bokštui degant ir virstant, visa parapija verkė. Nuogąstavo, kad tik ugnis nepersimestų į bažnyčios pastogę ir nesupleškintų stogo gegnių. Todėl, vos bokštas nuvirto
ir nebebuvo pavojinga, keli vyrai užlipo į pastogę patikrinti, ar ugnis neapėmė gegnių.
Rado ugnį, jau dirbančią savo baisų darbą: liepsnojo balkiai, kuriais rėmėsi visas stogas.
Tuoj pat buvo suorganizuotas gesinimas, ir ugnis pasidavė, nors jau buvo nusigavusi
nuo bokšto iki bažnyčios vidurio. Taip buvo išgelbėtas bažnyčios stogas. Tik balkiai liko
apdegę, anglėti, bet dar pakankamai tvirti.
Kodėl rusų kareiviai sunaikino bokštą – neaišku. Vieni kalbėjo, kad dėl lėktuvų, kad
naktį neužkliūtų, nes bokštas tikrai aukštas. Kiti samprotavo, kad dėl vokiečių, kad jiems
būtų sudėtingiau orientuotis, kur stovi rusų kariuomenė. Treti gi tvirtino, kad girdėję,
grynai dėl bedieviškos nuotaikos, norėdami tikintiems lietuviams parodyti, kad štai koks
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jūsų Dievas menkas: mes šaudome į jo namus, o jis nieko prieš mus negali padaryti.
Šią nuomonę lyg ir patvirtina kareivių dalinio politinio vado elgesys: pradžioje, kol buvo
galima užgesinti, ne tik kareiviams neleido gesinti, bet ir žmones vijo tolyn. Ir tik kai
ugnies suvaldyti pasidarė nebeįmanoma, tik tada veidmainiškai atsiuntė kareivių būrelį
padėti. Bet jie jau galėjo tik stebėti bokšto griūtį.
Panašiai buvo sudeginta ir Truskavõs medinė bažnyčia. Bet su visišku tikrumu to
tvirtinti negalima, nes visgi tarp vejančių rusų ir besitraukiančių vokiečių vyko susišaudymas ir gaisrai galėjo užsiliepsnoti ir be blogos valios. Taigi Ramygalos bažnyčia, lyg
didžiulė pilis su vienu kuoru, tiesiog prašėsi bokšto.“4
Varpai, gimę dar Žečpospolitos laikais, dingo amžiams, kaip ir jų brolis
varpas Kondratas, kuris dar vidurnaktį kviečia savo brolius ateiti jam į pagalbą:
Petrai, Jonai, Kondratas nuskendo, Petrai, Jonai, Kondratas nuskendo...
Kurį laiką varpų vietoje buvo naudojamas signatūras. Naują varpą iš besitraukiančių vokiečių įsigijo klebonas Antanas Juška. Deja, jam neteko varpo
pašventinti, nes buvo areštuotas ir ištremtas į Sibirą. Klebono pareigas kurį laiką
ėjo vikaras Steponas Galvydis. 1947 m. rugpjūčio 10 d. gavęs Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko įgaliojimą, kunigas Steponas Galvydis su keturiomis
krikštatėvių poromis varpą pašventino suteikdamas jam šv. Mykolo Arkangelo
vardą. Varpo skersmuo – 130 cm, aukštis – 120 cm, svoris – apie 2 tonas. Ant
varpo yra užrašas vokiečių kalba: „HINNERIK*VON*WIGER*GOT*HIK*IN*DAT
*IAR* / M*CCCCC*VNDE*XXII*MARGARITA*NETE ICK*“. Varpo krikšto tėvai
buvo: Bronė Sabonienė ir Jonas Gaidamavičius, Angelė Klimkevičienė ir Vladas
Klimkevičius, Marija Gutauskienė ir Kazimieras Gutauskas, Marija Morkūnienė ir
Petras Valiukonis.
Gal dešimtmetį varpas kabojo šventoriuje, kairėje šventoriaus pusėje. Kabojo
pakabintas ant medinio skersinio. Vienišas... Jo skambesys buvo ypač įspūdingas,
liūdnas ir kartu didingas...
Atvykus klebonui kunigui Petrui Taruliui, pradėta rūpintis bokšto atstatymo
darbais. Kunigas P. Tarulis atsiminimuose rašo:
„Vykstant bokšto atstatymo darbams, galvojau ir svajojau, kad daugiau jokių remonto
darbų nebeatliksiu. Bet kur tau! Šventoriuje, ant tarp dviejų medžių įsprausto balkio, lyg
pakaruoklis, kabėjo didžiulis varpas. Jį iš vokiečių perpirko ir atgabeno klebonas Antanas
Juška. Tas varpas tiesiog prašyte prašėsi įkeliamas į bokštą. <...> Varpinės įrengimą ir
varpo įkėlimą įvykdėme kitą vasarą po bokšto atstatymo. Kurie tada buvo metai, nepamenu. Senoji bokšto varpinė buvo mūrinėje dalyje, virš vargonų ir didžiųjų durų, bet jos
įrenginių nebuvo nė žymės – viskas sudegę, suanglėję. Senieji sudužę ir sutirpę varpai
gulėjo ant bažnyčios lubų, tiesiai virš vargonų. Parapijiečiai stebėjosi, kaip jie krisdami
nepramušė lubų.
Įrengti varpinę ir varpo įkėlimą sutiko du garbūs parapijos vyrai: Petras Pratusis
ir Eimantas. Pastarojo vardo nebeprisimenu. Nutarėme, kad varpinė bus kuo paprasčiausia:
varpas nejudėdamas kabos ant balkio, o
varpininkas, siūbuodamas šerdį, skambins. 4 Tarulis P. Dalinau Tavo tiesą, Utena, 2008, p. 184–
Žinoma, įsiūbuojant patį varpą, skambėji186.
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mas gal būtų skardesnis ir gražesnis, bet
tam būtų reikėję sudėtingo įrenginio, kurio
minėti meistrai atlikti sakėsi nesugebėsią.
Tad ir buvo sukalti paprasčiausi du stiprūs
ožiai, ant jų ištiestas balkis.
Iškelti didžiulį varpą iki maždaug
20 metrų aukštį ir įtraukti jį pro langą
į varpinės vidų buvo nelengva. Kokiam
galingam kranui tas pakėlimas būtų buvę
vieni juokai, bet tada dar nei tų kranų
buvo daug, nei jų gauti buvo galima.
Tad ir teko verstis savo išmone. Minėti
meistrai kažkur gavo plieninį trosą. Man
ir kitiems atrodė, kad jis per plonas. Bet
meistrai garantavo jo tvirtumą. Viršuje,
prie varpui paruošto balkio, buvo įtaisytas
sukimo velenas, pro langą iškištas su gale Ramygalos bažnyčios varpas. Iš M. Masioko
mediniu ratuku trosui eiti rąstas, trosas asm. archyvo
buvo pririštas prie varpo. Pradėjus veleną
sukti, trosas įsitempė, ir varpas pakilo porą centimetrų nuo žemės, bet didelis varpo svoris
sutraiškė medinį ratuką, kuriuo ėjo trosas. Ratuko dalys zvimbdamos nuskriejo tolyn, o
varpas žvangtelėjo ant centrinio įėjimo akmeninių bažnyčios laiptų. Stebėti varpo kelionės
į bokštą buvo susirinkę nemažai miestelėnų. Pamatę varpo žvangtelėjimą, visi aiktelėjo.
Ypač nerimo ir panikos kėlė miesto kalvis Klimkevičius. Aš jį buvau prašęs vadovauti
varpo kėlimui, bet jis atsisakė. Dabar visiems kalbėjo, kad trosas neišlaikys, varpas kris
ir apgadins bažnyčios frontoną. Visą mūsų darbą vadino kvailių darbu. Kadangi jis
buvo iš tikrųjų sumanus ir nagingas vyras, jo pastabos mane labai veikė ir nervino. Bet
meistrai nesijaudino. Jie surado metalinį ratuką, uždėjo ant jo trosą ir vėl ėmė pamažu
sukti veleną. Sukimas ir varpo kėlimas užtruko geras tris valandas. Visą tą laiką aš
buvau lyg ant adatų, bijodamas, kad neįvyktų Klimkevičiaus pranašystės. Veleną suko
pasikeisdami keli vyrai, nes sukimas buvo sunkus. Tik kai varpas iškilo iki varpinės lango
ir vyrų rankos įtraukė jį į vidų, atsikvėpiau. Meistrai, iškišę galvas pro varpinės langą,
šypsodamiesi dairėsi ir klausinėjo, kur Klimkevičius, bet jo jau nebebuvo.
Varpą pritvirtinus savo vieton, pirmąjį suskambėjimą, paėmęs už šerdies, įvykdžiau
aš. Po to nusileidau žemėn, ir visi klausėme, kaip jis skamba, skambinant varpininkui.
Visi sakė, kad garsas skambesnis, stipresnis ir toliau girdisi, negu kad buvo jam kabant
šventoriuje, bet visi manė, kad skambėtų dar gražiau, jei pats varpas būtų įsiūbuojamas.
Širdyje nutariau kada nors tuo pasirūpinti, bet taip to nutarimo ir neįvykdžiau. Žmonės
vis prisimindavę senuosius varpus, kurie nepaprastai gražiai skambėdavę ir labai toli, net
svetimose parapijose, už 9–10 km girdėdavęsi.“5

Literatūra
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T a r u l i s P . Dalinau
Tavo tiesą, p. 191–192.
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Ramygalos bažnyčios zakristijonai
Jonas Nemanis

Ramygalos bažnyčios zakristijonas Antanas Kaupas (pirmoje eilėje,
pirmas kairėje), kunigas Algirdas Jonas Narušis (centre), vargonininkas
Benjaminas Cybas (pirmas dešinėje) ir bažnyčios choras.
1993 m. birželio 24 d.

Iki 1933 metų Ramôgalos parapijos bažnyčioje zakristijono pareigas ėjo Kerulis. Tai buvo vidutinio amžiaus, stambokas, ne per aukšto ūgio, bet malonios
veido išraiškos, linksmas ir mandagus vyriškis.
Buvo vedęs, turėjo dukterį ir sūnų. Apie 1933 metus jis su šeima išvažiavo
į Krìkenavą dirbti zakristijonu Krekenavõs bažnyčioje.
1934 metais į Ramygalos parapijos šv. Jono Krikštytojo bažnyčią zakristijonauti atvyko L. Kiela. Buvo vedęs, turėjo dukterį Vandą, sūnus Valdą ir Antaną.
Liudas Kiela buvo vidutinio ūgio, jaunas, vikrus, liesokas, bet smagus vyras.
Savo pareigas atlikdavo greitai ir sąžiningai, kartais jo pareigas atlikdavau aš (šio
straipsnio autorius). Apie 1939 metus L. Kiela iš Ramygalos išvyko.
Į L. Kielos vietą atėjo dirbti Aleksas Kaupas. Jo šeimoje buvo žmona,
dukterys Marytė, Vicenta, Anastazija, sūnūs Stasys, Aleksas, Juozas ir Antanas.
A. Kaupas buvo jau senyvo amžiaus, dažnai sirgdavo, todėl jį pavaduoti dažnai
tekdavo man. Mirus A. Kaupui, ilgą laiką Ramygalos parapijos bažnyčioje zakristijonavo jo sūnus Antanas.
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Ramygalos bažnyčios zakristijonas Albinas Seniuta (pirmas kairėje),
klebonas Edmundas Rinkevičius (centre) ir vargonininkas Mantas
Masiokas po šv. Mišių Ramygalos bažnyčioje. 2016 m.

Prisimenu, kaip dejuodavo zakristijonų žmonos, kad prieš šv. Kalėdas jos
turėdavo daug darbo – kepdavo kalėdaičius (plotkas). Kalėdaičius kepdavo tik iš
miltų ir vandens mišinio tešlos, kurią pildavo ant specialios metalinės formos. Kad
nepridegtų, formas patepdavo švariu bičių vašku. Reikėdavo prikepti keliasdešimt
tūkstančių kalėdaičių – visai parapijai. Kalėdaičius dažydavo augaliniais dažais,
o kartais į vidų įkepdavo rūtų šakelę.
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Vaikystė Ramygaloje
Aleksandras Žarskus

Mūsų šeimos šaknys ne Ramôga‑
los parapijoje, nebuvome tikri ramygalie‑
čiai, bet atsikėlėliai, nors aš 1946 metų
sausį jau gimiau Ramygaloje. Tėvai kartu
su kunigu A. Juška 1945 metų rudenį
persikėlė iš Trošk¿nų, kai jis buvo pa‑
skirtas Ramygalos bažnyčios klebonu.
Kaip atvykėliai, savų namų neturėjome.
Iš pradžių gyvenome didelėje kleboni‑
joje, vėliau špitolėje, o atėmus parapijai
priklausiusius pastatus, – pas įvairius
žmones: Morkūnienę, greta buvusių Jen‑
kės namų, Petrutę, Pånevėžio gatvėje
prie tilto, pas Šiaulinską, irgi Panevėžio
gatvėje. Ilgiau gyvenome L. Giros (Liūnų,
dabar – Savanorių) gatvėje. Po to vėl
pas Morkūnienę, kol galų gale tėtis, kurį
laiką dirbęs valdiškose statybose, gavo
valdišką butą, bet irgi prie pat bažnyčios.
Augome trys broliai: aš, pusantrų metų
vyresnis Antanas ir ketveriais metais už Ramygalos bažnyčia iš Liūnų (dabar –
mane jaunesnis Juozapas.
Savanorių) gatvės. Antrame name (kairėje)
Tėtis skambino varpais, mynė pokario metais gyveno Žarskų šeima.
vargonų dumples, šlavė, švarino, pri‑ Iš asm. archyvo
žiūrėjo bažnyčią, šventorių, gatvę palei
šventorių ir kapines. Varpas po bažnyčios gaisro per karą kabojo šventoriuje tarp
dviejų didelių klevų. Buvau dzvaninyko vaikas, paaugęs ir pats dažnai skambin‑
davau varpais. O skambindavome dažnai – tris kartus per dieną: rytą, vidurdienį
ir vakare, o sekmadieniais dar ir Sumos metu, per Pakylėjimą. Varpo skambesys
pranešdavo ir apie kiekvieną parapijos mirusįjį. Varpo skambesiu pasitikdavome
į bažnyčią atlydimus nabašninkus, palydėdavome ir nešant į kapines.
Kiekvieną sekmadienį „po viskam“ šluodavome bažnyčią. Aš su vyresniuoju
broliu šepečiais šluodavome suolus (lomkas) – jis vieną pusę, o aš – kitą. Tėtis
akmenines grindis pabarstydavo drėgnomis pjuvenomis, žiemą – sniegu ir su
mama beržinėmis šluotomis šluodavo visą didžiulę bažnyčią.
Kiekvieną dieną, rytą, reikėdavo minti vargonų dumples. Šiokiadieniais
dvejos giedotinės šv. Mišios, kai kada antros Mišios skaitytinės. Sekmadieniais
trejos šv. Mišios, Švč. Mergelės Marijos valandos ir Mišparai, o gegužės, birželio
ir spalio mėnesiais – dar ir vakarinės pamaldos.
Tėtės pamaldumas kartais stebindavo. Mus, vaikus, jis ragindavo melstis, bet
prievartos nenaudojo, nes jautė, kad maldai reikia ir potraukio. Jo sesuo pasakojo,
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kad jis ir ganydamas dažnai turėdavo rožinį ar maldaknygę. Tėtis turėjo ir vidinės
maldos patirties. Kartą jis man pasakojo apie bažnyčios bokšte matytą regėjimą.
Prašė niekam nepasakoti, bet po mirties turbūt jau galima. Pasakojo nepaprastai
susijaudinęs išvydęs kūdikėlį Jėzų, kuris tiesė į jį savo rankutes...
Sukiodamasis kunigų aplinkoje, tėtis žinojo ir ne visai tinkamus kunigų
poelgius, tačiau apie juos niekam nepasakodavo, tik prieš mirtį prasitarė. Mus
pamokydavo: „Klausykite, ką kunigai sako, bet nedarykite, kaip kartais jie daro.“ Ta
išmintis labai pravertė gyvenime.
Paūgėjęs pradėjau minti vargonus. Iš pradžių nuo sėdynės nepasiekdavau,
kojos buvo per trumpos. Mindavau perkeldamas kūno svorį nuo vienos kojos ant
kitos. Priputi dumples, užsiropšti ant sėdynės ir lauki, kol rodyklė nusileis žemyn
ir dumplės ims braškėti, tarsi sakydamos, kad dūdoms trūksta oro. Šiokiadieniais
vargonai groja tyliai ir minti nesunku, bet sekmadieniais, o ypač per atlaidus, kai
vargonininkas įjungia didžiuosius registrus, tik spėk suktis. Elektrines dumples
įtaisė, kai aš, baigęs vidurinę, jau nebegyvenau Ramygaloje.
Šiokiadieniais šv. Mišios prasidėdavo pusę aštuonių rytą. Dažnai tėtį tek‑
davo pavaduoti, ypač šiltais metų mėnesiais, kai jis eidavo į kaimą pas žmones
uždarbiauti, – dažniausiai lopydavo šiaudinius stogus arba šienaudavo. Paskam‑
bina rytą varpu 7 val. 10 min. ir išeina, o mes, vaikai, paeiliui keldavomės ir
eidavome minti vargonų.
Sekmadieniais eidavome patarnauti šv. Mišioms, o kai nereikėdavo minti var‑
gonų, tai ir šiokiadieniais. Patarnauji pirmoms Mišioms ir skubi devintai valandai į
mokyklą. Pirmiausia teko išmokti ministrantūrą: Introibo ad altare Dei... Ad Deum qui
letificat juventutem meam... ir t. t. Nebėra ministrantūros, nuėjo į praeitį senasis loty‑
niškasis šv. Mišių ritualas – kunigas atsigręžė į žmones, bet nusigręžė nuo Dievo, o
kartu su juo ir žmonės. Sakoma, kad atsigręžėme vieni į kitus, tačiau Dievo kituose
neišvydome. Kad pamatytum Dievą kitame žmoguje, pirmiau jį reikia rasti savyje.
Teko patarnauti įvairiems kunigams: senajam altaristai Keršuliui – prisimenu
jo apdarus, paženklintus trimis raidėmis: K. K. K. (Kunigas Kazimieras Keršulis);
vikarams Labakojui, Pipirui, Mikulėnui ir klebonui Petrui Taruliui.
Per atlaidus suvažiuodavo aplinkinių parapijų – Truskavõs, Krekenavõs,
¨riškių, Uli¿nų, Vadõklių ir A¹ciškio – kunigai. Žinojome, kiek iš kokio svečio
tikėtis už patarnavimą. Krekenavos klebonas duodavo gausiausiai. Jam patarnauti
norėjo visi klapčiukai. Iš zakristijono sužinodavome, koks kunigas laikys Mišias,
ir prasidėdavo tikros varžytynės, jei tai buvo krekenavietis. Iškilmingoms Mišioms
prie Švč. Sakramento patarnaudavome su raudonais sijonais ir pelerinomis, tačiau
jų užteko tik keturiems, o klapčiukų per atlaidus susirinkdavo daugiau nei dešimt.
Penki rubliai, nors pokariniai, to meto paaugliui buvo nemaži pinigai.
Gražiausi priminimai liko iš patarnavimų rytmetinėms šiokiadienių Mišioms.
Elektros nebuvo, rudenį ir žiemą bažnyčia skendėjo tamsoje. Trapi, plevenanti
žvakių šviesa prie altoriaus, vargonų gaudesys žadindavo ypatingą jausmą. La‑
biausiai įsiminė klebono Tarulio laikomos Mišios. Jo susikaupęs veidas giedant
Prefaciją būdavo pakylėtas ir švytėdavo ypatinga šviesa, o ausys judėdavo.
Sekmadieniais, o ypač žiemą, sušilti ir šiltos arbatos atsigerti pas mus į
trobą užeidavo iš tolimesnių kaimų atvykę parapijiečiai. Kartais ir tėtė po Votyvos
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atsivesdavo sušalusių, nes iki Sumos dar likdavo daugiau kaip valanda. Ateidavo
ir Jotãinių invalidų namų gyventojai. Mūsų pastogė jiems buvo žinoma, nes ma‑
mos sesuo ten dirbo virėja. Atmintyje išliko senutė lenkė, kuri dažnai užeidavo
sekmadieniais pas mus. Tėtė mokėjo šiek tiek lenkiškai, tad susikalbėdavo. Atei‑
davo išsipraususi – visa troba pakvipdavo žemuoginiu muilu.
Už bažnyčios, buvusiame klebonijos sode, ant paties šlaito krašto augo
ypatingas medis. Vasaros pabaigoje nuo jo krisdavo baltos, saldžios, į avietes
panašios uogos. Kiekvienais metais tas uogas valgydavome, nors nežinojome,
kokios tai uogos. Tik neseniai sužinojau, kad tai baltasis šilkmedis (Morus alba).
Tėtė turėjo kirpimo mašinėlę ir plaukus vaikams kirpdavo pats. Jei skųs‑
davomės, kad peša, tai primindavo, kad jį mama kirpdavo žirklėmis ir kartais
„pažymėdavo“, įkirpdama į ausį. Vėliau, tėtės raginamas, apkirpdavau ir jį. Jau iš
vėlesnių laikų, kai į Ramygalą atvažiuodavau tik sekmadieniais, prisimenu senyvą
parapijietį Skuodį iš Linažiìdžių kaimo. Užeidavo apsikirpti ir pasikalbėti. Jis
kažkuo išsiskyrė iš kitų, nes palikdavo gerą įspūdį, ir aš jį įsidėmėjau. Tik vėliau
sužinojau, kad iš to paties kaimo yra kilęs disidentas, pogrindinio leidinio, skirto
Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejui pažymėti, Alma Mater leidėjas Vytautas
Skuodis. Matyt, tai buvo Vytauto tėtis.
Ramygala garsėjo šv. Jono atlaidais. Tekdavo prisidėti prie bažnyčios pa‑
puošimo ir valymo. Iš aplinkinių kaimų suveždavo iš ąžuolo lapų pintus storus
vainikus. Juos kabindavo prie bažnyčios lubų. Iš pradžių ištiesdavo išilgai bažny‑
čios, suderindavo pagal ilgį ir surišę po keturis keldavo iki lubų. Ant bažnyčios
lubų buvo akmeniniai kupolai, su skylėmis centruose virvėms nuleisti. Mes su
broliu talkinome tėtei traukiant virvę, nes keturi aštuoniolikos metrų ilgio žalių
lapų vainikai į kėlimo pabaigą tapdavo labai sunkūs. Užtraukę vainikus, per sky‑
lę skersai perkišdavome pagalį, ir vainikai, puošiantys bažnyčią, pakibdavo ore.
Po atlaidų vėl darbas: vainikus, bet jau sudžiūvusius ir lengvus, reikėjo
tempti į namus ir juos gražiai nuardyti, suvyti siūlus į kamuolius, o virves grą‑
žinti. Sėdėdavau iki ausų apsikasęs šlamančiuose ąžuolo lapuose. Lapai gerai tiko
gyvulių kraikui.
Per atlaidus bažnyčia būdavo sausakimša. Ypatingas vaizdas atsiverdavo nuo
vargonų. Šoninės viškos taipogi būdavo užpildytos, ir negalėdavai prieiti arčiau
angos, kad pamatytum bažnyčios vidų. Bet aš būdavau ant vargonų ir pro choristų
kojas pralįsdavau iki grotelių, kur pačiame kampe buvo likusi nedidelė trikampė
įduba, kaip tik vienam vaikui įtilpti. Įlipdavau ir niekieno netrukdomas stebėdavau
atlaidų iškilmes. Vaizdas būdavo įspūdingas – dabar tokio niekur nebepamatysi.
Dešinėje, vyrų pusėje, – vien tik vyrų galvos ir plikės, plikės. Net keista, kad iš
viršaus žiūrint, tiek daug praplikusių vyrų. Matyt, jaunesni vyrai dažniau likdavo
šventoriuje. O kairėje, moterų pusėje, – skarelių, daugiausia baltų, jūra.
Kita ypatinga šventė mano prisiminimuose – tai Paskutinieji Devintinių
mišparai. Prieš Devintines bažnyčioje, prie bažnyčios suolų (lomkų), pririšdavo
berželius, kurie per visą Devintinių aštuondienį (oktavą) stovėdavo bažnyčioje
iki Paskutiniųjų mišparų. Mišparai būdavo vakare, o svarbiausia – per Mišpa‑
rus šventindavo žolynus ir laimindavo vaikus. Bažnyčios šventoriuje didžiausias
turgus (kermošius): įvairiausių spalvų, įspūdingų formų mirga vaikus viliojantys
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saldumynai. Visa parapija suvesdavo vaikus – nuo kūdikių Atlaidai Ramygalos
iki paauglių. Tiek daug vaikų vienoje vietoje nemačiau ir jau, bažnyčioje. 1930 m.
ko gero, nebepamatysiu. Moterys dar nešdavosi ir žolynų Iš RGKM archyvo
puokštes. Pilna bažnyčia vaikų klegesio.
Lipdavau ant viškų pažiūrėti berželių laužymo. Kunigui nužengus nuo
altoriaus, berželiai staiga vienu metu palinkdavo, pasigirsdavo laužomų šakelių
traškesys ir po kelių akimirkų likdavo tik pliki stagarai. Berželių šakas kartu su
pašventintais žolynais nešdavosi į namus apsaugai nuo nelaimių ir ligų.
Po Mišparų – pilnas šventorius saldainių popieriukų, – tekdavo juos rinkti.
Bažnyčia taipogi likdavo labai šiukšlina. Bet tais kartais šlavimas būdavo su „atly‑
giu“, šluodami lomkas rasdavome ne tik įdomių popieriukų, bet ir smulkių monetų.
Ramygalos parapija garsėjo savo varpais, tačiau degant bokštui senieji varpai
susilydė, liko tik metalo laužas. Klebonas Antanas Juška nupirko didelį varpą ir
pakabino jį šventoriuje, tarp senų klevų. Tėtis skambindavo, ilgu metaliniu kabliu
judindamas varpo šerdį. Kai varpą įkėlė į bažnyčios bokštą, skambinti reikėdavo
užlipti ant bažnyčios lubų. Laiptai įviji, lipant apšvietimas keičiasi. Iki vargonų,
trumpesnėje laiptų dalyje, yra tik prieblandos tarpeliai, o lipant aukščiau reikė‑
davo praeiti didelį visiškos tamsos tarpą. Lipant tamsiuoju tarpu visada buvo
baugu – lipdavome apgraibomis. Ir tik laiptų pabaigoje atsiveria šviesa ir iškyla
mažiausias, virš vargonų esantis lubų kupolas. Skambindavome, stovėdami ant
lubų, virvėmis, o varpas kabojo dar trimis aukštais aukščiau. Virvės permestos
per skridinius, skambinant reikėjo virves visą laiką laikyti įtemptas, nes šiek tiek
atleidus jos nušokdavo nuo skridinių. Tada tekdavo tekinomis lipti dvejais medi‑
niais laiptais ir kopėčiomis, kad užliptum iki varpo ir pataisytum nušokusią virvę.
Vaikščiojimas po bažnyčios lubas – lipimas, nusileidimas nuo vieno kalno
į kitą – buvo savotiška pramoga. Lipdavome stačiomis, statesnėse vietose prisi‑
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laikydami rankomis ir tik lipant į didįjį kalną, esantį bažnyčios centre, reikėdavo
kopėtėlių. Šoninių navų kalnai gerokai lėkštesni.
Tėtei padėdavome remontuoti skardinį bažnyčios stogą – šveisdavome ir
dažydavome surūdijusias vietas. Šoninių navų stogai yra visai lėkšti, vaikščioda‑
vome stačiomis, o centrinės navos stogas labai status, kryžiaus formos. Skersinės
ir išilginės kryžiaus dalių sandūroje jis yra lėkštesnis, užlipdavome ir be kopėčių
iki stogo šelmens, kur atsiverdavo panoraminis vaizdas. Vasaromis dar gaudy‑
davome čiurlius, kurie perėdavo pastogėse, o bokšte buvo galima pasigauti ir
kuosų. Truputį palaikę, pasidžiaugę, paukščius paleisdavome.
Vakarais, kai skambindavome saulei leidžiantis, beveik visi laiptai skendėjo
tamsoje. Mes, vaikai, lipdavome dviese, kad būtų drąsiau. Kartą miestelio vaikai
sumanė mus pagąsdinti. Mums jau leidžiantis žemyn ir lipant per juodžiausią
tamsą, pasigirdo triukšmas ir vaikų balsai...
Pokario metais, kai parduotuvėse trūko maisto produktų, tekdavo nejaukiai
pasijusti ir patirti, kad esi kitoks, nes kai kurie produktai buvo parduodami tik
tarnautojams. O mano tėvai – ne tarnautojai. Siunčia mama į parduotuvę, ir
nežinai, kas tavęs laukia, nes ne visada ir ne visi pardavėjai atsakydavo: „Tai
tik tarnautojams.“ Kiti duodavo. Nors tai ir žeidžianti, bet vertinga ir grūdinanti
gyvenimo patirtis.
Dažnai valgydavome mamos keptą duoną. Gaila, kad neišliko prie pat plen‑
to stovėjusio medinio vėjo malūno. Į jį kartais su tėčiu veždavome malti grūdų.
Užburiantis reginys yra stovėti arti lėtai besisukančių didelių keturių malūno spar‑
nų – vienas sparnas slenka beveik liesdamas žemę, o kitas rėžia ratą padangėje.
Kai buvau penktoje klasėje, šventoriuje ėmė augti rąstų rietuvė sudegusiam
bokštui atstatyti. Medžius kirto ir vežė iš L¸no miško. Kai atvažiavo inžinierius,
projekto sudarytojas, jį reikėjo „užlaipinti“ iki pat bokšto viršaus. Po gaisro įlipti
iki bokšto viršaus drįsdavo toli gražu ne visi, nes virš jau įkelto varpo dar nebuvo
dviejų perdengimų. Vietoje jų – tik rąstai ir permesta lenta, kuria reikėjo eiti iki
kitų ant jos stovinčių kopėčių. Vienos kopėčios labai ilgos, gerokai siūbuojančios
per savo ilgumą.
Tėtė inžinieriui paklojo daugiau lentų, bet vis tiek jis lipo apjuostas virve,
kurios kitą galą laikėme permetę per balkį. Jau nusileidus iš bokšto viršaus ir
išmatavus bokštą ties viduriu, paaiškėjo, kad jis 5 cm siauresnis nei viršuje. Rei‑
kėjo patikrinti, bet inžinierius jau nebelipo, lipome mes su tėte. Išmatuota buvo
teisingai.
Kai baigė statyti bokštą ir iškėlė kryžių, su tėte ir kunigu Pipiru dar pas‑
toliais užlipome pasidairyti. Užlipome iki pat viršaus, rankomis lietėme kryžių.
Nors daug kartų teko žvalgytis nuo mūrinio bokšto viršaus, tačiau tą kartą atsi‑
vėrė įspūdingas vaizdas – galėjai viską matyti aplinkui iš gerokai aukščiau. Tuo
tarpu nuo mūrinio bokšto viršaus galima buvo žvelgti paeiliui – pereinant prie
kito lango, tik į vieną kurią nors pusę.
Dengiant bokštą skarda, tėtė dirbo kartu su skardininku, nes reikėjo žmo‑
gaus, nebijančio aukščio. Keliant skardos lakštus į bokštą, talkinome ir mes su
vyresniuoju broliu. Mes sukome veleną, o tėtė ir skardininkas prikabindavo ir
atkabindavo skardos lapus.
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Dar po keleto metų prasidėjo bažnyčios remonto ir dažymo darbai. Buvo
įdomu iš arti stebėti vykdomus darbus. Paruošiamuosius darbus atliko du meis‑
trai – Pratusis ir Eimutis. Stebino jų sukalti judantys pastoliai, kurie apkeliavo
visą bažnyčią.
Prieš Kalėdas tėtė kartu su skalbėja Stanikūniene eidavo per parapijos
kaimus kalėdoti ir pranešdavo, kada atvyks kunigas. Kunigas kartu su zakris‑
tijonu ir vargonininku važiuodavo arkliu, o tėtė su Stanikūniene eidavo pėsti.
Išeidavo anksti, o grįždavo dažniausiai vėlai vakare, ypač iš tolimesnių kaimų.
Kaimų pavadinimai gražūs ir įdomūs: Jotãiniai, Jotainºliai, Klebõnai, Kunigíškiai,
Miškíniai, Žvalgãičiai, Grigaliai, Aukštådvaris, Naujådvaris, Daukšýnė, Gudìliai,
Gudeliùkai, Raukštóniai, Juodikóniai, Girìlė, Masiõkai, Juškãičiai, Žudžia¤, Rimai‑
sa¤, Bãrklainiai, Sokìliai, Vakagalia¤, Garucka¤, Naujåsodė, Nendrôtė, Mºtytiniai,
Džiuga¤liai, Girste¤kiai, Janióniai, Čyplia¤, Liubartai, Karvìliai, Vainoria¤, Ku»šiai,
Linažiìdžiai... Stebėdavausi, kaip atskirdavo vieną nuo kito vienkiemiais išbarstytus
kaimus ir dar patamsyje.
Kol maži buvome, eglutę tėtis parnešdavo grįždamas iš kalėdojimų, rei‑
kėdavo tik papuošti. Vėliau jau ir patys eidavome į mišką eglutės parsinešti.
Eglutę puošdavome tiktai Kūčių dieną. Per Kalėdas didžiausias įspūdis – klausy‑
tis kalėdinių giesmių: „Sveikas, Jėzau gimusis“, „Gul šiandieną“, „Piemenėliams
vargdienėliams“, „Tyliąją naktį“... Giesmių grožį atvėrė tėtė – jis turėjo klausą,
grojo armonika ir pusbalsiu jas giedodavo.
Velykos – kita didžioji metų šventė – palikdavo savus įspūdžius. Prieš
Verbų sekmadienį nuo ketvirtadienio vakaro prasidėdavo 40-ies valandų Švč. Sa‑
Velykos Ramygalos bažnyčioje. Kristaus Prisikėlimo šventei parengtas
bažnyčios altorius. 1924 m. Iš asm. archyvo
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kramento garbinimo atlaidai. Dabar jų nebėra... Daug valandų tekdavo adoruoti
prie išstatyto Sakramento. Kartą buvau net nualpęs.
Didysis trečiadienis, pasiruošimo Velykų šventei diena. Darbus atlikdavo tėtė
su zakristijonu. Eidavome talkinti – įdomu buvo matyti, kaip Švč. Jėzaus Širdies
altorius virsta Kristaus kapu. Reikalingą įrangą sunešdavome iš bažnyčios rūsio.
Nuo Didžiojo ketvirtadienio iki Velykų – vėl budėjimas, adoracija prie
Sakramento. Velykų rytmetis, ilgai lauktas Prisikėlimas – skambant varpams,
procesija tris kartus eina aplink bažnyčią. Ant zakristijos lubų vyresnieji klapčiu‑
kai rodydavo mažesniesiems didelį būgną, kurį mušdavo saulei tekant, kol dar
nebuvo uždrausta.
Nors skambinti varpais nebedraudžiama, tačiau triskartinis varpų skambė‑
jimas, kviečiantis maldai, taip ir neatsigauna. Uždrausti lengviau nei atgaivinti.
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Eucharistinio Jėzaus Širdies
kongregacijos vienuolė Julija Kuodytė
Julija Samsonaitė

Dar taip neseniai Eucharistinio
Jėzaus Širdies kongregacijos vienuolė,
gydytoja odontologė, pogrindinės spaudos darbuotoja Julija Kuodytė džiaugėsi
atgimusia Lietuva, joje vykstančiu gyvenimu, domėjosi Ramôgala, ypač buvusiais kaimynais. Domėjosi Ramygala
ir ramygaliečiais, nes gimė (1924 m.
gruodžio 7 d.) ir augo Ramygaloje.
Tėvas Petras Kuodis buvo Ramygalos
viršaitis, motina Julija Kuodienė dirbo progimnazijos mokytoja. Netrukus
motina mirė. Tėvas sukūrė kitą šeimą. Eucharistinio Jėzaus Širdies kongregacijos
Kuodžiai buvo mūsų artimi kai- vienuolė, „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“
mynai, gyveno priešingoje gatvės pusėje, leidėja Julija Kuodytė (1924 12 07–2013 11 07).
todėl ir Juliją labai gerai pažinojau. Julija, Iš RGKM archyvo
baigusi Ramygalos progimnaziją, toliau
mokėsi Pånevėžio gimnazijoje. Ją baigusi studijavo (1941–1945 m.) Kaunê, Vytauto
Didžiojo universitete, Medicinos fakultete, buvo aktyvi ateitininkė. Gavusi diplomą,
dirbo Švenčionysê, Kaunê. 1948 m. jos tėvą ir visą šeimą ištrėmė į Sibirą, o Julija
tapo vienuole. Julija dirbo stomatologe, susitikdavo su pogrindyje veikusiais „Lietuvos
katalikų bažnyčios kronikos“ leidėjais. Vienuolė Julija Kuodytė kongregacijoje buvo
vadinama sesuo Ksavera. 1972 m. ji įsijungė į „Lietuvių katalikų bažnyčios kronikos“
leidėjų gretas. Jų veiklą laimino vyskupai Vincentas Sladkevičius, Julijonas Steponavičius. Eucharistinio Jėzaus Širdies kongregacijos narių veikla gana greitai buvo
pastebėta, jie pateko į KGB akiratį. Jau 1957 m. buvo prasidėjęs jų persekiojimas.
Pogrindžio spaudą į jos namus rengiamai „Kronikai“ dažniausiai atnešdavo
kunigai, o spausdindavo kitos vienuolės. Leidinius laikydavo verandoje, po kilimėliu, kad saugumiečiai, darydami kratą, nieko nerastų. 1980 m. name Donelaičio
g. 36 (dabar – Dobužinskio g. 3) darė kratą, tačiau Julijos Kuodytės tuo metu
nebuvo namie. Grįžusi rado sujauktą kambarį, išverstas palėpes ir sandėlius, nes
labai stropiai saugumiečiai ieškojo spaustuvės.
Apie „Kroniką“ jos leidėjai kalbėdavosi tik ženklais, gestais, nes visi (Jonas
Boruta, Vilniaus vyskupas, „Kronikos“ vyriausiasis redaktorius (1983–1989), kai
buvo suimtas kunigas Sigitas Tamkevičius; Nijolė Sadūnaitė, vienuolė, disidentė,
„Kronikos“ platintoja, leidėja ir kt.) žinojo, kad name kažkur įrengta pasiklausymo
aparatūra. Tame name buvo aukojamos šv. Mišios. Saugumiečiai leisdavo melstis,
nes tikėjosi sugauti tikinčiuosius nusikaltimo vietoje, spausdinant „Kronikos“ straipsnius. Tačiau jie net neįtarė, kad straipsniai buvo spausdinami kitur. Vienuolė Nijolė
Sadūnaitė juos vadino broliais saugumiečiais. Julija Kuodytė 1992 m. jiems pasakė:
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Namas Kaune,
Dobužinskio g. 3,
kur buvo slepiama
„Lietuvos katalikų
bažnyčios kronikos“
medžiaga. Iš RGKM
archyvo

„Broliai saugumiečiai, nenusiminkit, kad per tiek metų nesuradote „Kronikos“. Net iš
Maskvos buvo atvažiavę jums padėti, bet vis tiek neradote. Jūsų kvalifikacija čia niekuo
dėta. Jūs tiesiog reikalų turėjote ne su žmonėmis, o su Dievu.“ („Laisvės proveržiai
sovietiniame Kaune“, 2007, p. 12–13.)
Julija daug dirbo, nors sirgo: buvo keli infarktai, operacijos. Sergančią Juliją
dažnai lankydavau, nes su ja visada buvo malonu bendrauti. Ji pasakodavo apie
įvairiausius sunkumus dėl pogrindinės veiklos, apie gelbstinčią Dievo ranką.
2013 m. lietingą lapkričio dieną vėl ją aplankiau. Nežinojau, kad jau buvo
jos žemiškojo gyvenimo pabaiga. O ji viską suprato. Paprašė padėkoti jos gydytojai Violetai Girdzijauskienei, perduoti mažą dovanėlę ramygalietei Reginai
Samsonienei, padėkoti jai už Ramygalos šv. Jono Krikštytojo parapijos išleistus
laikraštėlius. Lapkričio 7 d. ji iškeliavo pas Viešpatį, kurį taip mylėjo. Ją lydėjo
daugybė žmonių. Trys vyskupai, dvidešimt kunigų, daug vienuolių aukojo už
ją šv. Mišias. Su ja atsisveikinti atvyko giminės, artimieji. Jos karstas buvo uždengtas Lietuvos Trispalve vėliava, nes 1999 m. Julija Kuodytė buvo apdovanota
Vyčio Kryžiaus ordinu už nuopelnus Lietuvai. Palaidojo Juliją Kuodytę Kauno
Petrašiūnų kapinėse.
Visada būsiu labai dėkinga Dievui už praleistas valandėles su Eucharistinio
Jėzaus Širdies kongregacijos seserimi Julija Kuodyte.
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Marija Kazimiera Kaupaitė: vienuolė,
Šv. Kazimiero seserų kongregacijos
įkūrėja
Edmundas Rinkevičius

1797 m., po trečiojo Žečpospolitos padalijimo, Lietuva atiteko carinei Rusijai.
Bandymai atkurti valstybingumą buvo nesėkmingi. 1831 m. ir 1863 m. sukilimai prieš caro patvaldystę nepavyko. Buvo uždrausta lietuviška spauda, visos
organizacijos, masiškai buvo naikinami Lietuvoje klestėję vienuolynai. Kaimuose
šeimas pradėjo lankyti „daraktoriai“ – vyrai (retai – moterys), kurie šiek tiek
pamokydavo vaikus skaityti, labai retai – ir rašyti. Lietuvą caras norėjo padaryti
berašte tamsos karalyste.
Buvo sunku patikėti, kad iš tokiomis sąlygomis gyvenančių kaimiečių šeimos
kilusi mergaitė drįstų svajoti ir siekti to, kas Lietuvoje buvo draudžiama, – norėtų tapti vienuole, įkurti lietuvių seserų vienuoliją. Tokia mergaitė atsirado. Ir
ne tarp dvarininkų ar bajorų, ar inteligentų, o buvusių baudžiauninkų šeimoje.
Tai – Marija Kazimiera Kaupaitė. Jos seneliai buvo baudžiauninkai, tačiau tėvui
Anuprui Kaupui per didelius vargus ir pastangas pavyko išsivaduoti iš baudžiavos. Iš pradžių jis nuomojo svetimą ūkį, vėliau įsigijo žemės tame pat Ramygalos
valsčiuje, Gudelių kaime, vedė Antaniną Glebauskaitę iš Ąžuolytės kaimo, augino
gausią 11 vaikų šeimą.
Penktoji šeimoje – 1880 m. sausio 6 d. gimusi Marija Kazimiera – jau kitą
dieną buvo pakrikštyta. Tėvai buvo raštingi, namie buvo švaru ir tvarkinga.
Buvo praktikuojama bendra šeimos malda ne tik ypatingų švenčių progomis, o
ir paprastomis dienomis, ypač sekmadieniais. Bendroms maldoms vadovaudavo
tėvas. Kaupų šeimoje niekas nevartojo svaigiųjų gėrimų. Pramokę skaityti vaikai
namie mokė ir savo jaunesnius brolius ir seseris skaityti knygas. Kazimierą skaityti
išmokė jos vyresnioji sesuo Juozapina. Anupras Kaupas dar jaunystėje pradėjo
bendrauti su knygnešiais. Sodo pakraštyje, brūzgyne, stovėjusiuose tuščiuose bičių
aviliuose buvo slepiamos lietuviškos draudžiamos knygos. Žandarai per kratas į
avilius nekreipdavo dėmesio.
Marijos Kazimieros brolis Antanas, gimęs 1870 m., buvo gabus berniukas.
Tėvas rengėsi jį leisti į mokslus. Iš pradžių Antanas mokėsi Šiaulių gimnazijoje,
bet po šešerių metų buvo iš jos pašalintas. Vėliau buvo priimtas į Žemaičių kunigų seminariją. Po dvejų metų kartu su keliais kitais klierikais Antaną pašalino
iš seminarijos už lietuviškos spaudos platinimą. Nematydamas galimybių toliau
mokytis Lietuvoje, 1892 m. jis išvyko į Ameriką. Ten 1896 m. buvo įšventintas
kunigu. Tai jis padarė nemažą įtaką sesers Marijos Kazimieros sprendimui.
Jaunąją seserį Mariją Kazimierą kunigas Antanas pasikvietė į Skrantoną (JAV)
būti šeimininke klebonijoje. Pradžia nebuvo žavi. Jai teko klebonijos šeimininkės
atsakomybė, o ji dar nemokėjo anglų kalbos, todėl Marijai Kazimierai ten būti toli
gražu nebuvo rojus. Ji jautėsi vieniša ir nelaiminga. Visgi po kurio laiko apsiprato.
Vienas dalykas Amerikoje jai patiko – tai vienuolės, kurias ji matydavo
šalia bažnyčios rikiuojančias vaikus ar sutikdavo gatvėje. Kazimierai atrodė, kad
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vienuolėms rūpi tik Dievas ir jaunimo švietimas. Ji jautė, kad gyventi taip, kaip
ji norėtų, būtų įmanoma tik vienuolyne. Pamažu ji ėmė apie tai mąstyti, ilgainiui
net rimtai svarstyti, bet nežinojo, kaip tai pasiekti. Tuo metu nei jos brolis, nei
kiti lietuviai kunigai jai nepritarė, nes tuomet ji turėtų atsitraukti nuo lietuvių ir
eiti pas kitatautes.
Marija Kazimiera grįžo į Lietuvą ir po ilgų svarstymų nutarė tapti vienuole
ir mokytoja. Pradėjo susirašinėti su kunigu Antanu Miluku, esančiu Šveicarijoje,
Fribūre, kur tuo metu studijavo keletas lietuvių kunigų. Kunigas A. Milukas ir
kiti lietuviai kunigai Fribūre buvo tos nuomonės, kad reikėtų kurti savą, lietuvių
seserų vienuoliją. Lietuviškos vienuolijos kūrimo idėja Marijai Kazimierai patiko.
Jos manymu, atsirastų daugiau lietuvaičių, kurios prisidėtų prie tokios vienuolijos
kūrimo darbo.
Brolis, kunigas Antanas pritarė jos minčiai tapti vienuole. Laiške seseriai
rašė, kad jeigu ji vyks į Šveicariją mokytis, jis prižada sumokėti gyvenimo ir
mokymo išlaidas. Marija Kazimiera nuvyko į Vilnių pasimelsti Švenčiausiajai
Aušros vartų Mergelei. Aplankė daug nepaprastai gražių bažnyčių, apėjo Kryžių
Kalvarijas, daug kartų vėl grįžo į Aušros vartus, bet jautriausias išgyvenimas
buvęs besimeldžiant prie dangiškojo globėjo šv. Kazimiero karsto. Iš visos širdies
ji atsidavė Švč. Mergelės Marijos ir šv. Kazimiero globai, tiesiog jausdama, kad
jos troškimas bus išklausytas.
Grįžusi iš Vilniaus, Marija Kazimiera pradėjo ruoštis kelionei į Šveicariją.
M. K. Kaupaitė ir Magdalena Šedvydaitė, lydimos kunigo Jono Naujoko, į Šv. Kryžiaus seserų vienuolyną Ingebolyje atvyko 1902 m. spalio 27 d. Šv. Kryžiaus
seserys vienuolės visaip drąsino ir skatino lietuves. Vesdavosi kartu į pamaldas,
davė joms garsiai skaityti seserų koplyčioje iš vokiškos knygos. Marija Kazimierai
buvo leista po keturių mėnesių dalyvauti kapeliono konferencijose, klausytis naujokių mokytojos pamokų apie vienuolišką gyvenimą ir kitus dalykus, reikalingus
žinoti būsimoms vienuolėms.
1903 m. spalio 4 d. Marija Kazimiera iš mergaičių bendrabučio buvo perkelta
į naujokyną. Tam buvo gautas leidimas iš Romos vienuolių reikalų kongregacijos.
Būtina buvo rasti kunigą, kuris sutiktų rūpintis moterų vienuolyno steigimu. Reikėjo
ir vyskupo, kuris sutiktų šią vienuoliją priimti į savo dieceziją, išrūpintų leidimą
iš Vatikano ir ją globotų. Toks kunigas atsirado – tai buvo Antanas Stasiukynas.
Kunigas Antanas Stasiukynas sutiko padėti kurti minėtą vienuoliją ir laišku
kreipėsi į Harisburgo vyskupą, kad būtų leista tokią vienuoliją kurti jo diecezijoje. 1905 m. liepos 2 d. vyskupas pritarė šiam sumanymui, parašė į Vatikaną, į
Šv. Vienuolių kongregaciją, prašydamas leisti steigti minimą lietuvių seserų vienuoliją. Vyskupas Džonas V. Šanahanas parašė Šv. Kryžiaus vienuolyno seserų
viršininkei į Ingenbolį, kad tos jaunos lietuvės nori pradėti kurti seserų vienuoliją
Amerikoje, geriau būtų, jeigu būtent Amerikoje galutinai pasirengtų vienuoliškam
gyvenimui ir darbui. Vienuolyno vyresnioji ir kunigas A. Stasiukynas, ir kiti tuo
besidominantys lietuviai kunigai vyskupo minčiai pritarė.
1905 m. spalio 5 d. K. Kaupaitė ir dvi jos draugės – Judita Dvaranauskaitė ir
Antanina Unguraitytė – atsisveikino su Šv. Kryžiaus vienuolyno seserimis ir išvyko
į Jungtines Amerikos Valstijas. 1907 m. sausio 23 d. vyskupas Dž. V. Šanahanas
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parašė į Vatikaną Tikėjimo platinimo kongregacijai, kad leistų steigti naują lietuvių
seserų vienuoliją šv. Kazimiero vardu. Vienuolijos pirmasis tikslas – seserys dirbs
mokytojomis parapijų mokyklose.
Tų pačių metų balandžio 6 d. vyskupą Dž. V. Šanahaną pasiekė atsakymas
iš Romos, kad leidžiama kurti prašomą vienuoliją, kurios Konstituciją privalo patvirtinti vyskupas, ir kad ta nauja vienuolija pasiliks jo jurisdikcijoje. Dar reikėjo
parengti uniformą, kuri kuo nors skirtųsi nuo kitų vienuolijų apdaro. K. Kaupaitė
nepritarė baltam apdarui, kuris būtų nepraktiškas mokykloje ar kitokiame darbe.
Buvo nutarta pasirinkti tamsų, juodą drabužį.
1907 m. rugpjūčio 29 d. trys naujokės gavo vienuolių drabužius, o rugpjūčio
30 d. jos padarė pirmuosius įžadus, dalyvaujant vyskupams Dž. V. Šanahanui ir
Hobanui. Iškilmėse dalyvavo nemažas lietuvių kunigų būrys. Anot Kazimieros,
kai jos trys parpuolė veidu ant žemės prieš altorių, atrodė, kad dabar baigiasi
šis žemiškas gyvenimas, kad jos paimamos į viso dangaus, ypač šv. Kazimiero
globą. Šią akimirką negąsdino niekas,
ką teks patirti ateityje, jos buvo tiesiog apsvaigusios iš džiaugsmo, kad jų
svajonė ir rengimasis pradėti lietuvių
vienuoliją jau tapo tikrove. Buvusios
pasaulietės tapo vienuolėmis Marija,
Imaculata ir Concepta.
Tarsi evangelinis mažytis grūdas Šv. Kazimiero seserų kongregacija
išaugo į gyvybę teikiantį medį, sveikinantį ir puoselėjantį daugybę gyvenimų. Motina Marija visada reikšdavo
didelį dėkingumą tiems, kurie augino
jas pačioje pradžioje, ypač vyskupui
Dž. Šanahanui, kuris jas priėmė į savo
dieceziją, kunigui A. Stasiukynui, kuris
kvietė mergaites tapti kandidatėmis,
prašinėjo lėšų ir auklėjo seseris. Motinai Marijai pirmiausias kongregacijos
apaštalavimo darbas – vaikų švietimas – apėmė naujos kartos auklėjimą
Kristaus mokymo vertybių dvasia. „Per
religiją galima mokyti ir auklėti šimtus bei
tūkstančius vaikų“, – sakė motina Marija,
įkvepianti jiems nuoširdų pamaldumą,
tikrą tikėjimą ir stiprią meilę Bažnyčiai.
Stipri misionieriška dvasia iš pat
pradžių skatino ją ginti ir globoti lietuvius, kurių religingumas buvo pavojuje, Ramygalietė Marija Kazimiera Kaupaitė,
nes jie atsidūrė svetimoje visuomenėje. Šv. Kazimiero seserų kongregacijos steigėja, tapo
Trokšdama išsaugoti tikėjimo gyvenimą sava ir Čikagoje (Jungtinėse Amerikos Valstijose)
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ir padėti kitiems rasti Dievą savo gyvenime, motina Marija Kazimiera išplėtė
savo veiklos sritį, atsiliepdama į naujus poreikius. 1928 m. ji įkūrė Šv. Kryžiaus
ligoninę Čikagoje, o vėliau apsiėmė remti Loreto ligoninę Čikagoje ir mažesnes
ligonines Nebraskoje, kad išplėstų „Kristaus rankos gydymą“ tarp kenčiančių
žmonių. Motina Marija siuntė seseris į misijas Naujajame Meksike.
Šv. Kazimiero seserų kongregacijos emblema – lelija, kardas ir karūna –
buvo suprojektuota vyskupo Dž. V. Šanahano pastangomis ir padovanota seserims
kazimierietėms 1907 m. kaip kalėdinė dovana. Lelija simbolizuoja dorumą, kardas – poreikį grumtis su savo egoizmu, karūna – dovaną, kurią pažadėjo Jėzus
už seserų ištikimybę.
Atkūrus nepriklausomą Lietuvą, Kauno vyskupas Pranciškus Karevičius kreipėsi į kardinolą Mundeleiną ir paprašė atsiųsti į Lietuvą Šv. Kazimiero vienuolijos
seseris pradėti čia savo veiklą. Tik popiežiui Benediktui XV išleidus potvarkį
kazimierietėms buvo leista vykti į Lietuvą. 1920 m. rudenį keturios seserys – Imaculata – J. Dvaranauskaitė, Ona Marija Rakauskaitė, Angelė Braškaitė ir Katarina
Balčaitytė, lydimos motinos Marijos, išvyko į Lietuvą. Lietuvoje seserims buvo
pasiūlytas Pažaislio vienuolynas.
Seserys rado bažnyčią be stogo ir langų, vidų sujauktą, apgriautą. Gyvenamosios patalpos taip pat buvo apleistos. Seserys sunkiai dirbo, tvarkydamos
apleistą vienuolyną. Motina Marija Lietuvoje išbuvo pirmus dvejus metus. 1922 m.
ji grįžo į Čikagą. Čia įvyko generalinės vyresniosios rinkimai. Išrinkta buvo vėl
motina Marija. 1927 m. vasarą motina Marija vėl aplankė Lietuvą. Dabar Pažaislyje
jau buvo apie šimtas seserų. 1928 m. Čikagoje generaline vyresniąja vėl išrinko
motiną Mariją.
Lietuvos vyriausybė atkreipė dėmesį į Šv. Kazimiero vienuolijos seserų
veiklą. Motina Marija 1933 m. buvo apdovanota Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio
Gedimino ordinu. Tais pačiais metais Marija pasijuto labai blogai. Gydytojai po
ilgų tyrimų nustatė, kad ji serganti vėžiu, o liga jau labai įsisenėjusi. Motinos
Marijos sveikata vis blogėjo. 1940 m. sausio 6 d. motinai Marijai sukako 60 metų,
o jau tų pačių metų balandžio 17 d. ji mirė. Tėvas J. Mačiulionis, MIC, turėjęs
laimę išklausyti paskutinę ligonės išpažintį, laidotuvėse išsitarė: „Motina Marija
yra šventa moteris. Mes meldžiamės ir tikime, kad Dievas pasirinks ją kaip vieną savo
Bažnyčios išrinktųjų.“
Motina Marija vienuolijai vadovavo 27 metus. Sunku net suskaičiuoti, kiek
šv. Kazimiero seserys yra nuveikusios dėl Amerikos lietuvių visuomenės ugdant
tautiškumą bei moralę. Tik viena mokykla Čikagoje kasmet turi 1 200–1 400 mokinių, o visose mokyklose, kuriose šv. Kazimiero seserys darbavosi, mokėsi daug
Amerikos lietuvių.
Kaune vienuolyno seserys turėjo mergaičių gimnaziją su pensionu, pradžios mokyklą, du vaikų darželius ir studenčių pensioną, Pažaislyje – pradžios
mokyklą ir mergaičių pensioną, Petraši¿nuose – vaikų darželį ir senelių prieglaudą, Aukštõjoje Panemùnėje – pradžios mokyklą ir vaikų darželį, Žema¤čių
Kalvaríjoje – pradžios mokyklą ir vaikų darželį, Telšiuosê – mergaičių amatų
ir ruošos mokyklą, vaikų darželį ir mergaičių pensioną. Vėliau buvo atidarytos
panašios įstaigos Båbtuose, Kaunê (Karmelituose), Panemùnėje, Ukmergėjê. Sese1220
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Garbingosios Dievo Tarnaitės M. K. Kaupaitės palaikų sarkofagas
Čikagos šv. Kazimiero seserų vienuolyno centrinių namų koplyčioje
(nuo 1999 m.)

rys apsigyveno Prîenuose, Kùpiškyje, Rõkiškyje ir dirbo valdiškose gimnazijose.
Mergaičių gimnazijoje Kaune buvo sustiprintas užsienio kalbų mokymas.
Svarbus istorinis įvykis buvo 1966 m. rugpjūčio 7 d. Popiežius Paulius VI
vienuolijai suteikė „Decretum Laudis“ (Pagyrimo dekretą). Juo Bažnyčia oficialiai
pripažino vienuoliją kaip apaštalinį institutą. Šiuo dekretu Bažnyčia pareiškė, kad
ji šventina ir laimina motinos Marijos, kaip steigėjos, darbą.
Lietuvoje komunistai padarė daug žalos tikėjimui. Vienuolijos bendruomenė
buvo priversta pasitraukti į pogrindį iki pat 1991 m., kai buvo atkurta Lietuvos
Nepriklausomybė. Lietuvos seserų tikėjimas ir drąsa, kurią jos parodė persekiojimų metu, jų gebėjimas išlaikyti savo pašaukimą, tikėjimo ištikimybę visada žavi.
Dabar Lietuvoje, Pažaislyje, įsikūrusios seserys kazimierietės, kurioms vadovauja generalinė vyresnioji sesuo Remigija Anelija Sereikaitė. Ji rūpinasi vienybėje su Dievu skleisti dvasingumą tautoje. Joms visoms rūpi vaikų ir jaunimo
auklėjimas, evangelizacinis bei socialinis darbas. Neseniai dvi seserys kazimierietės – Julita ir Lidija – dalyvavo Čikagoje 100-ųjų Šv. Kazimiero vienuolijos
įkūrimo metinių minėjime.

Minėjimas Čikagoje
Ką tik iš tolimos kelionės sugrįžusi sesuo Julita noriai papasakojo savo
įspūdžius.
„Iš Vilniaus išskridome į Frankfurtą, o vėliau, persėdusios į kitą lėktuvą, skridome
aštuonias valandas per Atlanto vandenyną į Čikagą, – sakė sesuo Julita. – Keliavome
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ne pačia geriausia klase, tačiau ištvėrėme ir lipome trapu jau Amerikos žemėje – Čikagoje. Mus svetingai pasitiko Čikagos seserys kazimierietės, pasodino į automobilį ir
nuvežė į savo vienuolyno namus. Buvo rugsėjo 6-oji diena. Visa su Šv. Kazimiero
seserų kongregacijos šimtmečiu susijusi šventė turėjo vykti šeštadienį, rugsėjo 8-ąją. Tą
dieną Čikagos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Čikagos arkivyskupas, kardinolas Frensis Džordžas koncelebravo šv. Mišias. Homilijos metu buvo labai pabrėžtas
didžiulis motinos Marijos indėlis į Šv. Kazimiero kongregacijos įkūrimą, jos suklestėjimą
ir populiarumą tarp jaunimo, visuomenėje skleidžiant tikėjimą, lavinant jaunuomenę,
prižiūrint senelius ir ligonius.
Visos Čikagos šv. Kazimiero vienuolyno seserys (o jų beveik šimtas) davė arba
atnaujino amžinuosius įžadus. Jos su džiaugsmu ir padėka Dievui meldėsi šv. Mišių
aukoje. Vėliau ėjo seserų procesija su kryžiumi. Buvo nešama jubiliejinio šimtmečio žvakė
su įrašu: „1907–2007 metai“. Choras giedojo grigališkuosius choralus, giesmes. Vėliau
visos seserys kartu giedojo himną šv. Kazimierui. Himno žodžius parašė kunigas Stasys
Yla, muziką sukūrė A. S. Pocius. Labai įspūdingai atrodė seserys, kai jos pakilo ir,
eilute išsirikiavusios, švytinčiais veidais žvelgė į altorių. Buvo matyti visas jų dvasinis
pakilimas, didingumas pasirinkus tarnavimą Dievui, Švč. Mergelei Marijai, žmonėms.
Suskambo istorinė giesmė „Pašaukta, palaiminta“, su kuria amžinuosius įžadus davė
motina M. K. Kaupaitė. Meldėsi ir už visas mirusias seseris kazimierietes.
Po šv. Mišių pasauliečiai, rėmėjai, aktyvūs katalikai sveikino seseris kazimierietes,
su jomis bendravo. Vakare užsakytoje salėje įvyko jubiliejinis pobūvis 600–700 asmenų.
Vakaronėje koncertavo Čikagos lietuvių bendruomenės šokių kolektyvas „Suktinis“. Buvo
linksma, pakilu, šventiška. Visi turėjo progos ir pasišokti, padainuoti.
Seserys kazimierietės Čikagoje turi didelį autoritetą, yra žmonių mylimos ir gerbiamos. Jos dirba mokyklose, slaugo ligonius, senelius, triūsia parapijose, veda katechezę.
Dabar yra galimybė, kardinolui inicijavus, paskelbti motiną Mariją Kazimierą Kaupaitę Palaimintąja. Tokia graži būtų jos beatifikacijos bylos iki paskelbimo Šventąja pradžia.
Mes, viešnios iš Lietuvos, pasimeldėme su seserimi Lidija prie motinos Marijos
kapo kriptos koplyčioje, kuri yra vienuolyno teritorijoje.
Taip pat turėjome galimybę aplankyti Gamtos muziejų, planetariumą, Čikagos senamiestį su tėvu Antanu Saulaičiu, SJ, lankytis Lietuvių kultūros centre Lemonte, žavėtis Mičigano ežeru, dalyvauti įvairiuose susitikimuose, bendrauti su vietos
lietuviais.
Seserys kazimierietės Kaune įkūrė Rekolekcijų namus, rengia seminarus, minėjimus,
vaikų ir jaunimo stovyklas. Šiuo metu seserys dirba ligoninėse su neįgaliais vaikais,
šelpia vargšus ir asocialių šeimų vaikus. Tai motinos Marijos pradėtų darbų tąsa,“ –
sakė sesuo Julita.
Motinai Marijai jau pradėta beatifikacijos byla – ji paskelbta Garbingąja
Dievo Tarnaite.
2010 m. liepos 5 d. buvo įamžinta M. K. Kaupaitės gimimo vieta.
Liepos 5 d. Ramygaloje vyko nepaprastos iškilmės. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje per šv. Mišias visi dėkojo Viešpačiui už Kaupų šeimą, kuri davė Lietuvai
brandžių pašaukimų. Visi meldėsi ir už Kaupų bei Glebauskų giminės gyvuosius
ir mirusiuosius, meldė, kad motina Marija Kazimiera Kaupaitė būtų paskelbta
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Maldos prašant Garbingosios Dievo Tarnaitės M. K. Kaupaitės užtarimo
ir pagalbos sergant onkologinėmis ligomis, esant sielvartui, nelaimėms,
siekiant išsilaisvinti nuo priklausomybių ir negandų
Garbingosios Dievo Tarnaitės M. K. Kaupaitės 75-ųjų mirties metinių
minėjimas. Ramygalos kultūros centro vadovė Loreta Kubiliūnienė skaito
pranešimą. 2015 m. balandžio 17 d.
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Renginio dalyviai: Panevėžio vyskupas
Lionginas Virbalas (pirmas kairėje), Ramygalos
šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas, garbės
kanauninkas Edmundas Rinkevičius (pirmas
dešinėje), Čikagos ir Pažaislio šv. Kazimiero
seserų kongregacijos vienuolės ir kt.
Ramygalos šv. Jono Krikštytojo parapijos
vargonininkas Mantas Masiokas, naudodamas
informacines technologijas, padeda renginį
stebėti ir Čikagos vienuolyne (motiniškuose
namuose) gyvenančioms vienuolėms
kazimierietėms

Palaimintąja. Įdomu tai, kad kai buvo pastatytas paminklinis akmuo, ženklinantis Dievo tarnaitės M. K. Kaupaitės gimimo vietą, tą dieną Pažaislio vienuolės
kazimierietės gavo popiežiaus Benedikto XVI raštą, kad motinai M. K. Kaupaitei
suteiktas Garbingosios Dievo Tarnaitės titulas.
Pamaldose dalyvavo Pažãislio sesės kazimierietės ir jų kongregacijos seserys
iš Čikagos. <...> Po šv. Mišių važiavome į Gudelių kaimą, kur buvo pašventintas Lietuvos laukų rausvo atspalvio granito paminklas, įamžinantis Garbingosios
Dievo Tarnaitės tėviškę.
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papročiai, Obeliai. Kriaunos, Vilnius, 1998, p. 487–496;
V y š n i a u s k a i t ė A . Dieveniškių senieji šeimos
nebuvo aptarti, todėl straipsnio tema
papročiai, Dieveniškės, Vilnius, 1995, p. 356–371;
yra nauja ir aktuali.
Vyšniauskaitė A. Vaikų auginimas XIX a. pa
baigoje–XX a., Dubingiai, Vilnius, 1971, p. 200–207;
Tyrinėjimai ir šaltiniai. Apie PaneDaunys S. Pirties tradicinės apeigos Adutiškio
vėžio krašto gyvenimo ciklo papročius
apylinkėje, Kraštotyra, 1980, kn. 10, p. 61–64.
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(vaikų auklėjimą ir auginimą, giminystės reikšmę šeimoje, vestuvių papročius,
liaudies etiketą, tikėjimus, susijusius su šeimos šventėmis) atskirais aspektais buvo
užsiminta trijose monografijose – „Raguva“, „Upytė“, „Uliūnai“.2 Rengiant šį
straipsnį buvo remtasi minėtų monografijų tyrinėtojų surinkta etnografine medžiaga,
šeimos papročių tyrinėjimais. Iš jų reikėtų išskirti keletą darbų. Vaikų auginimą
ir auklėjimą Upytės apylinkėse XIX a. pab.–XX a. pr. detaliai yra aptarusi savo
straipsnyje Marija Kuzmienė3, XX a. pr. Ėriškių apylinkės valstiečių vestuvių struktūrą ir papročių ypatumus atskleidė Viktoras Radzevičius4, XIX a. pab.–XX a. pr.
liaudies etiketą, susijusį su ėriškiečių šeimos papročiais, tyrinėjo Olga Zaurienė5,
į liaudies medicinos akušerines priemones savo straipsnyje gilinosi Regina Gucevičiūtė6. Uliūnų monografijoje pateikta vertinga šio krašto etnografinė medžiaga,
susijusi su gimtuvių, vestuvių ir laidotuvių papročiais.7 Ši medžiaga straipsnyje
naudojama kaip vienas iš šaltinių, padedančių nustatyti senuosius ne tik Uliūnų,
bet ir Ramygalos apylinkių papročius.
Tyrimų rezultatai. Tyrimui pateikėjai buvo atrinkti pagal lokalinę teritoriją: gimusieji, gyvenę, santuokos būdu atsikėlę į Ramygalos apylinkes. Taip pat respondentai
apklausti pagal vyresnio amžiaus žmonių bei gerai informuotų pateikėjų grupes. Iš
viso tyrime dalyvavo 28 pateikėjai, iš kurių 23 moterys ir 5 vyrai, gimusieji nuo
1894 m. iki 1941 metų. Absoliučią daugumą apklaustųjų sudarė katalikai. Apklausa
vyko 1985 m., 1988–1990 m., 1994 m., 2000 m., 2008 m. ir 2011–2012 m. Ramygalos
apylinkėje, Panevėžio rajone. Individualiose ekspedicijose etnografinė medžiaga rinkta
Ramygalos mieste, Bãrklainių, ¨riškių, Jotãinių, Kairiÿ, Kalnìlių, Katinÿ, Uli¿nų,
Žaibgalõs kaimuose, Dirvonų vienkiemyje, taip pat užrašyta etnografinė medžiaga
iš Ramygalos apylinkių išeivių, šiuo metu gyvenančių Panevėžyje ir Kaune.
Apie XIX a. pab. papročius respondentai pateikė savo tėvų ir senelių prisiminimus, todėl šio laikotarpio informacija labai fragmentiška. Tyrimo metu geriausiai
užfiksuoti XX a. IV–V dešimtmečio gyvenimo ciklo papročiai, kuriuose atsispindi
pateikėjų jaunystės patirtis. Juose yra išlikusių tradicinių gimtuvių, krikštynų ir vestuvių papročių elementų. Pokario laikotarpio gyvenimo ciklo papročiuose jau galima
įžvelgti skirtingų etnografinių regionų papročių niveliacijos procesus, tam tikras inovacijas, susijusias su sovietmečio gyventojų kolektyvizacija ir kaimo–miesto migracija.

Vestuvių papročiai
XIX a. pabaigoje–XX a. viduryje vestuvių ciklą sudarė piršlybos, vestuvių
šventė ir atlankai, arba sugrįžtuvės (pirmą sekmadienį pas jaunosios tėvus, antrą –
pas jaunojo). XX a. antrojoje pusėje
piršlybos, kaip sudėtinė vestuvių dalis, 2 Upytė, ats. red. N. Vėlius, Vilnius, 1986; Uliūnai:
pamažu pradėjo nykti ir šimtmečio pamonografija, sud. B. Ulys, Vilnius, 1993; Raguva,
baigoje visai išnyko. Sugrįžtuvės XX a. 3 sud. R. Samavičius, Vilnius, 2001.
Kuzmienė M. Vaikų auginimas ir auklėjimas XIX a.
pabaigoje taip pat beveik išnyko, išpabaigoje–XX a. pradžioje, Upytė, 1986, p. 86–94.
4
Radzevičius V. Vestuvių papročiai XX a. pradžioje,
skyrus atskirus atvejus, tačiau antroji
Upytė, p. 100–105.
šventės dalis – vestuvės – išliko stabili 5 Zaurienė O. Liaudies etiketas XIX a. pabaigoje–
XX a. pradžioje, Upytė, p. 94–100.
per visą tyrimo laikotarpį.
6
Gucevičiūtė R. Liaudies medicina, Upytė, p. 107–116.
Ir piršlybų, ir vestuvių tradicinis 7 Šeimos papročiai, Uliūnai: monografija, sud. B. Ulys,
laikas buvo mėsėdis, t. y. laikas nuo
Vilnius, 1993, p. 282–294.
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Kalėdų iki Užgavėnių. Vestuves paprastai keldavo žiemą – nuo Trijų karalių iki
Užgavėnių. Jei mergina tais metais (nuo Kalėdų iki gavėnios) neištekėdavo, tai
sakydavo, kad „ant rugienių šiaudų atliko“ (liko senmerge). Visada vestuves keldavo per pilnatį, kad jaunavedžių gyvenimas būtų pilnas ir jiems nieko netrūktų.
Ramygalos apylinkėse vedybiniam gyvenimui pradedama ruoštis dar prieš
santuoką. Šiose vietovėse būta įvairių prietarų ir tikėjimų, susijusių su gyvenimu
šeimoje. Pavyzdžiui, norint nuspėti, kas šeimoje vadovaus, per Santuokos Sakramentą reikia atlikti veiksmus, susijusius su similine magija: „Kai šliūbą ima, jaunoji
turi taikyti. Jei pirma pastatys koją ant slenksčio ir dar koją užmins, tai bus jos viršus.“8
Vedybų partnerio pasirinkimas. Vedybų pirmaeiliškumo principas galiojo
visoje Lietuvoje, tad Ramygalos apylinkėse jis nebuvo išimtis. Pirmiausia tėvai
stengdavosi ištekinti vyriausiąją dukrą, todėl ją piršdavo pirmą, tačiau jei jaunikiui
jaunesnioji patikdavo, pasitaikydavo ir išimčių. Apie vyresnio amžiaus merginą
Ramygalos apylinkėse buvo sakoma: „Žali barščė – ne patrovu, senu mergu – ne
zabovu.“9 Panašiai apibūdinamas ir vyresnio amžiaus vyras. Butk¿nų kaime vyravo
posakis: „Geriau su jaunu, gražiu akmenuose gulėt, negu su senu pūkuose gulėt.“10
Nepaisant minėtų posakių, pabrėžiančių asmenines simpatijas bei meilės
kriterijų, visgi svarbiausias vedybų motyvas XIX a. pab.–XX a. pr. buvo ekonominė ir socialinė išrinktojo padėtis. Turtingos merginos, kurios turėjo pasogos,
pinigų, greit ištekėdavo. Dažnai jaunikis vesdavo ne iš meilės, bet norėdamas iš
žmonos pinigų skolas išsimokėti. Žmonės sakydavo: „Kad ir šleiva, kad ir kreiva,
bet turtinga.“ Iš Uliūnų kaimo kilusi pateikėja patvirtina minėtą teiginį: „Seniau
eidavo piršliai. Atveždavo kokį glituotą senį, apvesdina ir vaikus gimdo, ir gyvena, ir
užtenka tos meilės.“11
Ramygalos apylinkės merginos, norėdamos gauti gerą vyrą, stengdavosi
savo santuokinį gyvenimą nulemti tam tikrais išankstiniais veiksmais: melsdavosi
prie Marijos, važiuodavo į Krìkenavą, Šíluvą, atlikdavo prie Marijos altoriaus
pasižadėjimus.12
Visoje Lietuvoje drausta tuoktis giminaičiams. Šį draudimą patvirtina tikėjimas, užrašytas Kučiÿ kaime: „Jeigu apsiveda giminės, tai jiems nesiseka, Dievas
baudžia – gyvuliai krint.“
Piršlybos. Piršliai skubėdavo pas merginas atvykti mėsėdžio laikotarpiu, kad
spėtų iki Užgavėnių iškelti vestuves. Jei nespėdavo iki to laiko, vestuves nukeldavo
po Velykų. Piršliais važiuodavo piršlys su jaunikiu. Piršlybų diena būda- 8 Šeimos papročiai, užr. R. Račiūnaitė, Uliūnai:
monografija, sud. B. Ulys, Vilnius, 1993, p. 284.
vo ketvirtadienis, rečiau – šeštadienis.
9
Uliūnai: monografija, p. 309. Užr. A. Ulys, 1953–
Paprastai piršlys būdavo pažįstamas
1954 m. Kučių k., Ramygalos apyl.
jaunosios šeimai, tačiau jaunikis – ne 10 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 38. Inf. K. KerulytėKuodienė, gim. 1912 m. Butkūnų k., Velykų par.,
visada. Supiršdavo į porą net ir visai
Panevėžio apskr. Užr. R . R a č i ū n a i t ė 1994 m.
nepažįstamus žmones. Jei tėvams paKatinų k., Panevėžio r.
11
VDU
ER, f. 1, b. 19, p. 35. Inf. A. O. Budavitikdavo piršliai, tai kviesdavo juos į
čienė, gim. 1932 m. Uliūnų k., Panevėžio apskr.
trobą, sodindavo už stalo, padėdavo
Užr. R. Račiūnaitė-Paužuolienė 2011 m. Panevėžyje.
užkandos: sūrio, dešros, rūkyto kum- 12 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 11. Inf. Z. Kreivytė-Kiškūnienė, gim. 1929 m. Kalnelių k., Uliūnų par.,
pio. Prasidėdavo piršlio melagio kalba
Panevėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Uliūnuose, Panevėžio r.
ir derybos dėl pasogos. Pateikėja iš Kal1227

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

nìlių kaimo prisiminė, kad seniau derėdavo pasogą kaip karvę.13 Piršlys papasakodavo apie jaunikį, tardavosi dėl pasogos su jaunosios tėvais, kol sutardavo.
Pateikėjų teigimu, pasoga seniau būdavo 3–4 tūkstančiai litų. Taip pat tėvai iš
gyvulių duodavo karvę ar arklį.
Supiršęs jaunuosius, piršlys ant stalo statydavo atsivežtą butelį, kurį kartu
su jaunosios šeima išgerdavo. Susitarus dėl pasogos ir kraičio, būdavo sakoma:
„Jau sugėrė, bus vestuvės“. Po sutartuvių jaunosios tėvai, kartais ir ji pati su tėvais
ar broliu, važiuodavo žvalguose – apžiūrėti būsimo jaunikio namus ir ūkį. Jei
jaunosios šeimai patikdavo jaunikio ūkis, tai sutardavo vestuvių laiką ir visas
šventės detales, pavyzdžiui, kas bus kviečiamas į vestuves.
Kvietimas į vestuves. Į vestuvių šventę kviesdavo jaunoji ir jos tėvai.
Kaimynai buvo kviečiami likus keletui dienų ligi vestuvių, o giminaičiai – prieš
savaitę ir daugiau. Į svočias prašydavo pati jaunoji ir jos tėvai prieš dvi tris
savaites.14 Atvykdami į vestuves, pakviesti kaimynai ir giminaičiai atveždavo jauniesiems dovanų: savo darbo staltiesių, lovatiesių, rankšluosčių. Moterys taip pat
atsiveždavo maisto produktų: iškeptą žąsį, antį, šaltienos, dešrų, kumpio, sūrio,
pyragą su razinomis, vadinamąją babką, kitų skanėstų.
Kadangi kaime būdavo daug jaunimo, todėl visų sukviesti į vestuves nebuvo įmanoma. Jaunimui pas artimiausius kaimynus ar vieną iš pamergių buvo
rengiami šokiai, vadinamas paveselys. Daugiausia čia linksmindavosi nekviestas
jaunimas, nors ateidavo pasišokti ir pamergės su pabroliais. Dažnai iš vestuvių
kiemo čia būdavo atnešamas alaus ąsotis jaunimui pavaišinti.15
Užsakai. Sutarus dėl vestuvių, jaunieji paduodavo užsakus. Jaunosios ir
jaunikio parapijose klebonas tris sekmadienius iš eilės per pamokslą skelbdavo
užsakus, t. y. pranešdavo jaunųjų vardus ir pavardes, paskelbdavo apie jų ketinimą tuoktis. Jei jaunikis būdavo turtingas, turėdavo pinigų, tai galėdavo išpirkti
indėlį, kad užsakų neskelbtų.
Pasirengimas vestuvėms. Vestuvių dienos išvakarėse darydavo mergvakarį
(„devičvakarį“), per kurį susirinkdavo jaunosios draugės ir pindavo vainikus.
Vyresnioji pamergė vadovavo vestuvių pasirengimo darbams. Jaunojo pusėje taip
pat pindavo vainiką, kurį jaunikis turėjo įteikti jaunajai.
Prieš vestuves jaunieji susiprašydavo vestuvių pulką, jaunoji pasikviesdavo
pamerges ir svočią, jaunikis – pabrolius, piršlį ir muzikantus. Taip pat į vestuves
jaunieji kviesdavo savo draugus, giminaičius, kaimynus.
Vestuvėms vaišes ruošdavo abi pusės: papjaudavo kiaulę, naminių paukščių, pasidarydavo miežių alaus. Stiprus miežinis alus, vadinamas pirmokas, buvo
skirtas vyrams, antrokas – silpnesnis ir
saldesnis – moterims.16
13
VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 11. Inf. Z. Kreivytė-KišJaunųjų sodas. Per vestuves dakūnienė, gim. 1929 m. Kalnelių k., Uliūnų par.,
rydavo jaunųjų sodą. Pateikėja ArdaiPanevėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Uliūtienė iš Liubartÿ kaimo pasakojo, kad 14 nuose, Panevėžio r.
Zaurienė O. Liaudies etiketas XIX a. pabaigoje–
seniau sodą darydavo ne iš šiaudų, bet
XX a. pradžioje, Upytė, p. 97.
iš eglišakių ar iš įvairių žolynų. Žiemą 15 Zaurienė O. Liaudies etiketas..., p. 97.
16
VDU ER, f. 1, b. 19, p. 38. Inf. K. Račiūnas,
paprastai sodą gamindavo iš eglišakių,
gim. 1938 m. Uliūnų k., Uliūnų par., Panevėžio vls.
pakabindavo kokį lopšiuką, į jį įdėdavo
Užr. R. Račiūnaitė-Paužuolienė 2012 m. Kaune.
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mažą suvystytą lėlytę. Vasarą sodą pindavo iš įvairių žolynų, pakabindavo morką,
svogūną.17 Sodas simbolizavo jaunavedžių gyvenimo pilnatvę, todėl buvo puošiamas
daiktais, kad jų netrūktų vedybiniam gyvenimui. Bãrklainių kaime per vestuves
sodus, t. y. eglutes ar iš šiaudų pintas žvakides, kabindavo prie lubų. Pastarieji
buvo puošiami margaspalviais popieriniais kaspinais, sausainiais ir saldainiais.18
Kučiÿ kaime, susirinkusios į jaunosios namus, pamergės darydavo įvairių
formų sodus: vieni buvo mažesni, kiti didesni. Mažesnius sodus pakabindavo kampuose, didžiausią ir puošniausią sodą, papuoštą paukščiukais, – per vidurį stalo.19
Kai vestuvių pulkas išvažiuodavo į bažnyčią, tada šeimininkės, laukdamos svečių,
paruošdavo sodą, pakabindavo jį virš jaunųjų stalo, kurį jauniesiems reikėdavo išsipirkti buteliu vyno ar degtinės ir saldumynais. Sugrįžęs iš sutuoktuvių bažnyčioje
jaunųjų pulkas visada rasdavo stalą užsėstą, jį reikėdavo iš persirengėlių išsipirkti.
Jaunikio palyda. XX a. pradžioje prieš jungtuves jaunikis su savo palyda
vykdavo į jaunosios namus. Jį išleisti visada ateidavo giminės ir kaimynai, kurie
aukodavo į piršlio ant stalo padėtą lėkštutę tam tikrą sumą pinigų. Šie pinigai
buvo skirti vainikėliui, botagui ir jaunosios vartams išpirkti. Po šių apeigų tėvai
palaimindavo sūnų ir išleisdavo pas jaunąją.
Vainiko įteikimo jaunamartei apeigos. Jaunikis jaunosios namuose įteikdavo
jaunamartei rūtų vainiką. Vyresnysis pabrolys vainikėlį padėdavo ant lėkštutės,
uždengtos nosine, po kuria būdavo įdėta pinigų. Įteikdamas jį vyresniajai pamergei, jis pasakydavo: „Prašom priimti šį rūtų vainikėlį nuo Jono Onai.“ Pamergė,
pakėlusi nosinaitę, išsiimdavo pinigus, vainikėlį prisegdavo jaunajai, o ant lėkštutės
uždėdavo savo nosinaitę ir grąžindavo pabroliui.20
XIX a. pab.–XX a. pr. Ramygalos apylinkėse įteikiant vainiką buvo sakoma
vainiko įteikimo oracija. Pavyzdžiui, iš Onos Urbonienės iš Påpiškių kaimo buvo
užrašyta tokia oracija:
„Siunčiu rūtų vainikėlį, Pelecko Vladas. Prašom priimti vainiką nuo Pelecko Vlado. Žalias
rūtų vainikėlis, jaunų sesulių sėtas, dar jaunesnių ravėtas, jaunų sesulių skintas, dar jaunesnių
pintas, ant aukso žiedelio voliotas, šilko siūlu vyniotas, per laukelį vežtas – vėjelio neužgautas, per kiemelį neštas – žmonių neapkalbėtas, per girelę vežtas – paukščių neapčiulbėtas.“21
Atsisveikinimas su tėvais. Jaunieji, prieš išvykdami į bažnyčią Santuokos Sakramento, atsisveikindavo su
jaunosios tėvais. XIX a. pab.–XX a. pr.
jaunoji su jaunikiu atsiklaupdavo ant
kilimėlio („gunelės“) prieš sėdinčius ant
suolo tėvus, pabučiuodavo jiems veidą,
rankas, kelius. Tėvai juos palaimindavo.
Po to jaunoji atsisveikindavo su giminaičiais ir kaimynais.22 XX a. pabaigoje
atsisveikinimo apeigos patyrė tam tikrų
pokyčių – jaunieji tėvams bučiuodavo
tik į veidą.

Uliūnai: monografija, p. 290. Papasakojo V. Kalibatas
iš Kučių k. Užr. D. Snicoriūtė 1991 m. Ramygalos apyl.
18
Vilkienė-Gaušaitė P. Barklainių kaimo darbai ir
šventės, Uliūnai: monografija, p. 221.
19
Uliūnai: monografija, p. 291. Papasakojo Ardaitienė
iš Liubartų k. Užr. D. Snicoriūtė 1991 m. Ramygalos apyl.
20
Radzevičius V. Vestuvių papročiai XX a. pradžioje,
Upytė, p. 102.
21
Tautosakos kūriniai, parengė N. Vėlius, Upytė,
p. 221.
22
VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 50–51. Inf. O. VilkonytėKrištopaitienė, gim. 1909 m. Kairių k., Velykų par.,
Velžio vls. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Katinų k.,
Panevėžio r.
17
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Vargonininko Petro Gritėno, gim. 1900 m. Sokelių k., ir Marijonos Mažeikaitės, gim. 1909 m.
Ėriškų k., vestuvės Ėriškių kaime. Pirmoje eilėje (iš kairės) sėdi: jaunosios broliai Vytautas
Mažeika ir Povilas Mažeika (Ėriškių šaulių kuopos vadas), trečia – jaunosios pusseserė Kastutė
Drąsutytė, ketvirta – jaunosios sesuo Rozalija Mažeikaitė, Ramygalos dūdų orkestras; antroje
eilėje sėdi: jaunosios tėvai – Kotryna Drąsutytė ir Zigmas Mažeika, trečia – jaunojo sesuo
Pranė Gritėnaitė, jaunavedžiai – Marijona Mažeikaitė ir Petras Gritėnas, šeštas – jaunojo
tėvas Jonas Gritėnas su antrąja žmona; trečioje eilėje stovi: jaunosios sesuo Ada Mažeikaitė
(mokytoja), šešta – svočia Drąsutienė, septintas – piršlys Karka (muzikos mokytojas), aštuntas –
jaunosios dėdė Karolis Drąsutis, devinta – jaunosios teta Agnieška Mažeikaitė, dešimta –
Anelė Mažeikaitė; ketvirtos eilės centre stovi Mažeikaitė-Balčikonienė ir jos vyras Balčikonis.
1928 m. Fotografas nežinomas. Iš Rasos Račiūnaitės albumo

Jaunųjų sutikimas. Sugrįžusius jaunavedžius po Santuokos Sakramento
pasitikdavo tėvai su duona, druska ir dviem alaus stiklinaitėmis, papuoštomis
rūtomis. Kai vestuvių pulkas grįždavo iš vestuvių, kaimynai užtverdavo vartus.
Ypač sugrįžtančių vestuvininkų laukdavo kaimo vaikai, kurie kaimo gale, prie
vartų, reikalaudavo vestuvininkų išpirkos – saldainių. Namuose svečiai taip pat
užkeldavo kiemo vartus. Broliai turėdavo pavaišinti vartų sargus gėrimu, o moteris – saldainiais.23 Vyresnės kaimo moterys jaunavedžius apiberdavo grūdais
ir apsiausdavo kailiniais, tokiais veiksmais siekdamos užtikrinti jų santuokinio
gyvenimo vaisingumą ir turtingumą.
Vestuvės. Iš bažnyčios pulkas paprastai važiuodavo į svočios namus arba pas
jaunąją ir tik po to – į jaunikio namus. Vestuvių šventė užsitęsdavo ilgiau, todėl dažnai ją švęsdavo visą savaitę. Iš pradžių
būdavo vaišės pas jaunąją, kitą dieną ar 23 Radzevičius V. Vestuvių papročiai XX a. pradžioje,
Upytė, p. 102.
po poros dienų važiuodavo pas jaunikį.
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Kalnelių kaimo senbuvė prisiminė, kad vestuvės jų kaime prasidėdavo antradienį
pas jaunąją. Vaišės būdavo dvi tris dienas. Paskui vestuvių pulkas važiuodavo pas
jaunikį ir ten dvi tris dienas būdavo.24 Vestuvių pulkas apeidavo visas pamerges. Pas
vyriausiąją pamergę vykdavo pietūs, kitą dieną – pas kitą pamergę, ir taip iki galo.
Vestuvių linksmybės prasidėdavo šokiais ir žaidimais. Per vestuves buvo paprotys
grobti jaunąją ir pamerges. Jas turėdavo išsipirkti pabroliai degtine ir saldainiais.
Piršlys ir svočia vestuvėse buvo laikomi svarbiausiais asmenimis – vestuvių
tėvu ir motina, kurie vadovavo vestuvėms, todėl be jų negalėjo vykti šventė. Svočia
padėdavo jaunajai per vestuves: buvo rengiami svočios pietūs ar vakarienė, netgi
savo namuose svočia stalus paruošdavo. Jei tarp vestuvininkų nebūdavo svočios,
tai pamergės tėvas jaunimo neįleisdavo į namus. Jauniesiems vykstant į bažnyčią,
jaunoji turėjo sėdėti su svočia, o jaunikis – su piršliu, skirtinguose vežimuose.
Kviesliai. XIX a. pab.–XX a. viduryje svarbūs vestuvių dalyviai buvo kviesliai. Jie atvykdavo į jaunamartės namus kviesti svečių į jaunikio pusę. Kviesliai
būdavo pasipuošę skrybėlėmis, iš šiaudų pintomis karūnomis, su dideliais iš šiaudų nupintais kardais ir diržais. Jie „atrodydavo labai karingi, atsiveždavo pyragų ir
dalindavo svečiams, kviesdami visą vestuvę vykti pas jaunikį.“25 Kviesliai savo arklius
išpuošdavo kaspinais („stučkomis“), barškučiais ir blizgučiais. Jaunoji ant kiekvieno
kvieslio arklio turėdavo užrišti rankšluosčius. Jei atvažiuodavo du vežimai, tai
turėjo užrišti keturis rankšluosčius. Kviesliai jaunosios namuose vogdavo viską, kas
tik po ranka papuldavo (indus, vištas, žąsis, kalakutus, telyčias, namų apyvokos
daiktus). Šeimininkai, sužinoję, kad kviesliai atvažiuoja, stengdavosi viską paslėpti, užrakinti tvartus nuo nepageidaujamų vagių. Pavogtuosius daiktus kraitvežiai
atiduodavo jauniesiems kartu su atvežtu kraičiu jaunikio namuose.
Persirengėliai. Ramygalos apylinkėse tiriamuoju laikotarpiu per vestuves
buvo populiarūs persirengėliai (jaunavedžiai, čigonai, daktarai, budeliai, jūreiviai),
kurie krėtė įvairius pokštus, rengė teatralizuotus vaidinimus. Pavyzdžiui, jei vienas
iš vestuvininkų suserga, tai gydytojas tuoj pat pribėgęs įbeda adatą, nuo kurios
kaip mat ligonis sugyja. Vaistininkas ar gydytojas atsiveža vaistų – kokio nors
spirito, kurį duoda paragauti visiems vestuvių šventės dalyviams.
Jaunosios kraičio išvežimas. Jaunosios kraitį į vyro namus išveždavo antrąją vestuvių dieną, prieš jauniesiems išvykstant į jaunikio pusę. Kraitį veždavo
kviesliai – kraitvežiai, atvykę iš jaunojo pusės. ¨riškių apylinkėse kraitį iš jaunosios motinos turėjo išsipirkti vyresnysis pabrolys, o vietą klėtyje jaunojo pusėje –
jaunosios pabroliai, kurie kraitį lydėdavo.26 Barklainių kaime jaunosios seserys,
draugės ar šiaip kaimynės susėsdavo
ant kraičių skrynios ir neleisdavo jos 24 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 11. Inf. Z. Kreivytė-Kiškūnienė, gim. 1929 m. Kalnelių k., Uliūnų par.,
išvežti, kol joms neduodavo išpirkos –
Panevėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Uliū27
saldainių ar vyno.
nuose, Panevėžio r.
Pirmoji naktis būdavo jaunojo 25 Vilkienė-Gaušaitė P. Barklainių kaimo darbai ir
klėtyje. Rytą, muzikantams grojant mar- 26 šventės, Uliūnai: monografija, p. 221–222.
Radzevičius V. Vestuvių papročiai XX a. pradžioje,
šą, visi svečiai eidavo kelti jaunųjų.
Upytė, p. 103.
Anyta atnešdavo vandens nusiprausti. 27 Vilkienė-Gaušaitė P. Barklainių kaimo darbai ir
šventės. Uliūnai: monografija, p. 222.
Kas nors iš svečių kartais padėdavo 28 Radzevičius V. Vestuvių papročiai XX a. pradžioje,
medinį grėblį „galvai susišukuoti“.28
Upytė, Vilnius, p. 104.
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Antroji vestuvių diena. Antrąją vestuvių dieną vėl vykdavo linksmybės su
dainomis ir šokiais, buvo apdainuojami svočia ir piršlys, pabroliai ir pamergės,
kurios nešdavo ant stalo savo atsivežtus tortus. Antrą dieną vėl buvo gaudomos
pamergės, vagiama, išvežama geldoje nebereikalinga svočia.
Antrąją vestuvių dieną jaunajai užrišdavo skarelę, anyta marčiai įteikdavo
samtį, kočėlą, kačergą, šluotą, šaukštus – kas reikalinga „prie gaspadinystės“. Taigi
anyta į jaunosios rankas atiduodavo visą „gaspadinystę“.
Marčios dovanos. Baigiantis vestuvėms, buvo dalijamos marčios dovanos.
Uliūnų kaimo senbuvis Konstantinas Ulys, gim. 1901 m., prisiminė, kad jo jaunystėje marti per vestuves išdalydavo daug dovanų. Atvykusi į vyro namus,
ji pakabindavo stuomenis ar rankšluosčius („abrūsus“) prie šulinio, išdėliodavo
juos ant akėčių, prie visų trobų. Jaunamartė prie durų pakabindavo rankšluostį.
Visoms pamergėms ir pabroliams ji įteikdavo dovanas, bet pirmiausia – piršliui
ant kaklo užkabindavo rankšluostį. Taip pat neužmiršdavo ir muzikantų.29 Jaunoji
anytai dovanodavo skarelę, suknią, vyro tėvui – baltinius, vilnonių siūlų juostą
užjuosdavo. Gavus dovanas, su jomis buvo šokama, sukamasi. Kai jaunoji įteikdavo dovaną anytai, tai piršlys ją pašokdindavo.
Ramygalos apylinkėse XX a. pirmojoje pusėje dar buvo išlikęs apeiginis
vestuvių šokis, kurį pradėdavo piršlys. Pirmiausia piršlys išvesdavo šokti uošvienę
ir po šokio ją perduodavo žentui, kuris uošvienę pašokdindavo. Taip pat piršlys
išvesdavo šokti jaunąją ir pašokdinęs perduodavo uošviui.30 Minėtų apeiginių šokių
tikslas – suvesti į porą skirtingų giminių atstovus, sutvirtinti ryšius tarp nuotakos
ir jaunikio pusės, viešai pripažinti šių šeimų giminystę.
Piršlio korimas. Vestuvių pabaigoje kardavo piršlį. Pirmiausia perskaitydavo
raštą apie piršlio nusikaltimus ir melagystę, dėl kurių jis baudžiamas ir nuteisiamas pakarti. Pro aukštinio skylę buvo nuleidžiama virvė su užmegzta kilpa. Kiti
budeliai tuoj užnerdavo virvę piršliui per juosmenį. Buvo inscenizuojama piršlio
korimo scena: perskaitomas jo mirties nuosprendis, iš kurio paskutinę minutę jį
išpirkdavo svočia ir jaunoji. Pastaroji jį išvaduodavo, uždėdama ant kaklo rankšluostį ar stuomenį. Vietoj piršlio pakardavo prikimštą šiaudų baidyklę, o išvaduotas
piršlys visus kviesdavo prie stalo ir vaišindavo.
Svočios išvežimas. Vestuvių šventės pabaigą simbolizavo svočios išvežimo
apeigos. Svočią įkeldavo į geldą ar kokius ratelius ir išveždavo kaip nereikalingą,
nes ji jau atliko savo pareigą. Vaikų būrys ją sekdavo iš paskos.
Sugrįžtuvės. Vestuvių apeigų ciklą užbaigdavo sugrąžtai, kurie vyko praėjus
savaitei po vestuvių jaunosios tėvų namuose, dviem savaitėms – jaunojo tėvonijoje. Sugrąžtai – paskutinė vestuvių dalis, egzistavusi iki XX a. vidurio, pokariu
pamažu pradėjo nykti.
Aptarti vestuvių papročiai, apimantys laiko tarpą nuo jaunuolių pa29
Uliūnai: monografija, p. 290. Papasakojo K. Ulys,
sirengimo santuokiniam gyvenimui iki
gim. 1901 m. Uliūnų k. Užr. D. Snicoriūtė 1991 m.
sugrįžtuvių, liudija racionalų ir atsaUliūnų k., Ramygalos apyl.
30
VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 8. Inf. A. Repečkiekingą kaimo žmonių požiūrį į šeimą,
nė, gim. 1911 m. Uliūnų k. Velžio vls., Panevėliaudies išmintį ir žinias, perduodamas
žio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Uliūnuose,
Panevėžio r.
iš kartos į kartą.
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Gimtuvių papročiai
Gimtuvių papročiai bene labiausiai iš visų gyvenimo ciklo papročių susiję su
moters fiziologiniais reiškiniais, kurie tradicinėje kultūroje laikyti paslaptyje. Apie
juos užsimenama netiesioginiu būdu – metaforomis ir frazeologizmais. Geriausiai
juos atspindi kaimo žmonių kalboje vartojamos sąvokos, susijusios su reprodukcinėmis moters galiomis: pastojimu, nėštumu, gimdymu, žindymo nutraukimu.
Nėštumo laikotarpis. Apie vieną svarbiausių moters fiziologinių reiškinių –
nėštumą – tradicinėje kultūroje užsimenama netiesiogiai: tam tikromis užuominomis,
išreikštomis eufemizmais ir frazeologizmais. Įvairiose Aukštaitijos vietovėse besilaukiančios kūdikio moters būsena įvardyta skirtingai: „šalnos pakąsta“, „kojas pašalusi“31,
„vilko kųsta“ (Kurklių apyl.)32, „bitės įgelta“ (nėščia mergina – Panevėžys)33, „drūta“
(Pabiržės apyl.)34. Minėtas fiziologinis reiškinys įvardijamas ir veiksmažodžiais:
„pučias“, „udroja“, „ūžia“, „jau moteriškė užmezgė“35. Dažnai tokia moteris vadinta
„palaimintoje būsenoje“, „sunkumoje“. Apie minėtą moters būseną liudijo fiziologiniai
jos kūno pokyčiai – pasikeitusi veido spalva, padidėję akių vyzdžiai. Paprastai iš
veido moterys atpažindavo, kad ji „jau nebe viena vaikšto“. Ramygalos apylinkėse
manyta, kad jei besilaukiančios veidas dėmėtas, tai gims mergaitė, jei lygus, tai
berniukas. Aukštaitijos moterys apie būsimo kūdikio lytį spręsdavo iš motinos pilvo
formos: „Jei pilvas smailas – bus mergaitė, jei pilvas apvalas – berniukas“36; „Jei nėščiosios pilvas kyšojo iš po krūtinės – gims mergaitė, jei pilvas kaip kapšiukas – berniukas“.37
Nėštumo laikotarpis etninėje lietuvių kultūroje buvo skiriamas į dvi dalis
ir turėjo skirtingus pavadinimus: pirmoji nėštumo pusė vadinta ,,negyvąja puse“,
antroji, kai vaisius motinos įsčiose
pradėdavo judėti, vadintas – „gyvąja 31
Paukštytė R. Gimtuvės ir krikštynos Lietuvos kaimo
puse“38, „artigalėj“, ,,prieš tą valandą“39.
gyvenime, Vilnius, 1999, p. 38.
Aukštaitės moterys perspėdavo, kad 32 Račiūnaitė R. Relics of Totemism in the Lithua
nians Customs of Life Cycle: End of the 19th–Middle
besilaukiančioji ypač turėjo saugotis
of the 20th Centuries, Ethnic Culture: Traditions and
40
„iki pusės, kol vaikui sudėjimas eina“ ,
Innovations, Kaunas, 2004, p. 272.
33
Paulauskas
J. Frazeologijos žodynas, Vilnius, 2001,
t. y. pirmoje nėštumo pusėje.
p. 104.
Ramygalos apylinkėse, kaip ir 34 VDU ER, f. 1, b. 19, p. 9. Inf. E. Margienė (Četvergytė), gim. 1912 m. Papilyje, Pabiržės vls., Biržų apskr.
visoje Lietuvoje, nėštumo laikotarpiu
Užr. R. Račiūnaitė 1996 m. Pasvaliečių k., Biržų r.
moteris turėjo laikytis tam tikrų drau- 35 VDU ER, f. 1, b. 19, p. 34. Inf. P. Jurėnienė,
gim. 1929 m. Pasvaliečių k., Biržų aps. Užr. R. Radimų: neapkalbėti, niekuo nesistebėti,
nesiskolinti, iš nieko nesijuokti, nes 36 čiūnaitė 1996 m. Papilyje, Biržų r.
VDU ER, f. 1, b. 19, p. 9. Inf. E. Margienė (Čemanyta, kad „vaikui kris“, nevogti, nes
tvergytė), gim. 1929 m. Pasvaliečių k., Pabiržės vls.,
Biržų apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1996 m. Pasvalieužaugęs vaikas taps vagimi, neiti pro
čių k., Biržų r.
svilinamą kiaulę, nes kūdikis šeriuotas 37 VDU ER, f. 1, b. 18-2, p. 1. Inf. V. Bučelienė
(Skorkaitė), gim. 1930 m. Bališkių k., Ignalinos vls.
bus, neužsidengti burnos, jeigu nemaGyvena Vidiškėse, Ignalinos r. Užr. R. Račiūnaitė
lonus kvapas, nes vaikas turės blogą
1993 m. Vidiškėse, Ignalinos r.
kvapą burnoje, nelįsti per tvorą, bet eiti 38 Dulaitienė-Glemžaitė E. Kupiškėnų senovė: Etnopro vartus, kad virkštelė neužsivyniotų, 39 grafija ir tautosaka, Vilnius, 1958, p. 394.
Balys J. Vaikystė ir vedybos..., p. 16.
nežiūrėti pakreipus akis ar per plyšį – 40 VDU ER, f. 1, b. 7, p. 49. Inf. E. Lukoševičienė (Baravykaitė), gim. 1917 m. Bučionių k., Gegužinės par.,
žvairas vaikas bus, pamačius gaisrą,
Kaišiadorių vls. Nuo 1917 m. gyvena Kunigiškių k.,
nesigriebti už veido, nes kūdikiui ant
Skarulių par., Jonavos vls. Užr. R. Račiūnaitė 1995 m.
Skaruliuose, Jonavos r.
veido dėmė liks. Visi šie draudimai,
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susiję su similine magija, turėjo vieną tikslą – apsaugoti kūdikį nuo nepageidaujamo aplinkos poveikio, išsaugoti jo fizinę ir psichinę sveikatą.
Kita grupė draudimų siejosi su krikščioniška pasaulėžiūra, draudžiančia
šventadieniais dirbti. Žmonės pasakojo, kad viena moteris iš Ramygalos apylinkių sekmadienį kirto kumpį ir vaikas gimė su perskelta lūpa. Vyresnės moterys
perspėdavo besilaukiančiąją: „Jei šventą dieną miltus sijoji – tai vaiko akys lakstys“.41
Taigi tiek racionalūs, saugantys kūdikio sveikatą, tiek ir iracionalūs draudimai
turėjo vieną tikslą – apsaugoti vaiką nuo įvairių ligų ir apsigimimų.
Gimdymo laikotarpis. Specialaus pasirengimo gimdymo laikotarpiui nebuvo.
Besilaukiančioji iki paskutinės nėštumo dienos dirbo įvairius namų ruošos darbus.
Kaip pasakojo Uliūnų kaimo senbuvė, „Būdava ganykloj vaiką pastveri i parsinešu
namo. Dabar ligoninės reiki. O teip kvartukan vaiką susidedu i parsinešu namo.“42
Tradicinėje lietuvių kultūroje gimdymui apibūdinti vartotos tam tikros simbolinės formulės, išreikštos frazeologizmais: „krosnis sugriuvo“, „šeimininkė subyrėjo“43,
„pečius sugriuvo“, „pečių suardė“, „puodai pabiro“44, „puodus razdaužė“. Krosnies semantika tautosakoje buvo siejama su moters genitalijomis ar gimda. Šią semantinę
reikšmę padeda atskleisti frazeologizmas „pečių kūrenti“, t. y. negražiai, kelius
pastačius sėdėti ar gulėti.
Gimdyvė, kaip ir nėščioji, nebuvo vadinama tiesiogiai. Jai įvardyti buvo
vartojami įvairūs sinonimai. Dar XIX a. Mažojoje Lietuvoje gimdyvė vadinta šešiauninke.45 Šis terminas susijęs su liaudies tikėjimu, kad šešias savaites po gimdymo
moteris yra nešvari ir pavojinga aplinkai. Aukštaitijoje gimdyvė vadinta palaginės
(Liškiava) ar palagninkės, radnykės (Tverečius)46, gimdykės (Salako apyl.)47 terminais.
Tradicinėje kultūroje gimdyvei pavadinti buvo vartojami ir eufemizmai,
t. y. tabuistiniais sumetimais vengiamų žodžių pakaitalai. XIX a. pab.–XX a. pr.
Aukštaitijoje žinomi zoomorfiniai gimdyvės pavadinimai – vilkas ir meška. Šiais
eufemizmais Adutiškio apylinkėse (Švenčionių r.) vadindavo pirmą kartą po gimdymo atėjusią į pirtį maudytis moterį. Pamačiusios ateinančią į priepirtį gimdyvę,
moterys imdavo šaukti: „Moterys, išeikite, nes meška ateina“ (Svilionys); „Vilkas ateina!“ (Jakeliai, Kėriškės).48 Visos pirtyje
esančios moterys išbėgdavo į priepirtį
41
Šeimos papročiai, užr. R. Račiūnaitė, Uliūnai:
gimdyvės pasitikti, o jaunos netekėjumonografija, sud. B. Ulys, Vilnius, 1993, p. 284.
sios merginos turėjo palikti pirtį. Šis 42 Šeimos papročiai, užr. D. S n i c o r i ū t ė , Uliūnai:
paprotys susijęs su „gimdyvės nešvaru- 43 monografija, sud. B. Ulys, Vilnius, 1993, p. 282.
Dundulienė P. Senieji lietuvių šeimos papročiai,
mu“ ir kenksmingumu augmenijai ir
Vilnius, 2002, p. 65.
44
Paulauskas J. Frazeologijos žodynas, Vilnius, 2001,
žmonėms.
p. 507, 508, 551.
Kaimo pribuvėjos atliekamų ap- 45 Gizevijus E. Kai kurie dar prieš keletą dešimtmečių
buvę lietuvininkų gimtuvių ir krikštynų papročiai,
eigų simbolika. Nuo fiziologinio gimLietuvininkai: apie Vakarų Lietuvą ir jos gyventojus
dymo proceso bei gimtuvių papročių
devynioliktajame amžiuje, Vilnius, 1970, p. 142.
neatsiejama pribuvėjos veikla, kuria bus 46 Balys J. Vaikystė ir vedybos..., p. 30–31.
47
VDU ER, f. 1, b. 12, apr. 5, p. 10. Inf. A. Čičelienė
aptarnauta per jos atliekamų veiksmų
(Kavoliukaitė), g. 1915 m. Tarlokiškio k., Salako vls.,
simbolines reikšmes. Pagrindinė jos
Zarasų apskr. Dabar gyvena Daugėliškyje, Ignalinos r. Užr. R. Račiūnaitė 1989 m. Daugėliškyje,
funkcija buvo sėkmingai priimti kūdikį
Ignalinos r.
ir pagelbėti gimdyvei gimdymo metu 48 Daunys S. Pirties tradicinės apeigos Adutiškio
apylinkėje, Kraštotyra, Vilnius, 1980, p. 61.
bei po jo. Pribuvėjos veiklą gimtuvių
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papročiuose lydėjo apeigos, kurias galima suskirstyti į tam tikras grupes: kūdikio
priėmimas, atskyrimas ir gimdymo palengvinimas, kūdikio pirmasis prausimas,
prausiamo vandens ir placentos slėpimas, pranešimas tėvui bei kitiems šeimos
nariams, pogimdyminė kūdikio bei motinos priežiūra, naminis krikštas.
Ramygalos apylinkėse kūdikius priimančios moterys vadintos „bobutėmis“.
Beveik kiekviename kaime iki XX a. penkto dešimtmečio buvo „bobučių“, kurios
eidavo „gaudyti“ vaikų. Ramygalos apylinkės Uliūnų kaime kūdikius priimdavo
Kiškūnienė, kuri gyveno miške, taip pat Rečiūnienė, Kalnìliuose – Pranciška Labanauskienė (Kučytė), Klementienė, Kučiuosê vaikų „žvejoti“ eidavo jos motina
Kučienė, Bernadiktienė, o Butk¿nų kaime – Kerulienė. ¨riškių apylinkėse buvo
patyrusių priėmėjų – V. Kriaučiūnienė, A. Pazukienė, A. Nefienė. Pastaroji buvo
„pagavusi“ apie 200 kūdikių. Paprastai pribuvėjos buvo neturtingos, vyresnio amžiaus, pačios gimdžiusios ir išauginusios nemažą būrį savo vaikų. Tik tokiomis
moterimis žmonės pasitikėjo ir kviesdavo į namus „pečiui sugriuvus“. Šį amatą
dažniausiai moterys išmokdavo „pačios iš savęs“ arba viena iš kitos.
Ypatingas dėmesys buvo kreipiamas į švarą.
„Eidama prie gimdyvės, priėmėja švariai apsivilkdavo, užsirišdavo švarią prijuostę, nusikarpydavo nagus, du kartus su muilu nusiplaudavo rankas, patiesdavo gimdyvei švarią
paklodę.“49
Pribuvėjos pasiimti kūdikį ruošdavosi iš anksto. Vasarą prisirinkdavo ir prisidžiovindavo žolelių, kurių atsinešdavo pas kūdikio besilaukiančiąją. Ramygalos
apylinkėse prieš gimdymą ir po jo gimdyvę girdydavo ramunėlių, kraujažolių
arbata, po gimdymo atnešdavo šaltą pūslę gimdyvei prie vidurių pridėti, kad nenukraujuotų.50 Norėdama paskatinti ilgiau užsitęsusį gimdymą, priėmėja šildydavo
gimdyvės kojas, naudojo juodųjų rugių sėklų, medetkų arbatą, duodavo šaukštelį
medaus, gimdyvę pavedžiodavo, po liemeniu padėdavo voliuką.51
Gimus kūdikiui, bobutė kūdikio virkštelę perrišdavo lininiu ar vilnoniu siūlu
per du tris pirštus nuo pilvuko, po to ją nukirpdavo ir palikdavo nudžiūti. Kūdikį
prausdavo geldoje šiltu vandeniu. Ramygalos apylinkėse sakyta, kad visus šeimos
vaikus reikia prausti toje pačioje geldoje ir krikštyti tais pačiais marškinėliais, kad
tarp vaikų būtų didesnė meilė. Pasak Raukštónių kaimo gyventojų, „jei visus vaikus
pakrikštysi tais pačiais marškinėliais, tai vaikai vienas kitą mylės“.52 Ant virkštelės dėdavo
sausą drobinį audeklą, kartais jį suvilgydavo arbata. Virkštelei pūliuojant, ant jos
dėdavo ramunėlių arba motinos pieno kompresus. Jei vaikas gimdavo pridusęs,
iš karto virkštelės nenukirpdavo. Kad
atsigautų, sūpuodavo, sušerdavo ranka,
49
Gucevičiūtė R. Liaudies medicina, Upytė, Vilnius,
pašlakstydavo šaltu vandeniu.53
1986, p. 115.
Po gimdymo bobutė placentą su- 50 Šeimos papročiai, užr. R. Račiūnaitė, Uliūnai:
sukdavo į švarų drobinį audeklą ir 51 monografija, sud. B. Ulys, Vilnius, 1993, p. 285.
Gucevičiūtė R. Liaudies medicina, Upytė, Vilnius,
užkasdavo į žemę kamaroje po girnomis
1986, p. 115.
52
Uliūnai: monografija, p. 281. Papasakojo O. Maroar po namo pamatais.
zaitė, gim. 1918 m. Raukštonių k., Ramygalos vls.
Pribuvėjos globa lydėjo gimdyUžr. R. Račiūnaitė 1989 m.
vę ir po vaikelio pasirodymo. Jei po 53 Gucevičiūtė R. Liaudies medicina..., p. 116.
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gimdymo prasidėdavo gimdos uždegimas, dideli strėnų skausmai, ji gimdyvę girdydavo ramunėlių, kraujažolių, „čistažolės“, medetkų arbata. Jei gimdyvės kraujas
buvo nusilpęs, tai pribuvėjos patardavo gerti veršiuko (teliuko) kraujo arba pusę
stiklinės grietinės ir žalią kiaušinį.54 Po gimdymo bobutė gimdyvei apvyniodavo
rankšluostį, suverždavo vidurius, kad neliktų didelio pilvo. Keltis gimdyvei leisdavo
po trijų, septynių dienų. Po gimdymo pribuvėja dar pasilikdavo prie gimdyvės
keletą dienų arba kasdien visą savaitę ateidavo padėti motinai, nuprausdavo kūdikį, patardavo, kaip jį maitinti ir prižiūrėti.
Kūdikį bobutė priimdavo ant naminių lininių skarų, nuplaudavo medinėje geldelėje, kurioje maudė visus tos pačios šeimos vaikus. Kaip krikščionišką
apsaugos priemonę bobutė naudojo švęstą vandenį bei kryžiaus ženklą. Tik ką
gimusį kūdikį ir vandenį, kuriuo prausdavo naujagimį, pirmiausia peržegnodavo.
Tikėta, kad naujagimį reikia tuoj peržegnoti, kai jis ateina į pasaulį. 55 Tik ką
gimus kūdikiui, bobutė surišdavo virkštelę, jį numaudydavo, suvystydavo ir iš
karto duodavo motinai ir tėvui pabučiuoti, peržegnoti, kad tėvai kūdikį pamiltų.56
Uliūnų kaime vyravo tikėjimas, kad jei neduosi tėvui vaiko pabučiuot, tai jis gali
vaiko atsižadėti.57 Bobutė šeimos vaikams paaiškindavo, kad jie sulaukė svečio ar
viešnios, ir jiems taip pat leisdavo peržegnoti naujagimį.58
Dažnai pribuvėjoms tekdavo atlikti dvasininko funkciją, t. y. pakrikštyti silpną kūdikį vandeniu. Pirmųjų prausynų ir krikšto iš vandens apeigose pribuvėjai
teko tarpininkės vaidmuo. Pirmųjų prausynų apeigose pribuvėja pristato kūdikį
šeimai, o krikščioniškuoju krikštu įveda jį į krikščionių bendruomenę.
Kaimo priėmėjos buvo ne tik geros savo amato žinovės, bet ir puikios psichologės, kurioms dažniausiai pasisekdavo nulemti net kūdikio ateitį ar jo likimą.
Pagal vaiko išvaizdą arba gimimo datą jos galėdavo atspėti kūdikio profesiją.
Pavyzdžiui, jei galvoje įžiūrėdavo kryželį, tai spėdavo, kad jis bus kunigas. Jei
berniukas gimdavo Vasario 16-ąją, tai jam pranašaudavo karininko profesiją.59
Kartais netgi galėdavo pasakyti, kad jos priimta mergaitė ,,vyro nematys”, t. y.
liks netekėjusi.
Bobutei už atliekamas paslaugas 54 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 37. Inf. K. Kuodienė
(Kerulytė), gim. 1912 m. Butkūnų k., Velykių par.,
šeima atsilygindavo dovanomis arba
Panevėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m.
maisto produktais – padovanodavo stuo- 55 VDU
ER, f. 1, b. 2-1, p. 37. Inf. K. Kuodienė (Kemenį, rankšluostį, nupirkdavo skarelę,
rulytė), gim. 1912 m. Butkūnų k.
56
VDU ER, f. 1, b. 4, p. 84. Inf. M. Kruopienė (Lauragaišį įteikdavo. Po kūdikio priėmimo
kagalytė), gim. 1910 m. Jotainių k., Ramygalos vls.,
bobutę tėvas pavaišindavo, pastatydavo
Panevėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė ir D. Račiūnienė
1994 m. Jotainių k., Panevėžio r.
butelį, duodavo išgerti stikliuką.
57
VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 3. Inf. A. Repečkienė,
Gimdyvės lankymo papročiai
gim. 1911 m. Uliūnų k., Velžio vls., Panevėžio apskr.
Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Uliūnuose; VDU ER,
Aukštaitijoje vadinti įvairiai: apgėlai
f. 1, b. 4, p. 84. Inf. M. Kruopienė (Laukagalytė),
(Ignalinos, Zarasų r.), radynos (Ignagim. 1910 m. Jotainių k., Ramygalos vls., Panevėlinos apyl.), palankynos (Biržų apyl.).
žio apskr. Užr. 1994 m. Jotainių k., Panevėžio r.
58
VDU
ER, f. 1, b. 2-1, p. 30. Inf. U. Jokūbkienė,
Minėti papročiai susiję su gana uždara
gim. 1908 m. Rygoje, gyvena Uliūnų k. Užr. R. Rakaimo moterų bendruomenės kultūra.
čiūnaitė 1994 m. Uliūnuose.
Gimdyvė pogimdyminiu laikotarpiu tu- 59 VDU ER, f. 1, b. 4, p. 69. Inf. M. Adomaitienė
(Peleckaitė), gim. 1909 m. Barklainių k., Panevėrėjo būti griežtai apibrėžtoje erdvėje –
žio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Barklainių k.,
Panevėžio r.
savo namuose ir tik ištekėjusių moterų
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bendrijoje, tad ir teisę ją lankyti turėjo tik šios socialinės bendrijos narės, pačios
gimdžiusios ir išgyvenusios perėjimo į naują statusą laikotarpį. Gimdyvės lankymo
ritualu kaimynės ir giminaitės atliko funkciją tarpininkių, padedančių gimdyvei
pereiti iš ligtolinės būsenos į naują motinystės tarpsnį, o susilaukusiai pirmojo kūdikio jaunamartei dar ir būti įtrauktai į jos, kaip marčios, kaimo moterų bendriją.
XX a. pradžioje Ramygalos apylinkėse kaimynės, giminaitės, draugės eidavo
gimdyvės lankyti po savaitės ar anksčiau, atnešdavo vaikui kraitelį – vystyklų,
baltinukus, atrėždavo išdėvėtos drobės. XIX a. pab.–XX a. vid. aukštaitės į palankynas nešdavo ir maisto produktų: virtinių, žirnienių blynų, kiaušinienės, leistinių
kukuliukų (kleckų), sūrio, sviesto, pyrago, ragaišio, sausainių, medaus, viščiukų,
vasarą – uogų. Pateikėjų iš Barklainių kaimo teigimu, kūdikį lankant reikėjo nors
degtukų dėžutę ar muilo gabaliuką padovanoti, kad vaikas turėtų dalią, būtų
laimingas, turtingas.
Artimiausios kaimynės ir draugės ateidavo po savaitės ar kelių dienų pažiūrėti
vaiko, tačiau ne visos motinos norėdavo jį rodyti. Dažniausiai iki krikštynų vaikas
svetimiems nebuvo rodomas. Jaunos, netekėjusios merginos neidavo gimdyvės lankyti, nes galėjo būti pajuoktos. Jei svetimas vyras atsitiktinai ateidavo į kiemą, tai
bobutė nutraukdavo jam kepurę, kurią reikėdavo išsipirkti. Ypač vaiką saugodavo
nuo „blogų akių“, svetimiems nerodydavo mėnesį ar net ilgiau. Jei kaime būdavo
žmonių su „blogomis akimis“, stengdavosi vaiko tokiam žmogui nerodyti tol, kol
jis nepakrikštytas. Ramygalos apylinkėse ypač bobutė drausdavo žiūrėti į kūdikį.
Ji sakydavo: „Nežiūrėkit, nudyvisit mano anūkį. Užaugs ir pamatysit.“60
Nužiūrėtą vaiką gydydavo liaudies medicinos priemonėmis – per Verbas
šventintais kadagiais. Kaimo žmonės žinojo įvairių apsaugos priemonių nuo tokių akių. Jei blogos akys nužiūrėdavo gyvulį, tai į vandenį įdėdavo anglį, tuo
vandeniu sugirdydavo gyvulį, ir jis atsitaisydavo. Aprūkydavo per Sekmines,
Devintines švęstomis žolėmis arba per Verbą pašventintu kadagiu. Uliūnų kaimo
senbuvė pasakojo:
„Nusinešiau mergaitę pas M. Justę. Ji pasižiūrėjo į tą mergaitę ir pasakė: „Oi kokia graži
ta mergaitė“. Parsinešiau ją namo, ta mergaitė visą naktį klykia.
Mano mama sako:
– Paimk kačergą, padegink kačergos galą ir parūkyk mergaitę. Apeik aplink lovytę
ir parūkyk.
Kačergos kotas medinis, o galas geležinis. Medinį galą padeginau, ir pasitaisė.
Niekada nesidyvyk. Nesakyk:
– Oi, koks gražus... Labai kenkia...“61
Tame pačiame kaime žinotas ir
kitas gydymo būdas: „Reikia paimti vandens, nuo smakriuko [vaiką] į viršų prausti,
paskui su padalkomis į viršų nušluostyti.“62
Įvedybos – tai išskirtinis ištekėjusių moterų ritualas, atliekamas tiek
kaimo moterų bendruomenės, tiek Ka

60
61

2

Šeimos papročiai, žr. R. Račiūnaitė, Uliūnai, p. 285.
VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 4. Inf. A. Repečkienė,
gim. 1911 m. Uliūnų k., Velžio vls., Panevėžio apskr.
Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Uliūnuose, Panevėžio r.
VDU ER, f. 1, b. 4, p. 83. Inf. J. Kuodis, gim. 1911 m.
Dirvonų vnk., Velžio vls., Panevėžio apskr. Užr.
R. Račiūnaitė 1994 m. Uliūnų k., Panevėžio r.
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talikų bažnyčios apeigose. XIX a. pab.–XX a. septintame dešimtmetyje visoje
Lietuvoje egzistavusį moters įvesdinimo į bažnyčią paprotį galima įvardyti kaip
vieną iš Bažnyčios tradicijos ir liaudies religingumo sinkretizmo apraiškų. Tradicinėje kultūroje gimdyvė po gimdymo 40 dienų neturėjo teisės eiti į bažnyčią,
nes laikyta ,,nešvaria”. Dėl šios priežasties jos neleido prie maisto ir prie žmonių.
Ramygalos apylinkėse vyravo tikėjimas, kad net vystyklų negalima gimdyvei lauke
džiauti, „kol nenueini bažnyčion įsipravodyt“.63 Toje pačioje apylinkėje moterys eidavo
įsivesdinti po 40 dienų, 6 savaičių ar net po dviejų mėnesių.64
Praėjus šešioms savaitėms po gimdymo, kūdikio motina eidavo į pirtį nusimaudyti ir tik tada galėjo sekmadienį būti įvesdinta į bažnyčią. Per įvedybas
gimdyvė ateidavo į zakristiją, kur kunigas ją pasitikdavo, paduodavo jai stulą ir
įvesdavo uždegta žvake į bažnyčią. Kunigas nuvesdavo ją prie altoriaus, pašlakstydavo, perskaitydavo specialias maldas, užtikrinančias laimingą motinystę. Po šių
apeigų moteris atlikdavo išpažintį ir priimdavo šv. Komuniją.
Įvesdinimo paprotys Aukštaitijoje buvo išlikęs iki XX a. šeštojo–septintojo
dešimtmečio. Panašus moters įvesdinimo paprotys Ramygalos apylinkėse egzistavo
ne tik po gimdymo, bet ir po jungtuvių, kai moteris pirmą kartą po Santuokos
Sakramento įžengdavo į bažnyčią. Įvedybų apeigos po vestuvių nebūdavo tokios
iškilmingos kaip per įvesdinimą po gimdymo, nes jos vyko be žvakės. Aptartos
įvedybų apeigos panašios visoje Lietuvoje, todėl lokalinių aukštaičių papročių
elementų nepastebėta.
Pasitaikydavo atvejų, kad moterys, atėjusios į bažnyčią įsivesdinti, kartu
atsinešdavo ir kūdikį. Pateikėja, gimusi 1937 m. Mîežiškių kaime, papasakojo, kad
jos mama ją dar kūdikį nunešė paaukoti Marijai į Miežiškių bažnyčią prie Marijos
altoriaus, kur stovėjo Marijos statula. Pateikėja prisiminė, kad kiek paaugusi ji vis
žiūrėdavo į Marijos statulą ir norėdavo būti viskuo panaši į Mariją.65
Krikštynos. Krikštynos laikytos suaugusiųjų žmonių švente, todėl jaunimas
joje paprastai nedalyvaudavo. Krikštynas ir vestuves keldavo per pilnatį. Gavėnios ir advento metu niekas krikštynų nešventė, nes tai buvo pasninko laikas,
netinkamas pasilinksminimams.
Kūmų parinkimas. Į kūmus kviesdavo artimiausius giminaičius ir kaimynus,
dažniausiai vedusius žmones. Jei kūma buvo jauna, netekėjusi mergina, tai ją kvietė
būti berniuko krikštamote, nes tikėta, kad tuomet ji greičiau ištekės. Vengta tokią
merginą kviesti mergaitės krikštamote, nes tokiu atveju – kūma liks ,,ant rugienių
šiaudų“. Kūmais buvo renkami dori,
rimti, gero būdo, ne girtuokliai, gražiai 63 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 29–30. Inf. U. Jokūbkienė,
gim. 1908 m. Rygoje, gyvena Uliūnų k. Užr. R. Rasugyvenantys, nes manyta, kad vaikai
čiūnaitė 1994 m. Uliūnuose.
kūmomis seka. Seniau krikšto tėvus labai 64 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 49. Inf. O. Krištopaitienė
(Vilkonytė), gim. 1909 m. Kairių k., Velykių par.,
gerbė, juos vadino antraisiais tėvais. RaVelžio vls. Gyvena Katinų k., Panevėžio r.
mygalos apylinkėse sakyta: „Kūmai lygūs
Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Katinų k., Panevėžio r.
su gimine.“ Anot pateikėjos Zitos Kiškū- 65 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 28. Inf. D. Gritėnaitė,
gim. 1937 m. Miežiškių k., Panevėžio apskr. Užr.
nienės, „svarbiausia, kad kūmai būtų tikinR. Račiūnaitė 2008 m. Kaune.
tys. Didžiulė nuodėmė, kad netikintys“.66 66 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 10. Inf. Z. Kiškūnienė
(Kreivytė), gim. 1929 m. Kalnelių k., Uliūnų par.,
Krikšto tėvų svarbiausios pareigos – būti
Panevėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Uliūnų k., Panevėžio r.
vaiko globėjais po tėvų mirties.
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Manyta, kad kūmų elgesys per krikštynas gali nulemti vaiko ateitį. Todėl
ir kūdikio besilaukiančioji, ir kūmai turėjo laikytis tam tikrų draudimų. Krikštynose jie turėjo sėdėti arti vienas kito, susiglaudę, kad nebūtų vaiko reti dantys,
vadinamoji švarplė. Kūmai sėdėdavo krikštasuolėje – pagal langą, garbingiausioje
vietoje, kur kabėdavo kryžius. Per krikštynas kūmai buvo apdainuojami:
Kūmas kūmą mylėjo,
Per laukelį lydėjo,
Lydėjo lydėjo,
Lydėdamas įdėjo.67
Kūm(a)s kūmą mylėjo,
Per laukelį lydėjo.
Galu lauką sustoja,
Per veidelį suploja.68

Kitame variante dainuojama: „per pilvelį suploja“.
Kalnelių kaime, Uli¿nų parapijoje, teko užrašyti retą liaudies tikėjimą, neužfiksuotą ankstesnių tyrinėtojų, kuris turėtų sulaukti giminystės tyrinėtojų dėmesio.
Kalnelių kaimo senbuvė Z. Kiškūnienė (Kreivytė) šį tikėjimą yra girdėjusi iš savo
tėvo Karolio Kreivio, kilusio iš Kalnelių kaimo (Uliūnų apyl.). Pagal šį tikėjimą,
du tos pačios šeimos vaikai (broliai, seserys ar brolis ir sesuo) negali krikštyti
vienas kito vaikų. Anot pateikėjos, „Brolis brolio vaikų negali krikštyti, negali susikryžiuoti. Jei vieną brolio vaiką jis krikštija, tai gerai, bet kitas brolis negali prašyti to
paties brolio būti kūmu savo vaikams.“69 Minėto prietaro motyvas – tikėjimas, kad
vienas iš pakrikštytų vaikų gali mirti.
Pateikėja papasakojo atsitikimą, kuris įvyko jos tėvų šeimoje:
„Tetė pyko, kai jo prašė būti kūmu savo brolio vaikui. Tetės brolis krikštijo savo brolio
dukrą. Tetė sakė, kad negerai krikštyti, kai susikryžiuoja brolio ir sesers, ar brolio ir
brolio, sesers ir sesers vaikų krikštai.
Tetė nuėjo kūmuos, nes jam priekaištavo, kad jis tiki prietarais. Po kiek laiko ta
mergaitė paskendo dvaro sodžialkoj. Ji plaukiojo laiveliu su dvaro panelėmis ir paskendo.
Tada visi pradėjo tikėt, kad negalima krikštyti broliui sesers ir sesei brolio vaikų, nes gali
mirti vienas iš krikšto vaikų.“70
VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 39. Inf. K. Kuodienė
(Kerulytė), gim. 1912 m. Butkūnų k., Velykių par.,
Panevėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Katinų k., Panevėžio r.
68
Šeimos papročiai, užr. R. Račiūnaitė, Uliūnai:
monografija, p. 286.
69
VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 10, Inf. Z. Kiškūnienė
(Kreivytė), gim. 1929 m. Kalnelių k., Uliūnų par.,
Panevėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Uliūnų k., Panevėžio r.
70
VDU ER, f. 1, b. 19, p. 36. Inf. Z. Kiškūnienė
(Kreivytė), gim. 1929 m. Kalnelių k., Uliūnų par.,
Panevėžio apskr. Užr. R. Paužuolienė (Račiūnaitė)
2011 m. Panevėžyje.
67

Papasakota šeimos istorija sustiprina minėto tikėjimo motyvaciją, skatinančią pateikėjos šeimos artimuosius
toliau laikytis šio tikėjimo.
Vardų parinkimas. XX a. pr. Ramygalos apylinkėse pirmam vaikui duodavo tėvo vardą, o kitiems parinkdavo
pagal gimimo datą – „atsineštinį“. Tarpukario Lietuvoje šiose apylinkėse buvo
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populiaru vaikams skirti du vardus – vieną krikščionišką, o kitą – tautinį, pavyzdžiui – Vytautas Petras, Marijona Gražina, Ona Birutė.
Dovanos. XIX a. pab.–XX a. pr. kūmai per krikštynas atnešdavo krikštavaikiui dovanų – porą vystyklų, vokelį padarydavo, apdovanodavo savo vaikų
išaugtiniais drabužiais, o gimdyvę – rankšluosčiu ar staltiese. XX a. viduryje
kūma kūdikiui turėdavo atnešti krikšto marškinėlius, kepurytę ir valinį. Bobutei
kūma padovanodavo muilą, kad vaiką išpraustų. Taip pat bobutei padovanodavo
skarelę, medžiagos ar iškepdavo bobą. Kūmas atnešdavo vyno, pusbutelį degtinės
ir sumokėdavo už krikšto paslaugas. Vaikai pasitikdavo iš bažnyčios grįžtančius
kūmus, kurie juos apdalindavo saldainiais.
Bobutės pareigos krikštynose. Per krikštynas motina neidavo iš namų, todėl
ją pavaduodavo bobutė. Išvežant vaiką krikštyti į bažnyčią, bobutė išnešdavo kūdikį pro duris ir perduodavo jį kūmams. Ji taip pat sutikdavo kūdikį prie durų
parvežus iš krikšto. Prieš veždami kūdikį į krikštą, kūmai turėjo iš pribuvėjos
išsipirkti vaiką, duoti jai pinigų. Kūmai sakydavo:
– Kur, baba, padėjai vaikelį? Mes norim padaryt jį kataliką. Parodyk mums.
Bobutė atsakydavo:
– Aš gaudžiau gaudžiau po balas, man reikia už tą vargą.
Pribuvėja įnešdavo vaiką į kiemą ir paduodavo jį kūmams. Bobutė kūmai
įdėdavo į ratus dėžutę, kad parvežtų saldainių.
Tikėta, kad parvežus iš krikšto reikia kuo greičiau kūdikiui kojas atleisti,
kad greičiau vaikščiotų.71
Sugrįžus iš krikšto, vykdavo teatralizuotas vaidinimas. Bobutė žiūrėdavo, ką
kūmai iš bažnyčios parvežė, t. y. katiną ar vaiką. Jei kūmai sugrįžę iš krikšto
neduodavo bobutei „dovanų“, tai bobutė pradėdavo rėkti, kad ne tą parvežė ir
reikalaudavo tikro vaiko. Iš kūmo bobutė reikalavo krikšto dokumentų antspaudo.
Kūmas uždėdavo ant krikšto metrikų buteliuką, o ant kūdikio krūtinės – pinigų;
taip jis išsipirkdavo.72
Kūmams bobutę apdovanojus, ji pašokdavo viena arba pašokdindavo šeimininką ir kūmus. Kartais pasikviesdavo muzikantą, pastatydavo savo trunką nuo
gumbo išgerti. Bobutė pakrikštytą vaiką nešiodavo, rodydavo visiems ir rinkdavo
jam pinigų krepšeliui („un terbelės“).
Per krikštynas vaikui buvo linkima viso ko geriausio: kad būtų geras, sveikas,
sąžiningas. Bobutei taip pat linkėdavo, kad būtų stipri, daugiau „pagautų“ kūdikių.
Kūmos pietūs. Sugrįžus po krikšto iš bažnyčios, pietus keldavo kūmai. Per
„kūmos pietus“ buvo vaišinamasi kūmos karvojumi, pyragu, vadinama „babka“,
dešra, kumpiu, sūriu, ragaišiu, geriamas kūmo miežinis alus ir gira. Taip pat
kūmas ant stalo pastatydavo degtinės ar vyno buteliuką.
Bobutės išvežimo apeigos. Panašiai kaip vestuvių šventę užbaigdavo svočios išvežimo apeigos, taip gimtuvių papročiuose – bobutės išvežimo ceremonija.
Krikštynų šventė baigdavosi pribuvėjos
išvežimo apeigomis. Šventės pabaigoje 71 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 4. Inf. A. Repečkienė
(Kūčytė), gim. 1911 m. Uliūnų k., Velžio vls., Panebobutę vyrai įkeldavo į geldą ir išvež
vėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Uliūnų k.,
davo. Paprastai veždavo kaimynai. KūPanevėžio r.
dikio tėvas neleisdavo bobutės išvežti, 72 Uliūnai: monografija, p. 283.
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nes sakydavo, kad gal dar prireiks jos paslaugų ateityje. Už išvežimą bobutė
atsidėkodavo pinigais.
Nujunkymas – tai dar vienas gimtuvių papročių elementas, užbaigiantis
kūdikystės laikotarpį. Ramygalos apylinkėse buvo įprasta kūdikius žindyti iki
vienų metų, tačiau būta ir išimčių. Kai kurios moterys stengėsi kūdikį žindyti net
iki dvejų trejų metų, kad ilgiau nepastotų. Nors tradicinėje kultūroje buvo įprasta
kūdikius žindyti iki metų, tačiau berniukų ir mergaičių atjunkymo laikas šiek tiek
skyrėsi. Mergaitę motina stengdavosi žindyti savaitę ilgiau nei berniuką, kad ji
būtų stipresnė gimdydama savo vaikus. Mergaitę nuo krūties stengtasi atpratinti
sekmadienį, kad ji daugiau vaikų susilauktų.73 Pagal liaudies tradiciją, motina prieš
kiekvieną kūdikio maitinimą pati persižegnodavo ir peržegnodavo savo kūdikį.74
Ne tik Ramygalos apylinkėse, bet ir visoje Lietuvoje tikėta, kad, nujunkius
kūdikį nuo krūties, negalima vėl pradėti jį žindyti, nes tada vaiko akys bus
„blogos“, („falšyvos“75, „vodlyvos“76). Jei tokios akys į gyvulį ar žmogų pažiūrės,
bus negerai.
Vaikus moterys atjunkydavo tam tikru metų laiku – paprastai vasarą ir
žiemą. Moterys sakydavo: „Kai obelys žydi, tai negalima vaiko nutraukt. Žiedai byra
ir vaikas gali nubyrėt, pienas gali nubyrėt.“77 Kai upe ledai pradeda plaukti, kai
paukščiai atskrenda ar išskrenda, tai taip pat negalima nutraukti kūdikio nuo
krūties. Taigi pavasaris ir ruduo buvo netinkamas laikas kūdikiui atjunkyti, nes
manyta, kad tokiu laiku nujunkyti vaikai bus neramūs, lėks iš namų.
Taigi gimtuvių papročių ciklas apėmė gan ilgą vienų (ar net poros) metų
laikotarpį, trukusį nuo gyvybės pradėjimo, motinos nėštumo periodo iki kūdikio
atjunkymo apeigų.

Vaikų auklėjimas ir socializacija
XIX a. pab.–XX a. vid. Ramygalos apylinkių šeimos buvo gausios. Kiekvienoje šeimoje augo pulkelis vaikų – nuo kelių iki dešimties. Pateikėjos Katrinos
Kuodienės iš Butkūnų kaimo teigimu, „Kožnam kieme buvo septyni aštuoni vaikai.
Retenybė, kad bus keturi ar penki vaikai.
Tai jau ne šeima, kad keturi vaikai.“78
73
Paukštytė R. Gimtuvės ir krikštynos Lietuvos kaimo
Kūdikį iki vienų metų prižiūrėjo
gyvenime, Vilnius, 1999, p. 36.
motina, kuri nuo vaiko neatsitraukdavo. 74 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 30. Inf. U. Jokūbkienė,
gim. 1908 m. Rygoje, gyvena Uliūnų k. Užr. R. RaNet eidamos dirbti į dvarą ar skalbti
čiūnaitė 1994 m. Uliūnuose, Panevėžio r.
žlugtą į kūdrą, moterys pasiimdavo su 75 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 3–4. Inf. A. Repečkienė
(Kūčytė), gim. 1911 m. Uliūnų k., Velžio vls., Panesavimi mažus vaikus. Dažnai motina į
vėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Uliūnų k.,
laukus išsinešdavo kūdikį su lopšiu ir
Panevėžio r.
pakabindavo jį ant beržo šakos. Vaiką 76 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 3–4. Inf. K. Kuodienė
(Kerulytė), gim. 1912 m. Butkūnų k., Velykių par.,
palikdavo tokiu atstumu, kad galėtų
Panevėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m.
išgirsti jo verksmą. Kartais palikdavo 77 VDU ER, f. 1, b. 7, p. 41. Inf. P. Butrimavičienė (Čichanavičiūtė), gim. 1910 m., Čičinų k., Kulvos par.,
kūdikį tarp gubų skaroje suvyniotą.
Jonavos vls. Gyvena Betygaloje. Užr. R. Račiūnaitė
Kūdikius vystydavo vystyklais ir
1995 m.
surišdavo valiniu – 1,5–2 metrų juosta. 78 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 42. Inf. K. Kuodienė
(Kerulytė), gim. 1912 m. Butkūnų k., Velykių par.,
Stengtasi vaiką stipriai vystyti, kad
Panevėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Katijis išaugtų tiesus. Paprastai vystydavo
nų k., Panevėžio r.
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Ūkininkų Mykolo ir Onos Račiūnų šeima iš Uliūnų kaimo. Pirmoje
eilėje sėdi tėvai: Ona Labanauskaitė-Račiūnienė, Mykolas Račiūnas;
antroje eilėje stovi vaikai: Bronislavas Vytautas, Alfonsa Ona, Anelė,
Kazimieras; trečioje eilėje – sūnūs Simas, Vytautas, Zenonas. Uliūnų k.
1957 m. M. Budavičiaus nuotr. Iš Kazimiero Račiūno albumo

kūdikį iki pusės metų. Kūdikiui nuraminti motinos naudojo įvairias priemones.
Kad kūdikis neverktų, jam duodavo čiulpti į drobinį skudurėlį įrištos susmulkintos
duonos ir cukraus. Vėliau, atsiradus pirktiniams žindukams, naminius čiulptukus
pakeitė pirktiniai.
Vaikščioti kūdikis buvo mokomas perjuosus per krūtinę rankšluostį ir prilaikant jį iš nugaros. Mokydavosi vaikščioti ir pats vaikas, įsikabinęs į lovelės
kraštą. Jei vaikai ilgiau nevaikščiojo, tai motinos naudojo įvairias priemones ligai
pašalinti. Pavyzdžiui, Kučių kaime žmonės žinojo receptą: „Kai mažas ilgai nelaksto,
reikia daryt varlių vonią, varlėm trint vaiką.“79
Po Pirmojo pasaulinio karo daug sunkumų sudarė vaikų apranga. Vaikų
drabužėlių parduotuvėse nebuvo, be to, ir patys tėvai buvo neturtingi, todėl daugiausia vaikai rengti pačios motinos išaustais čerkasiniais ir drobiniais namų darbo
drabužėliais. Pinigų nebuvo ir vaikų žaislams, taigi patys vaikai save žaidino ir
gaminosi žaislus: mergaitės - lėlytes iš skudurėlių, voverytę iš nosinės, berniukai
meistraudavo peiliuku ar kirviu. „Vaikai kepdavo iš molio bandeles, pindavo vainikus, žaisdavo slėpynių, žiedą dalindavo“80,
mušdavo ripką. Žiemą ir vasarą vai- 79 Uliūnai. Užr. A. Ulys Kučių k., Ramygalos apyl.,
kų žaidimai skyrėsi. Labiausiai vaikai 80 Panevėžio r. 1953–1954 m.
K u z m i e n ė M . Vaikų auginimas ir auklėjimas
mėgdavo žiemą važinėtis nuo kalniukų
XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje, Upytė, Vilnius,
1986, p. 91.
rogutėmis ar ant ledo čiuožti medi1242
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Ėriškių pradžios mokykla. Dešinėje, šalia kunigo, sėdi muzikos
mokytojas Karka; antroje eilėje trečia su gėlių puokšte – Rozalija
Mažeikaitė. Ėriškių k. Apie 1922 m. Fotografas nežinomas.
Iš Marijonos Gritėnienės albumo

nėmis pačiūžomis. Advento ir gavėnios metu paaugę vaikai ir paaugliai eidavo
ratelius: „Auskim, sesės, abrūsus“, „Šiaudų kūlys“, „Pasėjau žilvitį“, „Mutinyti, ko
padarė“, „Tek saulala pru girelė“.
Maždaug nuo ketverių metų amžiaus tėvai vaikus pradėdavo pratinti prie
darbo. Vesdavo vaikus dirbti kartu. Mergaites motinos mokino namų ruošos,
berniukai su tėvu eidavo į laukus dirbti ar prie gyvulių. „Vaikai eidavo su motina
daržų ravėti, atnešdavo malkų, vandens. Vasarą nešiodavo rugių pėdus, o tėvai statydavo
gubas.“81 Taigi kartu su tėvais praleistos bendro darbo valandos, tėvų pavyzdys
ugdė vaikų darbštumą, formavo augančio žmogaus pareigos jausmą.
Tėvai vaikus mokė būti jautrius ir gyvajai, ir negyvajai gamtai. Ramygalos
apylinkėje seni žmonės sakydavo: „Kregždės lizdo nelieskit, bus veidas kregždėtas“;
„Jei išdraskei lizdą, tai tavo veidas bus iškregžduotas.“82 Motinos ir močiutės vaikus
mokydavo be reikalo gėlių neskinti – galima tik pakvėpinti, medelių šakų nelaužyti; mokė lizdelių nedraskyti, paukščių kiaušinukų neimti, vabaliukų nemindyti.83
Rūpinosi tėvai ir moraliniu savo atžalų auklėjimu: mokė vaikus etiketo prie
stalo ir atvykus svečiui į namus, mokė
gerbti vyresnio amžiaus žmones, jų 81 Kuzmienė M. Vaikų auginimas..., p. 93.
82
Uliūnai... Papasakojo O. Marozaitė, gim. 1918 m.
klausyti, tinkamai į juos kreiptis, neRaukštonių k., Ramygalos vls. Užr. R. Račiūnaitė
leido jų „tujinti“, mokė gražiai kalbėti,
1989 m., p. 281.
83
VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 10. Inf. Z. Kiškūnienė (Krei
tinkamai padėkoti, gražiai pasisveikinti
vytė), gim. 1929 m. Kalnelių k., Uliūnų par., Panevėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Uliūnuose.
ir atsisveikinti.
1243

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

Tėvai šeimoje buvo autoritetas. A. Repečkienė (Kučytė) iš Uliūnų kaimo
prisiminė:
„Tetė vis mokino vaikus svetimo daikto neliest, nors ir po kojom guli. Sakydavo: neimkit,
nelieskit nė obuoliuko, kai eisit pro šalį kaimyno sodo. Todėl ir išaugom ne vagys. [...]
Tetė sakydavo: „Neklausysit manęs, tai šunies klausysit balso.“84
Šeimoje buvo ugdomas ir religinis vaikų auklėjimas. Vaikus moterys mokė:
Dievulis yra visur, viską mato ir girdi; Angelas sargas visur globoja ir vedžioja.
Ta pati pateikėja iš Uliūnų kaimo prisiminė:
„Visus vaikus suklupdo ir meldžiamės. Vakare ir rytą kiekvienas sau meldėmės. Prie
stalo tėvas atsisėda, persižegnoja ir sako: „Skalsink, Dieve“.
Vakare miegam, tėvai prikelia – nors šaukštą turi paimt. Buvo drausmė. Paskum
galėjai toliau miegot. Kai vaikai maži, tai gegužines kartu meldėmės. Eidavom į kaimo
gryčių – į gegužines. Paeiliui eidavom pas visus.“85
Butkūnų kaimo senbuvė prisiminė, kad jos vaikystėje per gegužines (mojavą)
tėvai kartu su vaikais eidavo pas kaimynus Marijos litaniją giedoti. Kaime papuošdavo Marijos altorėlį, berželių pastatydavo. Per adventą sueidavo žmonės kaime
rožinio giedoti, kiti giedodavo savo šeimoje. Per Šeštines Uliūnuose būdavo atlaidai.
Susirinkusieji į atlaidus kapuose sugieda „Visų šventųjų litaniją“, poterius sukalba.86
Vaikų bausmės. Tėvai, norėdami išugdyti pareigingą, teisingą, valingą vaiko
asmenybę, kartais naudojo įvairias ugdymo priemones: pabarimus, dvasines ir fizines
bausmes. Ne veltui liaudies išmintis bylojo: „Lenk medį, kol jaunas“, „Mylėk vaiką kaip
dūšią, krėsk kaip grūšią“. Tėvai vaikus bausdavo žabu, duodavo „beržinės košės“,
mušdavo diržu dėl įvairių nusikaltimų: jei į vyresnį žmogų kreipiesi nemandagiai, jei
iki nurodytos valandos negrįžti namo, jei kaimynai pasiskundžia dėl blogo elgesio.
Vaikų šventės. Tradicinėje kaimo kultūroje galima išskirti vaikų kultūrą
atstovaujančias šventes. Viena tokių švenčių, kurią teko užfiksuoti Ramygalos
apylinkėse, – Vaikų Kūčelės, švenčiamos Naujųjų metų išvakarėse. Paprastai suaugusieji šeimos nariai vaikams surengdavo šią šventę. Kaip prisimena Kalnelių
kaimo senbuvė Z. Kiškūnienė,
„Babūne vaikų Kūčelas pataiso. Vaikų
Kūčelas buvo Naujųjų metų išvakarėse.
Padaro vaikams stalą, liepia viso kaimo
vaikus susikviest, žvakutes, lyktoriukus užsidegam. Vaikų Kūčelas buvo vaikų šventė,
Kūčios – suaugusių šventė.“87
Kita svarbi šventė – Velykos, per
kurias vaikai laukdavo dovanų: margučių iš savo krikšto tėvų, taip pat ir iš
šeimos narių. Ramygalos apylinkėse per

VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 5. Inf. A. Repečkienė,
gim. 1911 m. Uliūnų k., Velžio vls., Panevėžio apskr.
Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Uliūnuose.
85
VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 6. Inf. A. Repečkienė,
gim. 1911 m. Uliūnų k., Velžio sen., Panevėžio apskr.
Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Uliūniuose.
86
VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 40. Inf. K. Kuodienė
(Kerulytė), gim. 1912 m. Butkūnų k., Velykių par.,
Panevėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m.
87
VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 11. Inf. Z. Kiškūnienė
(Kreivytė), gim. 1929 m. Kalnelių k., Uliūnų par.,
Panevėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Uliūnuose.
84
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Ėriškių kaimo jaunimas. Pirmoje eilėje antra sėdi Ada Mažeikaitė;
antros eilės centre – muzikos mokytojas Karka; trečios eilės centre –
Kazimiera Peleckaitė

Velykas vaikams padalindavo po kelis magučius, kuriuos jie ridendavo su kitais
kaimo vaikais. Praėjus savaitei po Velykų, buvo švenčiamos Vaikų Velykėlės, per
kurias vaikai taip pat buvo apdovanojami margučiais.
Sekminės – piemenų šventė. Iš vakaro piemenys nupindavo karvėms beržų
vainikus. Šeimininkės už tai piemenis apdovanodavo kiaušiniais, sūriu, ragaišiu.
Vakare piemenys keldavo ganykloje vaišes: kepdavo kiaušinienę ir dalydavosi
bendromis vaišėmis.
Aptartos vaikų auginimo ir auklėjimo priemonės padėjo ugdyti darbštų,
jautrų, teisingą, dorą žmogų, formuoti bendražmogiškomis ir krikščioniškomis
vertybėmis paremtą asmens pasaulėžiūrą.

Išvados
Atlikus XIX a. pabaigos–XX a. Ramygalos apylinkių šeimos papročių diachroninę analizę, pastebėta, kad XIX a. pabaigos laikotarpio informacija yra archajiškiausia, tačiau gana fragmentiška, susijusi su pateikėjų tėvų ir senelių prisiminimais. Tyrimo metu geriausiai užfiksuoti XX a. IV–V dešimtmečio gyvenimo ciklo
papročiai, kuriuose atsispindi pateikėjų jaunystės patirtis. Juose dar yra išlikusių
tradicinių gimtuvių, krikštynų ir vestuvių papročių elementų. Pokariu gyvenimo
ciklo papročiuose jau galima įžvelgti skirtingų etnografinių regionų papročių
niveliacijos procesus, tam tikras inovacijas, susijusias su sovietmečiu vykdyta
kolektyvizacija ir kaimo–miesto migracija.
Ištyrus šeimos papročių struktūrą ir jos kaitą tyrinėjamu laikotarpiu, pastebėta, kad vestuvių papročiai iki XX a. vidurio išlaikė tradicines šventės dalis
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(piršlybos, vestuvės, sugrąžtai), pokario laikotarpiu pirmoji ir trečioji dalys (piršlybos, sugrąžtai) pradėjo nykti ir šimtmečio pabaigoje beveik išnyko. Gimtuvių
papročių struktūra nepakito per visą tiriamąjį laikotarpį, nors papročių prasmė
XX a. pabaigoje daugeliui jaunesniosios kartos gyventojų tapo sunkiai paaiškinama.
Apibendrinus surinktą medžiagą, galima išskirti lokalius Ramygalos apylinkių šeimos papročių ypatumus. Gimtuvių papročių analizė atskleidė retą tikėjimą, draudžiantį krikštyti tam tikrais giminystės ryšiais susijusius asmenis (abiem
šeimos broliams, seserims ar broliui su seserimi draudžiama būti savo brolių/
seserų vaikų kūmais). Su giminystės terminologija susijęs tikėjimas ateityje turėtų
sulaukti išsamesnio tyrinėtojų dėmesio.
Vestuvių papročių analizė atskleidė lokalias Ramygalos apylinkių gyventojų
vestuvių papročių ypatybes: sveiką humorą bei sugebėjimą pasijuokti iš savęs ir
kitų, žaidybiškumą vestuvių apeigose; racionalų ir atsakingą kaimo žmonių požiūrį
į šeimą, liaudies išmintį ir žinias, perduodamas iš kartos į kartą.
Aptartos vaikų auklėjimo ir auginimo priemonės išryškino lokalias Ramygalos
apylinkių liaudies pedagogikos ir vaikų socializacijos ypatybes. Minėtos priemonės
padėjo ugdyti darbštų, jautrų, teisingą, dorą žmogų, formuoti bendražmogiškomis
ir krikščioniškomis vertybėmis paremtą asmens pasaulėžiūrą.
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Dekoratyviniai augalai
Ramygalos darželiuose ir buityje
Julija Samsonaitė
Ramygaliečių sodybas
puošia margaspalvių
gėlių darželiai.
Iš asm. archyvo

Dekoratyviniai augalai žmonių buityje pastebimi Julija Samsonaitė baltai
jau labai seniai. Jie buvo ir yra labai svarbus elemen- žydinčiuose Ramygalos obelų
tas formuojant kultūrinį kraštovaizdį. Kiekviena tauta soduose. 1953 m. pavasaris
savo kraštovaizdį kuria savaip, iš to pažįstame tautos
kultūrą, jos rūpestį ir sugebėjimą sukurti tinkamiausią
gyvenamąją aplinką.
Lietuvoje dekoratyviniai augalai (medžiai, krūmai, gėlės) mėgstami nuo seniausių laikų. Apie tai
byloja senovinės liaudies dainos (apdainuojamas rūtų
darželis ir kai kurios gėlės: rūtos, bijūnai, lelijos), margaspalviai audiniai, gėlių motyvais išmargintos kraičių
skrynios, įvairūs buities įrankiai ir namų apyvokos
daiktai, kurie dabar tapę muziejų eksponatais. Taip
pat turime užuominų apie seną ir savitą liaudies kultūros reiškinį – gėlių darželį. Su gėlių darželiu buvo
siejama visa lietuvaitės buitis: čia ji džiaugdavosi, čia
palikdavo rūpesčius ir skausmus.
Tačiau dekoratyvinės sodininkystės klausimai mažai tyrinėti, o tai daryti
labai svarbu, nes keliantis į gyvenvietes senieji darželiai baigia išnykti, galima
sakyti, visai išnyko, žmonių, galinčių papasakoti apie juos, taip pat vis mažėja.
Pirmasis raginimas aprašyti darželius pasigirdo XX a. septintajame dešimtmetyje.1
Tačiau rimčiau į tai pažiūrėta
įkūrus Lietuvos liaudies buities muziejų 1 M i l i u s M . Aprašykime darželius, Mūsų sodai,
nr. 12, 1967.
(Kaišiadórių r., Ru§šiškės), kai norėta
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gėlių darželiuose prie muziejų atkeltų regioninių (aukštaičių, žemaičių, dzūkų ir
sūduvių) sodybų. Šio muziejaus darbuotojos G. Žumbakienės iniciatyva 1987 m.
buvo paruošti du apklausos lapai – anketos su daugybe klausimų.
1-oji anketa skirta gėlių darželio aprašui. Klausimai: kurioje sodybos vietoje buvo darželis, ar jis aptvertas, kokia tvorele, kokios gėlės augo, kaip jos
susodintos, kokiose lysvelėse, ar darželyje buvo dekoratyvinių krūmų, ar buvo
koplytstulpis ar kryžius.
2-oji skirta dekoratyvinių augalų panaudojimui interjere ir papročiuose.
Klausimai: ar merkdavo gėlių kambariuose, kokiomis progomis dovanodavo gėlių,
ar naudodavo gėles ir kitus dekoratyvinius augalus per šventes, vestuvių apeigas,
laidotuves, ar dainuodavo dainas apie darželį ir gėles.
Naudodamasi tomis anketomis (paraginta mokytojo J. Ruzo) 1987 m. pakalbinau
keletą Ramôgalos miestelio ir jo apylinkių moterų. Jos mielai papasakojo apie savo
ir kitų kaimynų bei pažįstamų darželius ir dekoratyvinių augalų naudojimą buityje.
Remdamasi jų liudijimais, taip pat savo prisiminimais, šiame straipsnyje pateikiu jau
susistemintas žinias apie Ramygalos ir jos apylinkių (kaimų) XX a. pirmosios pusės
(maždaug iki 60–70 metų) žaliąjį rūbą ir dekoratyvinių augalų naudojimą buityje.
Senasis Ramygalos žaliasis rūbas. Ramygala – labai senas ir žalias miestas, įsikūręs ant nedidelės kalvos. Ankstesniais laikais jis nebuvo toks žalias kaip
dabar, tačiau tuomet jam savitą grožį teikė supanti laukinė augalija. Vakarinėje
miesto pusėje tyvuliavusiose pelkėse (kairėje pusėje Krekenavõs kelio vadinamos
Ža»čių, o dešinėje – Li¿nų balomis) ir rytinėje pusėje tekančio upelio – Upôtės
užliejamose pievose ir mažuose beržynėliuose augo daug gražių augalų, žydinčių
nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens. Čia vešėjo purienos (Caltha palustris L. – pelkinė puriena), palazdžiai (Anemone nemorosa L. – baltažiedė plukė),
šv. Petro rakteliai (Primula veris L. – pavasarinė raktažolė), potvinkiai (Trollius
europeus L. – paprastasis burbulis), gegutės varpeliai (Geum rivale L. – raudonoji
žiognagė), neužmirštuolės (Myosotis palustris L.), gaisrenos (Lychnis flos – cuculi L. – šilkažiedė gaisrena), veronikos (Veronica chamaedrys L. – paprastoji veronika),
vingiorykštės (Filipendula ulmaria L. (Maxim.) – pelkinė vingiorykštė), vėdrynai
(Ranunculus acrus L. – aitrus vėdrynas ir R. repens L. – šliaužiantysis vėdrynas),
vilkdalgiai (Iris pseudoreorus L. – geltonasis vilkdalgis), kiškio ašarėlės (Briza media L.), vilko uodegos (Typha angustifolia K. – siauralapis švendras), puplaiškiai
(Menyanthus trifoliata L. – trilapis puplaiškis), jokūbėliai (Orchis L. – gegužraibės,
dabar Lietuvoje įtrauktos į saugotinų augalų sąrašą), saulašarės (Drosera rotundifolia L. – apskritalapė saulašarė) ir daug kitų. Atlikus sausinimo darbus pelkės
išnyko, o Upytė – kadaise nemažas upelis – virto vos ne melioracijos grioveliu.
Išnyko ir dauguma čia augusių augalų.
Prieš Antrąjį pasaulinį karą miestelio pagrindinių gatvių (Dariaus ir Girėno, Panevėžio, Krekenavos ir Vadoklių) sankryžoje netaisyklingo ovalo pavidalo
aikštėje tokių želdynų kaip dabar nebuvo. Joje stovėjo didokas pastatas, jame
gyveno žydai, buvo parduotuvėlių. Vėliau, tą pastatą nugriovus (po karo), čia
buvo turgus. Manoma, kad turgūs vykdavo ir senais laikais (istoriniai šaltiniai
jau 1505 m. mini Ramygalos turgavietę su parduotuvėmis). Želdiniai čia atsirado
tik XX a. antrosios pusės pradžioje.
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Prieš bažnyčią (prieš pagrindinį įėjimą) buvo nedidelis, medine žema tvorele aptvertas darželis, kuriame žalios vejos fone stovėjo Jėzaus, nešančio kryžių,
skulptūra. Apie jį (maždaug 1930 m.) buvo pasodinti medžiai.
Dešinėje bažnyčios pusėje buvo kitas – mažesnis darželis, taip pat aptvertas
medine tvorele. Jame stovėjo Nepriklausomybės paminklas ir liaudies meistrų
darbo puošnus kryžius. Pokariu jis buvo sunaikintas. Dabar vėl atstatytas. Taip
pat atstatytas ir kryžius, tik jau nebe toks puošnus.
XX a. antrame ar trečiame dešimtmetyje (kaip rodo senos nuotraukos)
sudėtingo išplanavimo gėlynas buvo ir prieš gimnazijos rūmus. Tačiau kokios
gėlės jame augo, sunku įžiūrėti, o ir sužinoti nepavyko. Mano mokymosi laiku
(1943–1951 m.) sprendimas buvo paprastesnis. Į pastatą vedė platus takas, išklotas šaligatvio plytelėmis, o abiejose jo pusėse, žalios vejos fone, buvo įrengta po
klombą, apsodintą įvairiomis gėlėmis. Vejos pakraščiais takeliai pasivaikščiojimui
iš abiejų pusių apsodinti lanksva (Spirala media Schmidt – stačiašakė lanksva), kuri
sudarė karpomą gyvatvorę.
Gimnazijos kiemo šiaurinėje pusėje buvo nuostabus botanikos daržas. Juo
rūpinosi mokytoja Morta Jaskytė. Čia įvairūs kultūriniai ir laukiniai augalai buvo
susodinti nedidelėse lysvelėse (po 4 lysvelėje). Prie kiekvieno augalo pritvirtinta
etiketė su tiksliu pavadinimu, net ir lotynišku. Mokinys, besimokantis botanikos,
jam priskirtą lysvelę turėjo prižiūrėti, vesti užrašus (fenologinius stebėjimus), kada
jo lysvelėje augalai sužaliavo, sukrovė žiedus, pražydo ir t. t.
Tarp gimnazijos ir pradinės mokyklos pastatų augo didelis vaismedžių
sodas, apsodintas liepų (Tilia L.) gyvatvore, kuri vakarinėje pusėje sudarė alėją.
Miestelio pagrindinės gatvės buvo grįstos akmenimis. Šaligatvių pakraščiais
augo liepos (auga ir dabar, tik nebe visos išlikusios). Namus nuo šaligatvių skyrė
medinės, į viršų susmailėjusių, žaliai dažytų štakietų tvoros. Apie 1955–1960 m.,
Ramygalai jau tapus rajono centru, tvoras pakeitė karpomos gyvatvorės iš stačiašakės lanksvos ar geltonosios akacijos (Caragana arborescens Lam. – geltonžiedis
žirnmedis). Jos labai pagražino miestelį.
Ramygaliečių sodybos
Liaudies gatvėje
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Gėlių darželis ir jame auginti augalai. Prieškarinėje Ramygaloje dauguma
namų buvo mediniai (dviejų galų trobos), stovėjo vienu galu atsukti į gatvę. Prieš
namą – kiemas, kitoje kiemo pusėje – daržas. Kiekvieno namo palangėje – gėlių
darželis. Jeigu namas stovėjo toliau nuo gatvės, darželis buvo didesnis. Jo vidury
apvalus, rečiau – keturkampis gėlynas, o pakraščiais – lysvelės, vadinamos lovelėmis. Kartais gėlyną iš dviejų pusių supo pusmėnulio pavidalo lysvelės. Tačiau
jeigu namas stovėjo arti gatvės, pasitenkinta lysvele namo palangėje. Darželį nuo
kiemo skyrė žema tvorelė (kartais jos ir nebūdavo) su varteliais.
Kaime ar vienkiemyje gėlių darželis buvo didesnis ir puošnesnis – jame augo
daugiau ir įvairesnių augalų. Darželis taip pat dažniausiai buvo namo gale, prie
gatvelės (ūlyčios), vienkiemiuose kartais prieš namą abiejose prieangio pusėse ir
aptvertas dailia medine tvorele. Senuose kaimuose visa sodyba nuo gatvės buvo
atitverta statinių ar karčių tvora (trys išilginės kartys, sujungtos kuolais). Lysvelės
taip pat daugiausia buvo apvalios (Stasė Misevičienė nurodė, kad jos darželyje
buvo apvalios ir trikampės).
Gėlynų ir lysvelių pakraščiai buvo sutvirtinami akmenukais, kartais plytomis,
velėna ar apipinami žilvičio vytelėmis nuo jų pašalinus žievę. Akmenukai kelis
kartus per metus, ypač prieš atlaidus, nubaltinami kalkėmis, takeliai barstomi
geltonu smėliu.
Kai kurių sodybų darželyje ar prie
kiemo vartų stovėdavo medinis kryžius.
Darželyje daugiausia buvo auginamos mūsų klimatinėms sąlygoms
atsparios ir mažiau priežiūros reikalaujančios daugiametės gėlės, keletą ar net
keliolika metų galinčios augti vienoje
vietoje be persodinimo.
Miestelio darželiuose buvo auginama daugiamečių gėlių: rūtų (Rutha
graveoldens L. – žalioji rūta), pinavijų
(Paeonia laectifolia Pall. sin. P. albiflora –
baltažiedis ir P. officinalis L. – vaistinis
bijūnai), lelijų (Lilium candidum L. – baltoji lelija, L. tigrinum Ker. Gaul. – tigrinė – žiedai oranžiniai, išmarginti
tamsiais taškais, L. umbellatum Purch. –
skėtiškoji, oranžiniai raudonais žiedais),
pakabučių (Dicentra spectabilis DC. –
dailieji auskarėliai), čebačiukai (Aconitum
napellus L. – mėlynoji kurpelė), karkliukų
(Phlox paniculata L. – šluotelinis floksas),
dulalių, arba dobiliukų (Achillea ptarmica f. flore pleno hort. – pievinė kraujažolė,
sin. perlelis), geltonieji jurginai (Rudbecka Ramygalietė gėlių darželyje. Iš Ramygalos
laciniata L. – plunksnalapė rudbekija), sina- gimnazijos Kraštotyros muziejaus archyvo
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vadai (Aquilegia vulgaris L. – paprastasis sinavadas), ašarėlių arba konvalijų (Convallaria
majalis L. – paprastoji pakalnutė), bervinkų (Vinca minor L. – mažoji žiemė), smidrų
(Asparagus officinalis L. – vaistinis smidras), tribulkų (Allium schoenoprasum L. – laiškinis česnakas, arba tribulis), narcizų (Narcissus poeticus L. – poetinis narcizas), tulpių
(Tulleipa L.). To meto darželiuose buvo auginama senųjų vėlyvųjų, ilgai žydinčių
tulpių („Ingl scombe Yellow“ – geltonais, „Europe“ – raudonais žiedais).
Kaimo darželiuose, be čia jau išvardytų daugiamečių gėlių, dar buvo auginama: akamitų (Coaronaria coriacea Maeuch., sin. Lychnis coronaria (L.) Desr. – vainikinė gaisrena), gaisrų (Lychnis shalcedonica L. – goštautinė gaisra), lubinų (Lupinus
polyphyllus Lindl. – gausialapis lubinas), arunkų (Aruncus dioicus (Walt.) Fern., sin.
A. Sylvester Kostel, A. Vulgaris Raf. – paprastasis arunkas), raktelių (Primula veris L., sin. P. officinalis (L.) Mile. – pavasarinė raktažolė), jurginų (Dhalia cultorum
Thors; daugiausia auginti pomponiniai jurginai, čia vadinti bičkoriukais), mėtų (Mentha
spicata L. – šaltmėtė ir M. pipirita L. – pipirmėtė).
Buvo auginama ir dvimečių gėlių. Jos pirmaisiais metais išaugina tik vegetatyvinius organus, gausiai žydi antraisiais metais. Iš jų paminėtinos: šimtažiedžiai
(Bellis perennis L. f. flore pleno – daugiametė saulutės pilnavidurė forma; Lietuvoje dažnai
auginama kaip dvimetė), našlaitės (Viola Wittrochiana hort. – darželinė našlaitė), šiurpės
(Dianthus barbatus L. – šiurpinis gvazdikas; išsilaiko ir kelerius metus, bet jau žydi
nebe taip gausiai), piliarožės (Alcea rosea (L.) cav. – paprastoji piliarožė).
Neapsieita ir be vienmečių gėlių. Ypač buvo mėgstamos kvapnios gėlės:
razatėlės (Reseta odorata L. – kvapioji razeta), leukonijos (Mathiola bicornis D. C. –
dviragė leukonija), nasturtos (Tropaedum majus L. – didžioji nasturtė), žirniukai (Lathyrus
odoratus L. – kvapusis pelėžirnis). Dar buvo auginama: levažandėlių (Authirinum
majus L. – didysis žioveinis), linelių (Coreopsis tinctoria Nutt. – spalvingoji graželė),
saulažolėlių (callistephus chinensis (L.) Nees. – kininis ratilis, klaidingai vadinamas
astra), geltonųjų gvazdikų (Tagetes patula L. – gvazdikinis), zinijų (Zinnia elegaus
Jacq. – puikioji gvaizdūnė), katryčių (manau, kad tai Iberis amara L. – karčioji rudgrūdėlė), sausiukai (Helichrysum bracteatum Willd. – darželinis šlamutis), šabalbonų
(Phaseoles coceineus L. – raudonžiedės pupelės), šluotelių (Kochia scoparia (L.) Schrad. –
šluotelinė kochija).
Pasirinkimas buvo gausus, bet nebūtinai visos šios gėlės buvo auginamos
kiekviename darželyje. Pasirinkimas ir išdėstymas priklausė nuo darželio šeimininkės skonio: viename buvo auginamos vienokios gėlės, kitame kitokios, bet
būtinai kiekviename augo rūtų.
Paprastai gėlyno viduryje buvo sodinama aukštesnių gėlių: bijūnų, lelijų,
auskarėlių, pakraščiuose – žemesnių: saulučių, razetų, rūtų, laiškinių česnakų (tai
daržovinis augalas, tačiau jis anksti suželia, vėliau žydi violetiniai melsvais žiedais ir yra gana dekoratyvus). Tarpas tarp centro ir pakraščio buvo užpildomas
įvairiomis vienmetėmis gėlėmis.
Šoninėse lysvelėse ar lysvelėse prie gatvės tvoros augo šluoteliniai floksai,
lubinai, šiurpiniai gvazdikai, pievinės kraujažolės ir kitos daugiametės gėlės. Rasdavo vietos ir mėtos.
Palangėse sodindavo jurginus, piliarožes. Prieangį apsivydavo kvapieji pelėžirniai, raudonžiedės pupelės. Kiemo pusėje, prie daržo tvoros – nasturtos, plunksnalapės
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rudbekijos. Kur nors pusiau pavėsyje ar Ramygaliečių senosios sodybos ir jų darželiai.
netoli krūmų – pakalnutės ir žiemės.
Prie Kairių namo (Krekenavos g.) stovi Stasė
Nors nė viena moteris neminė- Kairytė (Mildažienė), Veronika Kairytė ir jų
jo, tačiau mano atmintyje išliko daržo motina Aleksandra Kairienė
pusėje, prie tvoros, augusios vienmetės
gėlės, ramygaliečių vadinamos bobomis (Cosmos bipinnatus Cav. – paprastoji kosmėja).
Tokį pavadinimą jos greičiausiai gavo dėl to, kad ant grakščių aukštų stiebų iškėlusios savo gražias „galveles“ – žiedus virš tvoros lyg smalsios moterėlės dairėsi į
gatvės praeivius. Jų net kasmet sėti nereikėdavo: rudenį savo sėklas išbarsčiusios,
jos pavasarį sudygdavo ir antroje vasaros pusėje sužydėdavo.
Daržo pusėje – patvoryje – būtinai augdavo vaistingųjų augalų: pelynų
(Artemisia absinthium L. – kartusis kietis, vartojamas virškinimui pagerinti ir nuo
skrandžio ligų), šalavijų (Salvia officinalis L. – vaistinis šalavijas, nuo gerklės ir
dantų skausmo), čižmų (Tannacetum vulgare L. – paprastoji bitkrėslė – nuo kepenų
ir žarnyno ligų, vaikams nuo kirminų), kaulažolių arba kaštavolų (Symphytum
officinalis L. – vaistinė taukė – nudegimams, kaulų lūžiams gydyti), medetkų (Calendula officinalis L. – vaistinė medetka – nuo gerklų, skrandžio, tulžies, kepenų ir
dar daug kitų ligų).
Darželyje, prie gyvenamojo namo kampo, apsaugai nuo vėjo buvo sodinama jazminų (Philladelphus coronarius L. – darželinis jazminas) ar alyvų (Syringa
vulgaris L. – paprastoji alyva) krūmas. Kur nors prie takelio, prie prieangio ar prie
šulinio – diemedis (Artemisia abrotanum L.). Vėlesniu laiku kai kuriose sodybose
galima buvo rasti ir vieną kitą krūmelį radastų (Rosa rugosa Thunb. – raukšlėtalapio
erškėčio pilnavidurė forma baltais ar raudonais žiedais).
Sodyboje prie vartų augo vienas kitas medis, dažniausiai: beržas (Betula
pendula Roth. sin. B. Verrucosa Elork. – karpotasis beržas), klevas (Acer pseudoplatanus L. – platanalapis klevas), kaštonas (Aesculus hippocastanum L. – paprastasis kaštonas) ar uosis (Fraxinus exelsior L. – paprastasis uosis). Rečiau – šermukšnis (Sorbus
aucoparia L. – paprastasis šermukšnis) ar ūksuso medis (Rhutyphina L. – rūgštusis
žagrenis). Kaimo sodybose dar puikuodavosi ąžuolas (Quercus robur L. – paprastasis
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ąžuolas), kur nors atokiau – viena ar kelios liepos (Tilia cordata Mill. sin. T. parvifolia Ehrh. – mažalapė liepa). Prie vaismedžių sodo – baltoji alyva (Sambucus
nigra L. – juodauogis šeivamedis), putinas (Viburnum opulus L. – paprastasis putinas).
Spygliuočiai medžiai prie senų sodybų buvo rečiau sodinami, nors kai kur augdavo eglė (Picea abies (L.) Karstan – paprastoji eglė) ar dygiosios eglės sidabrinė
forma (Picea pungens Engelm. f. argentea). Tačiau beveik visose sodybose būdavo
ėglis (Juniperus communis L. – paprastasis kadagys). Kiek vėliau pradėtos sodinti
tujos (Thuja occidentalis L. – vakarinė tuja ir T. gigantea Nutl. – didžioji tuja).
Dar kaimuose, kur nors daržo ar sodo pakraštyje, ant ilgų karčių vyniodavosi apyniai (Humulus lupulus L. – paprastasis apynys).

Dekoratyviniai augalai interjere
ir papročiuose
Dekoratyviniai augalai lydi mus visur: šventėse ir kasdienybėje, džiaugsme
ir skausme.
Jau nuo seno ant gyvenamųjų namų palangių puikuodavosi kambarinės vazoninės gėlės. Ant rytinių ir pietinių palangių žydėdavo pelargonijos (Pelargonium
zonale Ait. – juostuotoji pelargonija, P. grandiflorum Willd. – didžiažiedė, arba angliškoji,
pelargonija – ramygaliečių vadinama našlaite, P. odorotissimum Ait. – kvapioji pelargonija, arba jeronimas), paliokai (Fuchsia hybrida hort. – hibridinė fuksija), belzaminai
(Impatiens sultanii Hook – balzamininė sprigė). Čia rasdavo vietelę ir alijošius (Aloe
arborescens Mill. – medėjantis alavijas).
Toliau nuo langų ar tamsesniame kambaryje buvo auginama mažiau šviesai
reiklių lapinių kambarinių gėlių: mirtų (Myrtus communis L. – tikroji arba paprastoji
mirta), ožekšnių (Evonymus japonicus Tnbg. – japoninis ožekšnis), smidrų (Asparagus
plumosus Baker. – plunksnašakis ir A. sprengeri Rgl. – Šprengerio smidrai). Jau pokariu
didesniuose miestelio namų kambariuose buvo auginamos stambios lapinės gėlės:
fikusas (Ficus elastika Roxb. – stambialapis fikas, figmedis), filodendras (Monstera deliciosa Liebm. – nuostabioji monstera), retai – agava (Agave americana L. – amerikinė
agava; vasarą išnešama į darželį).
Vazoniniai augalai labai praversdavo švenčiant Kristaus Karaliaus šventę.
O ji Ramygaloje buvo švenčiama itin gražiai. Gyventojai (daugiausia pagrindinių
gatvių) tą dieną savo namo lange (išeinančiame į gatvę) įstatydavo turimą gražiausią šventą paveikslą ir jį papuošdavo žydinčiomis ar lapinėmis kambarinėmis
gėlėmis (ta šventė buvo vėlai rudenį ir lauko gėlės jau nebežydėdavo). Po pamaldų,
jau papietavus, žmonės vaikščiodavo po miestelį apžiūrinėdami „iliuminacijas“.
Skintos gėlės ir kiti dekoratyviniai augalai taip pat puošdavo daugelį religinių ir pasaulietinių švenčių.
Prieš karą kaimuose gegužės mėnesį būdavo giedami mojavai. Tam tikslui
pas vieną iš ūkininkų, dažniausiai ten, kur yra merginų, būdavo įruošiamas altorėlis: seklyčioje ant stalelio, uždengto austine staltiese, pastatomas Švč. Mergelės
Marijos paveikslas ir gražiai papuošiamas – pamerkiama gėlių, žydinčių ievų
ir alyvų šakelių. Kiekvieną vakarą, jau po darbų, čia susirinkdavo jaunimas ir
giedodavo Švč. Mergelės Marijos litaniją. Pagiedoję, ypač šeštadieniais, greitai
nesiskirstydavo, o dar padainuodavo, kartais ir pašokdavo.
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Sekminių gėlėtais
vainikais papuoštos
ramygaliečių karvės.
Iš Angelės Kielienės
asm. archyvo

Motinos dieną minėdavo tyliai, be didelių iškilmių. Tai buvo šeimos šventė.
Vaikai tą dieną ar jos išvakarėse stengdavosi apipinti krėslą gėlėmis – daugiausia
laukinėmis: purienomis, plukėmis, ir taip pasveikinti mamą.
Prieš Sekmines berželių šakelėmis apkaišydavo seklyčią, pamerkdavo vazoje
ant stalo. Taip pat berželiais buvo puošiama bažnyčia: abiejose centrinės navos
pusėse, prie suolų (lonkų), buvo pritvirtinami jauni berželiai, kurie taip išstovėdavo
iki Devintinių, o tą dieną po pamaldų (mišparų) žmonės lauždavo jų šakeles ir
nešdavosi į namus.
Vasarą lauke, gražioje vietoje, jaunimas rengdavo gegužines. Šokių aikštelė
būtinai buvo apsmaigstoma jaunais berželiais.
Amžiaus pradžioje merginos sekmadienį eidamos į bažnyčią nešdavosi po
vieną kitą gėlelę – dažniausiai rūtų šakelę. Taip pat rūtų šakelę įsmeigdavo į
plaukus. Per Devintines ir Žolinę nešdavosi didesnes žolynų puokštes pašventinti.
Devintinių puokštė buvo sudaroma iš devynių rūšių darželio ir pievų gėlių: dobiliukų, ramunių, mėtų ir kt. Per Žolinę į puokštę dar buvo dedama javų varpų.
Pašventinti žolynai, parsinešus iš bažnyčios, buvo užkišami už šventųjų paveikslų
arba užnešami ant aukšto ir ten laikomi, o numirus kuriam nors šeimos nariui,
dedami į pagalvėlę karste.
Verbų sekmadienį tiek moterys, tiek ir vyrai į bažnyčią nešdavosi verbą –
ėglio (kadagio) šakelę, dar kartais prie jos pridėdavo karklo „katinėlių“.
Vaikučiai Pirmosios Komunijos dieną į bažnyčią susirinkdavo su žvakėmis,
papuoštomis rūtomis, o mergaičių galvas puošė rūtų vainikėliai.
O kaip iškilmingai buvo sutinkamas vyskupas! Tai būdavo didelė šventė
ne tik miestelio, bet ir visos apylinkės žmonėms. Juk vyskupas – retas svečias – atvykdavo kartą per keletą ar net keliolika metų – suteikti Sutvirtinimo
Sakramentą jaunimui, jau priėjusiam Pirmosios Komunijos. Tam buvo ruošiamasi
ypatingai. Miestelio pradžioje ir dar keliose vietose (tos gatvės, kuria atvažiuos)
buvo statomi bromai – vartai, kuriuos apipindavo ąžuolų vainikais, išpuošdavo
gėlėmis. Vyskupą pasveikindavo išrinktas asmuo, įteikdamas gražią darželio
gėlių puokštę.
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Gėlių puokštė (jau apie XX a.
ketvirtąjį dešimtmetį) įvairių švenčių,
jubiliejų proga buvo teikiama ir kitiems
garbingiems žmonėms: organizacijų vadovams, svečiams, kunigams.
Skintomis darželio gėlėmis buvo
puošiamos gyvenamosios patalpos.
Laukiant svečio ar šeštadienio vakarą
seklyčioje, ant stalo (stiklinėje ar ąsotėlyje), buvo pamerkiama puokštelė gėlių.
Žiemą pamerkdavo pušies šakelę, sausažiedžių gėlių – šlamučių ar sudžiovintų svogūnų (žyduolių) žiedų. Buvo
madinga pinti sodus (liktorius) iš šiaudų
ir papuošti juos šlamučių žiedais ar
dirbtinėmis popierinėmis gėlėmis. Šlamučių žiedais žiemą būdavo puošiami
langai: tarpas tarp dviejų langų rėmų
išklojamas gražesnėmis pakulomis ar
vata ir ant jos išdėstomi žiedeliai.
Iki XX a. vidurio švęsdavo tik
vardadienius (gimtadienių nešvęsdavo). J. Samsonaitė (pirma dešinėje) ir Gražina
Ypač populiarių vardų: Jonas, Antanas, Žukienė (Samsonaitė) tėvų sodyboje, prie
Mykolas, Marijona, Ona – vardinių žydinčių gėlių krūmelių. 1956 m. rugsėjo 29 d.
išvakarėse buvo pinamas ilgas vaini- Iš asm. archyvo
kas, kad apjuostų durų staktą. Vasarą
vainiką pindavo iš ąžuolo, kartais iš kitų medžių ar bijūnų lapų ir apkaišydavo
gėlėmis, žiemą – iš eglių, pušų šakelių. Kartais durų viduryje dar pakabindavo
mažą rūtų vainikėlį.
XX a. pradžioje ir vėliau vestuvės dažniausiai buvo ruošiamos vėlai rudenį, po visų lauko darbų, arba žiemą, per mėsėdį (nuo Kalėdų iki Užgavėnių).
Nuotaka gėlių puokštės neturėdavo. Pasipuošdavo tik skaistumo simboliu – rūtų
vainikėliu. Rūtų šakelėmis buvo apkaišomas veliumas. Vėliau, apie XX a. ketvirtąjį
dešimtmetį, nuotraukose nuotaką jau matome su puokšte. Ji buvo sutaisoma iš
įvairių šviesios spalvos gėlių: lelijų, jurginų, ratilių ir kt. Jaunajam ir pajauniams
prie švarko atlapo buvo prisegamas baltas kaspinėlis su rūtų šakele.
Kaimo merginos rūtas mokėdavo išlaikyti per žiemą. Rudenį jas suskindavo, sudėdavo į medinį kibirėlį, apklodavo samanomis ir užkasdavo kur nors
darže arba tiesiog žemėje iškastą duobutę išklodavo samanomis, sudėdavo rūtų
šakeles, vėl jas uždengdavo samanomis, apkasdavo žemėmis. Taip rūtos žalios
išsilaikydavo per žiemą, o reikalui esant buvo galima jų išsikasti (papasakojo
A. Samsonienė).
Pradedant mokslo metus ir pirmokėliai, ir kitų klasių mokiniai į mokyklą
gėlių nesinešdavo ir mokytojams jų nedovanodavo, šis paprotys atėjo daug vėliau,
(gal apie XX a. septintąjį dešimtmetį).
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Mano mokymosi laiku jau vyresnėse klasėse per egzaminus (juos laikėme
kasmet) ant stalelio pamerkdavome kuklią gėlių puokštę. O išleistuvių dieną visos
merginos, pasipuošusios tautiniais drabužiais, susirinkdavo nešinos puokšte gėlių,
kurią po iškilmingo atestatų įteikimo akto kiekviena mokinė padovanodavo savo
mylimam mokytojui.
Per laidotuvių apeigas XX a. pradžioje gėlių prie karsto nemerkdavo. Bet
be rūtų neapsieita. Jeigu buvo miręs jaunas žmogus, tai karstą apjuosdavo rūtų
vainiku. Žiemą vainiką pindavo iš žiemių. Jaunai mergaitei dar uždėdavo ant
galvos rūtų vainikėlį. Vėliau jau pradėta merkti gėlių abiejose karsto pusėse. Žmonės, lankydami mirusįjį, taip pat atnešdavo vieną kitą gėlelę, bet dažniau buvo
pinami vainikai. Pradžioje jie buvo kuklūs, nupinti iš lapuočių medžių šakelių
(vasarą) arba eglišakių (žiemą) su kukliomis įpintomis gėlėmis arba visai be jų.
Vainiko forma – į viršų smailėjantis ovalas. Vainiko viršuje būdavo pritvirtinamas
kaspinas (balto šilko ar lininis) su įrašu.
Iš kaimo mirusysis buvo lydimas (vežamas) į bažnyčią, o paskui į kapines
arkliniu vežimu, vėliau – sunkvežimiu. Transporto priemonė buvo puošiama medeliais: berželiai (vasarą) arba eglaitės (žiemą) buvo pritvirtinami visuose keturiuose
kampuose. Palaidojus tuos medelius susmaigstydavo apie kapą.
Ramygalos kapinės yra ant gražaus kalnelio (vadinamo Paliuko kalnu),
aptverto akmenine tvora. Pietinėje pusėje, prie tvoros, auga pušelės (Pinus silvestris L. – paprastoji pušis), vakarų, rytų, šiaurės pusėje – liepos, o po visą plotą
išsimėtę klevai (dabar jų jau mažai belikę). Prie vartų – didelis kaštonas.
Prieškariu, ir dar kurį laiką po Antrojo pasaulinio karo, kapinėse augo daug
krūmų: alyvų (baltų violetinių), baltauogių meškyčių (Symphoricarpus albus (L.)
Blokc.) ir kitų. Vėliau jie buvo iškirsti, pradėtos sodinti tujos.
Kapavietės buvo neaptvertos, išskyrus vieną kitą, aptvertą aukštoka (~1 m)
metaline tvorele. Pats kapas taip pat neįrėmintas – tiesiog supiltas kauburėlis.
Paminklai, daugiausia kryžiai – mediniai arba aliumininiai su akmenyje įtvirtintais
kaltiniais ar iš metalo lietais meniškais kryžiais. Prie kryžiaus, kapo galvūgalyje,
augo daugiamečių gėlių kerelis: bijūnas, viendienė (Hemcrocallis fulva L. – rausvoji
viendienė), rečiau – prie aukštesnio kryžiaus – smidras. Ant kapo jokių gėlių nesodindavo, tik išdėliodavo kryželį iš perkūnropių (Sempervivum L.). Gražų žalią foną
sudarydavo po visas kapines išsidraikiusios (ypač užpavėsintose vietose, prie krūmų)
žiemės, pavasarį pasidabinančios kukliais melsvais žiedais, taip pat ir pakalnutės.
Prieš Motinos dieną ir prieš Vėlines visi stengdavosi kapines sutvarkyti:
sugrėbdavo lapus, nušluodavo, takelius pabarstydavo smėliu, o patį kapelį apibarstydavo juoda žeme (durpžemiu). Jokių skintų gėlių į kapines nenešdavo ir
nemerkdavo. Kartais prieš Vėlines kapelį papuošdavo baltosios meškytės uogomis,
o Vėlinių dieną uždegdavo žvakeles.
Artimas ryšys su gamta turtino žmonių dvasinį gyvenimą, skatino kūrybiškumą. Brangus turtas liaudies dainos. O jos prieškario kaime skambėdavo tiek
poilsiaujant, tiek ir dirbant: pjaunant ar grėbiant šieną, raunant linus ir dirbant
kitus darbus. Daug dainų sudėta apie rūtų darželį ir gėleles. Todėl paskutinis
klausimas, pateiktas moterims, buvo: kokios dainos dainuojamos Ramygalos apylinkėse apie rūtų darželį ir gėles?
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Labai gražią ir negirdėtą senovinę liaudies dainą padainavo Stasė Misevičienė (gaila, neužrašyta melodija):
Oi sesule, sesutėla, ką tu sudūmojai?
Žaliam rūtų daržely balseliu raudojai.
Aš dūmojau, sudūmojau, kad man bus vargelis,
Prapuls mano ražkažėlis ir jaunos dienelės.
Oi sesute, sesutėla, ko tau labiau gaila,
Ar tėvelio, motinėlės, ar rūtų darželio?
Aš tėvelį, motinėlą tankiai pamatysiu,
Žalių rūtų darželio daugiau nelankysiu.
Aš tėvelį, motinėlą tankiai aplankysiu,
Žalių rūtų vainikėlio niekad nenešiosiu.

Labai populiari buvo poeto Antano Vienažindžio (1841–1892) daina ,,Kaipgi
gražus gražus rūtelių darželis“, kur apdainuojamas ne tik rūtų darželis, bet ir
jame augę žolynėliai. Jų ir pavadinimai tokie – kaip Ramygaloje.
Jau pokariu, ypač per vestuves, buvo dainuojama ramygaliečių labai mėgstama graži, bet graudi daina ,,Burkuoja balandis po langu“. Dainuodavo, bet kažin
ar kas nors žinojo, kad tai ramygaliečio mokytojo Leono Kuodžio (1904–1975)
1940 m. parašytas eilėraštis, tapęs liaudies daina.
Daugelį žinių, kurias čia pateikiau, man suteikė darbščios, mylinčios savo kraštą, jo žmones ir gamtą moterys: Marijona Kraujelienė, Bronė Matulytė, Stasė Misevičienė,
Ona Miškinienė, Birutė Ratkutė, Adelė Samsonienė, Bronė Žižiūnienė, Ona Žudytė.
Visos jos jau iškeliavusios Amžinybėn, todėl šį rašinį, papildytą savo prisiminimais, skiriu šviesiam jų atminimui.
O laikas bėga... keičiasi mados, keičiasi ir papročiai. Gyvatvores vėl keičia
tvoros, tik jau nebe medinės, o vielinės (vielos tinklo), gyventojai iš kaimų ir
vienkiemių susikėlė (tiksliau – sukelti) į gyvenvietes. Nebeliko ir senųjų gėlių
darželių. Miestelis pagražėjo, išsiplėtė – atsirado naujų gatvių, pagražėjo pastatai,
o prie jų puikuojasi modernūs gėlynai. Atsivėrus vartams į Vakarų pasaulį, pasikeitė ir augalų asortimentas. Dainos irgi jau visai kitos.
Pastaba: Aprašydama augalus pirmiau rašiau vardą, kuriuo augalas vadinamas
ramygaliečių, po to skliausteliuose – lotyniškas ir tikslus botaninis pavadinimas.
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Apie grybus, uogas ir... Ramygalą
Algimantas Jonas Šegamogas
Kelias, vedantis
į girią, pilną grybų,
uogų ir paukščių.
Iš asm. archyvo

Ramôgala – mano gimtinė. Čia gimiau, augau, mokiausi, auginau vaikus, čia
ir dabar gyvenu. Noriu papasakoti apie ramygaliečius prieš 55 metus, kai patys
buvome vaikai, o vaikystė visai kitokia nei dabartinių vaikų. Dažnai pagalvoju,
kad ir mano vaikų jau visai kitokia vaikystė. Bet nejaučiu pavydo, manau, kad
vaikystės metai visada yra nepakartojami. Mes gal labiau mokėjome džiaugtis
mažmožiais: ledų porcija, saldžia uogiene, naujais sandalais (tai lengvi vasariniai
batai), nauju drabužiu.
Niekada nepamiršiu saulėtų, rūko dengiamų pievų, dulkėto kelio, vedančio
į girią Krekenavõs link. Gerai žinojome kelią, kurį nusakydavome savaip: pirma
pelkė, antra pelkė, Grubio kryžius ir... giria. Rodos, taip viskas paprasta, bet...
Tik linksmas paukščių čiulbėjimas ir gaivus vėjelis galutinai išvaikydavo miegą,
ir mes gana dideliais pulkais šalia suaugusiųjų eidavome į girią (Pašiliÿ mišku
imta vadinti ją tada, kai čia atvežė stumbrų ir danielių). Sakydavome, kad einame
į girią uogauti, grybauti. Pamiškėje palikdavome „darbinę avalynę“, nes miške
vaikščioti basiems buvo nesaugu ir nepatogu. Eidami namo, vėl batus palikdavome
miške, kad nereikėtų jų nuolat namo nešioti... Niekas neklausė, ar labai mums tai
patinka, ar ne. Tiesiog reikėdavo padėti tėvams. Daugiausia į girią eidavo gausių
šeimų motinos ir vaikai. Miško gėrybių buvo gausu, tai mums labai kėlė ūpą,
ir mes lenktyniaudavome tarpusavyje. Man gana gerai sekdavosi, pralenkdavau
net vyresnes seseris. Pririnkę „normą“ prisigalvodavome įvairių žaidimų. Labai
mėgdavome laipioti po medžius, susisukti švilpynes ir net... suaugusius pagąsdinti.
Radę gyvatę, ją nešdavome namo ir atiduodavome Masiokienei (vardo nepamenu).
Ji mums duodavo po rublį už gyvatę. Pinigai labai praversdavo: galėjome į kiną
nueiti, saldainių nusipirkti.
Laikrodžių niekas tada neturėjo, orientuodavomės pagal saulę. Miške būdavo
sunku. Karšta vasarą. Visur bandydavome slėptis, bet vėjeliui nepučiant, saulė
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mus surasdavo ir atimdavo paskutines jėgas. Belikdavo tik sąžiningai darbuotis
ir greičiau atlikti užduotis. Miške visi turėjo savo vietą ir nuėję tuoj pat išsibarstydavo kas kur. Nelabai sakydavo kitiems, nes labai norėjo greičiau ir daugiau
pririnkti uogų ar grybų. Aidėjo miškas nuo šūkavimų ir vaikų švilpimo, nes atsilikus nuo savų, reikėjo juos susirasti. Man atrodo, kad tikrieji miško gyventojai:
kiškiai, lapės, šernai, trumpai gal ir dingdavo, nes tuo metu girios šeimininkai
buvome mes. Miške yra Gudelių, Pašilių nedideli ežeriukai ir Aklaežeris. Rinkdavome mėlynes, bruknes, spanguoles (ramygalietiškai spalgenas). Niekas neplėšdavo miško paklotės, grybus nupjaudavo peiliuku, tad jų derlius visada būdavo
gausus. Dalį uogų ramygaliečiai parduodavo, o likusias virdavo žiemai. Per dieną
pririnkdavome po 6–8 litrus. Grybus džiovindavome, raugdavome, slėgdavome
žiemai. Žinoma, tuomet miškuose ir žmonių tiek daug nebūdavo kaip dabar, tai
visi miško gėrybių lengvai prisirinkdavo. Vienoje miško vietoje visos jos neauga,
todėl reikėdavo nemažai kilometrų toms mažoms kojytėms nueiti, bet buvome
kantrūs, nes šalia būdavo suaugusieji, dejuoti nebuvo kada.
Grybų eidavome ir į Mėtytinių mišką. Vietas žinojome ir grybaudavome drąsiai, be suaugusiųjų. Rinkdavome tik labai gerus grybus: baravykus, raudonviršius,
pilkąsias ir rudąsias guotes, jaunus lepšiukus. Kadangi grybai ne uogos, sunku
buvo juos nešti, tai pavargdavome kaip reikiant. Grybaudavo ir mano seserys, tai
kartais dalį grybų parduodavome. Juos pirkdavo Lyberio name įrengtame punkte;
dabar Sodų, o tada – Melnikaitės gatvėje.
Vieną sykį mums labai pasisekė – grybus pardavėme tiesiog miške. Atvažiavo mašina ir paprašė, kad visus turimus grybus parduotume. Kaip tyčia, tądien
buvome jų labai daug prisirinkę, tad visai gerai pavyko susitarti, gavome nemažai
pinigų. Rudeniop rinkdavome guotes, baravykai tada būdavo tamsesnės spalvos
kepurėlėmis. Labai džiaugdavomės jų radę. Mėtytinių miškas plytėjo abipus kelio,
į Vadõklių pusę. Dešinėje buvo didysis, o kairėje – mažasis miškas. Čia augo reto
grožio dideli beržai. Vien į juos galėdavome žiūrėti ir žiūrėti. Jie tokie didingi,
taip gražiai siūbuodavo nuo vėjo, kad jų ošimas ilgai likdavo atmintyje. Jau daug
vėliau, kai skaičiau Pauliaus Širvio eilėraštį „Aš – beržas”, mačiau vaizduotėje tą
baltakamienių beržų giraitę.
Daug džiaugsmo patirdavome ir riešutaudami. Visus lazdynus žinojome
atmintinai. Tik ne kiekvienais metais riešutų vienodai užderėdavo, bet kas netingėdavo, visai žiemai prisirinkdavo.
Mokykloje mokydamasis uoliai lankiau turistų būrelį. Jam vadovavo mokytojas
Jonas Zubauskas. Jis mokėjo su vaikais dirbti ir buvo tikras gamtos vaikas. Miške
jausdavosi kaip namie. Gal mažiau uogų rinkdavo, bet grybus ir riešutus nešdavo
sunkiais krepšiais namo. Grybaudavo tik jam vienam žinomose vietose, iš vakaro
dar nieko, rodos, nebūdavo, o jis gražiausių baravykų prisipjovęs jau nešdavo namo.
Riešutaujant jam lygių nebuvo. Kai rinkdavo riešutus ir labai pavargdavo, tai, sėdėdamas ant kelmelio, juos gliaudydavo. Tad namo parsinešdavo ir gliaudytų. Šeimoje
niekada netrūko šių miško gėrybių. Jų turėdavo maišą ar pusantro. Visos keturios
jo mergaitės žiemą gaudavo šventėms puikių dovanų: džiovintų baravykų ir riešutų. Įsivaizduoti galima, kaip pavydėdavo jų bendramoksliai. Mokytojas daugiausia
riešutaudavo Epušoto miške. Su juo lenktyniaudavo tik voverytės, vikresnių nebuvo.
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Kai rudenį žvėrys mesdavo ragus, rasdavome jų ir mes. Mokytojas Zubauskas net visą kolekciją jų buvo pririnkęs. Tai buvo kantrus ir atkaklus žmogus.
Labai patikdavo su bendraamžiais žaisti futbolą. Žaisdavome Turgaus aikštėje. Tai mano netolimi kaimynai ir bendraamžiai futbolo mėgėjai: Slivkos, Baltuškos, Vidas Misevičius, Rimas Garuckas, Vytas Beniušis ir kt. O sekmadieniais
aikštėje vykdavo turgūs. Aplinkiniai gyventojai pardavinėdavo grūdus, obuolius,
paršiukus ir kt.
Tuo metu Upôtės upė buvo daug platesnė, gilesnė, joje buvo gausu žuvų.
Gaudydavome lydekas, vijūnus ir vėgėles. Jei kuris turėdavo iš vytelių nupintą
rėbą, tam lengviau sekdavosi žvejoti, o kiti tik su krepšiais gaudydavome, braukdami jais prieš srovę.
Mano vaikystės metais Ramygaloje nebuvo tiek daug gyventojų ir gatvių.
Kai žmonės pradėjo keltis iš aplinkinių kaimų ir statyti namus, Ramygala išaugo.
Atsirado Biliūno, Sporto, Sodų (buvo M. Melnikaitės), Epušoto, Gėlių, Turgaus,
Malūno ir Rožių gatvės. Šiuo metu jų yra net 25. Laikui bėgant keitėsi gatvių
pavadinimai, keitėsi gyventojai. Tikrų ramygaliečių, kurie dar ir šiuo metu gyvena, liko labai nedaug: Albinas Samsonas (Dariaus ir Girėno g.); Regina Samsonienė (Dariaus ir Girėno g.), Algis Pravilonis (Sodų g.), Regina Mieliauskienė
(Kaštonų g.), Algimantas Šegamogas (Kaštonų g.), Anelė Bareikienė (Parko g.),
Laimutė Rasalskienė (Maironio g., Aukštadvaris), Bronius Šegamogas (Parko g.),
Sofija Pravilonienė (Liaudies g.), Petras Baltuška (Liaudies g.), Kazys Baltuška
(Liaudies g.), Antanina Vasiliauskienė (Krekenavos g.), Vytautas Mikalauskas (Panevėžio g.), Daiva Marcinkevičienė (Panevėžio g.), Stasys Subačius (Panevėžio g.),
Savūnė Narsutienė (Laisvės a.), Marytė Samsonienė (Laisvės a.), Kazys Samsonas
(Malūno g.), Vygandas Samsonas (Sporto g.) Eimutis Marozas (Vadoklių g.), Egidijus Marozas (Dariaus ir Girėno g.), Jonas Masiokas (Gėlių g.), Viktoras Baltrūnas
(Savanorių g.), Jonas Žilinskas (Parko g.), Virginija Lukoševičienė (Parko g.), Rimas
Masiokas (Panevėžio g.), Gintaras Valikonis (Krekenavos g.), Valentas Nemanis
(Kaštonų g.), Zenonas Nemanis (Dariaus ir Girėno g.), Vladas Nemanis (Sodų g.),
Vlada Barzdienė (Upytės g.), Genė Šlekienė (Dariaus ir Girėno g.), Albinas Gverždys (Garuckų k.), Ona Želnienė (Vienkiemio g.), Vera Lukoševičienė (Parko g.),
Algis Orieška (Epušoto g.), Eugenijus Masiokas (Epušoto g.), Antanas Barauskas
(Kaštonų g.), Juozas Kuodis (Kaštonų g.), Algis Gvergždys (Parko g.), Antanas
Jansonas (Dariaus ir Girėno g.), Aldona Brazauskienė (Panevėžio g.), Gediminas
Marozas (Sporto g.), Virginija Survilaitė (Krekenavos g.).
Šie mano prisiminimai padėjo sugrįžti į tuos laikus, kurie jau prabėgo ir
kurių kuo toliau, tuo mažiau liks atmintyje. Bet visada žinau ir savo vaikišku
kailiu patyriau, kad miškas tikrai mus maitino. Dirbti reikėjo jau nuo pat mažens.
Kažkodėl dabar vaikai labai skuba suaugti, juos labai vilioja tai, kas paprasta
ir lengvai pasiekiama, jie daug ko nemato gamtoje. Mano vaikystė buvo daug
praktiškesnė ir vaikiškesnė. Ji nepakartojama, Ievos Simonaitytės žodžiais tariant,
„o buvo taip...“
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Šienavimas Ramygalos balose
Jonas Nemanis

Ramôgalos miestelis įsikūręs prie Pånevėžio–
Kėdãinių plento, ant Vidurio Lietuvos ozo – siauro,
ilgo pylimo, kurį suformavo paskutinio ledynmečio
tirpstančio ledyno vandenys. Apylinkėse buvo daug
pelkių, balų, kurios žmonėms trukdė dirbti žemę.
Matyt, dėl tų pelkių atsirado ir vietiniai posakiai:
„Kad tave kur bala“, „Kad tu balon prasmegtum“.

Ramygalos Žarčių pelkės
iki melioracijos. Iš Danutės
Dovydėnaitės-Einikienės
asm. archyvo
Ramygalos balos. Iš Alvydo
Samėno asm. archyvo
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Ramygalos melioracijos darbininkai.
Įbridęs pelkėje stovi Jonas Pravilonis.
1930 m.

Melioracija Ramygaloje...
Iš A. Samėno asm. archyvo
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Kai 1930 m. atsikėlėme iš Jotãinių kaimo į Ramygalą, mano akiratis prasiplėtė. Paūgėjęs bendraudavau su savo vyresniuoju broliu Kazimieru.
Dažnai mūriniais ir mediniais laiptais įlipdavome į Ramygalos bažnyčios
aukštą bokštą.
Mane apimdavo baimė, ypač kai per langą pažvelgdavau į žemę. Atrodydavo, kad žmonės kaip vabaliukai, trobos – kaip mažos dėžutės, bet visa tai man
teikė džiaugsmą, pasigėrėjimą. Žvelgdamas į pietrytinę miestelio pusę, mačiau
didžiulį vandens plotą, maniau, kad tai ežeras ar vandenynas, bet brolis mane
įtikino, – tai Ramygalos balos.
Apylinkės garsėjo ožkomis, nes joms išmaitinti reikėdavo mažiau žolės ir
šieno negu karvėms. Ramygaloje net ožkų turgūs vykdavo.1
Prisimenu, kaip ramygaliečiai, tarp jų ir mano tėvelis, šienaudavo tose
pelkėse. Įbrisdavo į pelkę su dalgiu vos ne iki pažastų ir pjaudavo vešlią žolę.
Pradalgė taip ir plūduriuodavo, kol viršutinė pradalgės žolė saulėje apdžiūdavo.
Tada susitarę su kaimynu susikaldavo plaustą – ant dviejų ilgų karčių prikaldavo keletą trumpų kartelių ir pririšdavo virves. Žmogus įbridęs į balą grėbliu
sukraudavo žolę į vadinamąjį „vežimą“, o krante esantis žmogus traukdavo tą
„vežimą“ su žole į krantą. Traukti per vandenį nebūdavo labai sunku. Krante
iškraudavo žolę ir iškratę džiovindavo. Išdžiovintą šieną veždavo namo. Taigi
toks buvo šienavimas Ramygalos balose.
Pelkes ir balas nusausino melioratoriai. Sunku patikėti, kad šiose vietose
kadaise buvo vanduo. Per tą pelkę pietvakarinėje miestelio pusėje buvo supiltas
vieškelis, kuriuo važiuodavo žmonės į Raukštónius, Juodikónius, ¨riškius ir kitus
aplinkinius kaimus bei miestelius: Upôtę, Krìkenavą, Naujåmiestį ir kitus. Tas
kelias išliko iki šių laikų, žinoma, geriau sutvarkytas ir prižiūrimas.

1

Semaška A. Lietuvos keliais, 1989, p. 189.
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Ramygalos malūnas
Jonas Plučius
Ramygalos malūnas,
pastatytas 1929 m.

Trijų aukštų Ramôgalos malūnas pastatytas 1929 m. iš
akmenų, molio ir plytų. Vidaus konstrukcijos medinės. Yra
kviečių malimo įranga – valomoji, šatravimo mašina. Valcai,
norijos ir sijotuvai buvo atvežti iš Švedijos. Girnos, kurios
sveria apie 1 t, lietuviškos. Dabar girnomis malami rugiai ir kvietrugiai.
Iš pradžių malūne variklius suko
garo turbinos ir dyzelinis variklis, tik
nuo 1963 m. – elektra.
Pirmieji malūno savininkai buvo
trys: Masiokas, Arieška ir Varkatis. Jie
vadinosi „Armava“. Laikui bėgant, apie
1948 m., liko vienintelis savininkas Masiokas. Jis ir gyvenamąjį namą buvo
pasistatęs prie malūno, kitoje gatvės
pusėje. Yra žinių, kad jau tuo laiku
Masiokas turėjo Amerikos vizą ir po
kelerių metų su šeima emigravo į
Ameriką, palikdamas visą turtą, kurį
valstybė nacionalizavo.
1958 m. susikūrė pramkombinatas,
o nuo 1961 m. – Buitinis gyventojų
aptarnavimo kombinatas, kuris veikė
iki 1992 m. Nuo 1992 m. malūnas tapo
UAB „Ramygalos malūnas“, turėjo apie
50 proc. valstybinio kapitalo. 1997 m.

Senieji malūno
įrenginiai
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įmonei paskelbtas bankrotas. Tačiau įmonės darbuotojai įmo- Malūno darbuotojai
nei neleido sužlugti, nusipirko akcijų, taip pat ir valstybinio miltus pila į maišus
kapitalo dalį, sumavo nuostolius ir toliau tęsė veiklą.
Buvę savininkai Masiokai Amerikoje jau mirę, tačiau yra įdukra; ji atsisakė
nuosavybės teisės į išlikusį turtą. Pretendavo kiti giminaičiai, tačiau jų prašymus
teismas atmetė.
Nuo pat pastatymo malūnas dirbo visus metus. Sakoma, kad jis buvo pastatytas po gera žvaigžde, kadangi įrenginiai išliko visi autentiški, prižiūrimi, mala
ir dabar. Visi aplinkiniai malūnai buvo likviduoti, o į šį malūną buvo atvežamos
dar ir iš kitų malūnų nereikalingos detalės ir įrenginiai.
Malūnas išliko ir buvusių senų malūnininkų Zolumskių pastangomis, kurie
jį labai mylėjo ir puoselėjo.
Dabar malūnas veikia kaip būsimasis muziejus, mat, brangstant elektrai ir
didėjant visiems kaštams, išlaikyti jį labai sunku, o valstybės tokie objektai visai
nedomina, kadangi jis yra privatus.
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Žiupsnelis ramygalietiškų kepinių
istorijos
Laima Kiškienė

2011 m. Ramôgaloje buvo įgyvendintas projektas,
kurio tikslas – sužinoti apie duonos ir saldžiųjų kepinių
tradicijas mūsų mieste. Projekto metu apklausta daugybė žmonių, peržiūrėta daug istorinės medžiagos iš
asmeninių archyvų, išbandyta gausybė kepinių receptų,
o patys vertingiausi sudėti į knygą „Mamos pyragas“.
Projekto metu susisteminta medžiaga leidžia susidaryti bendrą vaizdą apie Ramygalos krašto kepinių
tradicijas, jų vystymosi priežastis ir eigą.
Ramygalos žmonės geriausiomis vyresniosios kartos šeimininkėmis (dabar jau šviesaus atminimo) įvardija
keturias moteris: Oną Survilienę (1908 09 19–1994 10 19),
Kazimirą Pravilonienę (1909 08 18–2001 12 26), Antaniną Laima Kiškienė
Šidlauskienę (1910 08 02–1999 04 06) ir Anelę Jagminienę (1924 07 20–2010 12 31). Dažnai šeimininkauti L. Kiškienės knyga
jos eidavusios po dvi, kaip kas kada paprašydavo ar
pačios norėdavusios. Receptais ir patirtimi dalydavusios
ne tik tarpusavyje, bet ir su kitomis moterimis, todėl
daugelis receptų yra išlikę iki mūsų dienų.
Iš biskvito ir dažytų kremų šios moterys sukurdavusios tikrų šedevrų: ežių šeimynas, nešančias
lapus ar obuolius, beržo šakas, apaugusias grybais ir
žemuogėmis, kankles, kelmus su paukščiukų lizdais
ir meškomis, vežančiomis alaus statinėles. Visa tai
sukurti reikėjo kantrybės, žinių ir meninio skonio.
Produktus šeimininkėms dažniausiai atnešdavo
užsakovas. Ypač reikli produktams buvo Antanina Šidlauskienė. Pasakojama, kaip atidžiai ji peržiūrėdavusi
atneštus kepiniams kiaušinius – visi turėdavo būti ne
tik švieži, bet ir kuo rudesniu lukštu, nes kitaip gaminys gali nepavykti. Turbūt
dėl šios priežasties jos gaminiai būdavę patys skaniausi. Tačiau yra pasakojama,
kad savo šeimininkavimo subtilybėmis ji su niekuo nesidalydavusi, saugojusi
paslaptis. Gaila, kad jų dabar nebesužinosime.
Vėliau iš šių moterų šeimininkauti mokėsi jaunesnės šeimininkės – Aniceta
Galiauskienė ir Stasė Meškonienė.
Jei pokylyje dalyvaudavo daug žmonių, šventiniam stalui prižiūrėti buvo
įprasta samdyti šeimininkę. Jos buvo stiprios, darbščios, linksmos ir išradingos
moterys, puikiai išmaniusios šventinio stalo puošimą, proginių patiekalų gaminimą.
Jos talkino mažiau išradingai svočiai vestuvėse, papildydavo vestuvių scenarijų,
apdainuodamos patiekalus, dalyvaudavo piršlio korimo ceremonijoje persirengėliais.
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Geros ir garsios šeimininkės rinkdavosi, pas ką eiti šeimininkauti. Joms,
ypač per vestuves, tekdavo daug dėmesio: apdovanodavo jas nuotaka, šeimininkai
išleisdami į namus ne tik sumokėdavo sutartą atlygį, bet ir vaišių prikraudavo.
Jei švęsdavo mažesniame ratelyje, užsakydavo papuošti tik kai kuriuos patiekalus,
ypač saldžiuosius kepinius, kuriuos šeimininkė gamindavusi savo namuose. To
paties kaimo ar miestelio šeimininkės paprastai tarp savęs viena kitai konkurencijos nejausdavo, atvirkščiai – dalydavosi receptais ir patirtimi. O jei pokylis
labai didelis, eidavusios viena kitai padėti šeimininkauti.
Daug žinių ir patirties, dar būdamos mokinės, Ramygalos moterys perėmė ne
tik iš savo mamų, močiučių, bet ir iš namų ruošą dėsčiusių mokytojų Antaninos
Zastarskienės (mokytojavo nuo 1923 m.) ir Malvinos Kielaitės (dirbo mokytoja
nuo 1932 m.). Taip pat kadaise Ramygaloje buvo organizuojami kulinarijos kursai.
Mokytoja Malvina Kielaitė buvusi labai griežta, reikli, bet kartu labai mylinti
ir mokines, ir savo darbą. Kadangi gimnazijoje tada nebuvo Namų ruošos kabineto,
maisto gaminimo pamokos vykdavusios mokytojos namuose. Padedamos mokytojos merginos gamindavusios valgius net savo išleistuvėms. Vienas dažniausiai
ir iki šių dienų ramygaliečių namuose kepamas yra mokytojos Malvinos Kielaitės
išpopuliarintas trupininis pyragas.
Seniau duonos, ragaišio, balto pyrago receptai, įrankiai būdavo perduodami
iš kartos į kartą.
Mažos mergytės jau būdavo įpareigojamos minkyti duoną. Kad pasiektų
duonkubilį, pasilypėdavo ant suoliuko. Duoną kepdavo savaitei ar ilgesniam laikui.
Ištraukus duoną iš krosnies, dažniausiai pašaudavo bandeles – šeimynai palepinti.
Retkarčiais virdavo žagarėlius, rožytes, spurgas.
Tačiau vestuvėms ar krikštynoms duoną užsakydavo
pas tą moterį, kuri mokėjo iškepti ją gardžiausiai. Kol kas
šioje srityje niekam nepavyko pralenkti Marijonos Vaitelienės
(1926 09 27–2011 11).
Dabar, kai šventės rengiamos kavinėse ar restoranuose, šeimininkės statusas lyg ir nyksta. Tačiau visada bus
moterų, mėgstančių gaminti, norinčių palepinti savo šeimą
pačių pagamintais patiekalais, negailinčių jėgų daug laiko
reikalaujančiam, bet neturinčiam išliekamosios vertės darbui.
Nors darbu jos to nevadina. Tai yra pomėgis, malonumas, Marijona Vaitelienė
džiaugsmas. Prestižo reikalas yra svečius pavaišinti savo kepta
duona, pyragais, tortais.
Galime džiaugtis ir didžiuotis, kad šiandien Ramygaloje yra moterų, kurios išlaikiusios senąsias kepimo tradicijas,
nuolat domisi naujovėmis. Vilija Grakauskienė (1970 07 01),
išmokusi kepti plikytą baltą duonelę iš vyresnės kaimynės,
nuolat kepa ją savo šeimai ir artimiesiems. Juodos duonos
kepimo tradicijas išlaikiusios ir noriai besidalijančios šios srities patirtimi yra Bronė Matulytė (1925 05 11–2013 06), Stasė
Navikienė (1928 12 14). Teresė Markevičienė (1955 10 01)
ir Audra Gvergždienė (1970 08 23) išsaugojo mūsų krašte Regina Samonienė
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gyvenusių žydų tradicinio skanėsto – kaštonų – virimo paslaptis. Reginos Samsonienės (1948 03 05) namuose nuolat
kvepia trupininiu pyragu. Lina Orieškienė (1950 08 07) kepa
skoniu ir gaminimo metodika niekam neprilygstančias bundes. Didžiulę knygų kolekciją apie kulinariją yra sukaupusi
Gražina Velikonienė (1935 11 17). Šeimas, artimuosius ir
draugus iš mamų perimtais bei šių laikų spaudoje rastais ir
patikrintais kepiniais nuolat džiugina Virginija Petrauskienė
(1970 08 20), Laima Kiškienė (1967 02 01), Eligija Martyšienė
(1979 05 10), Gerda Navikienė (1971 06 12), Daiva Marozaitė Asta Žemkauskienė
(1964 06 06), Asta Žemkauskienė (1970 02 20). Net pagal kelis
senuosius tradicinius ramygalietiškus receptus produkciją gamina Reginos Šlekienės (1956 11 24) Konditerijos cechas. O be Anicetos Galiauskienės (1934 12 05)
cukrinių saldumynų: grybukų, nykštukų, gulbelių, neapsieina nė viena miestelio
šventė. Šios nepaprastai linksmo būdo moters sukurtų skanėstų žmonės pirkti
važiuoja iš visos Lietuvos.
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Laidojimo apeigos
Angelė Kirklienė

Laidojimo papročiai seni, kaip Ramygaliečių laidotuvių eitynės. XX a. pr.
sena visuomenės istorija. Papročius for- Iš RGKM archyvo
muoja gyvenimas. Jau pirmykštis žmogus ieškojo būdų, kaip tinkamai atsiriboti nuo mirusio savo nario. Vienos tautos
savo mirusiųjų lavonus skandino vandenyje, kitos keldavo į medžius, degindavo
ant laužo, užkasdavo žemėje. Mūsų tautos istorija žino tik du mirusiųjų laidojimo
būdus – deginimą ir su krikščionybe galutinai įsigalėjusį laidojimą žemėje.
Karšindami nusenusį žmogų ar slaugydami beviltišką ligonį, artimieji ruošiasi
jo mirčiai. Stebi neįprastą naminių gyvulių ar paukščių elgesį. Manoma, kad šuo
jaučia artėjančią šeimininko mirtį ir reaguoja neįprastu kaukimu. Jeigu žmogus
suvokia besiartinančią mirtį, dažnai paprašo pats arba artimieji jam pasiūlo parvežti kunigą. Kunigui atvykus, prie pastatyto kryželio uždegama žvakė. Kunigas
atlieka apeigas, išklauso išpažintį (jeigu ligonis gali kalbėti), suteikia nuodėmių
atleidimą ir paskutinį patepimą. Žmogui mirštant artimieji uždega grabnyčią, arba
šventintą žvakę. Žvakė dega, kol žmogus numiršta.
Mirusiojo kūnas ruošiamas šarvoti. Pirmiausia artimieji velionį nuprausia
šiltu vandeniu su muilu. Įkapės – tai mirusiojo drabužiai, kuriais jis aprengiamas
prieš šarvojant. Dažnai tokius drabužius laiko paruoštus dar prieš mirtį. Vyresnio
amžiaus moterys aprengiamos tamsiomis įkapėmis, galva aprišama balta skarele
arba šaliu, vyrai apvelkami tamsiais kostiumais. Į sunertas ant krūtinės rankas
įdedamas šventas paveikslėlis, rožinis, nosinė.
Kol vieni mirusiojo kūną ruošia šarvoti, kiti tvarko namų vidų ir išorę:
kelią į sodybą ir taką per kiemą iki durų pabarsto smulkiais eglišakiais. Namuo1269
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se sustabdomi laikrodžiai ir uždengiami juoda medžiaga ar audeklu. Artimieji
per laidotuves laikrodžių nenešioja. Visi veidrodžiai uždengiami namuose austais
raštuotais rankšluosčiais arba užtiesalais – kad mirusiojo vėlė neišsivestų kito
žmogaus vėlės.
Palaikus guldo ant šarvojimo lentos. Į karstą mirusįjį deda tik prieš išvežant
į kapines, nes kol kaimo stalius užsakytą karstą padarydavo, praeidavo pora dienų. Šarvojimo lenta apdengiama austiniais užtiesalais arba balta drobule. Iš šonų
pastatomos keturios ar šešios žvakidės su degančiomis žvakėmis. Galvūgalyje ant
sienos pakabinama austinė ornamentinė kapa (užtiesalas). Ant jos pakabinamas
kryžius, šonuose – šventieji paveikslai.
Pašarvojus mirusįjį, prasideda budėjimo laikas, kuris trunka iki palaidojimo,
dažniausiai tris paras. Jau pirmą vakarą į šermenis ima rinktis kaimynai, vėliau
suvažiuoja giminės ir draugai. Susirenka ir svarbiausias šermenų akcentas – giedotojai. Tai to paties kaimo gyventojai, kaimynai ar pažįstami, kurie nuo jaunų dienų,
būdami balsingi, giedodavo ne tik šermenyse, bet ir kitomis progomis. Šeimininkės
ir giedotojai pinigų ar kito atlygio neima, giedoti laiko savo pareiga, pagalba.
Žmogus, atėjęs į šermenis, atsiklaupia, sukalba poterius ir „Viešpaties Angelo“ maldą, atsistojęs pasisveikina su susirinkusiais žodžiais „Garbė Jėzui Kristui“.
Susirinkę daugiau žmonių drauge pasimeldžia už mirusįjį, sukalba Švč. Mergelės Marijos rožinį, pagieda šermeninių giesmių. Baigiamoji šermenų giesmė –
„Viešpaties Angelas“ (tris kartus). Prie mirusiojo budima visą naktį. Patys artimiausieji pakaitomis budi prie jo, meldžiasi, prižiūri degančias žvakes dieną ir naktį.
Į laidotuves dažniausia nešama baltų gėlių. Gėlių skaičius turįs būti porinis,
o gėlės – kalijos, lelijos, chrizantemos, gvazdikai. Vainikai pinami iš eglišakių.
Kiekvieną vakarą per šermenis giesmininkai, giminės pamaitinami, todėl
kitoje namų patalpoje būna valgiais apkrautas stalas.
Trečią dieną paskirtu laiku ruošiama karstą išnešti. Ant karsto viršaus uždedamas ąžuolo arba mirtos lapų vainikas. Atėjus mirusiojo išlydėjimo akimirkai, į
mirusiojo namus susirenka visi laidotuvių dalyviai. Artimieji, apsupę karstą, rauda
ir atsisveikina su mirusiuoju. Po atsisveikinimo surenkamos išnešti gėlės, vainikai,
uždengiamas karstas. Karsto išnešimui būna pasirengę keturi ar šeši vyrai. Jiems
per petį, ant kurio bus nešamas karstas, užrišamos ornamentuotos juostos. Karstas
nešamas į paruoštą arkliais pakinkytą vežimą. Vėliau karstą veždavo sunkvežimiu,
kurio bortai būdavę išpuošti austiniais užtiesalais ir berželiais arba eglutėmis.
Laidotuvių procesijai priartėjus prie bažnyčios, pasigirsta varpų skambesys.
Atvykus procesijos dalyviai persiorganizuoja, karstas dedamas ant paruošto stovo, tuo tarpu žmonės su gėlėmis nuo bažnyčios durų iki karsto sustoja dviem
eilėmis, padarydami taką. Mirusiojo pasitikti išeina kunigas, kuris atlieka bažnytines laidotuvių apeigas ir karstą palydi bažnyčios vidun. Ten karstas dedamas
ant specialaus paaukštinimo priešais altorių. Karstą nešę vyrai pagarbiai sustoja
karsto šonuose ir stovi per visas šv. Mišias. Joms pasibaigus, visi dalyviai palydi
mirusįjį į kapines, kartu eina ir kunigas. Ten tęsiamos laidojimo apeigos. Duobės
šonai prismaigstomi eglišakiais. Priekyje padaroma niša kryželiui įstatyti ir žvakei
uždegti. Duobės dugnas nuklojamas eglišakiais. Prieš nuleidžiant į kapo duobę,
karstas uždengiamas specialiai tam tikslui išausta kapa. Artimieji tris kartus beria
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žemių į kapą. Kunigui atlikus visas religines apeigas, karstas užkasamas. Supilamas
kapo kauburėlis, kuriame kastuvo kotu įspaudžiamas kryžius. Visos nesudegusios
žvakės, kurios buvo deginamos prie karsto per šermenis, surenkamos ir atvežamos
į kapines, kur vėl uždegamos ant kapo kauburėlio. Taip pat virš kapo uždegama
ir naujų žvakių, po to sudedamos gėlės, vainikai aplink kapą. Baigiantis laidojimo
apeigoms prie kapo duobės, vienas iš artimųjų padėkoja susirinkusiems laidotuvių
dalyviams ir pakviečia visus sugrįžti į velionio namus gedulingų pietų.
Namuose pirmiausia labai skubiai išardoma šarvojimo įranga ir kambariuose
pastatomi bei dengiami stalai gedulingiems pietums. Išilgai gedulingų pietų stalo
užtiesiama austa ornamentuota arba juoda juosta ir stalo centre pastatomas kryželis su šonuose uždegtomis žvakėmis (dažnai šalia pastatoma velionio portretinė
fotografija). Sugrįžę iš kapinių laidotuvių dalyviai prie stalo sukalba maldas, sėdasi
giesmininkai, pagieda keletą giesmių už velionio vėlę, tada pradedama valgyti ir
dar kartą prisimenamas velionis.
Pirmos mišios už vėlę laikomos per laidotuves, kitos užsakomos praėjus
devynioms dienoms po mirties, paskui – keturnedėlio mišios (po keturių savaičių),
į kurias susirenka giminės ir artimieji. Ketvirtą kartą mirusįjį pamini po metų
nuo mirimo dienos. Bažnyčioje užsakomos mišios, dalyvauja giminės, artimieji,
kaimynai. Po mišių kapinėse padedama gėlių, uždegamos žvakės, pasimeldžiama.
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Liaudies medicina Ramygalos krašte
Regina Samsonienė

Nuo senų senovės žmonės norėjo gydytis nekenkdami sveikatai, naudoti
paprastus gydymo būdus. Pastaruoju metu vis dažniau atsigręžiame į gamtos
gėrybes, stiprinančias sveikatą, prisimename senolių receptus. Vos sunegalavus nebūtina griebtis cheminių vaistų. Kartais puikiausiai gelbsti ir vaistažolės. Vaistiniai
augalai nuo seno vartojami Ramôgalos krašte. Iš vaistinių augalų ir jų mišinių
gaminami nuovirai, ištraukos, antpilai, sultys, tepalai. Vaistiniai augalai renkami
tada, kai juose daugiausia veikliųjų medžiagų.
Šiltuoju metų laikotarpiu Ramygalos ir jos apylinkių laukuose, miškuose,
vandens telkinių pakrantėse pilna augalų, kuriais galima papildyti savo vaistinėlę.
Namuose auginamos vaistinės ramunės, pipirmėtės, paprastieji raudonėliai,
vaistinės medetkos, vaistinės melisos ir kt.
Naminių vaistų receptus nuo peršalimo, kosulio, gerklės skausmo, sutrikusį
skrandžio ir kitų organizmo negalavimų gydymą perimame iš kartos į kartą.
Iš vaikystės gerai prisimenu, kaip eidavome įvairiu metų laiku rinkti
vaistažolių, nes per pavasario ir vasaros sezoną jų būna didelė įvairovė. Lapus
visada skindavome augalo žydėjimo periodu. Žoles rinkdavome paprastai augalo
žydėjimo metu, imdavome tik jos antžeminę dalį. Žiedus skindavome saulėtomis
dienomis, nukritus rasai, kai maždaug pusė jų yra pražydę – nužydėję žiedai
netinka. Vaisius skindavome sunokusius, nes pernokę vaisiai netinka. Pumpurus
rinkdavome anksti pavasarį, jiems dar neišsiskleidus. Šaknis ir šakniastiebius
kasdavome rudenį arba ankstyvą pavasarį.
Vaistažoles prieš vartojimą reikia susmulkinti. Vaistažolių paruošimo būdas:
vienas arbatinis vaistažolių šaukštelis užpilamas stikline verdančio vandens, 10–15
minučių palaikomas uždengtas, kad pritrauktų, po to nukošiamas.
Kosulio ir skrandžio negalavimams gydyti vartojami gysločiai (Plantago major).
Juos galima vartoti vienus arba mišinyje su kitomis vaistažolėmis: su ramunėlėmis
(Matricaria chamomilla) ar medetkomis (Calendula officinalis).
Kosuliui ir bronchitui gydyti plačiai vartojamos dirvinės našlaitės (Viola
tricolor) – vienos arba mišinyje su ramunėlėmis, liepos žiedais (Flores tiliae), paprastosiomis avietėmis (Rubus idaeus).
Nors mūsų krašte vyrauja lapuočiai miškai, bet esant galimybei renkame ir
labai vertiname pušų pumpurus, spyglius (Pinus silvestris). Pušų pumpurų nuoviras
tinka bronchitui gydyti, jų spiritinis antpilas geriamas nuo tuberkuliozės. Spygliai
vartojami reumatui, anemijai gydyti.
Apetitui ir virškinimui gerinti į Pašiliÿ ir Gudìlių užžėlusius ežerus ir prie
jų esančias pelkes einame rinkti puplaiškių (Menyanthes trifoliata).
Kiaulpienių lapai ir šaknys (Taraxacum officinale) renkamos anksti pavasarį,
jos gerina apetitą ir virškinimą.
Čiobrelių žolė (Thymus serpyllum) renkama žydėjimo metu. Mūsų krašte ji
menkai paplitusi, bet pievoje prie Apušoto miško yra vietelė, kurioje galima rasti
šių kvapnių ir medingų augalų. Čiobreliai vartojami sergant bronchitu, kokliušu,
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bronchine astma. Galima vartoti mišinyje su kitomis vaistažolėmis – raktažolės
žiedais, lapais (Primula veris). Su čiobreliais labai tinka šalpusnių žiedai ir lapai
(Tussillago farfara). Žiedai renkami labai ankstyvą pavasarį, o lapai skinami birželio
mėnesį, kol dar būna neperaugę (viršutinė pusė tamsiai žalia, o apatinė – pilkai
vatuota).
Rudenį (rugsėjo–spalio mėn.), kai einame grybauti, visada kasame ir miškinių paparčių šaknų (Dryopteris filix-mas). Šaknys sudedamos į 0,5 l talpos indą
ir užpilamos degtine. Laikoma apie 10–14 dienų tamsoje, tinka trinti skaudamą
vietą (sąnarius, kelius, nugarą).
Be vaistažolių, kurios auga gamtoje, vartojami ir namuose auginami augalai
ir gėlės. Darželiuose auginamos medetkos (Calendula officinalis) tinka žaizdoms,
odos nušalimams ir nudeginimams gydyti. Arbatos vartojamos uždegimams gydyti.
Ramunėlės (Matricaria chamomilla) tinka kvėpavimo organų uždegimui, virškinimo organų skausmams malšinti. Vaikams ramunėlių arbatos duodama dygstant
dantims. Taip pat gydomas akių uždegimas.
Pakalnučių (Convallaria majalis) antžeminė dalis (žolė ir žiedai) vartojama
esant širdies negalavimams, padidėjusiam nerimui, jautrumui gydyti.
Sodybose auga kaularožės, dar vadinamos taukėmis (Symphytum officinale).
Vartojamos jų šaknys, jos kasamos rudenį arba ankstyvą pavasarį. Šaknis reikia
sutarkuoti ir sumaišyti su kiaulės taukais. Tuo tepalu gydomi sumušimai, kaulų
lūžimai, padeda skilinėjant kulnams.
Panamėse, dykvietėse, šiukšlynuose auga kartieji kiečiai – pelynai (Artemisia
absinthium). Jų nuoviras vartojamas apetitui žadinti, tulžies išsiskyrimui gerinti,
esant skrandžio negalavimams, žarnyno spazmų atveju.
Mūsų miškuose, nors ir retai, bet auga paprastųjų kadagių, vadinamųjų
ėglių (Juniperus communis). Jo uogų nuoviras skatina šlapimo ir tulžies išsiskyrimą,
lengvina atsikosėjimą. Uogų užpilas vartojamas nuo podagros ir reumato.
Kaip prieskoninis augalas daržuose auginami krapai (Anethum graveolens). Jie
vartojami esant padidėjusiam kraujo spaudimui (kai skauda galvą). Arbata tinka
esant nemigai, pieno liaukų sekrecijai didinti.
Petražolių (Petroselinum sativum) sėklos, lapai ir šaknys skatina šlapimo išsiskyrimą, gerina virškinimą, vartojamos sergant šlapimo pūslės uždegimu.
Apyniai (Humulus lupulus) auga ir miškuose, bet pas mus dažniausiai auginami sode, darže, prie tvorų. Apynių spurgų dedama į maišelį prie pagalvės
kankinant nemigai, ypač vaikams. Spurgų nuoviras vartojamas apetitui gerinti,
taip pat, kaip jau minėta, nemigai gydyti.
Panamėse, patvoriuose, krūmuose, miškuose galima rasti didžiųjų dilgėlių
(Urtica dioica). Jų lapai skinami žydėjimo metu (birželio–rugsėjo mėn.). Iš jaunų
dilgėlių lapų verdama sriuba, jie vartojami salotoms. Mažakraujystei gydyti vartojama dilgėlių lapų arbata. Dilgėlės yra vitamino C šaltinis. Plakantis šviežiomis
dilgelėmis gydomas reumatas, podagra. Dilgėlių šaknų ar lapų nuovirą, šviežias
dilgėlių sultis galima vartoti plaukų šaknims stiprinti.
Valgomieji česnakai (Allium sativum) seniau vartoti daugiausia maistui.
Pastaraisiais dešimtmečiais vartojami ir kaip vaistas sklerozei, hipertoninei ligai
gydyti, kraujagyslių užkalkėjimo atveju. Česnakas gerai veikia skrandį ir žarnyną.
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Nuo stipraus kosulio padeda smulkiai sumaltų krienų (Armoracia rusticana)
ir medaus mišinys lygiomis dalimis. Gerti reikia po vieną arbatinį šaukštelį 2–3
kartus. Šis mišinys gali būti vartojamas apetitui gerinti.
Juodųjų ridikų sultys vartojamos išoriškai, jos tinka skaudamoms vietoms
trinti sergant reumatu, radikulitu. Išskaptavus juodą ridiką ir pridėjus medaus
reikia palaikyti parą, po to gerti nuo kosulio ar bronchito.
Liepžiedžių (Tilia cordata) ir mėtų (Mentha piperita) mišinys malšina galvos
skausmą, ramina nervus. Taip pat nuo galvos skausmo galima dėti kopūsto lapų.
Ugniažolių (Chelidonium majus) nuoviras, sultys, lašai tinka nuo vėžio, geltligės, sergant tulžies pūslės akmenlige. Ugniažolių sultys vartojamos karpoms ir
sunkiai gyjančioms žaizdoms gydyti. Šviežia ugniažolių žolė, pabarstyta druska,
duodama avims nuo išpūtimo.
Į pušyną (dabar Krekenavõs regioninis parkas) ramygaliečiai eidavo mėlynių
uogų (Vaccinium myrtillus) rinkti. Šviežios ir džiovintos uogos vartojamos nuo
skrandžio ir žarnyno kataro, mažakraujystės. Uogaudami matydavome gyvačių.
Buvo žmonių, kurie pagaudavo gyvatę, parsinešdavo namo, užpildavo degtine ir
duodavo kiaulėms, jei blogai augdavo.
Raudonųjų dobilų (Trifolium pratense) lapai ir žiedai mūsų krašte vartojami
kaip atsikosėjimą lengvinantis vaistas. Dobilų žiedų nuovirai ir užpilai slopina
uždegimus, vartojami nuo inkstų ligų, urologinių negalavimų.
Yra gausybė žolių, augalų, medžių ir krūmų, turinčių gydomųjų savybių,
bet reikia žinoti ir domėtis, kaip juos tinkamai paruošti ir vartoti. Visada reikia
remtis sukaupta gydymo augalais patirtimi. Būtų išmintinga kuo kruopščiau surinkti įvairių žinių apie augalus ir jų vartojimą ligoms gydyti. Kiekvienos kartos
žmonės turi susirasti vaistinių augalų, vartoti juos ligoms gydyti ir profilaktiškai.
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Ramygalos krašto vietovardžiai
Kazimieras Garšva

Nuo tarmės iki bendrinės kalbos
Panevėžiškių tarmės plotas tarp Ukmergºs, Jõniškio ir Bíržų
turi iš dalies panašią istoriją bei etninę raidą. Lietuviai iš
pietinių Pånevėžio apylinkių kėlėsi į šiaurę, į kalavijuočių
apnaikintus plotus, apgyveno platesnę teritoriją negu pietuose.
Ramôgalos šnekta įeina į panašiai kalbantį pietų panevėžiškių plotą, kurį ribotų linija Krekenavâ, Survíliškis,
Ókainiai, Sîesikai, Vídiškiai, Kavãrskas, Trošk¿nai, Mîežiškiai,
Naujåmiestis. Čia yra sąlyginis (iš trumpo į ilgą skiemenį)
kirčio atitraukimas ir užpakalinės eilės balsių redukcija į trumpąjį u, priešakinės eilės – į i, pvz., lazdu / „lazda“, galvus /
„galvas“, pelus / „pelus, peles < pelas“, šlapis / „šlapias“ ir Habil. dr. Kazimieras
t. t. Tiems patiems dėsniams paklūsta ir visi vietovardžiai, Garšva, Lietuvių
pvz., Degimus / „Degimas“, Lieknus /„Lieknas“, Kanopu / kalbos instituto
vyriausiasis mokslo
„Kanopa“, Lomu / „Loma“, Truskava / „Truskavâ“.
Nekirčiuoti garsai o, uo pietų panevėžiškių dažniau- darbuotojas
siai verčiami u (Dubilyne / „Dobilynė“, Gujelis / „Gojelis“),
ė, ie – i (e), pvz., Likneliuks / Lekneliuks / „Liekneliukas“.
Nekirčiuoti dvigarsiai galūnėje panevėžiškių vienbalsinami
(Barklainė / „Bãrklainiai“, Kauprė / „Kaupria¤“, Palîepė /
„Paliepiai“, Gintauta / „Gintauta¤“). Visame aukštaičių plote
kietinamas priebalsis l: Balala / „Balelė“, Giriala / „Girìlė“,
Lonkiala / Lunkiala / „Lankelė“ ir t. t.
Prieš 80 metų Lietuvos žemės vardyno duomenis rinko
Švietimo ministerijos pasitelkti inteligentai, o iš Ramygalos
valsčiaus tada daugiausia (60) užrašė iš ¨riškių kaimo kilęs
(mano gerai pažįstamas) tuometinis Lietuvos universiteto
(Kaunas, dabar Vytauto Didžiojo universitetas) studentas
Antanas Lyberis (1909–1996), 1932–1941 m. dirbęs Lietuvių
kalbos žodyno redakcijoje, 1942–1947 – Prîenų gimnazijoje,
1947–1985 m. – Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Žodyno skyriuje ir išleidęs (vienas ir su bendraautoriais) 10
žodynų. 1935 m. jis tiksliausiai fonetine transkripcija surašė
savo gimtinės vietovardžius, tada pasirašydamas kaip Liberis.1
Jo užrašyti žodžiai liudija, kad prieš šimtmetį ir vėliau Ramygalos parapijoje nekirčiuoti
galūnės balsiai dažniau išlikdavo (Di- 1 Lietuvių kalbos instituto Vardyno kartoteka.
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džiulis, Linelis, Užusenis / „Užusienis“, darželis) ir rečiau toje pačioje pozicijoje
buvo išmetami (Kalnel`s / „Kalnelis“, Šapel`s / „Šapelis“). Neretai išlikdavo ir
neredukuotas prieškirtinis o (dabar taip yra šiaurinėje panevėžiškių dalyje): Gojelė / „Gojeliai“, Stovyne / „Stovynė“). Keliose valsčiaus vietose Ąžuolôtė tarmiškai
vadinosi „Ažulyte (dar plg. Ažula balala, Ažulytės kalns), o ¨riškiuose liko Ažalyte
(uo trumpintas ne į o ir u, bet į a). Kaip ir tarmės šiaurėje kirčiuotas trumpasis
u čia nedėsningai retkarčiais ilgintas iki ilgojo, pvz., Didžiūlis / „Didžiulis“, Vagiūkiala / „Vagiukelė“, „Vidūgiris / „Vidugiris“. Po 30 metų (1965 m.) Ramygalos, Ėriškių, Surviliškio apylinkėse užrašytuose tekstuose minėti balsiai jau buvo
siaurinami visur, Ėriškiuose ir galiniai redukuoti i, u (rėki „rėkia“, baltu „balta“)
buvo pusiau trumpinami (išmetami).2
2012 m. pagal mūsų tarmės apklausą apklausus 1939–1944 m. Ramygalos
parapijoje gimusius asmenis matyti, jog šie procesai vyresniojoje kartoje vyksta
ir dabar. Uždaroje galūnėje balsis a išmetamas (ažuliuks / „ąžuoliukas“, langs /
„langas“, linksms / „linksmas“, kamps / „kampas“, tekins / „tekinas“, pulks /
„pulkas“). Dvejopai tariami sudėtingesni priebalsių junginiai (dišlis „dišlius“ Ąžuolytė, Raukštoniai, dišl`s Masiõkai, nors visi sakė tikrs / „tikras“), atviros galūnės
dabar nekirčiuoti balsiai (runku / „ranka“ Masiokai, runk Raukštoniai, šak / „šaka“
Raukštoniai, šak(a) Masiokai, šaku Ąžuolytė). Šie pavyzdžiai rodo, kad šnektoje ir
dabar vyksta sudėtingi procesai atitraukiant kirtį, redukuojant nekirčiuotus balsius
(į anketą turi atsakyti didesnis buvusio valsčiaus įvairių kartų gyventojų skaičius).
Tai patvirtina ir skirtingai kirčiuotas vienaskaitos kilmininkas „uodegos“ – (v)
uodiagos Ąžuolôtė, Raukštóniai ir odiagos Masiõkai. Abejota, daugiskaitos galininkas
visas tariamas vis(as) ar viss.
Visai galimas dalykas, kad ir to paties kaimo skirtingi ir net tie patys gyventojai tą patį žodį gali ir kitaip tarti – taip pasireiškia šnektos raida, kurią vis
aktyviau veikia ir bendrinė kalba. Būtent dėl bendrinės kalbos rašybos įtakos galėjo
būti dažniau nurodyti šnektos variantai uosiuks / usiuks / „uosiukas“, liepims /
„liepimas“, skiedriala / „skiedrelė“, broliuks / „broliukas“.

Ramygalos vardo kilmė
Ramygalos ir kitų miestų vardus išnagrinėjo A. Vanagas.3 Žodis Ramygala
susideda iš žodžių ramus, -i (ytė?) ir galas, t. y. rami vieta (galas). Mes čia patiksliname tik kai kuriuos niuansus.
Sudurtinių gyvenamųjų vietų vardų, kurių pirmoji dalis turi ar gali turėti
šaknį -gal-, etninėse lietuvių žemėse yra tik iki dešimties: Galalaukiai (Ignalínos r.),
Galaverknis (Tråkų r.), Galažeriai (Rõkiškio r.) ir t. t. Tokių pat sudurtinių vardų,
kurių antroji dalis turėjo ir tebeturi šaknį -gal-, yra net apie 200: per 40 jų baigiasi galūne -is (plg. Plinkai-galis), per 20 – tą pačią galūnę su ilguoju balsiu -ys
(plg. Pikta-galys), apie 30 – tą pačią daugiskaitinę galūnę (plg. Tilta-galiai), apie
5 – gal-ė, -as (Gaidž-galė), iki 50 – gala. Dauguma šių gyvenamųjų vietų vardų
yra išsidėstę vidurio Lietuvoje ir siejasi
su Latvijos vietovardžiais su tuo pačiu 2 Lietuvių kalbos tarmės. Chrestomatija. Vilnius, 1970,
p. 252–254.
komponentu. Be to, yra daug ir kitokių 3 Vanagas A. Lietuvos miestų vardai, Vilnius, 1997,
vietovardžių su tuo pačiu -gal-.
p. 186–192.
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Vietų vardai tarp pirmojo ir antrojo komponento turi jungiamuosius balsius
-o- (plg. Bais-o-gala), -a- (plg. Maiš-ia-gala), -y- (Ram-y-gala), -ė- (Juod-ė-gala), be
jungiamojo balsio (Puodž-gala) ir t. t. Pirmasis vietovardžių komponentas gali būti
pavardė, bendrinis žodis ir t. t.
Ramygalos jungiamasis balsis galėtų rodyti, kad pirmojo komponento kamiengalis yra buvęs -y- (ar -i-). Jeigu vietovei vardą būtų davęs asmenvardis, iki
šiol su tuo galėtų būti susijusi šaknis Ram-, esanti pavardėse Ram-aitis, Ram-eika,
Ram-elis, Ram-ėnas, Ram-ul-ėnas, Ram-ūnas, Ram-utis, Ram-vydas ir t. t.4 Ramučių
kaimas iš tikro galėtų būti kilęs iš pavardės Ramutis, bet vandenvardžiai Ram-is
(Smãlvos), Ram-ytė (Pakrúojis), Ram-ojus (Joniškºlis)5 labiau bus susiję su būdvardžiu
ramus, -i. Pakruojo, Joniškėlio apylinkių upeliai tiesia linija yra tik keliasdešimt
kilometrų nuo Ramygalos, bet jos pirmasis komponentas iš plačiai paplitusio bei
gerai žinomo būdvardžio gali būti kilęs ir savarankiškai. Į pietus nuo Ramygalos
yra Ramygalºlė, suslavinta kol kas į Ramygolką ir dar neatitaisyta6.
Su šaknimi Ram- yra ir kitų vietovardžių, tiesiogiai nesusijusių su Ramygala: kalnas Ramikalnis (Radvíliškis), pieva Ramygala (Kùpiškis), pelkė Ramiraistis
(Vîevis) ir t. t.
Vokiškų, lenkiškų šaltinių Ramygalos šaknis Rem- greičiausiai atsirado dėl
balsio -a- asimiliacijos prieš kito skiemens balsį -i-. Taip galėjo atsitikti ir dėl
iškraipymo slavinant: pavyzdžiui, net Baisógala rusiškai ir lenkiškai rašyta ir Beisagola (gal raštininkas neįskaitė ankstesnio įrašo raidės o: Boisagola).
Dabar maža galimybių įrodyti, kokia buvo vietovardžio galūnė (-gala ar
-galė), nes žodžių kamienai susipynę, balsiai po l seniai yra kietinami.
Jeigu Ramygalos pradžia būtų susijusi su Ramyte, tokią pat mažybinę maloninę priesagą turi ir greta tekanti Upôtė, kadaise davusi vardą ir daliai šiaurės Lietuvos.

4

5

6

Z i n k e v i č i u s Z . Lietuvių asmenvardžiai, Vilnius,
2008, p. 769.
Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas, Vilnius, 1963,
p. 132.
Lietuvos autokelių atlasas, Ryga, 2007, p. 42.
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Pietiniai panevėžiškiai: bendrieji
Ramygalos šnektos bruožai
Violeta Meiliūnaitė
Lietuvių kalbos institutas

Esminiai žodžiai: pietų panevėžiškiai, Ramygalos
šnekta, bendrinė kalba, tarminės kalbos ypatybės.
Šiame straipsnyje, remiantis tarminių garso įrašų ir
Lietuvių kalbos instituto Tarmių archyve saugomų transkribuotų tekstų analize, aptariami pagrindiniai Ramýgalos
šnektos bruožai. Reikia atkreipti dėmesį, kad ši šnekta kol
kas nėra susilaukusi tikslingesnio dėmesio, nors beveik
galėtų būti laikoma pietų panevėžiškių patarmės etalonu.
Kadangi Ramygalos šnekta yra Lietuvos tarminio peizažo
dalis, ji aptariama kitų rytų aukštaičių ir rytų aukštaičių
panevėžiškių tarminių ypatybių kontekste. Be to, stengiamasi nubrėžti šios šnektos kitimo kryptis ir parodyti
jo intensyvumą.

1. Panevėžiškių tarmė
ir jos skaidymas

Dr. Violeta Meiliūnaitė,
Lietuvių kalbos instituto
Geolingvistikos centro
vyresnioji mokslo darbuotoja

Pristatant panevėžiškių tarmę, dažniausiai nurodoma, kad tai didžiausia rytų
aukštaičių tarmė. Todėl natūralu, kad kalbos ypatybės ne visame plote yra vienodos.
Beveik visi tarmių tyrėjai atkreipia dėmesį, kad į akis krinta akivaizdus šiaurinės ir pie
tinės dalių skirtumas. Viena iš priežasčių, kodėl jis susiformavo, galėtų būti laikomas
substratas. Visai tikėtina, kad šiaurės panevėžiškių patarmei formuotis įtakos turėjo
žiemgalių gentinė kalba, o pietų panevėžiškių atveju reikia svarstyti apie aukštaičių
gentinės kalbos virtimą lietuvių kalbos tarme.1
Pagrindiniai skiriamieji dviejų panevėžiškių dalių požymiai – galūnių redukcija ir
kirčio atitraukimas. Šiaurinėje tarmės dalyje veikia visuotinis kirčio atitraukimas2, t. y. kirtis
atitraukiamas iš trumpos ir cirkumfleksinės galūnės į priešpaskutinį žodžio skiemenį, pvz.:
sènι karẹ.vẹ ~ sen kareviai (Pakrúojis),
Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2012 07 09,
vinεs m.tεs ~ vienas mẽtais (Klausùčiai),
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų
ь
nù ẹ‿l·ọ ~ nù i lėkiaũ (Pakrúojis), žmó·n s
mokslo darbų komisijos įvertintas 2014 11 17, pirmą
v.sεs lαkεs nọr·dava prabagọt· ~ žmókartą paskelbtas 2017 02 15 elektroninio serialinio leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799
nės visas laikas nordavo prabagott
visatekstėje svetainėje www.llt.lt. Straipsnio kodas
(Šeduvà), o pietinėje dalyje kirtis papraselektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT:2017tai keliamas į ilgą priešpaskutinį žodžio
6/28-257/LI.
skiemenį ir tik iš trumpos galūnės, pvz.: 1 Žr. žemėlapį iš: Kiaupa Z., Kiaupienė J., Kuncevičius A. Lietuvos istorija iki 1795 m., Vilnius,
bαsι švisυ nežmó·niškυ iž‿duŋgås ~ bais
šviesà nežmóniška iš dangaũs (Velniakia), 2 1995, p. 34.
Z i n k ev i č i u s Z . Lietuvių dialektologija, Vilnius,
nežin. ǁ sẹå kitα.p ǀ kitα.p ~ nežinaũ,
1966, p. 13–17; Kačiuškienė G. Šiaurės panevėseniaũ kitap, kitap (Garucka), ne‿madὺ ǁ
žiškių tarmės fonologijos bruožai, Vilnius, 2006, p. 5.
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ne‿madὺ ǀ s.ka ~ ne madà, ne madà, sãko (Šila). Kai kuriais atvejais atkreipiamas dėmesys,
kad šis atitraukimas nėra visai nuoseklus – kartais kirtį galinti išlaikyti ir trumpa galūnė,
ypač kai priešpaskutinis skiemuo trumpas, arba jis gali būti apibendrinamas kamiene
(net jei galūnė tvirtapradė), plg.: šakὺ ~ šakà, visὶ ~ vis, s·nam3~ sūnám.4
Taip pat gerokai skiriasi ir žodžio galūnės balsių redukcija – šiaurinėje tarmės dalyje
balsiai redukuojami kur kas stipriau ir virsta murmamaisiais garsais.5 Įprasta manyti, kad
pietinėje panevėžiškių dalyje visi nekirčiuoti užpakalinės eilės galūnės balsiai sutraukti į
neįtemptą u tipo balsį, žymimą υ, o priešakinės eilės balsiai sutapę į ɩ – neįtemptą i tipo
balsį, pvz.: má.lku pr.dedι ǀ ivé.ȓdι ǁ ti‿vi.šυs i‿ap.dægυ ~ málkų prdedi, išvérdi; tei
viršùs i apdega (Šila), venυs žmó·gυs klá.usι ǀ kur‿põ·nυs ~ venas žmogùs kláusia, kur
põnas (Gaivẽniai). Kai kurių mokslininkų teigimu, taip pat elgiamasi ir žodžio viduje –
nekirčiuotose pozicijose esą taip pat turimi υ ir ɩ.6 Vis dėlto būtų sunku visiškai su tuo
sutikti, bent jau remiantis dabartiniais duomenimis. Dažnai kamieno balsiai ištariami
aiškios kokybės, nors kartais dėl greito kalbėjimo tempo galima ir didesnė redukcija,
pvz.: ti‿tadὺ namõ·n v.žυ ǀ rukúoι ~ ti tadà namõn vẽža, rokúoji (Šila), k.bilυs ǀ žin.
tadὺ putó·a ~ kùbilas, žinaũ, tadà putójo (Tùtiškiai). Galima svarstyti, kokios priežastys
skatina aiškiau nei tradicinėje patarmėje skirti šaknies balsius.
Pietinė panevėžiškių patarmė ribojasi su šiaurės panevėžiškiais (riškiai, Ulinai,
Kasakiškis)7, rytų aukštaičiais anykštėnais (Trošknai, Grybùliai), rytų aukštaičiais širvintiškiais (Taujnai, Kunigškiai, Jakùtiškiai), vakarų aukštaičiais šiauliškiais (Survliškis,
Truskavà, Pagiria). Įvertinus gretimų patarmių įtaką, visą pietų panevėžiškių plotą
galima sąlygiškai skirti į tris dalis – rytinę, centrinę ir vakarinę (žr. 1 lentelę ir 1 pav.).
1 lentelė
Pietų panevėžiškių ploto skaidymas pagal gretimų patarmių įtaką
Pietų panevėžiškių
dalis

LKA punktai

Įtakos turinčios
kalbinės sistemos

Rytinė dalis

Kasakiškis (204), Mežiškiai (234), Narbuta (269),
Trošknai (271), Traũpis (303), Grybùliai (304), Radžinai
(339), Taujnai (374), Kunigškiai (409), Jakùtiškiai (446)

1. rytų aukštaičiai
anykštėnai,
2. rytų aukštaičiai
širvintiškiai

3

4

5

Šiuo atveju galbūt būtų tiksliau kalbėti apie kirčio
apibendrinimą tam tikrame žodžio skiemenyje, o
ne apie kirčio atitraukimą.
Plačiau žr. Šukys J. Rytų aukštaičių pontininkų ir
vakarinių pantininkų tarmių būdingosios ypatybės,
Lietuvių kalbotyros klausimai, Vilnius, 1962, kn. 5,
p. 179.
Dėl to, ar šiauriniai panevėžiškiai žodžio gale taria
murmamuosius garsus, kalbininkų nuomonės išsiskyrė. Abiejų aiškinimų šalininkai turi gana svarių
argumentų. Viena vertus, skardžiųjų priebalsių
neduslėjimas (va.gъs), antrinių dvibalsių neatsiradimas (ž.lъs), veiksmažodžių es. l. 1 a. ir būs.
l. 3 a. nesutapimas (ȓòšъ ~ riša : ȓòš ~ riš) – leistų
teigti esant murmamuosius garsus (Jaunius, 1898,
127; Girdenis, Zinkevičius, 1966, 143; Kačiuškienė,
1983, 24–36; LKA II, 18, 22–26 ir kt.); kita vertus,
formų su išmestu niekada nekirčiuojamu balsiu

6

7

(bá.lts, n.š) turi ir kitos tarmės, be to, trumpieji
balsiai iškrenta ir atvirose, ir uždarose galūnėse ir
tiesiog susidaro priebalsių samplaikos, aiškinamos
priebalsių savybėmis, o ne murmamojo balsio buvimu, taigi ir jo žymėti nėra reikalo (Baranauskas,
1898, 76; Būga, 1924, 82–83: Būtėnas, 1932, 168,
169; LKT, 33, 35, 237–259, Garšva, 2000, 170 ir
kt.). Apibendrinus abiejų teorijų šalininkų mintis
buvo atliktas eksperimentinis tyrimas, kurio išvados leidžia kalbėti, kad balsio požymių galiniuose
žodžių segmentuose nerasta, o diferencinę reikšmę
turi arba priebalsiai (duslumo-skardumo opozicija),
arba viso žodžio akustiniai/prozodiniai požymiai
(plačiau žr. Bacevičiūtė, Leskauskaitė, 2006, 4–9).
Šukys J. Ėriškių tarmės aprašas (rankraštis), Vilnius, 1959, p. 154, 155.
Skliaustuose nurodomi pietų panevėžiškių patarmės
vietovės, atsidūrusios tarmių paribyje.
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(tęsinys)
Pietų panevėžiškių
dalis

LKA punktai

Centrinė dalis

riškiai (267), Ulinai (268), Ramýgala (300), Jotáiniai (301),
Raguvà (302), Aukštãdvaris (337), Šila (338), Meilnai (373)

Vakarinė dalis

Krekenavà (299), Survliškis (335), Truskavà (336), Pagiria
(372), Sesikai (408)

Įtakos turinčios
kalbinės sistemos

1. vakarų aukštaičiai
šiauliškiai

Reikia turėti galvoje ir tai, kad visas tris dalis nuolatos veikia bendrinės kalbos
normos. Visiškai suprantama, kad arčiau tarmių sandūros esančiose šnektose susipynusios pietų panevėžiškių ir kaimynų kalbos ypatybės. Todėl nenuostabu, kad, pavyzdžiui,
Kasakiškyje konkuruoja sąlyginis ir visuotinis kirčio atitraukimas – čia gali būti pasakoma ir sak., ir sàkọ ~ sakaũ, o apie Taujnus netvirtapradžiai žodžio galo dvibalsiai
vienbalsinami dvejopai: pagal panevėžiškių arba pagal širvintiškių dėsnius, plg.: lab.
ir labыi ~ laba. Taigi labiausiai tikėtina, kad mažiausia kitų kalbinių sistemų poveikio
patiria centrinis plotas, kuriam ir priklauso Ramýgala ir jos apylinkės.
1 pav. Pietų panevėžiškių ploto skaidymas
pagal gretimų patarmių įtaką
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2. Ramygalos šnekta
Ramygala yra miestelis Panevėžio rajone, įsikūręs maždaug 25 km piečiau Panevėžio, ir minimas gerokai anksčiau nei Panevėžys. Jau XIII a., maždaug tuo metu,
kai susiformavo lietuvių kalbos tarmės, istoriniuose šaltiniuose randami gyvenvietės
įvardijimai Remigale. Ramygalai 1957 m. suteiktos miesto teisės, iki šiol tai vienintelis
miestas Panevėžio rajone.
Ramygalos šnekta, esanti centrinėje pietų panevėžiškių dalyje, gali būti viena iš
tipiškiausių patarmės šnektų. Tiesa, kaip ir visa pietų panevėžiškių patarmė, ji neturi
itin ryškių specifinių ypatybių, brėžiančių aiškią ribą tarp patarmės ir bendrinės kalbos.
Taigi yra palyginti lengvai paveikiama kitų kalbinių sistemų – gretimų tarmių arba
bendrinės kalbos.

2.1. Ramygalos šnekta –
rytų aukštaičių šnekta
Kaip ir kitiems rytų aukštaičiams, ramygališkiams būdinga tai, kad:
1) mišrieji dvigarsiai am, an, em, en verčiami um, un, im, in (kupas ʽkampasʼ,
lú.ŋgαs ʽlangasʼ, tipe ʽtempiaʼ, ligvαs ʽlengvasʼ);
2) nosinius ą, ę (bet kurioje žodžio vietoje) keičiami įvairaus ilgumo (tai priklauso
nuo kirčio) u, i (žu.sis ʽžąsisʼ, ú·žuolαs ʽąžuolasʼ, k·ti ʽkęstiʼ, k.ti. ʽkatęʼ);
3) vietoje junginių le, lė dažniausiai turimi nepalatalizuoti la, l (l.dαs ʽledasʼ,
sá.ula ʽsaulėʼ, lá.isti ʽleistiʼ, pel. ʽpelėʼ);
4) po kirčiu atsidūrę trumpieji balsiai gerokai ilginami (b.va ʽbuvoʼ, v.sαs ʽvisasʼ);
5) žodžio pradžioje e ir netvirtapradis ei dažniausiai keičiami a, ai (.žerαs ʽežerasʼ,
αnα ʽeinaʼ);
6) trumpinami visų nekirčiuotų skiemenų ilgieji balsiai (giv.nimαs ʽgyvenimasʼ,
sun.lis ʽsūnelisʼ).
Ramygalos šnektai būdingi ir dauguma pietų panevėžiškių bruožų.

2.2. Ramygalos šnektos kirtis
Kirtis šiai šnektai labai svarbus – nuo jo labai priklauso skiemenų ilgumas ir
kokybė. Nekirčiuoti skiemenys gerokai trumpėja, jų garsai redukuojami, o kirčiuotų
skiemenų trumpieji balsiai ilginami, o ilgieji – išlaiko kiekybę.
Aprašomai šnektai būdingas sąlyginis kirčio atitraukimas - kirtis atitraukiamas
tik iš trumposios galūnės į priešpaskutinį skiemenį (dažniausiai ilgą), pvz.: dinυ ʽdienaʼ,
kàtιs ʽkatesʼ. Skirtingai nuo bendrinės kalbos, ramygališkiai (kaip ir dauguma panevėžiškių šnektų) nėra linkę apibendrinti kirčio veiksmažodžių priešdėlyje per-. Paprastai
visi priešdėliniai veiksmažodžiai kirčiuojami pagal tuos pačius dėsnius, jei nùneša, tai ir
peneša, jei nunèšti, tai ir pernèšti. Tiesa, dėl bendrinės kalbos įtakos, kirtį gali gauti ir per-.

2.3. Ilgieji skiemenys Ramygalos šnektoje
Kirčiuoti ilgieji balsiai ir dauguma dvigarsių Ramygalos šnektoje išlaiko savo
kiekybę ir kokybę, jie tariami kaip bendrinėje kalboje: nù ǀ šiẽna pαd·daɔm ʽnu, šieno
padėdavomʼ, su·a m.tαi ʽsuėjo metaiʼ, dabα *ram·gals k.nigυs išv.ra ʽdabar Ramygalos kunigas išvaroʼ.
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Nekirčiuoti ilgieji balsiai dažniausia gerokai redukuojami – jie keičiami paprastesnės, neutralesnės, mažiau įtemptos artikuliacijos garsais. Ramygalos šnektoje garsais
υ ir ι verčiami nekirčiuoti u, i ir o, uo, ė (vιr.li ʽvyrelisʼ, grυd.li ʽg rūdelisʼ, žmυg.lι
ʽžmogelisʼ, pυd.lι ʽpuodelisʼ). Vietoje nekirčiuoto dvibalsio ie ramygališkiai, kaip ir
dauguma pietų panevėžiškių, taria trumpą e, kartais su ė atspalviu (sneg.lι ʽsniegelisʼ,
nu. m.s un‿p.graba gẹdó·‿jọ ʽnuėjom mes į šermenis giedot jauʼ).
Pietinėje panevėžiškių tarmės dalyje, kuriai, be Ramygalos, dar priskiriami Jotáiniai
ir Truskavà, tvirtapradžiai an, am paprastai verčiami į υn, υm (lú.ngυs, sú.tι), o en, em
išlaikomi nepakitę (gιvé., pé.pe). Tvirtagaliai ir nekirčiuoti an, am, en, em dažniausiai
verčiami į υn, υm, ιn, ιm (rυku ʽrankąʼ, kupυs ʽkampasʼ, pιkι ʽpenkiʼ, tιpk ʽtempkʼ).
Nosiniai garsai ą, ę taip pat siaurinami ir verčiami ų, į (žũ∙sι ʽžąsysʼ, r∙ ʽgrįžtiʼ, vαku
ʽvaikąʼ, k.ti ʽkatęʼ, n.ši.s ʽnešęsʼ).
Tradiciškai įprasta, kad tvirtagaliai ir nekirčiuoti dvibalsiai au, ai, ei galūnėse verčiami garsais ọ, ε, ẹ (sαk ʽsakauʼ, v∙rε ʽvyraiʼ, k.tẹ ʽkateiʼ, p.ẹọ i‿pαȓs.neọ nam.læ túos
pavẹiks[.kυs] ʽpaėmiau i parsinešiau namolio tuos paveiksliukusʼ). Vis dėlto naujausi
panevėžiškių ypatybių tyrimai rodo, kad šis vertimas nėra visai sistemingas – kai kuriais
atvejais dėl kalbinių ir prasminių priežasčių, dvigarsiai gali likti.8

2.4. Trumpieji skiemenys Ramygalos šnektoje
Kaip ir visi panevėžiškiai, ramygališkiai labai trumpina ir redukuoja trumpųjų
galūnių balsius – jie sutampa į du tik tarimo eile besiskiriančius garsus arba jų net visai
negirdėti. Dažniausiai visi trumpieji galūnės užpakalinės eilės balsiai virsta į u panašiu,
tik visai silpnu garsu υ (n.mυs ʽnamasʼ, n.šυ ʽnešaʼ), o priešakinės eilės balsiai – į i
panašiu, bet kur kas silpnesniu garsu ι (katὶs ʽkatesʼ). Atskirais atvejais garsas gali būti
ir visai raiškiai ištariamas – ypač tada, kai kalbama apie mažiau žinomą dalyką arba kai
norima ką nors sakinyje ypač pabrėžti. Ir priešingai – kai kalbama greitesniu tempu
ar apie pašnekovams puikiai žinomus dalykus, paskutinis skiemuo gali visiškai netekti
trumpojo balsio (žr. toliau pateikiamus tekstų pavyzdžius).
Kaip ir daugumos kitų tarmių, bet skirtingai nuo šiaurės panevėžiškių, Ramygalos
šnektos atstovai kirčiuotus trumpuosius negalūninius u, i yra įpratę ilginti ir tarti siaurai,
t. y. nekeisti balsio kokybės (p.rmυs ʽpirmasʼ, kú.ȓmi ʽkurmisʼ, b.va ʽbuvoʼ, v.sυs ʽvisasʼ).9

2.5. Garsų pridėjimas ar
išmetimas žodžio pradžioje
ir tarp morfemų
Kai žodis prasideda kirčiuotais uo
ar ie, dažniausiai atsiranda pridėtiniai garsai v ir j, pvz.: vúogυ ʽuogaʼ, vúosɩs ʽuosisʼ,
enα ʽienaʼ. Jei žodžiai prasideda junginiu
v + u, dažniausiai priebalsis v numetamas,
pvz.: ú.nduo ʽvanduoʼ. Tokiais atvejais, kai
priešdėlis baigiasi, o šaknis prasideda balsiu, kad būtų patogiau tarti, tarp jų dažnai
įterpiamas priebalsiai v ar j, pvz.: nuv·je
ʽnuėjoʼ, p.jeme ʽpaėmėʼ, nu. m.s un‿p.

8

9

Plačiau žr. Meiliūnaitė V. Galinių netvirtapradžių
ai, ei, au nevienbalsinimo atvejai pietų panevėžiškių
patarmėje, Žmogus ir žodis, Vilnius, 2006, t. 8,
p. 46–48; Meiliūnaitė V. Netvirtapradžių žodžio
galo dvibalsių vienbalsinimo tendencijos pietų panevėžiškių patarmėje, Lituanistica, Vilnius, 2008, t. 54,
p. 51–59.
Šiaurėje pakeičiama kur kas ryškiau. Nepailgėjęs balsis
u virsta trumpuoju ọ (plks ʽpulkasʼ, sk ʽsukaʼ). Nepailgėjęs i verčiamas dvejopai: prieš minkštą priebalsį
ir žodžio gale tariamas trumpas ẹ (k ʽkitiʼ, mške
ʽmiškelisʼ), prieš kietą priebalsį tariamas trumpas
supriešakėjęs ọ (p.ọgs ʽpinigasʼ, k.ọgs ʽkunigasʼ).
Išimtį sudaro šiaurės rytų panevėžiškių kampas apie
Biržus, kur nepailgėję u, i išlaikomi sveiki.
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graba ʽnuėjom mes į šermenisʼ). Kai kuriuos priebalsius žodžio gale ramygališkiai dėl
progresyvinės asimiliacijos (prieš priebalsį einančio priešakinės eilės balsio poveikio)
taria ypač minkštai (gaid ʽgaidysʼ, kod∙ ʽkodėlʼ, ger· ʽgerynʼ, kaip‿nebú· ʽkaip norsʼ).

2.6. Žodžių formos ypatumai
Ramygalos šnektoje
Ramygališkiai, kaip ir dauguma rytų aukštaičių, kartais dar pavartoja dviskaitos
formų. Dažniausiai tai vardažodžių vardininko ir galininko bei veiksmažodžių antrojo
asmens formos, pvz.: tur∙je t∙vυs dù sú∙nυ i dv d.kterι ʽturėjo tėvas su sūnus ir dvi
dukterisʼ, ab.du αsiva ʽabu eisimeʼ, du‿metὺ ʽdu metusʼ. Tiesa, mokslininkų pastebėta,
kad šis dviskaitos galininko liekanos vartojamos paprastai tik su skaitvardžiu du ar dvi,
tokia skaitvardžio vartosena su dviskaitinėmis formomis rodo, jog pagrindinį reikšmės
krūvį čia turi skaitvardis, o ne dviskaitos forma.10 Šnektoje įprasta vartoti trumpesnes,
greičiausiai iš kitų kamienų pasiskolintas, naudininko ir įnagininko galūnes, pvz.: tam
v∙rυ ʽtam vyruiʼ, dúonυ su medù ʽduona su medumiʼ. Asmeniniai įvardžiai visoje panevėžiškių patarmėje, taigi ir ramygališkių, linkstami sustiprinti – jie pailginami pridėtiniais
garsais: .šen ʽašʼ, t.jen ʽtuʼ, j.nε ʽjiʼ.

3. Šnektos tekstų pavyzdžiai
300 (Ramýgalos) punktas; Panevėžio r., Panevėžio r. sav., Garuckų k.
Įkalbėjo Bronė Gabolienė (Ilekytė), gim. 1926 m. 2005 m. įrašė V. Meiliūnaitė
Įrašas CD 968 RAP 73 Nr. LM215416 saugomas Lietuvių kalbos instituto
Geolingvistikos centro Tarmių archyve.

Kaip seniau šventes švęsdavo
[O tai jaunystėje per Kalėdas, per Kūčias neburdavot?] nu‿t. ǀ má.lku atn.daɔm
ǀ a‿ti‿αpkab.ndaɔm tvõ·ra ǁ kẹp‿seå tvõ·rɔs ǁ kiek‿αp·ru ǀ a‿l.šnυ ǁ nu‿i‿ž.u
ǁ un‿viená.m ǀ pυ‿č ǀ tẹ.(p) pυ‿lẹkštut p.dedι ž.u ǀ kitam‿ražu.ti ǀ kitam‿žeda
ǁ nu‿i‿dabα atẹ.k ǀ ka‿ištrá.uksι ǁ jẹ.bυ ž.u ǀ t ǀ ti‿mi.sι ǀ jẹi‿ražu.ti ǀ daatkὺ
bú·sι ǀ ɔ‿jẹ.bυ žeda ǀ αsiž.nisι šem.t‿jọ ǁ ah. ǁ ti‿nù ǀ bú·daa t. padarå ǀ dåuå
àš nešåudaọ t. nab-- ǁ nu‿ò(t) tu.‿dv.u ǁ kp‿šåũ.kι ǁ s.ka ǀ dabα *ram·gals
k.nigυs išv.ra ǀ kàs ǀ kαs‿nebeg.l(ι) išvar· ǁ mes‿n. ǁ αš‿n. ǁ àš bú.rtu n. ǀ n. ǀ
n. ǁ àš ẹ.daọ. ǀ àš nešåũ.daọ ǀ n. ǀ n. ǁ nu‿kα.p ǀ kα.p‿ti sαk·daa ǁ tuõs‿ti ǀ
žeda ǀ t.‿ti ǀ ti‿dar·daɔm ǀ dar·daɔm ǁ nù ǀ šiẽna pαd·daɔm ǁ t. ǀ a‿ti‿p.nikυ
ǁ gi‿seå bú·daa i‿pαnik. labjå ǁ bú·daa reč.dẹni ǀ šašt.dẹni ǀ . ǀ piŋkt.dẹni ǁ
ɔ‿dabα ti‿venυs piŋkt.dẹnιs p.nikυs ǁ i‿t. nu‿šẹó·lika m.tu ǀ seå nu‿seti.
m.tu ǁ bú·daa ǀ p.nikυs ǀ nu‿seti. ǁ m.tu ǁ nu‿i‿ẹ.daa i‿pri‿kυm.niɔs ǀ
maž.tιs lá.idaa ǀ bα‿tik‿mó·kυ pυteȓá.u ǁ pυteȓùkυs mó·kυ ǀ i‿lá.iǯι prẹ‿kυm.niɔs
ǁ ɔ‿dabα ti‿visó·u egzαmin. ǀ visó·υ bαn·ọ rẹ.kι ẹ. ǁ b.ki kitα.p ǀ v.skυs
kitα.p ǁ dabα k.p tα(s)‿*stan.sloυs n.mire ǀ t ǁ nežin. ǁ sẹå kitα.p ǀ kitα.p ǁ
àš ǀ tu.‿pá.rtaru n. ǀ àš ne‿n. ǁ s.ke ǀ be‿skαr.ls ne- ǀ nevαn·daa α.‿jọ bαn·ọ
ǀ pri‿kυm.niɔs ǁ
[O tai jaunystėje per Kalėdas,
per Kūčias neburdavot?] Nu ta, málkų
atnèšdavom, a tę (ʽar tenʼ) apkabndavom

10

Plačiau žr. Kazlauskas J. Lietuvių kalbos istorinė
gramatika, Vilnius, 1968, p. 129, 130.
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tvõrą. Kaip seniaũ tvõros. Kiek apõrų (ʽstatiniųʼ), a lišnà (ʽneporinėʼ). Nu i žẽmių. An
vienám, po čià, tep po lėkštutè pàdedi žẽmių, kitam rožañtį, kitam žedą. Nu i daba
atek, ką ištráuksi. Jebu (ʽjeiguʼ) žẽmių, te, tei misi, jei rožañtį – davatkà bsi, o jebu
žedą – apsižẽnysi (ʽsusituoksiʼ) šiemẽt jau. Ahã. Tei nù, bdavo t padaraũ, daugiaũ àš
nešaũkdavau t nab[ãšninkų] (ʽmirusiųjųʼ). Nu vòt (ʽštaiʼ) tų dvãsių. Kaip šaũkia. Sãko,
daba Ramýgalės (ʽRamygalosʼ) kùnigas išvãro, kàs, kas nebegãli išvarýt. Mes nẽ. Aš nẽ.
Àš búrtų nẽ, nẽ, nẽ. Àš edavau, àš nešaũkdavau, nẽ, nẽ. Nu kap, kap tę sakýdavo. Tuõs
tei, žedą, t tei, tei darýdavom, darýdavom. Nù, šiẽno paddavom. Te, a tę pãsniką. Gi
seniaũ bdavo i pasnika labiaũ. Bdavo trečiãdienį, šeštãdienį, , penktãdienį. O daba
tei venas penktãdienis pãsnikas. I ta nuo šešiólika mẽtų, seniaũ nuo septyni mẽtų.
Bdavo pãsnikas nuo septyni. Mẽtų. Nu i edavo i prie komùnijos, mažutès léisdavo,
be (ʽjeiʼ) tik móka poteriáuti. Poteriukùs móka, i léidžia prie komùnijos. O daba tei
visókių egzamin, visókių bažnýčio (ʽbažnyčiojeʼ) rekia eti. Bškį (ʽtruputįʼ) kitap, vskas
kitap. Daba kep tas Stanslovas nùmirė, tei. Nežinaũ. Seniaũ kitap, kitap. Aš, tų
pértarų (ʽprietarųʼ) nẽ, àš ne nẽ. Sãkė, be skarẽlės ne---, nevalndavo (ʽnebuvo galimaʼ)
eti bažnýčio (ʽbažnyčiojeʼ) prie komùnijos.
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Vaikystė ir mokslo metai
Juozas Balčikonis gimė senajame, nuo XVI a. minimame ¨riškių
kaime (Pånevėžo r.) 1885 m. kovo 25 d. Gimtosios sodybos
vietą Ėriškiuose mena išlikusi kriaušė ir atminimo stogastulpis.
Nuo jaunų dienų buvo pratinamas prie darbo: ganė
gyvulius, dirbo lauko darbus. Pirmoji rašto mokytoja buvo
Vincenta Kranauskaitė, kurią skaityti išmokė knygnešys Adomas Ladukas.
Vėliau lankė už kelių kilometrų buvusią Ramôgalos
rusišką pradinę mokyklą. Apie pradžios mokyklą Juozas
Balčikonis atsiminimuose rašo:
„Kai aš pradėjau mokytis, pradžios mokyklų Panevėžio apskrityje
buvo nedaug – paprastai po vieną valsčiuje. Mokėsi paprastai tik
berniukai... Mano mokykla buvo Ramygaloje, 10 kilometrų nuo
gimtojo sodžiaus. Mokytojai buvo rusai, lietuviškai nemokėjo, nuo
pirmų dienų mokė rusiškai. Vaikai ilgai negalėdavo suprasti rusų
kalbos, todėl visas mokslas ėjo negreitai. Atsimenu, pabuvę mokykloj

Juozas Balčikonis.
1919 m. Iš Panevėžio
Juozo Balčikonio
gimnazijos Istorijos
muziejaus (PJBGIM)
archyvo

J. Balčikonio
gimtinės vieta
Ėriškiuose:
A. Draskinio
stogastulpis ir
išlikusi kriaušė.
Iš PJBGIM archyvo
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Buvusi Ramygalos pradinė mokykla, kur mokėsi J. Balčikonis. Pastatas
nugriautas 2011 m. Iš Ramygalos gimnazijos kraštotyros muziejaus
(RGKM) archyvo

metus ir daugiau, vaikai, norėdami dėl ko sugėdinti draugus, vietoj „Kak tebie ne stidno“
Kaip tau ne gėda, sakydavo: „Kak tebie ne stirna“.
Išėję pradžios mokyklos tris skyrius, vaikai turėdavo laikyti tam tikrus egzaminus. Ten
buvo rengiami prie Panevėžio pradžios mokyklos. Vaikai suvažiuodavo iš visos apskrities.
Jie visi sutilpdavo vienoje mokyklos klasėje – iš to galima spręst, kiek tada vaikų gaudavo
pradžios mokslą. Kai aš laikiau pradžios mokyklos egzaminus, komisijos pirmininkas buvo
realinės mokyklos rengiamosios klasės mokytojas Augustinavičius, kuris man tada rodėsi baisus,
bet paskui, eidamas mokslą realinėje mokykloje, kur jis buvo bibliotekininkas, patyriau, kad
buvo vienas iš padoriausių mokytojų, toliausia stovėjęs nuo mūsų krašto rusinimo tikslo“1.
Pirmoji Juozuko kelionė į Panevėžį mokslo reikalais pasibaigė sėkmingai.
Egzaminų komisijos pirmininkas, realinės mokyklos mokytojas J. Augustinavičius
paskelbė, kad egzaminus išlaikė.
O po to – stojamieji egzaminai į realinę mokyklą. Juos taip pat išlaikė, tačiau paaiškėjo, kad jo priimti negali, – peraugęs. Jam jau ėjo 14 metai. Sužinojęs,
kad jo nepriima į mokyklą, – graudžiai pravirko. Direktorius, pamatęs verkianti
berniuką ir sužinojęs, kad jis labai nori mokytis, padaręs išimtį ir jau peraugusį
J. Balčikonį priėmė į realinę mokyklą2.

Panevėžio realinėje mokykloje
1898 m. realinės mokyklos sąrašuose atsirado ir Juozo Balčikonio pavardė.
Nejauku buvo kaimo vaikams rusiškoje realinėje mokykloje. Joje mokėsi
daugiausia rusų ir aplenkėjusių dvarininkų bei miestelėnų vaikai, kurie iš aukšto
žiūrėjo į kukliau apsirengusius, nedrąsiai lietuviškai kalbančius kaimiečius. 1 Balčikonis J. Panevėžio mokyklos prieš 40 metų,
O ir mokytojai tokiems nerodė ypatingų
Panevėžio apygardos balsas, 1942 m. spalio 24 d.
2
Iš
Kotrynos Balčikonytės-Nefienės atsiminimų. 1970 m.
simpatijų.
birželio 16 d., užrašė Juozo Balčikonio vid. mokyklos
mokytoja Jadvyga Trachinienė.
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„Kasmet su vargu įstodavo į Panevėžio realinę mokyklą keletas vaikų iš mūsų sodžiaus
pirkelių. Juos galima buvo pažinti iš menkesnio apdaro ir elgesio. Jie stengdavosi pasirinkti
kur menkesnius butus, pirkdavosi dažniausia jau vartotus pigesnius vadovėlius. Tik kai
nuo ketvirtos klasės pradėdavo uždarbiauti – padėdavo mokytis jaunesniems turtingesnių
tėvų mokiniams už atlyginimą ar rengdavo į kurią klasę „švedus“, tada įsitaisydavo geresnius drabužius ir mažiau besiskirdavo nuo kitų draugų. Daugumas tų vaikų atsiveždavo
iš namų vieną tikslą – baigti keturias klases ir įstoti į Kunigų seminariją. Kol baigia
keturias klases, tas tikslas kitiems pasikeičia – atsiranda noras stoti į aukštąją mokyklą,
o tam reikia baigti visą realinę mokyklą, vadinasi, dar tris klases. Nuo tos vietos ne
vienam reikėdavo pačiam mokytis, nes namai dažnai nebegalėdavo ar atsisakydavo toliau
duoti lėšų mokslui“3.
Miesto mokiniai gyveno pas savo tėvus, o atvykę iš toliau, gavę mokyklos
administracijos leidimą, įsikurdavo butuose – pas gimines arba „bendrabučiuose“.
Miesto gyventojai, turėdami laisvesnių patalpų ar norėdami kiek pasipelnyti, iš anksto suderinę su mokykla, priimdavo po kelis mokinius. Kaip prisimena astronomas
Antanas Juška, „už kampą ir maistą reikėdavo mokėti 11 rublių (aukso, o ne popierinių)“4.
Pagal bendrabučių taisykles jų laikytojai turėdavo užtikrinti reikiamą tvarką,
o toms „tetulėms“ ši užduotis buvo sunkiai įveikiama, todėl mokyklos administracija „tetulių“ bendrabučių nemėgo.
Vienas iš bendrabučio gyventojų, dažniausiai aukštesnės klasės mokinys, buvo
skiriamas vyresniuoju. Jis turėdavo kontroliuoti gyventojų laisvalaikį, prižiūrėti, kad
visi buto gyventojai tinkamai elgtųsi, gerai mokytųsi ir t. t. Tik jam leidus, mokiniai
galėdavo išeiti į miestą. Apie išvykimą ir grįžimą, kitus „įvykius“ turėdavo pažymėti bendrabučio žurnale. Be to, pasirašydavo tikrintojai – mokyklos administracijos
atstovai, taip pat klasės auklėtojų padėjėjai. Vyresniajam už triūsą ir atsakomybę
būdavo atlyginama – jis visai nemokėjo ar mažiau mokėjo už butą ir maistą.
Mokinių elgesį mokykloje ir bendrabučiuose kontroliuodavo vadovybė ir
specialiai tam reikalui skirti du klasės auklėtojų padėjėjai. Jie budėdavo mokykloje per pertraukas, o po pamokų kontroliuodavo mokinių elgesį už mokyklos,
lankydavosi mokinių bendrabučiuose. Pastaruosiuose jie stebėjo, kaip jo gyventojai ruošia pamokas, ką veikia, ar laikosi dienos režimo, kokias knygas skaito ir
t. t. Pastebėję, kad mokiniai netinkamai elgiasi, skaito netinkamą literatūrą, kad
bendrabutyje lankosi „neaiškūs asmenys“, – skubiai informuodavo mokyklos direktorių ar inspektorių. Prasižengę mokiniai buvo griežtai baudžiami, net šalinami
iš mokyklos. Todėl auklėtojų padėjėjų vizitai buvo nelaukiami.
Mokinių elgesį mokykloje ir už jos ribų reglamentavo griežtos mokinių
elgesio taisyklės:
- „sekmadieniais ir švenčių dienomis, taip pat tų dienų išvakarėse, mokiniai
privalo dalyvauti pamaldose;
- visada privalo dėvėti uniformas,
neišskiriant ir atostogų laiko, visos švarko
sagos privalo būti užsegtos;

3

4

Balčikonis J. Panevėžio mokyklos prieš 40 metų,
Panevėžio apygardos balsas, 1942 m. spalio 24 d.
Juška A. Prisiminimai, Mašinraštis J. Balčikonio
gimnazijos Istorijos muziejuje.
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- gatvėse ir viešose vietose mokiniai turi elgtis kukliai, tvarkingai, padoriai, mandagiai, nekelti niekam nerimo;
- vaikščioti „gatvėse, sodų alėjomis“ parengiamosios ir I–IV klasių
mokiniams buvo leidžiama vaikščioti iki 20 val., o vyresniems – iki
22 val.; griežtai draudžiama vaikščioti (...) būriu ir bendrai daugiau
kaip po du vienoje eilėje;
- griežčiausiai draudžiama lankyti maskaradus, klubus, viešbučius, restoranus, sodus prie jų, kavines, konditerines, biliardines,
pieno parduotuves ir panašias vietas nei vieniems, nei su tėvais ar
globėjais, lankyti teatrus, čiuožti pačiūžomis galima tik gavus mokyklos vadovybės leidimą;
- mokiniams griežčiausiai draudžiama dalyvauti ne tik įvairiose
neteisėtose draugijose, bendrijose ir kt., bet ir teisėtose draugijose
ar organizuoti bet kokias sueigas ir susirinkimus be mokyklos vadovybės leidimo“5.

Už šių taisyklių nesilaikymą buvo numatytos griežtos bausmės, net šalinama
iš mokyklos.
Sesuo Kotryna Nefienė pasakojo apie brolį: „Per atostogas mokydavo ponų
lenkų vaikus“6.
„Per atostogas tai vis būdavo ne namie; atvažiuodavo tiktai apsižiūrėti. Daugiau, sako –
mane čia prašo, čia prašo. Ir vis išvažiuoja per vasarą mokyti dvarininkų vaikus. Tai
va, taip jam atostogos ir praeidavo. Atostogauja ir moko (...) Tai tokį pasisekimą turėjo,
kad jį labai prašydavo, kad jis eitų kur vaikam lekcijas (pamokas) duoti“7.
Po daugelio metų J. Balčikonis, prisimindamas realinę mokyklą, rašė:
„To meto realinės mokyklos matematikos mokslas buvo gana sustiprintas, senųjų kalbų
(lotynų ir graikų) nė vienos nebuvo, iš naujų kalbų buvo einama vokiečių (nuo I klasės)
ir prancūzų (nuo II kl.). Visi mokslo dalykai buvo dėstomi rusiškai, net tikybai katalikams
mokiniams nebuvo daroma išimtis. Tik man baigiant laikyti septintos klasės egzaminus,
1906 m. pavasarį, buvo paskelbtas caro manifestas, kuriuo tikybos dėstymas buvo leidžiamas
gimtąja mokinių kalba. Pasinaudodami tuo nauju manifestu, kai kurie mokiniai, nors visą
laiką tikybos mokėsi rusiškai, egzaminus laikė gimtąja kalba. Man teko laimė pirmajam
(pagal alfabetą) viešai atsakinėti tikybos egzaminą lietuviškai. Egzaminavo kapelionas,
lietuvis kun. K. Šaulys, dabartinis arkivyskupystės generalvikaras (Nepriklausomybės
akto 1918 m. signataras, – V. B.). Atsimenu, kaip direktorius rusas (Lebedevas) ir
kiti egzaminų komisijos nariai, nieko nesuprasdami lietuviškai, išsižioję klausėsi, 5 Baliūnas V., Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija,
Panevėžys, 1995, p. 35–36.
kaip aš atsakinėju.
6
Užrašė J. Balčikonio vidurinės mokyklos mokytoja
Mokyklos vyresnybė reikalavo ir
Jadvyga Trachinienė birželio 16 d., sud. B. Goberienė ir A. Pupkis, Dėk žodį prie žodžio – turėsi
žiūrėjo, kad mokiniai mokyklos sienose ir
žodyną, Vilnius, 2006, p. 22.
visur kitur kalbėtų rusiškai. Mokykloje, 7 Dėk žodį prie žodžio – turėsi žodyną, sud. B. Goberienė ir A. Pupkis, Vilnius, 2006, p. 29.
žinoma, tas reikalavimas buvo pildomas, bet
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gatvėje ir namie mokiniai tarpusavyje paprastai vartodavo namų kalbą. Tokių buvo gal
daugiau nei pusė. Suprantamas daiktas, rusai savaime turėjo kalbėti rusiškai, kalbėjo visur
rusiškai ir žydai. Iš nerusiškai kalbančių buvo lenkai ir lietuviai. Lenkų buvo daugiau
už lietuvius, jie būdavo drąsesni, labiau susipratę, tai ir jų kalba dažniau girdima. Mano
mokymosi pradžioje, patys lietuviai, kol nebuvo susipratę, irgi kalbėjo lenkiškai. Kitų tautų
mokinių būdavo nedaug. Reikalaudama iš kitataučių kalbėti rusiškai, mokykla norėjo juos
pripratinti prie rusų kalbos ir greičiau nutautinti. Rusinimo tikslu prieš mano įstojimą į
realinę mokyklą mokiniai katalikai šventadieniais buvo varomi net į stačiatikių pamaldas.
Nuo mano įstojimo metų verčiamas varymas į stačiatikių pamaldas buvo panaikintas.
Nutautinimo darbą varė rusų valdžia ne tik per mokyklas, bet ir per visas savo įstaigas:
valsčiuje, teisme, pašte, geležinkelyje tegalima buvo susikalbėti tik rusiškai. Net mūsų
krašto vardo (Lietuva) vengė jį minėti – vadino „Žiemvakarių kraštu“8.
Nenuostabu, kad mokiniai lietuviai su draugais kalbėjosi lenkiškai, kad lietuvių
kalba tetinkanti vartoti tol, kol išmokstama lenkiškai, kad lietuvių kalba tesanti tik žemesnio luomo žmonių bendravimo priemonė. Juk visi lietuvių kilmės šviesuoliai tarp
savęs kalbėdavo lenkiškai. Bažnyčioje mačiau skaitant iš lenkiškų maldaknygių vyresnius
už mane mokinius, kurie, kiek man buvo žinoma, namie su tėvais tekalbėjo lietuviškai.
Todėl ir aš, kiek pramokęs lenkų kalbos, kad nuo kitų neatsilikčiau, būdamas antroje
klasėje paprašiau tėvų pinigų įsigyti lenkiškai maldaknygei. Tėvukas turėjo ne daugiau
susipratimo už mane ir nesipriešino, ir aš pradėjau melstis iš lenkiškos maldaknygės.
Patys kunigai, kad ir lietuviai, kalbėjo lenkiškai, mokiniams katalikams po mišių
evangelijos ir pamokslai buvo sakomi lenkiškai, mokinių rekolekcijos gavėnios metu buvo
atliekamos tik lenkų kalba. Mokiniai tada atskiros bažnyčios neturėjo, rinkdavomės į
pamaldas rytais Šv. Petro ir Povilo bažnyčioj. (...)
Man pradėjus mokytis, sodžiaus vaikai, įstoję į mokyklą, neturėjo supratimo, kad
jie lietuviai, nors kalbėjo lietuviškai. Tai geriausiai rodo minėtas pavyzdys su maldaknygėmis ir lenkų kalbos vartojimu. Bet vis dėlto Panevėžio mokiniai susiprato ir pagal
išmanymą prisidėjo prie Lietuvos atgimimo. Kaip atėjo susipratimas kitiems, tuo tarpu
negaliu pasakyti, bet atsimenu, kaip pirmutinis susipratimo spindulys švystelėjo man.“

Susipratimo pradžia
Trečiaklasis realininkas Juozas Balčikonis, pirmą kartą susipažinęs su lietuviškais laikraščiais, pasijuto esąs lietuvis, Apie tai jis pats rašo savo atsiminimuose:
„Būdamas antroje, o gal jau trečioj klasėj, kartą per Kalėdų vakacijas nuvažiavau pasisvečiuoti
pas vieną savo dėdę, gyvenantį viensėdijoje (Pavinkšnyje) Ramygalos valsčiuj, prie miško.
Sėdėdamas už stalo pamačiau ant jo pakabinamos lempos atšvaito gerokai aptrintą
kalendoriaus didumo knygutę. Paėmęs žiūriu – parašyta „Tėvynės sargas“. Nebuvau
dar girdėjęs to vardo. Dėdė paaiškino, kad čia toks lietuvių laikraštis, kad jis leidžiamas
Prūsuose ir slapta nešamas į Mūsų kraštą. Dėdė pasigyrė pirmiau skaitęs kitą lietuvių
laikraštį – „Apžvalgą“. Ėmiau vartyti ir skaityti... Skaičiau visą vakarą tą lig šiol negirdėtą ir neregėtą lietuvišką laikraštį. Bet vienas dalykas iš to laikraščio skaitymo įstrigo
į galvą – kad lietuviai yra atskira tauta,
kad ta tauta nori išlaikyti savo kalbą, kad 8 Balčikonis J. Panevėžio mokyklos prieš 40 metų.
Panevėžio apygardos balsas, 1942 m. spalio 24 d.
ji turi savo laikraštį (...).
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Sugrįžęs po švenčių į mokyklą, tą naujieną (apie lietuvišką laikraštį) papasakojau
kai kuriems savo draugams. Toliau vienam kitam pavykdavo gauti kokią lietuvišką knygelę,
rašančią apie Lietuvos reikalus.
Vienas perskaitęs duodavo kitam. Skaitėme labai pasislėpę, kad kas nepastebėtų ir
neįduotų mūsų valdžiai. Sueidami po du, po tris mėgindavome kalbėti apie tai, ką buvom
skaitę ir girdėję. Kalbėdavome visada gerai apsidairę, kad kas nereikalingas neišgirstų. Jei
norėdavom padaryti 5–6 žmonių pasikalbėjimą, tai eidavom į mišką, eidavom po vieną
ar po du, kad neatkreiptume rusų žandarų akių į save. Taip pat išsiskirstę grįždavome namo. Miške paskaitydavome iš laikraščio ar knygelės kokį straipsnelį, kuris mums
padėdavo rasti temą mūsų pasišnekėjimui, nes tada turėjome nuovokos apie platesnius
mūsų krašto reikalus. Vėliau, kai atsirado daugiau susipratusių mokinių, susimesdavom
į privatinį vienų lietuvių gyvenamą butą (...)“9.
Mokinių lietuvių sąmonės brendimui turėjo įtakos į Panevėžį atvykdavę studentai ir kiti tautos šviesuoliai, kurie susirinkimuose, mokinių butuose supažindindavo su Lietuvos reikalais. J. Balčikonis rašo apie tokius susirinkimus ir švietėjus:
„Šiaip ar taip, su mūsų pačių augimu augo ir mūsų lietuviška dvasia. „Aušros“ šviesa,
prieš keliolika metų prašvitusi, buvo jau pasiekusi tolimiausius mūsų tėvynės užkampius: vis
daugiau radosi susipratusių žmonių. Dažnai iš jų stengėsi įgytą šviesą skleisti tarp jaunesnių
savo tautiečių. Vienas iš tokių švietėjų mums, panevėžiečiams, buvo Juozas Tūbelis (1939).
Į Panevėžį jis atvykdavo studentiškais drabužiais, buvo apsigyvenęs Smėlynėje, dabartinėje
Zitos gatvėje. Kiek atsimenu, jis uždarbiavo pamokomis. Ir, rodos, dar mokė savo jaunesnį
brolį ar seserį. Kartais arbatos vardu jis padarydavo savo bute Panevėžio lietuvių „visuomenės“ susirinkimus, kur susirinkusieji ne tik išgerdavo po stiklą arbatos, bet padainuodavo
ir pažaisdavo. Tuo laiku visą Panevėžio „visuomenę“ sudarydavo, be šeimininko, keletas
mokinių ir viena ar dvi jo krašto merginos, atvažiavusios į miestą pasimokyti siūti. Kartais
apsilankydavo ir dantų gydytoja Janulaitytė, su kuria mes ten gavome susipažinti. Be abejo, tuose vakarėliuose nebūdavo nepaliesti ir svarstomi kokie Lietuvos reikalai. Tai vis kėlė
mūsų tautinę sąmonę. Bet tautinės sąmonės kėlimas per tuos vakarėlius Tūbelio namuose
nesibaigdavo. Tuo metu bene kartą per savaitę rinkdavomės vienų lietuvių gyvenamame bute,
ir Tūbelis mums trumpai, po truputį, išdėstė, pradėjęs nuo legendų, visą Lietuvos istoriją.
Kurią mes lig tol tepažinome iš rusiškų vadovėlių (kur mūsų istorija buvo tendencingai
aprašyta). Išdėstęs kokį Lietuvos istorijos epizodą, Tūbelis pasikalbėdavo dar šiaip sau apie
Lietuvos tų dienų reikalus. Lietė jis žemės ūkį, kėlė geresnio ūkininkavimo reikalingumą,
svarstė, kaip lietuviai galėtų daugiau žemės įsigyti. Jo nuomone, žemė esanti tautos pamatas – kieno rankose yra žemė, to ir kraštas. Kartais jis mums papasakodavo ką ne ką apie
mūsų rašytojus, dabartinius ir senesnius, apie jų darbus. Apie jų raštus, jų vertę literatūrai
ir visuomenei. Taip jis bendradarbiavo su mumis apie metus. Iš jo sužinojome daug tokio,
apie ką pirma nebuvom nė girdėję. Jo buvimo metu lietuviams buvo grąžinta spauda.
Prieš revoliucijos metus, jei mes dainuodavom, tai dainuodavom liaudies dainas
arba kurio nors mūsų poeto, artimesnio mūsų lietuviškai širdžiai. Bet revoliucijos metais
tebuvo nuolat girdima „marselietė“ ir kitos
raudonos pakraipos dainos. Reikia pasakyti 9 Balčikonis J. Panevėžio mokyklos prieš 40 metų,
Panevėžio apygardos balsas, 1942 m. spalio 24.
tiesą, kad tas mokslas buvo apėmęs tik
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miesto žmones, o mūsų sodžius, jo laimei, nedaug tebuvo paliestas. Mūsų sodžius yra
ta mūsų tautos tvirtovė, kuri atlaiko baisiausius priešų puolimus“10.
Kartu su kitais, 1905 m. J. Balčikonis rašė garsiąją peticiją Vilniaus švietimo
apygardos globėjui, kurioje, be kitų, buvo reikalavimas realinėje mokykloje dėstyti
ir lietuvių kalbą bei istoriją.
Vos kelių mėnesių pritrūko J. Balčikoniui iki susitikimo mokykloje su Jonu
Jablonskiu, kuris nuo 1906 m. realinėje mokykloje laisvai samdomo mokytojo
teisėmis pradėjo dėstyti lietuvių kalbą. Pirmą kartą J. Jablonskį sutiko Panevėžyje
per žemės ūkio darbų parodą 1906 m. vasarą. Matyt, tada J. Jablonskis paskatino
J. Balčikonį studijuoti filologiją.
Realinės mokyklos mokymo lygis buvo aukštas, tad nemaža dalis mokinių
kartodavo kursą toje pat klasėje. Dalis mokinių dėl anksčiau minėtų priežasčių
išstodavo iš mokyklos įvairių klasių. Iš kartu su J. Balčikoniu 1898 m. įstojusių
50 mokinių tik 14 mokinių 1906 m. gavo realinės mokyklos baigimo atestatą. Reiklūs mokytojai, sunkios gyvenimo sąlygos, vertusios darbu papildyti kuklią tėvų
paramą, įpratino J. Balčikonį dirbti sistemingai, apgalvotai ir daug. Darbštumas
ir kruopštumas visą gyvenimą išliko charakteringais jo būdo bruožais. Mokykloje
daug skaitė, tačiau lietuviškų knygų, ypač vaikams ir jaunimui, tada buvo mažai.
Ir gal tada, dar mokyklos suole, gimė nedrąsi mintis parūpinti vaikams literatūros
gražia lietuvių kalba.
Vėliau šalia rimto mokslinio ir organizacinio darbo jis daug laiko skyrė pasakų ir kitų vaikų mėgstamų knygų vertimui. Tik jo dėka ir dabar vaikai mielai
skaito brolių Grimų, Haufo, Pero, Anderseno pasakas ir kitas knygas, pateiktas
gražia lietuvių kalba.

Studijos
1906 m. pavasarį, išlaikęs baigiamuosius egzaminus, J. Balčikonis iš direktoriaus A. Lebedevo rankų gavo realinės mokyklos baigimo dokumentą. J. Jablonskio paskatintas, nutarė studijuoti filologiją Peterburgo universitete. Deja, teisės
studijuoti humanitarinių dalykų šis atestatas nesuteikė, nes realinėse mokyklose
nebuvo dėstomos klasikinės kalbos. Teko pradėti studijas Teisės fakultete. Kartu
lankė ir filologijos paskaitas. Iš Kazimiero Būgos gavęs graikų kalbos vadovėlį,
savarankiškai pasiruošė ir, eksternu išlaikęs egzaminą, 1908 m. perėjo į Filologijos fakultetą.
Beveik negaudamas paramos iš namų, vertėsi savarankiškai – uždarbiavo
pamokomis. Labai gerais pažymiais laikė kalbos dalykų egzaminus, įsitraukė į
studentų lietuvių visuomeninę veiklą, papildomai lankė įvairius seminarus, E. Volterio vedamus kursus, kuriuose plačiau susipažino su lietuvių ir latvių literatūra,
tautosaka, etnografija ir kt. E. Volteris paskatino J. Balčikonį rinkti tautosaką,
užrašinėti žodžius. Jo rūpesčiu Peterburgo imperatoriškosios rusų geografijos
draugijos pavedimu J. Balčikonis rinko tautosaką Kėdãinių, Ramygalos apylinkėse.
Studijuodamas parašė pirmuosius
kalbotyros straipsnius, bendradarbiavo 10 Balčikonis J. Panevėžio mokyklos prieš 40 metų, Palietuviškoje spaudoje, paskelbė savo ir
nevėžio apygardos balsas, 1942 m. lapkričio 7 d., p. 3.
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verstinės poezijos kūrinių, vaidino Peterburge, grįžęs į Lietuvą – Panevėžyje
„Aido draugijos“ saviveiklos spektakliuose, bendravo su kalbininkais J. Jablonskiu,
K. Būga ir kt. Studijuodamas pamažu brendo kaip kalbininkas.

Vilniuje
1911 m. baigė Peterburgo universitetą. J. Balčikoniui pavyko įsidarbinti Vilniuje, lietuviškų laikraščių „Viltis“, „Šaltinis“ redakcijose. Vėliau gavo mo
kytojo vietą Vilniaus gimnazijoje. Dirbdamas redakcijose išvertė daug mokslo
populiarinimo straipsnių, parašė nemaža korespondencijų, feljetonų, pašiepė caro
valdininkus, aktyviai dalyvavo Lietuvių mokslo draugijos veikloje, kur kartu su
J. Jablonskiu, K. Būga ir kt. įsitraukė į lietuvių kalbos norminimo darbą. Tarpininkaujant Gabrielei Petkevičaitei-Bitei, taisė kalbą ir parengė spaudai J. LindėsDobilo romaną „Blūdas“.

Voroneže
Pirmojo pasaulinio karo metais kartu su kitais pabėgėliais gelbėdamasis
nuo artėjančio fronto atidūrė Voroneže. Ten susidarė nemaža lietuvių pabėgėlių
bendruomenė. Pradėjo veikti berniukų ir mergaičių gimnazijos, mokytojų institutas. Gimnazijose J. Balčikonis dėstė lietuvių ir lotynų kalbas. Su J. Jablonskiu
gyvendamas tame pačiame name svarstė lietuvių kalbos norminimo klausimus,
kūrė ir normino lietuviškus matematikos ir kitų disciplinų terminus, vertė pasakas.
Į šį darbą įtraukė ir mokinius, su kuriais ilgai ir nuoširdžiai dirbo po pamokų.
1918 m. Voroneže, „Lietuvių spaustuvėje“, išleido „Rinktines Anderseno pasakas“.

Vėl Panevėžyje
Po 12 metų, 1918-aisiais, jis vėl
jaunystės mieste... Per tą laiką baigė
Peterburgo universitetą, Vilniuje dirbo
lietuviškų laikraščių redakcijose, mokytojavo Voroneže ir Vilniuje.
Grįžęs į Panevėžį, 1918 m. buvo
paskirtas „Saulės“ švietimo draugijai priklausiusios pirmosios Lietuvos
švietimo istorijoje lietuviškos gimnazijos direktoriumi (vietoj pirmosios
direktorės Marijos PutramentienėsGiedraitienės).
1919 m. pavasarį bolševikams užėmus Panevėžį, iš pareigų buvo atleistas. Tik išvijus bolševikus 1919-aisiais,
jis vėl tapo jau suvalstybintų berniukų
ir mergaičių gimnazijų direktoriumi.
Švietimo ministerija jam patikėjo Panevėžyje atidaryti Mokytojų seminariją,
kuriai ir vadovavo 1920–1922 m.

J. Balčikonis Vilniuje kartu su Šlapeliu, Jonu
Jablonskiu, kunigu J. Laukaičiu (primoje eilėje),
Kazimieru Būga (antroje eilėje) aktyviai dalyvavo
Lietuvių mokslo draugijos veikloje. Iš PJBGIM
archyvo
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Gimnazijoje ir Mokytojų seminarijoje dėstė lietuvių bei lotynų kalbas. Įpratęs planingai dirbti, spėjo
tvarkyti mokyklų reikalus, versti pasakas, mokyti
mokytojus lietuvių kalbos, literatūros, nueiti ir į čiuožyklą. Sau ir mokytojams bei mokiniams buvo reiklus,
bet ne priekabus. Buvę mokiniai šiltai prisimena jo
pamokas. Analizuodamas literatūros kūrinius, ypač
daug dėmesio skyrė kalbai. Labai mėgo K. Donelaitį,
ilgus „Metų“ posmus cituodavo atmintinai.
Mokytoja A. Volodkaitė, gimnazijoje dirbusi
1915–1922 m., prisimena:
„Jis buvo ne vien direktorius, bet kartu ir dėstytojas.
Dėstė lietuvių kalbą vyresnėse klasėse. Lietuvių kalba buvo
jo gyvenimo tikslas. Jos tobulinimas ir vystymas, jei taip 1918 m. Voronežo lietuvių
spaustuvėje išleistų „Andersono
galima pasakyti, buvo J. Balčikonio aistra.
Jis mums, mokytojams, buvo suorganizavęs lietu- pasakų“ leidinio faksimilė.
vių kalbos kursus. Vakarais, po pamokų, pasilikdavome, Iš PJBGIM archyvo
ir direktorius Juozas Balčikonis dėstė mums gramatiką,
sintaksę, literatūrą. Ragino mus versti į lietuvių kalbą nesunkius straipsnius, knygeles,
sakydamas, kad tuo būdu geriausiai galima išmokti kalbą, nes čia reikia susidurti su
gramatika, sintakse, žodynu. Vertėme tuomet Grimų pasakas.
Mes, mokytojai, labai domėjomės tomis pamokomis, nes patys labai menkai temokėjome lietuvių kalbą; juk caro laikais gimnazijose mokėmės rusų kalba.
Atsimenu kaip šiandien, kaip direktorius J. Balčikonis aiškino mums apie tvirtapradę
ir tvirtagalę priegaidę, apie kirčiavimą, kas mums buvo gana sunkiai įkandama; supykęs
man tarė: „Tamsta niekuomet neišmoksi gerai kirčiuoti ir taisyklingai kalbėti.“ Jis ragino
mus taip pat rinkti tautosaką, įsiklausyti į liaudies kalbą, į tarmes, rinkti dainas ir kt.
Direktoriui Juozui Balčikoniui rūpėjo paruošti mokytojus, ypač pradinės mokyklos,
per juos šviesti liaudį, ypač kaimo... Tuo metu dar daug buvo beraščių, daug kas nemokėjo
branginti savo kalbos. Pradžios mokyklos mokytojai turėjo būti pionieriai, skleisti šviesą
ir mokslą, savo tautos ir kalbos meilę į tamsiausius Lietuvos kampelius.
Kaip direktorius, Juozas Balčikonis buvo draugiškas, tiesiog tėviškas, prieinamas.
Mokiniai mylėjo savo direktorių, bet ir prisibijodavo, nes buvo reiklus.
Jis suorganizuodavo mokinių lietuvių kalbos būrelius, dirbdamas su jais po pamokų, aukodamas savo laiką ir darbą, nežiūrėdamas visų rūpesčių, kurių nemaža turėjo
būdamas direktoriumi“11.
Panevėžio laikotarpis J. Balčikoniui buvo labai darbingas. Čia jis ne tik dėstė
lietuvių kalbą, mokė jos ne tik mokinius, bet ir mokytojus, vadovavo gimnazijoms,
kūrė ir vadovavo Mokytojų seminarijai, pats vienas ir su mokiniais vertė pasakas
vaikams, rinko tautosaką, užrašinėjo žodžius būsimajam žodynui ir kt. Aktyviai dalyvavo miesto visuomenės gyvenime. Per
11
Volodkaitė A. Prisiminimų žiupsnelis apie profesorių
trumpą laiką pelnė mokytojų, mokinių,
Juozą Balčikonį, rankraštis J. Balčikonio gimnazijos
Istorijos muziejuje.
visuomenės autoritetą.
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Lietuvių kalbos puoselėtojas
Su gailesčiu ir kartu pasididžiavimu panevėžiečiai 1924 m. išleido J. Balčikonį į Kauno universitetą, į kurį buvo pakviestas rekomendavus J. Jablonskiui.
1924–1931 m. jame dėstė bendrąjį lietuvių kalbos kursą. Buvo suteiktas docento
vardas. 1930 m. perėmė „Lietuvių kalbos žodyno“ redagavimą. Iš K. Būgos paveldėjęs žodyno kartoteką su daugiau kaip 617 000 žodyno kortelių, per palyginti
trumpą laiką su talkininkais surinko beveik du milijonus kortelių. Pats asmeniškai
užrašė keliolika tūkstančių žodžių ir sakinių, daug dainų.
Atgavus Vilnių, į jį netrukus persikėlė ir J. Balčikonis. 1941-aisiais išsipildė
jo didžiausia svajonė – buvo išleistas pirmasis „Lietuvių kalbos žodyno“ tomas.
Sovietmečiu svarstant žodyno antrąjį tomą, buvo pastebėta daug „ideologinių“
klaidų. Pradėjus redaguoti žodyno trečiąjį tomą, kategoriškai išsiskyrus J. Balčikonio ir sovietinės ideologijos „skaistybės“ sergėtojų nuomonėms, J. Balčikonis,
nesutikdamas su rekomenduojamu žodyno redagavimo principu, buvo atleistas iš
redaktoriaus ir instituto direktoriaus pareigų, nors šį darbą tęsė. Vėliau J. Balčikonio redaguoti I ir II tomai, jau ideologiški „pataisyti“, buvo išleisti pakartotinai,
o pirmieji leidimai tapo bibliografine vertybe.
Pokario metais, jau sulaukęs brandaus amžiaus, tęsė savo darbus. 1944–
1960 m. reikliai dėstė lietuvių kalbą Vilniaus universitete (1944–1950 m. buvo
Lietuvių kalbos katedros vedėjas), 1944–1952 m. vadovavo Lietuvių kalbos institutui. Nors 1944 m. jam suteiktas profesoriaus vardas, 1945 m. apdovanotas
Darbo raudonosios vėliavos ordinu, 1946 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos
tikruoju nariu, tiems skatinimams nepasidavė. Liko ištikimas savo idealams ir
principams.
J. Balčikonio indėlis į lietuvių kalbos mokslą, kalbos gryninimą ir populiarinimą neįkainojamas. Be jau minėto „Lietuvių kalbos žodyno“, labai daug prisidėjo
prie „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ išleidimo. Parašė daug straipsnių kalbos
gryninimo klausimais, knygų recenzijų, spausdintų Lietuvos ir užsienio darbuose,
periodiniuose leidiniuose. Parengė fotografuotinį Merkelio Petkevičiaus 1598 m.
Katekizmo leidimą (1939), išvertė lenkų kalbininko Jano Otrembskio „Lietuvių
kalbos gramatikos“ tris tomus, suredagavo Michailo Petersono „Lietuvių kalbos
apybraižą“. Surinko, parengė spaudai ir 5 tomais išleido lietuvių rašomosios kalbos
tėvo J. Jablonskio raštus (1933–1936), suredagavo ir 1933–1935 m. išleido Motiejaus
Valančiaus raštus („Vaikų knygelę“, „Paaugusių žmonių knygelę“, „Palangos Juzę“,
„Antano tretininko pasakojimus“).
Rūpindamasis lietuvių kalbos gryninimu, pateikė jauniesiems skaitytojams
tobulai savo ir su mokiniais išverstas populiarias knygas: Ž. Verno „Kelionė aplink
pasaulį per 80 dienų“ (1921, 1925), „Anderseno pasakos“(1918), „Haufo pasakos“
(1921, 1925), „Pero pasakos“ (1923), „Brolių Grimų pasakos“ (1925–1927), Dž. Svifto „Gulivero kelionės“, arabų pasakos „Tūkstantis ir viena naktis“. J. Balčikonis
tikėjo, kad skaitydami populiarias, gražia ir sklandžia kalba parašytas knygas,
skaitytojai išmoks taisyklingai kalbėti...
J. Balčikonis mirė 1969 m. vasario 5 d. baigdamas 84-uosius metus. Palaidotas gimtuosiuose Ėriškiuose.
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Jo buvę mokinai, studentai, prisimindami jo reiklumą, nepamiršta ir jo kilniaširdiškumo. J. Balčikonis, pats vargęs siekdamas mokslo, ne vienam yra ištiesęs
nesavanaudiškos pagalbos ranką.
Buvo abstinentas, vegetaras. Mėgo ir laikė bites. Atvykusius svečius pavaišindavo medumi, ragaišiu ir baltu lietuvišku sūriu.
J. Balčikonis – vienas žymiausių Lietuvos kalbininkų, visą gyvenimą skyręs
lietuvių kalbos gryninimui ir norminimui. Savo darbais jis pasistatė paminklą,
tvirtesnį už granitą.

Juozas Balčikonis nepamirštas
Lietuvoje gerbiamas J. Balčikonio atminimas. 1970 m. kovo 12 d. Panevėžio
I vidurinei (buv. realinei mokyklai), kur mokėsi ir dirbo būsimasis akademikas,
suteiktas Juozo Balčikonio (vidurinės mokyklos, nuo 2002 m. gimnazijos) vardas.
Juozo Balčikonio vardas suteiktas (teisingiau – grąžintas) ir Ėriškių pagrindinei
mokyklai.
1996 m. rugsėjo 7 d. gražioje Panevėžio vietoje, ant Nev¸žio kranto, atidengtas
skulptoriaus A. Vytėno darbo J. Balčikonio skulptūra, apie kurią Tomas Venclova pasakė: „Aš prisimenu tik tokį Juozą Balčikonį.“ Ėriškiuose gimtinės sodybvietę
žymi liaudies menininko A. Draskinio sukurtas stogastulpis, o ant kapo Ėriškių
kapinėse – įsimintinas skulptoriaus V. Vildžiūno darbo paminklas.
Juozo Balčikonio gimnazijos Istorijos muziejuje parengta jam skirta ekspozicija.
Gimnazijos vestibiulyje – skulptoriaus J. Genevičiaus granitinis biustas, piešimo mokytojo A. Beresnevičiaus tapytas portretas. Gimnazijos vidiniame kieme –
J. Balčikoniui skirta memorialinė lenta (skulpt. V. Tallat Kelpša, 2011). Memorialinė
lenta atidengta ir Vilniaus universitete. Kaune, Aleksote, Amerikos lietuvių gatvėje,
prie namo Nr. 9, kur 1932–1940 m. buvo „Lietuvių kalbos žodyno“ redakcija ir
gyveno J. Balčikonis, atidengta memorialinė lenta. 1994 m. lenta kažkur dingo.
Toje vietoje 2005 m. gruodžio 23 d. atidengta nauja memorialinė lenta, sukurtas
J. Balčikonio biustas (skulpt. M. Navakas, 1979).
1972–1978 m. išleistas Aldono Pupkio parengtas J. Balčikonio „Rinktinių
raštų“ dvitomis. Išleistos knygos: V. Vitkausko „Juozas Balčikonis“ (1985), „Dėk
žodį prie žodžio – turėsi žodyną“ (sudarė Birutė Goberienė ir Aldonas Pupkis,
2006), Kasmet kovo mėnesį Panevėžio mieste ir rajone vyksta J. Balčikoniui skirtos
kalbos savaitės.
Paskutinį kartą J. Balčikonis apsilankė Panevėžyje, kai į Ėriškių kapines jį
lydintis kortežas 1969 m. sustojo Respublikos gatvėje prie senosios mokyklos, kur
prabėgo akademiko vaikystės ir jaunystės metai.

Pasakojimų mozaika
„Tūlas abiturientas, norėdamas studijuoti lietuvių kalbą, atvyko pas prof. Juozą Balčikonį
pasitarti. Profesoriui paklausus, kaip atvažiavo į Kauną, šis atsakė: „Ant traukinio.“ Juozo
Balčikonio atsakymas buvo trumpas: „Važiuok ant namų.“ Tuo baigėsi konsultacija.“
Dukterėčios Zitos Nekaitės, 53 m., pasakojimas. 1970 m. užrašė Juozo
Balčikonio vidurinės mokyklos mokytoja O. Mikelinskienė.
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„Juozas Balčikonis buvo atleistas iš Lietuvių kalbos instituto direktoriaus pareigų. Naujasis direktorius Kostas Korsakas, apžiūrėdamas patalpas, esančias Vilniuje, Antakalnio
gatvėje, palėpėje rado duris, užrakintas didele pakabinama spyna. Ūkvedys pareiškė, kad
raktą turįs tik profesorius. O šis vengė tas duris atidaryti. Kilo įtarimas, kad ten nuo
„negeros akies“ gali būti paslėptas koks nors archyvas. O tai buvo pavojinga. Primygtinai reikalaujant, J. Balčikonis duris atrakino. O ten, palėpėje, buvo aviliai su bitėmis.
Tada paaiškėjo, kodėl saulėtomis vasaros dienomis pro atvirus instituto langus į
kabinetus priskrisdavo bičių.“ (Iš R. Kuodžio laiško L. Kuodžiui.)
„Juozo Balčikonio 80-ojo gimtadienio proga gavau užduotį nufotografuoti laikraščiui akademiką J. Balčikonį. Prieš nuvykdamas pas jį paskambinęs telefonu pasveikinau ta proga
ir paprašiau leidimo atvykti jo nufotografuoti. Atsakymo vietoje J. Balčikonis padėjo
telefono ragelį. Labai mat nemėgo fotografuotis.“ (Iš fotokorespondento L. Vasausko
prisiminimų.)
„1927 m. J. Balčikonį, poilsiaujantį Palangoje, atvežtas vežimėliu, aplankė J. Jablonskis.
Šeimininkas vaišino šviežiu rupiu ragaišiu su sūriu, agurkais ir medumi. O J. Jablonskiui
šeimininkas sumuštinį supjaustydavo mažais kąsneliais ir padėdavo lėkštėje, kuri stovėjo
ant jo vežimėlio pritaisyto miniatiūrinio stalelio. Kada J. Jablonskis jau suvalgė, tai
šeimininkas jo paklausė: „Gal dar to paties duoti?“ J. Jablonskis nusišypsojo ir atsakė:
„Ne, ne, to paties jau iš manęs neatimsi, jau jis čia (parodė į pilvą), gal tokio pat.“
Juozas Balčikonis paraudo ir nejaukiai pasijuto, nes mes, jo mokiniai, čia pat buvome.
Supratome, kaip reikia būti atsargiam, kai reikia rasti žodžiui vietą“12.

12

Iš buvusio mokinio J. Žilvyčio prisiminimų, mašinraštis
Juozo Balčikonio gimnazijos Istorijos muziejuje.
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Mano dėdė Juozas Balčikonis
Julija Ruzaitė

Mano dėdė Juozas Balčikonis buvo
nepaprastai darbštus žmogus. Jis visą laiką
kažką dirbo. Visus darbus atlikdavo labai
kruopščiai ir sąžiningai: jaunystėje rašė
eilėraščius, rinko žodžius žodynui, užrašinėjo tarminius žodžius ir dainas, vertė
į lietuvių kalbą pasakas, dirbo Lietuvių
kalbos žodyno redakcijoje, buvo Vilniaus
universiteto Istorijos ir filologijos fakulteto
profesorius, rašydavo straipsnius, dažnai
kalbėdavo per radiją, ragindamas visus
rinkti ir užrašinėti žodžius, laikė bites.
Labai mėgo bendrauti su žmonėmis. Visada lankydavo ir rūpinosi savo
artimaisiais, giminėmis; padėjo seserų
vaikus leisti į mokslus: sesers vaikams
nupirkdavo knygų, uniformas, rūpinosi ir
besimokančiais brolio Jono vaikais, išlaikė
mane, savo sesers dukrą, rengė, maitino,
mokėjo už mokslą. Dažnai vykdavo į
Ėriškius, mėgo kalbėtis su giminėmis ir
pažįstamais. Išgirdęs įdomesnių posakių
ar negirdėtų žodžių, juos į lapelius užsirašydavo.
Kai pradėjo Druskininkų tarmes ir
dainas užrašinėti, pas jį atvažiuodavo iš
Maskvos Lomonosovo universiteto profesorius Petersonas. Jis dėstė kalbotyrą,
lietuviškai mokėjo skaityti, suprasdavo
lietuviškus tekstus, tik kalbėti nemokėjo.
Juozas Balčikonis diskutuodavo su juo
apie įvairius kalbos teorijos klausimus.

Juozas Balčikonis, lietuvių kalbos kultūros,
dialektologijos, kalbotyros tyrėjas, žodynų
rengėjas, redaktorius, profesorius, bitininkas
Trakuose. 1967 m.

Prof. J. Balčikonio lietuvių kalbos žodžių
rinkimo kortelė

Prof. J. Balčikonio lietuvių kalbos žodžių
ir posakių rinkimo kortelės
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Juozas Balčikonis su Panevėžio gimnazijos mokinėmis Panevėžyje.
1923 m.
J. Balčikonis ir Panevėžio mokytojų seminarijos II kurso seminaristai
ir dėstytojai. 1924 m.
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Prof. J. Balčikonis ir
lietuvių kalbininkas
Jonas Jablonskis
Palangoje.
1927–1928 m.

Prof. J. Balčikonis
ir Antanas Lyberis
prižiūri bites
Antakalnyje
(Vilniuje).
1954 m. vasara

Prof. J. Balčikonis –
bitininkas
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Prof. J. Balčikonis ir
Kazimieras Ambrasas.
1967 m. lapkričio
mėn.

Prof. J. Balčikonis
Naugarduke.
1955 m. spalio 2 d.

Prof. J. Balčikonis (antras kairėje) kalbasi su Vilniaus pedagoginio
instituto (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas) dėstytojais:
Kazimieru Kuzaviniu (pirmas kairėje), E. Mikalauskaite (trečia kairėje),
P. Bernadišiene (antra dešinėje) ir kt.
Nuotraukos iš Julijos Ruzaitės asm. archyvo
1300

RAMYGALOS KRAŠTO ŽMONĖS

Pas jį dažnai ateidavo studentai, buvusieji Panevėžio mokytojų seminarijos
studentai. Jie ypač vertino Juozo Balčikonio tiesumą, atvirumą, principingumą,
mokėjimą ginti savo įsitikinimus. Ypač dažnai ateidavo jo aspirantai Jonas Palionis,
Zigmas Zinkevičius. Jie rašė mokslinius darbus, jiems buvo reikalingos konsultacijos. Patiko jam bendrauti ir su režisieriumi Borisu Dauguviečiu. Jis dėdę mokydavo rusų kalbos, o dėdė jam aiškindavo taisyklingos lietuvių kalbos vartojimo
paslaptis. Ateidavo ir žodynininkas Antanas Lyberis, jo giminaitis, matematikas
Zigmas Žemaitis, kalbininko Jono Jablonskio sūnus Konstantinas ir kt. Svečius
dėdė vaišindavo arbata, medumi, sūriu, naminiu ragaišiu.
Jam labai patiko liaudies dainos. Ypač jų klausydavosi per savo Vardines,
kovo 19-ą dieną. Jį sveikindavo giminės, mokiniai iš Panevėžio, Kauno, Vilniaus.
Savo svečius, kaip ir visada, vaišindavo arbata, medumi ir sūriu.
Labai mylėjo Juozas Balčikonis Lietuvą ir lietuvius. Stengėsi, kad kuo daugiau lietuvių siektų mokslo, būtų kultūringi, apsišvietę. Daug knygų padovanojo
savo gimtojo kaimo žmonėms, kurie mokėjo skaityti, bet neturėjo lėšų knygoms
įsigyti. Visada rūpinosi, kad žmonės kalbėtų gražia, taisyklinga lietuvių kalba.
Visada prisimenu jo pamokymus man. Dėdė mane mokė: „Tu visada kalbėk taip,
kaip kalba mūsų sodžiaus žmonės.“
Gaila, kad sveikatos jis buvo silpnos. Vegetaras buvo dėl skrandžio, visą
gyvenimą turėjo laikytis dietos, valgė visada tuo pačiu laiku. Visiškai turėjo atsisakyti mėsos. Ir plaučių ligomis dažnai, kaip ir kiti jo šeimos nariai, sirgo. Jo
mirties priežastis buvo plaučiai. Tik aš vis tikėjau, kad mano dėdė Juozas Balčikonis pasveiks, kad dar daug darbų Lietuvai padarys...
Pasakojimus užrašė monografijos „Ramygala“ sudarytoja, vyriausioji
redaktorė Gražina Navalinskienė (Garuckaitė), 2014 m. rugsėjo–
gruodžio mėn.
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Kalbininkas Antanas Lyberis
Danutė Čiapienė

¨riškiai gali didžiuotis užauginę du didžius
žmones, kalbininkus, žodynininkus – Juozą Balčikonį
ir Antaną Lyberį.
Ėriškių Juozo Balčikonio pagrindinės mokyklos
muziejuje saugomas A. Lyberio „Sinonimų žodynas“.
Visiems bent kiek paaugusiems mokiniams yra tekę jį
vartyti, ieškoti taiklesnio, spalvingesnio žodžio, mokytis
pastebėti mūsų kalbos turtų įvairovę. Šio žodyno autoriaus šaknys čia, mūsų gimtuosiuose Ėriškiuose. Dar
tebestovi namas, kuriame 1909 m. lapkričio 6 d. gimė
kalbininkas, žodynų sudarytojas A. Lyberis. Šeimoje
augo du broliai, jauni likę be motinos, sesuo mirė dar
mažytė. Vyresnįjį, Antaną, labai gabų berniuką, tėvas
leido mokytis. Antrajam sūnui Jonui liko ūkis ir žemė. Antanas Lyberis, kalbininkas,
A. Lyberis mokėsi Pånevėžio berniukų gimna- žodynininkas (1909–1996
zijoje (dabar Juozo Balčikonio gimnazija). Kaip ir jo 11 22), gyvenimą paskyręs
giminaitis, didysis kalbininkas J. Balčikonis, gyvenimą lietuvių kalbos mokslui.
paskyrė lietuvių kalbos mokslui. Mokomas J. Balčiko- Iš ĖJBPM archyvo
nio, P. Būtėno, Lindės-Dobilo, G. Petkevičaitės-Bitės ir
kitų žymių kultūrininkų, pakrypo į humanitarinius mokslus. Kai baigė gimnaziją,
galvojo, kad yra pašauktas tarnauti Dievui, tačiau greitai pajuto, kad taip nėra.
Todėl 1932 m. įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universitetą studijuoti klasikinės
filologijos. Materialinės sąlygos buvo sunkios, ir jis kreipėsi patarimo į tėvo pusbrolį, kalbininką J. Balčikonį, kuriam 1930 m. Švietimo ministerija pavedė tęsti
Kazimiero Būgos pradėtą darbą ir suorganizuoti „Lietuvių kalbos žodyno“ redakciją.
J. Balčikonis, žinodamas savo jaunojo giminaičio gabumus ir darbštumą, pasiūlė
jam darbą „Žodyno“ redakcijoje. Už kiekvieną pateiktą naują žodį – 20 centų, už
darbo valandą – 2 litai, tačiau pageidavo, kad Antanas nemestų studijų universitete. Jaunuolis pasitikėjimą pateisino: universitetą baigė 1939 m., o 1941 m. išėjusio
„Lietuvių kalbos žodyno“ pirmo tomo (A–B) autorių grupėje buvo ir A. Lyberio
pavardė. Nuo tada jis visam gyvenimui palinko prie dešimčių tūkstančių įvairių
žodynų kartotekų lapelių su lietuviškais žodžiais ir posakiais.
A. Lyberis – daugelio LKŽ tomų (I–VIII, X–XIV) redaktorius, tekstų rašytojas,
žodžių rinkėjas. Šis darbas buvo įvertintas: už III ir IV tomus 1965 m. jam paskirta
Valstybinė premija. Nebuvo svetimi ir mokyklų reikalai: kartu su N. Grigu parengė
kelias „Lietuvių kalbos rašybos žodyno mokykloms“ laidas, o su P. Kniūkšta –
„Mokomąjį lietuvių kalbos rašybos ir kirčiavimo žodyną“, ne vieną „Lietuvių–rusų
kalbų žodyną“, rengtą su V. Kopuchinu 1961–1962 m., ir kt. Pats vienas parengė
du „Sinonimų žodynus“ (1961 ir 1981 m.). A. Lyberis buvo ir „Dabartinės lietuvių
kalbos žodyno“ pirmųjų dviejų leidimų (1954 m. ir 1972 m.) vienas pagrindinių
sudarytojų ir leidėjų. Paskelbė straipsnių iš lietuvių kalbos kultūros ir terminologijos.
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Kalbininkas niekada nebuvo ap- Antanas Lyberis ir lietuvių kalbininkai:
dovanotas jokiais medaliais, nesuteikti Jonas Kruopas, Jonas Paulauskas ir Kazimieras
jokie vardai, tik turėjo filologijos mokslų Gaivenis aptaria lietuvių kalbos žodynų rengimo
kandidato laipsnį ir buvo gavęs minėtą darbus. 1973 m. Iš ĖJBPM archyvo
Valstybinę premiją. A. Lyberį pažinoję
kalbininkai prisimena jį, reto darbštumo ir pareigingumo mokslininką, plačių žinių
žmogų, gerą draugą ir patarėją. Visi jo darbai yra didelis indėlis į mūsų tautos
kultūrą, iš A. Lyberio žodynų mokosi ir mokysis dar daug būsimųjų kartų.
A. Lyberis buvo ne vien kalbininkas, žodynų sudarytojas, bet ir mokslininkas, pedagogas. Štai kaip apie jį rašo Antanas Bieliauskas:
„Įsikūręs prie Nemuno vingių, šilų apsuptuose Prienuose, A. Lyberis pradėjo mokytojauti,
kartu kruopščiai ir sistemingai dirbdamas „Lietuvių kalbos žodyno“ redakcijoje. Labai
domėjosi prieniškių, ypač kaimo žmonių kalba, rinko ir užrašinėjo žodžius.
Jis buvo reto darbštumo, reto tvarkingumo ir reto vidinio dvasinio grožio žmogus.
Tai asmenybė, kuri negalėjo neimponuoti ne tik mokiniams, bet ir bendradarbiams mokytojams. Jis rasdavo bendrą kalbą su visų socialinių sluoksnių žmonėmis.“
Keletą metų direktoriavo, turėjo lietuvių ir lotynų kalbų, geografijos ir net
matematikos pamokų Prîenų „Žiburio“ gimnazijoje. Pradėjęs mokytojauti, A. Lyberis
tuo pat metu dirbo ir „Lietuvių kalbos žodyno“ redakcijoje. Izabelės ir Antano
Lyberių šeimą pažinojo beveik visi Prienų rajono žmonės. Mokytojai džiaugėsi
jų vaikais: Rimu ir Jūrate. Sunkiais pokario metais mokytojas ir direktorius savo
logiškais patarimais daugeliui padėjo išvengti žūties.
A. Lyberis niekada nenutraukė ryšių su mokiniais, dažnai su jais susitikdavo ir vėliau, kai mokykloje jau nebedirbo. Jo buvę mokiniai – profesorius, taip
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pat kalbininkas Jonas Kazlauskas, poetas Justinas Marcinkevičius ir daugybė kitų,
dirbusių įvairiose srityse. Kai buvęs mokytojas apsigyveno Vilniuje, Antåkalnyje, jį
lankė buvę mokiniai, nors šis, kaip ir prof. J. Balčikonis, netroško garbės, vengė
švęsti savo jubiliejus.
Kalbininką, žodynų sudarytoją amžino poilsio priglaudė Karvìliškių kapinių žemė. A. Lyberis mirė 1996 m. lapkričio 22 d. po beveik septynerius metus
trukusios sunkios ligos, paralyžiaus. Bet kurios srities išsilavinęs žmogus, jeigu
nori, kad jo kalba būtų vaizdinga ir graži, negali apsieiti be A. Lyberio darbų,
pirmiausia be žodynų. Todėl didžiuojamės, kad iš mūsų krašto buvo kilęs šis
žmogus, atvėręs kalbos aruodus.

Naudoti šaltiniai
1.
2.
3.

Dvilinskaitė-Laukienė D. Gyva žieve priaugau aš prie jūsų,
Atmintis, 1996 12 13, nr. 91.
Dvilinskaitė D. Visas gyvenimas – lietuviškam žodžiui, Gėlupis,
1996 12 24.
Bieliauskas A. Atvėręs kalbos aruodus, Tėvynės šviesa, 1989 11 03.
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Petras Šegamogas – Lietuvos Respublikos
IV Seimo narys
Saulius Šegamogas

Petras Šegamogas buvo stambus ūkininkas, turėjo apie 72 hektarus žemės.
Buvo didelis Lietuvos patriotas. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose kaip savanoris, pasižymėjo mūšiuose prie Kėdãinių, vėliau atleistas iš tarnybos, nes namuose
nebuvo daugiau dirbančių žmonių.
Gimė ir gyveno Gudìlių kaime, Ramôgalos valsčiuje. Tėvams mirus sūnui
Petrui liko ūkis, o seserys ištekėjo ir persikėlė gyventi pas vyrus. Šiek tiek ragavo
mokslo, bet, atrodo, didesnių mokslų nesiekė.
Vedė Veroniką Bujokaitę, gimusią 1885 metais, nuo Užùlėnio, tolimą Prezidento Antano Smetonos giminaitę. Veronika buvusi labai pamaldi, religine dvasia
auklėjusi ir savo vaikus. Šeimoje augo du sūnūs – Jonas ir Julius, trys dukterys – Barbora, Marytė ir Pranutė. Šeima stengėsi suteikti vaikams kuo geresnį
išsilavinimą, todėl visi vaikai mokėsi.
Lietuvos Respublikos laikais aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje kuriant
Ramygalos valsčiaus, vėliau Pånevėžio apskrities savivaldos institucijas.
Priklausė įvairioms apskrities ekonominėms organizacijoms, buvo Panevėžio
apskrities valdybos narys, Ramygalos mokyklos steigimo komisijos, bažnyčios
tarybos, Ramygalos valsčiaus kredito bankelio valdybos narys, aktyviai dalyvavo
steigiant Ramygalos pieninę buvo jos valdybos narys.
Priklausė Lietuvos tautininkų sąjungai ir Lietuvos šaulių sąjungai.
Petras Šegamogas (pirmas dešinėje), tėvų komiteto narys kartu
su Varkulu (pirmas kairėje), darbų vykdytoju Klemensu Rasiuliu
(antras kairėje), Ramygalos progimnazijos direktoriumi Broniumi
Liesiu (trečias kairėje). Iš RGKM arcyvo
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Ramygalos valsčiaus
rinkimai į Steigiamąjį
Seimą

Petras Šegamogas,
išrinktas į Steigiamąjį
Seimą, su apsaugos
ir komisijos nariais.
Nuotraukos iš
S. Šegamogo archyvo

Susidomėjo politika, V Panevėžio rinkimų apygardoje, Panevėžio apskrityje
buvo išrinktas Lietuvos Respublikos IV Seimo nariu. Kadencijos metu nebuvo
aktyvus kalbėtojas iš Seimo tribūnos, retai reiškė poziciją teikiamų, svarstomų ir
priimamų įstatymų bei teisės aktų klausimais. Dirbdamas Seime pateikė keletą
paklausimų, kartu su kitais keletą įstatymų projektų. Kadangi Seimo sesijų metu
daug laiko tekdavo praleisti Kaune, visi ūkio valdymo reikalai teko žmonai
Veronikai.
1940 metais SSRS okupavus Lietuvą ir 1940 m. liepos 1 dieną Justo Paleckio
vyriausybei paleidus Seimą grįžo į savo ūkį.
1941 metų birželio 14 dieną į namus Gudelių kaime pasibeldė kareiviai ir
vietinis jų pagalbininkas. Nors P. Šegamogas sirgo ir gulėjo lovoje, jis, jo žmona
ir jauniausiasis sūnus Julius buvo ištremti į Sibirą. Kiti šeimos nariai trėmimo išvengė, nes tada negyveno tėvų namuose. Pradžioje šeima buvo ištremta į Altajaus
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kraštą, kur gyveno beveik metus, paskui buvo išvežti toliau į šiaurę, Jakutijos
ATSR, Lenos, o vėliau Janos, upių deltą.
P. Šegamogas mirė 1942 metų rugpjūčio mėnesį Tiksi uoste, Ust-Jansko
rajone, Jakutijos ATSR. Kadangi mirė baržoje, tremtinius pervežant iš Lenos upės
baseino į Janos upę, tai atsisveikinti su mirusiuoju neleista. Mirusiojo kūnas buvo
iškeltas iš baržos ir kažkur nuvežtas. Sūnui ir žmonai jo palydėti leista nebuvo.
Tiksli palaidojimo vieta nėra žinoma.
Žmona su sūnumi Juliumi, kartu su kitais tremtiniais buvo nuplukdyti į
Janos upę. Žmona mirė 1942 metų gruodžio mėnesį Jakutijos ATSR, Kazači mieste – sūnui buvo tik pranešta apie jos mirtį.
Sūnus Julius į Lietuvą grįžo 1956 metais.
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Gyvenusi Nepriklausomos Lietuvos
ir prievartos epochos metais:
Elena Gabulaitė (1916–1999)
Stasė Mikeliūnienė

Daugelis XX amžiaus žmonių
patyrė dviejų santvarkų susidūrimą.
Gimusieji prieš Pirmąjį pasaulinį karą ar
karo metais žinojo laisvės siekių kainą,
buvo 1918 metų Vasario 16-osios liudininkai. Augę ir brendę nepriklausomos
Lietuvos laikais, išgyveno skausmingą
laisvės praradimą – sovietų okupaciją,
nusistovėjusių vertybių priverstinį perkainojimą. Kardinalūs istorijos pokyčiai
pirmiausia palietė Lietuvos inteligentiją.
To istorinio tarpsnio žmogus buvo ir
mokytoja Elena Gabulaitė.
Elena buvo jauniausia Daratos ir
Juozapo Gabulų dukra. Autobiografijoje
būsimoji mokytoja rašė:
„Mama man vis primindavo, kad gimiau
„prie vokiečio“, tai yra 1916 metų rugsėjo
2 dieną Žudžiÿ kaime, Ramôgalos valsčiuje, Pånevėžio apskrityje. Tėvas mirė nuo
inkstų uždegimo, man išgyvenus tik 12 Elenos Gabulaitės tėvai: Darata ir Juozapas
savaičių. Prieš pat Pirmąjį pasaulinį karą Gabulai. 1915 m. Iš Panevėžio apskrities
tėvo brolis Kazimieras, siuvėjas, grįžo iš Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
JAV pasisvečiuoti. Kilus karui, vykti atgal Rankraščių sk. (PAVB RS) archyvo
nebegalėjo. Liko prie brolio. Mano tėvas
mirdamas prašė brolį Kazimierą neskriausti jo vaikų. Likome trys dukterys. Broliukas
ir dvi sesutės buvo mirę. Mama sakydavo, kad „su tėvu nabašniku vaikus pasidalinome
pusiau“. Dėdė Kazimieras ne tik kad neskriaudė, bet dar ir pasiaukojo: liko nevedęs, visas
mus išaugino, o mane dar ir į mokslus išleido. O ūkelis – trys ha. 1934 m. išskirsčius
į vienkiemius, išaugo ligi 12 ha.“1
Arčiausiai nuo Žudžiÿ pradinė mokykla buvo Bãrklainiuose. Skaityti Elenutę buvo išmokę dėdė Kazimieras ir sesuo Kotryna. Mokyklą mergaitė pradėjo
lankyti būdama vienuolikos, 1927 metais. Mokslas sekėsi, mokyklą baigė per trejus metus – Vytauto Didžiojo metais.
Baigus ketvirtą skyrių, reikėjo laikyti
1
Gabulaitė E. Apie pačią save, Panevėžio apskrities
egzaminus: lietuvių kalbos, aritmetikos,
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Ranistorijos ir krašto mokslo (geografijos).
kraščių skyrius, f. 9-4, p. 7 (toliau – PAVB RS).
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Elenos Gabulaitės tėviškė. Gabulų sodyba
Žudžių kaime
Elena Gabulaitė, Barklainių pradinės mokyklos
mokinė (paskutinėje eilėje, centre). 1930 m.
Iš PAVB RS archyvo
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Kartu egzaminus laikė ir Jotãinių mokyklos mokiniai. Egzaminų komisijos pirmininkas buvo Barklainių mokyklos vedėjas Antanas Ratkevičius, nariai: Uli¿nų
bažnyčios klebonas Jonas Steponaitis, inspektoriaus atstovas Kazimieras Peleckas,
Uliūnų mokytoja Adelė Kudokaitė, Barklainių mokyklos mokytoja S. Januškaitė ir
tėvų komiteto atstovas Masiliūnas. Iš viso egzaminus laikė 30 mokinių.2 E. Gabulaitė pradinę mokyklą baigė penketais, bet pažymėjime pažymių nerašydavo.
Iškilmingo baigimo pažymėjimų teikimo tradicijos taip pat nebuvo. Didelis įvykis
buvo ne tik mokyklos baigimas, bet ir po egzaminų visų mokinių su mokytojais
nusifotografavimas. Kai kurie vaikai pirmą kartą atsistojo prieš fotoaparatą.
E. Gabulaitė labai norėjo toliau mokytis, bet kaimai laukė skirstymo į vienkiemius. Reikėjo kurtis, statyti trobesius, sąlygų mokytis nebuvo. Jei Ramygaloje
nebūtų buvusios progimnazijos, daug tos apylinkės vaikų būtų likę bemoksliai.
Be to, į mergaičių mokymą visuomenė žiūrėjo neigiamai. Tokią nuomonę turėjo
ir E. Gabulaitės motina. Jai atrodė, kad mokydamiesi vaikai išmoksta tinginiauti,
nes tikras darbas yra tik fizinis. Bet Barklainių mokyklos vedėjas A. Ratkevičius
įrodinėjo namiškiams, kad gabią mergaitę būtinai reikia leisti į mokslus. Mokytojas buvo labai taurus žmogus, geros širdies, didelis patriotas, apylinkėje turėjo
didelį autoritetą, Barklainių apylinkės vaikus lavinęs aštuonerius metus. Pagaliau
dėdė Kazimieras sutiko leisti Elenutę į Ramygalos progimnaziją. Reikėjo ruoštis į
trečią klasę. Pasiruošti stojamiesiems egzaminams padėjo mokytoja Ona Kaupaitė
iš Gudìlių kaimo, kunigo Antano Kaupo brolio duktė, vėliau vienuolė kazimierietė, tuo metu mokytojavusi Barklainių pradinėje mokykloje. Mokė kokius tris
mėnesius, bet mokesčio iš Gabulų už mokslą neėmė. E. Gabulaitei ji davė tą
didžiąją pradžią į mokslą. Su nerimu būsimoji gimnazistė laukė Rugsėjo pirmosios. Sesuo Katrė iš naminio audeklo pasiuvo klostytą uniformą, gimnazistišką
kepuraitę nupirko Panevėžyje.
Apie mokymąsi progimnazijoje E. Gabulaitė yra palikusi išsamius prisiminimus (Ramygaloje 1930–1935 metais). Ji rašė, kad mokslo metų pradžia prasidėjo
šv. Mišiomis bažnyčioje. Įdomų mokslo metų pradžiai skirtą pamokslą sakė kunigas
Jonas Gasiūnas. Klasės auklėtoja paskirta geografijos mokytoja Antanina Zastarskienė. Per geografijos pamokas daug įspūdžių pasakodavo iš kelionių po užsienio
šalis. Buvo reikli, rūstoko būdo. Jos vyras Jonas Zastarskis dėstė vokiečių kalbą.
E. Gabulaitei šis dalykas gerai sekėsi. Mokytojas per mokyklos vakarus kartais
viešai padainuodavo. Mokyklos direktorius buvo Bronius Liesis, dėstė lietuvių kalbą, visuotinę literatūrą, lotynų kalbą. Iš pradžių jis dirbo bažnyčios vargonininku.
Prof. Juozas Balčikonis paskatino B. Liesį mokytis, daug jam padėjo materialiai.
Direktorius buvo ir progimnazijos įkūrimo iniciatorius. Su dideliu apgailestavimu
atsisveikino ramygaliečiai su direktoriumi, kai jį iškėlė į Jùrbarką gimnazijos direktoriumi. Lietuvių kalbos pamokas perėmė mokytoja Ona Žebrauskaitė. Ji buvo
pirmoji mokytoja, kalbanti bendrine kalba, nes kilusi iš Suvalkijos. Ramygaliečiams
jos tarmė buvo neįprasta. O. Žebrauskaitė buvo linksma, gera mokytoja, turėjo
subtilų humoro jausmą. Iš Ramygalos ji išsikėlė arčiau savo gimtinės apie 1936 m.
Mokinių mylima mokytoja buvo ir Konstancija Olšauskienė, dėsčiusi aritmetiką, algebrą, piešimą. Jei mokinys
nespėdavo išmokti algebros formulių, 2 PAVB RS, f. 9-60, p. 7.
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nesuprato uždavinių, papildomai ruošdavo mokinius namie, aiškindavo ir spręsdavo
uždavinius. K. Olšauskienė buvo profesionali matematikė. Ji sugebėjo išmokyti ir
išreikalauti, dėstė atidžiai, nuosekliai.
Lotynų kalbą ir istoriją trečioje ir ketvirtoje klasėse labai įdomiai dėstė
mokytojas Bronius Daunoras. Bet buvo iškeltas į E»žvilką. Į mokytojo Daunoro
vietą iš Eržvilko atkėlė mokytoją istorikę Malviną Kielaitę. Ji dėstė ir lotynų
kalbą. Labai gerai išaiškindavo mokomąjį dalyką, pažymius rašydavo pagal mokėjimą, per pamokas buvo oficiali, šaltoka, bet mokiniai ją mylėjo. Visai kitokia
pasirodydavo užklasiniame darbe: gyva, linksma, draugiška, mėgstanti pajuokauti.
M. Kielaitė buvo mokytojos pavyzdys E. Gabulaitei, jos paveikslas visą gyvenimą
neišdilo iš atminties.
Penktoje klasėje matematiką ėmė dėstyti neseniai į Ramygalą atkelta jauna,
grakšti mokytoja Elzė Zavišaitė. Ji tapo ir klasės auklėtoja, tik gaila, kad po metų
ją iškėlė į Rõkiškį. Ją pakeitė Juzefa Lunytė, gana spalvinga asmenybė. Mergaitėms
kalbėdavo bendražmogiškomis, mergaičių draugystės su berniukais bei šeimos
temomis. Labai sėkmingai ir kūrybiškai vadovavo Raudonojo kryžiaus būreliui.
Buvo paskelbusi konkursą būrelio himnui sukurti. Konkursą laimėjo E. Gabulaitė.
Bet muzikai sukurti kompozitoriaus neatsirado:
Mes, Ramygalos moksleiviai,
Kilnios idėjos vedami,
Siekiam mokslo ir tiesumo
Taikos pasauliui trokšdami.
Tegul tas Raudonas Kryžius
Duos tau meilės ir širdies.
Dieve, laimink mūsų žygius,
Nušviesk gaires ateities.

Prieš būrelio susirinkimą kas nors iš narių tą tekstą perskaitydavo. Susirašinėjo jaunimas su JAV moksleiviais, keisdavosi suvenyrais, rankdarbiais.
Atkeltas naujas kūno kultūros mokytojas Vitkauskas mokykloje padarė tikrą
perversmą. Jis skatino visus sportuoti. Į mokyklą sportuoti rinkdavosi miesto ir net
artimesnių kaimų jaunimas. Šeštoje klasėje fizinę kultūrą ir prancūzų kalbą dėstė
energinga, įdomi mokytoja Januševičienė. Ji sudarė tinklinio ir krepšinio komandas.
Muzikos mokė ir chorui vadovavo vargonininkas Romualdas Dovydaitis,
rašytojo Liudo Dovydaičio brolis. Jam sunku buvo palaikyti drausmę. Mokiniai
mokytojo aiškinimų visai nesiklausė. Muzika nesisekė ir E. Gabulaitei. Mokyklos
chore daugiausia buvo dainuojamos liaudies dainos: „Ei, pasauli, mes be Vilniaus
nenurimsim“, Jurgio Zauerveino „Lietuviais esame mes gimę“, „Menas galingas
ir stebuklingas“, „Savanorių maršas“.
Kai E. Gabulaitė įstojo į Ramygalos progimnaziją, moksleivių ateitininkų
organizacija 1931 metų rugpjūčio 30 dienos švietimo ministro Konstantino Šakenio įsakymu buvo uždrausta. Bet ji veikė nelegaliai ir klasės mergaitės pasiūlė į
ateitininkų gretas stoti ir E. Gabulaitei. Susirinkimai vykdavo kapeliono kambaryje
arba zakristijoje. Juose buvo skaitomi ir aptariami mokinių referatai, moksleiviš1311
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ki kūrinėliai. Kapelionas K. Mozūras Mokslo metai Ramygaloje progimnazijoje.
turėjo didelę asmeninę biblioteką ir Elena Gabulaitė – pirmoje eilėje, pirma
ateitininkams leisdavo ja naudotis. Pa- dešinėje. 1934 m. Iš PAVBRS archyvo
vasariais buvo rengiamos ateitininkų
šventės. Į jas atvykdavo svečių iš Kauno universiteto. 1932 metais šventinant
ateitininkų vėliavą, dalyvavo ir prof. Pranas Dovydaitis, ateitininkės studentės
Ona ir Eugenija Račiūnaitės. Žalios spalvos šilko vėliavoje buvo įrašyta: „Ramygalos moksleivių ateitininkų kuopa“. Po išsiuvinėta rūta – „Palaužta žaliuoja“.
Kitoje vėliavos pusėje – „Visa atnaujinti Kristuje“. Į šventes atvykdavo didelis
būrys ateitininkų, vadovaujamų Jaunimo direktoriaus kun. Alfonso Lipniūno. Su
įdomumu ateitininkai klausydavo kunigo, puikaus jaunimo vadovo, paskaitų. Po
oficialiosios dalies, kuklių vaišių jaunimas traukdavo prie Ąžuolýtės–Gudìlių–
Pašiliÿ ežero, kur vykdavo žaidimai, pasirodymai, sporto varžybos. Ramygalos
moksleivių ateitininkų pirmininku 1931–1932 metais buvo būsimasis kunigas Stasys
Krištanaitis, vėliau – būsimasis kunigas Antanas Juška, Bronius Stasiukaitis, Matas
Čyvas (vėliau kunigas), Justinas Samuolis. Mergaičių ateitininkių valdyboje buvo
Bronė Kunskaitė, Vlada Vaitelytė, Bronė Meškonytė ir kt. Kuopos valdyboje teko
darbuotis ir E. Gabulaitei.
Tik įkūrus Ramygalos progimnaziją, pirmasis kapelionas buvo jaunas, išvaizdus kunigas Jonas Gasiūnas, greit iškeltas į Krìkenavą. Į jo vietą atkėlė Kazimierą
Mozūrą. Buvo atidus, judrus, įdomiai vesdavo tikybos pamokas, supažindindavo
su bažnyčios atributika, jos paskirtimi. Per gavėnią ir adventą organizuodavo religines valandėles, mokiniai ką nors suvaidindavo, skaitydavo religinės tematikos
eilėraščius, referatus. Po kunigo K. Mozūro atkeltas kunigas Antanas Mažeika
taip pat žavėjo jaunimą. Jį 1934 m. pakeitė kunigas Alfonsas Sušinskas, puikus
psichologas, tikras jaunimo draugas, patarėjas, globėjas ir auklėtojas. Jis buvo labai atidus mokiniams. Išaugo ateitininkų gretos. Kapeliono straipsnius „Ateityje“,
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„Ateities spinduliuose“ moksleiviai grobstė ir godžiai skaitė. Į klasę kapelionas
nešdavosi didžiulį portfelį, prikrautą knygų, prisimena E. Gabulaitė. Dėstė ne
tik tikybą, bet ir lotynų kalbą. Kalbėdavo labai įtaigiai ir vaizdingai. Taisyklėms
įtvirtinti sugalvodavo daugybę įdomių pavyzdžių.
Ramygalos ateitininkės leido šapirografuotą laikraštėlį „Palaužta lelija“, kurį
redagavo E. Gabulaitė. Surengusi vieną inscenizaciją išgarsėjo kaip literatė. Mergaitė
ypač patraukė kapeliono A. Sušinsko dėmesį. Jis ragino gabią mokinę mokytis
toliau, stengtis studijuoti universitete. E. Gabulaitė jau pasirodydavo sukurtais
eilėraščiais, humoreskomis.
Kai 1935 metais Ramygalos progimnazijos direktorius B. Liesis buvo iškeltas, į jo vietą iš Užpålių paskyrė Petrą Micevičių. Šeštoje klasėje mokėsi ir jo
dukra Aldona, žemesnėse – sūnus ir dar viena duktė. Kaip ir B. Liesis, naujasis
direktorius dėstė lietuvių kalbą. Inteligentiškas, išvaizdus, tvarkingas, kalbėdavo
ramiu tonu, vadovėliu nesivadovavo. Blogų pažymių nerašydavo, tik pastabas
savo sąsiuvinyje. Buvo objektyvus, stengėsi ugdyti meilę lietuvių kalbai, literatūrinį
skonį. Taisydavo ne tik mokinių, bet ir mokytojų kalbą. Taisydamas rašinius, sąsiuvinio laukelyje rašydavo pastabas. Moksleivius ragindavo užrašyti savo apylinkės
padavimus, įvairius žmonių pasakojimus. P. Micevičius buvo geras mokytojas ir
vadovas, ramus, tolerantiškas, kultūringas. 1941 metais su žmona buvo ištremtas
ir iš Sibiro nebegrįžo.
Moralinis, religinis mokinių auklėjimas atliko svarų vaidmenį. Dorovinės
nuostatos apsaugodavo jaunimą nuo klystkelių. Progimnazijoje mokiniai buvo visada
užimti. Vyko aktyvus užklasinis darbas. Buvo stiprus dramos būrelis. Vaidindavo
komedijas, dramos spektaklius, su pasisekimu atlikta Vlado Paulausko operetė
„Malūnininkas ir kaminkrėtys“. Visada vaidindavo mokytojas J. Zastarskis. 1934 m.
mokiniai pirmą kartą pamatė iš Kauno atvykusius profesionalius teatro aktorius,
suvaidinusius V. Šekspyro dramos „Romeo ir Džuljeta“ fragmentą. Progimnazija
turėjo nemažą biblioteką. Mokiniai skaitė daug. Mokytojas J. Zastarskis, vadovavęs
bibliotekai, patardavo, parekomenduodavo pagal amžių tinkamas skaityti knygas.
Iš auklėjamosios literatūros populiarios buvo Antano Maceinos verstos Tihamer
Toth knygelės: „Jaunuolio būdas“, „Jaunuolio lavinimasis“ ir „Jaunuolio religija“,
M. Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos versta F. V. Forsterio „Jaunuomenės ugdymas“.
Šias knygas mokiniai gaudavo iš kapeliono bibliotekos.
Mokiniai noriai skaitydavo ateitininkų žurnalus „Ateitis“, „Ateities spinduliai“,
„Naujoji Vaidilutė“. Švietimo ministerijos leistas žurnalas „Šviesos keliu“, skautų –
„Skautų aidas“ nebuvo tokie populiarūs. Į „Ateitį“ ir „Ateities spindulius“ savo
rašinius siųsdavo ir E. Gabulaitė. Pirmasis eilėraštis „Ateities spinduliuose“ buvo
pasirašytas Žemės Dukros slapyvardžiu. Literatūriniai bandymai pirmiausia pasirodydavo mokyklos šapirografuotuose laikraštėliuose „Palaužta lelija“, „Brėkštant“.
Bet jie buvo pogrindiniai, slepiami nuo mokytojų. Ateitininkų iškilmingai buvo
minima Vasario 16-oji. Ramygalos parapijoje Nepriklausomybės kovose dalyvavo
316 Lietuvos kariuomenės savanorių.
Mokiniai gyvendavo pas privačius šeimininkus, bendrabučio nebuvo. Vakarais
pasišviesdavo žibalinėmis lempomis, apie elektrą galėjo tik pasvajoti. E. Gabulaitė
kurį laiką apie 9 kilometrus nuo namų į Ramygalą vaikščiojo pėsčia. Vėliau apsi1313
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gyveno pas Povilą Morozą, kurio namuose gyveno ir buvusio Barklainių mokyklos
vedėjo A. Ratkevičiaus šeima, dariusi daug įtakos pradėjusiai mokslo kelią Elenutei.
Šešių klasių Ramygalos progimnaziją E. Gabulaitė baigė 1935 metais. Labiausiai buvo gaila atsisveikinti su kapelionu kun. Alfonsu Sušinsku. Bet su juo
teko vėl greit susitikti, nes tų pačių metų rudenį jis buvo paskirtas Panevėžio
vykupijos Jaunimo direktoriumi vietoj studijuoti išvykusio kun. A. Lipniūno. Ramygalos mokykla E. Gabulaitei liko gražiausia, didingiausia, nepakeičiama baltąja
vaikystės svajone. Ramygaloje atsivėrė platesni horizontai į mokslą, literatūrinę,
kultūrinę, visuomeninę veiklą.
Atsisveikinusi su Ramygala visam gyvenimui, 1935 metų rudenį E. Gabulaitė jau buvo Panevėžio mergaičių gimnazijos mokinė. Gimnazijoje mokslo lygis
buvo aukštesnis, reikalavimai didesni. Pirmą trimestrą prancūzų kalbos mokytoja
Sofija Žemaitienė ramygaliečių žinių net neatestavo. Panevėžyje prancūzų kalbai
per savaitę buvo skiriamos penkios pamokos, Ramygaloje – 2–3. Spragas pildyti
teko mokantis papildomai. Kiti dalykai mažai skyrėsi. E. Gabulaitė greitai priprato prie naujos aplinkos, prie mokytojų, dalyvavo ateitininkų, „Meno kuopos“
veikloje. E. Gabulaitė dar matė gimnazijoje ir Salomėjos Nėries darbą, bet poetė
dėstė kitose klasėse. Po Julijono Lindės-Dobilo mirties poetė apie metus globojo
„Meno kuopą“. Didelį vaidmenį atliko lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Petronėlė Bylaitė-Bernadišienė. Ji buvo ir klasės auklėtoja. Pedagogė dėstė paskaitos metodu, mokinius ragino kurti, pasiūlė savo įspūdžius, įvykius, nuotaikas dėstyti dienoraštyje. Dienoraščius mokytoja tikrindavo, parašydavo trumpų
pastabų. Veikiami S. Nėries įtakos, daugybė mokinių bandė eiliuoti. Tuo laiku
gimnazijoje dirbo ir daugiau iškilių asmenybių: Petras Būtėnas, Petras Rapšys,
Jurgis Elisonas, Mykolas Karka, elegantiška ir puiki gimnazijos direktorė, istorikė
Marija Giedraitienė. Petras Būtėnas buvo griežtas, reiklus, reikalavo tvarkingumo,
nepakentė išsisukinėjimo, melo, tinginystės. Petras Rapšys – gana ramaus būdo.
Rašė straipsnius ir recenzijas, vertimus į žurnalą „Naujoji Romuva“. Buvusi jo
mokinė E. Gabulaitė prisimena, kad P. Rapšio dėstomą dalyką lengvai suspėdavo
užsirašyti pamokoje. Rimtam literatui, vertėjui teko globoti „Meno kuopą“, nes
1936 metais S. Nėris Panevėžį paliko. „Meno kuopoje“ mokiniai skaitydavo savo
kūrybą, referatus, diskutuodavo, reikšdavo savo nuomonę apie draugų kūrybą,
„Meno kuopos“ veiklą. E. Gabulaitė gimnazijoje pagarsėjo kaip literatė. Savo
eilėraščius: „Tylioji naktis“, „Ave, Marija“, „Nužydėjo“, feljetonus, publicistiką
spausdindavo „Ateities spinduliuose“, „Ateityje“, „Naujojoje Vaidilutėje“. Kartais
feljetonuose paliesdavo ir mokytojų silpnybes. Už tai užsitraukė prancūzų kalbos
mokytojos Sofijos Žemaitienės nemalonę.
E. Gabulaitei ateitininkų gretose teko būti kunigo Alfonso Sušinsko laikais.
Nors organizacija veikė nelegaliai, bet buvo aktyvi, visapusiškai ugdė jaunimą.
Katedros požemyje arba kun. A. Sušinsko bute vykdavo susirinkimai, seminarai,
vieną kartą per metus – ateitininkų šventės. Be to, kapelionas organizuodavo
ekskursijas, dažnai jas finansuodamas. Moksleiviai sveikindavo vyskupą Kazimierą
Paltaroką vardinių proga, suorganizavo iškilmingą ateitininkijos tėvo prof. Prano
Dovydaičio 50 metų jubiliejų. Panevėžiečiai ateitininkai leido šapirografuotą laikraštėlį „Į saulę“. Į jį rašydavo ir padėjo leisti E. Gabulaitė. Dalyvauti pogrindinėje
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organizacijoje buvo ir garbė, ir atsakomybė. Kun. A. Sušinskas
ypač globojo moksleivę ir ateitininkę Elenutę, rėmė materialiai. Jis išrūpino E. Gabulaitei Prano Dovydačio stipendiją
studijuoti Kauno Vytauto Didžiojo universitete.
Gimnazija, jos aplinka ugdė mokinių estetinį skonį,
tvarkingumą. Be uniformos mokinys niekur negalėjo pasirodyti. Dėvėti uniformą, ypač kepuraitę, buvo savotiškas
pasididžiavimas. Mokslo programos ir reikalavimai Panevėžio
gimnazijoje buvo aukšto lygio, iš jos į aukštąsias mokyklas
patekdavo be egzaminų.
1937 metais E. Gabulaitė baigė gimnaziją ir išvažiavo į Elena Gabulaitė –
Kauno Vytauto Didžiojo universitetą. Kai kas stebėjosi, kodėl Panevėžio mergaičių
E. Gabulaitė pasirinko Teologijos-filosofijos fakultetą. Iš tiesų gimnazijos abiturientė.
fakultetas tolygus Humanitariniam, tik jame dėstė katalikiška 1937 m.
profesūra. Be pagrindinės lietuvių kalbos ir literatūros specia Iš PAVB RS archyvo
lybės, Elenutė dar studijavo prancūzų kalbą ir žurnalistiką.
Mokslas patiko ir sekėsi. Žurnalistikos paskaitas skaitė „Naujosios Romuvos“
redaktorius Juozas Keliuotis, netrukus jį pakeitė lietuvių ir šveicarų mokslininkas,
profesorius-legenda Juozas Eretas. Universitete E. Gabulaitė žavėjosi profesoriais
Juozu Ambrazevičiumi (Brazaičiu), Vincu Mykolaičiu-Putinu, Vincu Krėve, Pranu Dovydaičiu, Stasiu Šalkauskiu, Kaziu Pakštu. Jų paskaitos, pasakytos mintys
įstrigo į širdį visam gyvenimui. E. Gabulaitė priklausė ateitininkėms birutietėms.
Antrame kurse studentei buvo patikėtas redaguoti „Ateities“ žurnalo „Mergaičių
ateities“ skyrius. Ji norėjo matyti Lietuvą ant krikščioniškų pamatų.
Ateitininkai leido dvisavaitinį laikraštį „Studentų dienos“. Jame bendradarbiavo ir E. Gabulaitė. Prof. Juozas Eretas atkreipė dėmesį į gerai rašančią studentę,
pasiūlydavo jai ruošti pranešimus, viešai kalbėti. Pranas Dovydaitis visus studijų
metus globojo E. Gabulaitę, pasitikėjo ja, skatino kūrybai, moksliniam darbui.
Studentiškas gyvenimas buvo intensyvus, įdomus. Į prof. V. Mykolaičio-Putino
paskaitas rinkdavosi studentai ir iš kitų fakultetų. Prof. P. Dovydaitis buvo vadinamas profesoriumi milžinu, geografas Kazys Pakštas – auksaburniu. Jaunesnieji
dėstytojai stengėsi būti arčiau studentų. E. Gabulaitė priklausė studentų literatų
grupei. Artimai bendravo su Eugenijumi Matuzevičiumi, kurso draugu Kaziu
Bradūnu, Broniumi Krivicku, Mamertu Indriliūnu, Prane Aukštikalnyte. Ateitininkams buvo organizuojamos įvairios ekskursijos į Bírštoną, Kulãutuvą su įdomiomis
programomis, paskaitomis.3
E. Gabulaitė dirbo ir Ateitininkų centro valdyboje. Visuomeninė veikla prusino
jauną protą, dėstytojai dėjo daug vilčių į augančią asmenybę. Bet virš Lietuvos
kaupėsi grėsmingi debesys, tarp studentų pasklido žinia apie Stalino pareikštą
ultimatumą Lietuvos užsienio reikalų ministrui Juozui Urbšiui. 1940 metų birželio
15 dieną Kauno radijas per žinias pranešė siaubingą žinią, kad Lietuvos sieną
peržengė Raudonoji armija. Laisvės alėja ropojo tankai. Prof. P. Dovydaitis laišku
E. Gabulaitei pranešė, kad bus likviduotas Teologijos-filosofijos fakultetas. Visas
gyvenimas apvirto aukštyn kojomis.
Teologijos-filosofijos fakulteto studen- 3 PAVB RS, f. 9-63, p. 28.
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tai tikėjosi, kad juos priims universiteto Humanitarinis fakultetas. Buvo belikę
vieni studijų metai. Prasidėjo suiminėjimai, atleidimas iš darbo. Dėstytojai patarė
studentams ieškotis darbo. Universitetas buvo perkeltas į Vilnių. E. Gabulaitė
per protekciją įsidarbino Vilniaus VII milicijos nuovadoje. Bet joje išdirbo tik
pusantro mėnesio, nes 1940 metų rudenį buvo leista tęsti studijas. Reikalavimai
visai pasikeitė. Kostas Korsakas pareiškė, kad „visą literatūrą reikia pervertinti iš
naujo“.4 Nepraėjus metams, karas pasiekė Lietuvą. Vėl suirutė. Neaišku, ar veiks
universitetas. E. Gabulaitė vėl įsidarbino, šį kartą „Naujojoje Lietuvoje“ korektore. Vis dėlto mokslas universitete prasidėjo. Į darbą buvo sugrąžinti tarpukario
dėstytojai. Studentų dvasią kėlė Šv. Jono bažnyčios kunigas Alfonsas Lipniūnas.
Studijas E. Gabulaitė baigė 1943 metais, tačiau diplomo išdavimo data –
1942-ieji. Diplomantė prisiminė, kad diplominį darbą „Inteligentijos ir kaimo
santykiai Petro Vaičiūno dramose“ teko rašyti sudėtingomis karo sąlygomis prie
lajinės spingsulės. Pagal studentės sugebėjimus karo sąlygomis nebuvo galimybės jį tobulai paruošti. Toks neramus buvo metas. Diplomuota pedagogė ėmė
ieškoti darbo.
Į Biržų gimnaziją E. Gabulaitė pateko rekomenduojama Alfonso Lipniūno
brolio Stasio Lipniūno, buvusio gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ir „Biržų
žinių“ redaktoriaus. Jaunoji specialistė gimnazijoje dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, bet dirbo ir laikraščio Literatūros skyriaus redaktore. Tokio darbo patirties
jau turėjo. Karas negailestingas, griaunantis, naikinantis. Jaunos mokytojos akyse
degė Biržai. Likę kaminai liudijo čia buvus miestą. Sudegė ir namas, kuriame
E. Gabulaitė gyveno. Be to, grįžę okupantai ėmė domėtis mokytojos ateitininkės
veikla, ryšiais su miško broliais. Sužinojusi, kad Panevėžio mergaičių gimnazijoje
atsirado lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos vieta, paliko Biržus. Į jos vietą
dirbti mokytoju nuėjo Bronius Krivickas, tačiau neilgam. Jį šaukė miškas...5
1944 metais mokytoja E. Gabulaitė stojo prieš klasę gimnazijoje, kurią pati
prieš septynerius metus buvo baigusi. Pamokos vyko berniukų gimnazijoje, nes
mergaičių gimnazija buvo paversta karo ligonine. Dirbti tapo sudėtinga. Viską
reikėjo pervertinti pagal naujus ideologinius reikalavimus. O mokytoja nemokėjo
ir nenorėjo paklusti idiotiškiems reikalavimams. Pastabi saugumiečių akis sekė
nepatikimos pedagogės pamokas. Metai neramūs. Areštuojami kai kurie mokytojai, iš po nakties kai kurių mokinių suolai lieka tušti. Dunda traukinių ešelonai
į Sibirą. E. Gabulaitė perspėjama, kad jos bute gali būti krata, o jos bibliotekoje
knygos su Antano Maceinos, Stasio Šalkauskio, V. Forsterio, kun. Alfonso Sušinsko,
kun. Alfonso Lipniūno dedikacijomis. Raudančia širdimi mokytoja naikino dedikacijas – galimus įkalčius. Apie mūsų rašytojus E. Gabulaitė pasakodavo ne pagal
vadovėlius, o kaip buvo girdėjusi iš universiteto autoritetų. Ramiai dirbti neleido,
kilnojo iš vienos vietos į kitą. Manyta nubausti, perkeliant mokytoją į berniukų
gimnaziją, nes ten sunkiau palaikyti drausmę. Bet E. Gabulaitė su mokiniais sutarė
darniai ir nuoširdžiai. Į mokinį žiūrėjo kaip į sau lygų žmogų, tik daug jaunesnį.
Juk mokiniai stebi mokytoją, vertina, nieko nepamiršta ir neatleidžia. Jų teismas –
nepaperkamas. E. Gabulaitės mokiniai
ir po 50 metų nepamiršo literatūros ir 4 OAVB RS, f. 9-65, p. 8.
5
etikos pamokų.
Apžvalga, 1997, sausio 31–vasario 6, p. 9.
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Mokytoja buvo verčiama ne tik naujai dirbti, bet ir jos įgytas karo metais
diplomas tapo bevertis, nepripažįstamas. Dienoraštyje ji rašė:
„Mano abiturientai laikė paskutiniuosius egzaminus, o aš slapta juos palikau. Nesulaukusi išleistuvių, išskubėjau į Šiaulių pedagoginį institutą. Mano mokiniai netrukus gavo
brandos atestatus, o aš dviem savaitėm vėliau – aukštojo mokslo diplomą, antrą gyvenime,
tą patį. Būna visaip“.6
Tai buvo 1960 metai. Penkerius metus neakivaizdiniu būdu E. Gabulaitė studijavo
tuos pačius mokslus tik kitu lygiu, pagal kitus ideologinius reikalavimus.
Likimas mokytojai, kaip ir daugeliui, atseikėjo sunkius darbo metus okupuotos Lietuvos mokykloje. Metai bėgo „lyg filmą kas suktų“. Keitėsi mokinių
kartos. Pradėjusi pedagoginį darbą Biržuose, po dvejų metų grįžo į Panevėžį, į
pamėgtą mergaičių gimnaziją. Bet, kad „nežalotų“ atsilikusiu dėstymo metodu
mokinių, teko dirbti abiejose gimnazijose, Muzikos technikume ir vakarinėje mokykloje. Daugiausia metų atidavė berniukų gimnazijai. 1949 m. gimnazija buvo
pavadinta 1-ąja vidurine mokykla (dabar – Juozo Balčikonio gimnazija), o nuo
1954 m. tapo mišri. Išdirbusi 29 metus, dienoraštyje mokytoja aprašė, kaip jautėsi 1971 m. paskutinėje pamokoje: „Dilgsėjo širdis, paskutinį kartą imant iš spintos
žurnalą, paskutinį kartą kalbantis klasėje su mokiniais, paskutinė pertrauka...“7 Dirbti
dar mokėjo, mokinius mylėjo ir visapusiškai ugdė, sveikatos, žinių užteko. Bet
nebuvo pageidaujama. Kai kas įtardavo, kad mokytoja yra vienuolė. Tad argi toks
nepatikimas žmogus gali būti pakenčiamas tarybinėje mokykloje?
Skaudančia širdimi palikusi mokyklą, E. Gabulaitė pasinėrė į kraštotyros darbą,
liko ištikima anksti suvoktiems ateitininkijos idealams, humanizmui. Rašė prisiminimus apie buvusius mokytojus, kalbininką Petrą Būtėną, lituanistę Petronėlę BylaitęBernadišienę, vėliau Vilniaus pedagoginio instituto (dabar – Lietuvos edukologijos
universiteto) docentę, literatą, vertėją Petrą Rapšį, istorikę Oną Maksimaitienę, kalbininką Leoną Kuodį, kapelioną Alfonsą Sušinską, kun. Alfonsą Lipniūną, Panevėžio
vyskupą Kazimierą Paltaroką ir daugelį kitų. Studijų metais sutikusi žymių mokslininkų, kalbininkų, rašytojų, užrašė išlikusius prisiminimus apie Kauno universiteto
profesorių Juozą Ambrazevičių (Brazaitį), Vincą Mykolaitį-Putiną, Praną Dovydaitį,
Antaną Salį, Praną Skardžių, Juozą Eretą, Vincą Krėvę, vyskupą Mečislovą Reinį.
E. Gabulaitė stengėsi įamžinti savo gimtąjį Ramygalos kraštą. Vaikščiojo po
kaimus, kalbino senus žmones ir užrašinėjo jų prisiminimus, tautosaką, nutikimus
iš buvusių laikų. Apibendrindama surinktus prisiminimus, savo vaikystės ir jaunystės įspūdžius, mokytoja paruošė vertingą kraštotyrinį darbą „Tėviškais takais“
(1983). Įžangoje autorė rašė:
„Matau senąjį kaimą lyg gyvą, sapnuoju dažniausiai taip pat tik jį, senąjį, nors laiko
vėtros vietomis jau taip užpustė kelius, kad jų nukasti nebeįmanoma... Kai visi senojo
kaimo liudininkai bus jau į Stuokinę iškeliavę, gal kam nors pravers apie jį bent
6
PAVB RS, f. 9-618, p. 1.
iš popieriaus pažvelgti.“8
7
PAVB RS, f. 9-612, p. 2.
8

Tėviškės takais, PAVB RS, f. 9-79, p. I.
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Be to, užrašyti, išsaugoti prisiminimai ir surinkta medžiaga apie Ramygalos krašto
žymiuosius žmones: kalbininką Juozą Balčikonį, kompozitorių Antaną Račiūną,
vienuoles Kaupaites („Gudelių Kaupai“), vienuolę Sereikytę. Išsami medžiaga
surinkta ir paruoštas mašinraštis „Negęstantis židinys“ apie kunigą, rašytoją Joną
Balvočių-Gerutį. Su Ramygalos klebonu Broniumi Barausku surinko ir parašė
Ramygalos parapijos istoriją „Ramygala“, redagavo kun. Stanislovo Krištanaičio
kraštotyrinį darbą „Truskava“.
Iš pedagoginės patirties senosios lietuvių literatūros kartojimui paruošė
išsamų darbą „Pirmosios vagos“, eiliuotą publicistinį-lyrinį apmąstymą Lietuvos
krikšto 600 metų jubiliejui „Amžių siluetai“. Reikia nepamiršti, kad nuo 1939
metų E. Gabulaitė rinko politinius anekdotus. Tai unikalus 500 anekdotų rinkinys.
E. Gabulaitė bendradarbiavo „Ateities spinduliuose“, „Ateityje“, „Panevėžio
garse“, „Naujojoje vaidilutėje“, „Studentų dienose“, „Liepsnose“, „Naujose Biržų
žiniose“, „Panevėžio tiesoje“, „Tėvynėje“, „Tiesoje“, „Tarybinėje mokykloje“, „Gimtinėje“, „Sietyne“, „Laisvame žodyje“. Juose E. Gabulaitė spausdino pedagoginius,
lietuvių kalbos, bendražmogiškus straipsnius, savo kūrybos darbus.
Prasidėjus Atgimimui, mokytoja atidarė savo rankraščių skrynią ir leido
jiems gyventi. Tai istorinė medžiaga „Kaip geso tautinė mokykla“, Vasario 16-ajai
„Švenčių šventė“, „Pokario mokykla“, „Nuoskaudos dienų ašaros ir juokas“ (dienoraščių ištraukos) bei daugelis per gyvenimą parašytų ir išsaugotų įspūdžių ir
pastebėjimų iš sovietmečiu slopintos tautinės mokyklos. Tuo metu E. Gabulaitė
aktyviai įsitraukė į visuomeninę veiklą, dalyvavo renginiuose, ruošė ir skaitė pranešimus. Dalyvavo Tėviškės pažinimo, Kraštotyros draugijų veikloje. Jos iniciatyva
1989 m. buvo atkurta Ateitininkų sendraugių organizacija. Atkūrus Lietuvių kalbos
draugijos Panevėžio skyrių, intelektuali mokytoja tapo valdybos nare ir atsidavusi
joje dirbo. Savo paskutinį pranešimą lituanistų konferencijoje skaitė 1999 metų
rugsėjo 6 dieną, kai bebuvo likę gyventi pusantro mėnesio.
E. Gabulaitė nežinojo žodžių – negaliu, man nepriklauso. Kiek galėjo, kiek
pajėgė, tiesė visiems ranką, atvėrė širdį, aukojosi. Daug metų slaugė ir globojo
pasiligojusią seserį Kotryną, kartu gyvenusią mokytoją, literatę Aleksandrą Šilgalytę. Rūpinosi jos rankraštiniu palikimu. Aleksandros vaikystės atsiminimų knygą
„Žingsneliai ir žingsniai“ spėjo išleisti. Tebelaukia publikavimo A. Šilgalytės atsiminimai apie Panevėžio mokytojų seminariją. E. Gabulaitės namų durys visiems
svetingai buvo atveriamos. Mokytojos motinišką meilę ir pagalbą patyrė daugybė
jaunimo, jaunų pedagogų ir inteligentijos. E. Gabulaitė visais pasitikėjo, visiems
dalijo savo išmintį, sukauptas žinias, turimą lituanistinę, istorinę literatūrą. Ne
veltui 1997 m. jai buvo suteiktas Nusipelniusios panevėžietės vardas.
E. Gabulaitė mirė 1999 m. spalio 17 dieną. Vykdant velionės valią, buvo
papuošta tautiniu kostiumu, pašarvota Kristaus Karaliaus katedros kriptoje. Amžino
poilsio atgulė Ramygaloje šalia tėvų ir sesers Kotrynos. Tokią iškilią asmenybę – Mokytoją, patriotę, kalbininkę, literatę – išaugino Ramygalos žemė, į kurią
sugrįžo amžiams.
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12. Tėviškės takais. PAVB RKRS, f. 9-79, p. 1.
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Ramygalos vargonininkas
Romualdas Dovydaitis-Dovydėnas
Jonas Nemanis

Namas Ramygaloje, Panevėžio g., kur gyveno vargonininkas Romualdas
Dovydėnas ir jo šeima. Iš Danutės Dovydėnaitės-Einikienės asm. archyvo

Aš, ramygalietis, buvęs Romualdo Dovydėno mokinys, visada prisimenu
savo mokytoją ir jo šeimą.
1929 m., kai mūsų šeima persikėlė iš Jotãinių kaimo gyventi ir dirbti į
Ramôgalą, čia jau radome besidarbuojantį vargonininką Romualdą Dovydaitį. Jis
su šeima iš Pal¸venės miestelio, Rõkiškio apskrities, į Ramygalą atsikėlė 1925 m.
Tai žinomo rašytojo Liudo Dovydaičio brolis. Vėliau jie pasivadino Dovydėnais.
R. Dovydėnas buvo ne tik Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vargonininkas, bet ir Ramygalos gimnazijos muzikos mokytojas.
Vargonininkas R. Dovydėnas turėjo dukrą Danutę, su kuria mes bendravome. Ji už mane buvo trejais metais jaunesnė, gimusi 1927 m. Taigi gyvenome
tame pačiame kieme, kasdien susitikdavome, bendraudavome, žaisdavome. Ji labai
mėgdavo su manimi draugauti ir žaisti. Aš, būdamas vyresnis, jos neskriausdavau,
prižiūrėdavau, todėl Dovydėnams patikdavo, kad mes bendraujame, visada mane
kviesdavo pabūti su Danute, jei ponai Kastutė ir Romualdas susiruošdavo kur
nors išvykti. Ponas Romualdas mėgdavo vakarais išeiti su žmona pasivaikščioti,
o mane būtinai pašaukdavo pabūti su Danute, nes ši nenorėdavo likti viena.
Palikdavo mums gardėsių, pavartyti knygų, pasižiūrėti nuotraukų, pasiklausyti radijo. Jis buvo detektorinis, reikėdavo klausytis su ausinėmis. Kartais mes
susipykdavome. Abu norėdavome klausytis radijo, o ausinės buvo vienos. Tačiau
greit vėl susitaikydavome, nes aš, vyresnis, jai nusileisdavau.
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Dovydėnų šeima: R. Dovydėnas, Konstancija Dovydėnienė ir jų vaikai
(Danutė, Dalia ir Rimvydas) klebonijos sode. Iš D. DovydėnaitėsEinikienės asm. archyvo

Kaimynystėje, už sienos, gyveno zakristijono Liudo Kielos šeima. Jie turėjo
dukrą Vandą ir sūnų Vladą, bet Danutė su jais mažai bendraudavo.
Kadangi Danutė buvo dar vienturtė, tėvai ją labai lepino. Nupirko jai triratuką.
Kai Danutė paūgėjo ir gerai išmoko važiuoti trijų ratų dviratuku, vargonininkas
nuėmė vieną ratą, ir pasidarė dviratis. Man tuo dviračiu tekdavo pavažiuoti tada,
kai Danutę tėvai pakviesdavo pietauti ar vakarieniauti.
Danutės tėvelis buvo labai nešykštus; jei kuo vaišindavo Danutę, būtinai
pavaišindavo ir mane. Nuo ankstyvo ryto iki sutemų kasdien žaisdavome kieme
ar vargonininko namuose. Dažniausi mūsų žaidimai būdavo žuvusių ar užmuštų
gyvūnų ar paukščių laidojimas. Suradę nelaimėlį, tuojau laidodavome jį su gėlėmis
ir „giesmėmis“. Ilgai bežaisdami, žinoma, ir išalkdavome. Prisimenu, Danutei labai
patikdavo mano mamos kepta juoda duona. Ji visada prašydavo: „Duok duonos“.
Ponia vargonininkienė (taip Dovydėnienę vadindavome) netgi stebėdavosi, kaip
gardžiuodamasi dukra valgydavo sausą juodą duoną, o namuose net gardėsių
ir savo duonos nevalgo. Mūsų bute buvo iš plytų sumūryta virtuvinė krosnis,
Danutė „išmargino“ jos sienelę, išgręždama nagučiu duobutes ir valgydama molį.
Per metines šventes: Kalėdas, Velykas ir Naujuosius metus – visada mane
vargonininkas pasikviesdavo ir vaišindavo. Prieš Kalėdas puošdavome salone
pastatytą didelę eglę. Kartu su ponu vargonininku kabindavome ant eglutės saldainių, riešutų, obuolių, riestainių, sausainių, keletą pirktų žaisliukų. Žaisliukai
daugiausia būdavo savo gamybos, nes pirktiniai buvo labai brangūs. Žvakutes
ant šakelių pakabindavome specialiuose laikikliuose.
Po kelerių metų vargonininko šeimoje gimė berniukas, kurį pavadino Romuku. Dar vėliau gimė mergaitė, ją pavadino Dalyte. Mažųjų mums nepatikėdavo
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Ramygalos gimnazijos mokinių ir bažnyčios choras ir jo vadovas
R. Dovydėnas (sėdi pirmoje eilėje, kairėje). Iš Michalinos BaltrūnaitėsGaruckienės archyvo

prižiūrėti, juos auklėjo pati ponia vargonininkienė. Jų namuose dirbo ir tarnaitė,
kuri virdavo valgyti, penėdavo kiaules ir prižiūrėdavo karvę, darže augindavo
daržoves. Savo ūkyje tarnaitei, jei turėdavo laiko, visada padėdavo pats vargonininkas. Jis mėgdavo kartais ir pajuokauti. Prisimenu, rodos, apie 1938 m. žmonės
labai bauginosi, kad nurodytą dieną ant žemės nukris meteoritas. Atėjus tai dienai,
žmonės netgi naktį nemiegojo. Nemiegojo ir mūsų šeima. Naktį vargonininkas,
pašėręs savo gyvulius, eidamas pro mūsų namą, špitolę, užmetė ant skardinio
stogo akmenį, vaizduodamas, kad krinta meteoritas. Mes tikrai išsigandome, o
kitą rytą juokdamasis jis klausė, ar labai išsigandome „meteorito“. Žinoma, visi
tik juokėmės iš šio pokšto.
Be vargonininkavimo, R. Dovydėnas namuose privačiai mokė jaunus vyrus
vargonauti. Pas jį mokėsi Alfonsas Brinka, kuris vėliau išvyko į Ameriką, Jonas Kondrošas, A. Vilkas, Aleksandras Lyberis, kuris gyveno Panevėžyje, Klemensas Tamoliūnas, Vladas Bareika, Kazimieras Nemanis (mano brolis), Bronius Baltuška ir kiti.
R. Dovydėnas buvo labai geras vargonininkas. Buvo puikus vyras, iš stuomens ir iš liemens, turėjo skambų baritono balsą, gerai valdė vargonus. Subūrė
gausų bažnytinį chorą, kuris kiekvieną sekmadienį, po pamaldų, susirinkdavo jo
bute ir mokydavosi naujų kūrinių, giesmių. Sukūrė muziką daugeliui bažnytinių
giesmių, himnų, Mišių ir kūrinių vargonams.
Dirbdamas muzikos mokytoju, subūrė didelį moksleivių chorą, kuris giedodavo sekmadieniais per moksleivių mišias bažnyčioje. Moksleiviai visada giedodavo
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R. Dovydėnas, muzikos mokytojas (sėdi pirmoje eilėje, pirmas dešinėje)
su mokytojais Dominyku Urbonu, Skrebiu, Paulina Nefaite, Antanu
Ratkevičiumi ir pradžios mokyklos mokiniais. Iš D. DovydėnaitėsEinikienės asm. archyvo

bažnyčioje per gegužines ir birželines pamaldas. R. Dovydėnas labai gražiai ir
galingai jaunavedžiams grodavo maršus. Jis rašydavo bažnytinius dokumentus, jo
kaligrafišku braižu visi grožėdavosi. Visada noriai jis padėdavo Ramygalos šaulių
ir gaisrininkų pučiamųjų orkestrams.
Be minėtų pareigų bažnyčioje, jis sėkmingai darbavosi Ramygalos progimnazijoje, o vėliau ir gimnazijoje: dėstė muziką visoms klasėms, vadovavo mokyklos
moksleivių chorui.
1939–1940 mokslo metais mes su Danute baigėme Ramygalos pradžios mokyklą. 1940–1941 mokslo metais, užėjus sovietams, įstojome į Ramygalos gimnazijos
penktą klasę. Prisimenu, kaip mane mokytojas R. Dovydėnas priėmė į mokyklos
chorą, sakydamas: „Jonuk, tu turi gerą balsą, todėl aš tave tik vieną iš penktos klasės
priimu į chorą.“ Iš pradžių chore dainavau tenoru, o aukštesnėse klasėse – bosu.
Mokytojas R. Dovydėnas buvo moksleivių užtarėjas, globėjas, už tai mes jį
visi mylėjome ir vadinome ponuliuku. Niekada jis nesibardavo, bet tėviškai pamokydavo. Nepykdavo, rašydavo gerus pažymius.
Jis visada šypsodavosi ir dažnai niūniuodavo kokios nors dainelės melodiją. Mokykloje visiems padėdavo rengti švenčių minėjimų menines programas,
visada koncertuodavo jo vadovaujamas mokyklos choras. Mokytojas paruošdavo
solinius bei grupinius mokytojų pasirodymus. Gražiai jo vadovaujami mokytojai
ir mokiniai parengė ir atliko muzikinę operetę „Kaminkrėtys ir malūnininkas“,
daugelį kitų kūrinių. Gimnazijoje buvo tradicija rengti klasių kupletus. Moksleiviai
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Sovietų sąjungos okupuoto Panevėžio karo prokuroro Dubcovo 1945 10 22 nutartis
dėl Romualdo Dovydėno arešto ir įkalinimo. Iš D. Dovydėnaitės-Einikienės asm. archyvo
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Danutė Dovydėnaitė (pirmoje eilėje, antra dešinėje) –
Ramygalos gimnazijos abiturientė. 1946 m. Iš asm. archyvo

parašydavo tekstus, o muzikos mokytojas R. Dovydėnas pritaikydavo muziką ir
per mokyklos vakarėlius dainuodavo kupletus, t. y. kritikuodavo savo draugus,
bendramokslius, švelniai užsimindavo ir apie mokytojus.
Nė viena valstybinė ir religinė šventė neapsieidavo be vargonininko R. Dovydėno. Jis visada ir visur suspėdavo ir, jeigu reikėdavo, pats pirmas užtraukdavo
dainą. Mokėjo bendrauti su visais, turėjo autoritetą tarp bendradarbių. Nepraeidavo neužkalbinęs seno, mažo ar kitataučio. Labai jį mylėjo Ramygalos žydai. Jam
išėjus su žmona pasivaikščioti, beveik kiekvienas prekiaujantis žydas kviesdavosi
į savo parduotuvę, rodydavo prekes ir siūlydavo ką nori pirkti. Jeigu ir neturėdavo pasiėmęs pinigų, kiekvienas patikėdavo vargonininko žodžiu. Tai buvo visų
ramygaliečių autoritetas, gerbiamas ir mylimas žmogus.
1945 m. spalio 17 d. sovietų NKVD areštavo jį, kaltindami bendravus su
vokiečiais, ir ištrėmė į Sverdlòvsko lagerį Archãngelsko srityje. Vargonininkas,
mokytojas Romualdas Dovydėnas 1946 m. rugpjūčio 7 d. mirė tremtyje.
Žmona su vaikais Danute, Romuku, Dalyte apsigyveno savo ūkelyje (6 km
nuo Ramygalos).
Dabar R. Dovydėno žmona, vaikai Romukas ir Dalytė mirę. Vilniuje gyveno
jo duktė Danutė Dovydėnaitė-Einikienė. Ji baigė Muzikos akademiją ir ilgus metus
dirbo pedagoginį darbą. Ji užaugino dvi dukras.
2001 m. vargonininkas, mokytojas Romualdas Dovydėnas (po mirties) apdovanotas Lietuvos laisvės gynėjų ordinu.
Ramygaliečiai niekada nepamirš šio GARBINGO IR GERO ŽMOGAUS.
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Juozas Kizis – Ramygalos pieninės
direktorius
Algė Agnė Bartkienė

Juozas Kizis (1907–1990) gimė Raguvojê, Pånevėžio r. 1928 m. baigė Belvêderio
aukštesniąją pienininkystės ir gyvulininkystės mokyklą.
1932 m. J. Kizis susipažino su Domicėle Drąsutyte jos sesers vestuvėse
¨riškiuose (Panevėžio rajonas). Vedė, apsigyveno Ramôgaloje. Miesto centre įsigijo
namą. Vėliau užmiestyje nusipirko 5 ha žemės.
Nuo 1934 m. pradėjo dirbti ką tik pastatytoje Ramygalos pieninėje pienininku
technologu. Buvo atsakingas už visą darbų eigą.
Pieninėje dirbo keturi žmonės: Juozas Kizis – direktorius, pieno priėmėjas,
laborantas, technologas, buhalteris, kasininkas; Bliuvas – kūrikas, mechanikas;
Ilekis – sargas, pagalbinis darbininkas; Kunskaitė – pakuotoja, valytoja.
Vasarą ūkininkai pristatydavo labai daug pieno, tad dirbti tekdavo kone
visą parą (nuo 23 val. vakaro iki kitos dienos 18 val.). Kartais nakvodavo pieninėje. Ir taip be poilsio dienų, be atostogų. Šaldyti pienui šaldymo mašinų (taip
jas vadino) neturėjo. Šaldymui naudojo ežerų ledą, kurį laikydavo ledainėse.
Nepaisant sunkių darbo sąlygų, pieno produktus gamindavo kokybiškus. Pavyzdžiui, pirmos rūšies sviestą statinėse siųsdavo į Angliją. Sviestą į Panevėžį
veždavo samdyti ūkininkai arklių traukiamais vežimais. Panevėžyje dalį sviesto
palikdavo Lietuvos rinkai, kitą dalį traukiniais gabendavo į Kla¤pėdą, o iš ten
laivais – į Angliją.
Žiemą darbo buvo mažiau. Į darbą eidavo tik kas antrą dieną.
1936 m. Ramygalos pieninė buvo atnaujinta: pastatytos šaldymo mašinos
ir kiti įrenginiai. Buvo įdarbintas dar vienas žmogus – technologo pavaduotojas.
Kai buvo leista turėti pavaduotoją, J. Kiziui sumažėjo darbo krūvis. Tuomet
jis pradėjo naujo namo statybas užmiestyje, pasodino daug sodinukų. Įsigijo karvę, du paršus, vištų, kalakutų, žąsų. Augino javų, daržovių, šienaudavo pievas.
Toks buvo jo laisvalaikis. 1936 m. Kizių šeima persikėlė gyventi į naują namą.
Per mėnesį uždirbdavo 450 litų. Be to, nemokamai gaudavo 2 kg sviesto,
8 litrus grietinės per mėnesį, o pieno – 2 litrus kasdien. Pieno produktų galėjo
nusipirkti neribotą kiekį.
Po karo pieninėje buvo įdarbinta daugiau kaip dešimt žmonių, pasidarė
sudėtinga buhalterija: reikėjo pildyti važtaraščius, kvitus, kelias buhalterines knygas. J. Kizis pasakodavo, kad vyriausiasis buhalteris, žiūrėdamas į Stalino portretą
tardavo: „Ačiū tau, kad įvedei tokią buhalteriją: iš popierėlio – į popierėlį, iš knygos – į
knygą. Ir tau užtenka, ir man lieka.“
Darbuotojai nebegaudavo pieno produktų nemokamai, nebeturėjo galimybės
netgi jų nusipirkti. Kadangi parduotuvėse po karo taip pat nebuvo pieno produktų, tai užtrūkus karvei darbuotojai po truputį pradėjo jų parsinešti iš pieninės.
Vėliau vogti pradėjo iš įpročio ir didesniais kiekiais.
Po karo dažnai į Panevėžį sviestas būdavo vežamas per mišką. Vežėjams
duodavo lapelį su lietuvišku antspaudu kaip pateisinamą dokumentą. Kartą KGB
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Ramygalos pieninė.
1937 m. gegužės
25 d.
Iš asm. archyvo

Juozo Kizio šeimos
draugai su dukra,
Domicelė Kizienė,
Jonas Kizis,
J. Bliuvas (stovi
prie pieno priėmimo
svarstyklių)

J. Bliuvas (kairėje) ir
Juozas Kizis pieninėje.
Iš asm. archyvo
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Juozo Kizio tėvai, šeima ir draugai

Juozo Kizio šeima ir draugai.
Iš asm. archyvo
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Domicėlė Drąsutytė (kairėje), Panevėžio

Domicėlė Kizienė, pradinės mokyklos mokytoja

mokytojų seminarijos studentė, su draugėmis.
1920 m. rugsėjo 10 d.

Ramygalos pieninėje: pakuotoja Kunskaitė,
mechanikas, šeimos draugas Bliuvas,
šeimos draugė, D. Kizienė su dukra.
Iš asm. archyvo
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Ramygalos pradinės
mokyklos mokytojai:
Nemanis, Mikėnas,
Ratkus, Kuodienė,
Kaupienė, D. Kizienė

Ramygalos pradinės
mokyklos mokiniai
ir jų mokytoja
D. Kizienė. 1945 m.
birželio 30 d.
Iš asm. archyvo

Juozo Kizio dukters
Vidos Valentinos
Markevičienės šeima
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viršininkas pasikvietė Juozą Kizį ir patarė jam išeiti iš darbo, nes visą šeimą gali
išvežti į Sibirą. Tada jis darbo pieninėje atsisakė.
Abu namus nacionalizavo.
Įsidarbino bankelyje. Vėliau (ne savo noru) parašė prašymą stoti į kolūkį.
Kolūkyje J. Kizis buvo išrinktas buhalteriu, tad darbo bankelyje teko atsisakyti.
Buhalteriu išdirbo iki pensijos.
Jo žmona Domicėlė Kizienė (1900–1966) gimė Ėriškiuose, baigė Panevėžio
mokytojų seminariją ir įgijo pradinės mokyklos mokytojo specialybę.
1928 m. mokytojavo kaime, gyveno pačioje mokykloje. Mokyklos namas
buvo dviejų galų, skurdus, dengtas šiaudais. Pirmame gale buvo bendra klasė
pradinių klasių mokiniams (nuo pirmos iki ketvirtos klasės), antrame namo gale –
mokytojos kambarys. Gyveno viena. Tuo metu dar būdavo visokių plėšikautojų,
todėl ji buvo įsigijusi ginklą – pistoletą. Mokytojos atlyginimas tuo metu buvo
palyginti nemažas – apie keturis šimtus litų. Tuo tarpu valstiečiai gyveno gan
skurdžiai, tai kai pritrūkdavo pinigų, ateidavo jų skolintis iš mokytojos Domicėlės.
1932 m. ji ištekėjo už Juozo Kizio. Įsikūrė Ramygaloje. Jiems gimė berniukas, tačiau dėl gimdymo traumos kūdikis mirė. 1936 m. vasarį gimė duktė Algė
Agnietė, 1938 m. liepą – duktė Vida Valentina.
Į darbą kaimo mokykloje važinėjo dviračiu, tuo metu tai buvo prabangi
susisiekimo priemonė. Laisvalaikio metu draugavo su viršaičio šeima.
Nuo 1936 m. iki 1940 m. mokytojavo Ramygaloje, buvo pradinių klasių
mokytoja. Kadangi vaikų darželių nebuvo, tai savo vaikus vesdavosi į mokyklą,
į klasę kartu su mokiniais.
Karo metu Kizių šeima persikėlė gyventi pas D. Kizienės gimines į Ėriškius,
nes per Ramygalą ėjo frontas. Grįžę rado namus išplėštus, pavogtas dviratis ir
kiti geresni daiktai, išdaužyti indai.
1940 m. okupavus Lietuvą, D. Kizienė buvo perkelta mokytojauti į Žižiūnų
kaimo mokyklą, 5 km nuo Ramygalos. Jos vietą Ramygalos mokykloje užėmė
partinio veikėjo žmona. Mokytojauti Žižiūnų mokykloje buvo sunku, kasdien
tekdavo nueiti 5 km, nes dviračio jau nebeturėjo. Po karo atsirado daug plėšikų,
jie užpuldinėdavo žmones. Mokytojai tekdavo kartais atiduoti net visą atlyginimą.
Dažnai prie mokyklos rasdavo raštelį, kad paliktų atlyginimą.
Išėjusi į pensiją susipažino su tuo metu Ramygaloje gyvenusia buvusio
nepriklausomos Lietuvos finansų ministro Kaupo (jis buvo pasirašęs ant prieškarinio lito) žmona.
Mokytojavo Sabónyse, Gudži¿nuose, Glebauskuosê ir Ramygalos pradinėse
mokyklose.
Dukra Algė Agnietė Bartkienė Kauno technologijos universitete įgijo mechaniko specialybę. Dirbo Ramygaloje inžiniere.
Vaikaičiai: Gintaras Bartkus ir Irma Lažauskienė.
Dukra Vida Valentina Markevičienė įgijo melioracijos hidrotechniko specialybę, dirbo Jonavõs sausinimo sistemų valdyboje Projektavimo grupės vadove.
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Tautos lobių rinkėjas Jonas Ruzas
Irena Zubauskienė, Daiva Zabukaitė

Lietuvių kalbos ir istorijos tyrinėtojas, kraštotyrininkas, mokytojas
Jonas Ruzas (1925–2003). Iš Ramygalos gimnazijos Kraštotyros
muziejaus archyvo

Jonas Ruzas, paprastas, nuoširdus, žadinantis nepakantumą kalbos darkymui,
mokantis suvokti liaudies kalbos grožį, jos turtingumą. Iš tėvų J. Ruzas paveldėjo
meilę žemei, kalbai, darbui. J. Ruzas gimė 1925 m. liepos 17 d. Moceikų kaime,
Pånevėžio rajone, ūkininkų šeimoje. Lankė Vadõklių pradžios mokyklą. 1940–1947 m.
mokėsi Ramôgalos progimnazijoje. Turėjo didžiulį norą mokytis.
Kai reikėjo rinktis profesiją, J. Ruzui neteko ilgai svarstyti – nusprendė
studijuoti gimtąją kalbą.
1947–1952 m. studijavo Vilniaus universitete, Istorijos-filologijos fakulteto
Lietuvių kalbos ir literatūros skyriuje. O kalba J. Ruzas tikrai labai domėjosi. Jau
nuo pat pirmo kurso rinko žodžius akademiniam žodynui, talkino profesoriui
Juozui Balčikoniui. Ne vieną ir savo tarmės žodį užrašė.
Universitete J. Ruzui labiausiai patiko profesoriaus J. Balčikonio, K. Ulvydo, Zigmo Zinkevičiaus paskaitos. Klausėsi Vinco Mykolaičio-Putino, nors jam,
pasirinkusiam kalbos specializaciją, ne visos literatūros paskaitos buvo privalomos.
Be savo studijų, J. Ruzas susidomėjo kraštotyra. O sudomino ja žymus
profesorius, garsus kraštotyrininkas P. Pakarklis. „Jis ir įkinkė mane į darbą“, –
sakė J. Ruzas.
Kartą universiteto studentai išvyko į kraštotyros ekspediciją Mãišiagalos apylinkėse, kur rinko tautosaką. Ir profesorius, ir studentai po kaimus vaikščiojo pėsti.
Beeidami kaimo keliu, sutiko senutę. Profesorius ją užkalbino, prašė padainuoti.
Bet senutė dainuoti neskubėjo, klausė: „O ką man duosite? Baranka bus?“ – „Bus, ir
ne viena“, – sako profesorius. Atidarė portfelį ir padavė senutei kelis riestainius.
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Sunku apsakyti senutės džiaugsmą! Daug gražių apylinkės dainų ji padainavo.
Ir tik tada studentams paaiškėjo, kodėl prof. P. Pakarklio portfelis toks storas...
Tautosakos rinkimas nebuvo J. Ruzui užgaida, romantikos ieškojimas ar
noras pasivažinėti. Tų išvykų tikslas buvo surinkti kalbos, tautos dvasios turtus.
Todėl ir kitais metais J. Senkaus vadovaujami rinkėjai aplankė Baltarusijos TSR
gyvenviečių lietuvių sodybas. O kaip tenykščių gyventojų buvo laukiami tie keliautojai! Prisimena J. Ruzas, kaip, jiems atvykus, sueidavo pasipuošusios lietuvių
tautiniais drabužiais senutės į vieną trobą, susėsdavo ir dainuodavo liaudies dainas.
Šis darbas taip sudomino J. Ruzą, kad jis, šalia savo studijų, rinko ir tautosaką, ir kalbos faktus.
Kai baigė studijas, buvo paskirtas į Kauno pedagoginės literatūros leidyklą
redaktoriumi (dabartinė „Šviesos“ leidykla). Čia pagrindinis jo darbas buvo redaguoti vadovėlius, daugiausia verstus iš kitų kalbų. Šio darbo kelrodis jam buvo
mylimo profesoriaus Juozo Balčikonio žodžiai: „Reikia saugotis visko, kas jai (kalbai)
yra priešinga, nes tas viskas ją gadina.“
Sunkus tai buvo darbas, ypač kai tekdavo susidurti su fizikos, chemijos,
biologijos terminais, o terminų žodynų tada dar nebuvo. Reikėdavo dėl kiekvieno
neaiškaus termino eiti pas tos srities specialistus tartis.
Kaune J. Ruzas išdirbo trejus metus. Kaip pats prisipažįsta, norėjo būti arčiau
tėviškės, arčiau gimtųjų namų. Sugrįžo į Panevėžio rajono Jotãinių aštuonmetę
(tada septynmetę) mokyklą.
1955 m. rudenį paskiriamas Jotainių (Panevėžio r.) septynmetės mokyklos
direktoriumi. 1956 m. pradėjo vadovauti Ramygalos (Panevėžio r.) vakarinei vidurinei mokyklai, dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. Vėliau dirbo neakivaizdinės
mokyklos Konsultacinio punkto vedėju. Mokytojavo iki 1985 m. Dirbdamas ir
J. Ruzas, Ramygalos vakarinės vidurinės mokyklos direktorius, lietuvių
kalbos ir literatūros mokytojas, Ramygalos vidurinės mokyklos aktų
salėje (sėdi pirmoje eilėje, pirmas kairėje)
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vėliau visą laiką reikliai taisydavo mokinių, kolegų, aplinkinių kalbą. Kolegos
lituanistai už pastabas nepykdavo, bet kitų specialybių mokytojai kartais būdavo
nepatenkinti. Pasitaikius progai, pamokų metu arba tiesiog per pertrauką Ruzas
žadino ir mokinių nepakantumą kalbos darkymui; mokydamas suvokti liaudies
kalbos grožį, jos turtingumą, plėtė jų lituanistinį akiratį.
Visą gyvenimą domėjosi kraštotyra: rinko vietovardžius, dainas, pasakas,
rašė kaimų istorijas. Surinko kalbos ir istorijos duomenų iš daugiau kaip 700
Panevėžio krašto kaimų ir vienkiemių.
Daugiau kaip 700 Panevėžio rajone esančių kaimų ir vienkiemių apkeliavo ir
daug lobių ten surinko. Toli tekdavo važiuoti, kad pas reikiamą žmogų nukaktum.
O kad nereikėtų autobuso ilgai laukti, J. Ruzas „pasikinkydavo“ motorinį dviratį –
juo ir pravažiuoti visur galima, ir daugiau lieka laiko su žmonėmis pabendrauti.
Savo rinktus vietovardžius J. Ruzas atiduodavo Lietuvių kalbos ir literatūros
institutui, dalį yra paskelbęs ir spaudoje.
J. Ruzas domėjosi ir asmenvardžiais.
Daugelį metų buvo renkamas Lietuvos paminklų apsaugos ir kraštotyros
draugijos Panevėžio rajono skyriaus Kalbos sekcijos pirmininku, vėliau Lietuvių
kalbos draugijos Panevėžio skyriaus valdybos nariu. Už vietovardžių rinkimą apdovanotas garbės raštais, diplomais. Kitas J. Ruzo darbas – ¨riškių kolūkio istorija.
Sunku pasakyti, kodėl jis ėmėsi rašyti tą istoriją. Gal lėmė tai, kad Ėriškiai – jo
mylimo profesoriaus J. Balčikonio tėviškė, ir Ruzas norėjo parodyti, kad, rašant
kolūkių istorijas, negalima pamiršti ir vietovardžių, tarmės, tautosakos. Gal rašė
norėdamas sugretinti praeitį ir dabartį, parodyti didelius pasikeitimus...
Jo surinkta didžiulė kolūkio istorija yra labai įdomi – joje daugiau kaip 800
puslapių, su nuotraukomis – arti tūkstančio. Čia plačiai aprašomas visas apylinkės
žmonių gyvenimas, yra daug įdomių straipsnių ir apie senovę, ir apie dabartinį
gyvenimą. Bet gal įdomiausias skyrius „Kolūkio vietovardžiai“ (net 19 puslapių).
Čia surinkti ne tik kaimų bei vienkiemių, bet ir pievų, ganyklų, balų, krūmų,
miškelių pavadinimai. Pvz.: Vilkaduobė, Velnio balelė, Pinigų palelė, Šaltalieknis,
Gyvatynė, Druskatrakis, Ilgasėdžiai.
Rankraščiuose liko „Ėriškių kolūkio istorija“, kraštotyros rinkiniai. Tačiau
J. Ruzas yra 1992 m. knygos „Panevėžiškiai“ vienas iš sudarytojų ir straipsnių
autorius. 1944–1997 m. dirbo pasaulio lietuvių žurnalo „Šaltinis“ redaktoriumi
Panevėžyje, paskelbė straipsnių vietovardžių, kalbos kultūros ir kitomis temomis
knygoje „Upytė“, „Kalbos kultūroje“, „Tėvynėje“, „Panevėžio tiesoje“.
Mokytojas Jonas Ruzas mirė 2003 m. vasario 22 d.
Gera, kad atsiranda žmonių, taip branginančių istoriją ir savo kalbą –
žmonių tarpusavio santykių metraštį, kuris neišdarkytas ir nenuniokotas išliks
ateinančioms kartoms.
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Juozas Balčikonis:
prasmingas menininko gyvenimas
Marija Sereikienė

Juozas Balčikonis populiarumą
pelnė dėl asmenybės bruožų ir kūrybos įvairiais lietuvių dailės istorijos
periodais. Trisdešimt aštuonerius metus
jis vadovavo Lietuvos dailės instituto
Tekstilės katedrai. Dalyvavo Meno tarybos, įvairių organizacijų veikloje.
Pånevėžio apskrities, Ramôgalos
apylinkių žemė išaugino dvi iškilias asmenybes: Juozą Balčikonį, ėriškietį, kalbininką, ir Juozą Balčikonį, – menininką,
dailininką. Jie turėjo ir giminystės sąsajų.
1924 metų sausio 12 dieną kaimo amatininkų šeimoje gimė penktasis
iš šešių vaikų, būsimasis dailininkas
Juozas Balčikonis.
Dailininko vaikystė ir jaunystė
prabėgo Giedraitýnės vienkiemyje (Ramygalos valsčius, Panevėžio apskritis),
kur jo tėvas Juozas Balčikonis, buvęs
knygnešys, puodžius, dar prieš Pirmąjį Juozas Balčikonis ir jo vaikystės draugas
pasaulinį karą buvo įsirengęs kerami
- Anicetas Imbrasas atsisveikina su vaikystės
kos dirbtuves, vertėsi mūrijimo ir puo- šuliniu ir su Balčikonių sodyba Giedraitynėje.
džiaus darbais. Motina buvo kaimo siu- Iš asm. archyvo
vėja, mokėsi šio amato dvare, pas geriau
sią siuvėją, siuvinėjo įvairia technika, darė spalvingas aplikacijas, audė staltieses.
Gimtojo kaimo žemė ribojosi su Ukmergºs apskritimi, 16 km atstumas skyrė
nuo Ramygalos. Artimiausias bažnytkaimis – parapijos miestelis, einant tiesiai
mišku, buvo už 6 km, o Ukmergės apskričiai priklausę Pagiria¤ buvo už 9 km.
Dailininko tėvas vis svajojo su šeima apsigyventi mieste, kur amatininkų
šeimos būtų laukęs lengvesnis gyvenimas. Tačiau pasipriešino motina, nenorėdama
palikti artimųjų, giminių, gimtinės, savo žemės.
Dailininko vaikystė prabėgo kaime, miškų ir pelkių apsuptyje, draugiškoje
šeimoje, tarp keturių seserų ir dešimčia metų vyresnio brolio. Ankstyvieji Juozuko metai nesiskyrė nuo kitų sodžiaus vaikų. Nuo šešerių jau ganė žąsis, karves,
drožinėjo medį. Paaugęs paėmė smuiką, gitarą, armoniką, grojo, pritardamas
gimtojo krašto dainoms.
Balčikonių namuose vyravo gera, darbinga atmosfera, žinių, mokslo kultas.
Būsimojo dailininko vaikystės ir jaunystės metai buvo apgaubti šviesių prisiminimų, draugiškos, šiltos aplinkos. Juozo Balčikonio atmintin įstrigo ankstyvi
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tėviškės rytmečiai, kai pro langą stebėdavo saulėtekį virš ežero. Vasarą saulės
tekėjimą sveikindavo paukščių balsai, piemenų raliavimas. Pamiškėje aidėdavo
šienpjovių dainos.
Stebºkių kaime, ūkininko Juozo Mikšionio seklyčioje, buvo įrengta pradinė
mokykla. Septynerių metų Juozukas kiekvieną dieną ėjo į šią mokyklą. Pakeliui
į mokyklą prie giedraityniečių: Juozuko Balčikonio, jo sesers Stasės, Aniceto Imbraso, prisidėdavome ir mes, Naujųjų Stebėkių mokinukai. Rytą, visi skubėdami,
koja kojon žengdavome į būsimas mokslo aukštumas, o grįžtant mūsų draugystė
kiek užsitęsdavo. Čia pakelėje, Baltojoje, taip vadinome grafo Tiškevičiaus statytą
baltą mūrinį pastatą, Kiselienės parduotuvėje, už mamos duotą ir išsaugotą nuo
sudužimo kiaušinį galėjome nusipirkti du tris saldainius. O visą kelią einant
plakamas pietums įdėtas pieno buteliukas stebindavo susidariusiais sviesto kristaliukais ir paskanindavo rupią, savų namų girnomis sumaltų grūdų duoną, kuria
dalydavomės pakeliui.
Pradžios mokyklos mokytojas Kiškis buvo muzikalus, mėgo smuikuoti klasikos kūrinius, savo auklėtinius kruopščiai mokė dainų.
Baigęs pradinę, Juozas įstojo į Ramygalos reformuotą gimnaziją, kur prasidėjo sąmoningas jo gyvenimo etapas. Mokytis teko ir nepriklausomoje Lietuvoje,
ir okupacijos laikotarpiu – užėjus sovietams, vėliau – vokiečiams.
Jaunuolius lavino į Ramygalos gimnaziją susirinkęs tikras tautos kultūros žiedas: pirmos klasės auklėtoja, prancūzų kalbos mokytoja Elena Bujokaitė,
poetė, vertėja, ateitininkė, mokiusi gimnazistus ne tik prancūzų kalbos, bet ir
dainų; fiziką ir matematiką dėstęs buvęs nepriklausomos Lietuvos švietimo departamento direktorius dr. Antanas Juška; lietuvių kalbos ir filosofijos mokytoju
dirbo buvęs švietimo viceministras Kazimieras Masiliūnas, garsėjęs Hippolite’o
Taine’o Meno filosofijos vertimu. Tai K. Masiliūnas, eidamas tas pareigas, davė
žalią šviesą istoriko A. Šapokos Lietuvos istorijos rašymui ir išleidimui. Juozas,
pamėgęs filosofiją, susidraugavęs su mokytoju, turėjo vienintelį klasėje aukščiausią
šio dalyko įvertinimą.
Ramygalos gimnazijoje veikė daug būrelių: sporto, Raudonojo kryžiaus,
religijos, buvo ateitininkų kuopelė. Jai tuomet priklausė tokie autoritetingi visuomenės veikėjai kaip Stasys Šalkauskis, Kazys Pakštas, Antanas Maceina, Pranas
Dovydaitis, Bernardas Brazdžionis, Vincas Mykolaitis-Putinas, nemažai kunigų,
rašytojų, dailininkų. J. Balčikonis tapo aktyvus ateitininkų kuopelės narys, valdyboje
buvo atsakingas už slaptą laikraštėlio leidybą. Ramygalos gimnazija subrandino
Juozo ir daugelio kitų asmenybes, išugdė patrioto, piliečio laikyseną. Sovietams
okupavus Lietuvą, ateitininkų veikla užgeso. Gimnazistą J. Balčikonį ypač paveikė Lietuvos Nepriklausomybės praradimas lemtingais 1940-aisiais. Ramygalos
gimnazijoje vyravo antisovietinė dvasia. Tarp lietuvių moksleivių neatsirado nė
vieno komjaunuolio. Vokiečių okupacijos laikais antisovietininkai gimnazistai tapo
ir antivokietininkais. Jiems vadovavo J. Balčikonis. Karo metu jiems ir kitiems
pilnamečiams gimnazistams buvo iškilęs pavojus. Kartą vokiečiams ir jų pagalbininkams apsupus gimnaziją, mokytoja Malvina Kielaitė perspėjo jaunuolius
apie artėjančias gaudynes, parodė atsarginį išėjimą iš mokyklos. Taip jie išvengė
gaudynių pasekmių.
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1944 m. vasario 16 d., mokydamasis baigiamojoje aštuntoje klasėje, būsimasis dailininkas per radiją išgirdo, kad generolas Povilas Plechavičius pradėjo
telkti Vietinę rinktinę. Generolas kvietė jaunuolius į rinktinę, tikindamas, kad ji
taps atkurtos nepriklausomos Lietuvos kariuomenės branduoliu. Jaunuoliai buvo
kviečiami studijuoti Mrijãmpolės karo mokykloje. J. Balčikonis su kitais dviem
bendraklasiais išvyko į Marijãmpolę. Tačiau gegužės 15–21 d. Vietinė rinktinė
buvo išformuota ir nuginkluota. Dieną prieš tai kariūnams buvo liepta išsiskirstyti, paleidžiant juos neribotoms atostogoms. Juozas grįžo į gimtąją Giedraitynę.
Gimnazijos baigimo atestatą jis gavo tų pačių metų vasarą. Atsiimant jį, mokytojas
K. Masiliūnas įteikė abiturientui vertingą simbolinę dovaną – ką tik iš spaustuvės
išėjusį filosofijos almanachą Ties grožio vertybėmis. Jame buvo publikuoti Platono,
Goethe’s, Lessingo, Schillerio, Focillono estetikos straipsniai. 1944 m. išleista knyga
tarsi simboliškai nužymėjo būsimojo dailininko kelią grožio link.
Grįžęs iš Marijampolės į tėviškę Juozas ir joje buvęs brolis Julius pateko
į to meto įvykių sūkurį: baigiantis karui, organizavosi Lietuvos partizanų būriai, o Giedraitynė, nuo kelio nutolusi, miškų apsupta Balčikonių sodyba, tapo
organizaciniu partizanų punktu. Ten Juozas su broliu Juliumi 1944-ųjų metų
birželį – liepą dalyvavo partizanų sambūriuose ir veikloje. Būsimasis dailininkas
turėjo apsispręsti – partizanauti miške ir tapti svarbiu pasipriešinimo dalyviu ar,
kaip patarė Vyčių apygardos Pagirių partizanų būrio vadas, leitenantas Danielius
Vaitelis (žuvo 1948 m.), rinktis mokslus Kauno universiteto Medicinos fakultete.
Studijos Medicinos fakultete garantavo atleidimą nuo karinės tarnybos, tačiau traukė dailė. Tą patį rudenį J. Balčikonis įstojo ir į Kauno taikomosios dailės
institutą. Pirmus metus studijavo iškart dviejose aukštosiose mokyklose. Būsimasis
dailininkas medicinos mokėsi tik vienus metus.
1944 m. gruodžio 17 d. enkavėdistų buvo sušaudytas Juozo brolis Julius
Balčikonis.
Laikotarpio politinės sąlygos, poreikis išgyventi, pasipriešinimo kovos, partizaninė veikla formavo būsimojo dailininko charakterį ir apsisprendimą. Tačiau
šeimoje diegtos vertybės ir meilė Lietuvai skatino tarnauti Tėvynei ir kultūros
puoselėjimo būdui – dailei.
1944 m. įstojęs į Kauno taikomosios dailės institutą, Juozas neplanavo
studijuoti tekstilės. Tuomet institute į tekstilę nebuvo rimtai žiūrima. Aktyvus
studentas vieną semestrą mokėsi audimo meno. Pradėjo mokytis Tekstilės studijoje, jam tai labai patiko, nes įsitikino neribotomis audimo galimybėmis, tekstilės
sąsajomis su jo pamėgta tapyba. Taip J. Balčikonis tapo tekstilės tėvu, batikos
meno pradininku Lietuvoje. Ankstyvieji jo tekstilės kūriniai: lietuvių tekstilės
siužetinės kompozicijos Ralio, karvytės (1959 m.), Kolūkietės džiaugsmai (1961 m.),
batikos rištiniai kilimai. Juose daug gimtojo Giedraitynės kaimo atspindžių: žirgelių, artojų, pjovėjų.
Po 1990 m. Juozas atvirai prabilo apie sovietmečiu nutylėtą temą – rezistento
patriotinę veiklą sudėtingomis sąlygomis. Nepriklausomybės praradimas 1940 m.
buvo ypač skausmingas Vadõklių, Pagiriÿ, Ramygalos apylinkių gyventojams.
Tuo laiku buvo daug aukų, žuvo daug to krašto žmonių. Giedraitynė kaip tik
buvo Ramygalos, Vadoklių ir Pagirių vietovių kryžkelėje. Aštuntojo dešimtmečio
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J. Balčikonis savo
sakralinio meno
kūrinį dovanoja
Ramygalos gimnazijai.
Iš asm. archyvo

antroje pusėje Juozas grįžo prie savo tėviškės Ramygalos ištakų ir tai sutapo su
ankstyvojo jo dailininko kūrybos etapo pabaiga.
Dešimtajame dešimtmetyje J. Balčikonis pradėjo kurti sakralinį meną, kurio
dalį padovanojo Ramygalai. Susitelkęs jis atkūrė savo gimtinės grožį jungdamas
jį su religine tematika.
Pirmoji meilė buvo jo gimtinė Giedraitynė, jos apylinkės, Stebėkių, Vadoklių, Ramygalos jaunimas. Jo jausmai artojams, piemenėliams, supančios gamtos
grožiui: klampiam Pilvijos ežerui, Užežerio miškui, Ežvelkos upeliui – atsispindėjo
jo kūryboje.
Ramygalos gimnazijos direktorius Algis Adašiūnas (kairėje) priima
J. Balčikonio (dešinėje) dovanojamą Ramygalos gimnazijai sakralinio
meno kūrinį. Iš asm. archyvo
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J. Balčikonį (pirmas kairėje) sveikina Ramygalos kraštiečių klubo nariai:
Virmantas Velikonis (antras kairėje), Marija Sereikienė ir ramygaliečiai.
Iš asm. archyvo

Prieš trisdešimt metų buvo įkurtas Ramygalos kraštiečių klubas. Juozas
Balčikonis, Anicetas Imbrasas, Juozas Marozas, Birutė Mikėnienė, tuometis kolūkio
pirmininkas, Atkuriamojo Seimo narys Virmantas Velikonis ir kiti mylėję tą kraštą
žmonės tapo šio klubo nariais. V. Valikonio pagalba Ramygalos kraštiečiams buvo
ypač reikalinga. Glaudėmės Ramygalos kolūkio patalpose, naudojomės transportu.
Juozas buvo autoritetas, patarinėdavęs sprendžiant įvairius klausimus ir
organizuojant gražią, prasmingą ir kūrybingą veiklą. Jis tapo Kraštiečių klubo
prezidentas. To krašto žmonėms jis buvo savas. Profesoriaus titulą keitėme vardu – Juozas.
Tuomet ramygaliečiai tremtiniai Juozas Marozas ir Anicetas Imbrasas iškėlė
idėją pastatyti Ramygaloje to krašto karo ir pokario metais žuvusiems žmonėms,
partizanams paminklą. Ši idėja mums buvo brangi ir suprantama. Juozas pats
ėmėsi ją įgyvendinti.
Mudu su Juozu kreipėmės į bendramokslį, ramygalietį, žinomą skulptorių
Kazimierą Kisielį, kuris, nežiūrint didelio užimtumo, mielai sutiko imtis šio paminklo sukūrimo.
Ir taip abu dailininkai, gyvenantys Vilniuje, vienas kitam patardami įgyvendino paminklo idėją ir įamžino tuometinį Ramygalos krašto žmonių skausmą:
keturiolikos kalavijų pervertą Tėvynės Motinos širdį. Ramygalos mieste šis paminklas primena praeiviams ir pravažiuojantiems sunkų ir skausmingą laikotarpį.
Gimtinės grožį ir skausmą Juozas reiškė savo kūryboje. Jo, kaip menininko,
susikaupimas, savitas charakteris lėmė meninę raišką. Jis sėmėsi įkvėpimo iš pra1339
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eities, aplinkos, gimtojo kaimo. Juozas
girdėjo kaimą iš dainų. Jos, turtingos ir
prasmingos žodžiais, sudarė nuotaiką,
teikė esminę raišką.
Mes praleidome vaikystę, jaunystę ir brandos amžių šalia, bet ne kartu.
Jis išėjo iš gyvenimo jį mylėdamas.
Išgyventa kartu daug gražių žmogiško
atvirumo valandų. Dirbome savo krašto
žmonėms sunkiu karo ir pokario metu.
Jis sugebėjo suteikti naujus vardus, pavardes, naujas gimimo datas daugeliui
jaunuolių, nelegaliai grįžusių iš Sibiro.
Dėl saugumo gimtinės dažnai pasiekti
jie negalėjo, todėl buvau tarpininkė tarp
Kauno ir savo krašto žmonių.
Pastaruoju laikotarpiu, kai ėmė
slėgti amžiaus našta ir silpstanti sveikata, tapome dar artimesni ir atviresni,
nes sunki realybė tvirtai subrandino.
Juozas, įtemptai dirbdamas, per
anksti suplėšė savo širdį, tačiau išugdė
daug tekstilės ir batikos dailininkų.
Vertindami, kas jo padaryta, turėtume ir toliau nesustoti, nenusiraminti, neužmiršti jo atliktų darbų, jo
tradicijos, sekti jo prasmingo gyvenimo
pavyzdžiu.
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A. Imbrasas (pirmas kairėje), J. Balčikonis
(antras kairėje), Marija Sereikienė (dešinėje) ir
skulptorius, paminklo autorius Kazimieras Kisielis
(pirmas dešinėje) džiaugiasi ką tik pastatytu
žuvusiems dėl Motinos Tėvynės ramygaliečiams
paminklu. Iš asm. archyvo
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Skulptorius Kazimieras Kisielis
Marija Sereikienė

Jei keliausi pro Ramôgalą, su Kazimiero Kisielio monumentas „Sopulingoji“
stok! Miesto centre, prie bažnyčios, Ramygalos Laisvės aikštėje. Iš asm. archyvo
pakėlęs akis pamatysi 1994 m. kraš
tiečio skulptoriaus Kazimiero Kisielio iškaltą monumentą „Sopulingoji“. Tėvynės
Motinos širdis kraujuoja, perverta 14 kalavijų. Visa tai simbolizuoja ne tik Ramy
galos krašto, bet ir visos Lietuvos kančią. Pažvelk į spygliuotų vielų apsuptyje
kenčiančios motinos figūrą su kūdikiu! Ar ne viltį simbolizuoja kūdikis ant jos
rankų? Viltis visiems, tame krašte gyvenusiems, gyvenantiems, išvykusiems. Iš
vykusiems ne vien dėl atūžusių pavojų ar didesnių uždarbių. Išvykusieji visada
turėjo tvirtą viltį sugrįžti į šviesią savo krašto padangę. Puoselėja viltį padėti
čia likusiems.
Šis paminklas primena šio krašto žmonėms šiurpius Antrojo pasaulinio karo
ir pokario įvykius, grėsmingas sutemas, bemieges naktis, neramias aušras. Tuo metu
žmonės giliai suvokė, kad kiekviena pragyventa diena yra vertybė. Vertybės, kaip
ir žmonių gyvenimas, ypatingos tuo, kad turi erdvę. Savo prigimtinę ir išsikovotą
erdvę. Į vertybių erdvę telpa visų, sąžiningai pasiaukojusių dėl Tėvynės, mintys,
viltys, darbai. Dora ir meilė. Ir visa tai, kas lieka žmogui išėjus į aukštybes.
Lietuvos vėjų pagairėje viskas susiliejo į sūkurį, kur kiekvienas žmogus
atsidūrė istorinių lūžių sankirtoje. Tie vėjai ardė, pustė, skyrė šeimas ir kaimynus,
bičiulius, giminaičius. Kiekviena ramygaliečių šeima yra nukentėjusi.
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Paminklo kūrimo idėją pasiūlė
šiame krašte gyvenantys iš Síbiro grįžę
Juozas Marozas ir Anicetas Imbrasas.
Jiems pritarė čia gyvenantys ir išvykę
ramygaliečiai, vėliau įkūrę Kraštiečių
klubą. Pasitarę su tuo metu Ramygalos
kolūkio vadovu Virmantu Velikoniu,
mes drauge su Juozu Balčikoniu pa
prašėme Kazimiero Kisielio įgyvendinti
šią idėją. Jis mielai sutiko, Ramygaloje
jis mokėsi, jo gimtinė irgi tame krašte,
šio krašto įvykiai jam gerai žinomi.
Virmantas Velikonis, pasitaręs su
Kolūkiečių taryba, pažadėjo paremti
pinigais, o Anicetas Imbrasas organi
zavo lėšų paminklui rinkimą. Jos buvo
surinktos iš ramygaliečių Vilniuje, Kau Anicetas Imbrasas tvarko lėšų paminklui aukotojų
ne, Amerikoje, taip pat iš apylinkės sąrašus. Iš asm. archyvo
kaimuose gyvenančiųjų.
1994 m. rugpjūtį paminklas jau buvo baigiamas. Kaip tokio aukščio statinį
atvežti? Reikalingas Kelių priežiūros inspekcijos leidimas. Pagaliau jis buvo išra
šytas mano vardu. Skulptoriaus dirbtuvės buvo Grybo gatvėje, Vilniuje.
Iš čia mes su K. Kisieliu saugiai pakrautą skulptūrą išlydėjome į kelionę.
Priekyje, vairuodama Žigulius, rodžiau kelią iki Ramygalos brangų krovinį ve
žančiam vairuotojui. Atgabenta buvo itin rūpestingai. Nė viena tokios sudėtingos
skulptūros dalelė vežant nebuvo nei sulaužyta, nei apibraižyta.
Ramygaliečiai su džiaugsmu ir aplodismentais sutiko brangų kūrinį. Miestelio
aikštėje, kur neseniai dar stovėjo sovietinė Garbės lenta ir apipuvę medžiai, jau
buvo paruošta vieta paminklui. Pasidarbavo daug vyresnio amžiaus ramygaliečių,
vadovaujamų Vinco Šidlausko, Aniulio, Kuodžio, Šlekio ir kitų specialistų. Padariau
pervežimo, dirbtuvių, pastatymo, atidengimo, pašventinimo ir dalyvių nuotraukų
ir jas išdalijau visiems, kuriems šis paminklas labai brangus.
Pagaliau atėjo ilgai lauktoji Rugpjūčio 7-oji – paminklo atidengimo šventė
ir pašventinimas.
Tai buvo pati įspūdingiausia Ramygalos šventė per visą miesto istoriją. Joje
dalyvavo ne vien ramygaliečiai, bet daugybė iš kitų Lietuvos vietovių atvykusių
žmonių. Jautėsi, kokį nenusakomai didelį įspūdį padarė Kazimiero Kisielio skulp
tūra. Tačiau neišmatuojamas svarbiausias jausmas – moralinis pasitenkinimas. Tegu
visa Lietuva tik didžiuojasi savo paminklais, kryžiais ir kultūriniais renginiais!
Tik per kultūrą galėsime išlaikyti savo tautos gyvąją dvasią!
Šv. Mišias aukojo ir paminklą pašventino Jo Ekscelencija Panevėžio arkivys
kupas Juozas Preikšas. Atidengimo kalbą pasakė jame dalyvavęs prof. Vytautas
Landsbergis. Tylos minute ir saliutu buvo pagerbtas žuvusiųjų atminimas. Iškil
mės pradėtos Lietuvos himnu. Paminklas paskendo gėlėse ir vainikuose giedant
Maironio „Lietuva brangi“.
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Ramygalos Laisvės aikštėje anksčiau stovėjo „Garbės lenta“, riogsojo
supuvę medžių kelmai
Ramygaliečiai, vadovaujami Vinco Šidlausko, Aniulio, Kuodžio, Šlekio,
ruošiasi betonuoti paminklo pamatus. Nuotraukos iš asm. archyvo
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Paminklo autorius, skulptorius Kazimieras Kisielis sveikina Paminklo
atidengimo šventės dalyvius: LR Prezidentą Valdą Adamkų,
prof. Vytautą Landsbergį ir visus ramygaliečius. Iš asm. archyvo

K. Kisielis tą 1994 m. rugpjūčio 7-ąją, paminklo atidengimo dieną, per
skaitė Aktą:
Liudijame ateinančioms kartoms, kad penktaisiais Lietuvos Respublikos
Nepriklausomybės atkūrimo metais Ramygalos miesto Laisvės aikštėje
pastatytas šis paminklas, skirtas visiems Ramygalos krašto žmonėms,
žuvusiems, ištremtiems, nekaltai nuteistiems ir kitaip nukentėjusiems
Tėvynės okupacijos ir pokario metais.
Paminklo autorius – skulptorius Kazimieras Kisielis. Lėšas aukojo
Ramygalos miesto ir apylinkių gyventojai, taip pat kilę iš šio krašto
žmonės, gyvenantys įvairiose Lietuvos vietose, taip pat Jungtinėse
Amerikos Valstijose. Lėšos pradėtos rinkti 1990 metais dar rubliais,
kurie buvo pakeisti į litus. Kitą dalį pinigų skyrė miesto savivaldybė.
Paminklo papėdę rengė Panevėžio miesto įmonė „Melioracija“.
Aukojusiųjų sąrašų kopijos ir šis Aktas įdedamas į nerūdijančio
plieno kapsulę, kuri įmontuota paminklo papėdėje.
Mes manome, kad šis paminklas stovės amžinai, bus lankomas
ir prižiūrimas visų geros valios žmonių, kuriems brangus nukentė
jusiųjų nuo okupacijos atminimas.
Tepadeda mums Dievas!
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Parašai:
J. Grucė, Ramygalos meras
A. Narušis, Ramygalos klebonas
A. Aniulis, Sąjūdžio grupės vadovas
A. Bujokas, inžinierius
J. Balčikonis, profesorius, kraštietis
M. Sereikienė, biomedicinos m. dr., kraštietė
A. Kušleika, ramygalietis
B. Dvareckienė, mero pavaduotoja
I. Zubauskienė, mokytoja, kraštotyrininkė
V. Šidlauskas, miesto tarybos deputatas
A. Liberytė, LPKTS narė
A. Imbrasas, ramygalietis
K. Kisielis, skulptorius

Lėšas šiam paminklui aukojo Ramygalos miesto ir apylinkių gyventojai, iš
šio krašto kilę žmonės, gyvenantys įvairiose Lietuvos vietovėse, taip pat ir JAV.
Skulptūros autorius Kazimieras Kisielis gimė Panevėžio rajone, Íšlaužo kaime,
valstiečių šeimoje. Gyvendamas vargingoje kaimo aplinkoje nuo vaikystės svajojo
tapti gydytoju ar mokytoju, kad galėtų pagelbėti savo artimiesiems, kaimynams.
Motinos viltis matyti savo sūnų kunigu įsižiebė dar prieš gimstant sūneliui.
Skulptorius prisimena motinos pasakojimą. 1925 m. birželį tėvai dalyvavo kuni
go Kazimiero Čiplio įšventinimo iškilmėse, bendrame sodiečių suėjime. Motinai
taip patikusi šventė, taip pat jauno kunigėlio pamaldumas, iškalba, kad tada ji
sau tarusi, jog jos sūnus turėtų būti kunigas. Jam davė Kazimiero vardą. Tačiau
motinai teko palaukti dar dvidešimt metų, kol išvydo sūnų su kunigo sutana.
1938 m. Kazimieras baigė Žižmiÿ pradinę mokyklą, tada buvo priimtas į
Ramygalos progimnaziją, ten mokėsi iki 1945 m.
Ramygaloje Kazimieras mokėsi gerai, laisvalaikiu vaidino, dainavo chore,
gražiai piešė, dalyvavo Ateitininkų sąjungos, Raudonojo kryžiaus veikloje, priklausė
fizinio lavinimo būreliui.
Dėl neaiškių priežasčių 1945 m. pradžioje gimnazistus K. Kisielį, P. Knočiūną,
P. Nuobarą ir J. Nemą suėmė NKVD karininkai ir atvežė į Panevėžį. Atsiminimuose
Petras Pečeliūnas rašo, kad tada kalėjime visi keturi draugai svarstė, už ką juos
suėmė: ar dėl ryšių su partizanais, o gal kad juos pačius palaikė partizanais, nes
visi keturi nestojo į Raudonąją armiją, slapstėsi.
K. Kisieliui didelę įtaką darė partizanų vadas Danielius Vaitelis, kunigas,
dramaturgas Kazimieras Čiplys, raginę jaunuolį siekti mokslo. Tačiau ne mažiau
įtakos turėjo ir gimnazijos mokytojai: dr. Kazimieras Masiliūnas, dr. Antanas Juška,
dailės mokytoja Šlikaitė, rašiusi jam vien penketukus, lietuvių kalbos mokytoja
Nefaitė ir kiti pedagogai. K. Kisielis su pasididžiavimu pasakojo, kad jis buvo
mokytojo K. Masiliūno dešinioji ranka. Mokytojas jam patikėdavo net gimnazistų
pažangumo vidurkį išvesti, sudaryti pamokų planą, atlikti kitus darbus. Jis tuo
didžiavosi ir jautėsi pranašesnis už kitus mokinius (iš K. Kisielio prisiminimų,
J. V. Čiplytės užrašytų 2005 07 14 Vilniuje).
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Petras Pečelūnas rašė, kad abiturientui, neįstojusiam į universitetą, likdavo
tik dvi galimybės – okupacinė kariuomenė arba į stribus, kita – į mišką. Baigęs
mokslus Ramygaloje, K. Kisielis pasirinko studijas Panevėžio mokytojų seminarijoje.
Po pusmečio studijų Kazimieras gavo pradinių klasių mokytojo diplomą ir
buvo paskirtas dirbti į Pålangą. Į Palangą nevažiavo. Išlėkė į Vilnių. Labai norėjo
studijuoti Vilniaus universitete (VU) mediciną ir baigęs būti kaip ir Vincas Kudirka:
keliauti po kaimus ir miestus, gydyti žmones veltui. Gydytoju tapti nebuvo lemta,
nes VU priėmimo komisija neleido laikyti egzaminų dėl trejeto iš lotynų kalbos.
Jis įstojo mokytis į Kunigų seminariją. Mamos ir klebono troškimai išsipildė. Deja,
neilgam. Po vienerių metų studijų K. Kisielis atsisveikino su Kunigų seminarija.
Motina su likimu susitaikė.
K. Kisielis, dar studijuodamas Kunigų seminarijoje, susipažino su Kauno
dailės instituto dėstytojais skulptoriais. V. Palys, J. Mikėnas, J. Kėdainis suformavo
būsimo menininko pasaulėžiūrą. V. Palys, žinojęs kai kuriuos studentus turint
didelių gabumų dailei, patardavo jiems perstoti į Dailės institutą. Jo globojami
sėkmingai studijavo buvę Kunigų seminarijos auklėtiniai G. Jokubonis, V. Cipli
jauskas, J. Balčikonis. Paskatintas V. Palio, į Kauno dailės instituto Taikomosios
ir dekoratyviosios dailės instituto Skulptūros skyrių įstojo ir Kazimieras.
1957 m. Kauno dailės institutas buvo perkeltas į Vilnių. Dėstytojai ir studentai
konkurso tvarka buvo atrinkti ir perkelti į Vilniaus dailės institutą. Į atrinktųjų
sąrašą pateko ir K. Kisielis. 1957 m. jis gavo Vilniaus dailės instituto skulptoriaus
diplomą, įgijo dailininko skulptoriaus kvalifikaciją.
Po diplominio darbo gynimo K. Kisielis buvo pašauktas į sovietinę armiją.
Tris mėnesius tarnavo jūreiviu Kaliningradê. Grįžęs iš tarnybos į Vilnių, įsidar
bino Dailės kombinate. Ten nuo 1952 m. iki 1957 m. dirbo skulptoriumi. Vėliau
tarnybos atsisakė, tapo laisvu menininku.
Profesoriaus iš Leningrado linkėjimai išsipildė: jaunam skulptoriui buvo
paskirta dirbtuvė Vinco Grybo gatvėje. Čia jis tapo profesionaliu skulptoriumi.
Kūrybinis darbas jam buvo ir pragyvenimo šaltinis, ir saviraiška, kuri lydėjo
jį visada.
Romo Aleknos vertinimas paryškino K. Kisielio kūrybai būdingus Motinos
ir vaiko artimus jausmus. Jis rašo: „Intensyvi grožio pajauta padėjo skulptoriui sukurti
ne vieną lyrišką kūrinį, kur gaiviai suskamba jaunystės motyvai. Ramygalos paminkle
kūdikis – kaip Vilties simbolis.“
K. Kisielio kūrybą gerai įvertino daugelis meno žinovų, kurie yra šio žanro
meistrai. Prof. skulptorius Gediminas Jokubonis 2002 m. balandžio 27 d. rašo:
„Skulptoriaus Kazimiero Kisielio paminklas „Už laisvę“ reikšmingas ir originalus savo
idėja ir išraiškos forma, šiuo metu atliktas 90–95 proc. ir vertas visokeriopos paramos.“
1957 m. gruodžio 19 d. K. Kisielis buvo priimtas į Dailininkų sąjungą. Pasak
skulptoriaus, jam atsivėrė plačios durys į kūrybą.
Brandžiausi skulptoriaus kūrybos metai (1952–1990) praėjo sovietų ideologijos
varžtuose. Tokiomis sąlygomis augęs ir brendęs meinininkas sugebėjo padary
ti laiką pranokusius kūrinius: „Žvejas“, „Žemė – Motina – Taika“ ir kt. Pasak
Vandos Zaborskaitės: „Kiekvienas be vargo prisimins vardus ir kūrinius, kurių vertės
nesugriovė istorijos pervardos.“
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Skulptorius
K. Kisielis ir
šeima švenčia
jo 60-metį.
Iš asm. archyvo

Skulptoriaus kūrybą galima skirstyti į tris laikotarpius: pirmasis laikotarpis
prasidėjo 1952 m. Tuo metu K. Kisielis buvo pasiūlytas kandidatu Sovietų Sąjun
gos (SSRS) valstybinei premijai gauti. Jam buvo įteiktas SSRS dailės akademijos
diplomas ir sidabro medalis.
1986 m. skulptoriui buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio meno veikėjo gar
bės vardas (sukako 60 metų). Šis laikotarpis žymus naujais ieškojimais ir darbais.
Trečiasis kūrybos laikotarpis prasidėjo 1990 m. Jo kūrybos pakilimas sutapo
su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimu (taip rašo dailės ekspertė Joana Viga
Čiplytė, pažymėdama, kad autoriui šis etapas yra „žingsnis gimtųjų namų link“).
Palikęs Dailės instituto auditorijas ir studiją K. Kisielis aktyviai įsijungė į kaimo
bendruomenę, tėviškę primenantį kūrybinį darbą. Darbo tema užima pagrindinę
vietą, ir ji turbūt ryškiausiai atspindi menininko pasaulėjautą ir kūrybinį bruožą.
Jo sukurtas paprasto žmogaus paveikslas visuomet alsuoja rūstoka romantika, kuri
ryški skulptūrose „Žvejas”, „Brigadininkas laukuose“, „Dailininkas“ ir kt. Domisi
skulptorius ir taikos tema, ją išreiškė Panevėžiui skirtoje skulptūroje „Žemė –
Motina – Taika“ (1974), jo kūryboje suskamba grožio, lyrikos, jaunystės motyvai.
Kalbant apie darbo žmonių gyvenimo vaizdavimą, K. Kisielio skulptūra
patraukia jam būdingu realizmu, kuris kartais ir grubokas, aštrių kampų, bet
toks būdingas žmogui, turinčiam tokią didelę nugalėtų sunkumų ir darbo patirtį.
Toks žmogus, neatsitiktinai išaugęs gimtojoje žemėje, yra tikras savo likimo šei
mininkas. Darbas, sunkumai jį gali nuvarginti, bet nepalaužia. Jo žvilgsnis toks
suprantamas ir žmogiškas. Kaip tik tokį valstiečio paveikslą matome K. Kisielio
sukurtose skulptūrose.
XX a. 7–8 dešimtmečiai Vilniuje buvo naujų rajonų statybų metas. Mieste
išaugo ir naujas Žirm¿nų gyvenamasis rajonas. Kad šis centras būtų patrauklus,
buvo numatyta pastatyti dekoratyvią skulptūrą „Džiaugsmas“. Šios skulptūros
nuotraukos buvo spausdinamos pasauliniuose meno ir architektūros žurnaluose.
1974 m. Panevėžyje pastatyta dekoratyvinė K. Kisielio skulptūra „Žemė –
Motina – Taika“ pagal Praną Gudyną. Tai jaudinantis prasmingos temos ir raiškios
kompozicijos kūrinys. Romas Alekna taip apibūdina šį kūrinį:
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K. Kisielio
neįgyvendinti projektai
„Rutulys-saulė“ ir kt.
Iš K. Kisielio archyvo

„Moteris, atitraukusi rankas, su meile stebi, kaip vaikutis ant jos
kelių bando žengti pirmąjį žingsnį. Skulptūra turi atvirą judesį:
vaiko ir motinos išskėstos rankos, vėjo draikstomi plaukai ir kt.
Tačiau šie judesiai rodo harmoningą ritmą: motinos kelių ir rankų
linijos pasikartoja, o menamoji kompozicinė linija, einanti
nuo motinos veido per berniuko galvutę ir pasibaigianti ties
jos keliais, uždaro kompoziciją. Visa tai paryškina meilės
ir rūpesčio dėl vaikų ateities idėją.“

K. Kisielio
neįgyvendinti
projektai.
Iš K. Kisielio archyvo

Bronius Kačkus, Vilniaus panevėžiečių klubo
pirmininkas, prisiminė, kad ši K. Kisielio skulptūra
buvo pripažinta geriausia Panevėžio mieste. Daugelį
metų ji buvo tarsi Panevėžio kultūros simbolis.
Prof. architektas Vytautas Čekanauskas rašė:
„Skulptorių Kazimierą Kisielį pažįstu jau seniai. 2006 m.
jam sukako 80 metų. Per visą tą laiką gerbiamas skulptorius sukūrė daug brandžių darbų, išgarsinusių autorių
tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Jau jo pirmasis darbas Klaipėdoje „Žvejas“ parodė, kad į
mūsų menininkų tarpą atėjo talentingas žmogus. Jis susiformavo kaip kūrybingas ir pareigingas skulptorius, sukūręs daug didelių, monumentalių darbų, jungiančių architektūrą
su skulptūra, formuojančių aplinkos erdvę.
Tokie jo darbai kaip Ramygaloje „Sopulingoji, Angelas Lietuvos partizanams“
susilaukė didelio įvertinimo. Man asmeniškai teko dirbti su juo Lietuvos dainų švenčių
pagerbimo ansamblyje Vingio parke. Tai puikus skulptūrinis architektūrinis ansamblis,
kuriame Kazimieras Kisielis pasireiškė kaip išradingas ir jautrus menininkas. Jo centre
pasiūlytas rutulys – saulė su aplink išdėstytais nusipelniusių muzikos veikėjų portretais –
labai puikus darbas. Gaila, kad paminklas iki šiol neįgyvendintas.“
K. Kisielis apibūdinamas kaip filosofas, mąstytojas, geras savo amato žinovas,
gerai valdantis varį, granitą ir kitas medžiagas.
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Panevėžio r. mero pavaduotojas Vytautas Gritėnas sveikina skulptorių
K. Kisielį, tapusį Panevėžio garbės piliečiu. Iš asm. archyvo

Negali būti ateities be praeities. Turi išlikti gyvas istorinis ryšys ir atmin
tis, kuri skatintų Tautą jungtis sunkiausiu jai metu, paliekant atminimą ateities
kartoms.
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Birutė Gritėnaitė ir Ramygala
Eglė Juodeikienė (Mikėnaitė)
O Ramygala, tu gimtine brangioji,
O Ramygala, mano meile pirmoji...

Per Vilniaus stogus tėviškės link
nuaidi nubanguoja seserų lituanisčių
Birutės, Zolės ir Stasės dainuojama
daina. Dainos, kuriai muziką sukūrė
kompozitorius Antanas Račiūnas, autorė, vyriausioji iš penkių Gritėnų vaikų,
Birutė, gimė 1929 m. per Onines netoli
Ramôgalos esančiame Masiõkų kaime,
Petro Gritėno ir Kazimieros Masiokaitės šeimoje. Petras Gritėnas, dešimties
metų netekęs tėvo (Kazimiero Gritėno,
1863 m. sukilimo dalyvio, už tai caro
valdžia iš baudžiavos jo šeimą paleido
be namų ir be žemės), trylikos metų
palaidojo ir mamą, liko našlaitis, be
savų namų, bernavo pas žmones, kol
užaugo. Sesuo Marė, jau gyvenusi Amerikoje, norėdama apsaugoti pagranduką
brolį nuo caro kariuomenės, 1913 m.
parsikvietė jį pas save. P. Gritėnas buvo
gabus kalboms, daugeliu jų mokėjo
skaityti ir rašyti, nesunkiai pritapo
Amerikoje. Aktyviai dalyvavo Čikagos
lietuvių veikloje, rašydavo straipsnius į
„Draugo“ laikraštį ir „Vyties“ žurnalą, Maniokų šeima. Kazimiera Masiokaitė-Gritėnienė,
dalyvaudavo „Vyčių“ draugijos susi- Birutės Gritėnaitės motina, sėdi pirmoje eilėje,
rinkimuose ir išvykose. Tačiau, nors pirma dešinėje. Jos brolis Bronius Masiokas,
gyvenimas Amerikoje buvo įdomus ir kunigas, stovi antroje eilėje, antras kairėje.
turiningas, „su seseria ilgėdavos Lietu- 1921 m. vasario 16 d. Iš asm. archyvo
vos, nors Lietuvoje neturėjo nei gimtų
savų namų, nei plačių savų laukų. Ilgėdavosi Vadoklių, kurių kapinaitėse visi artimieji
buvo sugulę“1. Genamas Tėvynės ilgesio, trečiojo dešimtmečio pabaigoje sugrįžo
į Lietuvą, į Ramygalą, įsitraukė į Pavasarininkų kuopos veiklą, kurioje dalyvavo
šešiolika metų jaunesnė Kazytė Masiokaitė, bebaigianti Ramygalos gimnaziją (jos
statybai pinigus Amerikoje aukojo ir P. Gritėnas). Susituokė jauna pora 1928 m.
lapkritį. P. Gritėnas vėl grįžo į Ameriką laukti atvykstant žmonos su paaugusia
pirmagime. Masiokai, išleidę į kunigus
sūnų Bronių, baigusį Kauno universi- 1 B. Mikėnienės rankraštis, asmeninis archyvas, 1993.
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teto Teologijos fakultetą, davė dukrai Kazimierai gerą kraitį, tačiau jauna šeima
jokių didesnių turtų, namų nei žemės neturėjo, reikėjo patiems dirbti ir užsidirbti.
Amerikoje prasidėjus didžiajai ekonominei depresijai, planus teko keisti. P. Gritėnas
vėl grįžo į Lietuvą. Kėdãinių valsčiuje, netoli Truskavõs, pirko apleistą Saltõniškio
vienkiemį, kur įsikraustė po gerų poros metų, 1933 m. Kaip prisimena sesuo Zolė
(Gritėnaitė) Kėrienė, Saltoniškyje praslinkusi
„vaikystė buvo graži: sava „kompanija“ (trys seserys su broliu, kuriuos Birutei, kaip vyriausiajai, reikėjo prižiūrėti), netoliese miškelis, kur retkarčiais reikėjo ganyti karves, nors
ganykla ir buvo aptverta spygliuota viela. Užtai kiek čia buvo veiklos! Atrasti paukščių
lizdeliai, slėpynės, o pavasarinė sula, dar senas palinkęs beržas, ant kurio būdavo kabinamos sūpuoklės... Vakarais visas būrelis vaikų paskui mamą, nešančią dvi milžtuves,
tipeno su puodukais gerti šviežio pieno...“2
Bet iš vienkiemio Gritėnams vėl teko grįžti į Masiokus dėl vaikų, kurie paaugę pradėjo mokytis Ramygalos gimnazijoje. Prasidėjo karas, vieni okupantai keitė
kitus – atėjo neramūs laikai... Tačiau pats neramiausias buvo pokaris. Sumaišties
buvo visoje Lietuvoje, neliko ramybės ir visada „ramioje vietoje“ – Ramygaloje. Masiniai Lietuvos šviesuomenės trėmimai, partizaninis karas su sovietiniais okupantais...
Prasidėję trėmimai neaplenkė ir Gritėnų šeimos.
Iš kunigo A. Juškos užrašų: „1948 05 22. Didžiulis šeimų trėmimas. Apytikriu
apskaičiavimu, išvežta apie 244. Daug asmenų ir šeimų išvežimo metu nesurado.“
Iš Birutės dienoraščio: „Šiandien iš miestelio grįžęs tėtė pasakė, kad mes nebenakvosime namie, nes šiąnakt prasidės didelis vežimas (trėmimas), o mūsų šeima įtraukta
į tremtinių sąrašus.“ Visa Gritėnų šeima pasislėpė, nakvojo netoli namų, bet sesuo
„Genutė nėjo iš namų, nes sirgo angina ir turėjo temperatūros. Ir kas galėjo pagalvoti,
kad ją, paauglę, vieną be tėvų galėtų vežti į Sibirą? Argi taip kur pasaulyje būna? Jei
Dievas būtų davęs proto, tai būtų pakinkę arklį, pridėję vežimą pagalvių ir mirštančią
būtų išvežę...“
Saugodami nuo besikartojančių trėmimų, jaunesniąsias seseris ir brolį pasiėmė giminės, Birutė slapstėsi netoli namų, pas kaimynus ir draugus. Kiek jaunos
merginos patirta baimės, nerimo, išgąsčio! Netikėtai užgriuvus stribams, kurie
ieškojo besislapstančių nuo trėmimo pabėgėlių,
„teta Stapūnė, mano draugės Ancytės mama, nutarė, kad reikia man palįsti klėtyje po
lova, labai glaudžiai šonu prisispausti prie sienos, o iš palovės priekio užstūmė skrynelę
su kažkokiom geležim ir duonkubilį. Aš anksčiau nežinojau, kad toks skanus saldžiarūgštis tešlos, paliktos duonkubilyje raugui, kvapas, ir toks išdavikiškai garsus mano širdies
plakimas. (...) [Stribai] paspardė į skrynelę ir duonkubilį, pasišvietė į tuščius aruodus,
dar užsikorė ant užlų, tačiau jų aptrauktos
burokiniu alumi akys nieko gerai nebematė, 2 Kėrienė B. Atsiminimai apie seserį B. Mikėnienę,
asmeninis archyvas, 2012.
kad už duonkubilio gali būti įsispraudęs 3 Prof. V. Daujotytės laiškas B. Mikėnienei, asmeninis
3
liaudies priešas.“
archyvas, Vilnius, 1993 07 07.
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(Liaudies priešas – tai smulkutė, apie 160 cm ūgio mėlynakė mergaičiukė riesta
nosele.) Visgi vargais negalais nuo trėmimo pavyko išsislapstyti ir Birutei, ir likusiai šeimai, tik sesė Genutė vargo tolimoje Buriat Mongolijoje.
Tačiau 1948 m. pavasaris Birutei buvo tragiškas ne tik dėl trėmimų. Tą
pavasarį žuvo jos pirmoji meilė – partizanas Rudenėlis...
Iš kunigo A. Juškos užrašų: „1948 03 15. Atvežė dviejų vyrų lavonus ir numetė
milicijos kieme. Sako, tai miškiniai, nušauti Truskavos apylinkėje.“
Birutės dienoraštis:
„Pirmadienis, 1948 03 15. … Einu paskutinį kartą jo pasižiūrėti, paskutinį kartą... Ir
pamatau jį kruviną, išbalusį ir besišypsantį. Laikaus, nes negalima man verkti. Tik akys
jo bereikšmiai žiūri kažkur, gal į pavasarį, į dangų mėlyną, kur tiek daug laisvės.
Rudenėli, aš Tau sudie atėjau pasakyti, paskutinį kartą, mano mylimasis. Atsiklaupiu ir pabučiuoju Tavo išbalusį skruostą pirmą ir paskutinį kartą. Mylimasis mano, lauk
Tu manęs, tenai ateinančios. Plaukai Tavo juodi išdraikyti ir rankos sustingusios. Aš
Tau įdedu į rankas pavasarį – žydinčią lazdyno šakelę. Nieko taip nemylėjau, be savųjų,
kaip Tave, niekam taip nesiguodžiau kaip Tau, niekur ir niekada gal nerasiu geresnio
už Tave, mano mylimasis.
Nuėjau nuo Tavęs neišliejus nė vienos ašaros, nes man ir kitiems čia negalima
verkti. Nors kai atsiklaupus tave bučiavau ir sakiau sudie, mūsų klasės mergaitės verkė.
O kai nuėjau nuo Tavęs, skausmas mane taip dusino, kad aš rėkiau ir ašaras
rijau. Dieve, kaip sunku, kaip aš iškentėsiu...“
Stribų sumestus į šulinį Rudenėlio – Jono Rudžio ir jo draugo kūnus po gero
mėnesio suradę kaimo vyrai perlaidojo naktį kaimo senkapių kapeliuose, per patį
balčiausią vyšnių žydėjimą... Tai buvo vieninteliai žydintys žiedai, nes ant naujų kapų
pasodintos žydinčios darželio gėlės stribams būtų išdavusios nužudytųjų poilsio vietą.
Susikaupusi gėla ir skausmas, gyvenimo trapumo ir grožio pajautimas išsiliejo eilėraščiais, kuriuos prof. Viktorija Daujotytė įvertino taip:
„Vertingiausia Jūsų kūrybos dalis yra Jūsų ankstyvieji eilėraščiai, kuriuose yra daug tikrų,
autentiškų dalykų, skaudžios patirties. (...) Jūsų kartai teko sunki dalia, Jūsų jaunystė
yra paženklinta lemtingų ženklų...“4
Nepaisant tekusių žiaurių gyvenimo išbandymų, gyventi reikėjo toliau.
1948 m. buvo ir baigiamieji gimnazijos mokslo metai, reikėjo laikyti abitūros
egzaminus, vykstant trėmimams. Laiku Birutė spėjo išlaikyti tik lietuvių kalbos
ir literatūros egzaminą, likusių dalykų gimnazijos mokytojai egzaminavo gerokai
vėliau nei kitus abiturientus, kai Ramygalos valdžia paskelbė pasislėpusiems nuo
trėmimo amnestiją ir nebereikėjo slapstytis. Birutė daug skaitė, mokėsi.
Egzaminus išlaikė sėkmingai, tačiau Vykdomasis komitetas išdavė tokią
charakteristiką, kuri užtvėrė visus kelius:
„... Susidėjo su banditais ir aktyviai kovojo
prieš Ramygalos Tarybų valdžią. Ją su tėvų

4

Taunytė F. Jums atminimo žiedu pražydėsiu...,
asmeninis archyvas, Vilnius, 2012, p. 4–25.
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šeima trėmėme į Sibirą, bet pabėgo, gal buvo nuėjusi pas banditus į
mišką, tik po kelių savaičių užsiregistravo. Tarybų valdžia jai reiškia
pretenzijas mokytis nei jokioje mokykloje, dirbti nei vienoj įstaigoje.“

Ramygalos gimnazijos
abiturientai.
B. Gritėnaitė sėdi
pirmoje eilėje, antra

Galų gale, po kelių nesėkmingų bandymų rasti kokią
nors išeitį ir susirasti bent kokį nors darbelį, pagelbėjo apskrities Švietimo skyriuje vedėjo sekretore dirbusi kraštietė,
parūpino mokytojos darbą Žibartónyse. Birutė mokytojavo
dviejose klasėse, nes tuo metu, ištrėmus Lietuvos šviesuomenę, o kartu ir daugybę mokytojų, pedagogų labai trūko.
Darbas, mokykla ir vaikai patiko, tačiau ji labai norėjo būti
arčiau namų, Ramygalos. Ta pati kraštietė pagelbėjo dar
kartą, surado mokytojos darbą jau Sidabråvo septynmetėje
mokykloje. Mokytojaudama Sidabravê, Birutė 1949 m. vasarą
įstojo į Vilniaus pedagoginio instituto Neakivaizdinį skyrių,
Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą, galutinai įsisąmoninus
savo, kaip Mokytojos, pašaukimą:

dešinėje. 1948 m.

B. Gritėnaitė –
Šiaulių mokytojų
instituto studentė.
1951 m. birželio
24 d.
Iš asm. archyvo

„Aš manau, kad dabar reikia kaip nors išlikti čia, Tėvynėje. Būti
mokytoja – nemažai galima padaryti savo kraštui, saviems žmonėms,
duoti atsvarą neišpasakytom žiaurybėm, melui, apgavystėms. Stengsiuosi būti Mokytoja. Aš turiu ir už Jus, žuvusius, gyventi ir dirbti.“
Dar po metų įstojo į Šiaulių dvimečio mokytojų instituto antrą kursą, jau Dieninį skyrių, kurį baigus būdavo
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B. Gritėnaitė (pirma
kairėje) su savo
tėvu Petru Gritėnu
ir kolege Jurbarke.
1954 m. vasara.
Iš asm. archyvo

suteikiamas nebaigto aukštojo mokslo diplomas. Baigusi Šiaulių mokytojų institutą
paskiriama dirbti į Jùrbarko gimnaziją. Dirbdama Jurbarke, Birutė neakivaizdžiai
baigė Vilniaus pedagoginį institutą, gavo aukštojo mokslo diplomą.
Grįžęs iš Melburno olimpiados ir pakviestas į susitikimą su Jurbarko gimnazijos mokiniais, Antanas Mikėnas sutiko savo kraštietę Birutę Gritėnaitę, kuri
po metų tapo jo žmona. Jauna šeima apsigyveno Vilniuje, Birutė Mikėnienė dirbo
mokytoja I internatinėje mokykloje, vėliau – IV internatinėje mokykloje. Mylėjo
mokinius, jų buvo mylima.
Birutė ir Antanas Mikėnai užaugino dvi dukras – Meilę ir Eglę, kurios
susilaukė Miglės, Antano ir Aušrinės.
Birutė turėjo aktorinių gabumų, dalyvaudavo kultūros namų dramos būreliuose, vaidindavo, dainuodavo, deklamuodavo, pati mėgo organizuoti, telkti
žmones bendrai veiklai.
Ji jautė pasaulį meniškai, mokėjo pamatyti ir B. Gritėnaitė ir Antanas
perteikti kiekvienos smulkmenos, žmogaus ar daikto Mikėnas. 1955 m.
grožį. Prasiveržęs ankstyvaisiais eilėraščiais ir raši Iš asm. archyvo
nėliais gimnazijoje, straipsneliais vietinėje spaudoje, literatūrinis talentas vėliau išsiliejo straipsniais
apie garsius žmones, ypač dailininkus (J. Balčikonį,
V. Vrubliauskienę, S. Veiverytę, R. Jasudytę, K. Kisielį,
A. Račiūną, A. Jušką, A. Zalatorių, A. Mamontovą,
J. Graičiūną, A. Čiplį ir t. t.), apybraižomis („Tavutė“,
„Dvidešimtmetė“, „Daina nemiršta“, „Žmogaus laimė“), apsakymais („Obelėlė“, „Dovana“, „Leibukas“),
kūriniais vaikams („Duonutė auga“, neišspausdinta
„Eglutė ir jos draugai“). Paskelbė apie 50 straipsnių,
daugiausia rašė apie žmones ir įvykius, susijusius su
tėviške Ramygala, nes ją nepaprastai mylėjo.
Birutė aktyviai dalyvavo kartu su kitais bendraminčiais 1978 m. įkurto Kraštiečių klubo veikloje.
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Mikėnų šeima:
B. Mikėnienė,
A. Mikėnas, dukros
(Eglė ir Meilė)
Palangoje.
Iš asm. archyvo

Kraštiečių klubo prezidentu buvo išrinktas Lietuvos TSR liaudies dailininkas,
profesorius Juozas Balčikonis, B. Mikėnienė tapo atsakingąja sekretore, šią veiklą
labai palaikė Ramygalos kolūkio pirmininkas Virmantas Velikonis. Kraštiečiai siekė
prisidėti prie Ramygalos krašto žmonių kultūrinio, dvasinio tobulėjimo – „atvežti
šviesos“, stengėsi, kad gimtinė taptų traukos centras, kad į ją sugrįžtų iš Ramygalos kilę žymūs žmonės, padėdami suklestėti gimtajam kraštui. B. Mikėnienė
organizuodavo žinomų aktorių, rašytojų ir dailininkų apsilankymus Ramygaloje,
jos iniciatyva buvo pagerbti nusipelnę Ramygalos krašto žmonės: Lietuvos TSR
liaudies artistas, kompozitorius, profesorius Antanas Račiūnas, mokytojavęs ir gyvenęs Ramygaloje poetas bei vertėjas Jonas Graičiūnas, Lietuvos TSR nusipelnęs
kultūros veikėjas, pedagogas, literatas Adomas Čiplys, astronomas Antanas Juška
ir kiti. Jos apie garsius ramygaliečius parašyti straipsniai buvo spausdinami Panevėžio rajono laikraštyje „Tėvynė“ (rubrika „Jais garsi gimtinė“).
B. Gritėnaitė-Mikėnienė buvo neabejinga gimtojo krašto žmonių rūpesčiams
ir problemoms, visada stengėsi jiems padėti. Inicijuodavo žinomų medikų vizitus,
parūpindavo deficitinių vaistų. Gydytoja, rašytoja Filomena Taunytė prisimena:
„Drauge su savo gimtinės krašto kolūkio pirmininku Virmantu Velikoniu rūpinosi žmonių sveikata. Jų abiejų (jau iškeliavusių Anapus) rūpesčiu Ramygaloje kiekvienais metais
vykdavo kolūkiečių ir vietinių gyventojų Sveikatingumo diena. Iš Vilniaus atvykdavo
aukštos kvalifikacijos įvairių sričių specialistai gydytojai, kurie tikrindavo sveikatą visiems
to pageidaujantiems ir suteikdavo ne tik reikiamą pagalbą vietoje, bet ir siųsdavo į ligonines ištirti bei gydyti tuos, kuriems tokia pagalba būdavo reikalinga. Patikrinimai tapdavo
švente. Po paskaitų ir konsiliumų gydytojus vaišindavo. Jiems ir patikrintiems gyventojams
koncertuodavo vietiniai saviveiklininkai, turėdamos gražius balsus, dainuodavo Birutė 5 Taunytė F. Jums atminimo žiedu pražydėsiu...,
asmeninis archyvas, Vilnius, 2012, p. 4–25.
Mikėnienė su seserimis.“5
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Panevėžio gatvė
(ja į savo tėviškę
visada eidavo Birutė
Mikėnienė (Gritėnaitė)
Ramygaloje. Marytės
Čeponienės nuotr.

Birutė aktyviai prisidėjo ir prie to, kad Ramygalos centrinėje aikštėje iškiltų
skulptoriaus Kazimiero Kisielio paminklas „Sopulingoji“ (1994) stalinizmo, genocido
aukoms ir partizanams atminti. Iki pat mirties rūpinosi, kad Panevėžio Ramygalos
gatvės kapinėse pagaliau amžino poilsio atgultų stribų į šulinį sumesti ir slapčia
netoli ¨riškių esančiose Palivarko kapinaitėse palaidoti partizanų palaikai.
B. Mikėnienė tyliai užgeso 1993 m. rugpjūčio 13 d. Vilniuje. Bet jos paliktos
pėdos liko matomos Ramygalos žemėje...
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Antanas Mikėnas – Melburno olimpinių
žaidynių vicečempionas
Eglė Juodeikienė (Mikėnaitė)

Antanas Mikėnas yra 1956 m. XVI Melburno
olimpinių vasaros žaidynių 20 km sportinio ėjimo
vicečempionas (1957 m.). Pasaulio jaunimo žaidynių Maskvoje 20 km distancijoje čempionas, Sovietų
Sąjungos (SSRS) nusipelnęs sporto meistras, Darbo
raudonosios vėliavos ordino kavalierius, apdovanotas
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Garbės raštu
bei daugybe kitų medalių ir garbės raštų, sportininkas, daug kartų gerinęs SSRS ir Lietuvos rekordus
(jo pasiektas 20 km sportinio ėjimo Lietuvos rekordas išsilaikė net dvidešimtį metų). Tai yra pirmasis
Lietuvos TSR lengvaatletis, kuriam suteiktas Sovietų
Sąjungos nusipelniusio sporto meistro vardas, pirmasis
Lietuvos lengvaatletis, laimėjęs olimpinį apdovanojimą, Antanas Mikėnas – Lietuvos
pirmasis Lietuvos sportininkas, iškovojęs olimpinį si- sportinio ėjimo patriarchas.
dabro medalį individualioje rungtyje. A. Mikėnas yra Iš Mikėnų šeimos archyvo
geriausių Sovietų Sąjungos ėjikų dešimtuke per visą jos
gyvavimo laikotarpį; Lietuvos lengvosios atletikos specialistų išrinktame geriausių
XX a. lengvaatlečių dešimtuke – antras. Jis – treneris, išugdęs septynis sportinio
ėjimo meistrus. Aktyviai sportuoti pradėjo 27-erių, visus didžiausius laimėjimus
pasiekė, kai jau buvo peržengęs per trisdešimt metų. A. Mikėno skrydis į Olimpo
viršūnę buvo įspūdingas.
A. Mikėnas gimė 1924 m. vasario 24 d. Bùtkiškių kaime, netoli Ramôgalos,
darbščių ir nagingų ūkininkų Antaninos ir Kazio Mikėnų šeimoje. Abu turėjo
auksines rankas: mama audė nuostabiai gražius ir sudėtingus audinius, tėvelis
labai mėgo staliaus darbus. Kartu užaugino 7 vaikus: 6 sūnus ir dukrą. Antanas
buvo vyriausias, sulaukęs dešimties metų, jau padėjo darbuotis ūkyje, todėl nuo
mažens buvo fiziškai užsigrūdinęs. Norinčius mokytis vaikus tėvai leido į Ramygalos gimnaziją. Antanas mokytis važiuodavo dviračiu arba eidavo pėsčias 10 km,
taigi, tekdavo įveikti didelį atstumą. Mokydamasis Ramygalos gimnazijoje, užsidegė
pirmąja aistra sportui – krepšiniui, kurį visi mokiniai labai mėgo žaisti po pamokų.
Užsižaisdavo iki sutemų, o kai nedrąsu būdavo grįžti tamsoje vienam vieškeliu iš
Ramygalos į Butkiškius, bėgdavo ristele paskui keliu važiuojantį vežimą – natūraliai
„treniravosi“. Baigęs gimnaziją, 1944 m. įstojo į Panevėžio mokytojų seminariją, ją
baigęs mokytojavo Ramygaloje ir Kėdãiniuose. Mokiniai prisimena, kad mokytojaudamas neištverdavo neprisidėjęs prie žaidžiančių krepšinį mokyklos aikštelėje
mokinių. Aistra krepšiniui, kurį žaisdavo iki nukritimo, ir buvo ta priežastis, dėl
kurios 1948 m. įstojo į Kauno kūno kultūros institutą (KKI). Trečiame kurse reikėjo
specializuotis, įvykdyti antrąjį kurios nors sporto šakos atskyrį. Krepšiniui, deja,
buvo per mažo ūgio – 176 cm, todėl teko rinktis kurią nors kitą sporto šaką.
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1938 m. Rugsėjo pirmoji Ramygalos gimnazijoje. V skyriaus mokiniai
ir mokytojas Urbonas (antros eilės centre). A. Mikėnas stovi paskutinėje
berniukų eilėje (pirmas dešinėje). Iš Ramygalos gimnazijos Kraštotyros
muziejaus archyvo

Ramygalos gimnazijos VI skyriaus mokiniai. A. Mikėnas – antroje eilėje
(trečias dešinėje). Iš asm. archyvo
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Nutarė pasirinkti lengvąją atletiką – dėl ieties, nes pirmą kartą dalyvaudamas rudens tarpkursinėse lengvosios atletikos varžybose ją nusviedė 52,90 m
(iki II atskyrio trūko tik 10 cm). Šis rezultatas buvo pasiektas prieš varžybas
pasimokius ieties metimo technikos su miške išpjauta nugenėta eglute, nes tuo
metu, pokario metais, stigo visko, aišku, ir sporto inventoriaus, todėl treniravimuisi iečių ir neužteko. Varžybose ietį metė iš vietos, be jokio įsibėgėjimo, nes
kad ir buvo pamokytas mesti ietį įsibėgėjus ir penkiais kryžminiais žingsniais, tų
žingsnių tiesiog nespėjo taip greitai išmokti. Rezultatas anuomet buvo tikrai neprastas, ir Antanas buvo įtrauktas į Respublikos rinktinę. Tačiau, ilgiau pamąstęs,
mat pasitempė nugaros raumenį, visgi apsisprendė save išbandyti dviračių sporte.
Dviračiu jis kartą arba du kartus per mėnesį, kai nebūdavo sniego, važinėdavo
plentu apie 100 km iš Kauno link Ramygalos pasipildyti skurdų metų maisto
davinį lašiniais, sviestu; iš tėviškės grįždavo tą pačią dieną Kaunan.
Pirmąkart startuodamas paprastu skolintu dviračiu Kauno miesto pirmenybėse užėmė antrą vietą. Tačiau, nors ir įvykdė I atskyrį, tuo metu KKI nebuvo
dviračių sporto specialybės, todėl ir tobulintis galimybės buvo menkos.
O štai sportiniu ėjimu susidomėjo raginamas kurso fizinio lavinimo vadovo
Algio Nordviko, kuris manė, kad jis turi visus reikiamus duomenis – yra ištvermingas, bėgioja krosą, važinėja dviračiu. A. Nordvikas norėjo Antanu pakeisti
kurso ėjiką Vladimirą Lechoniną, kuris negalėjo dalyvauti 1951 m. „Žalgirio“
draugijos lengvosios atletikos pavasario varžybose. Antanas sutiko, porą savaičių
savarankiškai pasimankštino pagal V. Lechonino patarimus, tačiau dalyvauti varžybose neteko, nes, kaip dažnai tada būdavo sporto praktikoje, jas atidėjo rudeniui. Tačiau išbandyti save naujoje sporto šakoje labai knietėjo. Ir 1951 m. birželį
Kauno rajono moksleivių spartakiadoje, kurioje teisėjavo, visiems netikėtai kartu
su moksleiviais stojo į 5 km sportinio ėjimo trasą. Pirmasis startas – ir pirmasis
respublikos rekordas (23 min. 39,0 sek.)! Tokį rezultatą pasiekti ir nuolat besitreniruojančiam ėjikui reikia laiko – gerų poros metų... Antras startas – pirmasis
atskyris, trečias startas – penkta vieta Sovietų Sąjungos pirmenybėse! Tuo metu
ėjikais garsėjo Latvija, Baltarusija, Ukraina, o Lietuvoje sportinis ėjimas tik prasidėjęs. Ir staiga – vienas po kito pasipila nauji tarptautinės klasės sporto meistro
lygio Respublikos rekordai...
Rekordai vijo rekordus.... 1955 m. Tbilisyje tik dėl kai kurių teisėjų neobjektyvumo netapo SSRS čempionu... Tai buvo skaudi patirtis, kuri paveikė A. Mikėno
sportinę karjerą.
Prisimena M. Kasperavičius, sporto ėjimo rungtyje bendražygis, buvęs Lietuvos čempionas, sporto meistras, nacionalinės kategorijos teisėjas:
„1955 m. buvo priešolimpiniai, nes XVI olimpinės žaidynės turėjo įvykti 1956 m. rudenį
Melburne, Australijoje, todėl ir Sovietų Sąjungos lengvosios atletikos čempionatas buvo
organizuotas Gruzijos sostinėje Tbilisyje rudenį.
Tuo metu sportinio ėjimo technikos teisėjavimo tvarka nebuvo aiškiai reglamentuota,
todėl susidarė sąlygos nekvalifikuotiems ir neobjektyviems vienasmeniniams sprendimams.
Tik vėliau sudarytos specializuotos sportinio ėjimo technikos vertinimo teisėjų komisijos
SSRS ir respublikose; visa tai įgalino daryti kvalifikuočiau.
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20 km sportinio ėjimo rungtyje A. Mikėnas žingsniavo sparčiai, techniškai, distancijos pabaigoje įgijo apčiuopiamą persvarą prieš pagrindinius konkurentus ir buvo
akivaizdus pretendentas į nugalėtojus.
Deja, šie lūkesčiai akimirksniu sužlugo, nes teisėjas iš Maskvos V. Tomilinas
stadiono tiesiojoje, priešais centrinę tribūną, Antanui parodė raudoną vėliavą, tai yra jį
diskvalifikavo, kaip vėliau paaiškėjo, pagal šio teisėjo asmeninį sprendimą.
Šį įvykį atsitiktinai mačiau ir aš, nes atsilikęs nuo lyderių tuo metu žingsniavau
stadiono taku priešingoje pusėje.
Vėliau, man būnant sąjunginės Sportinio ėjimo technikos vertinimo teisėjų komisijos nariu, teko įsitikinti, kad V. Tomilinas nieko bendro su sportinio ėjimo technikos
vertinimu neturėjo, nebuvo šios komisijos narys. Matyt, V. Tomilinui teisėjauti Tbilisyje
vykusiose sportinio ėjimo varžybose buvo patikėta atsitiktinai arba jis buvo paskirtas kažką
įgyvendinti. Ši nepagrįsta diskvalifikacija buvo didelis moralinis smūgis Antanui. Lietuvos
lengvosios atletikos rinktinės vadovai pareiškė protestą, kuris, deja, nebuvo patenkintas,
nes net ir nepagrįstos diskvalifikacijos sportiniame ėjime anuliuoti negalima.“1
Nepaisant nesėkmės Tbilisyje,
A. Mikėnas nepalūžo ir už aukštus
daugelio sąjunginių varžybų rezultatus
1956 m. buvo įtrauktas į Sovietų Sąjungos lengvosios atletikos rinktinę, kuri
netoli Kijevo, Pušča Vodicoje, rengėsi
Melburno olimpinėms žaidynėms. Antanas iki paskutinės minutės nežinojo,
ar dalyvaus olimpinėse žaidynėse, ar
ne, nes tuo metu jo brolis Albinas už
antisovietinę veiklą kalėjo Vorkutoje.
Vienas ėjikų treneris paklausė, kodėl
vaikšto kaip žemę pardavęs, nuramino, pažadėjo pasikalbėti su atsakingais
žmonėmis ir pasiūlė dalyvauti varžybose. Taigi, A. Mikėnas startavo 10 km
distancijoje Kijevo pirmenybėse ir pagerino SSRS rekordą. Matyt, ir rekordas,
ir pokalbis lėmė, kad po poros dienų
jam buvo įteiktas paskutinis olimpinės
uniformos komplektas. Tačiau tai buvo
ne paskutinis barjeras kelyje į olimpines
žaidynes, nes Taškente, iš kur buvo
skrendama į Melburną, kai kurie olimpinės rinktinės nariai leidimo išskristi
iš SSRS negavo, jiems teko grįžti namo.
Taip jau buvo tuo metu – visi gąsdinami, iki paskutinės minutės niekas
aiškiai nepasakoma. Baimė, kad neišleis

A. Mikėnas Pabaltijo ir Baltarusijos lengvosios
atletikos varžybose. 1960 m. Iš asm. archyvo
1

Kasperavičius M. Prisiminimai apie A. Mikėną,
asmeninis archyvas, 2012 m. sausis.
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į olimpines žaidynes, praėjo tik jau
lėktuve skrendant į Melburną. Kelionė
į Melburną buvo ilga, varginanti – iš
Taškento išskridę lapkričio 7 d., lengvaatlečiai persėdo Delyje skrydžiui į
Rangūną, po to pasuko į Birmą. Parą
praleidę egzotiškoje Birmos sostinėje, iš
jos per Singapūrą bei Darviną lapkričio
9 d. vakare pasiekė Melburną. Skyrėsi
ir metų, ir paros laikas.
Pavasarinis Melburnas pasitiko
30 laipsnių karščiu, aukštų eukaliptų
alėjomis, žydinčiomis gėlėmis.
SSRS lengvosios atletikos rinktinės
treneriai manė, kad visi trys sportinio
ėjimo ėjikai 20 km distancijoje gali kovoti dėl medalių, tačiau pirmenybę teikė
A. Mikėnui, nes L. Spirinas sirguliavo.
Įprasta A. Mikėno ėjimo taktika – pirmame etape svarbiausia neatsilikti nuo kitų, o prieš finišą – veržtis
į priekį. Taip elgėsi daugelis ėjikų A. Mikėnas (antras eilėje) sportinio ėjimo
dėl teisėjų, nes jų privengė visi, todėl varžybose. Jo numeris – Nr. 156.
stengėsi labai neišsiveržti į priekį, eiti Iš asm. archyvo
grupele, nes pirma einantis labiausiai
matomas, labiausiai kliūva. Be to, teisėjai turi savo šiek tiek individualius vertinimo kriterijus, nes ėjikų techniką vertina vien vizualiais stebėjimais.
Įprastai elgėsi A. Mikėnas ir olimpinėse žaidynėse. Vieną po kito stiprius
užsienio ėjikus – Oaklį, Junką, Lindnerį, Vikersą – teisėjai šalino iš trasos, iš distancijos pats pasitraukė Doležalas, o A. Mikėnas sėkmingai įveikė jau 14 kilometrų –
pirmauja! Štai jau matyti stadiono vartai... Posūkyje grįžtelėjęs pamatė netoli A. Mikėnui, XVI olimpinių žaidynių 1956 m.
einantį L. Spiriną. Paspartino žingsnį ir... Melburne 20 km sportinio ėjimo vicečempionui,
išgirdo per garsiakalbį savo pavardę ir buvo įteiktas sidabro medalis. Iš asm. archyvo
keletą žodžių angliškai – aišku, pastaba...
Ką daryti? Gresia diskvalifikacija.
Kovoti toliau dėl aukso ir galbūt būti
pašalintam prie pat finišo? O gal praleisti į priekį Spiriną, kuris dar neturi
nė vienos pastabos, ir pasitenkinti sidabru? Atsargumas nugalėjo, prisiminė
Tbilisyje patirtą skriaudą... Mostelėjo
Spirinui, praleisdamas jį į priekį.
Kitą dieną per trenerių ir varžybų
dalyvių susirinkimą jam buvo suteik1361
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tas Sovietų Sąjungos nusipelnusio sporto meistro vardas, tuo
metu būdavo suteikiamas už ilgametę produktyvią sportinę
veiklą, ir olimpinį medalį.
Tačiau tai buvo ne paskutinė A. Mikėno ir L. Spirino kova.
1957 m. vykusias III-iąsias pasaulio jaunimo žaidynes
Maskva pažymėjo debesimis baltų balandžių, koncertais ir
šokiais aikštėse, krantinėse, gatvėse... Lengvosios atletikos
varžybos vyko Lužnikuose, Lenino stadione.
Ėjikai, apsukę porą ratų stadione, išėjo dėl medalių kovoti
į gatves, ir visą kovos eigą esantieji stadione galėjo sekti tik
elektroninėje švieslentėje, kuri rodė, kas eina pirmas, kas lenkia,
kiek kas nužygiavo, per kiek laiko... Ir štai švieslentės parodė,
kad pirmieji eina Mikėnas ir Spirinas... Jau netoli stadiono
Spirinas pradėjo didinti greitį ir stadione 3 metrais pralenkė
Mikėną, kuris jį vėl pasivijo… Pro šiaurinės tribūnos vartus
Mikėnas su Spirinu įžingsniavo kartu… Ir taip iki finišo ėjo
kartu, pasiekė jį kartu, kartu perplėšė finišo juostelę… Norint
nustatyti laimėtoją, teko ryškinti filmo juostą, kuri parodė,
kad pirmasis finišo juostelę palietė Antanas Mikėnas! Kovą
stebėję užsienio žurnalistai tvirtino, kad olimpinėse ir kitose
tarptautinio lygio varžybose jie tokio aštraus finišo ėjimo
varžybose dar nėra matę. Atrodė, kad sportininkai finišuoja
ne įveikę 20 kilometrų, o tarsi sprinteriai kovoja 100 metrų
distancijoje. III pasaulinio jaunimo žaidynėse iškovotas čempiono auksas buvo A. Mikėno revanšas už Melburne Spirinui
atiduotą aukso medalį.
Visi šie laimėjimai buvo pasiekti treniruojantis savarankiškai, be trenerio. Kaip prisimena žmona Birutė Mikėnienė,
treniravosi kasdien,
„nesvarbu, kokia tai būdavo diena... – Antanas nekeisdavo savo
tvarkaraščio, jokie orai jo nebaidydavo. Dažnai išeidavo treniruotis
į Vilniaus–Panevėžio plentą. Kad nekiltų pagunda grįžti važiuotam,
o nueidavo kokius 20–25 km, specialiai palikdavo namuose piniginę.
Grįždavo permirkęs prakaitu.“2

A. Mikėno
apdovanojimai.

Baigęs KKI, 1952–1959 m. dirbo instruktoriumi, lengvosios Iš asm. archyvo
atletikos treneriu sporto draugijoje „Spartakas“. Aktyviai sportavo iki 1959 m., pasiekė aukštų rezultatų, tačiau laikas užleisti kelią jaunesniems
atėjo greičiau nei kitiems, savo sportinį kelią pradėjusiems anksti, nuo jaunų dienų.
Baigęs sportininko karjerą, nuo 1959 m. apie 30 metų dirbo Vilniaus universiteto
Kūno kultūros katedroje, kartu su kitais autoriais parašė vadovėlį „Lengvoji atletika“
(1976). Tęsė trenerio darbą, pradėtą dar
aktyviai sportuojant, kartais teisėjavo 2 M i k ė n i e n ė B . Olimpietis iš Butkiškių, Tėvynė,
1980, liepos 1.
sportinio ėjimo varžybose.
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Antano Mikėno portretinis biustas. Autorius – ramygalietis,
skulpt. Kazimieras Kisielis. Sporto muziejus. Iš asm. archyvo

A. Mikėno auklėtinis, pulkininkas, buvęs Vidaus reikalų ministerijos Tardymo
departamento direktorius Justinas Vasiliauskas pasakoja:
„Kaip šiandien prisimenu, tuoj po 1964 m. pirmakursių bėgimo varžybų prie manęs priėjo
vidutinio amžiaus sportinės išvaizdos vyriškis šviesiu švarku, ežiuku kirptais plaukais ir
ilgai su manimi bendravo. Prisistatė esąs VU kūno kultūros katedros dėstytojas Antanas
Mikėnas ir pasiūlė treniruotis. Su A. Mikėno pasiūlymu sutikau, nors apie sportinį
ėjimą jokio supratimo neturėjau. Nuo tada ir prasidėjo mūsų draugystė. Belankydamas
treniruotes sužinojau, kad mano treneris yra nusipelnęs sporto meistras, XVI olimpinių
žaidynių Melburne sidabro medalio laimėtojas. Mūsų treniruotės buvo intensyvios, vyko
5 kartus per savaitę. Kartu su manimi treniravosi V. Papas, V. Babenskas, A. Baltaduonis, J. Tumasonis, V. Marcinkus, A. Budvydis, K. Pavilonis. Nors pastarasis tuo metu
mokėsi Ukrainoje, tačiau treniruočių planus sudarinėjo A. Mikėnas, ir kai jis atvykdavo į
Vilnių, visi treniruodavomės kartu. Be ėjikų, A. Mikėnas treniravo ir bėgikus. Šis žmogus
pasižymėjo ypatingu darbštumu, draugiškumu ir taktiškumu. Jis labai mokėjo bendrauti
su savo auklėtiniais, pasitardavo su mumis prieš sudarydamas treniruočių planus. Kai
darydavome ištvermės treniruotes, jis mus lydėdavo važiuodamas dviračiu, patardamas,
kada pagreitėti, kada eiti ritminiu ėjimu. A. Mikėnas buvo labai geros fizinės formos.
Per bendravimo metus jis nė karto nebuvo susirgęs, nepraleido nė vienos treniruotės,
tuo mus labai stebindamas ir neleisdamas
tinginiauti.“3
3
Vasiliauskas J. Prisiminimai apie trenerį A. Mikėną, asmeninis archyvas, 2012 m. sausis.
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Šalia neabejotinai gerų fizinių duomenų, A. Mikėnas turėjo asmenybės
bruožų, padedančių pasiekti laimėjimų bet kurioje gyvenimo srityje – valią, ryžtą,
užsispyrimą kovoti dėl pergalės. Kartu tai buvo paprastas, nuoširdus ir kuklus
žmogus. Buvo tvirtai įsitikinęs, kad talentingas sportininkas gerų rezultatų gali
pasiekti tik atkakliai ir kryptingai siekdamas savo tikslo, o tam ypač svarbu
atkaklumas, pasiaukojimas, juodas darbas. Iki gilios senatvės A. Mikėnas nepasidavė išglebimui, mėgo aktyvų gyvenimo būdą, per dieną nuvažiuodavo dviračiu
apie trisdešimt kilometrų, pėstute nueidavo irgi nemažus atstumus. Kaip garbės
svečias dalyvaudavo ir įteikdavo apdovanojimus nugalėtojams nuo 1986 m. sportinio ėjimo trenerių brolių Juozaičių Bírštone vykdomose Antano Mikėno taurės
sportinio ėjimo varžybose. Po jo mirties 1994 m. rugsėjo 23 d. Vilniuje šią tradiciją tęsia dukra Eglė, kuri savo sūnų pavadino Antanu žymiojo senelio garbei.
Į varžybas Birštone visada atvyksta LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas. Brolių
Jono ir Povilo Juozaičių entuziazmo, atsidavimo sportiniam ėjimui dėka Birštono
miesto valdžiai palaikant, A. Mikėno memorialo sportinio ėjimo varžybos išaugo
į tarptautines, jose varžosi kelių užsienio šalių sportininkai. „Mes tik dabar įvertinome, koks jis buvo svarbus ir įspūdingas,“4 – sako broliai Juozaičiai, 2002 m. įkūrę
Birštono A. Mikėno sportinio ėjimo klubą. Kraštiečio skulptoriaus K. Kisielio
sukurtas A. Mikėno portretinis biustas Sporto muziejuje Kaune primena apie jo
nuopelnus Lietuvos sportui – A. Mikėnas ne be pagrindo vadinamas Lietuvos
sportinio ėjimo patriarchu.
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4

Marcinkevičiūtė M. Tik dabar įvertiname, koks
svarus buvo Antano Mikėno medalis, Sportas,
2003 m. gegužės 23.
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Zupkų šeima
Joana Jakienė (Zupkaitė)

Mano prosenelis Andrius Zupka kilęs iš Vadõklių parapijos, Ramôgalos
valsčiaus, Suõdžių kaimo. Tai buvo susipratęs lietuvis, rėmęs 1863 m. sukilėlius,
kurie slapstėsi Vadoklių apylinkės miškuose ir pelkėse. Jo šeima buvo didelė,
turėjo daug vaikų. Vienas iš jų buvo mano senelis Kazimieras Zupka. Jis turėjo
valaką žemės, 6 sūnus, 1 dukrą, kuri mirė jauna.
Supratęs, kad sūnūs bus mažažemiai, senelis nupirko vyriausiajam sūnui
Simanui „šipkartę“ į Ameriką. Tuo laiku, t. y. Rusijos caro okupacijos metais, į
Ameriką daug kas važiavo nelegaliai. Keliones organizavo agentai. Susitaręs su
tėvu, Simanas turėjo išpirkti kelionę jaunesniajam sūnui Kazimierui, šis – Petrui,
o Petras – Jonui; jis – mano tėveliui Silvestrui. Jauniausiajam Tomui paliko žemę.
Mano tėvelis Silvestras Zupka, gimęs 1884 m., į Ameriką išvažiavo 1901 m.,
turėdamas 17 metų.
Pagal to laiko Rusijos caro įsakymą, asmenys, norintys gyventi Lietuvoje,
turėjo atlikti karo tarnybą caro armijoje. Dėl to tėvelis grįžo į Lietuvą 1908–1911 m.,
tarnavo caro armijoje. Grįžęs pasipiršo Antaninai Jarmulkaitei iš Debikonių kaimo,
Vadoklių parapijos.
Po dviejų savaičių, kai Vadoklių
bažnyčioje skelbė užsakus, suruošė vaišes ir per Užgavėnes, vasario 11 d.,
atšoko vestuves.
Mama pasakojo, kad važiuojant į
bažnyčią, galvojo, jog teka ne už gražaus jaunikio, bet už šaunaus (pravorno).
Tais pačiais metais tėvelis išvažiavo į Ameriką. Po metų pasikvietė
mamą, kuri turėjo mažytį sūnelį Albiną.
Kelionė laivu buvo ilga ir sunki su
mažu vaikeliu. Gaila, Albinukas kelionėje susirgo, o kai pasiekė Ameriką,
gydytojai jam nebegalėjo padėti.
Tėvelis dirbo geležies fabrike, o
mama šeimininkavo.
Kai mama pasijuto laukianti kito
vaikelio, abu nutarė, kad jai geriau
grįžti į Lietuvą – bus ekonomiškiau
auginti vaiką tėviškėje. Tėvelis uždirbs
daugiau pinigų grįžimui ir pradžiai
gyvenimo Lietuvoje.
Tėvelis iš Amerikos grįžo po 7
metų, t. y. 1920 m., jau į nepriklau- Antanina ir Silvestras Zupkai švenčia savo
somą Lietuvą. Rado jau paaugusią 7 vestuves. Iš asm. archyvo
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Zupkų namas Ramygalos centre, Vadoklių gatvės pradžioje

Zupkų šeima Ramygaloje: Antanina Zupkienė (antroje eilėje,
pirma dešinėje), Silvestras Zupka (antroje eilėje, pirmas kairėje),
dukra Joana (pirmoje eilėje), sūnus Marijonas (pirmoje eilėje),
dukra Emilija, Kazimieras Kiaunė. 1930 m.
Iš asm. archyvo

1366

RAMYGALOS KRAŠTO ŽMONĖS

metų dukrelę Emiliją, gimusią 1913 m. Broliukas Marijonas gimė 1921 m., o aš,
Joana, 1923 m.
Grįžęs tėvelis nusipirko namą Raguvõs miestelyje. Vertėsi prekyba, bet
traukė žemė, nusipirko jos ant Nev¸žio kranto. Čia pastatė trobesius, įveisė sodą.
Tėvelis labai daug dirbo, bet žemė nebuvo dosni. Tai senovėje buvusios Nevėžio užliejamos pievos – jauriniai dirvožemiai, kur po viršutiniu sluoksniu smėlis
ir trąšos išplaunamos. Kreipėsi į tuo laiku dirbusį Raguvos valsčiuje agronomą
Rimkų, bet agronomijos mokslai ne ką galėjo padėti.
Mano tėveliai gražiai sugyveno. Niekada negirdėjau jų barnių. Darbus dirbdami vienas kitam padėdavo. Mus mylėjo ir lepino – dabar suprantu... per daug.
1928 m. vasaros pradžioje mūsų sodyboje kilo gaisras, per kurį sudegė
kluonas, pašiūrė su padargais ir lengvoji mašina „Fordas“, panaši į sovietinį
„Viliuką“. Tėveliai labai išgyveno. Reikėjo skubiai atstatyti kluoną iki derliaus
nuėmimo. Tai buvo padaryta. Reikėjo ieškoti ir išeities ateičiai. Nederlingos žemės nevertėjo dirbti. Be to, augo trys vaikai. Tėvelio tikslas buvo vaikus leisti
į mokslus, neatsižvelgiant į sunkias gyvenimo sąlygas. Sesuo Emilija, baigusi
Pånevėžio mergaičių gimnaziją 1930 m., ištekėjo už miškininko, kuris gyveno
Kaune ir dirbo Miškų departamente. Brolis mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. Aš buvau pradinukė.
Mamos sesuo, ištekėjusi už Jokūbo Juškos, gyveno Naujådvario kaime. Jos
brolis Antanas Jarmulka, nusipirkęs Mikalîškio dvaro centrą ir žemės, džiaugėsi
žemės dosnumu, geru derliumi. Tėveliai, pardavę ūkį ir namą Raguvoje, nusipirko
sklypą Ramôgalos miestelyje, žemės prie miestelio. 1934 m. rudenį jau gyveno
savame name Ramygaloje. Brolis iš Panevėžio gimnazijos persikėlė į Ramygalos
progimnaziją, kurią baigė 1939 m. rudenį, ir ėmė lankyti Kauno „Aušros“ berniukų
gimnaziją. 1941 m. ją baigė.
Kauno Vytauto Didžiojo universitetas buvo uždarytas, tad broliui teko
įsidarbinti miškotvarkos sistemoje. Artėjant frontui sesuo su šeima ir broliu pasitraukė į Vakarus. Sesuo apsigyveno Amerikoje, Floridoje, o brolis – Venesueloje,
Karakase. Jis mirė 1983 m., sesuo šįmet, sulaukusi 99 metus.
Į Ramygalos pradžios mokyklos trečią skyrių patekau
1934 m. rudenį. Pirmoji mokytoja Ramygaloje buvo Liesienė,
progimnazijos direktoriaus žmona. Ji buvo griežta, o vaikai
geri. Du berniukai per pamoką kažką aiškinosi. Mokytoja tuojau paklausė klasės mokinių: „Kiek duosime kirčių už šnekas?“
Mokiniai atsakė, kad nėra už ką duoti. Prasidėjo derybos.
Mokytoja liko prie savo nuomonės: du kirčiai. Vaikas priėjo
prie mokytojos, atkišo rankytę ir, gavęs du kirčius su liniuote,
susiraukęs grįžo į suolą. Man pasidarė baugu
Raguvoje statydavo į kampą – tai buvo baisi bausmė...
Ten mano mokytojai buvo Bronius Antanaitis, pasižymėjęs J. Zupkaitė (Jakienė)
Ramygalos pradžios
pedagogas, ir jo žmona. Prisiminimai apie juos labai geri.
Čia, Ramygaloje, patiko piešimo pamokos. Nepaprastai mokyklos III skyriaus
gražius ornamentus spalvotais pieštukais mokėjo piešti visi. mokinė.
Iš asm. archyvo
Kiekvienas ornamentas buvo vienas už kitą gražesnis.
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Ramygalos progimnazijos mokytojai ir mokiniai, ekskursijos
Ramygala–Vilnius dalyviai, Širvintose. 1939 m.

Į ketvirtą skyrių patekau pas mokytoją Dominyką Urboną. Jis buvo griežtas,
reiklus, liniuote per delną nemušė, bet ką išmokė – tai visam gyvenimui. Daug
dėmesio skyrė istorijai, geografijai. Klasėje buvo gaublys ir pasaulio žemėlapis.
Gėda buvo nežinoti pasaulio šalių, kalnų, upių, sostinių. „Taip turite žinoti, kaip
poterius,“ – sakydavo D. Urbonas. Tai buvo Ramygalos šviesuolis. Turėjo penkis
vaikus: dvi dukras ir tris sūnus. Su Benuku mokiausi progimnazijoje. Kai baigėme aštuonias klases ir svarstėme, ką toliau darysime, jis drąsiai pasakė: „Stosiu į
Kunigų seminariją.“ Mes nustebome... Jis savo pažadą ištesėjo.
Rudenį pradėjau lankyti Panevėžio mergaičių gimnaziją, kurią baigiau 1943 m.
Vokiečių laikais gyvenau Kaune, lankiau IV gimnazijos pedagoginę klasę. Sesers
šeimai pasitraukus į Vakarus, grįžau į Ramygalą. 1944 m. rudenį įsidarbinau
A¹ciškio pradžios mokykloje – jau sovietinėje mokykloje.
Užėjus sovietinei armijai, bijojome vežimo į Sibirą. Kurį laiką tėveliai gyveno
ūkyje. Namas buvo išnuomotas sovietiniams darbuotojams. Gyveno „smetoniškas
advokatas“ ir sovietinis teisėjas. Labai įdomu buvo paklausyti jų ginčų. Teisėjas
nežinojo įstatymų, tai spręsdavo „smetoniškai“, advokatas dirbo pasigailėdamas
už prievolių nepristatymą teisiamų ūkininkų. Teisėjas būdavo nepatenkintas dėl
mažų bausmių.
Prasidėjo žmonių vežimas į Sibirą. Tėvukai nesijautė saugiai. Jie pasitraukė į
Pagiriÿ valsčių, pas gimines. Aš gyvenau Anciškyje. Mokyklos vedėjas atnešė raštą
iš Ramygalos, kad mes su kita mokytoja turime važiuoti pas apylinkės ūkininkus
surašyti žemę, gyvulius, gyventojus. Aš pasirinkau mamos tėviškę Debikonis. Labai buvo įdomu užeiti į pirkią, kur mano mama augo. Viskas patiko: ir gražus
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J. Zupkaitė ir jos draugė Paulina Šegamogaitė
(dešinėje) sėdi ant suolelio prie Zupkų namo

Ramygaliečiai, slaptos antisovietinės organizacijos
nariai. J. Zupkaitė – pirmoje eilėje (ketvirta kairėje).
1940 m. žiema.
Iš asm. archyvo
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namas, ir sodyba. Nakvoti mane išvežė į tolesnį kaimą, netoli Giedraitýnės, pas
Spurgius. Tai buvo labai nuošali sodyba, prastas namelis, jame gyveno vyras su
žmona ir žmonos dukterimi. Šeimininkė buvo ištekėjusi už antro vyro, pirmas
buvo miręs. Ji turėjo prie Pagirių didelį ūkį, tai čia jiems buvo ramiau. Naktį
atėjo partizanų būrys su vadu Danieliumi Vaiteliu. Jie buvo labai išvargę – lauke
smarkiai snigo. Pėdsakus užsnigs, galės kiek pailsėti. Tuoj jie sumigo, o aš ir
šeimininkė sėdėjome ant krosnies ir meldėmės. Kadangi D. Vaitelis buvo mano
tėvelių pažįstamas, jokių perspėjimų iš jo negavau. Kodėl tai rašau? Nepaprastai
liūdna istorija atsitiko vėliau su šemininke Spurgiene. Stribai surišo kojų pėdas
su virve, pririšo prie arklio ir jodinėjo po ganyklas, raistus, kurių ten buvo, kol
ją užmušė. Tai baisus žiaurumas. Ji palaidota Pagirių miestelio kapinėse.
Kovo mėnesį mane perspėjo, kad kažkas teiravosi, kur aš. Nieko nelaukusi
pasitraukiau į kitą valsčių. Laukiau rudens, kad galėčiau vėl įsidarbinti mokykloje.
Iš Panevėžio švietimo skyriaus gavau atleidimą, o rudenį įsidarbinau Žeimiÿ progimnazijoje. Čia teko 1946 m. organizuoti Seimo rinkimus. Teko važiuoti su stribais
skaityti paskaitos, teko matyti stribų nužudytus mūsų jaunus vyrus, sukrautus į
vežimus. Visą laiką jaučiau baimę dėl tėvų, gyvenančių kaime be dokumentų. Teko
ir gerų žmonių sutikti. Tai Adolfas Guogis, Kauno technikumo direktorius, kilęs
iš Meškùčių (Ukmergºs r.), jo brolis Stepas, Truskavõs klebonas Drumžlys. Padėjo
ir mano dėdė Pranas Sinkevičius iš Kurõnių kaimo, siuvėjas Grigas iš Runeikių
kaimo (Pagirio vls.). Jie padėjo išvengti Sibiro. O Adolfas Guogis 1946 m. davė
mano tėveliams vieno kambario su virtuvėle butą, kurį tuo laiku galima buvo
įvertinti milijonu. Taip tapome visateisiais gyventojais, gaudavome maisto kortelių.
Prisiregistruoti tame kambarėlyje galėjo beteisiai Lietuvos piliečiai ir gauti laikiną
pastogę. Vieną naktį nakvojo 14 žmonių. Mama išvirė kibirą bulvių. Tai buvo delikatesas su sovietine duona. Tokie buvo 1945–1946 m. Tėvelis įsidarbino Lietuvos
žemės ūkio akademijoje, gaudavo stipendijos dydžio atlyginimą, kurio užteko, nes
buvo uždirbta. 1946 m. rudenį gavau charakteristiką iš Žeimių valsčiaus vykdomojo
komiteto. Ramygala buvo išbraukta iš mano gyvenimo.
1946–1951 m. studijavau Lietuvos žemės ūkio
akademijoje. Gavau mokslinio agronomo diplomą.
1952–1954 m. dirbau Joniškºlio žemės ūkio technikume, Pagºgių mašinų ir traktorių stoties Agrochemijos
laboratorijos vedėja, Grūdų produktų valdyboje prie
LTSR Ministrų tarybos, Paruošų ministerijoje, Žemės
ūkio ministerijoje. Iš tikrųjų tai buvo tas pats darbas,
tik dėl reorganizacijos pavadinimai vis keitėsi. Dėl
didesnės pensijos 1973 m. perėjau dirbti į Geologijos
valdybą, o 1980 m. išėjau į pensiją.
Kadangi butas buvo valdiškas, valdžia galėjo
kur nori iškelti gyventoją. Taip atsitiko ir mano tėveliams. 1951 m. jie iš Kęstučio gatvės buvo iškelti
į Daukanto gatvę, prie pat Laisvės alėjos, kieme,
visai prie fontanų. Buvo kur pasivaikščioti, pasėdėti J. Zupkaitė ir jos vyras Jonas
Laisvės alėjoje ar muziejaus sodelyje. Prisimenu, kad Jakas. Iš asm. archyvo
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ramygaliečiai neaplenkdavo jų namų.
Visada atsirasdavo senų pažįstamų,
ypač sunkiais laikais, sovietiniais metais, prisiglausdavo ar pernakvodavo
daug žmonių, o gal tiesiog užeidavo
aplankyti ir pasikalbėti, papolitikuoti.
O po karo, tremčių į Sibirą laikais, areštuotiems ramygaliečiams galėjo paduoti
maisto – kalėjimas buvo Mickevičiaus
gatvėje, visai netoli. Buvo patogu lankyti areštuotus ramygaliečius.
Tėvelio svajonė buvo grįžti į Ramygalą, bet neteko... Mirė 1967 m., bū
damas 83 metų. Neteko jam grįžti į Ra
mygalą, pereiti žeme, kurią dirbo. Neteko
ir man... Žemės negrąžino. Pasakė, kad tai
„žalioji zona“. Kokia „žalioji zona“ – viduryje laukų? Pasirodo, jos reikėjo kolūkio specialistams. 1982 m. jie valdė kolūkį ir jį dalijo, kaip norėjo „buvusieji“.
Mama mirė 1984 m., sulaukusi 94
metų. Mano vyras mirė 2003 m. Visi mano mylimieji palaidoti Vilniuje, Karvì
J. Zupkaitės (Jakienės) tėvai Kaune. 1951 m.
liškių kapinėse.
Man visa tai prisiminus, sukako Iš asm. archyvo
90 metų...
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Adomas Čiplys – iš Ramygalos krašto
Margarita Mamontova (Čiplytė), Daumantas Čiplys

Mūsų tėvas Adomas Čiplys gimė netoli Ramô
galos esančiame Masiõkų kaime 1904 m. sausio 13 d.
Jis anksti neteko tėvo, irgi Adomo, praminto Stalioriumi.
Liko motina ir šeši vaikai: Marytė, Saliutė, Jonukas,
Adomėlis, Onutė ir Mykoliukas. Štai kaip jis rašė
savo atsiminimuose:
„... iš motinos pasakojimų ir šiokių tokių mano paties
prisiminimų skiautelių savo vaizduotėje sudėliojau tėvo
paveikslą. Aukšto ūgio, kiek pakumpęs, pilkai melsvomis
akimis, ilga nosim, po kuria karojo nusvirę rusvi, visada
šlapi ūsai. Pailgas jo veidas liesas ir sausas. Nuo ryto iki
vakaro rūko, o dažniausiai tik šiaip sau kyšojo atšalusi,
dvokianti, seilėmis varvanti pypkė...
<...> Rugpjūčio vidury, kai vėl apie mūsų namelį
trankėsi perkūnas, ant durų, patiestų ant medinių ožių,
gulėjo mano tėvas. Dar prieš savaitę buvęs linksmas,
draugiškas, pilnas sąmojo, humoro, logikos ir išminties...
Per patį darbymetį susirgo plaučių uždegimu, po savaitės
persiskyrė su šiuo pasauliu.“

Adomas Čiplys.
1936 m.
Iš asm. archyvo

Adomėliui tada buvo septyneri metai... Nuo pat vaikystės jį mokė ir grūdino
vargingas gyvenimas. Pasak prisiminimų, šeima turėjo keletą arų daržų ir keturis
hektarus pievų, laikė karvę, telyčią, arklį. Motina augino žąsis ir kasmet veždavo
į apskrities miestą parduoti. Nelengva buvo vaikystė, ne visada ir duonos turėjo
sočiai. Ūkelį paveldėjo vyresnysis brolis Jonas, nužudytas pokario metais.
Adomas nebuvo linkęs ūkininkauti, labiausiai troško mokytis. Savarankiškai
išmoko skaityti. Pradinę mokyklą pradėjo lankyti 1913 m., dar valdant Rusijos carui,
kurio portretą vėliau prisimindavo kabėjusį ant klasės sienos. Prasidėjus Pirmajam
pasauliniam karui, atėjo vokiečiai, o 1918 m. Lietuva tapo nepriklausoma valstybe.
Buvo įsteigta Ramygalos progimnazija. Tai buvo didelių pokyčių, sukrėtimų ir
vilčių laikai, neliko nuošalyje ir mokiniai. Adomas su draugais Antanu Račiūnu
ir Mykolu Kiškiu leido šapirografuotą laikraštėlį „Klajūnas“. Nebuvo ten jokios
politikos, tiesiog jaunatviška maištaujanti dvasia. Adomas šmaikščiai valdė žodį
ir gražiai piešė. To meto gimnazisčių prisiminimų albumėliuose ilgam pasiliko jo
pripieštų gamtos vaizdelių ir mokinių bei mokytojų šaržų.
Nepriklausomai Lietuvai reikėjo mokytojų, todėl didelis dėmesys buvo skiriamas
jų rengimui. Adomas Čiplys įstojo į Panevėžio mokytojų seminariją ir 1927 m. gavo
mokytojo teises. Mokydamasis suartėjo su kairiųjų pažiūrų moksleiviais ir pradėjo
dalyvauti nelegalioje jų veikloje. Kaip pats rašė, „buvau slaptos jaunimo organizacijos
narys. Pasižadėjimo motinai, kad kol baigsiu mokslą, į politiką nesivelsiu, neištesėjau“.
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Baigęs seminariją, buvo pašauk
tas atlikti karinės prievolės. Lankė
karo mokyklos aspirantų kursus, kur
buvo ruošiami atsargos karininkai. Bet
1928 m. buvo suimtas ir kariuomenės
teismo nuteistas šešerius metus kalėti.
Savo atsiminimuose rašė, kad buvo
kaltinamas
,,neviešu kurstymu, kad kareiviai peržengtų karinės tarnybos pareigas, taikant, be
to, ypatingąjį valstybės apsaugos įstatų
straipsnį... O konkrečiau, esą peikęs kareivių
maistą, ginklus ir aiškinęs, kodėl penkiais
centais pabrango pašto ženklai“.1
„Išėjęs iš kalėjimo 1935 m. Adomas Čiplys
kurį laiką gyveno Masiokuose, padėjo darbuotis kaimynui Albinui Kunskui, pelkėje,
apžėlusioje krūmais, sukūrusiam gražų parką, didelį sodą ir originalią sodybą. Ir kitur
dirbdavo pripuolamus darbus. O šeštadienio
ir sekmadienio vakarais nešdavosi knygų
paskaityti Masiokų jaunimui, ruošdavo su
jais vaidinimus, vakarėlius.“2

A. Čiplys (stovi kairėje) Masiokuose su motina
(sėdi dešinėje) ir dukra Margarita (sėdi centre).
Iš asm. archyvo

1937 m. gavo mokytojo darbą Mikališkių kaimo pradinėje mokykloje (tuo
metinėje Kėdãinių apskrityje). Ten susipažino su panašaus likimo mergina, būsima
žmona Viktorija Mirončikaite. Jos tėvas mirė, kai jai tebuvo dešimt metų. Motina
liko našlė su aštuoniomis dukterimis. Kaip vėliau pati pasakojo, „sėdžiu prie siuvamosios mašinos, žiūriu per langą – eina toks „frantas“, nutvieskė mintis – bus manasis“.
Susitiko mūsų tėvo aukštaitiškas polėkis, fantazija, nekantrumas ir vidurio Lietuvos
žmonėms būdingas mūsų mamos darbštumas, rūpestingumas, tvarkingumas. Bet
galutinai gyvenimas juos suvedė tik po keleto metų... Adomas, būdamas įsitiki
nęs laisvamanis, kategoriškai atsisakė tuoktis bažnyčioje. Pora susituokė Vilniuje
1940 m., kai Lietuvoje atsirado civilinės santuokos galimybė.
Mokytojauti Mikališkiuose A. Čipliui ilgai neteko. Tų pačių metų balandžio
mėnesį perkėlė dirbti į Raséinių apskrities Laplagių kaimą, o 1938 m. ir visai
atleido iš darbo. Įsidarbino sezoniniu melioracijos darbininku, bet vėl neilgam.
Išvyko į Kauną ir Kalinių globos draugijoje susirado kuratoriaus darbą. Jo parei
gos buvo lankyti grįžusius iš bausmės vietų nepilnamečius, padėti jiems susirasti
darbą, žodžiu, nukreipti į teisingą kelią.
Darbas sekėsi, bet, galimai dėl politinio 1 Čiplys A. Karo mokykloje, Tiesa, 1973 vasario 9,
nr. 35 (9129).
kalinio praeities, ir su šiuo darbu teko 2 M i k ė n i e n ė B . „Saulutės“ autorių prisiminus,
Tėvynė, 1984 sausio 14, nr. 7.
atsisveikinti.
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1939 m. Lietuvai atgavus Vil A. Čiplys – Mikališkių pradinės mokyklos
niaus kraštą, ten imta steigti lietuvišką mokytojas (1937 m.). Iš asm. archyvo
mokyklą, atsirado mokytojų poreikis.
A. Čiplys pradėjo vėl mokytojauti Pikutiškių kaime, trylika kilometrų nuo Vil
niaus, Ukmergºs pusėn. Nors mokiniai pradžioje nesuprato nė žodžio lietuviškai,
A. Čiplys greitai su jais suartėjo. Vaikai savo mokytoją mokė lenkų kalbos, jis
mokinius – lietuviškai. Neilgai trukus, mokykloje jau skambėjo „Pasėjau linelį“...
1940 m., Sovietų Sąjungai (SSRS) okupavus Lietuvą, A. Čiplys paskiriamas
Vilniaus miesto ir apskrities policijos (netrukus jį pervadinama milicija) viršininku.
Tačiau jau nuo 1940 m. rudens perėjo dirbti į Lietuvos TSR liaudies komisariatą
mokyklų valdybos inspektoriumi, o nuo 1941-ųjų gegužės – Švietimo darbuotojų
profsąjungos centro valdybos pirmininku.
1941 m. birželio 22 d. Vokietija užpuolė SSRS. Kaune pasilikti pavojinga.
Teko trauktis į Rusiją. Žmona Viktorija buvo išvykusi į Rõkiškį, iš kur prieš savaitę
buvo ištremta į Sibirą jos sesuo su vyru ir dviem mažomis dukrelėmis. Ryšio su
žmona nebuvo. Iš Kauno A. Čiplys išvyko drauge su kalėjimo bičiuliu Pijumi
Glovacku ir Salomėja Nėrimi, su jos sūneliu. Pakeliui Pijus žuvo nuo panikos
apimto sovietų karininko ginklo. Da÷gpilyje Adomas padėjo Salomėjai Nėriai su
vaiku įlipti į sausakimšą autobusą, o pats išėjo pėsčias į sunkią ir netikėtumų
pilną kelionę Rytų link.3 Atsidūrė Orenburgo (tada Čkalovas) srityje, kur įsidar
bino mokytoju vidurinėje mokykloje. Vėliau dirbo administracinį darbą, dalyvavo
organizuojant vaikų namus ir amatų mokyklas vaikams iš Lietuvos. Samaroje (tada
Kuibyševas) susirgo dėmėtąja šiltine... Negavo jokios žinios apie žmoną, likusią
Lietuvoje. Į gimtuosius Mikališkius grįžusi Viktorija taip pat nežinojo, kur vyras.
Ar jis gyvas? O tuo tarpu jau augo
dukra Margarita. Ją tėvas pamatė tik 3 Čiplys A. Ką lėmė likimo ragana... Literatūra ir
menas, 1970 m. liepos 4 d.
grįžęs į Lietuvą 1944 m.
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A. Čiplio 60-metis. Pirmoje eilėje sėdi Lietuvos TSR Aukščiausiosios
Tarybos Prezidiumo Pirmininkas Justas Paleckis (pirmas dešinėje),
Adomas Čiplys (centre) ir Prezidiumo nariai. Iš asm. archyvo

Šeima įsikūrė Vilniuje. Kurį laiką A. Čiplys dirbo Lietuvos TSR švietimo
liaudies komisariate Pradinių ir vidurinių mokyklų valdybos viršininku, taip pat
komisijos vokiškųjų fašistų padarytiems žiaurumams tirti sekretoriumi. 1946 m.
paskiriamas LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo kanceliarijos viršininku
(vėliau pareigos pervadintos reikalų valdytojas), juo dirbo iki išėjimo į pensiją 1971
metais. Vargų ir negandų laikotarpį ilgainiui pakeitė santykinė sovietinės nomen
klatūros gerovė. Pats patyręs skurdą ir daug neteisybės, stengėsi, kad jo šeima
šito išvengtų. Bet niekada materialinių dalykų nekėlė aukščiau už moralinius
principus. Žmonės jį mėgo ir gerbė. Jis pats buvo labai, kaip sakoma dabar, ko
munikabilus, rasdavo bendrą kalbą su įvairiausiais žmonėmis, nevengė pavaišinti
ir pats pasivaišinti stipresniu gėrimu. Dažni svečiai jo namuose būdavo istorikas
Juozas Jurginis, kompozitorius Antanas Račiūnas su šeimomis. Labai džiaugda
vosi galėdamas pasimatyti su giminėmis: ir pats aplankydavo, ir priimdavo savo
namuose. Visada kiek galėdamas padėdavo ištikus bėdai. Globojo ir padėjo baigti
aukštuosius mokslus grįžusioms iš tremties ir ten netekusioms tėvo mūsų pusse
serėms Gražinai ir Audronei.
Šalia tiesioginio savo darbo, A. Čiplys turėjo didžiulį troškimą rašyti. Jo
apybraižos, apsakymai, prisiminimai buvo spausdinami laikraščiuose. 1961 metais
buvo išleista jo apysaka „Lapalių mokytoja“, kurioje, remdamasis savo patyrimu,
pavaizdavo prieškario mokytojų gyvenimą. Liko dar daug rankraščių, taip ir
neišvydusių dienos šviesos.
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Vienu svarbiausių A. Čiplio gy
venimo darbų galima būtų laikyti ele
mentorių „Saulutė“, kurį jis parengė
drauge su Stasiu Pupeikiu. Pirmas lei
dimas išėjo 1945 m., paskutinis, 21-as,
pasirodė 1965 m. ir buvo kartojamas
iki 1972 m. 1958-ųjų pabaigoje 50 eg
zempliorių tiražu buvo išspausdinta šio
elementoriaus versija, pritaikyta aklųjų
mokyklos I–II klasei. Tai buvo pirmas
Lietuvoje leidinys, iliustruotas reljefi
nėmis iliustracijomis – jų buvo net
šešiasdešimt. Beveik trisdešimt metų
šimtai tūkstančių vaikų iš „Saulutės“
mokėsi skaityti ir rašyti, tarp jų ir jo
vaikai Margarita ir Daumantas. A. Či
plys labai rūpinosi jų išsimokslinimu,
tarsi sudėdamas į juos savo jaunystės
siekius. Džiaugėsi anūkais Andriumi,
Ieva, Justu. Jauniausios anūkės Marijos
jau nebuvo lemta pamatyti. Sulaukęs
septyniasdešimt vienų metų, pabaigęs A. Čiplys ir jo vaikaitis Andrius (dabar –
visus darbus, džiaugsmus ir vargus, dainininkas Andrius Mamontovas).
atgulė amžino poilsio Vilniaus Antå Iš asm. archyvo
kalnio kapinių smėlėtame šlaite.
Šį mūsų tėvo Adomo Čiplio gyvenimo aprašą parengėme remdamiesi skelb
tais ir neskelbtais jo paties prisiminimais, Ramygalos krašto patriotės Birutės Gri
tėnaitės-Mikėnienės surinkta medžiaga, žmonos Viktorijos Čiplienės pasakojimais
ir savo pačių atsiminimais.
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Keli štrichai kompozitoriaus
Antano Račiūno portretui
Tojana Račiūnaitė
Kompozitorius
Antanas Račiūnas
(1904–1984),
daugelio operų,
simfonijų, koncertų,
dainų autorius

Kompozitorius Antanas Račiūnas – vienas artimiausių ir brangiausių man
žmonių, esu jo anūkė, todėl liudyti objektyviai dar sunkiau. Tačiau radau pageltusių
rankraščių pluoštelį, kurie ir tapo pagrindine šio straipsnio medžiaga ir motyvu.
Svarbiausi – niekur neskelbti A. Račiūno laiškai Amerikoje gyvenusioms jo seserims, rašyti 1956–1980 m., adresuoti Eugenijai, Onai, Gražinai ir jų šeimynykščiams
Čikagoje. Prieš penketą metų A. Račiūno sesuo Eugenija Daugirdienė šiuos laiškus
parsiuntė atgal į Vilnių Antano vaikams. Laiškų iš viso – keturiasdešimt devyni.
Vienais laikotarpiais jie rašyti labai dažnai, kitais – rečiau, o 1962–1964 m. jų iš
viso nėra arba neišsaugoti. Laiškus A. Račiūnas rašė kartu su savo žmona Evelina,
kiekvienas atskirai po savo tekstu ant to paties lapo pasirašydavo. Dažniausiai
pradėdavo Antanas. Po frazės „Toliau parašys Evelina“, laišką tęsdavo žmona.
Kuo šie laiškai vertingi? Visų pirma, turint omenyje tuometinio laikotarpio Lietuvos situaciją ir ideologinę sistemą, daugelio žmonių gyvenamą dvigubą – „viešą“
ir „privatų“ – gyvenimą, šie artimiausiems žmonėms rašyti laiškai liudija tai,
kas išties rūpėjo, bet buvo „nesvarbu“, be to, apie tai „tarybinis“ kompozitorius
negalėjo pasakyti viešose ar viešai skelbtose kalbose.
Laiškuose rašoma apie asmeniškai aktualius dalykus: aguonų auginimą
Nemenčinės sode, sveikatos rūpesčius (sirgo diabetu), vaikus ir anūkus, dėkoja
už seserų siunčiamus siuntinius ir t. t. Tačiau nemažai kalbama ir apie muziką,
kuri sudarė pagrindinį A. Račiūno gyvenimo turinį, apie gimtąją Ramôgalą, kuri
liko kaip vienas svarbiausių jo jaunystės atminimų. Taip laiškuose unikaliai paliudijamas kūrybos procesas, jo refleksija, gyvenamoji aplinka, buities ir emocinio
gyvenimo detalės.
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Šiame straipsnyje, remdamasi minėtais laiškais, taip pat 1970 m. Danos Palionytės išleista knygele „Valanda su kompozitoriumi Antanu Račiūnu“1, pasistengsiu
atskleisti kai kuriuos A. Račiūno gyvenimo ir kūrybos bruožus, paryškinsiu mūsų
muzikos istorijoje gan blankiai nušviečiamą ir statiškai piešiamą kompozitoriaus
Antano Račiūno portretą.

Jausmai: Ramygala
„Labiausiai mane jaudina prisiminimai iš jaunystės laikų. <...> Taigi, kai prisimenu
gimtinės laukus, tą sodelį ir tą pievą tarp Ramygalos pelkių, tą varlių vienodą dunksėjimą ir tą anų laikų vargelį valstiečių ir viską viską, kuo gyveno jaunystėlė – toks
prisiminimas labai griaudus <...>.2
Laiškuose Čikagoje gyvenančios seserims A. Račiūnas ypatingą dėmesį skyrė
atsimenamai ir sapnuojamai „nesugrąžinamos jaunystės“ Ramygalai. Ramygala ir
jos apylinkės – tai kompozitoriaus ankstyvosios jaunystės laikų vieta, taip pat
brangi ir minėtos korespondencijos adresatėms.
1904 m. rugsėjo 4 d. A. Račiūnas išvydo pasaulį Užliaušių kaime, gausioje
Jono Račiūno ir Onos Stakauskaitės-Račiūnienės šeimoje, be jauniausiojo Antano,
užauginusioje Juozapą ir Leoną, taip pat keturias dukteris – Nastutę, Oną, Eugeniją ir Mykolę Gražiną. Jonas Račiūnas į Stakauskų Užliaušius atėjo užkuriomis.
Vėliau, kiek prasigyvenę, Račiūnai įsikūrė Lingeryje, apie 120 km nuo Kauno,
tarp Ramygalos ir Pånevėžio. Šeimoje užaugo septyni vaikai. Antanas baigė Ramygalos progimnaziją, vėliau Panevėžio gimnaziją, paskui mokėsi Kauno muzikos
mokykloje pas Juozą Gruodį.
1959 m. kovo 29 d. Velykų proga rašytame laiške A. Račiūnas prisiminė,
kaip iš Panevėžio gimnazijos sugrįždavo namo:
„Šiandien Velykos – margučių šventė. Jaunystėje (vaikystėje) mes tų švenčių labai laukdavome dėl to, kad mus paleisdavo (iš gimnazijos) atostogų dviem savaitėms. Svarbiausia – važiuoti pas tėvelius į kaimą, kai po ilgos
kelionės (tada automobilių nebuvo) vežimas
nuriedėdavo nuo kalniuko į tėviškę-gimtinę,
sodais apaugusią, kur pirmas pasitikdavo
Pupcikas-Vilkas meiliai lodamas, švelnus
tėviškės vėjelis pabučiuodavo ir t. t.“3
Mokydamasis Panevėžyje Antanas gyveno klebonijoje, pas dėdę, kunigą Juozapą Stakauską4. Ten pradėjo groti
tetos Salomėjos Stakauskaitės5 pianinu.
„Teta, matydama, kad aš vis dar sukuosi
apie instrumentą, pamokė mane groti juo-

1

2

3

4

5

Palionytė D., Valanda su kompozitoriumi Antanu
Račiūnu, Vilnius, 1970. Ši dienoraščio formos, suausta
iš pokalbių biografija iki šiol yra bene išsamiausia
publikacija apie kompozitorių, teikianti vertingos
ir autentiškos informacijos apie jo vaikystę, studijų
metus Paryžiuje, kūrybos principus ir pan.
A. Račiūno ir E. Račiūnienės 1958 03 10 laiškas
Antano seserims, Račiūnų šeimos archyvas, (toliau –
RŠA), nr. 16.
A. Račiūno ir E. Račiūnienės 1959 03 29 laiškas
Antano seserims, RŠA, nr. 19.
Juozapas Stakauskas (1871–1944), baigęs Peterburgo
dvasinę akademiją, nuo 1909 m. buvo paskirtas
Panevėžio klebonu. Plačiau žr. Dlugauskaitė N.
Kunigai Juozapas bei Pranciškus Stakauskai ir jų
seserys, XXI amžius, nr. 72 (1 176), 2003 m. rugsėjo
19 d.
Salomėja Stakauskaitė (1890–1971), gyvendama pas
brolį Panevėžyje, slapta dirbo pedagoginį darbą,
Juozui Stakauskui įkūrus Panevėžio „Saulės“ gimnaziją, joje mokytojavo ir jai vadovavo. 1920–1922 m.
Steigiamojo Seimo atstovė. Plačiau žr. Dlugauskaitė N., op. cit.
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dais klavišais populiariausią polką, jos vadinamą „kotletu“, paaiškino gamą, atsivertusi
giesmyną, parodė, kaip reikia skambinti iš natų“.6
Pas dėdę klebonijoje Račiūnų vaikai susidūrė ir su poetu Maironiu, kuris
su J. Stakausku mokėsi Peterburge ir kilus karui metus pas jį gyveno.
„Prisimenu ir pasakas, kurias mums yra sekęs Maironis; <...> [jis] gyveno klebonijos
svečių kambaryje ir dažnai su namiškiais lošdavo kortomis „kunkeną“, o kartais vakarais
nevengdavo ir su mumis padraugauti. Tada jis sekdavo baisias ir nepaprastai įdomias
pasakas. Klausydavomės išsižioję, o paskui gerokai įsibaiminę net rakto skylutę vata užsikimšdavome: kad koks vaidinuoklis neįlįstų“.7
Trys Račiūno seserys: Ona, Augutė ir Mykolė Gražina – prieš karą paliko
Lietuvą ir išvyko į Ameriką. Vyriausiasis brolis Juozapas, gydytojas, pačioje karo
pabaigoje, važiuodamas vežimu per mišką pas gimdyvę, pakliuvo ant minos ir
žuvo, o brolis Leonas rusų valdžios buvo nuteistas kalėti lageryje, vėliau ištremtas
į Sibirą, tik po penkiolikos metų grįžo Kaunan.8 A. Račiūnas atsisakė emigruoti iš
Lietuvos ir, nepaisant čia patirtų sunkumų, suvaržymų, džiaugėsi likęs „namie“
ir labai išgyveno dėl seserų atskirties:
„Argi ne griaudu gyventi be lietuviškų lakštingalų, vieversėlių ir žalių miškelių? O didinga
Čikaga, kad ir milijonierių miestas, bet vis tiek jums – tiktai pamotėlė-raganėlė... Aš gyvendamas savame krašte nuo pat kūdikystės ir tai beveik kasnakt sapnuoju Lingerį. Užmerkiu
akis ir matau puikiausius sodus, liepų alėją, lygias gražias pelkėtas pievas ir upelį.“9
Kitame laiške vėlgi rašoma:
„Man niekur nebuvo taip gražu ir miela širdžiai kaip Onytės ir Augutės gimtinėje (Lingeryje). Dažnai sapnuoju. Prie kanalo karosus gaudau arba į aukščiausią Čėsnę (trešnę)
įlipęs geltonas uogas valgau, valgau ir negaliu prisivalgyti... pabundu, o burnoje kartu
ir tik liūdesys širdį suspaudžia, kad taip prabėgo jaunystė, nė pėdsako neliko“.10
Nostalgiška ankstyvosios jaunystės atmintis – tai Ramygalos apylinkių
gamtovaizdis. Vis minima Ramygalos
pelkėta pieva, upelis, Lingerio liepų
alėja, sodas. A. Račiūno atsimenamas
tėviškės peizažas lyriniu ir kiek apibendrintu, idealizuotu pobūdžiu artimas
Justino Vienožinskio, Adomo Galdiko,
Viktoro Vizgirdos tapybos drobėms:
panašios mielos bakūžės tarp vešlių
medžių, vinguriuojančių keliukų.
Čia svarbi ne tik pati gamta, bet
ir požiūris į ją, pats santykis, jausmas,

Palionytė D., Valanda su kompozitoriumi Antanu
Račiūnu, 1970, p. 11–12.
7
Ten pat, p. 9.
8
Leonas Račiūnas (1903–1981), Lietuvos Nepriklausomybės kovų savanoris, karininkas. 1941 01 03
enkavėdistų suimtas ir karo tribunolo nuteistas 8 m.
lagerio ir 4 metų tremties. Vėliau už antisovietinę
agitaciją dar kartą nuteistas 10 metų. 1956 m. grįžo
į Lietuvą. Gyveno ir dirbo Kaune. Mirė 1981 m.
Apdovanotas Vyčio kryžiaus V laipsnio ordinu
(1921), Savanorių (1931) ir Latvijos išvadavimo karo
dešimtmečio (1929) medaliais.
9
A. Račiūno ir E. Račiūnienės 1965 m. laiškas Antano
seserims, RŠA, nr. 28.
10
A. Račiūno ir E. Račiūnienės 1974 08 08 laiškas
Antano seserims, RŠA, nr. 41.
6
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kuris suteikia tam tikrą koloritą, tam tikrą visa apimantį virpesį. Šios kelios
laiškų citatos liudija romantinio pobūdžio asmenybės santykį su gamta, kuriame
tolimas tėviškės peizažas tarsi nušviečiamas ir perkeičiamas vaizduotės spalvų,
jų judėjimo. Tai regimas atminties atspindyje peizažas, todėl nėra tikslus, veikiau
apibendrintas, paklusęs regėtojo būsenai ir jos transformuotas, kai ką išryškinus,
o kai ką – nutylėjus... Ramygalos apylinkės ne tik atsimenamos, jos sapnuojasi,
reiškiasi kaip vidinė dvasinė savastis. Fiziškai prarasta dvasinė tikrovė, kurios
regėjimas, girdėjimas ir jutimas („vėjelis padvelkia“) beveik visada lydimas graudulio. Graudulio, nes visa tai prarasta, nesugrąžinama. Tačiau gal tas praradimas
ir padaro tą tėviškės gamtovaizdį ypač jaudinantį ir gražų, gražiu iki ašarų...

Svajonės ir tikrovė:
neišgirstų operų paraštėse
1936 m. įvyko pirmosios A. Račiūno operos „Trys talismanai“ premjera. Opera buvo sukurta pagal Kazio Inčiūros libretą lietuvių liaudies pasakos
motyvais su garsiomis Liudo Truikio
dekoracijomis. Autorius prisimena:
,,Tris talismanus“ transliavo radijas, taigi
gavau visą pluoštą laiškų ir telegramų.
Laikau rankose „Klajūno“ laikų bendražygio M. Kiškio laišką: „Negaliu išreikšti,
kokį įspūdį sukėlė opera. Išgirdau ten ir
Ramygalos varpų skambėjimą, Lingerio sode
kukuojančią gegutę, paprūdės lakštingalas,
Baltiškės kurklius, Masiokų šienapjūtės sutartines, liepų alėjų šlamėjimą, žodžiu, visa
tai, ką mes išgyvenome anais palaimintais
laikais, kurie, deja, nebegrįš...“ Mielasis
Mykolas! Kaip tiksliai pajuto jis operos muzikos vidaus alsavimą. Juk rašiau su meile
ir sudėjau į ją viską, kas buvo brangu, kas
iš vaikystės skambėjo, gaudė, dainavo...“11
A. Račiūnas, pirmosios operos „Trys talismanai“

1940 m., gyvendamas brolio Leono Vyt¸nų dvare (prie Kauno), A. Račiūnas parašė antrąją operą „Gintaro
krantas“, kuri, prasidėjus karui, taip
ir liko nepastatyta. 1952 m. valdžiai
užsakius buvo sukurta „Marytė“ pagal
A. Venclovos, J. Gustaičio ir P. Keidošiaus libretą. Kompozitorius ją laikė
antrąja savo opera.12 „Marytė“ buvo

autorius. 1936 m. Iš Danutės DovydėnaitėsEinikienės archyvo
Palionytė D. Valanda su kompozitoriumi Antanu
Račiūnu, Vilnius, 1970, p. 33–34.
12
„Mintyse formuojasi Marytės muzikinio paveikslo kontūras. Tikiu, kad šį sumanymą įgyvendinsiu. Tai bus
antroji mano opera. Antroji todėl, kad „Gintaro krantas“
taip ir liko „mirusi siela“: ją ruošėsi statyti Šiauliuose,
tačiau karo metais kartu su teatru sudegė jos partitūra
ir kita medžiaga.“ (Palionytė D. Min. veik., p. 55.)
11
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pastatyta 1952 m., o nuo 1956 m. iki 1961 m. rašytuose laiškuose kalbama apie
naujas operų temas, jų libretus ir kitus paruošiamuosius darbus, nors nė viena
iš jų taip ir nebuvo sukurta. Keletas 1956–1957 m. laiškų ištraukų, atspindinčių
naujos operos kūrimo pradžią:
„Dabar tvarkau medžiagą naujai operai „Skirgaila“: prie to darbo įsijungę rašytojai Liobytė
ir Inčiūra. Jeigu gerai seksis, tai už poros ar trejų metų tam kūriniui įdiegsiu gyvybę.
Tada tai jau tikrai pakviesime jus atvažiuoti į premjerą.“13
„<...> Šiuo metu skaitau istoriją <...> dėl to, kad labiau susigyvenčiau su naujos istorinės operos (,,Skirgaila“) herojais. Libretą jau rašo K. Inčiūra. Planas jau padarytas. Bus
opera 4 veiksmų, 7 paveikslų. Tą planą dar apsvarstysime Kompozitorių sąjungoje. Prieš
mėnesį parašiau simfoninę poemą „Platelių ežero paslaptis“ pagal A. Vienuolio padavimą
<...> Veikalas parašytas orkestrui (be žodžių), dar nebuvo atliktas.“16
„<...> Dabar aš vis dar dirbu su savo libretistais dėl naujos operos sukūrimo. Sunki
tema dėl to, kad pats Skirgaila neaiškus – teigiamas ar neigiamas?“15
„<...> Sunkiai kuriasi mano naujoji opera. Sudarėme planą iš 6 paveikslų. Libretistas
pradėjo tekstą rašyti, bet vis dar nesame patenkinti pačiu tekstu, dar norime labiau išryškinti charakteristiką paties valdovo Skirgailos.“16
Greta „Skirgailos“, tų pačių metų laiškuose rašoma ir apie galimą operą
Barboros Radvilaitės tema. 1957 m. sausio mėnesio laiške minima idėja rašyti operą
pagal V. Krėvės veikalą „Platelių ežero paslaptis“, o 1958 m. sausį vėlei kalbama
apie Barboros Radvilaitės libretą, kuriam medžiagos sesės atsiuntė iš užjūrio:
„Brangioji Eugenija,
šiandien rytą gavau laišką nr. 2 su gražiomis gėlytėmis, kuriame radau „Gulbės giesmę“
J. Griniaus (7 paveikslų Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės drama). Toje dramoje
net 23 veikėjai. Tame laiške radau 3 dalis bei pirmuosius paveikslus to veikalo – Našlių
dalia, Slaptos vestuvės ir Slapta žmona. Galbūt bus galima panaudoti tą medžiagą ir
mūsų rašomam libretui, tuo labiau kad mūsų libreto scenarijus neturi aštresnių intrigų
bei konfliktų: dėl tos priežasties aš delsiu, t. y. nepradedu muzikos rašyti. Gyvenime geras
operos libretas nusveria beveik visą operą. Kas iš to, kad gera ir labai melodinga muzika
liejasi į žiūrovų salę, bet jeigu tuo metu
scenoje nėra dramaturgijos, kitaip sakant,
13
A. Račiūno ir E. Račiūnienės 1956 11 21 laiškas
scenos herojai statiški, neveiklūs ir šalti,
Antano seserims, RŠA, nr. 4.
17
14
be jokių išgyvenimų ir emocijų? <...>“
A. Račiūno ir E. Račiūnienės 1956 11 26 laiškas
Greičiausiai vienos ar kitos operos libreto kūrybiniai klausimai būtų
išsisprendę, tačiau šį delsimą nulėmė
ir kiti dalykai. Evelina Račiūnienė savo

Antano seserims;
A. Račiūno ir E.
Antano seserims,
16
A. Račiūno ir E.
Antano seserims,
17
A. Račiūno ir E.
Antano seserims;
15

RŠA, nr. 5.
Račiūnienės 1957 02 27 laiškas
RŠA, nr. 7.
Račiūnienės 1957 03 13 laiškas
RŠA, nr. 8.
Račiūnienės 1958 01 30 laiškas
RŠA, nr. 14.
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1985 m. atsiminimų rankraštyje teigia, kad nei „Skirgailos“, nei „Barboros Radvilaitės“ operai kurti nebuvo gautas būtinas leidimas iš valdžios, nes rašant
operą visgi norėjosi, kad veikalas būtų pastatytas, pamatytas ir išgirstas... Anot
E. Račiūnienės, kai Antanas jau operų rašymui buvo tašką padėjęs, atėjo pas jį
Jonas Mackonis, dailininkas, pradėjęs libretus rašyti, ir pasiūlė istorinės asmenybės – XVII a. ekskunigo, ateisto Kazimiero Lyščinskio temą18. Antanas abejingai
pasakė: „Rašyk, pamatysim, netikiu...“ J. Mackonis greitai atnešė libretą, Antanas
paskaitė ir pasakė: „Man reikia daugiau dramatizmo, emocionalių tekstų arijoms,
duetui ir chorui“, Jonas atsakė: „Bus!“ Parašytą libretą į ministeriją „palaiminimui“ nunešė vienas libretistas – ir greit gavo leidimą. Aš Antano paklausiau:
„Ką pasakys Tavo plačioji giminė?“ Antanas atsakė: „Aš esu tik muzikos meistraskalvis, ką duoda, tą dirbu.“19 Garsaus kunigo Juozapo Stakausko sūnėnui, ne tik
gyvenusiam klebonijoje, bet ir vargonuodavusiam bažnyčioje, kartais dėdei patarnaudavusiam per Mišias, turėjo būti nelengva imtis tokios temos, juolab kad
jis pats, kaip tvirtina Evelina, nebuvo ateistas. Gal tuo galima būtų paaiškinti
ir nutrūkusį A. Račiūno ir jo giliai tikinčių seserų susirašinėjimą 1962–1964 m.?
Tačiau pasirodžius operai 1965 m. atgyja šiltas ir kupinas meilės, tik dar šiek
tiek įtemptas dėl naujosios operos turinio, laiškų pokalbis. Štai viename tais
metais rašytų laiškų Antanas taip rašo:
„Vakar gavome Jūsų įdomų laišką, kuriame buvo iš laikraščio iškarpa apie mano naują operą. Evelina per telefoną perskaitė Adomui Čipliui tą jo parašytą straipsnelį. Aš
norėčiau plačiau Jums paaiškinti apie tos operos libretą. Rašytojai niekur ir niekada
beveik nerašė libretų, jie tik leisdavo iš savo veikalų paimti siužetą – „išspausti sunką“.
Kazimiero Lyščinskio („Saulės miesto“) operos libretistas yra dailininkas Jonas MackonisMackevičius. Jis yra parašęs operetei libretą, operai „Pilėnai“ [libretą], dramą „Ulijona“
ir kt. Ilgai sėdėjome prie libreto (daugiau kaip metus), nepradėjau rašyti muzikos, kol
pats siužetas ir tekstas nejaudino manęs. Tuomet pradedu rašyti, metu į šalį dar pasitaikančias deklaracijas, stebiu gyvų žmonių emocijas, dramaturginę įtampą, konfliktą ir kt.
Toje operoje, anot Čiplio, dalyvauja vyskupai, kunigai ir moterys. Aš norėčiau papildyti,
kad ten dalyvauja vienas vyskupas, išdavikas Bžoska, studentai, miesčionys, baudžiauninkai ir kt. Nevengiau kai kur vardan meninės tiesos nutolti nuo istorinės chronologijos.
K. Lyščinskis 1688 m. kovo 30 d. kartu su savo raštais buvo sudegintas ant laužo21,
tačiau jo idėjos-svajonės stebina ir jaudina mus dar ir šiandieną. Tetulytėms į Panevėžį
rašiau apie tos operos turinį, Nastutė labai nenustebo, ji tik džiaugėsi (per laišką), kad
dabar tokių įvykių nebebūna.“22
„<...> Pirmiausia atsakysiu į Jūsų klausimą – kaip eina opera? Nuo š. m. kovo
mėn. 13 dienos praėjo 7 kartus Vilniuje,
Kaune 2 kartus. Dar ligi šiolei ėjo su
anšlagu (opera skambėjo, kai buvo pilnos
salės). Kaip jinai eis ateityje – pats Dievas
parodys. <...> Gal dėl to turi pasisekimą,
kad istorinė-romantinė, kad apie tikrą at-

Račiūnienė E. Mano Antanas, rankraštis, RŠA,
p. 7.
19
Ten pat.
20
Mažai tikėtina, kad būtent 1962–1964 m. rašyti
laiškai neišliko.
21
Iš tiesų tik raštai buvo sudeginti, o pats nubaustas
mirties bausme nukertant galvą.
22
A. Račiūno ir E. Račiūnienės 1965 [be datos] laiškas
Antano seserims, RŠA, nr. 27.
18

1382

RAMYGALOS KRAŠTO ŽMONĖS

sitikimą su K. Lyščinskiu. <...> „Saulės miestas“ turi pamušalą ateistinį, bet ne daugiau
kaip opera „Toska“, „Don Karlos“ ir kt. O davatkos galvoja, kad aš griaunu dabartinę
bažnyčią ir kad aš su jomis nebepasimatysiu ten, aukštai danguje. Nereikia būti egoistu – gerai bus taip, kaip bus.“23
A. Račiūnas, po „Trijų talismanų“ beveik tris dešimtmečius intensyviai
kurdamas įvairaus žanro muziką, labai ilgėjosi operos rašymo kaip didžiausio
kūrybinio iššūkio, kaip didingo plačios ir įvairialypės medžiagos suvaldymo reikalaujančio žanro. Todėl tarsi „nuleistą“ „Saulės miestą“ jis visgi kūrė nuoširdžiai
atsidavęs, su užsidegimu, premjeros išvakarėse jautėsi laimingas. Su 1965-aisiais
pasirodžiusiu „Saulės miestu“ – trečiąja ir paskutine opera – tarsi pasibaigė dar
vienas kompozitoriaus gyvenimo etapas: artėja šešiasdešimtmetis, nemažai nugyventa ir nuveikta, tad galima atsigręžti atgal ir, viską apmąstant, brėžti lakonišką
savo biografijos schemą:
„Mano gyvenime įvyko 3 didelės nelaimės ir 3 didelės laimės... Pirmoji nelaimė – gimiau
Japonijos–Rusijos karo metu. Antroji nelaimė – vaikystę mano graužė 1914 m. karas.
Trečioji nelaimė – subrendimo amžių drebino Antrasis pasaulinis karas.
Laimingiausi mano gyvenimo momentai irgi trys:
1936 m. po pirmosios operos „Trys talismanai“ premjeros24;
„3 metai Prancūzijoje (linksmos ir įdomios studijos) <...>25.
Dabar – išvakarės premjeros 3-iosios operos „Saulės miestas“, išvakarės 60-ties metų
jubiliejaus ir gal svarbiausio gyvenimo momento, kad šiais metais rugpjūčio 13 d. –
sidabrinės vestuvės. 1940 m. tuokiausi su Evelina geležiniais žiedeliais. Remigijus26
juos nukalė pas žydelį Laisvės alėjoje, tada visai neturėjome pinigų auksiniams ir t. t.
Taigi savo autobiografiją parašiau
žodžiais, o rytoj tas pačias 3 nelaimes ir 23 A. Račiūno ir E. Račiūnienės 1965 04 24 laiškas
3 laimes pradėsiu ne žodžiais rašyti, bet 24 Antano seserims, RŠA; nr. 31.
„Trys talismanai“ buvo sutikti labai šiltai 1936 m.
natomis. Pradėsiu rašyti 6-ą simfoniją,
„Lietuvos žiniose“ Valstybės teatro direktorius
T. Pavlovskis teigė, jog operos muzika ypatingai
kurią ir pavadinsiu pagal jos turinį: „Mano
nuoširdi, o [Račiūnas] „nesistengia pasirodyti nei
autobiografija“ (simfonija Domestica). Gal
modernistu, nei konservatoriumi. Jis iš viso nenorėjo
kuo nors rodytis ir rašė taip, kaip rašėsi, kaip sieloje
išeis 3 arba 4 dalių. Dar nežinau, kaip
skambėjo“ (cit. iš: Dana Palionytė D. Valanda su
27
pavyks muzikines mintis išdėstyti“ .
kompozitoriumi Antanu Račiūnu, Vilnius, 1970, p. 32).

Muzikinės mintys
Kiek atsimenu, A. Račiūnas dažnai teisindavosi dėl „tarybinių“ savo
kūrinių dedikacijų, kuriomis jis „vadavo“ savo artimuosius, sakydamas:
reikėjo „perkūnsargio“28, ir šia prasme
ideologinis melavimas (kadangi pats
niekada nebuvo komunistas, niekuomet
netikėjo komunizmo idėjomis ir giliai

1936–1939 m. A. Račiūnas studijavo kompoziciją
Prancūzijoje Ecole Normale de la Musique de
Paris. Pagrindinė dėstytoja buvo prof. Boulanger.
Paryžiuje lankė koncertus, žavėjosi A. Šionbergo,
A. Verbeno, F. Pulenko kūriniais, pats koncertavo
kaip pianistas ir akompaniatorius. 1937 m. lankėsi
Italijoje ir Austrijoje (Zubrickas B. Lietuvių kompozitoriai. Enciklopedinis žinynas, Vilnius, 2004, p. 324).
26
Remigijus Valaitis – Antano sesers Gražinos Mykolės
vyras.
27
A. Račiūno ir E. Račiūnienės 1965 m. [be datos]
laiškas Antano seserims, RŠA; nr. 28.
28
Leonas Račiūnas iš tremties grįžo aštuoneriais metais
anksčiau.
25
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nekentė sovietinės okupacijos) buvo grįstas artimųjų meile ir meile gyvenimui
savo Tėvynėje. O gyvenimas Tėvynėje, nors išoriškai ramus ir stabilus, buvo persmelktas kompromisų: buvimo ir atrodymo, galvojimo ir sakymo skirtumų... Gal
dėl to A. Račiūnas buvo pamėgęs simfonijos žanrą, kuriame filosofinę ar poetinę
mintį galėjo reikšti abstrakčia muzikine forma29. 1960 m. laiške rašoma:
„Vakar (27 d.) buvo atlikta mano Ketvirtoji simfonija. Publika priėmė (atrodo man) labai
gerai. Aš Tau į šį laiškelį įdedu programos iškarpą. Prieš kelias dienas aš buvau tiesiog
ligonis, kaip reaguos plačioji visuomenė ir muzikantai-kompozitoriai. Man tas vakarykštis
koncertas davė impulsą rašyti Penktąją simfoniją. Po koncerto pas mane buvo kukli vakarienė. Dalyvavo Leonas ir Teresė30, gyd. Ryškus su žmona, kompozitorius Vainiūnas su
žmona ir kt. Dabar jaučiuosi kaip po gimdymo. Ačiū Dievui, orkestras grojo neblogai,
ir aš esu patenkintas prof. Dvariono dirigavimu.“31
Kitame laiške rašoma apie 7-osios simfonijos atlikimą ir 8-osios kūrimo pradžią:
„Prieš mėnesį Kompozitorių sąjungoje buvo atlikta mano 7-oji simfonija (parašyta 1969 m.)
ir Šekspyro tekstu sonetas chorui su vargonais. Idėja to kūrinio, kad laikas mūsų priešas,
viską griauna, nėra tokios jėgos, kad jį (laiką) sulaikytų...
Šiandien pradėjau judinti savo fantaziją dėl 8-osios simfonijos sukūrimo. „Planetos
monologas“ – geras filosofinis Drilingos kūrinys, bet simfonijai gal per maža teksto –
nebus solistų, o tik mišrus choras. Gal susiformuos simfoninė vokalinė poema? Irgi
neblogai. Be pretenzijų – į viršūnes.“32
1979–1980 m. laiškuose atspindimas 10-osios simfonijos rašymo emocinis
kontekstas:
„Mieli giminaičiai, Brangiosios Sesutės,
seniai berašiau. O laikas mūsų priešas – nėra tokios jėgos, kad jį būtų galima sustabdyti
nors vienai sekundei. Aš esu parašęs tokia tema (Šekspyro sonetas) dainą su vargonais.
O senatvė eina ir eina. Nors ta senatvė irgi graži ir maloni taip, kaip ir ruduo, kvepiantis
krintančiais lapais ir grybais... Bet kai už lango skamba dalgis (giltinė), o prie durų stovi
morai... tai kaip besakytum – vis tiek nebėra jaunatviškos jėgos ir džiaugsmo, ir laimės...
Mes visi (ačiū Dievui) dar krutam ir nereikia dejuoti. Žiema labai graži. Daug sniego.
Jeigu sodelis neiššals, tai bus malonu pavasarį pabūti ir atsigauti po žiemos šalčių. <...>
Dabar rašau koncertą fortepijonui ir
renku medžiagą 10-ajai simfonijai. O jėgos 29 Pirmąją simfoniją buvo sukūręs dar 1933 m., antrąją – 1938 m., o trečiąją – 1951 m. (žr. Zubricvis tik silpsta. Natūralu.“33
kas B., min. veik., p. 325).
Tai minėtas Antano Račiūno brolis Leonas Račiūnas
su žmona Terese Račiūniene-Vėbraite.
31
A. Račiūno ir E. Račiūnienės 1960 m. [be datos]
laiško fragmentas Antano seserims, RŠA, nr. 21.
32
A. Račiūno ir E. Račiūnienės 1970 m. [be datos]
laiškas Antano seserims, RŠA, nr. 35.
33
A. Račiūno ir E. Račiūnienės 1979 01 26 laiškas
Antano seserims, RŠA; nr. 48.
30

1979 m. sausį fiksuota, kad renkama „medžiaga“ simfonijai, o 1980 m.
liepą jau su nerimu užsimenama apie
jos premjerą:
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„Aš labai pasiilgau Jūsų. Matau (kaip šiandien) Jūsų veidus. Myliu. Dabar parašysiu
apie save smulkmenas: paišelių [pieštukų] dar turiu – su jais parašiau 10-ąją simfoniją.
Evelina visiems giriasi, kad Antanas parašė simfoniją. Dar pažiūrėsime, kas iš to išeis,
kai įvyks jos premjera?“34
Patyręs, be daugybės kitų instrumentinių kūrinių, jau dešimt simfonijų
parašęs kompozitorius dar jaudinasi dėl savo kūrinio? Taip, atrodo, kad jis jaudindavosi prieš kiekvieną savo kūrinio atlikimą, net kai transliuodavo jau atliktus kūrinius per radiją.35 Tačiau jaudulys jo kūrybiniame gyvenime dažniausiai
pasiteisindavo, panašiai kaip ir 1926 m. Kauno miesto rotušės Baltosios gulbės
salėje, kai pats fortepijonu atliko savo pirmąją rimtą pjesę „Mirtis ir jaunystė“,
apie kurią vėliau rašė:
„Gal triukšmo čia kiek daugoka, bet užtat L. Betchoveno herojiškais Es-dur‘as, ir kokia
gili prasmė! O svarbiausia, aš į tą muziką įpyniau paprastą mūsų žmonių dainą, kurią
bėgiodamas Lingery ne kartą buvau girdėjęs – „Lakštingalėli, mielas paukšteli!“ Man ta
daina tokia brangi širdžiai, jos klausantis ar pačiam grojant (net ir šiandien koncerte),
prieš akis išnyra nuostabiausi gimtųjų apylinkių vaizdai, padvelkia tėviškės laukų žolynais
ir tarsi sugrįžta laimingos vaikystės akimirkos.“36

Post. scriptum: žvilgsnis
į kompozitoriaus darbo kambarį
Pora 1965 m. laiškų liudija kraustymosi iš tuometinės Lenino (dabar – Lukiškių) aikštės į naują butą Žvėryne periodą:
„Mes šį ketvirtadienį kraustysimės. Mes paliekame savo gerą butą vien dėl to, kad čia
daug triukšmo, sunkvežimių bildėjimo.37
<...> Jau persikraustėme į naują butą (Žvėrynas, Birutės gatvė 9/33, bt. 2). Po
langais kelios pušys auga, o toliau kaip iš dainos: „Štai bėga Vilija smagiai, žiedų vainikai ant krantų ir visas kraštas žieduose...“38
„Kompozitorių miestelis“ Žvėryne, pastatytas 1959–1960 m. pagal Vytauto
Edmundo Čekanausko projektą, išsiskyrė tarp Vilniaus gyvenamųjų rajonų kameriškumu, jaukumu ir modernumu. Dviaukščiuose kotedžų tipo butuose apsigyveno kompozitorių šeimos. Buto antrame aukšte buvo numatytas kompozitoriaus
darbo kambarys – pats erdviausias, su dviem didžiuliais langais, „žvelgiančiais“
priešpriešais į rytus ir į vakarus.
Kambarys kvepėjo mediena, ja
me, arčiau rytinio lango, puikavosi ka 34 A. Račiūno ir E. Račiūnienės 1980 07 20 laiškas
binetinis fortepijonas, pirktas tuoj po
Antano seserims, RŠA, nr. 49.
35
Laiškuose
irgi pažymėdavo savo kūrinių transliacijas.
vestuvių su Evelina 1940 m. Jis užė- 36
Palionytė D. Valanda su kompozitoriumi Antanu
mė trečdalį šviesaus, bet naujoviškai
Račiūnu, Vilnius, 1970, p. 6–7.
įrengto žemokų lubų kambario. Tame 37 A. Račiūno ir E. Račiūnienės 1965 01 26 laiškas
Antano seserims, RŠA, nr. 29
kambaryje atmenu gan stiprų vaškuoto 38 A. Račiūno ir E. Račiūnienės [1965] 01 31 laiškas
Antano seserims, RŠA, nr. 30
parketo kvapą: močiutė visus namus
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Kompozitorius
A. Račiūnas ir
jo anūkė Tojana
Račiūnaitė.
Iš asm. archyvo

ir ypač šį kambarį kasdien kruopščiai tvarkydavo, visus stiklinius ir veidrodinius
paviršius valydama melsvu denatūruotu spiritu, o medinius blizgindama terpentino vašku.
Račiūnas nemėgo rašomųjų stalų, jis dirbdavo sėdėdamas prie fortepijono
arba prie saloninio pietų stalo, kuris šiame kambaryje buvo virtęs rašomuoju.
Metalinėje lėkštėje sudėti kruopščiai nudrožti minkšti 3M pieštukai (jo vadinami
paišeliai), būtinai vienas raudonas, kelios rašomų natų krūvelės ir nemažo formato
naujo penklinių popieriaus. Labai mėgau vaikystėje į tą kambarį įeiti, ypač kai
girdėdavau ten senelį skambinant. Užlipus laiptais, pamenu ties savo akimis baltas
lygias duris ir rankeną, kurią paspaudus atsiverdavo margas ir be galo įdomus
„darbo“ arba „didžiojo“ kambario pasaulis. Be minėtojo darbo stalo, kambaryje
buvo mano pamėgtas „kavos stalelis“ su 60-ųjų mados įstrižomis kojelėmis ir
lakuoto medžio viršumi nusklembtais kampais. Būtent prie jo mane sodindavo
piešti. Tačiau ilgai netrukus vis bėgdavau prie fortepijono rodydama, ką nupiešiau.
Kai tik prieidavau, senelis atsitraukdavo nuo savo muzikos „dėlionių“ apžiūrėti
piešinių, užrašydavo jų pavadinimus (dažniausiai pavaizduotų princesių vardus,
kilmę ir pan.) ir aštriuoju šveicarišku peiliuku padroždavo pieštukus, kad galėčiau toliau gražiai ir švelniai „plonomis linijomis“ piešti. Visada tame kambaryje
jaučiausi laukiama viešnia, kuria džiaugiasi, o svarbiausia domisi, kas gi išėjo
tame popieriaus lape, toje fantazijų ir svajonių erdvėje... Suprantu, kaip turėjo
būti sunku dirbti, kai taip trukdydavau, bet iš atminties išnyra senelio žodžiai
močiutei: „Ji man netrukdo“... Ne tik šeimoje, bet ir savo darbe, profesoriaudamas
konservatorijoje, A. Račiūnas išsiskyrė tolerantiškumu, liberalumu. Viktoras Gerulaitis, rašydamas apie Mikalojų Noviką, pažymi:
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„Jis [Novikas] – Antano Račiūno mokinys. Mokinys profesoriaus, kuris, atrodo, neparašė
nė vienos estradinės dainos ir kurio svarbiausioji sritis buvo didieji akademiniai žanrai:
simfonijos, operos, oratorijos, sonatos ir pan. Tačiau Antanas Račiūnas buvo liberali ir tolerantiška asmenybė, savo studentų kūrybos nevaržiusi griežtais akademinės muzikos rėmais“.39
Dabar, kai prisimenu šią darbo kambario aplinką, galvoju, kaip joje derėjo
tvarka ir laisvė, taisyklė ir kūrybiškumas, rimtis ir kažkokiu džiaugsmingu nerimu
persmelkta žaismė, tradicija ir netikėtumus bei paradoksus mėgstantis modernumas.
Pavyzdžiui, liaudies dainų motyvai, kurie tokie būdingi A. Račiūno, kaip visos
pirmosios Juozo Gruodžio mokinių kartos, kūrybai. Tai ne tik vėlyvojo romantizmo
muzikos bruožas, bet ir anuomet principinis tautiškos priklausomybės pareiškimas.
Galbūt kambaryje šį bruožą atstovavo kelios lietuvių liaudies statulėlės, vadinamieji „smūtkeliai“, juosta, pakabinta ant sienos... Tačiau liaudies melodijos labiau
susietos su visu muzikiniu audiniu negu statulėlė ant kambario lentynos, kuri su
savąja apsuptimi taip harmoningai susilietų tik meistriško ekspresionisto paveiksle. Taip kambario prisiminimas – tik proga su ilgesiu žvilgtelti į kompozitoriaus
kurtą muzikinę erdvę, išgirsti, kaip pinasi girdėtas liaudies dainos motyvas su
netikėtu orientalistiniu ar originaliu „račiūnišku“ ritmu ir nenusakomu, gal tik
kokią gamtos stichiją primenančiu balsu...

Šaltiniai
RŠA – Račiūnų šeimos archyvas.
A. Račiūno ir E. Račiūnienės laiškai Antano seserims.
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1956 11 26 laiškas, RŠA, nr. 5.
1957 02 27 laiškas, RŠA, nr. 7.
1957 03 13 laiškas, RŠA, nr. 8.
1958 01 30 laiškas, RŠA, nr. 14.
1958 03 10 laiškas, RŠA, nr. 16.
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1960 [be datos] laiško fragmentas, RŠA, nr. 21.
1965 [be datos] laiškas, RŠA, nr. 27.
1965 [be datos] laiškas, RŠA, nr. 28.
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1965 04 24 laiškas, RŠA, nr. 31.
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Mano tėvo, poeto Jono Graičiūno,
dienos Ramygaloje
Jonas Graičiūnas

Gyvenome Kaune, kai antroji
karo banga jau ėmė ristis į Vakarus. Mamutė (mes taip kreipdavomės į mamą)
jau neturėjo darbo. Tuomečiams krašto
šeimininkams Valstybės pašte dirbančių
telefonisčių, kalbančių keliomis užsienio
kalbomis, nebereikėjo, o gal buvo abejojama jų lojalumu, ištikimybe. Matyt,
labiau pasitikėta savais „kadrais“. Taigi
artėjo frontas, Kaune gyventi darėsi
vis sunkiau ir sunkiau. Tėvas, tuomet
pusiau legalus pilietis, mat su lakūnu
Tomu Zauka, skulptoriumi Broniumi
Pundziumi ir kitais patriotais ėmėsi
iniciatyvos įamžinti Dariaus ir Girėno
atminimą. Fašistinės okupacijos metai
nebuvo palankiausi tokiam sumanymui,
tačiau Pùntuko akmenyje visiems laikams įamžintas transatlantinio skrydžio Kamilė Graičiūnienė, užsienio kalbų (prancūzų,
didvyrių atminimas.
kt.) specialistė ir mokytoja
Taigi tėvas, poetas Jonas Graičiūnas, pusiau legalus pilietis, mama Kamilė Graičiūnienė, be darbo, su dviem
mažais vaikais, ir trečiasis – jau pakeliui į šį neramų pasaulį. Tad teko spręsti:
likti Kaune ar ieškoti alternatyvos, kaip išgyventi.
Tuo metu Ramôgalos gimnazijos direktorius buvo Jonas Zastarskis. Jis ir
pasiūlė mamutei gimnazijoje dėstyti prancūzų kalbą. Ir štai pamenu: sukrauti
daiktai atvirame sunkvežimyje, kurį ramygaliečiai vadindavo „polutorka“, ir mes
leidžiamės į Ramygalą.
Atvykę apsigyvenome pas gerus žmones Markevičius, turėjusius namą netoli
kapinių. Kiek pamenu, Markevičius buvo kalvis, tačiau ne tik geležis jam paklusdavo. Auksarankis meistras gebėjo sutaisyti visokią techniką. Iš Kauno į Ramygalą
mamutė atsivežė sugedusią rankinę „Singer“ siuvimo mašiną. Kai prie jos ranką
pridėjo Markevičius, mamutė jau galėjo siūti ir mus aprengti. Netrukus į Ramygalą
atvažiavo ir tėvas. Jis kurį laiką 1944–1945 m. taip pat mokytojavo gimnazijoje.
Ramygaliečiams tėvas galėjo atrodyti kiek keistokas. Lyg ir „poniškai“ apsirengęs,
o gatve eina su kuosa ant peties. Ta prijaukinta kuosa gyveno laisvai. Tėvas ją
buvo išmokęs mėgdžioti karksėjimą. Kai tik išėjęs į kiemą tėvas sukarksėdavo,
kuosa, rodos, to tik ir telaukdavo. Šast ir jau tupi ant peties, po Ramygalą dairos...
Per Ramygalą jau praėjo karo frontas. Vis dar prisimenu, kaip dega aplinkui miškai, trata automatai, kulkosvaidžiai. Frontas pasistūmėjo į Vakarus, o į
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Kamilė Graičiūnienė, Jonas Graičiūnas
ir jų sūnūs Elmantas ir Jonas Ramygaloje,
prie nuomojamo buto Antrojo pasaulinio
karo metais
Jonas Graičiūnas (pirmas kairėje)
Lietuvos Prezidento Antano Smetonos
(stovi su lazdele antras dešinėje) tėviškėje.
Nuotraukos iš asm. archyvo
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Ramygalą atėjo nauja valdžia. Netrukus tėvas gavo darbą Radiofone ir vėl grįžo
į Kauną. Mes su mama likome Ramygaloje. Tačiau greitai Kaune tėvui pasidarė
gyventi sudėtinga, spaudžiant partiniams patriotams, ideologiniams vadams.
„Buržuazinėje Lietuvoje rašei, Graičiūnai, dabar nenori apdainuoti tarybinės tikrovės,
tarybinių žmonių laimėjimų, išvaduotos Lietuvos posūkio į šviesų socialistinį rytojų“, –
tokie ar panašūs priekaištai buvo pateikiami tėvui.
Man rodos, kad tėvas, skirtingai nuo kai kurių kitų plunksnos brolių, nebuvo
labai „greitos orientacijos“. Tad užuot šlovinęs tarybinius išvaduotojus ir šviesią socialistinę dabartį su ateitimi, duonai užsidirbti ėmėsi vertimų. Tai naujajai
valdžiai nepatiko. Vieną dieną gavome žinią, kad tėvas su kitais tremtiniais jau
važiuoja į Sibirą. Nei aš, nei mano vyresnysis brolis Elmantas dar nesupratome,
ką reiškia „išvežė į Sibirą“. Tačiau pamažu, matydami, kaip mamutė džiovina
duonos riekeles „kelionei“, suvokėme, kad tai kažkas baisaus, namų, artimų
žmonių, draugų praradimas. Tai buvo baimės ir nerimo naktys. Kiekvieną kartą,
artėjant nakčiai, Ramygalą apgaubdavo nežinia: ar bus šią naktį vežimas, ar ne.
Prisimenu vieną graudžiai juokingą atsitikimą. Mamutė, laukdama vežimo, nutarė
išgelbėti mane, mažesnį sūnų, o su vyresniuoju vienuolikmečiu Elmantu, jei jau
bus taip lemta, keliauti į tremtį. Atėjus vakarui, paėmusi už rankos, mama tempia
mane pas savo seserį Malviną Kielaitę, gyvenusią kitoje Ramygalos pusėje. Rašau
žodį „tempia“, nes iš tikrųjų taip ir buvo. Aš kaip ožys spyriojausi ir blioviau
ant visos Ramygalos: ,,Nenoriu pas tetą, aš važiuosiu su jumis į Sibirą.“ Taip man
bebliaunant iš NKVD pastato išeina „skrebas“. Dėbtelėjo jis į mus, bet nieko nepasakė, o mamai tuomet visos blusos apmirė. Tą naktį vežimo nebuvo... „Ložnaja
trevoga“, taip tais laikais sakydavo. Tėvo tremtį ir nerimą jautėme ilgą laiką, iki
pat „tautų vado“ Stalino mirties.
Pradėjo grįžti tremtiniai, grįžo ir tėvas, kurį laiką gyveno Vilniuje, prisiglaudęs
pas rašytoją Augustiną Gricių, ir manė, kad viskas bus gerai, galės laisvai dirbti.
Deja, tikrovė pasirodė kitokia. Darbo Vilniuje niekas nepasiūlė. Kam reikalingas
„buržuazinis elementas“? Teko grįžti į Ramygalą ir sėdėti be darbo, vis rūkant
ir rūkant. Taboką tėvas auginosi pats. Tiesa, draugai iš Rašytojų sąjungos jį po
truputį globojo. Daug pagelbėjo bičiulis, poetas Eugenijus Matuzevičius, padėdavo
gauti vertimų. Tėvas išvertė I. Babelio „Raitelių armiją“, Trifonovo romanus „Vazir
Muchtaro mirtis“, „Troškulys“ ir kitų autorių kūrinių. Dar anksčiau J. Graičiūnas
buvo vertęs Puškino, Lermontovo eilėraščių. Daug jų buvo panaudota tarybiniuose
mokykliniuose vadovėliuose, tačiau nenurodant vertėjo pavardės. Matyt, norėta
poetą visam laikui išbraukti iš literatūrinio gyvenimo. Tačiau tėvas kartais rimtai
užsispirdavo. Surankiojo visus savo vertimus, surado rimtų advokatų ir padavė
leidyklą į teismą. Ir visgi po keleto teismų atsikovojo sau skirtą honorarą. Tačiau
toli gražu ne viskas gerai klojosi. Ne vienam vietiniam Ramygalos partiniam šului
nepatiko, kad kažkoks poetas, buvęs tremtinys, čia gyvena, dar paskleis kokio nors
buržuazinio raugo. O kai Ramygalos rajono laikraštyje „Tarybinė tėvynė“ partinis
bosas rado išspausdintą poeto Jono Graičiūno eilėraštį, kilo baisus triukšmas, kad
kažkas išdrįso suteikti garbingą tarybinę tribūną buržuaziniam rašytojui.
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Bet laikai po truputį keitėsi. Ramygaloje ne taip greitai, Vilniuje – kiek
sparčiau. J. Graičiūnui Rašytojų sąjunga
davė butą. Tiesa, be jokių patogumų,
bet gražiame Žvėryno rajone.
Vilniuje Jonas Graičiūnas išleido
keletą naujų, originalių poezijos rinkinių. Tačiau, pasak tėvo, jie buvo ryškiai
cenzūruoti – drausta vartoti tokius žodžius kaip „Tėvynė Lietuva“, braukta iš
teksto net „ašara“. Juk džiugiame tarybinės tautos gyvenime jokių ašarų nebūna!
Jau perkopęs per 75 metų kalną,
J. Graičiūnas visas savo pastangas, gebėjimus nukreipė gruzinų poeto Šota
Rustavelio pasaulinio garso poemos
„Karžygys tigro kailiu“ vertimui. Poemą sėkmingai išvertė, gal dėl to, kad Poetas Jonas Graičiūnas gyvenimo saulėlydyje.
tėvo gimimo metrikuose kaip gimimo Fone – dailininko K. Šimonio pieštas poeto
vieta buvo parašytas Gruzijos sostinės jaunystėje portretas. Iš asm. archyvo
pavadinimas – Tiflisas.
Padaręs savo didįjį darbą, pateikęs lietuvių skaitytojui „Karžygį tigro kailiu“,
tėvas vis svajojo parašyti poemą apie bajorą Čičinską, nepelnytai prakeiktą legendose, atkurti istorinį teisingumą ir jo gerą vardą. Anot J. Graičiūno, Čičinskas buvo
pažemintas ir prakeiktas lenkomanų už tai, kad Žečpospolitos seimelyje pasisakė
prieš sprendimus, galėjusius visiškai nutautinti lietuvius. Poetas vis rengėsi eiti į
archyvus, rinkti dokumentus, faktus, tačiau jėgos seko, dienų, likusių iki amžino
poilsio Ramygalos kapinėse, nebeliko...
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Lygumų iškeltas: matęs už horizonto
Vytautas Martinkus

Atrodo, neturėtų būti sunku papasakoti apie
XX a. antros pusės Lietuvos šviesuolį, ramygalietį –
profesorių Albertą Zalatorių (1932–1999), su kuriuo
kartu dirbta ir kurį laiką būta jo kultūrinių žygių
bendrakeleiviu.
Pirmiausia – kiek jo padaryta! Trys originalios mokslo monografijos, pora labai solidžių kritikos
straipsnių rinkinių, dešimt spaudai parengtų lietuvių
rašytojų raštų tomų, keliolika jo sumanytų ir surengtų
tarptautinių ir nacionalinių mokslo konferencijų, šimtai
straipsnių ar recenzijų literatūros ir mokslo žurnaluose,
galybė paskaitų doktorantams, studentams, mokiniams,
mokytojams, dar daugiau – viešų paskaitų, diskusijų,
pokalbių per radiją ir televiziją, rašytojų ir mokslininkų
auditorijose, Sąjūdžio mitinguose.
Albertas Zalatorius
Koks ryškus Atgimimo įkarštyje, puikiai visiems
žinomas buvo jo vardas – kelrodė atrama daugeliui jo kartos šviesuolių humanitarų, o ypač lituanistų – lietuvių literatūros tyrėjų, kritikų, mokytojų. 1999 m. už
kritikos, esė ir pokalbių knygą „Literatūra ir laisvė“, deja, jau belikus vos dienai
iki autoriaus mirties, jam buvo paskirta Nacionalinė kultūros ir meno premija.
Nedaug terastume, o gal ir visai nesurastume jam lygių ne tik jo tėviškėje, bet
ir Vilniuje, ir visoje Lietuvoje.
Kad tuo įsitikintume, užtektų pabaigti vardyti jau pradėtus minėti profesoriaus darbus. Įvardyti juos, tiesa, ne visus, tik didesniuosius, gana paprasta – jie
suregistruoti enciklopedijose ir žinynuose. Tačiau darbų aritmetika ne viską pasako.
Ne mažiau svarbu suprasti, kodėl ir kaip jie buvo dirbami, arba kas nutiko, kad
kai kurie liko nebaigti, kiti – net nepradėti. O kaip aprašyti pėdsaką, kurį palieka
ne tiek atskiri darbai, kiek jų visuma, visas žmogaus gyvenimas?
Bendrais žodžiais dvasinis A. Zalatoriaus portretas galėtų prasidėti šitaip.
Platus lituanistinių interesų ratas, gili erudicija, subtili literatūros kūrinio
pajauta ir originalus jo interpretavimas daugelį traukė prie šio žmogaus. Autoritetas, įgytas ne vien su mokslo veikalais, ne tik su profesionalios mokslininko ir
pedagogo karjeros ženklais – habilituoto humanitarinių mokslų daktaro laipsniu,
Lietuvių literatūros ir kalbos instituto mokslo darbuotojo, Vilniaus pedagoginio
(dabar – Lietuvos edukologijos) universiteto Lietuvių literatūros katedros profesoriaus ir vedėjo, šio universiteto Senato nario vardu ar Pasaulio lituanistų bendrijos
pirmininko pareigomis. Asmenybės žavesys – šablonus sprogdinanti, maištinga,
gal net karinga, gilios gyvenimo ir kūrybos prasmės ieškanti mintis. Ryški etinė
ir nepriklausoma politinė laikysena.
Su A. Zalatoriumi galėdavai nesutikti, tačiau būdavo sunku nepripažinti jo
argumentų. Jo straipsnius ilgai lydėdavo poleminės minties ratilai, o jo teorinės
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idėjos dažniau būdavo priimamos negu atmetamos. Ir tai – nelengvame mūsų
kultūrai sovietmetyje.
Sąjūdžio ir Nepriklausomybės atkūrimo metais jis buvo su tais ir tarp tų
pirmeivių intelektualų, kurie tiesė Baltijos kelią, skatino ir drąsino abejojančius ar
mažiau negu jis pats ryžtingus. Buvo išrinktas į Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio,
Seimo ir Vilniaus tarybas. Jau laisvoje Lietuvoje vadovavo Vilniaus pedagoginio
universiteto Lietuvių literatūros katedrai, organizavo mūsų literatūros klasiko Vinco
Krėvės ir jo žmonos palaikų pervežimą iš JAV į Lietuvą, rūpinosi jų perlaidojimu
Subãrtonyse, palaikė kasdienius ryšius su išeivijos rašytojais, įsteigė Pasaulio lituanistų bendriją. Iki pat akimirkos, kai gyvenimas staiga nutrūko, A. Zalatoriaus
nuomonė lituanistinės kultūros, prozos raidos ir ypač novelistikos klausimais
būdavo kompetentingiausia.
Dar vieną, pedagoginį, jo portreto bruožą tegu brūkšteli kolega, ilgus metus
buvęs jo – Lituanistikos – fakulteto dekanu, Lietuvių literatūros katedros profesorius, Petras Bražėnas:
„Atskiras profesoriaus rūpestis buvo jaunosios literatūrologų kartos ugdymas. Paskutinė jo
paskaita bakalauro studijas baigiantiems lituanistams „Smuikininkas Gariūnų turguje“ –
ne tik ilgam išliko jo klausiusiųjų atmintyje, bet neabejotinai priklauso prie gražiausių,
turiningiausių mūsų publicistikos ir eseistikos puslapių.
Vadovaudamas ne vienam doktorantūros komitetui, ne vienam magistro ar bakalauro
darbui, siūlydamas kursinių darbų tematiką, dalyvaudamas baigiamųjų egzaminų komisijose,
A. Zalatorius taktiškai, geranoriškai, bet reikliai ir nuosekliai siekė ne formalaus rezultato, o vidinės asmenybės brandos, skatino kūrybinius ieškojimus ir individualybės raišką.
Asmeninis profesoriaus pavyzdys, jo literatūrologinių darbų profesinis lygis, reiklumas
sau ir savikritiškumas buvo jaunosios kartos ugdymo faktoriai, reikšmingai sustiprinantys
jo pedagoginių nuostatų įtaigą.“1
Galbūt jau išvydome A. Zalatoriaus gyvenimo pėdsaką mūsų kultūroje?
Sakyčiau, tikrai matome jį, tik gana apytikriai – iš toli. Nepastebime pėdsako gylio ir neįsivaizduojame jo vertės. Kiekvienas, net menkiausias žmogaus
biografijos faktas savąją vertę ir prasmę atskleidžia tik iš arti, tačiau čia – pajautų, nuostatų, patyrimų – dvasinių ir labai asmeniškų ieškojimų ir atradimų –
teritorija. Vaikštant po ją praverstų vertybių kosmoso pajauta, gal netgi koks
sunkiai įsivaizduojamas to kosmoso kompasas. Juk reikės gręžtis į giliausias ir
tyliausias, kertines žmogaus gyvenimo vertybes – „teisingumą ir dorumo jausmą,
savigarbą, tikėjimą, fantaziją – visa, kas leidžia jaustis žmogumi, kad ir kokiose sąlygose
atsidurtum“2.
O pastarąsias nelengva tik žodžiais „atrakinti“. Aiškiau, kai jos virsta ryškiomis, nors ir sudėtingomis metaforomis, kurios šaukte šaukiasi kitų, ne mažiau
vaizdingų ir gilių, metaforų, aliuzijų, palyginimų.
Štai mano bandymas ką nors
gilesnio apie profesoriaus vidines nuos- 1 Bražėnas P. Amžininkai ir bendraamžiai, Vilnius,
2011, p. 342–343.
tatas papasakoti greitai gali subliūkšti, 2 Zalatorius A. Literatūra ir laisvė, Vilnius, 1998,
p. 419.
atsitrenkęs į tai, ką rašytojas Juozas
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Aputis, vienas artimiausių A. Zalatoriaus bičiulių, pavadino jo „pergalinga ambicija“. Kalbėdamas jau po bičiulio mirties, minint jo 75-metį, J. Aputis sakė: „Tai
buvo žmogus, kuris žino, ką daryti bet kur ir bet kokiomis aplinkybėmis. Ir jokiu būdu
nenusileisti – jo ambicija buvo pergalinga!“3
Visiškai pritarčiau šitiems taikliems rašytojo žodžiams. Tačiau kaip juos
suprasti? Net man, jį gerai pažinojusiam, nėra paprasta. Kaip atverti giliuosius
A. Zalatoriaus „pergalingos ambicijos“ šaltinius: minėtas humanistines nuostatas,
egzistencialistines būsenas, ištikimybę asmeninėms ir tautinėms vertybėms, atsakomybę sau, gebėjimus rašyti – būti „prie literatūros“? Sakyčiau, asmeninės ambicijos
vertė buvo labai svarbi ne tiek pačiam profesoriui, kiek mums, jį pažinojusiems,
gerai žinojusiems kiekvienos pasiektos „pergalės“ kainą. Matyt, turėdama galvoje
šią kainą, kita jo bičiulė, Ilinojaus universiteto profesorė Violeta Kelertienė taikliai
ir vaizdingai įvardijo ir platesnę – visuomeninę politinę, kultūrinę – labai dramatišką A. Zalatoriaus gyvenimo pusę. „Lituanistas likimo gniaužtuose“, – sakė ji.4
Iš tikrųjų – gyvenimas A. Zalatoriaus nelepino. „Likimo gniaužtai“ buvo
kieti, kartais – galingesni už jo stiprų charakterį, ambicingas svajones, konkrečius rytdienos ar netgi šiandienos planus – pabaigti rašyti knygą arba straipsnį,
perskaityti recenzuojamą daktaro disertaciją, magistro ar bakalauro darbą, išeiti
pasivaikščioti su žmona Aldona, dukra Egle, sūnumi Mantu, dar sykį susitikti
su kolegomis, bičiuliais.
Gimęs nepriklausomoje Lietuvoje, tačiau mokęsis ir „ėjęs į žmones“ nacių
ir bolševikų okupacijų laikais, savo paskutiniajame, jau susigrąžintos nepriklausomybės dešimtmetyje kovojęs su itin sunkia ir nepagydoma liga, ne viską galėjo
pasiekti, ko ambicinga prigimtis siekė, ko gyvenimui atvira jo širdis troško. Vis
dėlto, anot jo sūnaus Manto, jei kas ir silpo net neišgydomos ligos gniaužtuose,
tai tik kūnas, o ne dvasia.
Būtų geriau ne žodžiais pasakoti, o tik rodyti tokios ambicijos vaizdą. Tai
įmanoma: iš nuotraukų ir filmuotos medžiagos į mus visada žvelgia gyvos, gilios,
skvarbios – pašnekovą tiriančios profesoriaus akys, tik kartais – dėl saulės ryškumo ar pasiligojimo – aptamsintos akiniais. Akims talkina atviras veidas, šypsena,
rankų gestai, stovėsena, eisena.
Štai 1988 m. vasaros fotografija: baltai lyg puta apsirėdęs Albertas eina pajūriu
su savo tėvais, Anastazija ir Petru. Visi trys – besišypsantys, susikibę rankomis,
sunku net pasakyti, ar tėvai vedasi sūnų, ar sūnus vedasi tėvus. Žiūrėdamas
jauti, kaip kartu su Bãltijos bangomis už trejeto nugarų artėja ir veržli nuotaika,
saulės, smėlio, vandens ir žmogaus vienovės akimirka. Dar daugiau veržlumo,
gyvastingumo ir asmenybės šviesos kino kadruose, kur profesorius kalba Sąjūdžio
mitinguose, būna kartu su studentais
paskaitose ir po jų arba šnekučiuojasi 3
Aputis J. Jo ambicija buvo pergalinga. Lituanistikos
konferencijose su lituanistais iš Lietuvos
keleivis: Albertas Zalatorius – literatūrologas, kritikas,
pedagogas, kultūrininkas, Klaipėda, 2007, p. 269.
ir išeivijos.
4
Labai būdingus A. Zalatoriaus portreto bruožus
A. Zalatoriaus prigimtinė savojo
pamini ir kiti jo artimi bendražygiai: „Minties ir
veiksmo žmogus“ (Vanda Juknaitė); „Su juo eičiau į
pašaukimo pajauta buvo kūrybinga,
žvalgybą“ (Irena Veisaitė); „Minties šviesa“ (Juozas
stipri, neatremiama. Jis niekada neGirdzijauskas); „Man vis kildavo noras pasitikrinti: o
kaip pasielgtų Albertas?“ (Henrikas Algis Čigriejus).
sirinko lengvesnio kelio, aiškiai matė
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gyvenimo tikslą ir mokėjo jo siekti. Nors ir sakė, „ne aš kažką pasirenku, o likimas
mane pasirenka“, tačiau turėjo valios atmesti blogus to likimo pasiūlymus ir dvasiai
pragaištingas pagundas. Turėjo „stuburą“ – baimę, anot jo paties, susipykti ir
su „pilietine“, ir su „intymiąja“ sąžine. Sąžinė ir darbas A. Zalatoriui buvo itin
didelės vertybės, visada galinčios kiekvieną ir visus išgelbėti. Sūnui, jo prisipažinimu, ne sykį yra kartojęs:
„Visų pirma tu turi ramus eiti miegoti ir užmigti ramiai. Jei tu pats su savimi susitaikęs ir tau yra gerai, jei tu nieko bloga nepadarei, už ką save galėtum teisti, tada
viskas bus gerai!“5
Prigimtinė jėga visada turi savo vietą ir laiką. Pirmiausia ją pamaitina ir
stambesnės, ir smulkesnės etnokultūrinės šaknys. Jos priartina prie kraštovaizdžio,
kraštovardžių ir asmenvardžių, apsupa lopšinėmis, išmoko kalbos, atveria tėvų
ir jų namų grožį ar jaukumą, sąžinės slėpinius. Tik daug vėliau iškils kitokių –
bendrųjų – žmogaus vertybių klausimų, bet jau bus galima ramiai laukti, kol
išaiškės, ar tikrai nebuvo tolimose šalyse – Itålijoje ar Vokietíjoje – gyvenusių
prosenelių, galbūt – tikrų „auksakalių“, ir niekada nereikės diskutuoti tautinės
tapatybės, – ji liks paprasta ir aiški: „Man tiesiog patinka būti lietuviu, ir tiek.“ Štai
dėl to ir verta klausti, ką A. Zalatoriui reiškė gimtasis Karvìlių ir gretimi kaimai,
Ramôgala ir kiti miesteliai.
Profesorius pats gali atsakyti, nes yra palikęs nemažai prisiminimų apie tai.
„Vaikystės džiaugsmai buvo labai paprasti: margaspalviai miestelių atlaidai, paviešėjimas
pas gimines, rudeninės kūlės su kvepiančiomis šiaudų stirtomis, piemeniškos išdaigos.
Mėgau, kad aplinkui būtų žmonių, kad galėčiau ką išgirsti ir pamatyti.“6
Savo autobiografijoje jis rašė:
„Gimiau tuose kraštuose, kurie nepasižymi nei garsiais žmonėmis, nei reikšmingais įvykiais,
nei gražiais vaizdais. Ramygalos apylinkių senbuviai niekada neturėjo savo didvyrių ir
pranašų, neturėjo ir tokios istorijos, kuria galėtų bent kiek didžiuotis. Gal ir gerai. Nereikėjo niekuo sekti, niekam melstis, niekam pavydėti. Augome mes, tų apylinkių vaikai,
vasarą apsupti tirštos lygumų žalumos, žiemą – baltų sniegynų. Upę atstodavo griovys,
kalną – mažas gūbrelis. Plaukti ir slidinėti truputį pramokau tik universitete...
Nežinau, ar turi kokią įtaką vaikystės įspūdžiai žmogaus likimui, bet jeigu turi, tai
tik su tomis lygumomis ir nuolatiniu žiūrėjimu už horizonto, kur leidžiasi didelė oranžinė saulė, galėčiau sieti vieną savo lemtingą bruožą – nesugebėjimą gyventi šia diena ir
prakeiktą norą būtinai matyti rytojų. Tas bruožas labai slegia, neleidžia natūraliai džiaugtis
ir liūdėti, padaro biografiją perdėm lygią, be pakilimų ir daubų, todėl ne kartą yra tekę
gailėtis, kad nesugebėjau spontaniškai reaguoti, nepaklausiau pirmo impulso, kuris vėliau
pasirodė buvęs tikras. Bet ir pasiguodžiu:
lyguma eidamas, toliau nueini, ramiau 5
Zalatorius M. Garbė – svarbiausia! Lituanistikos
pasvarstai, ilgiau būni ištikimas, išsaugai
keleivis, p. 297.
6
Zalatorius A. Literatūra ir laisvė, p. 434.
daugiau jėgų svarbesniam posūkiui.
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Matyt, norėdamas atsigriebti už pernelyg vienodą kelią, bandau jį paįvairinti „žodiniais nuotykiais“ – provokuojančiomis kalbomis arba rašymais, kuriuose eikvoju drąsos
ar rizikos jausmą, neišeikvotą veiksmams. Galimas dalykas, čia yra ir kokio paveldėjimo ar bent nusižiūrėjimo: motina irgi buvo kovinga tik žodžiais, o tėvas, septyniolika
metų sąžiningai išdirbęs kolūkio sandėlininku, bijodavo eiti pas pirmininką paprašyti
plotelio pievos.“7
Prašyčiau skaitytoją būti atlaidžiam dėl ilgokos citatos. Ji – iš „vidinės“,
intelektualinės autobiografijos, Lietuvoje vis dar retos viešnios, daug ką pasakanti. Tiesa, reikia mokėti perskaityti ją – rašytą sovietmečio pabaigoje, dar „Ezopo
kalbos“ metais, skirtą ne tik mums, bet ir itin įtaringiems Maskvos cenzoriams.
Tik atkūrus Nepriklausomybę, bus kalbama atviriau ir drąsiau. Tuomet ir apie tą
patį tėvo-sandėlininko epizodą J. Apučiui yra pasakojęs plačiau:
„Kaimynai leisdavo gandus, kad jis vagia, nes kaip gali nevogti tokioje vietoje. Net
keletą revizijų užsiundė, bet nieko nepešdavo, tik tėvą sunervindavo. Mes, namiškiai,
žinojome, kad jis tik portfeliuke kartais parneša saują miltų kiaulei ar grūdų vištai.
Net tarpusavyje pasišnibždėdavo, kad taip daro iš baimės. Vis dėlto moralinis barjeras
jame, matyt, buvo stipresnis už baimę. Tų barjerų jis ir mumyse [vaikuose] pristatė.
O motina buvo darbštumo pavyzdys. Jeigu kada be darbo pasijuntu nesmagiai, žinau –
jos genai prabyla.“8
Ramygalos vidurinėje (ji baigta 1951 m., atestate – tik penketukai, išskyrus
trigonometrijos ketvertą) svajota studijuoti architektūrą, tačiau – persigalvota,
pasukta į Vilniaus universitetą, lietuvių filologiją. Specialybės ar profesijos rinkimosi nesureikšmino („Literatu galėjau ir nebūti, bet jeigu jau pasidariau, turiu dėkoti
atsitiktinumams, pakėlusiems filologinį ūpą“), tačiau iš tėviškės prisirinko „kertinių
akmenų“ visam savo „tyliausiam“ gyvenimui:
„Kertiniausias“ – mano gyvenimo akmuo – pokario kaimas ir mažas Ramygalos miestelis
su visais įvykiais ir išgyvenimais: partizanų kovomis, trėmimais į Síbirą, prievartine
kolektyvizacija, o svarbiausia – visuotine neapykanta okupantui. Sakau, visuotine, nes
kitokių pavyzdžių nemačiau. <...> Šitaip visi gyveno sujungti vieno jausmo – išsilaikyti,
kur galima priešintis arba bent padėti pasipriešinimui. <...>
Išvažiavau iš savo apylinkių išsiveždamas tą akmenį kietą, neaptrupėjusį, neapkerpėjusį. Paskui, grįždamas atostogų, jau matydavau, kaip akmuo apželia, skeldėja, jį
graužia vargas, neviltis, degtinė, beprasmybė. Bet manyje jis toks, kokį išsivežiau. Tai
ir buvo išganymas. Reikėdavo tik padėti ant jo galvą, ir visos abejonės išgaruodavo.“9
Gimęs darbščių ir dorų ūkininkų
šeimoje, augęs su seserimi Aldona ir
broliu Antanu, joje įgijo neįkainojamos
dvasinės patirties, kuria visada remdavosi, kai tik prireikdavo skaidrios vertybių sampratos, aiškios etinės pozicijos.

7

8
9

Zalatorius A. Autobiografija. Tarybinių lietuvių
rašytojų autobiografijos, kn. 2, Vilnius, 1989, p. 803–
804.
Zalatorius A. Literatūra ir laisvė, p. 428.
Ten pat, p. 416.
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„Ir šiandien laikausi nuomonės, kad mūsų tėvų karta buvo tauresnė, garbingesnė, principingesnė, darbštesnė, atsakingesnė. <...> tada daugiau reiškė garbės žodis ir nerašytas
moralinis kodeksas.“10
Buvo labai dėmesingas savo stiliui. Rašė literatūrologinius tekstus, tarsi kurtų
grožinius veikalus, dažnai vartojo iš kaimo „atsivežtus“ vaizdingus posakius, palyginimus, metaforas. Manė, kad kiekvienam eilėraščiui ar novelei reikėtų paskirti
po „traktatą“ – grožinis tekstas esąs „be galo talpus“. Tokie pat talpūs buvo ir
jo „traktatai“.
Taigi – gilus tasai žiūrėjimo už lygumų horizonto motyvas ir graži vidinio
gyvenimo metafora. Karvelių ar Ramygalos horizontas, atsiveriantis iki visos
Vídurio Lietuvõs lygumos vaizdų, iki „oranžinės saulės“ tarp Pietÿ Žemaitíjos
ir Rytÿ Aukštaitíjos, besileidžiančios Suvalkíjos link. Toji „oranžinė saulė“ galėtų
reikšti ir gerus lietuvių literatūros kūrinius, kuriuos galima „išgyventi“ ir kitiems
apie juos papasakoti. Čia, Vidurio Lietuvos lygumoje, kaimynystėje, buvo gimusi
ar gyveno tik nedidelė dalis lietuvių rašytojų, kurių kūrybą literatūrologas ir kritikas A. Zalatorius pastebėjo, analizavo ir vertino. Kiti, didesnioji jų dalis, buvo
kilę nuo Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos kalvų. Tarp jų – ir didysis dzūkas
Vincas Krėvė, apie kurį A. Zalatorius rašė ir galvojo iki pat mirties.
Ar tai „pergalinga ambicija“? Manyčiau – taip. Plėsti lietuvių literatūros
horizontus galima įvairiai, netgi grynai kiekybiškai, rašant vis naujus kūrinius,
tačiau A. Zalatorius žinojo ir labai aukštai vertino mūsų literatūros „aukso fondą“ – gražiausius arba amžinus kūrinius11, todėl ir savai, ir kolegų kūrybai kėlė
itin aukštą reikalavimą – „stengtis patenkinti mumyse slypinti norą prilygti dievams“.
Toks maksimalistinis kritiko imperatyvas girdimas visuose A. Zalatoriaus veikaluose: monografijose, straipsniuose, recenzijose, pašnekesiuose apie literatūrą.
Literatūra – ne vienadieniai žodžiai. Pasirinkdamas savo analizės objektą, jis ieškojo autoriui Dievo duoto talento, „to brangiausio tautos turto“, nes tik tada esąs
ir kūrinys, kurį ir tinka vertinti pagal savaip griežtus ar aukštus literatūrinius jo
„genezės, struktūros ir vertės“ kriterijus. Tiesa, jokios atskirai aptartos tokios vertės
kriterijų sistemos kritikas niekur nėra pateikęs, tik yra pabrėžęs, kad „literatūra
nėra nei gyvenimo atspindys, nei atskiras pasaulis. Literatūra irgi yra gyvenimas,
tiksliau – integrali to gyvenimo dalis, kaip ir visos kitos dalys“12.
Tiek – apie „pergalingą ambiciją“. Nuo jos jau galėtume ar net privalėtume
eiti prie kitų ar kitokių metaforų – „minties ir veiksmo žmogaus“, „lituanistikos
keleivio“, „minties šviesos“, „laisvės vieversio“ ir t. t. Jos lyg nauji blyksniai nušviestų giliąsias vertybines nuostatas ir leistų suprasti ar įminti labai daug A. Zalatoriaus gyvenimo ir jo talento mįslių.
Tarp jų – klausimas, kodėl taip 10
Ten pat, p. 427.
ilgai buvo rašoma ir liko nepabaig- 11 Tiesa, tik vieną kitą jų tebuvo aiškiai įvardijęs
(J. Biliūno „Kliudžiau“, Vaižganto „Nebylį“, Šatrijos
ta monografija apie Vincą Krėvę. Jau
Raganos „Sename dvare“, Maironio „Jūratę ir Kastytį“,
po autoriaus mirties (2003) rankraštį
V. Krėvės „Raganių“, V. Mykolaičio-Putino „Altorių
šešėly“, B. Sruogos „Milžinų paunksnę“ ir kt.), tačiau
spaudai parengė literatūrologė Jūrapageidaujančiam tokį savo aukščiausių literatūros
tė Sprindytė, viena iš talentingiausių
vertybių sąrašą būtų tuoj pat pateikęs.
A. Zalatoriaus mokinių. Tik tuomet 12 Zalatorius A. Ten pat, p. 403.
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skaitant pagaliau išleistą knygą ir apmaudo žodžiu minint lemtį – autoriaus ligą
ir mirtį, nutraukusias ilgą ir kruopštų veikalo rašymą, galima buvo įgyti paradoksalią patirtį: atviras – nepabaigtas – kūrinys skaitytoją skatino būti kūrybišką,
tęsti tai, ką autorius pradėjo mąstyti ir regėti savo vaizduotėje. Nepabaigta knyga,
originali, sudėtinga, gili V. Krėvės kūrybos ir gyvenimo studija, kvietė kalbėtis,
diskutuoti su autoriumi, tarsi jis būtų gyvas ir dabar.
Sunku ir neįmanoma pabaigti skaitytojui prižadėto žodinio A. Zalatoriaus
portreto. Dar daug ko jam trūksta – ir linijų, ir spalvų, ir (žiūrėjimo) perspektyvų.
Ką gi, nebe pirmąsyk išgyvenu ribų, ką galiu parašyti apie jį, galią.
Tenutrūksta šis trumpas pasakojimas apie vieno ramygaliečio iš Lietuvos
Vidurio lygumos kelionę į lietuvių humanistikos viršukalnes. Viliuosi, kad net
šiek tiek kartu palypėjus ir kažką už horizonto įžvelgus, kiekvienas šio etiudo
skaitytojas, atsivertęs A. Zalatoriaus raštus, galės savarankiškai pratęsti kelionę. Esu
tikras, kad verta juos skaityti ir, panašiai kaip jo bičiulis rašytojas Henrikas Algis
Čigriejus, pasiklausti jų savo dvasiai ar bent sąžinei svarbaus ne vieno dalyko.

1398

RAMYGALOS KRAŠTO ŽMONĖS

Bičiulystės variantas
Vitolis Laumakys

Bičiulystė, kaip ir meilė, turi
daug veidų: valstybinė – tarpvalstybinė,
valdžių, partinė – religinė, komercinė,
atsitiktinė, galiausiai – širdžių.
Atrodytų keista, sunkiai suprantama mūsų bičiulystė: jis aukštas pareigūnas, komunistas idealistas, tiesa,
ilgainiui nebepriimtinas režimui, vėliau – atkurtos Lietuvos Respublikos
Aukščiausiosios Tarybos deputatas, iš
tribūnos garsiajame suvažiavime trenkęs lakiąją frazę apie „mašinas, jau
grioviuose, ir priekabas, vis dar riedančias nebe savu KELIU“, Seimo narys, o
visai greta tarsi nederantis Vorkutos
gulago klientas, paprastas gydytojas
stomatologas.
Ir visgi mus susiejo padorumo
ir pasitikėjimo saitai, dešimtmečiais
nerakinamos durys – atviros džiaugs- Virmantas Velikonis, LR Aukščiausiosios Tarybos
mui patirti, negandose pasiguosti, savai deputatas, dažnai keliaudavo po Lietuvą.
Iš Ž. Dangveckienės asm. archyvo
tradicijai puoselėti.
Kas galėjo numatyti Vilniaus nakties įvykių košmarą Kėdãiniuose, „Aistijos“ kavinėje, šalia kalvinų bažnyčios,
1991 m. sausio 12-osios pavakarę, kai bičiulių ir šeimos apsuptyje Virmantas kėlė
taurę, šlovinančią Janinos keturiasdešimtmetį?
Kas galėjo numatyti netikėtą Virmanto Velikonio, Žemės ūkio valdybos viršininko, pašalinimą iš pareigų 1968 m., kai kažkas atkniso kažkada jo tėvą tarnavus
Lietuvos valstybės policininku. O apie tai anketoje nenurodyta, nepranešta? Tapo
bedarbis! Netrukus Antanas Budvytis įdarbino jį mokslinio sektoriaus agronomu
Dotnuvõs žemės ūkio akademijoje.
Štai tada, sklidinas kūrybinių minčių pozityvo, Virmantas pasirodė šiek
tiek laisviau kvėpuojančios kino mėgėjų bendruomenėje, kur svarbiausias buvo
kūrėjas, kurioje nieko nedomino nomenklatūriniai marškiniai, politiniai, religiniai,
tapatybiniai antstatai. Čia sutarė šaltkalvis ir dailininkas, ministras ir rašytojas, agronomas ir fotografas, gydytojas ir mokslininkas. Kėdainių „Mėgėjo“ ir
Vila¤nių „Vilnies“ kino studijų juostose puikiai įsiliejo Virmanto minčių, idėjų
srautai. Būtent čia prasidėjo kelis dešimtmečius trukęs artimų sielų bičiulystės
maratonas.
Kas įsivaizduoja, kiek Virmantui reikėjo stiprybės išgyventi pasalūniškas
devintojo dešimtmečio politinio pobūdžio skaudžias veikas, drastiškai suardžiusias
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V. Velikonis labai
mylėjo vaikus.
Iš Ž. Dangveckienės
asm. archyvo

ne vienus metus gaivinant beviltiškai nustekentas dvi bendroves, iš naujo kuriant
Ramygalos vieningos ūkio bendrovės ne tik pakenčiamą materialinį būvį, bet ir
žmonių kultūrinį išprusimą (literatūriniai vakarai kultūros namuose su Laimonu
Noreika, Stasiu Kašausku, Vytautu Petkevičiumi, Justinu Marcinkevičiumi, etc.,
koncertai, Vilniaus, Kauno, Panevėžio spektakliai, pažintinės darbuotojų kelionės)?
Unikalus Virmanto įvairiapusiškumas, vadybinis talentas: su kiekvienu – ar
mėšlą kratančiu, ar karvę melžiančiu, pasilabins, pakalbės, išklausys, pažadės arba
ne, bet jei pažadės, vadinasi, šventa.
Virmantas visuomet matomas, girdimas, apčiuopiamas, krauju ir kūnu sulydytas su jam tokia brangia lietuviška žeme. Ne dažnam pavyksta pajusti jame
kunkuliuojančios magmos karštį – mokėjimą derinti nesuderinama, rasti meilės ir
neapykantos atstojamąją vardan savęs, artimųjų.
Žavi Virmanto begalinė meilė savo vaikams, anūkams ir vaikaičiams. Ar
ne jis mano sūnaus krikšto tėvas?
Niekada nelindome vienas kitam į dūšią, kiek atsiverdavome, guosdavomės,
tiek, matyt, reikėjo pasakyti ir to užteko. Prieštaringiausių įvykių analizes visada
baigdavome konsensusu, palikę erdvės apmąstymams, jei skirtingai traktavome
gvildenamą problemą. Be lozungų žinojome: mes gerbiame latvius, prūsus, rusus,
amerikonus, anglikonus, pranciškonus, etc., bet mylime tik Lietuvą. Kiekvienas
išlikdavome savimi, savo šeimų auroje. Orus nutylėjimas ir pakantumas kito
nuomonei, net pažiūroms, buvo tas senoviško kultūringo bendravimo cementas.
Dar literatūra, poezija, kai Vitolis skaito savo, o Virmantas atmintinai deklamuoja
Justiną Marcinkevičių ir, savaime suprantama, abipusė parama varge ir džiaugsme,
diena ar naktis.
Žinojau jo duotą žodį, rodos, jokio cunamio nesulaužomą, jo nepaprastą
punktualumą darbe, buityje. Bet kad taip, minutės tikslumu arba dviem anksčiau,
su besišypsančių gėlių arba išskirtinių aforizmų puokštėmis kartotų begalę kartų?
Šiandien, kai per visokiausius rėkmenis preparuojamas žmogaus dvasinis ir
fizinis buvimas, po ląstelę naršomi smegenys, kai ekshibicionuojami ausų, nosies,
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liežuvio, bambos blizgantys įtvarai bei draugystėsišdavystės aprėdų plikumos, ko gero, būtų nelengva
apibrėžti tokios Bičiulystės parametrus.
Taip susikūrė precedentas visiems trisdešimt
šešeriems tikros tradicijos metams. Virmantas už vairo
(visada už vairo) su neišsenkančia fantazija, turintis
daugybę pažįstamų ir draugų visose šalies platumose,
rasdavęs mūsų keturių nesibaigiančiai šventei vis naujų
maršrutų po Lietuvą maršrutus, užpildytų dvasinių,
pažintinių vertybių.
Apie tai autoironiškai kuklioje, mažytėje, iliustruotoje, dviem egzemplioriais trisdešimtmečio proga
išleistoje Vitolio Laumakio knygelėje „Vestuvių maršas“.
Viso to įvykių kupino gyvenimo dvasia buvai ir
esi, Virmantai, taip, sakau esi, nes kol dega atmintis,
tol kartu, todėl prie urnos ir neatsisveikinu... Šiandien
Tau mano sausos akys, verkia kūkčioja širdis...

V. Velikonis Ramygalos miesto
parke. Iš Ž. Dangveckienės
asm. archyvo
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Saulius Mykolaitis: aktorius režisierius,
bardas, kompozitorius
Darius Mykolaitis

Saulius Mykolaitis gimė 1966 m.
viename didesnių Pånevėžio rajono
miestelių – Ramôgaloje. Studijavo Lie
tuvos valstybinėje konservatorijoje,
įgijo bakalauro ir magistro laipsnius.
1992–1994 m. dirbo Valstybiniame Vil
niaus mažajame teatre, nuo 1994 m. –
Lietuvos nacionaliniame dramos teatre.
Režisavo spektaklius, kūrė muziką ir
dainas, buvo vienas įdomiausių savo
kartos aktorių...
Šeimoje Saulius buvo trečias sū
nus tarnautojų šeimoje. Mama Eugenija
dirbo miestelyje vyriausiąja buhaltere,
tėtis Algirdas – ekspeditoriumi.
Vyresnieji broliai Sigitas ir Da Lietuvos nacionalinio dramos teatro ir Valstybinio
rius, kaip ir visi to meto vaikai, lankė Vilniaus mažojo teatro, Oskaro Koršunovo teatro
vaikų darželį, o Saulius didesnę vaikys aktorius, režisierius, kompozitorius, bardas Saulius
tės dalį praleido namuose – jį prižiūrėjo Mykolaitis (1966–2006). Iš asm. archyvo
tėvelio mama, močiutė Morta.
Namai – aštuonbutis namas vienkiemyje, šalia pratekantis Upôtės upelis,
baseinas ir, kiek atsimenu, visada ištikima ir protinga kiemo katė.
Manau, Sauliaus profesinę veiklą pirmiausia lėmė įgimta Dievo dovana – puikus
ir stiprus balsas. Vaikystėje (bitlų laikai) visi brūžinome gitarą, o Saulius, atrodo,
be didelių pastangų ir labai gražiai dainavo. Taip jis labai greit tapo savotišku
miestelio muzikantu. Labai dažnai į vakarėlius ar gimtadienius buvo kviečiamas
kaip „žvaigždė“ – garantuodavo vakarėlio, gimtadienio ar kito vakarėlio sėkmę.
Dar ankstyvoje vaikystėje, bene pirmoje klasėje, į rankas paimta gitara
Saulių lydėjo visą jo kūrybinį kelią. Man dažnai tekdavo būti pirmuoju jo kūry
bos vertintoju. Todėl žinau, kad jo savarankiškai sukurta daina buvo 2-os klasės
rusų kalbos skaitiniuose išspausdinto eilėraščio žodžiais („Sidet nadojelo mnie
lapy slaža“...)
Vėliau buvo ir pirma estrados grupė, ir kaimyno Gintauto Zauros, anksti
pastebėjusio jo išskirtinį balsą bei gabumus, paskatinimas, pirmi estradinės grupės
draugai – Virmantas Kondratas, Rūtenis Drevinskas, pirmosiosios meilės baladės
ir netgi šokių vakarų „topai“, arba šlageriai, miestelio kultūros namuose šešta
dienio šokiuose...
Anksti netekome artimųjų, todėl Sauliui visada jaučiau išskirtinį prieraišu
mą, galbūt dėl to, kad paskui kartu studijavome Vilniuje, o gal taip jau savaime
susiklostė – buvau jo vyresnysis brolis, tad ir auklėtojas, ir pagalbininkas.
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„Nustok su žmonėmis kalbėt LIEPIAMĄJA nuosaka“; ir daug kitų pastabų esu
iš jo gavęs.
Viename laiške į sovietų armiją, kur tarnavome kartu su vyresnėliu, Sau
lius rašė: „Žinai, vakar pasijutau miestelio žvaigžde – net namo eidami prisilinkminę
jaunuoliai dainuoja mano dainas“ („Mano meilė gili, o tu vis tyli, pasakyki nors vieną
žodį“...). Greitai prasidėjo studijos.
Sauliaus studijos: 1988–1992 m. – Lietuvos valstybinė konservatorija; baka
lauro laipsnis (Aktorinio meistriškumo katedra);
1995–1996 m. Lietuvos muzikos akademija; magistro laipsnis (Aktorinio
meistriškumo katedra, dramos režisieriaus kvalifikacija).
Įdomūs ir kūrybingi buvo jo darbo metai:
1992–1994 m. dirbo Valstybiniame Vilniaus mažajame teatre.
Nuo 1994 iki 2006 m. – Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorius.
Jo režisuoti spektakliai Lietuvos nacionaliniame teatre :
Daniil Charms. Stop mašina (2000);
Anton Čechov. Ivanovas (2002);
Antoine de Saint-Exupery. Mažasis princas (2006).
Oskaro Koršunovo teatre jis režisavo Jevgenijaus Griškoveco dramą „Miestas“
(2005), o Keistuolių teatre – Aleksandro Milno pjesę „Mikė Pūkuotukas“ (2003).
Saulius Mykolaitis sukūrė daugybę vaidmenų Lietuvos nacionaliniame dra
mos teatre:, Valstybiniame Vilniaus mažajame teatre, Oskaro Koršunovo teatre:
Federico Garcia Lorca (dramoje ,,Publika“); Olafas (dramoje ,,Laikas ir kambarys“),
Astolfas (dramoje ,,Gyvenimas – tai sapnas“ ir kt. (režisierius Gintaras Varnas);
Daniil Charms (dramoje ,,Ten – būti čia“); Aleksandr Vedenskij (dramoje ,,Labas,
Sonia, Naujieji metai“); Azazello (dramoje ,,Meistras ir Margarita“); Benvolijus
(tragedijoje ,,Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džuljetos istorija“); Sergejus (dramoje
,,Miestas“) ir kt. ( režisierius Oskaras Koršunovas); Galilejus (Bertoldo Brechto
dramoje ,,Galilejus“), Pinčikas (Antono Čechovo dramoje ,,Vyšnių sodas“), Au
gulis (Sauliaus Šaltenio dramoje ,,Lituanica“), Ričardas III (Šekspyro tragedijoje
,,Ričardas III“) ir kt. (režisierius Rimas Tuminas); Nikas (dramoje ,,Keletas tikslių
polaroidinių nuotraukų“) ir kt. (režisierius Povilas Laurinkus); Rokas (Juliaus
Dautarto dramoje ,,Paskendusi vasara“) ir kt. (režisierius Julius Dautartas); Mer
kucijus (Viljamo Šekspyro tragedijoje ,,Meilė ir mirtis Veronoje“) ir kt. (režisierius
Eimuntas Nekrošius) ir kt.
Svarbesnieji vaidmenys kine: Vaišvilkas (filme ,,Vienui vieni“) ir kt. (re
žisierius Jonas Vaitkus), Balys Sruoga (filme ,,Dievų miškas“) ir kt. (režisierius
Algimantas Puipa).
Vaidino televizijos serialuose: „Gedimino 11“, „Įkaitai“ ir kt.
2005 m. įrašė autorinių dainų albumą „Nieko nepasakyta” (leidėjas VAT –
VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“).
Be galo esu dėkingas Sauliaus draugams, bendramoksliams ir kolegoms.
Man labai malonu, kad jį supo daugybė puikių kūrėjų. Tai jų dėka yra likęs visas
Sauliaus kūrybinis palikimas.
Nepaisant veiklos teatre ar kine, labai svarbus jo gyvenimo tarpsnis buvo
dainuojamoji poezija.
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S. Mykolaitis atlieka savo kūrybos dainas Valstybiniame Vilniaus
mažajame teatre. 2005 m. rugsėjo 9 d. Iš asm. archyvo

Viešai dainuoti savo kūrybos dainas Saulius pradėjo paskatintas žinomo
bardo Gedimino Storpirščio ir Mokytojų namų meno vadovo Juozo Žitkausko
(kaip bardas Saulius koncertuoti pradėjo 2003 m.).
Simboliški J. Žitkausko žodžiai: „Dainuojamoji poezija augina naująją kartą“ ...,
nes kasmet yra įteikiama Sauliaus Mykolaičio vardo nominacija vienam iš jaunųjų
bardų kaip sezono atradimas.
Beje, šį įvertinimą yra gavę jau dabar gerai žinomi Lietuvos bardai.
Sauliaus kūryba puoselėjama ne tik bardų lopšyje – Vilniaus mokytojų
namuose. Ramygalos gimnazijoje rengiamas jo vardo Dainuojamosios poezijos
konkursas, o Bistrãmpolio dvare – Dainuojamosios poezijos festivalis.
S. Mykolaitis Ramygalos miškų prieglobstyje. Iš asm. archyvo
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Saulius buvo vedęs kurso drauge Ingą Šalkauskaitę. Ramygalos gimnazijos
muziejuje yra nemažai straipsnių iškarpų ar kitos medžiagos.
Iš pirmos santuokos turi dukrą Justiną, taip pat labai gražiai dainuojančią.
Vėliau jis gyveno su drauge, kolege, aktore Rūta Papartyte. Dabar jų sūnui
Adomui jau septyneri.
Tiesa, ji dabar gyvena Italijoje, sukūrusi kitą šeimą.
Kitas mūsų brolis Sigitas mėgsta daryti laivų modelius – namie yra nemenka
jo darbų kolekcija, verčiasi statydamas židinius ir krosnis, o dabar yra įveisęs ir
ekologinį nutrijų ūkį. Jis gyvena tėvų namuose Ramygaloje, kur mes visi ir augome.
Aš turiu didelę šeimą – žmona Rima, vaikai: Lukas, Ieva, Aistė, Ignas ir
Viltė. Gyvenu Vilniuje, mokslus baigiau Vilniaus Gedimino technikos universitete
(VGTU), 1996 m. apgyniau disertaciją, įgijau technikos mokslų daktaro laipsnį,
dabar turiu savo verslą – www.statybulyga.lt.
Su šeima laisvalaikiu važiuojame į žmonos senelio sodybą kaime, ten yra
senovinė pirtis, miškas, teka Nerís ir Mùsė... Labai patinka būti gamtoje.
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Mokytojos Malvinos Kielaitės
edukologinė veikla
Irena Zubauskienė
Didžiausia pasaulyje vertybė – tai žmogaus ryšys su žmogumi.
Antuanas de Sent Egziuperi

Pånevėžio rajono Ramôgalos gimnazijos Kraštotyros muziejuje yra daug
įdomios medžiagos apie jaunų žmonių ugdytoją, mylimą istorijos mokytoją Malviną Kielaitę. Savo atsiminimus ji papasakojo bendradarbei geografijos mokytojai
Vandai Misiūnienei 1984 m. rugsėjo mėnesį.
„Yra Lietuvoje daug gražių vietų, pasipuošusių upėmis ir upeliais, miškais ir miškeliais.
Mano vaikystės atsiminimuose nebuvo gražesnio žemės kampelio kaip Joniškºlis – mano
gimtinė. Čia virvena upelis Mažùpė, ne per toliausiai – Mūšâ, gražus Karpio dvaras,
parkas. Taip norisi kartu su poetais užtraukti mylimą dainą, kurią jaunystėje dainavome:
„O Mūša numylėta, laukai ir takelis, o gimtinė mano miela ir senas namelis...“ Čia
gyveno mano tėveliai, ir aš čia gimiau 1904 m. gruodžio 24 d. Šeima buvo nedidelė:
sesuo Kamilė ir aš. Mama silpnos sveikatos – reumatikė. Tėvelis – dvaro mašinistas,
nuo ankstyvo rudens iki sausio pradžios važinėdavo su dvaro kuliamąja po ūkius, „palivarkais“ vadinamus. Kiekvienas darbuotojas pagal darbą ir buvo vadinamas: kukorius,
rimorius, mašinistas.
Kukorius – dvaro virtuvės virėjas. Jam reikėjo gaminti valgį, paruošti puotas
svečiams, kurių, kaip mama sakydavo, niekuomet netrūkdavo.
Rimorius rūpinosi dvaro arklių pakinktais ir odos darbais.
Mašinistas rudenį kuldavo, o žiemą remontuodavo mašiną, dirbo metalo darbus.
Mes, vaikai, retai matydavome tėvelį. Jis ir kiti dvaro darbininkai uždirbdavo nedaug.
Tėvelis nutarė išvykti į Ameriką užsidirbti pinigų, mus išmokyti, sau lengvesnę senatvę
užsitikrinti. Mane su seserimi Kamile ir mama perkėlė į Panevėžį, kad galėtume mokytis.
Tėvelis buvo išprusęs žmogus: mokėjo skaityti, rašyti, kelias svetimas kalbas (lenkų, rusų,
vokiečių, latvių). Kalbų išmoko dirbdamas dvaruose. Tėvas kilęs nuo Tra÷pio. Tėčio mama
buvusi prūsė, atvežta į dvarą nuo Tiµžės. Dvare ji patarnaudavo prie stalo, tvarkydavo
kambarius. Vaikus, taip pat ir tėtį, kaimynai vadindavo prūsiukais.
Pasamdęs butą ir palikęs mus Panevėžyjê, pats išvyko į Ameriką. Išbuvęs ten
metus, sugrįžo, bet apsižiūrėjęs vėl išvyko. Po metų, kai jau ruošėsi grįžti, prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas. Sveikatą palikęs už Atlanto grįžo į Lietuvą tik karui pasibaigus.
Pagyveno metus ir mirė.
Šeima visą karo laikotarpį vargo. Trūko maisto. Mama rūpinosi, kad eičiau į mokyklą.
Lankiau rusišką Kuzminskio pradžios mokyklą, nors mokė ir lietuvių kalbos, bet visų kitų
dalykų – tik rusiškai. Šią mokyklą baigusi įstojau į keturklasę mergaičių mokyklą su dviem
parengiamosiomis klasėmis – jaunesniąja ir vyresniąja. Mane priėmė iš karto į vyresniąją
parengiamąją klasę, nes namuose buvau paruošta iš geografijos, aritmetikos, rusų kalbos.
Vienus metus mokiausi šioje mokykloje, o kai pavasarį atėjau laikyti egzaminų į pirmą
klasę, nė vieno mokytojo jau neberadau. Mokiniai šnekėjo, kad mokytojai išbėgo į Rusiją,
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nes vokiečiai paskelbė karą. Mokytojai kartą buvo sugrįžę, bet mokiniai nebesusirinko į
mokyklą. Žmonės kalbėjo, kad vokiečiai labai greitai žygiuoja pirmyn. Po kelių dienų,
vieną sekmadienį, girdėjau pabūklų dundesį, o pirmadienį caro kariuomenė pradėjo trauktis
per Pånevėžį link Da÷gpilio. Girdėjosi šūkaujant: „V Dvinsk.“ Kariuomenė maišėsi su
besitraukiančiais miesto gyventojais, kurie nežinojo nei kur eiti, nei kokius neštis daiktus.
Man į atmintį įstrigo toks vaizdas. Eina keliu žmonės. Vienas vyras nešasi po
pažastimi virdulį (samovarą), kitas varosi nedidelį paršiuką, virvute pririštą už kojos.
Žmonių maišatis. Kariuomenė su civiliais gyventojais traukia viena kryptimi į Rusiją.
Sunerimo ir mano mama. Su tėvelio broliu nulėkė į geležinkelio stotį, nusipirko po arklį
su vežimu ir visais pakinktais ir patenkinti parvažiavo namo, į Senåmiestį, kur mes
gyvenome. Vežimus pristūmę prie durų, pradėjome krauti maistą (grūdus, lašinius, kelis
kepalus duonos), patalynės pasiėmėm nedaug. Spintą mama užrakino, raktus užsikišo už
juosmens ir, viską palikę, pradėjome trauktis. Aplinkui dundesys, bombarduoja geležinkelio stotį. Girdėti kareivių balsai: „V Rosiju!“ Mano mama, sesuo, aš, dėdė ir dėdienė
pradėjome slinkti pirmyn, nežinodami kur. Namus ir pakrautus vežimus palikome namie
saugoti dėdienės motinai. Naktį traukėme Pali¿niškio link, kareiviai – keliu, o mes – laukais. Nuėję penkis kilometrus, sustojome prie vieno kiemo, dėdė su keliais nepažįstamais
vyrais pradėjo kasti duobę. Stovėdami prie kasamos duobės-slėptuvės pamatėme atjojantį
kariškį, kuris vyrų klausė kelio į Daugpilį. Žvilgtelėjęs į mus, vaikus, paklausė: „Kur
jūs vykstate?“, vyresnieji atsakė: „Į Rusiją.“ Tada šis kariškis sunerimęs mums sako: „Į
Rusiją basi, neapsirengę? Kas jūsų ten laukia – brolis, sesuo, tėvas, motina?“ Mūsiškiai
atsakė, kad neturi jokių giminių. Tada jis patarė mums grįžti atgal į Panevėžį. Mama ir
dėdė paklausė patarimo. Grįžę namo, viską radome tvarkoje. Dėdienės mama nuo vokiečių kareivių apgynė savo ir mūsų turtą. Turėjome po vieną kiaulę, kurias reikėjo pjauti
neužaugintas. Dėdė kiaulę užmušė kirvio pentimi, kad nežviegtų. Paruošėme skerdieną,
kuria dalijomės su kaimynais. Trūko duonos. Miltai prasti, ištraukti kepalo iš krosnies
nebuvo galima, suirdavo. Mes, vaikai, lįsdavome į pečių duonos ištraukti. Sviestą atstodavo taukai. Kiaušinius keisdavome į cukrų. Vokiečių kareiviai eidavo ir eidavo iš trobos
į trobą prašydami sviesto, lašinių, kiaušinių.
Kai kareiviai sustodavo palaukėje pailsėti, moterėlės, prisidėjusios prijuostes kiaušinių,
mainė juos į cukrų (kareiviai šerdavo arklius šiaudais, maišytais su cukrumi). Cukrus
buvo nevalytas, geltonas.
Dėl prasto maisto ir alkio pradėjome sirgti dizenterija. Susirgau ir aš. Būčiau ir
kojas pakračiusi, jei ne kariškių gydytojas. Atėjęs apžiūrėjo, davė vaistų, ir po poros dienų
pradėjau sveikti. Vokiečiai bijojo šios ligos. Prie sergančių žmonių namų užklijuodavo
raštą: „Griežtai draudžiama. Serga dizenterija.“ Tas raštas gąsdindavo vokiečius. Porą
savaičių buvo ramu, kareiviai liovėsi užeidinėję į namus.
Atsigavusi po ligos, mamos buvau nuvesta į mokyklą. Mokyklos pastatas paverstas
karo ligonine. Mokytis teko atskiruose namuose, pas žmones. O kai kariuomenė atsitraukė,
pastatas buvo grąžintas mokyklai.
Prieš karą tame pastate, kur dabar Juozo Balčikonio gimnazija, buvo vyrų realinė
mokykla. Po karo visi tilpome viename pastate.
Mokykloje buvo daug gerų, savo darbą išmanančių mokytojų: istorikė Giedraitienė,
gamtininkas Elisonas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Lindė-Dobilas, matematikas
Jonas Kalkis, prancūzistė Šukevičaitė. Mokiausi ir prie Grigonio, J. Balčikonio, istoriko Yčo,
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kuris vėliau persikėlė į Kauno universiteto Humanitarinį
fakultetą, dėstė istoriją. Man dėstė Gabrielė PetkevičaitėBitė, Kaune lankėmės pas Joną Jablonskį. Paskui Nìmunu
(garlaiviu) plaukėme iki Pagºgių. Pakeliui aplankėme Gélgaudiškio pilį, kuri tuo metu dar nebuvo sugriauta, o
tik apgriuvusi. Apžiūrėjome senosios pilies rūsius, kur
kryžiuočiai laikydavo paimtus į nelaisvę lietuvius. Matėme
apiblukusius, bet nesugadintus išdekoruotus kambarius.
Mums, vaikams, tai buvo nuostabu: viskas nauja, neregėta,
nežinoma, nesuprantama. G. Petkevičaitė-Bitė, pati daug
žinodama, įžiebė meilę savam kraštui, savo tautiečiams.
Mokykloje tuo metu buvo statomi geri dramos veikalai.
Mokytojas Mykolas Karka buvo veikliausias iš mokytojų
kolektyvo. Jis ne tik vadovavo dramos būreliui, režisavo Malvina Kielaitė. 1925 m.
spektaklius, bet suorganizuodavo ir chorą. Mokykloje virte Iš Ramygalos gimnazijos
virė visuomeninis darbas. Jame aktyviai dalyvavo ir mo- Kraštotyros muziejaus
(RGKM) archyvo
kytojai, ir mokiniai.
1925 m., baigusi gimnaziją, nuvykau į Kauną. Padaviau prašymą į Kauno universiteto Humanitarinio fakulteto Istorijos skyrių. Sąlygos
mokytis buvo sunkios. Mama negalėjo vaikų išlaikymui duoti pinigų. Universitete mane
atleido nuo mokesčio už mokslą. Už butą užmokėdavo dėdė, mamos brolis. Maistu aprūpindavo mama. Taip nuo vienų studentų atostogų iki kitų su lagaminais ir terbom – į
Kauną. Vargingai gyveno ir kiti studentai. Eidamos į teatrą sukneles skolindavomės vienos
iš kitų. Gyvenau studentų bendrabutyje. Į kiną eidavome iš eilės.
Visus egzaminus išlaikiau, tik neturėjau diplomo. Paprašiau Švietimo ministeriją skirti
mokytojauti. Buvau paskirta į E»žvilko keturių klasių progimnaziją Tauragºs apskrityje.
Eržvilko mokykla buvo septyni kilometrai nuo geležinkelio ir vienas kilometras nuo
Eržvilko miestelio. Mokykla mūrinė, įsikūrusi buvusioje dvaro ligoninėje. Dauguma mokytojų gyveno miestelyje, kasdien klampodavome į mokyklą pėsti per purvyną. Gamta graži,
aplinkui pušynai. Šalia miestelio, už kelių metrų nuo kelio,
Istorijos mokytoja M. Kielaitė.
tekėjo upelis Šaltuonâ aukštais krantais.
Pirmoji darbovietė man atrodė neblogai, nors darbo 1958 m. Iš RGKM archyvo
nuotaika ne kokia. Direktorius Virkietis (ar Verketis) stengėsi
pasirodyti draugiškas – ir mokslo, ir auklėjimo visažinis. Jis
buvo atsiskyręs nuo kolektyvo, kolektyvas sau, direktorius – sau.
Praėjo metai ir trys mėnesiai. Nuo 1932 m. gruodžio
1 d. gavau paskyrimą į Ramygalą. Ramygaloje turėjau
mokyti istorijos ir lotynų kalbos vietoj mokytojo Daunoro,
kuris buvo iškeltas.
Iš Eržvilko į Panevėžį atvykau traukiniu. Panevėžyje susiradau žmogų iš Ramygalos. Jis mane atvežė į Ramygalą ir
sustojo viduryje miestelio. Nuėjau į užvažiuojamąjį kiemą pas
Morkūnienę. Ten apsistojau, persirengiau ir nuėjau į mokyklą.“
Atsiminimus užrašė mokytoja Vanda Misiūnienė 1984 09 17.
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Ramygalos vidurinės mokyklos mokytojai. Pirmoje eilėje, centre
(penkta kairėje) – mokytoja M. Kielaitė. Mokytojas kraštotyrininkas
Jonas Ruzas – antras dešinėje. 1957–1958 m. m. Iš RGKM archyvo

Sodininkas tęsia savo gyvenimą soduose, kuriuos jis išaugino, rašytojas
palieka žmonėms savo knygas, dailininkas – paveikslus. O mokytojas gyvena
savo mokiniuose, jų poelgiuose ir mintyse. Čia jo kūryba ir nemirtingumo dalis.
1955 m. abiturientai po 30 metų mokytojai Malvinai Kielaitei rašė:
„Mūsų neužmirštamoji mokytoja, Ramygaloj iš mažos Upytės Jūsų humanitarinė mintis
šimtais jausmų srovių išaugo į plačią upę. Ar galima pamiršti per kiekvieną pamoką
jūsų sukurtą spalvingą istorijos panoramą, įtikinusią, kad tiki tas, kas žino, iš ko kilęs,
drauge žino, kas jis yra. Ačiū, brangi Mokytoja, kad mokėte mąstyti, nes gerai supratote,
kad tik mąstąs žmogus gali būti laisvas, jausti, o tik jautrus žmogus moka mylėti ir
gerbti tiesą ir žmogų.“
Kaipgi jaunai mokytojai tuo laiku, t. y. 1932 m., atrodė Ramygala? Į šį
mokytojo Jono Ruzo klausimą Malvina Kielaitė atsakė:
„Ramygala iš pirmo žvilgsnio blogai atrodė. Trobesiai pakrypę, šiaudiniai stogai. Tik žydų,
kurių čia buvo nemažai, ir dar vieno kito stambesnio ūkininko trobos buvo dengtos skarda
ar čerpėmis. Gyventojai daugiausia mažažemiai valstiečiai. Jie negalėjo brangia skarda ar
čerpėmis savo trobesių uždengti. Ramygaliečiai iš karto man pasirodė skirtingi ir geros
širdies. Bet geriausiai juos pažinau, kai pradėjau mokyti jų vaikus.“
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Ir tikrai, mokytojai buvo žinomi Ramygalos gimnazijos mokytojai mokyklos
ne tik visi apylinkės kaimai, bet ji sode pavasarį. Mokytoja M. Kielaitė stovi
pažinojo ir daug apylinkės žmonių. Ir antra dešinėje. Šalia – mokytojas, poetas
kaipgi jų nepažins? Vieno mokė duk- Leonas Kuodys. Iš RGKM
terį, kito – sūnų, dar kito – giminaitį.
Mokytoja noriai lankėsi pas mokinių tėvus. Pastebėjo, kad jos mokinių gyvenimas
ne ką geresnis, jaunystė ne ką džiugesnė, kaip ir jos pačios. Mokytojos nuoširdumas, paprastumas, tiesumas patikdavo mokinių tėvams, ir jie neslėpdavo nuo
jos nieko: guosdavosi visais vargais ir dalydavosi džiaugsmais. Mokytoja taip
susidraugaudavo su mokinių tėvais, kad jie į ją kreipdavosi patarimų įvairiais
klausimais. Susidraugavo su apylinkės žmonėmis, pamilo juos ir nutarė niekur iš
Ramygalos nebesikelti, nors progų išvykti dirbti kitur ir gauti geresnį darbą turėjo.
Ramygaloje tarpukariu veikė Liaudies universitetas. Progimnazijoje šeštadienių
ir sekmadienių vakarais būdavo skaitomos įvairios paskaitos. Neliko nuošalyje
nuo pagyvenusių žmonių švietimo ir mokytoja M. Kielaitė. Ji, kaip istorikė, skaitė
paskaitas apie Lietuvos senovę, revoliucijas ir kt. Žmonės jos paskaitas mėgo –
salė visada būdavo pilna jaunimo ir pagyvenusių žmonių.
Ramygaloje mokytoja M. Kielaitė gyveno ir vokiečių okupacijos metus. Ji
liko ištikima patriotinei pareigai, ugdė auklėtinių širdyse meilę Tėvynei, gilią
neapykantą jos priešams. Savo sumanumu 1943 m. pavasarį ji ne vieną aukštesnių klasių jaunuolį išgelbėjo nuo išvežimo į Vokietiją. Dar yra gyvų, kuriuos ji
išgelbėjo, gali plačiau apie tai papasakoti.
Sunkiais pokario metais mokytojai M. Kielaitei teko ir Ramygalos vidurinei
mokyklai vadovauti, ir Ramygalos rajono Švietimo skyriuje inspektore dirbti, ir
prie Ramygalos darbo jaunimo vidurinės mokyklos vairo būti.
1954 m. mokytoja vėl grįžo dirbti į Ramygalos vidurinę mokyklą, kur iki
1960 m. vadovavo mokomajam darbui. Kad ir kokias pareigas eidavo, savo pamėgtų
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istorijos pamokų nė vienais metais nebuvo atsisakiusi. Ir tik prieš pat išeidama į
užtarnautą poilsį atsisakė vadovaujamų pareigų ir dėstė vien tik istoriją, vadovavo
jauniesiems kraštotyrininkams.
1962 m. rudenį Ramygalos vidurinės mokyklos pedagogų kolektyvas labai
iškilmingai mokytoją M. Kielaitę išleido į užtarnautą poilsį.
Ir vėliau, kaip prieš daugelį metų, dažnai į mokytoją M. Kielaitę kreipdavosi
patarimo ir mokytojai, ir mokinių tėvai, ir buvę mokiniai.
Su mumis tu gyvenime esi
Vis jauna, nors pražilę plaukai.
Po tėvynės tau pirmai teisė
Mus vadinti „Mano vaikai“.
(Iš sveikinimo 1962 m.)

„Mėgom istoriją, bet dar labiau branginome ir tebebranginame mokytojos kiekviena
proga duotas gyvenimo pamokas, kokių neišdėstysi vadovėliuose“, – sakė jos buvę mokiniai.
Už nuopelnus liaudies švietimo srityje ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėje
veikloje mokytoja M. Kielaitė apdovanota trimis medaliais, keletu garbės raštų.
Daug gražių sveikinimų, nuoširdžių linkėjimų, padėkų už įdomias ir puikias istorijos pamokas, gyvenimiškus patarimus buvo pareikšta šventėje, skirtoje
MOKYTOJOS 80-mečiui 1985 m. sausio 5 d. Visko pacituoti neįmanoma. Gal
gražiausiai ir trumpiausiai visa tai išreiškė buvęs jos mokinys, profesorius, dailininkas Juozas Balčikonis. Apjuosdamas mokytoją savo dailiai išausta juosta su
skaičiumi 80, susijaudinęs kalbėjo:
Mokytojos M. Kielaitės 80-mečio šventė. Jubiliatę sveikina Ramygalos
kolūkio pirmininkas Virmantas Velikonis. Už stalo sėdi Birutė Gritėnaitė
(pirma kairėje), M. Kielaitė (trečia kairėje), ilgametis mokyklos direktorius,
tremtinys Jonas Zastarskis. 1958 01 05. Iš RGKM archyvo
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„Miela, brangi mokytoja ir auklėtoja, Jūs išmokėte ir išauklėjote daugelį moksleivių laidų. Džiaugiuosi, kad tarp jų ir man teko būti. Jūs skiepijote mums, mokiniams, tiesos
pažinimą, meilę Tėvynei, gyvenimui, žmogui...“
Nuoširdžių žodžių jubiliatei tarė ir įteikė duonos kepalą Ramygalos kolūkio
pirmininkas Virmantas Velikonis. Jis pabrėžė istorijos mokslo svarbą žmogaus
gyvenimui, pasidžiaugė, kad tiek daug buvusių mokinių atvyko pasveikinti savo
mylimos mokytojos.
„Man atrodo, kad šitą žmoniškumo, pedagogikos pamoką, kuri čia vyksta dabar, turėtų
transliuoti daugelis televizijos stočių. Šito reikia... Mes didžiuojamės, kad dirbame ir
gyvename šalia Jūsų, kad šiandien tiek daug kraštiečių susirinko... Mes turime išgarsinti
Ramygalą bendromis jėgomis. Ramygalos vardas turi skambėti, kadangi turime tokių
žmonių kaip mokytoja Kielaitė...“
Visus susirinkusius nuoširdžiai sveikindama Kraštiečių klubo sekretorė,
mokytoja Birutė Gritėnaitė-Mikėnienė kalbėjo: „Kas mums miela – negalima atskirti
nuo mūsų mokyklos. Juk mūsų ir vaikystė, ir jaunystė glaudžiais ryšiais yra susijusios
su mūsų brangia mokytoja Malvina Kielaite...“
Iki gyvenimo pabaigos mokytojos bute rinkdavosi tarpukario ir pirmųjų
pokario metų mokiniai, buvę mokytojai. Jauni mokytojai gaudavo gerų patarimų.
Daug kas prašydavo gyvenimiškų patarimų, ypač apie vaistažoles.
Ramygalos mokyklos muziejuje dar išlikę akmeninių kirvukų iš mokytojos
M. Kielaitės kurto muziejaus, keletas tautinių juostų, fotoalbumų, išsaugoti gautieji
apdovanojimai. Relikvinius daiktus perdavė sūnėnai Eimantas ir Jonas Graičiūnai – mokytojos sesers Kamilės vyras – poetas Jonas Graičiūnas. Mokytoja Ona
Ruzienė nupiešė istorikės M. Kielaitės portretą.
Mokytoja M. Kielaitė ilsisi Ramygalos kapinėse, šalia savo motinos, sesers
Kamilės, poeto Jono Graičiūno ir jų sūnelio. Čia visada daug gėlių.
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Jeronimas Kraujelis ir Lietuvos
žemės ūkis
Marija Sereikienė

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus ir Jeronimas Kraujelis
džiaugiasi bendradarbiavimo su Europos Sąjungos žemdirbiais rezultatais

Agronomas, ekonomistas Jeronimas Kraujelis gyvena ir dirba Vilniuje, bet
visi jo darbai ir mintys skirti kaimui. Niekada jo mintys neaplenkia savo krašto,
Ramôgalos, kur daugelį metų mynė takus, ramygaliečių, su kuriais kartu gyveno,
dirbo ir tarėsi.
Pirmuosius savo žingsnius J. Kraujelis žengė Šlekiÿ kaime. 1957 m. baigė
Ramygalos vidurinę mokyklą ir per išleistuves jau žinojo savo ateities viziją –
Lietuvos kaimas.
1967 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, Agronomijos fakultetą. Baigęs dirbo vyriausiuoju agronomu Påsvalio rajono „Mūšos“ ir „Kovo“ kolūkiuose.
1963 m. Žemės ūkio ministerijoje gerai įvertinus jo, kaip specialisto ir vadovo,
sugebėjimus, darbštumą, jis buvo paskirtas vadovauti Pasvalio rajono Žemės ūkio
valdybai. Nuo tada ir prasidėjo jo pasiaukojamas darbas Lietuvos kaimui ir Lietuvos
žemės ūkiui. Žemės ūkio ministerija 1969 m. J. Kraujelį pakvietė dirbti į Darbo
ir užmokesčio valdybą. Nuo 1976 m. jis jau dirbo šios ministerijos Planavimo ir
ekonomikos valdybos viršininku, o 1989 m. tapo ministro pavaduotojas.
1992 m. birželio 30 d. įkūrus Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociaciją, jos
vadovu tapo ramygalietis Jeronimas Kraujelis. Vienos žemės ūkio konferencijos
pirmininkas buvo ramygalietis Virmantas Velikonis. Be kitų dalyvių ir pranešėjų, pranešimą skaitė ir ramygalietis Alfonsas Giedraitis. Tie trys iškilūs žmonės:
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Jeronimas Kraujelis, Virmantas Velikonis ir Alfonsas Giedraitis, savo gyvenimą
paskyrė Lietuvos kaimui, Lietuvos žemės ūkiui.
2000 m. rudenį Lietuvos žmonės išrinko J. Kraujelį į LR Seimą. Jam buvo
patikėtos labai atsakingos Kaimo reikalų komiteto pirmininko pareigos. 2001 m.
įvyko pats aukščiausias jo darbo įvertinimas: Jeronimas Kraujelis paskiriamas LR
žemės ūkio ministru. Šias pareigas jis ėjo iki 2004 m. gruodžio 15 d.
2006 m. vasarą J. Kraujelis buvo išrinktas Lietuvos žemės ūkio bendrovių
asociacijos prezidentu. Ir iki šiol, kai Lietuvos žemės ūkio problemos, atrodo, jau
nebeišsprendžiamos, visi: ir LRT žurnalistai, ir ūkininkai, ir žemės ūkio bendrovių
darbuotojai, kreipiasi į Jeronimą Kraujelį, prašo įvertinti problemas, pasiūlyti jų
sprendimo būdus. Todėl taip dažnai per LRT radiją girdime Jeronimo Kraujelio
balsą, taip dažnai matome per LRT televiziją interviu su Jeronimu Kraujeliu.
„Jeronimo gyvenimo kelią galima palyginti su gražiai išausta, visomis spalvomis
išmarginta tautine juosta. Pradėta austi Panevėžio kaimo seklyčioje, nusidriekė į Lietuvos
žemės ūkio akademiją, užsuko į Pasvalį ir jau iki šiol audžiama Vilniuje. Toje juostoje –
gyvenimo, kaip pareigos, pajauta ir atspindys“, – jo 70-mečio proga rašė žurnalistė
Aldona Svirbutavičiūtė.
J. Kraujelis savo gyvenimo moto „Rytoj bus geriau“ iššifruoja taip: „Tai tik
skambi frazė, bet ar ne iš rytdienos susideda metai, dešimtmečiai? Manau ir manysiu,
kad, norint eiti pirmyn, maža kalbėti, reikia daryti, kad rytoj būtų visiems gerai.“
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Gerosios žemės ūkio dvasios skleidėjas
Edvardas Makelis

Jeronimas Kraujelis, be abejo, – viena iš aktyviausiai Lietuvos žemės ūkio srityje veikiančių asmenybių.
Patikėjus vienybės idėja, supratus, jog susibūrus lengviau galima spręsti iškilusius klausimus, jo iniciatyva
jau Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo pradžioje
buvo įsteigta Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija. Nuo pat įkūrimo pradžios ji išsiskyrė gerąja
dvasia – nuomonių išsakymu, bendravimu. Manau,
kad asociacijos veiklos sėkmę garantuoja atsakingo,
ištikimo pirmapradėms idėjoms jos vadovo J. Kraujelio
ir jo bendražygių darbai bei siekiai. Džiugu, kad šiuo
metu ši asociacija yra pripažinta autoritetinga organizacija, aukščiausiu lygiu ginanti žemdirbių interesus,
teikianti pasiūlymus dėl svarbių dokumentų tobulinimo, siekianti atstovaujamų ūkių konkurencingumo.
Asociacija yra viena iš Lietuvos žemės ūkio Jeronimas Kraujelis visada
konsultavimo tarnybos steigėjų, o J. Kraujelis – vienas rūpinasi Lietuvos žemės ūkiu,
iš tų, kurie 1993 m. pasirašė Lietuvos žemės ūkio Lietuvos kaimu, kaimo
konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) steigimo sutartį ir žmonėmis. Iš Lietuvos žemės
ūkio bendrovių asociacijos
iki šiol domisi ir pritaria jos veiklai.
Prisimenant Konsultavimo tarnybos veiklos pra- (LŽŪBA) archyvo
džią, reikia pasakyti, kad tuo metu jau veikiančios
asociacijos generalinio direktoriaus J. Kraujelio palaikymas buvo labai svarbus.
Viename iš interviu, kalbėdamas apie Konsultavimo tarnybos įsteigimo reikalingumą, jis sakė:
„...reikėjo sukurti veiksmingą instituciją, kuri taptų pagalbininke žemdirbiams, kuri ne
tik teiktų konsultavimo paslaugas augalininkystės, gyvulininkystės, ūkio ekonomikos ir
paskaitos klausimais, bet ir padėtų jiems pritaikyti mokslo pasiekimus, bendrų projektų
su Lietuvos ir užsienio partneriais rezultatus savo ūkiuose.“
Įžvalgus žemės ūkio srities lyderis drauge su kitais bendraminčiais numatė, kad
besikuriantiems ūkininkams, pradedantiems darbuotis savarankiškai, be nurodymų
„iš aukščiau“, reikės kitaip mąstančių specialistų pagalbos. Jis akcentavo ir užsienio
šalių patirtį, nes jose tuo metu jau veikė žemdirbiams konsultavimo paslaugas
teikiančios organizacijos. Veiklos pradžioje daug teko iš jų pasimokyti.
Suteikęs Konsultavimo tarnybai galimybę startuoti, J. Kraujelis neabejojo
jos naudingumu ir būdamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministru. Kalbant
apie šį laikotarpį, norisi pacituoti jo žodžius, įrašytus LŽŪKT veiklos 20-mečio
knygoje:
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J. Kraujelis, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras, konferencijose,
organizuotose Žemės ūkio konsultavimo tarnybos darbuotojams,
analizuoja svarbiausius integracijos į ES proceso svarbiausius etapus.
Iš LŽŪBA archyvo

„Konsultavimo tarnyba dirbo su Žemės ūkio ministerija vadovaujant 8 žemės ūkio
ministrams. Ir man teko juo būti, ir iš tolo prižiūrėti Konsultavimo tarnybos veiklą
(tiksliau – remti). Prisipažinsiu, kad nebuvau per daug dėmesingas. Bet žinojau, kad ten
vyksta darbai, niekas dėl jų nesiskundžia, o ministrui daugiau tuomet nieko ir nereikėjo.“
Nors J. Kraujelis savo asmeninį indėlį vertina kukliai, reikia pasakyti, kad jo įvairiuose renginiuose garsiai išsakyti žodžiai ar spaudoje paskelbtos mintys apie Konsultavimo tarnybą buvo labai svarbios formuojant įstaigos įvaizdį. Jis ne kartą akcen
tavo, kad Konsultavimo tarnyba gerai laiko jai skirtus laiko egzaminus ir tobulėja.
Būdamas Žemės ūkio ministru, J. Kraujelis numatė, kad konsultantų indėlis
bus labai svarbus vykstant integracijos į Europos Sąjungą procesui. Viename iš
to laikotarpio interviu jis sakė:
„Konsultavimo tarnybos uždavinys – pateikti žemdirbiams objektyvią ir nešališką informaciją apie tai, kas pasiekta ir dėl ko susitarta derybų su ES metu, kokia parama bus
teikiama Lietuvos žemdirbiams ir žemės ūkio gamybai plėtoti ir apskritai kaimo plėtrai,
kokie bus mūsų valstybės prioritetai. Be efektyvios konsultavimo sistemos nepajėgsime
operatyviai reaguoti į pokyčius, pritaikyti naujovių ir tapti visaverčiais konkurentais.“
Taigi jis tikėjo, kad tik padedant Konsultavimo tarnybai Lietuvos žemdirbiai
sėkmingai integruosis į ES, ir tuo laikotarpiu nurodė svarbiausias Konsultavimo
tarnybos veiklos gaires.
J. Kraujelio didele patirtimi pagrįsta nuomonė svarbi ir šiandien. Pritariame
jam, kad konsultantai ir ūkininkai turi tobulėti kartu ir, galvodami apie ateitį,
prisimename mums skirtą linkėjimą:
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„Tik nesustokite, ieškokite ir rasite, nemeskite kelio dėl takelio, sunku, bet stenkitės
užbėgti bent 3–5 m į priekį. Tai didžiausia buvimo reikalingais garantija. Daugiau juk
nieko nereikia.“
Daug minčių išsakiau kaip Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius. Norisi paminėti, kad su J. Kraujeliu bendravau ir būdamas Jõniškio žemės
ūkio agropramoninio susivienijimo pirmininkas, žemės ūkio ministras. Apibendrindamas galiu pasakyti, kad jis – aukštos erudicijos, nuosekliai vertinantis idėjas
ir situaciją, gebantis priimti racionalius sprendimus net ir esant sudėtingiausioms
sąlygoms. Visų kartų žemdirbiai jį pažįsta kaip puikų organizatorių ir ekonomistą,
visada pasirenkantį būti aktyviu įvykių dalyviu, įpratusį ginti kaimo žmogų.
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Misevičių šeima
Vilius Misevičius

Saldus tas jausmas, kai pajunti
galįs kalbėti apie praeitį dabartimi.
Justinas Marcinkevičius

Nuo Krinčíno ir Stači¿nų iki Ramôgalos
Remiantis Misevičių giminės genealoginiu medžiu tėvas Pranciškus Steponas
Misevičius buvo Stepono Misevičiaus (1871–1947) ir Joanos Mykolaitytės-Misevičienės (1876–1951) jauniausias iš devynių atžalų (apskaičiuota, kad Misevičių
giminę iki 2012 m. sudarė 177 asmenys). Viliaus Misevičiaus pase (Nr. 1547158)
yra įrašas, kad jo tėvas gimė 1913 m. gruodžio 15 d. Šiauliÿ apskrities Linkuvõs
valsčiaus Lumbelių kaime. Įgijęs kalvio mašinisto profesiją dirbo Krinčinê (Bíržų
apskritis). Ten susipažino su būsima žmona – miestelio klebonijoje virėja tarnavusia Stanislava Kraujelyte (mano mama).
Stanislava Kraujelytė-Misevičienė (gim. 1909 m. kovo 1 d. Pånevėžio apskrities
Ramôgalos valsčiaus Miškínių kaime) buvo viena iš Jono Kraujelio bei Liucijos
Keraigytės-Kraujelienės trijų atžalų. Jos tėvai buvo neturtingi mažažemiai ūkininkai.
Paūgėjus vaikams tėvas pareiškė, kad visų išmaitinti nepajėgs, todėl sūnus
Albinas padės jam ūkininkauti, o dukterys Kazimiera ir Stanislava tegu pradeda
savarankišką gyvenimą. Vyresnioji Kazimiera Kraujelytė išvyko į Kretingõs vienuolyną, o jaunesniąją, Stanislavą, tėvas norėjo ištekinti už nemylimo vyro. Pasipriešinus tėvo sprendimui nebeliko kitos išeities, kaip palikti gimtuosius namus.
Ji pradėjo tarnauti Ramygalos parapijos klebonijoje. Matyt, S. Kraujelytės darbu
tuomet klebonas buvo patenkintas, nes kai jį perkėlė į Krinčino bažnyčią – persikėlė ir mergina iš Miškinių kaimo...
Jaunavedžiai dar metus gyveno Krinčine, bet vėliau išvyko į Stači¿nus
(Šiaulių apskritis), ten sulaukė ir pirmagimio. Stačiūnų valsčiaus gimimo metrikų
Stanislava KraujelytėMisevičienė ir
Pranciškus Steponas
Misevičius po
1937 m. rugsėjo mėn.
7 d. sutuoktuvių
Ramygalos
bažnyčioje.
V. Astapkavičiaus
nuotr.
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S. Misevičienė
su vaikais prie
namo Ramygaloje
(Pirties g. 8).
1943 m.

išrašas byloja, kad „Pranciškus Vylius Misevičius gimė 1939 m. balandžio mėn. 9 d.
Kutaičių kaime. Krikštytas Stačiūnų Rymo katalikų bažnyčioje 1939 04 10 d.“
Jauna šeima 1940 m. kovo 25 d. išvyko į Kauną. Padedamas mano tėvo
brolio, teisininko Alfonso, P. S. Misevičius pradėjo dirbti Kauno kelių policijoje.
Lietuvoje valdžią užėmus sovietams po pusmečio reikėjo palikti laikinąją sostinę.
Tėvas sugrįžo į Stačiūnus (gavo darbo pas ūkininką), o kūdikio besilaukianti
mama parvyko į savo gimtinę, Miškinių kaimą, esantį netoli Ramygalos. Čia
1940 m. birželio 22 d. gimė brolis Alfonsas Vidas. Tėtis jau buvo suradęs gyvenamąją vietą ir pagausėjusią šeimą parsivežė arčiau savo giminės – į Stačiūnus.
Deja, Misevičių ketveriukės laimingas gyvenimas greit baigėsi. 1941 m. prasidėjo
karas, o rugsėjo 27 d. tėvas tragiškai žuvo. Neturėdama kitos išeities, mama su
pustrečių metų ir vienų metų vaikais vėl sugrįžo į gimtinę, į Miškinių kaimą.
Senelė padėjo auginti mažylius, bet senelis buvo labai nepatenkintas, kad namuose
atsirado dar trys burnos... Tad mama pradėjo ieškoti būsto Ramygaloje, už kelių
kilometrų nuo Miškinių kaimo.

Vaikystės atgarsiai
Didesnė karo metų dalis prabėgo pas senelius Miškinių kaime. Ten, šalia
Kraujelių gyvenamojo namo, buvo iškasta nemaža duobė, įrengtas bunkeris, kur
nuo bombardavimų slėpdavosi suaugę ir abu mažieji. Kadangi Ramygaloje liko
mūsų būstas, kai buvo ramesnis periodas, dažnai pėstute keliaudavome iš kaimo
į miestelį jo prižiūrėti. Kiek pamenu, abu nešdavomės po mažą kėdutę pasėdėti, pailsėti. Ilgainiui pasirinkome trumpesnį ir saugesnį maršrutą: iš Ramygalos
pasukdavome taku šalia Upôtės upelio, o išgirdę šūvius nusileisdavome prie
upelio ir įbridę į vandenį žingsniuodavome tolyn. Pusiaukelėje buvo Varnienės
sodyba. Už jos per laukus ir pievas įstrižai patraukdavome link senelių sodybos.
Kai kada Varnienė mus pavaišindavo saldainiais, o rudenį – obuoliu, kriauše ar
kitomis gėrybėmis. Didžiulė, bet reta šventė būdavo, kai senelis rasdavo reikalų
Ramygaloje ir pasikinkęs arklį į vežimą susisodindavo mus ir visi greit nudardėdavome į miestelį.
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Misevičių šeimos
namas Liaudies
gatvėje (kairėje).
Klaudijaus Driskiaus
nuotr.

Kartą karo pabaigoje, vidurdienį, pastebėjome, kad iš bažnyčios didžiojo
bokšto veržiasi juodi dūmai. Vėliau sužinojome, kad rusų armijos kulkosvaidininkai per laikrodžiams skirtas skritulines angas paleisdavo kulkų spiečių ir uždegė
bažnyčios didįjį bokštą. Dar daugiau kaip ketvirtį amžiaus miestelio bažnyčia
stūksojo su „pusiniu“ bokštu – be špiliaus.
Septynerių metų pradėjau lankyti Ramygalos pradinę mokyklą. Gerai prisimenu pirmąją mokytoją Oną Kuodienę, išmokiusią rašyti pirmąsias raides.
Mums, pirmiesiems pokario pradinukams, pasisekė dar ir todėl, kad 1946 m.
mokykloje dar nebuvo uždraustos religinės šventės. Didžiausią įspūdį paliko
šv. Kalėdos ir Kalėdų senelis – juo buvo iš Kauno į Ramygalą parvykęs poetas
Jonas Graičiūnas (iki tremties buvo miestelio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, prancūzų kalbos mokytojos Kamilės Graičiūnienės vyras).
Pradinukai ilgokai į mokytoją kreipdavomės tarmiškai „poni mokytoji“. 1949 m.,
kai Ramygalos gimnazija buvo pavadinta vidurine mokykla, buvo uždrausta mokykloje vartoti žodžius „ponas“ ar „ponia“, pareikalauta sakyti „tamsta mokytoja“.
Tuomet minėti žodžiai mums, mažiukams, buvo lyg svetimkūniai – ilgokai prie
jų pratinomės...
Archyve radau Panevėžio valstybinės notarinės kontoros notarės E. Balčiūnaitės 1947 m. birželio mėn. 14 d. patvirtintą trobesių pirkimo-pardavimo sutartį.
Joje rašoma, kad, „Remigolskis Chaimas, s. Jankelio, parduoda gyvenamąjį medinį namą,
esantį Ramygalos miestelyje, Pirties g. 8, pirkėjai Misevičienei Stasei, d. Jono. Pirkėja
Misevičienė Stasė už išvardintą turtą moka pardavėjui tris tūkstančius (3000) rublių šios
sutarties pas notarą tvirtinimo metu.“ Kadangi neturėjome minėtos tuo metu labai
didelės pinigų sumos, nepakako ir iš artimųjų skolintų lėšų, Ch. Remigolskis pagailėjo mūsų šeimos, už trūkstamus rublius pasiėmė tėvo paltą ir gerąjį kostiumą.
Vilnietis pardavėjas atsisveikindamas pasakė, kad į šį namą pretendavo dar keli
ramygaliečiai, bet jis pasirinko mus ne tik gailėdamas vienišos motinos su mažamečiais vaikais, bet ir dėl to, kad tarp Stasės Misevičienės turėtų daiktų jis nepastebėjo iš žydų prisigrobto turto iš miestelyje gyvenusių ir karo metais vokiečių
suimtų asmenų... Taip mes apsigyvenome buvusioje Ramygalos žydų mokykloje.
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1947 m. pabaiga mūsų šeimai buvo bene varganiausia. Trūkstant pinigų
namui įsigyti mama išpardavė viską, ką geresnio beturėjo. Ypač įstrigo tų metų
šv. Kalėdos. Artėjant šventėms mes visai neturėjome ko valgyti – nė saujos miltų
kūčiukams (juos vadindavome šližikais) išsikepti. Tikra Dievo dovana tada buvo,
kai prie mūsų namo sustojo pažįstamo ūkininko, gyvenusio netoli Miškinių kaimo,
vežimas. Mes, vaikai, pribėgome prie dėdės, o jis išlipo iš vežimo, apkabino mudu
ir kaip tikras Kalėdų senelis padovanojo pintinėlę su trupučiu ruginių ir kvietinių
miltų, pieno, sviesto, varškės sūrio bei gabalėlį lašinukų... Prabėgo daugybė metų,
bet mums tie kuklūs 1947 m. Kūčių ir Kalėdų valgiai iki šiol patys skaniausi...
Mūsų šeimai tada svarbiausia buvo – kaip prasimaitinti. Galima tik gėrėtis mamos sugebėjimu rasti išeitį. Šalia namo buvo apie tris arus žemės. Tad
pradėjome auginti bulvių ir kitų daržovių. Pinigais parėmė teta Kazimiera iš
Kretingos, įsirengėme tvartelį. Jame atsirado vištų, triušių, o vėliau – paršiukas,
netrukus įsigijome karvę. Mama kiekvienam iš mudviejų paskirstė pareigas. Grįžus
iš mokyklos nebuvo kada ilsėtis – tekdavo atlikti įvairių buities darbelių. Teko
paragauti ir piemenuko dalios – susikooperavę miestelėnai ganė karves bendroje
pievoje, pagal grafiką jas tekdavo prižiūrėti ganykloje. Kartais vasaros dienomis
kartu su mama nuo ankstyvo rytmečio išgindavome gyvulius, o vėliau ganykloje
mudu palikdavo vienus.
Po karo į miestelį plūstelėjo daug naujų mokytojų, ryšininkų, tarnautojų.
Kadangi miestelyje trūko gyvenamojo ploto, mama pradėjo nuomoti kambarius.
Anksčiau virėja Krinčino klebonijoje dirbusi mama prisiminė savo amatą ir kveterantams pradėjo gaminti maistą. Kadangi miestelyje dar nebuvo galima nusipirkti
duonos (kai jos atveždavo, nusidriekdavo ilgos eilės), tad dažnai man, devynmečiui ar dešimtmečiui, tekdavo dar neprašvitus, labai ankstyvą rytą pakeleivingais
sunkvežimiais važiuoti į Panevėžį ar Kėdainius, ten stovėti ilgose eilėse, kad į
namus maiše parvežčiau keletą kepaliukų duonelės. Laimei, per tas keliones niekas
neapiplėšė, nebuvau užpultas ar nuskriaustas. Kita vertus, tokie sunkumai stiprino
valią, grūdino psichiškai ir fiziškai – tai supratau tik vėliau.
Augome be tėvo, bet nenuklydome klystkeliais, už tai turime būti dėkingi
reikliai ir giliai religingai mamai. Nuo pat mažens sekmadieniais ir per šventes ji
mus vesdavosi į mišias Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje; ten abu pri
ėmėme Pirmąją Komuniją, o kai paūgėjome – tapome aukojamų mišių patarnautojais (klapčiukais). Sovietmečiu besimokant vyresnėse klasėse, kai buvo stengiamasi
į mūsų sąmonę diegti tezę „Religija – tai žalingas opiumas“, niekada nebuvome
nutolę nuo Dievo. „Vaikai, kas benutiktų, niekada neišsižadėkite bažnyčios...“, – visam
gyvenimui įstrigo mamos priesakas prieš mirtį (jos nebėra nuo 1995 m. rugsėjo
14 d.). Motina ilgus metus buvo ir mama, ir tėtis. Bet vienišos moters su dviem
mažamečiais gyvenimas nebuvo rožėmis klotas. Vienišumo dalia, kasdienos buities sunkumai, nesaugumas, o gal ir prabudusios meilės jausmas, gal noras turėti
stipresnį vyrišką užnugarį pastūmėjo ją leisti pas mus apsigyventi į Ramygalą
dirbti atvykusiam vyrui. 1948 m. rugpjūtį Misevičių šeima pasipildė ketvirtuoju
nariu – gimė Valerija Liuda.
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Už žinių pagrindus dėkingi Ramygalos mokytojams
„Greta Motinos aš turėjau Mokytoją,“ – šie rašytojo Jono Avyžiaus žodžiai
artimi kiekvienam. Dabar, kai esu solidaus amžiaus ir gyvenu prisiminimais,
pagalvoju, kad likimu man nedera skųstis jau vien dėl to, jog Ramygaloje gavęs
gerus žinių pagrindus, kaip sakoma, „išėjau į žmones...“ Norisi tarti padėkos žodžius atmintyje labiausiai išlikusiems mokytojams.
Man patiko semtis fundamentaliųjų mokslų žinių. Pirmiausia lenkiuosi tada
vyriausiam mokytojui – žilagalviui chemikui Antanui Ratkui. Tai buvo dar smetoniškos mokyklos atstovas. Kai kam iš klasės draugų jis dvelkdavo naftalinu, bet
man jis patiko ramybe ir pedagoginiu taktu, inteligentiškumu, reiklumu aprangai
(į pamokas ateidavo apsivilkęs kostiumą, su kaklaraiščiu). Kadangi pokariu vadovėlių nebuvo, per pamoką reikėdavo užsirašinėti mokytojo pagrindines mintis.
Man tai sekdavosi sunkokai – nespėdavau konspektuoti. Vėliau klasėje pradėjau
viską stropiau užsirašinėti. Beje, mokytojo A. Ratkaus įskiepyti chemijos pagrindai
man buvo naudingi ir praėjus daugeliui metų, kai Vilniaus universitete 1970 m.
gyniau chemijos mokslų kandidato (dabar – mokslų daktaro) disertaciją.
Pirmoji matematikos mokytoja buvo jauna Ramygalos vidurinės mokyklos
auklėtinė Marytė Gailiušytė. Ji mus mokė pati neakivaizdžiai studijuodama matematiką Vilniaus universitete. Ši aktyvi pedagogė buvo ir mokyklos tautinių šokių
kolektyvo vadovė. Jai dėkingas ir už tai, kad mane ji pakvietė į ansamblį, kur
gavau pirmąsias gražaus šokio pamokas. Vėliau į Ramygalą atvyko dirbti „kietas“
matematikas ir braižybos mokytojas V. Čiudaras. Jis, nors ir neilgai užsibuvo
mokykloje, bet atmintyje išliko kaip reiklus savo srities žinovas ir griežtas pedagogas. Norėdami turėti aukštesnį balą privalėjome jo mokomiesiems dalykams,
ypač matematikai, skirti daugiausia dėmesio, turėjome rodyti loginio mąstymo
sugebėjimus. Man patiko spręsti geometrijos ir trigonometrijos uždavinius. Gerai
sekėsi ir braižyba, greit perpratau aksonometrijos užduotis ir todėl ne vieną brėžinį
esu padaręs klasės draugams, kuriems tai buvo kietas riešutėlis...
Po V. Čiudaro mūsų klasei matematiką pradėjo dėstyti jaunas Vilniaus
pedagoginio instituto auklėtinis M. Aleksiūnas. Pastarasis Ramygaloje užsibuvo
trumpai – 1957 m. rudenį jį pakeitė Vilniaus pedagoginio instituto Fizikos ir
matematikos fakultetą baigusi Janina Valančiūtė. Jai už kantrybę ir papildomas
konsultacijas ypač dėkingas mano brolis Alfonsas Vidas, kuriam matematiką ši
mokytoja dėstė trejus metus. Beje, mokytoją Janiną Valančiūtę greit pastebėjo
Ramygalos rajono Švietimo skyriaus vadovybė ir pasiūlė jai Švietimo skyriaus
inspektorės darbą. Ši mokytoja – pedagogė iš pašaukimo – mokėjo suderinti tiesiogines pareigas su matematikos pamokomis mokykloje.
Fiziką dėstė keli mokytojai, bet daugiausia prisimenu pedagogus Stanislovą
Muriną ir Vitoldą Grigaliūną. Pirmasis jau buvo sukaupęs nemažą patirtį, todėl
teikė gerus dalyko pagrindus, o baigiamojoje klasėje jį pakeitė jaunas Vilniaus
pedagoginio instituto auklėtinis, mokytojas Vytautas Grigaliūnas, iškart sukūręs kūrybišką aplinką klasėje, suaktyvinęs fizikos mėgėjų būrelį, sužavėjęs savo
paprastumu. Jam buvo lemta tapti ilgamečiu miestelio gyventoju. Čia sukurta
šeima, užaugintos atžalos, o neseniai šis garbus fizikas, kurio vienintelė darbo-
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vietė – Ramygalos vidurinė mokykla (2005 m. – atkurta gimnazija), po 50-ties
mokytojavimo metų išleistas į užtarnautą poilsį. Ryškų pėdsaką man palikusiems
minėtiems pedagogams tariu nuoširdų ačiū.
Dažnai prisimenu dar dvi vyresnio amžiaus pedagoges, dvi seseris – istorijos mokytoją Malviną Kielaitę ir prancūzų kalbos žinovę Kamilę Graičiūnienę.
Istorijos pamokos buvo labai įdomios, pedagogė Malvina Kielaitė žavėjo plačia
erudicija. Nors ji buvo gana reikli (kurį laiką dirbo mokyklos direktoriaus pavaduotoja, mokymo dalies vedėja), ją vertinome už kantrybę, pedagoginį taktą
ir objektyvumą. Kita vertus, gėrėjomės jos nesilankstymu tuomet vis labiau mokykloje įsigalintiems sovietiniams reikalavimams (pavyzdžiui, ji mus ne kartą
pasveikindavo su Kalėdomis ar Velykomis, nors tos šventės buvo uždraustos).
Mokytoja Kamilė Graičiūnienė buvo gana santūri ir atsargi (gal todėl, kad neseniai
saugumiečių buvo suimtas jos vyras Jonas Graičiūnas), visą dėmesį skyrė dalyko
žinioms gerai perteikti. Tad Ramygaloje įgyti prancūzų kalbos pradmenys man
buvo labai naudingi, kai, mokydamasis aspirantūroje, ruošiausi užsienio kalbos
kandidatinio minimumo egzaminui, o dar už kelių dešimtmečių (dirbau docentu
Kauno technologijos universitete), kai rengiausi stažuotėms į Prancūziją (du kartus
stažavausi ir mokslinius tyrimus atlikau Angers universitete). Visa tai prisimenu
būdamas Ramygaloje. Visada uždegu žvakelių prie Kielaitės ir Graičiūnų kapų,
sukalbu Amžinąjį atilsį...
Išskirtinę vietą užėmė lietuvių kalba ir literatūra. Tai mokytojos Salomėjos
Zastarskytės nuopelnas. Jos paskatintas, pamėgau skaityti mokytojos rekomenduotas knygas. Grožinė literatūra padėjo plėsti akiratį, gerėjo rašinių kokybė.
Sulaukiau ir atpildo, kai mokytoja visai klasei perskaitė ištrauką iš mano rašinio... Esu dėkingas likimui ir už tai, kad tuometis Ramygalos rajono laikraščio
vyriausiasis redaktorius Viktoras Valaitis pastūmėjo mane į mėgėjišką žurnalistiką. Jo paskatintas, pradėjau rašinėti žinutes į rajoninę spaudą (o vėliau, jau
studijuodamas Kauno politechnikos institute (KPI), tapau šio miesto dienraščio
„Kauno tiesa“ („Kauno diena“) ir respublikinės „Tiesos“ neetatinis korespondentas,
daugelį metų dirbau Lietuvos radijo ir televizijos bendradarbiu Kaune). S. Zastarskytei išvykus iš Ramygalos, aukštesnėse klasėse lietuvių kalbos ir literatūros
pamokas vedė klasės auklėtojas Viktoras Misiūnas. Jo padedamas, brandinau
savo rašinius – ypač patiko kurti lietuvių literatūros rašinius laisvomis temomis:
galėdavau atskleisti savo vidinį pasaulį, rasti įtaigesnių žodžių, stiliaus niuansų.
Visa tai labai pravertė plėtojant savo pomėgį – žurnalistiką. Beje, jei mokytojas
V. Misiūnas buvo uolus tuometės valdžios nurodymų vykdytojas, santūrus, viešai
nedemonstruojantis savo emocijų, tai jo žmona Vanda Misiūnienė (mus mokiusi
geografijos) mokėjo įdomiai vesti pamokas, sukurti malonią bendravimo aplinką,
žavėjo lengva šypsena, geranoriškumu ir motiniška šiluma. Gal todėl ją mėgome
labiau nei klasės auklėtoją...
Nors mums nelabai patiko muzika, bet mokytojo Petro Zabielos pedagoginiai
sugebėjimai ir įtikinėjimai davė naudos. Jis pastebėjo, kad turiu muzikinę klausą
ir šiokį tokį balsą. Buvau priimtas į mokyklos chorą. Tie muzikos pradmenys
daug padėjo ne vieną dešimtį dainuojant KPI „Jaunystės“, Kretingos „Gintaro“ ir
Kauno aukštųjų mokyklų absolventų choruose.
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Koks paauglys nemėgsta paspardyti kamuolio? Tad ir grupelė vaikų iš mūsų
Liaudies gatvės tuometėje Turgaus aikštėje iki vėlumos mėgavomės futbolu (į šį
žaidimą įsitraukdavo ne tik berniukai, bet ir mergaitės – beje, kartais prie brolio
Rimanto prisijungdavo ir šio leidinio vyriausioji redaktorė...). Mokantis aštuntoje
klasėje lemtingas tapo susitikimas su kūno kultūros mokytoju Stasiu Baltrūnu. Jo
paskatintas, pradėjau bėgioti, pamėgau lengvąją atletiką. Tada pats pedagogas dar
aktyviai sportavo (buvo Lietuvos savanoriškos sporto draugijos „Nemunas“ rinktinės narys), todėl bendros treniruotės su juo man buvo puiki tobulėjimo mokykla.
Minėtas mokytojas, įvertinęs mano galimybes, pasiūlė specializuotis 100, 200 ir
400 metrų bėgime. Po poros metų tapau mokyklos lengvosios atletikos rinktinės
narys. Mokydamiesi vienuoliktoje ir dvyliktoje klasėje rajono spartakiadose dėl
nugalėtojo vardo minėtose rungtyse jau rungėmės su treneriu Stasiu Baltrūnu,
Panevėžyje vykusiose tarprajoninėse varžybose tapau prizininku. Nors 1957 m.
baigiau Ramygalos vidurinę mokyklą ir įstojau į Kauno politechnikos institutą
(KPI, dabar – Kauno technologijos universitetas), mokyklos sporto rekordų stende
dar keletą metų buvo ir mano pavardė...
Brolis Alfonsas Vidas (praleido vienus mokslo metus dėl sveikatos sutrikimų, mokyklą baigė 1960 m.), be minėtų mokytojų, visada prisimena ir prancūzų
kalbos jį mokusią, labai mielą pedagogę Oną Lisauskaitę, mokytoją Kizienę.

Studijuoti sovietinėje aukštojoje mokykloje...
du kartus netinkamas
Baigdamas Ramygalos vidurinę mokyklą svajojau įstoti
į aukštąją mokyklą. Įvertindamas mano mokymosi rezultatus,
giminaitis, Kauno politechnikos instituto profesorius Jurgis
Banaitis nedvejodamas patarė rinktis inžinerines studijas. Stojamuosius egzaminus išlaikiau gerai.
Priėmimo komisijos posėdis vyko KPI rektoriaus kabinete,
pirmininkas buvo instituto vadovas, profesorius Kazimieras
Baršauskas. Kviečiamųjų eilėje tarp kandidatų į Mechanikos
fakulteto pluoštinių medžiagų mechaninės technologijos specialybę buvau ketvirtas. Tačiau tuomet priėmimą į aukštąją
mokyklą lėmė ne tik konkursinių egzaminų rezultatai, bet ir Vilius Misevičius,
nepriekaištingas lojalumas tuometei santvarkai. Būtent pastara- Ramygalos vidurinės
sis aspektas buvo itin svarbus. Tada mokyklos klasės vadovo mokyklos abiturientas.
parengtą charakteristiką apie stojančiojo į aukštąją mokyklą 1957 m.
politinį brandumą tvirtindavo rajono komjaunimo komiteto
sekretorius. Abiturientui charakteristikos į rankas neduodavo, kad nenutekėtų su
KGB suderinta informacija apie abituriento tinkamumą tapti sovietinės aukštosios
mokyklos studentu, o išsiųsdavo ją į pasirinktą studijų sritį. Gerai prisimenu, kai
tuometis KPI partinės organizacijos sekretorius, docentas Jūrelė Priėmimo komisijos
posėdyje viešai atplėšė registruotą laišką su mano charakteristika ir ją perskaitė.
Atmintin įstrigo mano charakteristikos, kurią pasirašė klasės auklėtojas V. Misiūnas
ir Ramygalos rajono komjaunimo komiteto sekretorius V. Jagminas, pabaiga: „...Buvo
uolus bažnyčios patarnautojas. Mokykloje į komjaunimą nestojo vengdamas konflikto su
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atsilikusių pažiūrų šeima. Todėl studijoms tarybinėje aukštojoje mokykloje netinkamas.“
Partinės organizacijos sekretorius rūsčiai pažvelgė į mane, o aš nulenkęs galvą
pakilau nuo kėdės ir pirma mintis, kuri dingtelėjo, – ką gi, belieka bandyti laimę
ir stoti į Kunigų seminariją (abu su broliu buvome mišių patarnautojai)... Tada
išgirdau rektoriaus K. Baršausko žodžius: „Su mokslais – gerai, o dėl atsilikusių
pažiūrų – jaunuolį perauklėsime...“ Vėliau sužinojau, kad, rizikuodamas užsitraukti
tuometės valdžios nemalonę, rektorius, akademikas, profesorius K. Baršauskas
KPI studijas atvėrė ne tik ne vienam panašiam „atsilikusių pažiūrų jaunuoliui“,
bet ir tremtiniams, jų atžaloms.
Taip jau susiklostė, kad 1957 m. baigę Ramygalos vidurinę mokyklą į tuometį
Kauno politechnikos institutą įstojome kartu su suolo draugu Petru Karaliumi.
Nebuvome su juo susitarę, bet abiem teko studijuoti tame pačiame KPI Mechanikos
fakultete. Nors mudviejų mokymosi pažymiai buvo panašūs, bet jam aukštosios
mokyklos durys atsivėrė gana lengvai, o man tai buvo didelis slenkstis. O tas
KPI rektoriaus tėviškas gestas, nulėmęs mano ateitį, subrandino siekį stengtis būti
jautriam kitiems, gyvenime skatinti geranoriškumą ir pagalbą vargingesniems. Juk
gyvenimas mielas ir dėl to, kad jame sutinkame daug gerų žmonių...
Kadangi jau vidurinėje mokykloje įpratau būti savarankiškas ir atsakingas,
studijos institute nesudarė sunkumų. Materialiniai sunkumai šeimoje, Ramygaloje,
įpratino gyventi labai taupiai. Studijuodamas Kaune stengiausi verstis iš gaunamos
stipendijos, prie jos prisidurti honoraru už rašinius laikraščiams. Mama namuose
išmokė pačiam pasigaminti maisto – tai gyvenant bendrabutyje pravertė. Beje,
pirmaisiais studijų metais tuometis KPI bendrabutis trečiuose rūmuose buvo gana
kuklus. Kambaryje gyvenome aštuoniese, todėl po paskaitų mokytis ir namų darbų
užduotis atlikti sąlygų nebuvo. Tad ruoštis kontroliniams darbams ar egzaminams
tekdavo suradus ramesnį kamputį rūmų fojė šalia salės, o ilgainiui pamėgau
instituto bei Kauno viešosios bibliotekos skaityklas.
KPI nepamiršau ir sporto. Kadangi laisvalaikiu mėgau bėgioti, turėdamas
Ramygalos kūno kultūros mokytojo Stasio Baltrūno rekomendaciją, kreipiausi į
tuometį KPI lengvosios atletikos rinktinės trenerį Paulauską. Vienų mokslo metų
darbas treniruotėse davė vaisių – 200 m bėgime viršijau antrojo atskyrio rezultatą.
Bet vėliau sportą iškeičiau į meno saviveiklą.
Baigęs institutą 1962 m., pasirinkau darbą Kretingos rajone. Gal todėl, kad
ten gyveno teta Kazimiera, kurią vadinau savo antrąja mama (ji man padėjo
materialiai studijuojant, pas ją dažnai atostogaudavau). Pagal paskyrimą pradėjau
dirbti Ka»tenos linų fabrike vyriausiuoju inžinieriumi.
Laisvalaikį skyriau meno saviveiklai ir žurnalistikai. Įsiliejau į kretingiškių
mišrųjį chorą „Gintaras“, kuriam vadovavo Robertas Varnas, tapau rajoninio
laikraščio „Švyturys“ neetatinis korespondentas, teko vaidinti Kretingos kultūros
namų dramos ratelyje... Per tuos trejus darbo metus pajūryje keletą kartų gavau
pasiūlymą būti Kartenos linų fabriko direktoriumi. Bet Žemaitijoje nepanorau
ilgiau pasilikti – troškau toliau tobulėti Kaune, svajojau apie mokslinius tyrimus.
1965 m. grįžau į Kauną, pateikiau dokumentus stoti į KPI aspirantūrą (dabar – doktorantūra). Akademikas, profesorius Juozas Indriūnas sutiko būti mano
mokslinis vadovas, bet iš tuometės valdžios vėl išgirdau: „Aspirantūrai ir pedago1426
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V. Misevičius –
Kartenos linų
fabriko vyriausiasis
inžinierius 1964 m.

V. Misevičius
mokslinių tyrimų
rezultatus aptaria su
prof. A. Mačiuliu ir
kolege L. ŽilinskaiteAndrūnavičiene Kaune.
1969 m.

ginei veiklai tarybinėje aukštojoje mokykloje netinkamas.“ Šįkart taip pasakė tuometis
KPI Lengvosios pramonės fakulteto dekanas doc. Martinėnas, akcentuodamas tai,
kad mano tėvas tarpukario Lietuvoje yra dirbęs Kauno policijoje. Nors aiškinau,
kad vaikai neatsako už tėvus, o mano gamybinė charakteristika yra puiki, geri
studijų rezultatai, likau už KPI durų.
Tačiau sau ir kitiems visada sakau: būtina nenusiminti, nes gyvenime sutinkame daugiau gerų nei blogų žmonių... Padėjo kurso kolegos Tomo Jazbučio
tėvai, prisiregistravau jų būste (sovietmečiu neturint nuolatinės registracijos nebuvo
galima įsidarbinti mieste). Grupės draugas Anicetas Zujus padėjo įsidarbinti inžinieriumi Pramoninės statybos projektavimo institute. Bet trauka mokslui neišblėso. Likimas lėmė 1966 m. sutikti puikų mokslininką ir jautrų žmogų – Lietuvos
mokslų akademijos Fizikinių techninių energetikos problemų instituto Polimerinių
medžiagų laboratorijos vadovą, profesorių Adomą Mačiulį (jis sukūrė polimerų
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difuzinio stabilizavimo technologiją
ir įrangą). Greitai tapau laboratorijos
darbuotoju, po metų – profesoriaus
aspirantu. Jo vadovaujamas parengiau
ir 1970 m. Vilniaus universitete apgyniau chemijos mokslų kandidato (dabar
– gamtos mokslų daktaro) disertaciją.
Beje, buvau pirmasis mokslinį laipsnį
pelnęs Ramygalos vidurinės mokyklos
1957 m. abiturientas...
Nors dėl politinio nebrandumo
man nebuvo leista dėstytojauti, ryžtas
sugrįžti į savo Alma mater baigėsi mano
pergale – 1970 m. pradėjau dirbti KPI.
Tapau Pakavimo automatų laboratorijos vyresniuoju moksliniu darbuotoju.
Vadovaujant buvusiam tremtiniui, žinomam inovatyvių sprendimų autoriui,
profesoriui Viliui Židoniui (jis – daugiau kaip 150 išradimų autorius, įstei- Vilius Misevičius ir jo brolis Vidas Misevičius,
gė mokslininkų organizaciją Lietuvos Panevėžio urėdijos vyriausiasis mechanikas.
taikomųjų mokslų akademija, parengė 70 1992 m.
išradėjų ir 22 mokslo daktarus, 1991–
1992 m. dirbo Lietuvos materialinių išteklių ministru, jam suteiktas Klaipėdos
universiteto garbės profesoriaus vardas), šioje laboratorijoje tapau pirmojo išradimo
bendraautoriumi, paskelbiau keletą mokslinių straipsnių.
Brolis Alfonsas Vidas, matyt, paveldėjo tėvo genų – nuo mažens jį viliojo
autotransportas. 1960 m. baigęs Ramygalos vidurinę mokyklą tarnavo armijoje.
Su karine uniforma praleisti treji metai Charkove (Ukraina) paliko kvalifikacijos
augimo ryškų pėdsaką – išlaikė pirmos klasės vairuotojo egzaminus, pelnė vairuotojų mokyklos dėstytojo laipsnį (kvalifikaciją gavo eksternu). Po armijos sugrįžęs
gimtinėn dirbo sunkvežimio vairuotoju Ramygalos sviesto ir sūrių gamykloje,
vėliau – Panevėžio miško pramonės ūkyje. 1969 m. Kauno politechnikume ne
akivaizdiniu būdu įgijo automobilių remonto ir eksploatacijos techniko mechaniko
kvalifikaciją, pasirinko automobilių mechaniko darbą Panevėžio tarpkolūkinėje
statybos organizacijoje (TSO). Jo kompetencija buvo įvertinta – paskirtas minėtos
įmonės vyriausiuoju mechaniku. Neatsitraukęs nuo gamybos, baigęs Vilniaus
inžinerinį statybos institutą (VISI) ir gavęs statybos ir kelių mašinų inžinieriaus
mechaniko diplomą, tapo Panevėžio TSO pirmininko pavaduotoju mechanizacijai.
„Tada turėjome 217 įvairių mašinų ir mechanizmų. Pavyko racionaliai sutvarkyti minėtą
ūkį; pritaikyti VISI gautas žinias, įdiegti ūkiskaitą ir kitas naujoves. Respublikinis TSO
susivienijimas Panevėžio padalinį pripažino pavyzdiniu šalyje už aukštą statybos darbų
mechanizaciją ir pavyzdingą technikos eksploatavimą. Respublikinis TSO susivienijimas
įvertinimas – susivienijimo Tarybos narys“, – prisimena Alfonsas Vidas Misevičius.
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Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę ir prasidėjus privatizacijai brolis
kurį laiką dirbo šioje statybos organizacijoje. 1992 m. pradėjo eiti vyriausiojo mechaniko pareigas Panevėžio
miškų urėdijoje. Ten dirbo iki išėjimo
į užtarnautą poilsį; 2010 m. pasirodė
kaip sumanus naujos technikos diegėjas, daug prisidėjo, kad sena sovietinė
miško įranga ir autotransportas būtų
pakeisti šiuolaikine kompiuterizuota
skandinaviška technika. Jis keturis kartus tobulinosi Suomijoje ir Švedijoje.
Už inovacijų diegimą Alfonsas Vidas
Misevičius apdovanotas Generalinės
urėdijos diplomu. Jo patirtis naudojama
ir dabar – veteranas Panevėžio miškų
urėdijoje yra atsakingas už hidromanipuliatorių techninę priežiūrą.
Sesuo Valerija Liuda, 1967 m. Lietuvos radijo ir televizijos Kauno redakcijos
baigusi Ramygalos vidurinę mokyklą, korespondentas V. Misevičius rengia reportažą.
nusprendė tapti medike, mokėsi Vil- 1968 m.
niaus medicinos mokykloje. Ją baigusi
trejus metus dirbo Kretingos rajono Salantÿ ir Vydmantÿ sveikatos punktuose.
Vėliau neakivaizdžiai baigė Lietuvos kūno kultūros akademiją. Iki ankstyvos mirties (po sunkios ligos mirė 1992 m.) dirbo Panevėžio kūno kultūros dispanseryje
metodininke.

Globojo ne viena, o kelios mūzos
Pirmoji mūza įkvėpė meilę dainai. Ramygalos vidurinėje mokykloje mokytojo
P. Zabielos vadovaujamame chore įgijau dainavimo pradmenų. Mokydamasis KPI,
1958 m. įsiliejau į šios aukštosios mokyklos mišraus akademinio choro dainininkų
gretas, vėliau, dirbamas Kretingoje, dainavau šio miesto „Gintaro“ ir vyrų choruose, o parvykęs vėl į Kauną – sugrįžau į chorą „Jaunystė“. Baigiau dainininko
„karjerą“ Kauno aukštųjų mokyklų absolventų chore.
Kitas mano pomėgis – žurnalistika. Dar mokydamasis Ramygalos vidurinėje mokykloje pradėjau rašyti žinutes į rajono laikraštį. Rašiau jas, kai dirbau
Kretingoje, o Kaune atsirado platesnės tokio hobio, pomėgio galimybės. Tad greta
tiesioginio projektuotojo darbo pradėjau gilintis į šio ir netoli buvusio Miestų statybos projektavimo instituto specialistų kūrinius. Miesto laikraštyje „Kauno tiesa“
atsirado skyrelis „Architektūros anonsas“, kuriame skaitytojus supažindindavau su
būsimais statiniais. Mano straipsnelius pradėjo spausdinti tuomečiai oficiozai „Tiesa“
ir „Komjaunimo tiesa“, tapau ir „Vakarinių naujienų“ neetatinis korespondentas.
Kadangi miesto centre (Daukanto g. 28A) buvo įsikūrusi Lietuvos radijo ir televizijos Kauno redakcija, pradėjau bendradarbiauti ir su jos darbuotojais – ypač su
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Žurnalo „Mokslas ir technika“ 40-mečio šventė Vilniuje. Šventės dalyvis –
V. Misevičius pirmas dešinėje. 2000 m.

Ramygalos vidurinės mokyklos 1957 m. laidos susitikimo mokyklos
baigimo 30-mečio proga Ramygaloje dalyviai: V. Misevičius (pirmoje
eilėje, kairėje), A. Kabečius, P. Karalius, A. Zalatorius, klasės auklėtojas
V. Misiūnas, B. Petrulis, J. Kraujelis ir A. Pravilonis. 1987 m.
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žurnalistu ir rašytoju Juozu Kundrotu,
reikliu žodžio meistru, poetu Petru
Palilioniu ir kitais. Mano reportažai
pradėjo skambėti per šalies radijo pirmąją programą.
Kadangi esu smalsus, 1970 m.
apgynęs disertaciją ir tapęs KPI Pakavimo automatų laboratorijos vyresniuoju
moksliniu darbuotoju, domėjausi ne tik
šio mokslininkų būrio, bet ir kitų instituto padalinių moksline veikla. Apie Broliai Vilius (kairėje) ir Vidas Misevičiai.
tai 1971 m. pradėjau rašyti straipsnius 2012 m.
žurnalui „Mokslas ir technika“ (tai darau
iki šiol, t. y. daugiau kaip 40 metų...).
1972 m. pradėjau dirbti KPI Inžinerinės ekonomikos fakultete (dabar – KTU
Ekonomikos ir vadybos fakultetas). Vadybos katedroje dirbau iki išėjimo į užtarnautą poilsį. Sukauptą patirtį naudoju ir dabar, dirbu dėstytoju Lietuvos sporto
universitete.
1979 m. mane pasikvietė tuometis Lietuvos radijo ir televizijos Kauno redakcijos vadovas Zenonas Lapinskas ir pasakė: „Esi jaunas mokslų daktaras, per
šalies radiją gerai aptari Kauno mokslininkų veiklą. Norėtume pasiūlyti vesti pusvalandinę
mėnesinę televizijos laidą „Mokslas gamybai – iš Kauno“. Sutikau. Tai buvo nauja
patirtis – dirbti tiesioginiame televizijos eteryje.
Kauno redakcijoje teko kurti daugiau kaip trejetą metų, o vėliau tuo užsiimti
dar keletą metų privačioje „KaunasPLIUS“ televizijoje.

Nors nutolę, bet šaknimis suaugę su Ramygala
Atsiverčiau albumą. Žvilgsnis nukrypo į vieną nuotrauką: užfiksuota 1957 m.
abiturientų vyrija su klasės vadovu, mokytoju Viktoru Misiūnu. Ji daryta, kai į
mokyklą susirinkome švęsti Ramygalos vidurinės mokyklos baigimo 30-metį.
Nors atstumu esu nutolęs nuo Ramygalos, bet šaknimis giliai suaugęs
su tuo kraštu. Kol dar buvo gyva mama, dažnai čia atvykdavau. Užsukdavau į
Ramygalos vidurinę mokyklą susitikti su abiturientais, kad juos paskatinčiau studijuoti KTU. Kartu su kitais kraštiečiais džiaugiausi, kai 2005 m. buvo grąžintas
Ramygalos vidurinei mokyklai gimnazijos statusas.
Pirmasis straipsnis primena 1985 m. Tuomečiame Panevėžio rajono „Tėvynės“
laikraštyje buvo spausdinamas pasakojimų ciklas apie kraštiečius.
1998 m., kai Ramygalos vidurinė mokykla ruošėsi švęsti 80-metį, mokyklos
direktorius Algis Adašiūnas ir tuometis „Ramygalos“ kolūkio pirmininkas, ramygaliečių klubo aktyvus rėmėjas Virmantas Velikonis manęs paprašė per Lietuvos
radiją apie tai pateikti informaciją, kad kuo daugiau buvusių auklėtinių sužinotų
apie Ramygalos vidurinės mokyklos 80-mečio jubiliejų.
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Misevičių atžalos – šalyje ir užsienyje
Pažymint Motinos dieną ar per Vėlines brolis ir aš su žmonomis dažnai
lankomės Ramygalos kapinėse. Važiuodami miestelio gatvėmis stabtelime ir prie
buvusio Misevičių šeimos namo Liaudies g. 9. Kaip seniai ten gyventa... Dabar
iš mudviejų – vyriausiųjų – vienas Kaune, kitas Panevėžyje.
Mano sūnus Laurynas (gim. 1971 m.) – Vytauto Didžiojo universiteto (VDU)
verslo administravimo studijų programos pirmosios laidos absolventas. Baigęs VDU,
laimėjo tarptautinį konkursą magistro studijoms JAV (Bridgeport) universitete. Jas
baigęs, mokslo magistru tapo ir savo Alma mater Kaune. Šiuo metu gyvena už
Atlanto, JAV, Edisone, dirba finansų patarėju investiciniame banke. Daugumai JAV
lietuvių Laurynas – visur esanti, entuziastingai už lietuvybės reikalus serganti siela.
Jaunesnysis A.V. Misevičius išaugino dvi atžalas: dukrą Rūtą (gim. 1977 m.)
ir sūnų Gediminą (gim. 1975 m.). Abu baigė studijas Kauno technologijos universitete. Rūta šiuo metu gyvena Airijoje ir dirba personalo direktore, o Gediminas
yra banko Informacinių technologijų logistikos departamento vadovas.
Mano parašytos knygos
1. Verslo organizavimo įvadas. Kaunas: Lietuvos kūno kultūros
akademijos leidykla, 2010, 170 p.;
2. Tarptautinės monografijos „Globalization and Crises in Modern
Economy“ dalis. Slovakija, 2010 (bendraautoris – Kazlauskas Ž.);
3. Verslo kokybės vadybos aspektai. Kaunas: Lietuvos kūno kultūros
akademijos leidykla, 2009, 118 p.;
4. Verslo rizika ir vertinimas. Kaunas: Lietuvos kūno kultūros
akademijos leidykla, 2008, 102 p.;
5. Verslo etikos ir bendravimo organizavimo pagrindai. Mokomoji knyga.
Kaunas: Technologija, 2007, 216 p.;
6. Dalykinio bendravimo pagrindai. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla,
2006, 241 p. (bendraautorė – Urbonienė R.);
7. Smulkaus verslo vadybos pagrindai. Kaunas: Lietuvos kūno kultūros
leidykla, 2005, 152 p.;
8. Tarptautinio bendravimo protokolas: vizitai, priėmimai. Kaunas:
Technologija, 1998, 260 p.;
9. Gamybos organizavimo ypatumai Japonijoje. Kaunas: KPI spaustuvė, 1989,
123 p.;
10. Įmonės ekonomikos užduočių ir sprendimų rinkinys. Kaunas:
KPI spaustuvė, 1987, 90 p.;
11. Vadybos pagrindai. Kaunas: KPI spaustuvė, 1985, 122 p.
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Vaidmenys teatre – kūrybinis įkvėpimas
Eleonora Matulaitė

Pånevėžio Juozo Miltinio dramos
teatro aktorė, Lietuvos TSR (LTSR) nusipelniusi artistė, Lietuvos teatro sąjungos narė. 2005 m. Eleonorai Matulaitė
suteiktas Meno kūrėjo statusas.
Gimiau 1938 m. gegužės 27 d.
Raséinių rajone, Alėjÿ kaime, kur mama
Barbora Matulienė, baigusi Panevėžio
mokytojų seminariją, buvo paskirta mokytojauti. 1940 m. grįžome pas močiutę
Pranę Krištanaitienę į mamos gimtinę –
Kėdãinių rajono Padvarni¹kų kaimą.
Mama pradėjo mokytojauti Truskavõs pradinėje mokykloje, tačiau per
karą mokykla sudegė. Po karo Barbora
Matulienė buvo viena iš Påvermenio
septynmetės mokyklos įkūrėjų. Tame
Pavermenio dvare – mokykloje – ir
gyvenome, ten baigiau septynmetę
mokyklą. 1957 m. baigiau Ramygalos
vidurinę mokyklą. 1957–1961 m. mokiausi J. Miltinio teatrinėje studijoje
Panevėžyje. 1961 m. buvau priimta į Aktorė Eleonora Matulaitė ir jos dukra, aktorė
Panevėžio dramos teatrą dirbti aktore. Eleonora Koriznaitė Panevėžio dramos teatro
Duktė Eleonora Koriznaitė – scenoje. Iš asm. archyvo
J. Miltinio dramos teatro aktorė.
Mano vaidmenys Lietuvos kino filmuose: Konstancija – „Naktys be nakvynės“, rež. A. Araminas, G. Karka (1964); Morta – „Šulinys“, rež. R. Gercovskis
(1965); Motina – „Mano mažytė žmona“, rež. R. Banionis (1984); Moteris – „Poetas/F63.9“, rež. M. Banys (2013).
Teatre sukūriau apie 90 vaidmenų: Elena – E. Labišo „Šiaudinė skrybėlaitė“, rež. J. Miltinis; Viki – G. Priedės „Pirmasis Viki balius“, rež. G. Karka;
Anželika – Ž. B. Moljero „Žoržas Dandenas“, rež. J. Miltinis; Saša – A. Čechovo
„Ivanovas“, rež. J. Miltinis; Hekatė – V. Šekspyro „Makbetas“, rež. J. Miltinis;
Aušrinė – B. Sruogos „Pavasario giesmė“, rež. J. Miltinis; Mergaitė – V. Borcherto
„Lauke, už durų“, rež. J. Miltinis; Lena – R. Ibrahimbekovo „Į Liūtą panašus“,
rež. V. Blėdis; Ievutė, vėliau Apolonija – A. Vienuolio „Prieblandoje“, rež. V. Blėdis; Kolomba – B. Džonsono „Volponė“, rež. J. Miltinis; Julija Tesman – H. Ibseno „Heda Gabler“, rež. J. Miltinis; Eugenija – K. Sajos „Surūdijęs vanduo“,
rež. G. Karka, D. Banionis; Nina Voronkova – A. Galino „Retro“, rež. J. Dautartas;
Madam Ortans – Ž. Anujo „Orkestras“, rež. V. Jevsejevas; Hercogienė Cecilija –
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I. Kalmano operetėje „Grafaitė Marica“,
rež. N. Petrokas (Panevėžio muzikinis teatras); Arina Panteleimonovna –
N. Gogolio „Vedybos“, rež. A. Atkočiūnas; Senoji – Ž. L. Lagarso „Aš
buvau namuose ir laukiau, kol ateis
lietus“, rež. R. Morkūnas.
Buvau ilgametė Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė nuo pat jos
įkūrimo 1966 m. Daugiau kaip 40 metų
dalyvavau kasmetinėse bendrose tautodailininkų parodose, rengiau gobelenų,
kostiumų, batikos, tapybos personalines darbų parodas ne tik Panevėžyje,
bet ir kituose miestuose. Surengiau
40 bendrų ir 20 personalinių parodų:
Panevėžio parodų rūmuose, J. Miltinio
dramos teatre, bibliotekose ir kitose
įstaigose.
1977 m. išleistame rinkinėlyje
„Pjesės lėlių teatrui“ paskelbtos ir dvi Aktorės E. Matulaitės sukurtas meninis gobelenas.
mano pjesės-pasakos vaikams, kurias Iš asm. archyvo
buvau parašiusi Panevėžio kaukių teatrui. Vėliau bendradarbiaviau ir su Kaukių teatru, ir su Panevėžio lėlių vežimo
teatru. Šiame teatre buvo pastatytos penkios mano pjesės. Mano pasakėlės buvo
statomos daugelyje mokyklinių teatrų visoje respublikoje, Kauno lėlių teatre, taip
pat Estijoje.
1997 m. pati pradėjau režisuoti savo pjeses, siūti personažams drabužius,
gaminti perukus, dekoracijas. Spektakliuose vaidiname kartu su kolegėmis iš
J. Miltino dramos teatro, su savo dukra, aktore Eleonora Koriznaite. Vaidiname
darželiuose, mokyklose, vaikų globos namuose.
2000 m. Panevėžio miesto savivaldybės Kultūros ir meno rėmimo fondo
lėšomis išleista knygelė „Mikė kvailutis“, joje spausdinamos aštuonios mano pjesės-pasakos vaikams.
2002 m. įkūriau visuomeninę organizaciją „Panevėžio teatras Naminukas“,
pagrindinė jos veikla – meninė ir literatūrinė kūryba, interpretacija. Savo teatre
„Naminukas“ pastačiau septynis spektaklius vaikams, kuriu literatūrines kompozicijas.
2006 m. pradėjau veiklą M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fonde. Ji skirta nykstančių Lietuvos dvarų atgaivinimui. Sukūriau literatūrines kompozicijas:
„Mano sielos tiesa“ – apie Mykolą Romerį pagal amžininkų atsiminimus, „Strazdelis – valnas paukštelis“ – Antanui Strazdui atminti, „Vilties žibintas“ – pagal
Jurgio Baltrušaičio laiškus ir poeziją, „Be širdies“ – pagal Žemaitės apsakymą
„Marti“; jose pati dalyvavau. Pastaroji teatralizuota kompozicija išaugo į spektaklį
J. Miltinio dramos teatre.
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E. Matulaitė ir
Donatas Banionis,
Panevėžio dramos
teatro aktoriai.
Iš asm. archyvo

2008–2010 m. įsitraukiau į labdaros fondo „Festiva
Vita“ veiklą. Dalyvavau su savo literatūrinėmis kompozicijomis „Ko gi trokšti, nesoti dvasia?“ (pagal Maironio poeziją),
„Septynios saulės“ – apie Lionginą Šepką (pagal jo laiškus
Danutei ir amžininkų prisiminimus), „Himnas meilei“ – pagal
Marijos Katiliūtės-Lakrimos poeziją. Ši kompozicija išaugo į
muzikinį-poetinį spektaklį J. Miltinio
dramos teatre.
Dalyvaudama programose lankiausi Lietuvos bažnyčiose, muziejuose,
mokyklose, vaikų globos namuose.
2010 m. specialiai renginiui „Muziejų naktis“ Puziníškyje sukūriau teatralizuotą literatūrinę kompoziciją „Dvi
moterys“ apie Gabrielės PetkevičaitėsBitės ir Julijos Žymantienės-Žemaitės
kūrybinį bendradarbiavimą. Šią programą ne kartą atlikome muziejuose,
bibliotekose, mokyklose ir iki šiol su
ja dalyvaujame įvairiuose renginiuose.
Bitę vaidina Eleonora Koriznaitė, Žemaitę – aš, Eleonora Matulaitė.
2011 m. Gabrielės PetkevičaitėsBitės 150-osioms metinėms parašiau pjesę „Bitė“ pagal rašytojos prisiminimus;
ji pastatyta J. Miltinio dramos teatre.

E. Matulaitė ir
režisierius Juozas
Miltinis vaidina
Panevėžio dramos
teatro spektaklyje.
Iš asm. archyvo
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Mykolas Vrubliauskas – menininkas
Marija Pašakinskienė (Vrubliauskaitė)

Mykolas gimė 1919 metų spalio 2 dieną Ramô
galos miestelyje, gausioje Vrubliauskų šeimoje.
Motina Stefanija Šidlauskaitė-Vrubliauskienė
kilusi iš Tauj¸nų, augo gausioje, draugiškai sugyve
nančioje, pasiturinčioje šeimoje. Augo labai mylima
tėvų ir brolių. Taujėnų dvare ji gavo pirmąsias mokslo
žinias. Mokė grafaitė, labai vertinusi Stefutės gabu
mus, jos meilę poezijai, gamtai, grožiui. Kai Stefutė
tekėjo, dovanojo jai daug lenkų literatūros klasikos
veikalų: Adomo Mickevičiaus, J. Slovackio, J. I. Kra
ševskio ir kt. Buvo romantiškos sielos, jautri kitų
vargui, pasiryžusi padėti kiekvienam, kam gyvenime
sunkiau sekėsi.
Tėvas, taip pat Mykolas, 20 metų vyresnis už Mykolas Vrubliauskas
savo žmoną Stefaniją, realistas, praktiškas, labai darbš
tus ir pareigingas, santūrus, valingas, besivadovaujantis protu, o ne jausmais.
Gyvenime patyręs vargo, viską, kaip pats mėgo sakyti, uždirbo savo penkiais
pirštais. Dar jaunystėje išvažiavęs į Peterburgą, dirbo ten mūrininku ir statybi
ninku, susitaupęs pinigų išvyko į Ameriką ir ten septynerius metus dirbo anglių
kasykloje, vėliau Mėsos kombinate. Grįžo į Lietuvą. Pinigų turėjo daug. Galėjo
nusipirkti netoli miestelio esantį Lingerio dvarą, bet, pasistatęs miestelyje didelį
aštuonių kambarių namą ir sukūręs šeimą, nutarė pinigus skirti vaikų mokymui.
Mykolas, iš tėvo paveldėjęs santūrumą, darbštumą, praktiškumą, o iš moti
nos polinkį į meną, meilę grožiui, nuoširdumą ir draugiškumą, tas savybes ugdė
nuo pat vaikystės, dirbdamas kartu su tėvu bei draugiškai sugyvenančioje šeimoje
bendraudamas su vyresniais broliais ir globodamas jaunesnes seseris.
Ir vyresnieji broliai, ir Mykolas labai anksti, dar vaikystėje, padėjo tėvui
dirbti įvairius staliaus ar statybos darbus. Matyt, konkretus fizinis darbas veikliam
vaikui buvo malonesnis, nes pirmose klasėse Mykolas mokytis nenorėjo. O ir tėvas
buvo įsitikinęs, kad svarbiau dirbti, įgyti specialybę, negu sėdėti prie knygų. Ne
kartą mokyklos direktorius ateidavo ieškoti Mykolo, kuris, pabėgęs iš pamokų,
pasislėpdavo daržinėje ant šieno.
Vėliau požiūris į mokslą keitėsi, bet sąlygos nebuvo lengvos ir dažnai teko
derinti sunkų fizinį darbą ir mokymąsi. Kai buvo tiesiamas plentas Kaunas–Pa
nevėžys, už visos vasaros sunkų darbą prie kelio tiesimo Mykolas nusipirko
dviratį. Dažnai padėdavo tėvui prie statybos ar mūrijimo darbų pas apylinkės
dvarininkus. Vėliau ir pats savarankiškai dirbo ūkvedžiu pas dvarininką Švoinickį
ir kitus. Taip plėtėsi galimybės bendrauti su įvairiais žmonėmis, ugdyti sugebėjimą
organizuoti darbus, vadovauti.
Noras mokytis stiprėjo: 1938 m. Mykolas išvažiavo į Kauną, kur jau
mokėsi vyresnysis brolis, gyveno vyriausioji sesuo. Nutarė mokytis kerami1436
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kos. Įstojo į Kauno dailiųjų amatų mokyklą, kur mokėsi kartu su D. Ba
nioniu, V. Blėdžiu. Kurį laiką turėjo
galimybę padirbėti teatre statistu, šiek
tiek užsidirbti.
Prasidėjus karui, norėdamas iš
vengti tarnybos kariuomenėje, Mykolas
grįžo į tėviškę ir įsidarbino pieninėje.
Būdamas pareigingas, labai darbštus
ir santūrus, jis niekada nedalyvavo
aktyvioje politinėje veikloje, nesiveržė
pirmauti, vadovauti, nors jam rūpėjo
Lietuvos likimas. Kai karo metais mes
megzdavome partizanams šiltas vil
nones pirštines, papuoštas trispalviais
Lietuvos vėliavos raštais, jis nedraudė
mūsų, tik vis primindavo: „Mergaitės,
būkit atsargios!“
1945 metais Mykolas įstojo į
Kauno dailės institutą ir 1950-aisiais jį
baigęs lieka dirbti institute; iš pradžių
mokymo meistru, vėliau – vyresniuoju
dėstytoju. Jam suteiktas docento vardas.
Nuo 1958 m. dirbo Taikomosios ir
dekoratyvinės dailės fakulteto dekanu.

M. Vrubliauskas. 1970 m.

M. Vrubliausko darbai dailės parodoje
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Nevengė jokio darbo. Buvo Dailininkų sąjungos, Sodų bendrijos revizijos
komisijos pirmininkas, Ramygaliečių klubo narys. Svarbiausioji jo veiklos sritis
– kūryba. Iki 1969 metų, kai buvo surengta profesionali Jono Mikėno ir Mykolo
Vrubliausko paroda, Mykolas jau buvo sukūręs apie šimtą įvairių keramikos darbų
(vazų, vazelių, servizų, dekoratyvinių lėkščių, žvakidžių...). Jis dalyvavo beveik
visose lietuvių dailininkų parodose (Monrealyje, Šveicarijoje, Lenkijoje, Vengrijoje,
Čekijoje ir kt.). Jo darbų yra respublikos Dailės muziejuose, kavinėje „Neringa“,
Nidos poilsio namuose, Maskvoje ir kt.
Dirbdamas kūrybinį darbą ir eidamas dekano pareigas, Mykolas mėgo ben
drauti, turėjo daug artimų draugų, visą gyvenimą buvo artimi bičiuliai su prof.
Juozu Balčikoniu, taip pat ramygaliečiu. Ryškus Mykolo bruožas – sugebėjimas
paprastai ir nuoširdžiai bendrauti su visais: ir su mokyklos sargu, ir su profe
soriumi, ir su rašytoju, ir su kaimo močiute. Kebliose ir sudėtingose situacijose
gelbėdavo humoro jausmas: taikli Mykolo pastaba, humoras prajuokindavo visus,
ir įtampa atlėgdavo.
Tas pats draugiškumas ir paprastumas buvo būdingas ir Mykolo šeimai,
kur užaugo dvi puikios dukterys – kalbininkė ir ekonomistė – bei trys vaikaičiai.
Savo širdies šilumą gausiai dalijęs visiems, Mykolas mirė staiga, savo darbo
kabinete, 1992 metų gruodžio 17 dieną. Palaidotas Antakalnio kapinėse.
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Kraštotyrininkas, paminklosaugininkas
Jonas Nemanis
Vytautas Indrašius

Pradžia – pedagogo darbas
Kalbant apie gamtos, kultūros ir mažosios architektūros
paminklus, kyla klausimas – ar Lietuva turėtų tiek kraštotyros
objektų, jei ne paminklosaugininkas Jonas Nemanis?
Atsakymas: be šio rūpestingo darbštuolio daugelis kul
tūros vertybių būtų neatrastos, pamirštos, laiko ir žmogaus
sunaikintos ar dingusios iš mūsų istorijos.
Laikas jau atskaičiavo ne vieną dešimtmetį, kai jaunas,
kupinas gražių sumanymų, Ramygalos krašto Jotainių kaimo
vaikinas Jonas Nemanis (gim. 1924 m. spalio 20 d.) 1948 m.
rugpjūčio 28 d. atvyko į tuometę Zarasų apskritį ir dirbo
Dūkšto valsčiaus Vardžiūkiemio pradinės mokyklos vedėju, Lietuvos garbės
Dūkšto progimnazijoje muzikos ir fizinio lavinimo mokytoju. kraštotyrininkas
Pamokas vesti tada buvo sunku: dažnai be Švietimo Jonas Nemanis
skyriaus žinios ir leidimo į pamokas lįsdavo partiniai aktyvistai,
stribai ar partiečių nusamdyti slapukai. Kokią pamoką bevestum, privalėjai joje
būtinai įvesti politinį motyvą, paminėti Leniną su Stalinu ar kitus partijos vadovus.
Jei pamokoje to nepaminėjai, sakydavo, kad pamoka niekam tikusi, neideologinė,
mokytojas dirba blogai. Tokį „vargšelį“ atleisdavo iš pedagoginio darbo. O jei
sužinodavo, kad mokytojas bendravo su kunigu ar nuėjo į bažnyčią, ar krikštijo
vaikus bažnyčioje, ar švęsdavo religines šventes, tai toks mokytojas visų mokytojų
akivaizdoje būdavo kritikuojamas, juodinamas spaudoje ir atleidžiamas iš pareigų
be teisės kur nors įsidarbinti. Neleisdavo mokytojauti, jei šeimos nariai ištremti į
Sibirą ar giminaičiai gyvena užsienyje.
J. Nemanio šeima:
žmona Stasė Janina,
duktė Birutė ir
sūnus Kęstutis
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1950–1953 metai buvo išbraukti iš mokytojo Jono Nemanio veiklos – jis
tarnavo sovietinėje kariuomenėje.
Nuo 1954 m. Jonas Nemanis buvo Dūkšto valsčiaus Gerkonių pradinės
mokyklos vedėjas, neakivaizdžiai studijavo, 1956 m. baigė Panevėžio mokytojų
seminariją. 1960 m. pradėjo mokytojauti Salako vidurinėje mokykloje, dirbo pra
dinių klasių mokytoju.
Nuo 1963 m. buvo Salako kultūros namų direktorius. 1964 m. lapkritį buvo
paskirtas Zarasų rajono Kultūros skyriaus vedėju.

Kraštotyrininkas ir paminklosaugininkas
Nuo 1967 m. pradžios J. Nemanį paskyrė Paminklų apsaugos ir kraštotyros
draugijos Zarasų skyriaus atsakinguoju sekretoriumi. Tada ir atsiskleidė tikrasis
jo pašaukimas ir talentas: jis garsino kultūros paveldą, išaiškino, pažymėjo ri
boženkliais istorijos ir archeologijos paminklus, įteisino kultūros, meno ir dailės
paveldą, sodybvietes įamžino stogastulpiais. Visa tai atliko kruopščiai, su dideliu
entuziazmu ir pasišventimu.
J. Nemaniui pavyko išleisti dvi informacines knygeles, šešis lankstinukus,
keturis plakatus. Šimtais skaičiuojami jo rašiniai laikraščiuose apie kultūros pa
minklus.
Jonas Nemanis kraštotyros ir paminklosaugos srityje darbavosi iki 2002 m.,
net 35-erius metus savo darbais garsino kraštotyrą visoje šalyje. Visada jaunatviškas,
malonus, energingas – tokį aš jį, kaip bendramintį ir patarėją, pažįstu nuo 1970
metų. Iš J. Nemanio pavyzdį ėmė, iš jo mokėsi dešimtys kraštotyros ir pamin
klosaugos specialistų. Jam visada buvo reiškiama padėka už žinias, nuoširdumą,
už žmonišką, šiltą bendravimą.

Prie kiekvieno akmenėlio
širdies dalelę paliko...
Atliktų darbų glaustoje ataskaitoje Jonas Nemanis santūriai vardija: „Per
paminklosauginio darbo dešimtmečius išaiškinau 32 naujus kultūros paveldo
objektus, daugiau nei 520 kultūros paveldo objektų...“ Jo iniciatyva pastatyta 10
stogastulpių įžymiems žmonėms atminti jų sodybvietėse: kalbininkui Kazimierui
Būgai, kompozitoriui Juozui Gruodžiui, poetui Antanui Vienažindžiui, technikos
mokslų daktarui, Garbės kraštotyrininkui Algimantui Žilėnui, filosofijos mokslų
daktarui, kunigui Jonui Steponavičiui, 1945 m. gegužės 17 d. stribų sudegintai ir
išžudytai Gaidžių šeimai Antazavės seniūnijos Salinių kaime, partizano Antano
Streikaus ir karininkų Andriūnų atminimui, generolui Vladui Mieželiui, moky
tojui, visuomenininkui Jonui Andriūnui. Statant stogastulpius ir koplytstulpius
užsimezgė ilgalaikis bendravimas su žinomais Lietuvos tautodailininkais: Pranu
ir Sauliu Savickais, Stasiu Karanausku, Jonu Tvardausku, Vytautu Ulevičiumi
ir kt. 1986–1990 m. užfiksavo, išmatavo, nufotografavo ir aprašė 39 dvarvietes, 11
palivarkų. 1994 m. su šaukiamojo amžiaus jaunuoliais, talkinant kraštotyrininkui
I. Maldauskui, atstatėme Vyties kuopos partizanų žemines Antazavės šile, kur
1944 m. gruodžio 26 d. įvyko kautynės su sovietiniais baudėjais, pasibaigusios
partizanų pergale.
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Ramygalos gimnazijos VII klasės krepšininkų komanda:
J. Nemanis (antroje eilėje), M. Radzevičius, V. Klikūnas,
A. Stankevičius ir kūno kultūros mokytojas Barysas. 1947 m.

J. Nemanis, Ramygalos gimnazijos V laidos abiturientas,
jo klasės draugai ir auklėtoja Zastarskienė (antroje eilėje,
pirma kairėje). 1947/1948 m. m.
Nuotraukos iš Jono Nemanio asm. archyvo
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1994 m. Jonas Nemanis išleido daug iliustruotų leidinių: „Zarasų rajono
kultūros paminklai“, „Domininkas Bukantas“, „Zarasų krašto dvarai“, „Zarasų
miesto ir apylinkių senoji architektūra“ ir kt. Jis – bendraautoris, duomenų ir
nuotraukų pateikėjas.
Jonas Nemanis iki šiol pateikė nemažai publikacijų su nuotraukomis ,,Vers
mės“ leidyklos rengiamai monografijai „Ramygala“. Juk šiame miestelyje sužydėjo
jo jaunystė, prašuoliavo gimnazisto metai, buvo pirmosios pažintys su iškiliais
ramygaliečiais. Šiam kraštui jis iki šiol jaučia didelę nostalgiją ir daug šiltų sen
timentų. Turiningo gyvenimo kelyje bendravęs su daugeliu neeilinių asmenybių,
jis visa tai panoro palikti ateinančioms kartoms „Atsiminimuose“. Dalis jų skirta
gimtajai Ramygalai, kita dalis – Zarasų kraštui.
Jonas Nemanis buvo ir yra garbus autoritetas, nepamainomas konsultantas ir
patarėjas, pilnas kūrybinių sumanymų. Pastaruoju metu jis parengė spaudai daugybę
leidinių: ,,Krašto rezistencija ir genocidas“, ,,Mažoji liaudies architektūra“ ir kt.
Už kraštotyrinę, paminklosauginę ir visuomeninę veiklą garbusis veteranas
Jonas Nemanis pelnė daugybę rajoninių ir respublikinių apdovanojimų, garbės
raštų. 1990 m. Lietuvos kraštotyros draugija jam suteikė Garbės kraštotyrininko
vardą. Jis apdovanotas Lietuvos kultūros žymūno ženklu, yra Kultūros ir meno
premijos laureatas.
Laikas kraštotyros veteranui Jonui Nemaniui atskaičiavo 90 gyvenimo metų.
Brandžių, kūrybingų, paženklintų svariais darbais paminklosaugos lobyne.
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Panevėžio rajono savivaldybės meras
Povilas Žagunis
Jolita Nevardauskienė

Devintus metus Pånevėžio rajono meru dirbantis Povilas Žagunis sako,
kad šitos pareigos jam – didžiulė atsakomybė už rajono žmones, jų gyvenimą ir
likimus, todėl, turėdamas šį įpareigojimą, savo darbą vadina gyvenimo būdu. Ir
po darbo valandų, ir savaitgaliais, net per atostogas, jis dažnas svečias gyventojų
bendruomenių susibūrimuose, pramoginiuose ir kultūriniuose renginiuose.
„Kabinete sėdėdamas žmonių gyvenimo nepažinsi“, – sako P. Žagunis, todėl jo
lankymasis žemdirbių ūkiuose, švietimo ir ugdymo, kultūros, sveikatos įstaigose,
verslo įmonėse, gyventojų namuose – kasdienybė. Kad nereikėtų žmogui gaišti laiko,
išlaidauti kelionei iš tolimo kampelio, važiuoti pas merą į priėmimą Panevėžio
mieste ar rajono centre, meras nuvažiuoja pats ir padeda žmogui išspręsti visas
iškilusias problemas. Dažnai, padedant vietos seniūnijos darbuotojams, problema
būna išsprendžiama iškart.
„Džiaugiuosi suburta savivaldybės komanda: vadovais ir specialistais, seniūnais ir seniūnaičiais, bendruomenių pirmininkais, savivaldybės įmonių vadovais ir darbuotojais, visais,
kuriais pasitikiu ir kurie man padeda dirbti,“ – kiekvieną kartą pasidžiaugia meras.
Nuo 2005 m. Povilas Žagunis renkamas Europos Sąjungos regionų komiteto pakaitiniu, o nuo 2010 m. – tikruoju nariu. Jis yra Panevėžio regiono plėtros
tarybos pirmininkas, Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos narys, Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 m. programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto narys,
Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas,
Lietuvos kaimo tinklo, Kaimo politikos klausimų komiteto bei Tautinio paveldo
produktų tarybos narys, Pasėlių draudimo koordinavimo tarybos ir Panevėžio
kolegijos tarybos narys. Nuo 1992 m. – aktyvus Panevėžio Rotary klubo narys.
Šalies savaitraščiui „Veidas“ rengiant projektą „Geriausi merai“ P. Žagunis
kolegų ir ekspertų vertinimu penkerius metus iš eilės patenka tarp vienuolikos
pažangiausiai besitvarkančių savivaldybių vadovų.
Šešiasdešimtojo gimtadienio proga P. Žagunis už ilgametį ir principingą
darbą vadovaujant Panevėžio rajono savivaldybei, nuolatinį rūpestį dėl rajono
švietimo, sveikatos, kultūros ir kitų įstaigų darbo tobulinimo, jų veiklos strategijos, rajono infrastruktūros gerinimo, žemės ūkio, kaimo bendruomenių problemų
sprendimo, už pilietišką visuomeninę veiklą apdovanotas Lietuvos Respublikos
Seimo pirmininkės Irenos Degutienės padėkos raštu.
P. Žagunis gimė 1952 m. rugpjūčio 24 d. Panevėžio rajone, Jotãinių kaime.
1975 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgijo inžinieriaus hidrotechniko specialybę. Darbinę veiklą pradėjo 1975 m. Panevėžio melioracijos statybos valdyboje
meistru, vėliau dirbo darbų vykdytoju. 1977–1982 m. dirbo Sartÿ KMK skyriaus
viršininku, Tauragºs melioracijos statybos valdyboje viršininko pavaduotoju. Nuo
1982 m. darbinę veiklą tęsė Panevėžio melioracijos statybos valdyboje, 2003 m.
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LR žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė (pirma kairėje),
Panevėžio rajono savivaldybės meras Povilas Žagunis (antras kairėje)
ir kt. sveikina Upytės seniūną Giedrių Koženiauską (pirmas dešinėje)
Tradicinių amatų centro įkūrimo Upytėje proga. 2014 m.

buvo paskirtas AB „Panevėžio melioracija“ generaliniu direktoriumi. Eidamas
įvairias pareigas aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. 1990–1995 m. ir nuo
2003 m. yra renkamas Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nariu. 2004 m. lapkričio 15 d. išrinktas Panevėžio rajono savivaldybės meru. Trisdešimt penkerius
metus gyvena su žmona Virginija, užaugino dukras Jurgitą ir Modestą.
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Eugenijus Lunskis sako, kad Savivaldybės vadovas P. Žagunis puikiai išmano
visas rajono veiklos sritis. Sėkmingai, pirmenybę teikdamas racionaliam savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimui, organizuoja Savivaldybės darbą, stengiasi kuo
veiksmingiau panaudoti Europos Sąjungos skiriamą
paramą. Ypač daug rūpinasi kaimiško rajono žmonių
buities gerinimu: vandens tiekimo ir nuotekų sistemų
atnaujinimu, lopšelių-darželių rekonstravimu, buvusių
žemdirbių skatinimu imtis įvairios veiklos kaime, pradedant savo verslą, gyvenamosios aplinkos, lankytinų
rajono vietų tvarkymu, plečiant užimtumo bei turiningo
laisvalaikio leidimo galimybes. Taigi Panevėžio rajono
mero P. Žagunio nuolatinio dėmesio centre – socialinių
problemų sprendimas.
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Kęstutis
Rimkus mano, kad P. Žagunis yra iniciatyvus, visada Panevėžio rajono savivaldybės
turintis originalių idėjų ir minčių, yra aukštos pro- meras P. Žagunis. 2015 m.
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fesinės ir vadybinės kvalifikacijos. Jį labai vertina Panevėžio Rotary klubo nariai,
kurių gretose meras yra jau daugiau kaip 10 metų.
Sprendžiant problemas daug lemia P. Žagunio tvirtas charakteris, kūrybiškumas, psichologijos išmanymas, mokėjimas vertinti veiklos rezultatus, atvirumas
naujovėms. Ypač vertinama jo charakterio savybė – viešai duotų pažadų tesėjimas.
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas
Vytas Jakubonis sako:
„Labai dažnai galvoju apie Panevėžio kraštą ir jo mero P. Žagunio darbą. Panevėžio
rajonas – žemdirbių kraštas. Yra labai daug ūkininkų ūkių, žemės ūkio įmonių, todėl čia
visada jaučiamas ypatingas mero dėmesys ir globa šiai sričiai. Matyt, todėl kasmet auga
ūkių skaičius, didėja žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaruojamas plotas; tiesioginių
išmokų už juos suma – didžiausia šalyje. Visi stengiasi palaikyti mero P. Žagunio idėją:
visa tai, kas išauginama ar pagaminama Panevėžio rajone, realizuoti vietoje: mokyklose
ir darželiuose – ekologinių vaisių sultys, bulvių, morkų ir kitų daržovių patiekalai, o
katilinėse – vietinis šiaudų granulių kuras; taip visomis išgalėmis, įvairiais būdais remiamas smulkusis verslas“.
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Antanas Pocius: mero pavaduotojas
ir pirmininkas
Lareta Kubiliūnienė

Antanas Pocius – Pånevėžio rajono savivaldybės vicemeras. Juo tapo
dėl kompetencijos, sąžiningumo, paprastumo, užsispyrimo ir principingumo. Šis žmogus sugeba pasakyti tiesiai
apie nemalonius dalykus ir valdžiai,
ir paprastiems žmonėms, visada siūlo
konkrečius sprendimus. Dirbdamas Vadõklių seniūnijoje, pelnė žmonių palankumą dėl ūkiško požiūrio, dėl paprasto
bendravimo, dėl mokėjimo rūpesčių ir
bėdų neskirstyti į svarbias ir nesvarbias.
Tapęs vicemeru, išliko toks pat žmogiškas ir prieinamas, o tai, deja, pasiseka
ne kiekvienam valdžios atstovui.
Gimė Antanas Pocius Žemaitíjoje,
Kla¤pėdos rajone, Silininkų kaime (1961
12 30). Mokėsi Klaipėdos rajono Endriejåvo vidurinėje mokykloje, vėliau
studijavo (1981–1986) Vílniaus inžineriniame statybos institute (dabar Vilniaus
Gedimino technikos universitetas), įgijo
Antanas Pocius, Panevėžio rajono vicemeras,
inžinieriaus statybininko profesiją.
Darbo karjerą pradėjo 1980 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Panevėžio
Gargždÿ statybinių medžiagų kombina- rajono skyriaus pirmininkas. Iš asm. archyvo
te. Išbandė save ir Rùsijoje, tuometinėje
Jakùtijos Respublikoje, Viluisko atominėje hidroelektrinėje. Vėliau dirbo Šilùtės
rajono Vainùto tarybiniame ūkyje, Pakrúojo rajono ,,Taikos“ kolūkyje, Panevėžio
rajono Ramôgalos kolūkyje. Nuo 1991 m. iki 2000 m. dirbo Panevėžio rajono Žemėtvarkos skyriuje. 2000 m. paskirtas vadovauti Vadoklių seniūnijai. 2010–2011 m.
buvo Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos viceprezidentas. 2001 m. įstojo į
Lietuvos socialdemokratų partiją, nuo 2011 m. – LSDP Panevėžio rajono skyriaus
pirmininkas. 2011 m. kandidatavo į Panevėžio rajono savivaldybės tarybą pirmuoju
numeriu. Gavo rinkėjų pasitikėjimą, Tarybos pritarimą, buvo paskirtas eiti mero
pavaduotojo pareigas.
Antanas Pocius šiuo metu atsakingas už švietimo, kultūros, jaunimo ir
sporto reikalus. Dirba labai kruopščiai, organizuoja daugybę įdomių renginių.
Vedęs, augina 2 vaikus, žmona Vilma dirba VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės
poliklinikos Ramygalos ambulatorijoje bendruomenės slaugytoja.
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Ramygalos seniūnas Valdas Chirv
Antanas Pocius

Parašyti apie Valdą Chirv užtektų vieno sakinio – tai tikras Ramygalietis, ir to užtekų, bet knygai
per maža.
Žmogaus būtį lemia daug veiksnių: gyvenamoji
vieta, gamta, kaimynai, santykiai su jais, išsilavinimas
ir darbo vieta, bendravimo įgūdžiai ir svarbiausia –
kokių žmonių aplinkoje gyveni ir dirbi.
Likimas lėmė, kad man, kilusiam iš Kla¤pėdos
krašto, teko apsigyventi Ramôgaloje prieš 27 metus.
Nuo pirmos gyvenimo dienos šiame mieste nesijaučiau
svetimas. Tai daugiausia ramygaliečių – draugiškų,
paslaugių, nuoširdžių žmonių – dėka. Apie daugelį
galėčiau daug gero papasakoti, bet šiandien pasidalysiu
savo mintimis apie kaimyną, ilgus metus buvusį ir
esamą bendradarbį, gerą draugą, Ramygalos seniūną
Valdą Chirv.
Pastaruosius du dešimtmečius Ramygala daugiau ar
mažiau neatsiejama nuo Valdo Chirv. Dar nuo kolūkio laikų jaunas inžinierius pasižymėjo energija, darbo išma
nymu, paprastu bendravimu su visais žmonėmis. Nebu
vo nė ženklo pasipūtimo. Ypač krisdavo į akis labai geras
humoro jausmas. Net sprendžiant rimtas problemas, būdavo stengiamasi viską atlikti linksmai, pajuokaujant.

Ramygalos seniūnas
Valdas Chirv
Ramygalos gatvių
rekonstrukcijos pabaigtuvių
šventė. Seniūnas V. Chirv
(antras kairėje) sveikina
šventės dalyvius.
Nuotraukos iš Ramygalos
seniūnijos (RS) archyvo
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Joninių šventė
Ramygaloje. V. Chirv
(pirmoje eilėje, pirmas
dešinėje) ir kaimo
kapela „Svaja“.
Iš RS archyvo

Šių savybių Valdas Chirv neprarado ir iki šiol. Jau trylika metų dirbdamas
rimtą Ramygalos seniūno darbą liko toks pat jaunas, linksmas inžinierius. Seniūno
darbe daug problemų, žmonės kai kada pikti, pinigų įvairiems darbams atlikti
vis trūksta, o norisi padaryti kuo daugiau. Turėtų ir humoras išgaruoti iš galvos,
bet tik ne Valdui.
Tas optimizmas, noras padėti žmonėms, sukurti geresnę gyvenimo kokybę
ramygaliečiams ir lėmė, kad Valdo Chirv atlikti darbai pelnė žmonių palaikymą.
Tie darbai nebūtinai statybos, remontas, keliai, vandentiekis, nuotekos ar atliekų
tvarkymas.
Didžiausi darbai yra tokie, kurių tiesiog negali parodyti. Tai dėmesys socialinę
atskirtį patyrusiems žmonėms, pagalba šeimoms, auginančioms vaikus, seneliams.
Nemažai laiko atima darbas su gausiai Ramygaloje gyvenančiais romais.
Juokaujame, kad V. Chirv yra geriausias rajone darbo su romais specialistas.
Ne kartą ir ne du jam teko nepelnytai išklausyti įvairaus plauko veikėjų
priekaištų dėl darbo, tačiau iš tikrųjų juos piktina seniūno principingumas, teisingumas ir nenoras taikstytis su įvairiais piktnaudžiavimo atvejais.
Sakoma, kad laikas yra visagalis ir viską pastatys į savo vietas. Kyla klausimas, ar liks Ramygalos istorijoje Valdo Chirv vardas? Nors mes žavimės iškiliomis
istorinėmis asmenybėmis, gyvenimo variklis yra žmonės, kurie gyvena paprastą
gyvenimą, kurie dirba savo paprastą darbą ir, nesiekdami asmeninės šlovės, kuria
tas gėrybes, kuriomis gali naudotis dabartinė ir būsimos kartos. Taip dirba ir
gyvena Valdas Chirv, kaip paprastas Ramygalos ąžuolas.
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Kunigas, garbės kanauninkas
Edmundas Rinkevičius
Mantas Masiokas

Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas, garbės kanauninkas
Edmundas Rinkevičius. Klaudijaus Driskiaus nuotr.

Atėję į Ramôgalos bažnyčią, visada pamatysite jį, kunigą, garbės kanauninką
Edmundą Rinkevičių, kantriai sėdintį klausykloje, o vasaros dieną – vaikščiojantį
po šventorių su brevijoriumi ar rožiniu (rožančiumi) rankose. Kunigas jau bene
10 metų darbuojasi Ramygaloje, rūpinasi ramygaliečių sielovada, uoliai atlieka
dvasinio vedlio pareigas, prieš kiekvienas šv. Mišias klauso išpažinčių.
Ramygalos bažnyčia tapo vienu iš kultūros židinių Ramygalos mieste, kai jos
kunigu tapo Edmundas Rinkevičius. Bažnyčioje dabar rengiami klasikinės sakralinės
muzikos koncertai, į kuriuos atvyksta garsūs Lietuvos chorai, orkestrai, solistai.
2007 m. birželio mėn. vyskupas emeritas Juozas Preikšas, minint Ramygalos
šv. Jono Krikštytojo bažnyčios 100-ąjį pastatymo jubiliejų, iškilmingai pašventino
klebono Edmundo Rinkevičiaus rūpesčiu šventoriuje pastatytą tautodailininko
Stanislovo Janušio koplytstulpį.
2010 m. Ramygala tapo Lietuvos kultūros sostine. Kunigo Edmundo iniciatyva
klebonijos kieme vyko medžio skulptorių pleneras – stovykla „Jaunasis skulptorius“,
po kurio miesto parką papuošė Ramygalos istoriją simbolizuojančios skulptūros.
Plenere dalyvavo jaunuoliai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, jiems talkino skulptoriai ir vadovai: Dalius Dirsė, Maija Pilama, Laura Kristovska ir Raiko Kaasik.
Popiežius Benediktas XVI pakartotinai paskelbė 2010 m., kad Dievo tarnaitė,
sesuo Marija Kazimiera Kaupaitė (kilusi iš Ramygalos parapijos Gudelių kaimo)
yra paskelbiama beatifikacijos byloje Garbingąja Dievo tarnaite. Klebonas Edmundas
Rinkevičius susirūpino įamžinti šios kazimieriečių vienuolyno įkūrėjos gimimo
vietą. 2010 m. liepos mėn. 5 d. Gudelių kaime, dalyvaujant Lietuvos šv. Kazimiero
1449

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

Ramygalos jaunuomenė gausiai dalyvauja
visuose bažnyčios renginiuose
Ramygalos parką puošia kunigo E. Rinkevičiaus
2010 m. organizuoto skulptorių plenero dalyvių
sukurtos skulptūros.
Iš asm. archyvo
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vienuolijos narėms, Panevėžio rajono merui Povilui Žaguniui, Ramygalos seniūnui
Vladui Chirv, kanauninkas Edmundas Rinkevičius pašventino paminklinį akmenį,
pastatytą Gudeliuose, Dievo tarnaitės Marijos Kazimieros Kaupaitės gimtinėje.
Gimė Edmundas Rinkevičius Gurapolio (Traineliškio) kaime, Skiemoniÿ
parapijoje Edmundo Rinkevičiaus ir Viktorijos Raškevičiūtės-Rinkevičienės šeimoje
1950 m. sausio 20 d. Augo kartu su seserimis Eugenija Rinkevičiūte – Urbonavičiene ir Monika Rinkevičiūte-Daruliene.
1957 m. pradėjo mokytis Labikių (Ukmergºs r.) pradinėje mokykloje. Skiemonių
Švenčiausios Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčioje (Anykščiÿ r.) patarnaudavo
šv. Mišioms, kur dirbo kunigas klebonas Aleksandras Papučka. Klebonas nuo
pirmųjų dienų pastebėjo Edmundo pamaldumą, todėl ėmė globoti būsimą dvasininką. 1960–1964 m. būsimasis kunigas mokėsi Skiemonių vidurinėje mokykloje.
1964 m. tėvai persikėlė į Ukmergę. Nuo 1964 m. Edmundas mokėsi Ukmergės
2-oje (dabar Antano Smetonos) vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1968 m. Baigęs
mokyklą buvo pašauktas atlikti privalomąją karo tarnybą sovietinėje kariuomenėje.
1974 m. įstojo į Ka÷no tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1979 m. gegužės
27 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje iš vyskupo Romualdo Krikščiūno
priėmė kunigystės šventimus. Prasidėjo kunigystės kelias.
Vikaro pareigas ėjo Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, Påsvalio šv. Jono
Krikštytojo, Bíržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčiose, kartu administravo Kriaunÿ
Dievo Apvaizdos, vėliau – Påbiržės Švenčiausios Trejybės bažnyčias.
Tamsiu sovietmečio laiku jaunas kunigas degė tarnystės Viešpačiui dvasia,
dalyvavo tylioje kovoje už lietuvybę. Dirbdamas Panevėžio vyskupijos parapijose
vikaru ar administratoriumi, švenčių metu galėjo susitikinėti su kitų parapijų
kunigais. Todėl rinko kunigų parašus prieš Sigito Tamkevičiaus ir Alfonso Svarinsko suklastotas bylas. Pats drąsiai pasirašinėjo prieš sovietų valdžios vykdomą
susidorojimą su tikinčiaisiais (Katalikų Bažnyčios kronika, T6, 584; T7, 329, 573; T8,
20; T10, 184).
Iš Pabiržės Švenčiausios Trejybės bažnyčios kunigas, jausdamas pašaukimą
vienuoliškam gyvenimui, išvyko į Vílniaus domininkonų vienuolyną, tačiau turėjo
grįžti atgal į Panevėžio vyskupiją. Domininkonų ordino nepaliko – tapo domininkonų tretininku (pasauliečiu).
1986 m. Panevėžio vyskupijos administratorius, prelatas Kazimieras Dulksnys kunigą Edmundą Rinkevičių paskyrė Jūžintų šv. Mykolo Arkangelo parapijos
klebonu, kartu aptarnaujantį Ragelių Švenčiausios Mergelės Marijos parapiją.
1993 m. Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas E. Rinkevičių paskyrė Užpålių
(Utenõs r.) Švenčiausios Trejybės parapijos klebonu. Čia E. Rinkevičius aktyviai
dalyvavo Užpalių bendruomenės veikloje, rėmė knygos apie Užpalius leidybą, rinko
istorinius duomenis. 11 metų būdamas Užpålių parapijoje kunigu, E. Rinkevičius
tapo miestelio dvasios švyturys.
2003 m. birželio 2 d. Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko dekretu kunigas
Edmundas Rinkevičius buvo paskirtas Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčios
klebonu. Parapijos ganytojo pareigas perėmė 2003 m. liepos 3 d. Po metų, 2004 m.,
kunigas Edmundas paskirtas Panevėžio vyskupijos egzorcistu. Šiuo metu kunigas
yra Tarptautinės ir Lietuvos nacionalinės egzorcistų sąjungos narys. 2007 m. Pa1451
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Kunigo
E. Rinkevičiaus
poezijos vakaras
Ramygalos
bibliotekoje. Marytės
Čeponienės nuotr.

nevėžio vyskupo Jono Kaunecko dekretu kunigui Edmundui Kun. E. Rinkevičiaus
Rinkevičiui buvo suteiktas garbės kanauninko laipsnis. Jis kūrinys – medžio
skulptūra „Ožiukas“.
tapo Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos nariu.
Laisvu laiku klebonas Edmundas Rinkevičius daug skai- Iš asm. archyvo
to, verčia įvairias apybraižas, pamokslus iš lenkų kalbos, drožinėja, rašo
eilėraščius, fotografuoja.
Ypač kunigas pamėgo drožybą.
Nuo 1991 m. rengia savo medžio drožinių parodas. Dalyvavo Utenos krašto tautodailininkų parodose, Rõkiškyje vykusiame Lietuvõs tautodailininkų
konkurse. Parodos surengtos Biržuose,
Širvintosê, Ukmergėjê, Anykščiuosê,
Ramygaloje ir kt.
Nuo 1999 m. kunigas Edmundas Rinkevičius yra Lietuvos tautodai
lininkų sąjungos narys – medžio drožėjas. Meilę medžiui jis perėmė iš savo senelio. Iš pradžių drožė lazdeles ir
dūdeles. Dirba tik kaire ranka – dešine nesugebėtų net pasmailinti pieštuko.
Klebonas teigia, kad žmogus bus tik tada geras, jeigu pirmiausia pats rūpinsis savimi ir kovos už savo dvasinę ekologiją (XXI amžius, Nr. 36, 2004).
Kunigas Rinkevičius mano, kad gabumus menui paveldėjęs iš motinos.
„Ji, nemokyta trijų vaikų motina, paėmusi molio, kaipmat nulipdydavo jiems po žaisliuką – arkliuką, meškiuką ar dar ką nors. Šventėms namus mama išpuošdavo gražiausiais
karpiniais. Prisimenu, vaikystėje lankėmės mamos tėviškėje. Eidami per laukus, pamatėme
pakrypusį kryžių, o jame – koplytstulpį su įvairiausiomis skulptūrėlėmis. Man susidomėjus,
kas to kryžiaus autorius, mama atsakė, kad jį išdrožė jos tėvas, mano senelis. Išgirdęs,
kad senelis mokėjo drožti, pamaniau, jog ir aš ne blogesnis, tad ėmiau iš žilvičio drožinėti
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dūdeles, kitokius mažmožius“, – vaikystę prisiminė kunigas. – Būna, kad, kūrendamas
krosnį, paimu į rankas pliauską ir pasidaro gaila ją deginti. Juk iš tos pliauskos gali
visai neblogas drožinys išeiti“.
Kunigas Edmundas Rinkevičius – ir poetas, ir medžio drožėjas, kuriantis
įvairiausius drožinius. Kunigo rankose medis virsta skulptūrėle labai greitai – vos
per dvidešimt minučių. Savo kūriniais, pasak klebono, jis anaiptol nesąs patenkintas – norėtų gražesnių, tobulesnių, meniškesnių. Kita vertus, prisipažįsta, kad
drožiniai („balvonai“) unikalūs ir autentiški (Maga, 2007).
Kūrybiškos sielos žmogus negali nekurti – išgirdęs savyje besirimuojančias
mintis, jas ėmė užrašinėti. Ilgus metus dirbdamas Utenos rajone tapo Utenos
literatų klubo „Verdenė“ narys. Savo eiles užrašinėjo, vėliau susikaupusias sudėdavo į knygeles.
Jau yra išleistos Edmundo Rinkevičiaus kūrybos knygos, lankstinukai, bukletai, kalendoriai: „Jūžintų šv. Mykolo Arkangelo Atgailos Kanauninkų vienuolyno dviejų šimtmečių sukaktis“ (jubiliejinis bukletas, 1989 m.); „Vilties sparnai“
(eilėraščiai, 1991 m.); „Po žilvičio šakom“ (eilėraščiai, 1993 m.); „Užpalių kraštas“
(kraštotyrinis bukletas; bendraautoris Giedrius Indrašius); „Krintanti žvaigždė“
(eilėraščiai, 1995 m.). „Tavyje, o Dieve, visa mano viltis“ (atsiminimai apie kunigą
Aleksandrą Papučką, 1998 m.); „Sudegintas laikas“ (eilėraščiai, 2000 m.); „Kunigo metai“ (dienoraštis, 2003 m.); „Ramybės ąžuolas“ (eilėraščiai ir miniatiūros,
2008 m.); „Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčia“ (jubiliejinis lankstinukas 100
metų bažnyčios pastatymo proga, 2007 m.); Ramygalos bažnyčios interjero nuotraukų albumas, 2010 m.); „Ramygalos šv. Jono Krikštytojo parapija“ (parapijos
ir bažnyčios istorija, nuotraukos, 2011 m.).
Pirmoji kunigo Edmundo Rinkevičiaus knyga „Vilties sparnai“ išėjo tuoj po
lemtingų Sausio 13-osios įvykių. Joje – tiesos ir laisvės ilgesys. Kunigas prisiminė
buvęs perspėtas, kad šios knygos leidybą atidėtų – pasikeitus valdžiai, galėjęs dėl
jos gerokai nukentėti. Tačiau toks perspėjimas nesukliudė jo pasiryžimo išleisti
„Vilties sparnus“, kur yra ir pranašiškų eilėraščių apie tai, kad Lietuva taps laisva.
Šalies laisvės ilgesiu kunigas Rinkevičius gyvenęs nuo vaikystės – jį įskiepijo abu
tėvai, kuriems buvo itin sunku susitaikyti su okupacine sistema.
„Vienas giminaitis niekaip negalėjo atsistebėti mano įsitikinimu, kad būsime laisvi. Jam
atrodė keista, kaip aš, išsilavinęs žmogus, galiu svajoti apie laisvę, kurios, jo manymu,
sulaukti niekada nebus įmanoma. Jis netikėjo ir mano įžvalga, kad žodis „komunistas“
taps keiksmažodžiu,“ – atsimena autorius (Maga, 2007).
Už eilėraščių rinkinį „Krintanti žvaigždė“ kunigas Edmundas Rinkevičius
buvo išrinktas geriausiu Utenos 1995 metų literatu.
2003 m. birželį gavęs paskyrimą į Ramygalos parapiją, kunigas nuo pirmų atvykimo metų ėmėsi ir kitų įvairiausių darbų: ir dvasinių, ir ūkinių. Buvo
atstatytas mažasis, jau begriūvantis bažnyčios bokštelis, įrengtas įvažiavimas
neįgaliesiems, įrengta ir suremontuota klebonijos – parapijos salė, nuolat remontuojama klebonija.
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Ramygalos bažnyčia
šerkšnotų medžių
apsuptyje.
2016 m. žiema.
E. Rinkevičiaus
nuotr.

Didžiausias klebono rūpestis – senas ir kiauras bažnyčios skardinis stogas –
naujai perdengta skardinė bažnyčios stogo danga.
Jo rūpesčiu naujai suremontuota ir išdekoruota bažnyčios rūsyje esanti kripta,
įsigyta naujų liturginių reikmenų (indų, drabužių), restauruota šv. Pranciškaus
skulptūra, įsigytas dailininko Egidijaus Darulio Gailestingojo Jėzaus paveikslas,
atlikti bažnyčios vargonų derinimo darbai.
Visiems šiems ir kitiems kunigo klebono, garbės kanauninko Edmundo
Rinkevičiaus darbams labai tinka šv. Benedikto posakis: „Ora et labora / Melskis ir
dirbk“. Jis puikiai atspindi ir visą ramygaliečių sielų ganytojo, kunigo Edmundo
Rinkevičiaus gyvenimo ir veiklos esmę.
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Gyvenimo darganas nugali šypsena
Aldona Svirbutavičiūtė

Marija Sereikienė buvo mokytoja, paukštininkystės specialistė, mokslininkė,
o šiandien – tiesiog švytėjimo šviesą skleidžianti, visur spėjanti, aktyvi kelių
įdomių klubų narė.
Dabar ji sukauptą patirtį ir gausias žinias skleidžia visiems, kas domisi
dekoratyviaisiais paukščiais. Moteris svajoja su fazanų, povų, mėsinių balandžių,
dekoratyvinių paukščių augintojais vėl susitikti gausiai lankomose ir laukiamose
parodose.
Bene labiausiai moteris didžiuojasi dalyvaudama Trečiojo amžiaus universiteto renginiuose. Ten susitinka su bendraminčiais, kuriems ne vis vien, kuo ir
kaip gyvena Lietuva. Ten diskutuoja, ginčijasi, aptaria naujienas, pakalba ir apie
receptus, kaip įveikti senatvę. O svarbiausia – dainuoja chore.
Ji lanko „Bočių“ chorą. Su buvusiais kolegomis susitinka Žemės ūkio ministerijos Senjorų klube. Dabar vienminčiai susitinka ir Agrarinės ekonomikos
instituto klube, kurį įkūrė ilgametis Žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo
instituto direktorius Boleslovas Poškus.
Aktualiausias politikos temas aptaria Vilniaus universiteto „Patirties“ klube.
Marija Sereikienė ir šiandien yra Pasaulinės paukštininkų asociacijos narė.
Jos mokslinės disertacijos tema buvo „Paukščių mėsos kokybė auginant broilerius
ant gilaus kraiko narveliuose“. Labai sąžiningai ji rašė savo darbą, pati atlikdama
visus bandymus ir tyrimus. Tuomet ji jau dirbo Žemės ūkio ministerijos įkurtame
Paukštininkystės treste.
Pati atliko daug bandymų: augino viščiukus, laikė juos narveliuose, kiekvieną
stebėjo ir aprašė, ar kokybė geresnė auginamų po penkis narvelyje, ar po dvylika.
Vėliau akiratis vis platėjo, susidomėjo ji dekoratyviaisiais paukščiais, bendravo su jų augintojais.
Sukaupusi gausybę informacijos apie dekoratyvines vištas, egzotinius paukščius, norėjo spėti žiniomis pasidalyti ir su kitais. Ji pažįsta bene visus dekoratyviųjų paukščių augintojus Lietuvoje. Aplanko jų ūkius, aptaria, kokias veisles
rinktis, kaip auginti.
Moteris įsitikinusi, kad reikėtų Lietuvą gražinti ir dabinti ne vien medžiais
ir gėlėmis, bet ir gražiais paukščiais.
Gražiausios vaikystės dienos prabėgo gimtajame Stebºkių sodžiuje prie Vadõklių, netoli Ramôgalos. Karui prasidėjus viskas pasikeitė. Buvo baisu netekus
mamos. Tada Marijai buvo penkiolika. Nerūpestinga vaikystė pasibaigė. Mergina
mokėsi, baigė gimnaziją. Paskui – mokytojų kursai ir pirmasis savarankiškas darbas
Kuršių kaime, netoli Ramygalos.
„Mokiau vaikus ir maniau atradusi savo pašaukimą – taip man patiko. Rengiau egzaminams
ir vyresnius vaikus. Vienas jų buvo Povilas Pečeliūnas, vėliau tapęs garsiu disidentu.
Man padėjo Ramygaloje mokytojavęs, vėliau švietimo viceministras Kazys Masiliūnas,
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astronomas Antanas Juška. Jų paraginta
ir paskatinta, prieš pat Naujuosius metus
išvažiavau į Kauną ir išlaikiau semestro
egzaminus Vytauto Didžiojo universitete.
Tapau studentė“, – pasakojo pašnekovė.

Lietuvos valsčiai

Marija Sereikienė – Kuršių mokyklos
mokytoja. 1944 m.
Marija – studėntė. 1947 m.

Netrukus sužinojo, kad iš Dotnuvõs į
Kauną perkelia Žemės ūkio akademiją.
Guvi ir gabi mergina panoro studijuoti
akademijoje. Mariją priėmė ir į akademiją. Vienus metus studijavo ir ten, ir ten.
O paskui Marija pasirinko studijas Žemės ūkio akademijoje. Ten jai
sekėsi. Džiaugėsi naujais draugais, mokėsi ir dirbo. Tuo metu studentai mito
tuo, ko buvo daugiausia, – kruopomis.
Kartą apie maitinimą susirinkime kalbėjo. Kalbėjo ir studentė Marija. Tad jai
ir buvo patikėta vadovauti valgyklai.
„Mes buvome labai draugiški. Mūsų kursas buvo įdomus, reikėtų apie jį parašyti.
Juk buvome pirmieji pokario agronomai.
Mūsų kurse susituokė net 12 porų. Dar
dabar susitinkame“, – prisiminė Marija
studijų draugus.
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Marija irgi ištekėjo, sukūrė šeimą
su kurso draugu Leonu Sereika paskutiniais studijų metais. Paskyrė juodu į
Panevėžio rajono Stani¿nų ūkį. Leonas
buvo vyriausiasis agronomas, Marijai
pasiūlė vadovauti paukštynui.
Du jauni specialistai buvo apgyvendinti nedideliame namelyje. Išsiteko
poroje kambarėlių. Buvo laikas, kai ten
gyveno net vienuolika žmonių. Gandrai
parnešė tris vaikus – Rytę, Kristiną ir
Antaną. Kitaip susiklostė Marijos mylimų žmonių likimai. Štai jos gerbiamas
mokytojas Kazimieras Masiliūnas buvo
ištremtas su vaikais į Sibirą. Lietuvoje
pas jo brolį liko duktė Danutė.
Vos grįžęs iš tremties Kazimieras
Masiliūnas rado prieglobstį Marijos trobelėje. Kai vėliau susitiko Panevėžyje,
Kazimieras, nujausdamas, kad vėl bus
ištremtas, paprašė Marijos ir Leono
pagloboti dukterį Danutę. Ji tapo ketvirtuoju vaiku šeimoje. Dabar irgi tebėra
mylima, su Marija kasdien bendrauja.

Marija ir Leonas Sereikos vestuvių dieną.
1947 12 31

M. Sereikienės vestuvių dalyviai
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Danutės duktė Dovilė – irgi mylimų penkių anūkų sąraše. Marija didžiuojasi ir
savo šešiais provaikaičiais.
Šešiolika metų šeima dirbo ir augino vaikus Staniūnuose. Moteris sėkmingai
vadovavo paukščių fermai, kur triūsė per šimtą darbininkų. Buvo didžiausia ferma
Baltijos šalyse, aprūpino vienadieniais viščiukais visą Respubliką.
Paskui – darbas Paukštininkystės treste. Darbo biografiją Marija galėjo baigti
padirbėjusi Agrarinės ekonomikos institute. Ten sulaukė pensijos. Dar kelerius
metus ji dirbo Žemės ūkio universitete.
Atkūrus Nepriklausomybę Marijos pusseserė atsiuntė kvietimą apsilankyti
Amerikoje. Važiavo su sūnumi Antanu. Kiek paviešėjusi, nusprendė padirbėti. Po
poros dienų ji jau susipažino su savo pirmuoju darbdaviu. Slaugė pasiligojusį garbaus
amžiaus lietuvį. Užsidirbo, pramoko kalbos, vėliau dirbo ir amerikiečių šeimose.
„Prabėgo 11 metų, kai baigiau namų tvarkytojos karjerą“, – atvirai pasakojo
Marija. Net ir būdama Amerikoje žinojusi, kad ten neliks gyventi, o grįš į Lietuvą.
Marijos svetainėje ant sienų – daug gražių paveikslų. Viename nupieštas
egzotinis paukštis – tarsi iš stebuklinės pasakos. Tai – anūkės, dailininkės Rūtos
diplominis darbas baigiant Dailės akademiją. Dovana be galo mylinčiai gražius
paukščius močiutei Marijai.
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Mūsų Marytė
Irena Zubauskienė
Mes praeitį atgal susigrąžinam,
Atsiremiam į ją tenai, kur ji gera.
Justinas Marcinkevičius

Viena iš tų, kurie padeda atkurti praeitį, ramygaliečiams yra dr. Marija Kiškytė-Sereikienė. Marija
gyvena Vilniuje. Visi ją vadina Maryte. Ji – jungiančioji
grandis tarp seniai išsibarsčiusių tarpukario ir pirmųjų
pokario metų buvusių Ramôgalos progimnazijos, gimnazijos, vidurinės mokyklos moksleivių ir dabartinių
gimnazistų, mokytojų, kraštiečių.
Kai Ramygalos kraštiečių klubui vadovavo
prof. Juozas Balčikonis, klubo nariai lankydavosi kultūros namuose, dalyvaudavo įvairiuose renginiuose,
pakviesdavo įžymių žmonių. Vilniečiai gydytojai tikrindavo vietinių gyventojų sveikatą. Nė vienas renginys
Marija Sereikienė
nepraėjo be Marijos, jos patariamojo žodžio.
Ypač daug darbo ir kantrybės reikėjo Marijai
ir jos bendraminčiams, kai buvo ruošiamasi statyti paminklą Ramygalos centre,
Laisvės aikštėje. Pokalbiai su architektais ir skulptoriumi Kazimieru Kisieliu, jų
vežiojimas į Ramygalą, net lėšų rinkimas Amerikoje...
Svečiuose – Marija Sereikienė, tekstilininkas Juozas Balčikonis
ir skulptorius Kazimieras Kisielis. 2006 m. spalis.
Marytės Čeponienės nuotr.
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Marija į Ramygalos mokyklos muziejų perdavė daug Filomena Taunytė ir
nuotraukų apie Ramygalos progimnazijos moksleivių gyvenimą. M. Sereikienė pristato
Iš Amerikos ji parvežė lankstinukų apie vienuolę Kazimierą naujas knygas.
Kaupaitę – Motiną Mariją, kazimieriečių vienuolijos ir Pažãislio M. Čeponienės nuotr.
vienuolyno įkūrėją.
Marytė labai daug papasakojo ir pateikė medžiagos apie astronomą dr. Antaną
Jušką, tarpukario Lietuvos švietimo viceministrą Kazimierą Masiliūną, pedagogą
Petrą Meldaikį, emigravusį į JAV, Lietuvos partizanų vadą Žemaitíjoje Semašką ir kt.
Marijos dėka Ramygaloje ne kartą lankėsi gydytoja, rašytoja Filomena Taunytė, mokslininkai, aktoriai.
M. Sereikienė ir
Regimantas Adomaitis
Ramygalos bibliotekoje
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Man keletą kartų teko viešėti pas Mariją namuose. Ji – nuoširdi, mielai
dalijasi gyvenimiška patirtimi, žiniomis ir kt. Net suorganizavo ramygaliečių delegacijai išvyką į spektaklį Vilniuje „Paskutiniai mėnesiai“, kur vaidino aktorius
Regimantas Adomaitis (jo tėvas ilsisi Ramygalos kapinėse), į renginį Vilniaus
mokytojų namuose... Per Marytę Sereikienę susipažinau ir su architekte Danute
Masiliūnaite – švietimo viceministro K. Masiliūno dukra.
Sunku rasti nuoširdžių padėkos žodžių už darbštumą, toleranciją, geranorišką
pagalbą turtinant Ramygalos gimnazijos Kraštotyros muziejų, turiningus patarimus,
energiją, mokėjimą bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis.
Daug kartų prašiau, kad Marytė parašytų apie save, juk ji – žemės ūkio
mokslų daktarė, paukštininkystės specialistė, mokslininkė, bet ji kukliai atsako:
„Gal kada nors apie save, o dabar apie kitus. Dar reikia daug nuveikti su „Sambūrio“
nariais, rašyti mokslinius straipsnius.“
Neseniai Marija pranešė, kad netoli Palangõs kaimo turizmo sodyboje nori
įkurti Dekoratyvinių paukščių skyrelį.
Tikiuosi, kad drauge dar daug nuveiksime ramygaliečių ir visos Lietuvos labui.
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Vincas Šidlauskas: organizatorius
ir klubo vadovas
Irena Zubauskienė

Vincas Šidlauskas Ramôgaloje atliko daug visuomenei naudingų darbų: jis vadovavo ramygaliečių klubui
„Ža»čių liepsnelės“, labai rūpinosi, kad
garbingai būtų pažymėtas kraštiečių
tremtinių, politinio kalinio Povilo Pečeliūno, poeto Jono Graičiūno, Ramygalos
krašto partizanų atminimas. Prasidėjus
Atgimimui aktyviai įsijungė į Sąjūdžio
veiklą, dalyvavo visose organizuojamose Baltijos kelio akcijose. Ne vienus
metus dalyvavo meno saviveikloje: su
žmona Elena daug metų šoko Ramygalos pagyvenusių žmonių kolektyve,
renginių metu deklamuoja žymių lietuvių poetų patriotinius eilėraščius.
Ypač entuziastingai V. Šidlauskas sutiko žinią apie monografijos
„Ramygala“ rengimą, noriai dalyvavo Ramygalos krašto žuvusių partizanų vardų
organizuojamose ekspedicijose, parašė įamžinimo plokštėse renginys prie paminklo
daug straipsnių apie Truskåvą, Ra- Laisvės aikštėje. Prie mikrofono – ramygaliečių
mygalos ligoninę, Pašiliÿ stumbryną klubo „Žarčių liepsnelės“ vadovas Vincas
(1979–1981 m. dirbo skyriaus vedėju), Šidlauskas (kairėje) ir Ramygalos šaulių būrio
apie Ramygalos sąjūdžio grupės veiklą, vadas Antanas Aniulis. 2004 m. birželio 14 d.
klubą „Žarčių liepsnelės“.
Vincas Šidlauskas gimė Truskavos parapijoje, Padvarni¹kų kaime, 1929 m.
Valstiečių šeimoje tada augo aštuoni vaikai: penki berniukai ir trys mergaitės.
Baigęs Truskavos pradžios mokyklos penkis skyrius, Vincas įstojo 1943 metais į
Ramygalos gimnazijos 2-ą klasę. 1950 m. pavasarį baigė 11 klasių ir gavo brandos
atestatą. Toliau mokytis negalėjo, nes reikėjo tarnauti armijoje, bet dėl sveikatos pablogėjimo buvo paliktas neribotam laikui. Teko ieškoti darbo Ramygaloje.
1950 m. įkurto Ramygalos rajono įstaigoms reikėjo daug darbuotojų. Įdarbino
V. Šidlauską Finansų skyriuje mokesčių agentu – kasininku. Po metų pakvietė į
Ramygalos gimnaziją dirbti direktoriaus pavaduotoju ūkio reikalams ir dėstyti 5–7
klasėse matematiką, fiziką, vadovauti auklėjamajai klasei. Sėkmingai mokytojavo
iki 1957 metų. Po to Vincas dirbo stumbryne, kitose įstaigose ir organizacijose.
Svarbiausia – jis visada rūpinasi Ramygalos ir ramygaliečių kultūrine veikla, visiems naudingais darbais.
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Irena Venckūnaitė-Zubauskienė:
mokytoja ir kraštotyrininkė
Vladislava Šegamogienė

Mokytoja Irena Venckūnaitė-Zubauskienė – aktyvi miesto bendruomenės narė. Jos dėka parašyta Ramôgalos
miesto – Garuckÿ kaimo bendruomenės kronika, ji daug padėjo leidžiant
net du lankstinukus apie Ramygalą,
renkant medžiagą Elenos Gabulaitės
knygai „Jaunystėn sugrįžus“; yra parengusi daug kraštotyros albumų ir
teminių aplankų.
I. Venckūnaitė-Zubauskienė gimė
1939 m. vasario 9 d. Pånevėžio rajone,
Piniåvos apylinkėje, Senåmiesčio vienkiemyje, valstiečių šeimoje.
Mokėsi Panevėžio 4-oje pradinėje ir 3-ioje septynmetėje mokykloje.
1953 m. įstojo į Panevėžio pedagoginę mokyklą, kurią baigė 1957 m. Įgijo
pradinių klasių mokytojos specialybę,
buvo paskirta dirbti į Telšiÿ rajono
Mitkãičių septynmetę mokyklą. Čia ji Irena Zubauskienė. Iš Ramygalos gimnazijos
dirbo ne tik mokytoja, bet dar vado- archyvo
vavo turistų ir kraštotyros būreliams.
1960 m. pradėjo dirbti Panevėžio rajono Raguvõs vidurinėje mokykloje.
Dažnai teko vaduoti kitus mokytojus, dėstyti įvairius dalykus V–VII klasėse, dirbti
visuomeninį darbą.
Sujungus Panevėžio ir Ramygalos rajonus mokytoja perkeliama dirbti į Ramygalą. Čia 1965 m. ištekėjo. Jos vyras – mokytojas Jonas Zubauskas. Abu užaugino keturias dukras.
I. Zubauskienei teko dirbti rajono Pionierių ir moksleivių namų vedėja, Ramygalos darbo jaunimo vidurinės mokyklos mokytoja. Nuolat bendraudama su vaikais
ir jų tėveliais, mokytoja pelnė didžiulę pagarbą. Ne veltui dirbo pradinių klasių
mokytoja nuo 1975 iki 2000 m. Ją pažinojo visi kaip labai pareigingą, atsidavusią
savo darbui, mylinčią vaikus pedagogę. Mokytoja mielai užkalbindavo gatvėje savo
klasės mokinių tėvus, teiraudavosi apie auklėtinius, o tėvams pasakydavo, kas jų
vaikams nesiseka, kaip galima padėti mokytis. Ji niekada nepeikdavo savo auklėtinių, suteikdavo vilties, kad viskas bus gerai net ir tiems, kurie blogiau mokėsi.
Būdama labai kukli, pareiginga ir taktiška, to paties mokė ir savo auklėtinius.
Mokytoja nuolat domėjosi Lietuvos istorija, gerai susipažindavo su vietove
ir gyventojais visur, kur tik teko jai dirbti. Nuo 2000 m. ji vadovauja kraštotyros
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I. Zubauskienės įrengtame Ramygalos gimnazijos Kraštotyros muziejuje –„Versmės“ leidyklos
lokalinių tyrimų ekspedicijos dalyvių susirinkimas. Kairėje – I. Zubauskienė, šalia – Arūnas
Astramskas, Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius, Stasė Mikeliūnienė, Panevėžio
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekos darbuotoja, ramygalietis Vincas Šidlauskas, Angelė
Kirklienė (Paliliūnaitė), buvusi Ramygalos gimnazijos mokinė
I. Zubauskienei (dešinėje) savo atsiminimų apie tremties dienas Sibire knygą „Gimnazisčių
odisėja“ dovanoja Janina Petravičienė (Marozaitė), buvusi Ramygalos gimnazijos mokinė.
Iš Ramygalos bibliotekos archyvo
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būreliui ir dirba Ramygalos gimnazijos I. Zubauskienė (dešinėje) sveikina ramygaliečių
Kraštotyros muziejuje. Jos dėka muzie- vardu aktorių Regimantą Adomaitį 70-mečio
juje sukaupti didžiuliai senų eksponatų proga Ramygalos kultūros centre. Iš Ramygalos
ir rašytinių šaltinių apie Ramygalą ir gimnazijos archyvo
ramygaliečius lobiai. Ji ilgai gali pasakoti apie žymius Ramygalos žmones, kurie išgarsino miestą ir savo gimtinę.
I. Zubauskienė susirašinėja su kitų muziejų darbuotojais, lanko senus ramygaliečius,
užrašo jų pasakojimus, klasifikuoja ir taip pildo savo puikų archyvą, kuriuo naudojasi visi, kam prireikia medžiagos. Mokytoja kantriai renka įvairius kalendorius.
Gavusi dovanų džiaugiasi ir dėkoja. Jau turi jų apie 3 200.
Ramygaliečiai gerbia ir myli tuos, kurie, sąžiningai atlikdami savo darbą,
sugeba dalyvauti ir visuomeniname gyvenime, ir dar auginti vaikus, turėti gražią
šeimą. Mokytoja I. Zubauskienė tuo pasižymi. Nors tai juk nėra lengva. Ji, tikra
savo darbo fanatikė, po trupinėlį renka įvairiausias žinias, kaupia ir saugo jas.
Niekada nematau jos taip dažnai niekur kitur, kaip sėdinčios prie stalo, namuose. Vis ten pat, prie didelės segtuvų krūvos. Ji rūpinasi, kad mes, gyvendami
prie plataus Europos kelio, nepamirštume savo gimtinės senovės, savo papročių.
Visa tai patvirtina mokytojos sukurti posakiai. Jie skamba labai įtaigiai ir
kartu paprastai:
Savitai įamžinti žmones – laiko ženklus.
Eik pats ir vesk kitus.
Žinios ir patirtis – kitiems.
Niekada nesustok pusiaukelėje, atkakliai siek užsibrėžto tikslo.
Kol dirbi mėgiamą darbą, tol gyveni.
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Šie posakiai padeda jai įveikti negandas, susitelkti prasmingiems darbams,
rasti bendraminčių ir visada dalytis savo žiniomis, nuoširdumu ir meile.
Jei lieka nors minutė laiko, mokytoja mielai keliauja, skaito ir mezga.
Mokytojos I. Zubauskienės nuoširdus darbas įvertintas pagyrimais, diplomais,
įvairiais pasižymėjimo ženklais ir –
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro/Muziejų me
tai, 2012.
Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos tarybos,
Ramygalos kultūros centro,
Ramygalos gimnazijos direktoriaus,
Panevėžio kraštotyros muziejaus,
LR švietimo ir mokslo ministerijos,
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų
nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, – Už mokinių paruošimą ir dalyvavimą renginyje, skirtame paminėti žydų genocido aukų atminimą,
Ramygalos gimnazijos direktoriaus,
Ramygalos miesto – Garuckų kaimo bendruomenės,
Panevėžio rajono Švietimo skyriaus,
Panevėžio rajono savivaldybės,
„Atminties namų“,
Panevėžio rajono mero,
Lietuvos jaunimo turizmo centro,
Lietuvos gyventojų genocido ir rezidencijos tyrimo centro,
Panevėžio rajono mero –

padėkomis.
Tokių žmonių labai reikia Lietuvai.
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Targamadzės šeimos istorija
Aleksandras Targamadzė

Ramôgaloje Targamadzės pavardę turi tik viena
šeima. O kaipgi ji atsirado Lietuvoje?
1888 m. Rūgšteliškėse gimė Liudviko ir Uršulės Vitkų duktė Teklė, Aleksandro Targamadzės močiutė. Ji užaugo Stašk¿niškyje, ištekėjo už Antano
Indrašiaus, Kamajÿ vaistininko (kilusio iš Tyzenhauzų
giminės, jo močiutė – Tyzenhauzaitė iš Bíkuškio dvaro). Jis buvo jautrus ir meniškas žmogus – poetas,
išleidęs keletą eilėraščių knygelių, turėjo gražų balsą,
svajojo tapti dainininku. Teklė ir Antanas 1925 m. susilaukė dukters Nijolės, gyveno Kamajuosê, buvo pasiturinti šeima.
Nijolė Indrašiūtė mokėsi Rõkiškyje, Strazdelio
gimnazijoje. Karo pabaigoje ir po karo Nijolė stu- Profesorius Aleksandras
dijavo stomatologiją Vílniaus universitete. Antanas Targamadzė
Indrašius slapstėsi nuo valdžios Staškūniškyje, pas
žmonos seserį Oną Juodvalkienę. Po kurio laiko abu tėvai buvo ištremti į Sibirą,
tačiau be dukros, nes suimant tėvus jos nebuvo namie. Antanas ten, Evenkijoje,
ir mirė. Baigusi studijas universitete, Nijolė gavo paskyrimą dirbti Gargžduosê.
Ten turėjo butą greta ambulatorijos, gydė ir protezavo dantis. Vėliau pati pasidavė sovietų pareigūnams, nes pavargo nuolat būti ieškoma. Nijolė buvo suimta
(Vilniaus kalėjime kalėjo gretimose kamerose su pussesere Laima Žadeikaite)
ir ištremta į Sibirą. Kadangi pasidavė pati, jai buvo leista vykti pas tėvus į
Evenkiją. Sibire Nijolė dirbo ambulatorijoje, malūnsparniu skraidė pas ligonius
taigoje; ten ištekėjo už taip pat tremtinio gruzino, už save vyresnio chirurgo
Elizbaro Targamadzės.
Elizbaras Targamadzė baigė Astrachanės medicinos institutą, buvo opozicinės
Nacionalinės demokratų partijos narys. Jis rašė politinius straipsnius ir pasirašydavo
Urekeli slapyvardžiu. Deja, jo straipsniai nebuvo išsaugoti. Dėl savo pažiūrų, kurių
neslėpė, Gruzijos nepriklausomybės propagavimo ir veiklos prieš Sovietų Sąjungą,
1937 m. ištremtas į Sibirą. 1953 m. vasario 11 d. Elizbarui ir Nijolei Krasnojarsko
krašte, Baikite, gimė sūnus Aleksandras Targamadzė.
Pasibaigus Stalino epochai, iš tremties 1957 m. Nijolė su mama ir sūneliu
grįžo į Lietuvą, o duktė Vilija gimė jau Lietuvoje. Su Elizbaru jie išsiskyrė, nes
nesutarė, kur gyventi po tremties. Buvęs vyras gyveno Gruzijoje. 1956–1957 m.
dirbo gydytoju terapeutu regioninėje ligoninėje Marneuli rajone, Gruzijos TSR. Nuo
1965 m. iki 1968 m. vadovavo Tbilisio 2-os poliklinikos Chirurgijos skyriui. Net ir
po jo mirties 1968 m. iš Sibiro ateidavo buvusių pacientų laiškai, dėkojantys už
jo žinias, profesionalumą, drąsą ir gailiaširdiškumą, žmoniškumą, kompetenciją,
suteiktą pagalbą tais baisiais metais. Draugai ir kolegos jį atsimena kaip drąsų,
principingą, dorą ir paprastą žmogų.
1467

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

Po Antrojo pasaulinio karo Nijolė gyveno Veisiejuosê, A. Targamadzės
vėliau persikėlė į Ramygalą, o dar vėliau – į Pånevėžį. Ji (pirmoje eilėje)
dirbo dantiste. 1970 m. Panevėžyje nuo širdies ligos mirė ir šeima ir jo sesuo
Vilija Targamdzė
Nijolė Targamadzė.
Aleksandras Targamadzė pirmą pradinės mokyklos klasę
pradėjo lankyti Veisiejuose, paskui mokėsi Ramygaloje, o 1969 m. persikėlė į Panevėžį, mokėsi Balčikonio vidurinėje mokykloje. Nuo 14 metų, kad padėtų motinai,
vasaromis pradėjo dirbti statybose ir melioracijoje. Mirus motinai, Aleksandras, kad
išlaikytų save ir jaunesnę sesutę, dirbo Panevėžio tiksliosios mechanikos gamykloje
tekintoju ir mokėsi 1-oje vakarinėje pamaininėje mokykloje, kurią baigė 1971 m.
Baigęs mokyklą labai gerais pažymiais, Aleksandras įstojo į Kauno politechnikos instituto (KPI, dabar – Kauno technologijos universitetas (KTU) Automatikos fakultetą įgyti elektroninių skaičiavimo mašinų inžinieriaus specialybę.
Studijuodamas dirbo KPI kolektyvinio naudojimo Skaičiavimo centre mechaniku,
operatoriumi, techniku, vėliau – Elektroninės skaičiavimo technikos žinybinėje laboratorijoje inžinieriumi. KPI baigė su pagyrimu ir įgijo inžinieriaus sistemotechniko
kvalifikaciją. Po studijų buvo paliktas dirbti KPI Elektroninės skaičiavimo technikos
žinybinėje laboratorijoje inžinieriumi. Dar būdamas studentas vedė buvusią klasės
draugę, vaikų darželio auklėtoją Genę Buliauskaitę, susilaukė sūnaus Remigijaus
ir dukros Ramintos.

A. Targamadzės mokslinė veikla
Aleksandras Targamadzė mokslinę veiklą pradėjo 1975 m., studijuodamas
KPI, Elektroninės skaičiavimo technikos žinybinėje laboratorijoje. Mokslinių tyrimų kryptis – skaitmeninių įrenginių automatizuotas projektavimas, testavimas ir
diagnostika. Dalyvavo kuriant skaitmeninių įrenginių automatizuoto projektavimo
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sistemą KAUNAS, testų generavimo ir jų pilnumo analizės sistemą MAG, realizavo
modeliavimo ir testų pilnumo analizės bei atsitiktinio testų generavimo posistemes,
atliko sisteminio programuotojo funkcijas.
Baigęs KPI, šioje aukštojoje mokykloje dirbo inžinieriumi, jaunesniuoju
moksliniu bendradarbiu, vyresniuoju dėstytoju. 1978 m. įstojo į aspirantūrą, o
1981 m. apgynė technikos mokslų kandidato (dabar – daktaro) disertaciją. Pradėjo domėtis didelių programų sistemų kūrimo bei pernešamumo problemomis.
Šių tyrimų rezultatai apibendrinti su prof. R. Šeinausku parengtoje monografijoje
„Mobili automatizuotų projektavimo sistemų programinė įranga“. A. Targamadzės
mokslinių tyrimų rezultatai leido sukurti automatizuoto projektavimo sistemą,
veikiančią keliose skirtingose aplinkose: personaliniuose, VAX genties bei IBM
didžiuosiuose kompiuteriuose.
Savo darbais A. Targamadzė tapo plačiai žinomas mokslininkas, jo straipsniai
buvo mielai priimami į svarbiausius to meto mokslo žurnalus, o pranešimai – į
svarbiausias konferencijas. Tęsdamas mokslinius tyrimus, parengė ir 1990 m. apgynė technikos mokslų daktaro (dabar – habilituoto daktaro) disertaciją.
Nuo 1991 m. dirbo KTU Skaičiavimo centro direktoriumi, Programinės įrangos
katedros profesoriumi, nuo 1992 m. – dvi kadencijas (iki 2010 m. pabaigos) KTU
prorektoriumi akademiniams reikalams. Rengė ir įgyvendino Kauno technologijos
universiteto mokslo ir studijų reformos projektus, iš pagrindų pakeitusius universiteto mokslinių tyrimų, studijų, jų finansavimo bei stojančiųjų atrankos sistemas.
Prof. A. Targamadzė, Kauno technologijos universiteto prorektorius,
diplomų įteikimo universiteto absolventams iškilmingame posėdyje
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Dirbdamas prorektoriumi, kuravo universiteto kompiuterizavimo sritį. Šviesolaidžių ir ATM technologijos pagrindu sukurtas universiteto kompiuterių tinklas
yra vienas didžiausių ir pajėgiausių internetinių tinklų Lietuvoje, prie interneto
buvo prijungti visi universiteto padaliniai, bendrabučiai. Tuo metu tai buvo gana
nauja: sparčiai kompiuterizuotas universiteto studijų procesas, sukurta pajėgiausia
Lietuvoje kompiuterinė studijų bazė, sukurta ir įdiegta universiteto informacijos
sistema. Prie to prisidėjo ir prof. A. Targamadzės koordinuotas Tempus projektas
„A Shared Architecture for Academics and Administrators“, pagal kurį, remiantis
naujomis informacininėmis technologijomis, sukurta kelių universitetų akademinė
informacijos sistema.
2001 m. A. Targamadzė buvo išrinktas KTU Informatikos fakulteto dekanu
ir dirbo juo dvi kadencijas – iki 2011 m.
A. Targamadzei vadovaujant, parengta keletas Lietuvos bibliotekų kompiuterizavimo projektų, kuriuos užbaigus visuose Lietuvos universitetuose, kolegijose,
mokslo institutuose įdiegta šiuolaikinė integrali bibliotekų informacijos sistema,
kompleksiškai palaikanti visą bibliotekos darbą, kaupianti mokslinę informaciją,
per internetą sujungta su analogiškomis pasaulinėmis informacijos sistemomis,
sukurtas Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas LABT. Darbai pradėti vykdant
projektą „Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekų integralios informacinės sistemos
kūrimas (LABT projektas, 1998–2000 m.)“, pratęsti vykdant valstybinę programą
„Informacinės technologijos mokslui ir studijoms (ITMiS programa, 2001–2006 m.)“,
kurios A. Targamadzė buvo mokslinis vadovas, bei valstybinę programą „Lietuvos virtualus universitetas (LVU programa, 2007–2012 m.)“, kurią koordinavo
iki 2008 m.
Pagal kitą A. Targamadzės vadovaujamą projektą – „Distancinio mokymo
vystymas Lietuvoje (LieDM projektas, 1998 m.)“ pradėtas kurti Lietuvos nuotolinio
švietimo tinklas (LieDM tinklas), veikiantis vaizdo konferencijų ir interneto pagrindu. Tinklas po to buvo plėtojamas vykdant taip pat A. Targamadzės vadovaujamą
projektą „Distancinio mokymo plėtra Lietuvoje (LieDM-2 projektas 1999–2000 m.)
ir ITMiS ir LVU programas. LieDM tinklas sujungė 78 Lietuvos mokslo, studijų
ir švietimo institucijas, tapo Lietuvos nuotolinių studijų pradininku, daug prisidėjo
prie elektroninio ir virtualaus mokymosi plėtotės Lietuvoje. Tyrimų rezultatai distancinio švietimo srityje apibendrinti kartu su bendraautoriais parengtoje pirmoje
šia tema lietuviškoje knygoje „Naujos distancinio švietimo galimybės“ (1999 m.).
Kelerius metus A. Targamadzė įrodinėjo, kad Lietuvoje būtina reformuoti
priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarką. A. Targamadzės argumentai įtikino kolegas, jo iniciatyva buvo įkurta Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam
priėmimui organizuoti (LAMA BPO).
Vykdant A. Targamadzės inicijuotą valstybinę programą „Informacinės technologijos mokslui ir studijoms (ITMiS)“, pradėta nauja darbų kryptis – Lietuvos
mokslo ir studijų informacijos sistemos (LieMSIS) sukūrimas. Sistema sujungė universitetus, kolegijas ir institutus, kompleksiškai palaiko jų veiklą virtualioje erdvėje.
Vykdant ITMiS programą, parengti septyni valstybinės svarbos Europos
Sąjungos struktūrinių fondų projektai, skirti LABT ir LieDM tinklų ir LieMSIS
informacinės sistemos plėtotei.
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Įvairių sričių tyrimų rezultatai paskelbti keliose dešimtyse straipsnių ir
apibendrinti kartu su bendraautoriais išleistose dviejose monografijose. Iš viso
iki 2011 m. pabaigos A. Targamadzė paskelbė apie 160 mokslo darbų, tarp jų
nemažai Mokslinės informacijos instituto (ISI) Web of Science, ISI Proceedings,
INSPEC ir kitose duomenų bazėse referuotų recenzuojamuose leidiniuose išspausdintų straipsnių, išleido keturias monografijas ir tris mokomąsias knygas,
daugiau kaip dešimt mokomųjų metodinių darbų, skaitė paskaitas studentams,
vadovavo doktorantams.
A. Targamadzė dalyvavo ir skaitė pranešimus vykdytų mokslinių tyrimų
klausimais tarptautinėse konferencijose, seminaruose, kongresuose ir simpoziumuose
Prancūzijoje, JAV, Italijoje, Didžiojoje Britanijoje, Graikijoje, Turkijoje, Šveicarijoje,
Lenkijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Estijoje, Latvijoje, buvusiose Sovietų
Sąjungos respublikose: Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Moldavijoje, Gruzijoje.

A. Targamadzės ekspertinė veiklos apžvalga
1997–1998 m. A. Targamadzė buvo LR Vyriausybės mokslo ir studijų sistemos reformos ekspertų grupės narys. Nuo 2001 m. iki dabar Latvijos Respublikos
Aukštojo mokslo studijų kokybės vertinimo centro kvietimu dalyvauja Latvijos
aukštųjų mokyklų ir jų studijų programų vertinime; nuo 2001 iki 2007 m. dalyvavo vertinant Lietuvos aukštesniąsias mokyklas ir kolegijas; dalyvauja daktaro ir
habilituoto daktaro gynimo tarybose, oponuoja daktaro disertacijoms; recenzuoja
mokslo straipsnius ir knygas (monografijas, vadovėlius, mokomąsias knygas).
Taip pat yra žurnalų „Information technology and control“ bei „Informatics in
Education“ redkolegijų narys. Ilgą laiką, nuo 1990 iki 2011 m., A. Targamadzė
buvo KTU Senato narys.

A. Targamadzės projektinės veiklos apžvalga
A. Targamadzė dalyvavo kuriant informacines sistemas ir tinklus: Lietuvos
akademinę elektroninę biblioteką (eLABa), Mokslo publikacijų duomenų bazę (PDB),
Lietuvos studentų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir santraukų elektroninių
dokumentų duomenų bazę (Lietuvos ETD), Lietuvos virtualią biblioteką (eLABa),
Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemą (LieMSIS), Lietuvos nuotolinio
mokymosi tinklą (LieDM), Lietuvos aukštųjų mokyklų asociaciją bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklą
(LITNET), 1992–2011 m. buvo jo valdybos nariu.
A. Targamadzė vadovavo Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo
finansuojamiems kompleksiniams mokslo tyrimo darbams „Distancinio mokymo
metodiniai tyrimai (realaus laiko režimas)“; (MetDM projektas), jungiantiems beveik
visas nuotolinį švietimą plėtojančias Lietuvos aukštąsias mokyklas. 1999–2001 m.
A. Targamadzė buvo Europos Sąjungos FP4 programos TEN projekto (Trans European Tele-Education Network) koordinatoriumi Lietuvoje. Vykdant šį projektą
kartu su projekto partneriais buvo sukurtas demonstracinis Europos telemokymo
tinklas, jungiantis dešimt Europos institucijų, leidžiantis organizuoti aukštos kokybės IP vaizdo konferencijas naudojant mišraus asimentrinio palydovinio ISDN
ryšio technologijas.
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A. Targamadzės visuomeninės
veiklos apžvalga
A. Targamadzė aktyviai dalyvauja visuomeniniame gyvenime: siekė Lietuvos Nepriklausomybės, buvo KPI Sąjūdžio koordinatorius, aktyviai dalyvavo
pertvarkant KPI į KTU, rengiant jo statutą. 1990–1995 m. A. Targamadzė buvo
Kauno miesto tarybos deputatas, 1994–1998 m. – Lietuvos mokslo ir studijų
fondo valdybos narys, 1996–2006 m. – Lietuvos nuotolinio švietimo tarybos narys, 1998–2006 m. – SOCRATES Minerva ir Griungtvig paprogramių komiteto
pirmininkas, 1999–2006 m. – Europos komisijos Socrates programos suaugusiųjų
švietimo ekspertas, 1999–2001 m. buvo Rektorių konferencijos Studijų komiteto
pirmininkas, 1999–2007 m. – Lietuvos mokslo tarybos ekspertas, 2000–2006 m.
Lietuvos nacionalinių mokslo premijų komiteto narys, 2008–2011 m. asociacijos
„Nacionalinis programinės įrangos ir paslaugų klasteris“ valdybos narys, 2008–
2011 m. Nacionalinės programinės įrangos ir paslaugų technologijų platformos
valdybos narys, nuo 2010 m. iki šiol – Lietuvos nuotolinio mokymo asociacijos
(LieDM) valdybos narys.
Kolegos ir pažįstami A. Targamadzę apibūdina kaip sąžiningą, žodžio besilaikantį žmogų, kuris pastebi ir pakalbina kiekvieną darbuotoją, moka suburti
kolektyvą, generuoti idėjas, skatinti progresą, puikiai sprendžia problemines situacijas, konfliktus, yra vertinamas dėl derybinių įgūdžių ir įžvalgumo.
2002 m. A. Targamadzė apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu už nuopelnus Lietuvos švietimo sistemai.

Vilija Targamadzė
Nijolės ir Elizbaro Targamadzių duktė Vilija Targamadzė gimė 1958 m.
Lietuvoje, ką tik grįžus motinai iš tremties. Kartu su šeima ji gyveno Veisiejuose,
Ramygaloje, kur pradėjo lankyti mokyklą, po to persikėlė į Panevėžį, 1976 m. baigė
Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinę mokyklą. 1981 m. Vilniaus pedagoginiame
institute (dabar – Lietuvos edukologjos universitetas) įgijo biologijos ir žemės ūkio
pagrindų mokytojo specialybę, dirbo Lengvosios pramonės technikume, Pedagogikos institute, Vilniaus pedagoginiame universitete, Kauno technologijos universitete,
Vytauto Didžiojo universitete. Kaip ir brolis Aleksandras,
mokėsi doktorantūroje, apgynė edukologijos mokslinę
disertaciją. Vilija yra habilituota mokslų daktarė; buvo
Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Edukologijos katedros profesorė, Klaipėdos universiteto prorektorė, profesorė; šiuo metu dirba Vilniaus
universiteto Filosofijos fakultete profesore. Dalyvavo
ir skaitė pranešimus socialinių mokslų, pedagogikos,
edukologijos klausimais tarptautinėse konferencijose,
kongresuose bei simpoziumuose Rusijoje, Latvijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje, Maroke, JAV, Gruzijoje ir kitose Vilniaus universiteto profesorė
šalyse. Vilija Targamadzė gyvena Vilniuje.
V. Targamadzė
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V. Targamadzės visuomeninė veikla
Vilija Targamadzė dalyvavo darbo grupėje, kuri rengė Vaiko minimalios ir
vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo projektą (2009–2010 m.).
Kas antrą pirmadienį Marijos radijo laidoje „Meilė tiesoje“ Vilija veda programos skyrių „Socialinių problemų karuselė“. Laidose dalyvaujantys visuomenininkai,
valdžios atstovai, profesoriai ir akademikai diskutuoja apie švietimą, tautiškumą,
pilietiškumą ir kt. Vilija skaitė pranešimus „Žinių radijo“ laidose: „Kodėl vaikas
nenori eiti į mokyklą? ir „Ar socialiniai darbuotojai išmano socialinės rizikos
šeimų problemas?“ dalyvavo LTV laidoje „Teisė žinoti“ (laidos tema „Aukštojo
mokslo reformos vyksmas“). V. Targamadzė yra VU disertacijų gynimo tarybos
pirmininkė, EU Senato narė (LTU), Mokslo komisijos narė (LTU), Socialinių mokslų
atestacijos komisijos narė, mokslinių darbų recenzentė.

V. Targamadzės ekspertinė veikla veikla
Vilija Targamadzė yra tarptautinių PISTA, IMSCI konferencijų recenzentė
(JAV, Florida), mokslo darbų žurnalų „Socialinis ugdymas“ (VPU, SKI) ir „Acta
Paedagogica Vilnensia“ (VU) redkolegijų narė. V. Targamadzė dalyvauja įvairiuose
moksliniuose projektuose kaip ekspertė.
V. Targamadzė 2007–2008 m. buvo stebėtoja EB iniciatyvos EQUAL projekte
„Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”. Kaip
ekspertė dalyvavo EQUAL projekte.
Vilniaus universitete (VU) dėsto magistrantams ir doktorantams švietimo
organizacijų kultūrą, mokyklos kokybės vadybą, švietimo administravimą, švietimo
organizacijų elgseną; taip pat modulius „Edukologijos raida, tendencijos, perspektyvos“, „Švietimo organizacijos elgsenos teorijos ir modeliai“, „Ugdymo filosofija
ir vadyba. Mokymasis žinių visuomenėje“, „Projektinės veiklos modeliavimas ir
organizacijų elgsena.“ Organizuoja ir veda mokslinius „Consilium Educationis“
seminarus VU Filosofijos fakultete.
Nuo 2006 m. V. Targamadzė yra Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC)
išorinio institucinio vertinimo ekspertė, o nuo 2009 m. – mokslinių darbų bazės
„Lituanistika“ ekspertė. Kaip ekspertė dalyvauja daugelyje projektų. Kaip ekspertų
grupės vadovė 2011 m. 9-osios tarptautinės konferencijos „Politika ir informacinės sistemos, tecnologijos ir pritaikomumas (PISTA 2011 m.)“ tapo programų
komiteto nare.
Išleido tris monografijas, yra trijų monografijų bendraautorė, parengė du
vadovėlius, keturias metodines priemones ir daugiau kaip pusę šimto mokslinių
straipsnių.
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Mano gyvenimo kelias
Vytautas Miškinis

Aš, Vytautas Miškinis, technikos
mokslų daktaras (1984 m.), inžinierius
elektrikas, daugelio knygų autorius.
1972–1987 m. buvau Vyriausiosios energetikos ir elektrifikacijos valdybos vyresnysis inžinierius, tarnybos viršininkas, vyriausiojo inžinieriaus pavaduotojas, 1987–1995 m. Vilniaus elektrinių
technikos direktorius, 1995–2011 m. –
Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos viršininkas,
knygų „Skirstyklos ir transformatoriai“
(bendraautoris E. Kuizinas, 1984), „Aukštos įtampos įrenginiai“ (bendraautoris
A. Razma, 2003), „Pėdsakai“ (2013),
„Iš vargo į žmones“ (2015) autorius, parašiau daugybę straipsnių, 1995–2010 m.
buvau periodinio leidinio „Energetikos
priežiūra“ redaktorius, kūriau, įgyvendinau ir tobulinau Lietuvos energetikos Vytautas Miškinis, technikos mokslų daktaras,
įrenginių eksploatavimo sistemą.
daugelio knygų autorius, Valstybinės energetikos
Už ilgametį ir sąžiningą darbą inspekcijos prie LR ūkio ministerijos viršininkas,
esu apdovanotas LR Prezidento Val- savo kabinete. 2008 m. Iš asm. archyvo
do Adamkaus padėka (2003), Ministro
Pirmininko padėkomis (2005, 2006), ūkio ir energetikos ministrų padėkos raštais,
Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto Garbės ženklu, esu meno saviveiklos ir energetikos žymūnas.
Gimiau 1946 m. liepos 20 d. Kunigíškių kaime (Mėtytinių, Dubarų kaime,
rašoma kai kuriuose dokumentuose). Krikštytas Antanu, todėl gimtinėje, kol tėvai
buvo gyvi, taip ir buvo šaukiamas. Net Dubarų pradinės mokyklos pirmą klasę
baigiau kaip Antanas, o antroje klasėje jau užrašyta iš gimimo liudijimo – Vytautas.
Vytautu klebonas nekrikštijo, nes „ne šventas“ vardas.
Motina Viktorija Janionytė-Miškinienė (1911–1993), iš Dubarų kaimo, ūkininkė
iki 1951 m., vėliau – kolūkietė. Jaunystėje buvo pavasarininkė, dainavo chore.
Turėjo tris seseris ir brolį, mokytoją Kazį Janionį, aktyvų tarpukario spaudos
bendradarbį, tautosakos rinkėją.
Tėvas Mykolas Miškinis (1909–2001), iš Debikonių kaimo, jo tėvas Kazimieras
buvo eigulys, turėjo keturis brolius ir seserį. Vyriausiasis brolis Juozas tarnavo
Lietuvos kariuomenėje savanoriu. M. Miškinis buvo „zimagoras“. Po vedybų su
Viktorija Janionyte 1940 m. (atėjo užkuriu) pasistatė ant jos žemės trobas Mėtytinių
kaime, visą gyvenimą ten ir nugyveno, užaugino aštuonis vaikus: penkis sūnus ir
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Ramygalos vidurinės mokyklos abiturientai: V. Miškinis (trečias dešinėje, trečioje eilėje),
Alvydas Samėnas (ketvirtas dešinėje, trečioje eilėje), A. Janionytė, E. Garuckaitė, A. Garuckaitė,
G. Marozaitė (dešinėje, pirmoje eilėje), D. Tamoliūnaitė, Z. Krotkutė (kairėje, pirmoje eilėje),
R. Žemčiugovas, L. Ruzaitė, S. Silevičius, S. Pribušauskaitė, V. Majerytė, S. Butavičiūtė,
A. Vaitkevičius, V. Balčikonytė, V. Kunskas, V. Kučinskaitė (stovi) ir auklėtoja Rožė
Šmigelskaitė (centre, pirmoje eilėje). 1964 m. Iš asm. archyvo

tris dukras. Vytautas buvo penktas vaikas šeimoje. Tėvai buvo mažaraščiai, baigę
pradinės mokyklos dvi klases.
Aš, Vytautas Miškinis, 1953–1957 m. mokiausi Dubarų pradinėje mokykloje,
įrengtoje Baltraus Bartkaus troboje.
1957–1964 m. mokiausi Ramygalos vidurinėje mokykloje. Ją baigęs įstojau į
Kauno politechnikos instituto (KPI, dabar – Kauno technologijos universitetas (KTU)
Elektrotechnikos fakultetą įgyti elektros sistemų ir tinklų inžinieriaus specialybės.
Studijų metais dainavau akademiniame chore „Jaunystė“, rašiau straipsnius į žurnalą
„Nemunas“, instituto studentų laikraštį. Nebuvau nei pionierius, nei komjaunuolis,
nes prievartinį pionieriaus pasižadėjimą (parašytą kaip diktantą) tėvas triukšmingai
suplėšė, o į komjaunuolius niekas net nekalbino. Mokydamasis Ramygaloje, su
bendraklasiu Alvydu Samėnu buvome bažnyčioje klapčiukai. Vasaromis dirbau traktorininko padėjėju, traktorininku, kombainininko padėjėju „Mūsų laisvės“ kolūkyje.
Iki tol daug vasarų teko praleisti ganant kolūkio avių bandą, telyčias, kaimo karves.
1969 m., ką tik inžinieriaus elektriko specialybę įgijęs, tapęs atsargos leitenantu, buvau paskirtas Elektr¸nų 39-osios profesinės technikos mokyklos specialiųjų
technologijų dėstytoju. Ten išrinko profesinės sąjungos pirmininku.
Po metų, 1970 m., pašaukė į privalomąją tarnybą sovietų armijoje, paskyrė į Priešlėktuvinės gynybos zenitinių raketų divizijos skyrių vadu – žvalgybos
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viršininku Raseinių rajone. 1972 m., po tarnybos armijoje, atvykau į Vilnių (jau
buvau susipažinęs su būsima žmona), pradėjau dirbti Lietuvos vyriausiojoje energetikos ir elektrifikacijos valdyboje vyresniuoju inžinieriumi. Teko rūpintis visų
Lietuvos elektros tinklų ir elektrinių 10–110 kV alyviniais jungtuvais ir 10 kV
narveliais, jų avarijų tyrimu, moderninimu, personalo mokymu, naujų tipų jungtuvų derinimu. 1976 m. buvau paskirtas Elektrinių ir pastočių elektros įrenginių
eksploatacijos ir remonto tarnybos viršininku. Dirbau iki 1987 m. Per tą laiką, be
tiesioginio darbo, rašiau mokslinius straipsnius, skaičiau pranešimus metinėse KPI
(vėliau KTU) Elektros sistemų katedros organizuojamose konferencijose, vykau
į kitas respublikas dėl naujų energetinių sistemų įdiegimo Lietuvoje, skleidžiau
patirtį apie pažangių technologijų įgyvendinimą, tapau plačiai pripažintas aukštos
įtampos komutacinių aparatų specialistas, parašiau apie 40 straipsnių ir brošiūrų
specialistams. 1979–1982 m. mokiausi KPI neakivaizdinėje aspirantūroje, 1984 m.
parengiau ir Baltarusijos politechnikos institute apgyniau technologijos mokslų
daktaro disertaciją.
1987–1988 m. dirbau tos pačios Vyriausiosios valdybos vyriausiojo inžinieriaus statybos kokybės kontrolei pavaduotoju. Sudėtingas buvo darbas Kaišiadoriÿ
HAE statyboje. Darbo tempai buvo didžiuliai, dirbo apie 3 500 žmonių, o kai
Rusijos gilumoje atsitiko keletas garsių avarijų naujuose objektuose, teko didinti
ir kokybės kontrolę.
1988 m. buvau paskirtas Vilniaus elektrinių vyriausiuoju inžinieriumi. Jau
buvo pastatyta ir TE-3 2 × 180 MW mazuto–dujų blokai Gari¿nuose, senoji TE-2
buvo išvystyta iki apie 700 MW šiluminės galios, šios termofikacinės elektrinės
tapo pagrindiniu šilumos (vandens ir garo) tiekėju Vilniui, pagamindavo net iki
2 mlrd. kilovatų elektros energijos.
Pradėdamas dirbti šioje įmonėje, paaiškinau, kad jau esu daug pasiekęs,
plačiai žinomas didžiojoje elektros energetikoje specialistas, o čia bus tik veikla
vienoje įmonėje, todėl galiu prarasti kvalifikaciją. K. Žilys pasakė: „Ką žinai apie
elektros energetiką, tavo gyvenimui užteks. Dabar mokykis šilumos energetikos ir jos
problemų sprendimo būdų.“ Jis buvo teisus, nes labai aukštų parametrų šilumos gamybos įrenginiai (700 tonų garo per valandą, temperatūra aukštesnė negu 500 °C,
slėgiai – iki 120 atm.) sudaryti iš labai sudėtingų schemų elementų, labai griežti
reikalavimai metalams, technologiniam režimui. Be to, čia nelengvas darbas: 800
įmonės darbuotojų, rangovinių organizacijų valdymas. Tai buvo gera gamybinė
praktika, nes Trečioji elektrinė buvo paleista su begale trūkumų (dėl įrenginių,
lėšų ir laiko stokos).
1995 m. sausį Energetikos ministerija įsteigė Valstybinę energetikos inspekciją,
kuriai buvo pavesta elektros, šilumos, dujų, vėliau ir naftos kompleksų įrenginių
kontrolė, personalo atestacija, naujų ir rekonstruotų stambiausių energetikos objektų
valstybinis priėmimas eksploatacijai, energijos vartotojų kontrolė. Inspekcija buvo
įkurta prie Energetikos ministerijos. Kai ši ministerija buvo sujungta su Ekonomikos ministerija, inspekcija tapo Ūkio ministerijos padaliniu. Inspekcijos viršininku
buvau pakviestas aš. Dirbau 16 metų, iki išėjimo į pensiją.
Nors inspekcijos funkcijos buvo perimtos iš buvusių penkių kontrolės institucijų,
inspekciją, jos teisinę ir materialinę bazę reikėjo kurti nuo įsakymo apie įkūrimą.
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Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR ūkio ministerijos viršininkas
dr. V. Miškinis (centre, pirmoje eilėje) ir inspekcijos skyrių vedėjai.
2008 m. Iš asm. archyvo

Visus tuos 16 metų buvau ir leidinio „Energetikos priežiūra“ specialusis
redaktorius. Leidiniai išeidavo po maždaug 100 puslapių, 10 kartų per metus.
20 metų buvau Lietuvos energetikos sistemos techninės tarybos narys, keletą
metų – Ūkio ministerijos kolegijos narys, Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos
komiteto narys. Energetikos specialistai mokėsi iš parengtos knygos „Skirstyklos ir
transformatoriai“ (1984 m., skyrių „Transformatoriai“ parašė E. Kuizinas, nes dėl
sutarties termino su leidykla negalėjau spėti parengti visos knygos). Parengiau ir
knygą „Aukštos įtampos įrenginiai“ (2003 m., kartu su A. Razma).
Lietuvos energetikos plėtros tendencijos nėra izoliuotos nuo kitų šalių. Todėl
ir aš dalyvavau Pasaulio energetikos tarybos kongresuose Kolombe (Šri Lanka),
Mechike (Meksika), pasaulio elektroenergetikos technologijų forume Rio de Žaneire
(Brazilija), vykau į Tarptautinę energetikos įrenginių parodą Šanchajuje (Kinija),
Hamburge, Miunchene (Vokietija), lankiausi Lenkijos, Prancūzijos, Danijos, Švedijos,
Norvegijos, Suomijos, JAV energetikos objektuose.
Esu vienas iš Lietuvos energetikų lauko teniso klubo kūrėjų. Daug metų šio
klubo turnyrai vyksta Šiauliuosê, Nídoje, Drùskininkuose, Dubingiuosê, Vilniuje.
Juose dalyvauja elektros, šilumos, dujų, naftos ir atominės energetikos įmonių
darbuotojai, vadovai, senjorai. Esu ir Lietuvos energetikų Senjorų klubo tarybos
narys. Vedęs: žmona Eleonora (gim. 1943 m.) – medicinos sesuo. Vaikai: dukra
Nida (gim. 1974 m.) – mokytoja; dukra Rūta (gim. 1978 m.) – technologijų magistrė; dukra Eglė (gim. 1979 m.) – buhalterė; sūnus Vytautas (gim. 1979 m.) –
darbininkas. Visi gyvena Vilniuje.
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Mano gyvenimo aprašymas
Vytautas Vidmantas Zimnickas
Vytautas Vidmantas
Zimnickas darbo
kabinete

Aš, Vytautas Vidmantas Zimnickas, gimiau ir užaugau gražiame Pånevėžio
rajono kampelyje – Ūli¿nuose, kurių simbolis buvo trys pušys ant piliakalnio.
Vėliau ši vieta virto ilgamečiu žvyro karjeru. Čia mano tėvų šaknys, čia dabar
gyvena ir ūkininkauja mano brolis ir sesuo, o aš, baigęs Ūliūnų aštuonmetę mokyklą, išvykau į sostinę Vilnių.
1970–1974 m. mokiausi Vilniaus politechnikume, studijavau Vilniaus inžinieriniame statybos institute, o 1990 m. Vilniaus universitete įgijau užsienio
ekonominių santykių specialybę.
Esu vedęs, su žmona Antanina užauginome du sūnus: Arūną ir Andrių,
kurie jau yra sukūrę savo šeimas.
1973 m. pradėjau dirbti kino teatrų ir Operos ir baleto teatro mechaniku,
vėliau dirbau Kaimo statybos ir Grūdų produktų departamentuose, ministerijose
vyresniuoju, vyriausiuoju inžinieriumi, o nuo 1989 m. – vadovaujamą darbą akcinėse
bendrovėse „Aušra“, „Dovana“, „Vitoma“, ėjau generalinio direktoriaus pareigas
UAB „Limeta“ ir UAB „TT Logistic“. Pastaruosius šešerius metus vadovauju AB
„Puntukas“. Įmonė dirba sėkmingai. Už 2010 m. sėkmingą eksporto vystymą
įmonė gavo valstybinį apdovanojimą – nominaciją EKSPORTO LYDERIS. Įmonės
specializacija – gaminiai, suteikiantys galimybę neįgaliesiems bei pagyvenusiems
žmonėms judėti ir taip išlikti aktyviems visuomenėje.
Labai daug laiko skiriu visuomeninei veiklai. Esu Lietuvos socialdemokratų
partijos (LSDP) Respublikinės ir Vilniaus m. tarybų narys, Vilniaus miesto sporto
tarybos pirmininko pavaduotojas. Kita visuomeninės veiklos kryptis – Lietuvos
verslo darbdavių konfederacijos (LVDK) Tarybos ir Prezidiumo narys, Trišalės
ir Sodros tarybų narys prie LR Vyriausybės, Garantinio fondo tarybos, Vilniaus
Rotary klubo narys. Tokia plati visuomeninė veikla išties reikalauja daug laiko,
bet ji turtina žinių bagažą, suteikia galimybę padėti žmogui ir kolegoms versle.
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V. V. Zimnickas –
AB „Puntukas“
vadovas

1992–1996 m. teko būti Lietuvos Respublikos Seimo nariu, Ekonomikos
komiteto pirmininku. Šis periodas buvo labai įdomus ir dinamiškas.
1992 m. spalio mėnesį Lietuvos žmonės rinko ne tik savo atstovus į Seimą,
bet ir referendumu patvirtino LR Konstituciją. Joje buvo apibrėžta valstybės struktūra, nurodytos visos reikalingos valdžios institucijos. Taip radosi apskritys, šalies
Prezidento institucija. Visa tai reikėjo įforminti įstatymiškai, sudėlioti funkcijas ir
kt. Iš tiesų buvo nepaprastai įdomu dalyvauti šiuose istoriniuose įvykiuose.
Neišdildomą įspūdį paliko bendras darbas su Lietuvai nusipelniusiais žmonėmis, akademikais ir profesoriais: Jonu Kubiliumi, Eduardu Vilku, Kazimieru Antanavičiumi, Bronislovu Genzeliu, Povilu Gyliu, Vytautu Landsbergiu, Aloyzu Sakalu,
iškiliais politikais – Algirdu Brazausku, Vladimiru Beriozovu, Romualdu Ozolu.
Tikriausiai niekas nežino, o jeigu ir žino, tai, manau, nedaugelis, kad buvo
susikūręs visuomenės judėjimas – Lietuvos Ateities Forumas (LAF). Jo sukūrimą
lėmė labai sudėtinga politinė situacija, atsiradusi paskelbus Lietuvos Nepriklausomybę – kitos nuomonės nepaisymas, valdžios uzurpacija. LAF darbe dalyvavo
Julius Veselka, Bronislovas Genzelis, Kazimiera Prunskienė, Vytautas Bubnys,
Povilas Gylys ir kt. Prie to judėjimo pritapau ir aš. Su šiuo judėjimu mes atėjome į didžiąją politiką, ir tikrai man atrodo, kad tuo metu visus mūsų žingsnius fiksavo Lietuvos specialiosios tarnybos. To meto valdžia mus vadindavo ne
„raudonaisiais“, o „vyšniniais“, t. y. buvome baisesni už komunistus, nors tokių
mūsų gretose vargu ar buvo.
Esu gimęs po Ožiaragio zodiako ženklu, todėl gyvenime nemoku sustoti,
kol nepasiekiu užsibrėžto tikslo. Būdamas sportininkas, išvažinėjau skersai išilgai
buvusią Sovietų Sąjungą, tapęs sporto funkcionieriumi – kitą pasaulio dalį, kuri
kažkada buvo už geležinės uždangos. Ir tai man kelia nuostabą. Teko pabendrauti
su daugelio valstybių vadovais, sporto, kino įžymybėmis. Aplankiau Farerų salas,
Islandiją, Saudo Arabiją, Afriką.
Rašydamas šiuos autobiografinius faktus mintimis perbėgau nugyventus
metus ir supratau, kad, turėdamas didelę darbo, partinę bei gyvenimo patirtį,
galiu būti naudingas Lietuvai, daug nuveikti visuomenės bei savo kraštiečių labui.
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Teisininko darbai ir dienos
Vytautas Masiokas

Gimiau 1955 m. sausio 16 d. Pånevėžio rajone,
Papartýnės kaime, Juozo ir Pranės Masiokų šeimoje.
Turiu seseris Stanislavą, gim. 1951 m., ir Sigitą, gim.
1962 m., brolį Laimutį, gim. 1963 m. Mokiausi Uli¿nų
aštuonmetėje mokykloje, mėgau gamtą, mokytojos Genės
Peleckienės dėka dalyvaudavau respublikinėse jaunųjų
biologų olimpiadose. 1970 m. olimpiadoje laimėjau
3-ią vietą. 1970 m. mokyklą baigiau ir įstojau į Kauno
A. Kvedaro miškų technikumą. Miškininko specialybę
pasirinkau dėl to, kad gyvenau ir augau vienkiemyje,
kurį supo miškas, be to, mėgau gamtą. Technikumą
baigiau 1974 m. kovo 1 d. ir mėnesį dirbau Ramôgalos Vytautas Masiokas – Lietuvos
girininkijoje girininko padėjėju. Gegužės mėnesį buvau Aukščiausiojo teismo teisėjas.
pašauktas į privalomą sovietinę karo tarnybą. Tarnavau Iš asm. archyvo
kariniame jūrų laivyne iki 1977 m. pavasario. Baigdamas
karo tarnybą nusprendžiau siekti aukštojo mokslo. Norint studijuoti miškininkystę
reikėjo laikyti stojamuosius egzaminus (tiksliųjų mokslų), mokslai buvo primiršti
(nuo mokymosi praėjo 5 metai). Pasiruošti humanitarinių mokslų egzaminams buvo
paprasčiau, be to, pavyko gauti leidimą tarnybos metu lankyti vakarinius užsienio –
prancūzų – kalbos kursus Odesos universitete. Taigi pasitaręs su dėde Broniumi
Kiškūnu (mamos broliu) ir tėvais nutariau studijuoti teisę. 1977 m. įstojau į Vilniaus
universiteto Teisės fakultetą (Dieninį skyrių), kurį baigiau 1982 m.
1982 m. birželio 21 d. vykusiuose „rinkimuose“ buvau išrinktas Kauno miesto
Lenino rajono liaudies teismo teisėju, o 1987 m. vasarą paskirtas šio teismo pirmininku.
1990 m. spalio 1 d. Kauno miesto trijų rajonų teismus (Lenino, Požėlos ir
Panemunės) sujungus į Kauno miesto teismą, buvau paskirtas šio teismo pirmininko pavaduotoju, o nuo 1993 m. birželio 16 d. paskirtas Kauno miesto apylinkės
teismo pirmininku.
1998 m. rudenį paskirtas Kauno apygardos teismo teisėju, dirbau Baudžiamųjų bylų skyriuje.
Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. liepos 5 d. nutarimu paskirtas Lietuvos
Aukščiausiojo teismo teisėju. Dirbau šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriuje.
Buvau pranešėjas rengiant ir priimant Lietuvos Aukščiausiojo teismo Senato 2002 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 36 „Dėl teismų praktikos skiriant arba
pratęsiant kardomąjį kalinimą (suėmimą)“ ir 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimą
Nr. 50 tuo pačiu klausimu. Dalyvavau rengiant naujojo Teismų įstatymo projektą
ir Seimo teisės ir teisėtvarkos komitete.
Dalyvavau Informacijos agentūros teismų administravimo programoje (JAV,
1997 m.).
2003 m. rudenį mėnesį stažavausi Prancūzijos teisėjų mokykloje Ecole nationale de la magistrature.
1480

RAMYGALOS KRAŠTO ŽMONĖS

Visuomeninė veikla
V. Masiokas
(viduryje) su draugais
Alfonsu ir Algirdu
medžioklėje

1993 m. rugsėjo 17 d. vykusiame visuotiniame Lietuvos
teisėjų susirinkime buvau išrinktas įkurtos Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos pirmininku, kuriuo buvau iki 1997 m.
Šios asociacijos tikslai: teisėjų profesinių ir socialinių teisių
gynimas, bendradarbiavimas su teisinėmis organizacijomis
Lietuvoje ir užsienyje, teisėjų prestižo kėlimas.

V. Masioko šeima:
žmona Vilija, duktė
Gabrielė su vyru
Mindaugu, sūnus
Vytis ir anūkė Meda.
Iš asm. archyvo
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Visuotiniame teisėjų susirinkime (įvyko 2008 m. lapkričio 14 d.) nuo Lietuvos Aukščiausiojo teismo 4 metams esu išrinktas į Teisėjų tarybą, buvau Teismų
administravimo komiteto vadovas.
Teisėjų mokymo centre nuo 2002 m. skaitau paskaitas teisėjams.
Šiuo metu – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Magistrinių darbų gynimo
komisijos pirmininkas.
Šeiminė padėtis: vedęs, žmona Vilija; duktė Gabrielė, teisininkė, ištekėjusi;
sūnus Vytis 2012 m. baigė Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros
fakultete magistro studijas.
Pomėgiai: medžioklė, sportas, kelionės.
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Loreta Kubiliūnienė –
mūsų krašto pasididžiavimas
Audronė Palionienė

Loreta Kubiliūnienė, Ramygalos kultūros centro vadovė, skaito
pranešimą konferencijoje „Virmantas Velikonis – žmogus, pralenkęs
laiką“. Ramygalos kultūros centras. 2014 m. spalio 29 d.

„Užsisuki darbų verpetuose ir nebeturi kada tyliai su savimi prisėsti ir pamąstyti, dėl
ko visa tai, ar teisingai darai, ar taip gyveni, kur rasti tas aiškias gyvenimo taisykles,
ar tavo darbas turi nors kruopelytę prasmės.“
Į šį retorinį Ramôgalos kultūros centro direktorės Loretos Kubiliūnienės klausimą
atsakė Pånevėžio rajono gyventojai išrinkdami ją 2010 metų kultūros žmogumi. Ši
energinga moteris savo gyvenimą pavertė didele kūrybine dirbtuve, kuri nesustodama „verda“: organizuojami įvairiausi renginiai, plenerai, edukacinės programos
vaikams ir suaugusiems, rašomi įvairaus pobūdžio projektai, kurių dauguma
įveikia didžiules konkurencines atrankas, įgyvendinami ne tik Ramygaloje, bet ir
kitose vietovėse. Jos sumanytas ir realizuotas socializacijos projektas „Atraskime
vieni kitus“ netgi įtrauktas į inovacinių projektų banką, sudarė terpę įvairioms
diskusijoms bei meniniams darbams: pagaminta pilis, puošianti įvairius renginius;
linksmais piešiniais pasipuošė net šiukšliadėžės, kurias kasmet mielai perdažo
vaikai, per vasaros atostogas ateinantys į Kultūros centre vykstančias užimtumo
stovyklas.
Ramygalietis Romualdas Ulys pastebėjo: „Be jos būtų nykoka Ramygaloje. Ji
ir didžiausią tinginį sugeba išjudinti.“ L. Kubiliūnienė išties sugeba visus įkvėpti,
sudominti, paskatinti, susiburti bendram darbui: 2008 m. organizavo Lietuvos var1483

RAMYGALA

Lietuvos valsčiai

do Tūkstantmečio ąžuoliukų parko sodinimo šventę.
Dabar Ramygaloje ošia įspūdingas jaunas ąžuolynas.
Siekdama pasidarbuoti visos bendruomenės labui, atskleisti vienintelio Panevėžio rajone miesto ypatumus,
kiekvienam praeiviui priminti istoriją, L. Kubiliūnienė
sukūrė unikalius tapybos darbus „Istorijos ženklai“:
ant senųjų miesto centre esančių pastatų išrašyti Ramygalos istorijos fragmentai. Tad kiekvienas atvykęs prašalaitis be gido sužino svarbiausius faktus iš
meniškai prakalbintų pastatų. Jos romantiška siela
atsiskleidžia ir kituose tapybos darbuose – natūralistiniuose peizažuose. Menininkė yra surengusi penkias
personalines tapybos parodas. Jos rankoms paklūsta
ir molis. Kaip keramikė dalyvauja pleneruose; Loretos
sukurtos keraminės skulptūros puošia ir Ramygalos
L. Kubiliūnienės sukurti
kultūros centrą, ir jo kiemą.
Didžiulis jos nuopelnas Ramygalos kraštui – tapybos darbai „Istorijos
įgyvendintas projektas „Ramygala – Lietuvos kultūros ženklai“ supažindina su
sostinė 2010“. Tada įvyko daugybė kultūrinių renginių, Ramygalos istorija ir puošia
išleista leidinių, tvarkytas ir puoštas miestas, surengtas senuosius miesto pastatus
pirmasis „Ožkų paradas“, garsinantis Ramygalą visoje
Lietuvoje. L. Kubiliūnienės inicijuojami projektai skirti Ramygalos ir visos Lietuvos
vaikų neformaliam ugdymui gerinti. 2010 m., dirbdama Panevėžio rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąja specialiste ir 2010–2011 m. Panevėžio
rajono jaunimo reikalų koordinatore, ji gilinosi į vaikų užimtumo problemas. Nuo
2012 m. vasario 4 d. ji, kaip vaikų švietimo regione specialistė, kūrė ir išbandė
Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelį savivaldybėse.
2013 m. L. Kubiliūnienė vadovavo projektui „Keisk‘‘, kuris įgalino ramygaliečius išsakyti naujas iniciatyvas įkurtoje ir visus metus veikusioje idėjų laboratorijoje, suteikė galimybę kiekvienam dalyvauti savo aplinkos gerinimo renginiuose.
Šio projekto metu L. Kubiliūnienės iniciatyva įkurtas vienintelis Panevėžio rajone
vaikų lėlių teatras „Kitaip“, pasiūtos lėlės. 2014 m. vasarą vykdytas pleneras
„Kalvystės ir medžio sintezė: Ramygala laiko ženkluose“ leido visiems norintiems
išbandyti savo galimybes skaptuojant medį ir lydant geležį, visi galėjo prisidėti
prie meniškų suolelių-skulptūrų su gandrų motyvais gaminimo. Projekto lėšomis
buvo surengta įspūdinga trijų dienų miesto šventė.
L. Kubiliūnienė rūpinasi ir aplinkinių kaimų kultūros atgaivinimu. Drauge
su Aukštådvario bendruomene įgyvendino bendrą projektą. Jis įgalino papuošti
kaimo parką pakyla ir suoleliais, surengti tris šiltus ir prasmingus renginius kalendorinėms šventėms paminėti.
O Loretos Kubiliūnienės organizuotas renginys „... pergyventų jausmų atogarsis“ labai ilgai išliks Ramygalos žmonių širdyse.
Sausio 23 d. Ramygalos kultūros centre buvo pristatoma partizano Albino
Bilinkevičiaus-Balčio knyga-dienoraštis, jo laiškų ir eilėraščių faksimilės. Ši knygatai autentiškas liudijimas apie tuometinio gyvenimo žiaurumus, už Lietuvos laisvę
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Didelio pasisekimo sulaukusio partizano Balčio knygos-dienoraščio
pristatymo skelbimas ir kvietimas Ramygalos kultūros centre
(vedėja – L. Kubiliūnienė). 2015 m. sausio 23 d. Iš asm. archyvo

kovojusių ir nužudytų Vyčio apygardos partizanų vadų ir eilinių partizanų buitį
ir būtį, nuotaikas, begalinę meilę Tėvynei. Ramygaliečiams šis istorinis dienoraštis
labai aktualus, nes knygos autorius pasakoja apie Vadoklių–Ramygalos krašto
įvykius, šio krašto pokario metų žmones. Viskas prasidėjo nuo to, kad Lietuvos
genocido centro ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai Ramygalos gimnazijos
muziejuje pamatė dienoraščio kopijas, labai susidomėjo radiniu. Muziejininkė Irena Zubauskienė teigė jas gavusi iš mokytojos Eugenijos Naulickienės, o ši – iš
Zofijos Burokienės, išsaugojusios minėtą dienoraštį. Jis ir buvo perduotas knygos
sudarytojui Vaclovui Slivinskui.
Knygos autorius ir iš Vilniaus atvykusios viešnios (Lietuvos genocido ir
rezistencijos tyrimo centro darbuotojos) liko sužavėti Ramygalos meno mėgėjų talentingumu, renginio vedėjos ir organizatorių išradingumu, nes niekur kitur knyga
nebuvo taip jaudinamai pristatyta. Sukurtas „gyvas“ vaizdas sujaudino visus žiūrovus. Antrojoje renginio dalyje Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centro viešųjų ryšių atstovė Vilma Juozevičiūtė pristatė centro veiklą ir parodą „Ir
jie mokėjo linksmintis‘‘. Knygos sudarytojas Vaclovas Slivinskas papasakojo, kaip
atsirado dienoraštis, pagal scenoje sukurtus vaizdus komentavo istorijas, o Ramygalos
gimnazijos muziejininkė Irena Zubauskienė pateikė naujų dokumentų ir nemažai
klausimų svečiams. Sujaudintas renginio, klubo „Žarčių liepsnelės‘‘ pirmininkas
Vincas Šidlauskas pasidalijo su žiūrovais savo pamąstymais ir nuostabiomis eilėmis.
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Visi ramygaliečiai nuoširdžiai dėkojo Lietuvos genocido centro ir rezistencijos
tyrimo centrui už bendradarbiavimą, už padovanotas knygas. Visi dėkojo partizanų
vaidmenis sukūrusiems „Ąžuolynės“ teatro artistams: Arūnui Buzui, Linui Barzdai,
Laimučiui Raziūnui, Lietuvos šaulių sąjungos Panevėžio 5-osios rinktinės Ramygalos 11-osios kuopos vadui Andriui Nerlikui, epizodinius vaidmenis atlikusiems
„Senolių“ kapelos dainininkams ir jų vadovei Gintautei Bakanavičienei; Irenai
Živilienei už puikiai atliktą gedinčios motinos vaidmenį, Karolinai Raziūnienei,
įkūnijusiai jaunos kaimo merginos, savo tyra giesme pavergusios partizanų širdis,
vaidmenį. Visi buvo dėkingi ir prie šviesos ir garso pultų dirbusioms Algimantai
Balakauskienei ir renginio režisierei (šio straipsnio autorei), ir renginio vedėjai
Loretai Kubiliūnienei.
Ramygalos kultūros centro direktorė L. Kubiliūnienė pelnytai buvo pagerbta
2014 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos Seime kaip savo krašto šviesuolė,
vykstant fotografijų parodai „Mūsų krašto pasididžiavimas – pavyzdys jaunajai
kartai“. Jos šiltas moteriškas paprastumas, energija, glaudus ir malonus bendravimas, neišsemiami meniniai ir organizaciniai gebėjimai, nebijojimas atrodyti ir
pasielgti „kitaip“ patraukia žmones. Ji – žavi moteris, motina, užauginusi keturis
vaikus, mylinti žmona, energinga vadovė, kūrybinga ir talentinga menininkė, aktyvi visuomenininkė, mananti, kad „gyvenimas susideda iš paprastų dalykų, o laimė
priklauso tik nuo žmogaus požiūrio“.
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Nueito kelio apžvalga
Alfonsas Piliponis

Gimiau 1939 m. gegužės 23 d. Pånevėžio apskrities, Ramôgalos valsčiaus,
Jùtkiškio kaime. Krikštytas A¹ciškio bažnyčioje. Tėvai turėjo apie 6 ha žemės. Šiek
tiek prisimenu Antrojo pasaulinio karo pabaigą. Teko padirbėti ir privačiame tėvų
ūkyje, prieš juos suvarant į kolchozus. Prie ruso naktimis sušilti ir užkąsti į trobą
užsukdavo partizanai, o kai kada, jiems išėjus, nežinia iš kur atsirasdavo stribai.
1947 m. raštingumo pradėjau semtis Glebauskų pradinėje mokykloje. Atmintyje
gerai užsifiksavo trėmimai į Sibirą. Į mokyklą tėvai tomis dienomis neleisdavo,
nenorėjo, kad juos išvežus, vaikai liktų vieni. Mama džiovindavo duoną, ruošdavosi, nes niekas nežinojo, kas ir kada naktį arba auštant bus pažadintas.
Baigęs Glebauskų pradinę, mokiausi Ramygalos vidurinėje mokykloje. Ją
baigiau 1958 metais. Kasdien pėstute 6 km į mokyklą ir atgal. Į mokyklą – 6
dienos per savaitę. Buvo noras tęsti mokslus Kauno politechnikos institute (KPI).
Po neramumų Kaune per Vėlines šansų įstoti į KPI neliko, nes nepriklausiau nei
spaliukams, nei pionieriams, nei komjaunuoliams. Sužinojęs, kad Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas),
Fizikos ir matematikos fakultete, nėra daug norinčių studijuoti (N. Chruščiovo
laikais buvo tokia specialybė – fizika ir gamybos pagrindai), ten mažiau dėmesio
skiriama proletarinei skaistybei, nuvežiau prašymą, nes jau buvau gavęs šaukimą
į sovietinę armiją. Tapau studentu. Tuo laiku studentų į armiją neėmė. Tačiau
nuo tarnybos sovietinėje kariuomenėje vis vien nepavyko išsisukti. Baigęs 1964 m.
mokslus institute, jau buvau per „senas“, bendraamžiai jau buvo grįžę po tarnybos.
Likimo ironija. Tuo metu, po žinomos Kubos krizės, reikėjo daugiau šauktinių.
Karo metais gimusių buvo daug mažiau. Surinko visus „senius.“
Baigęs tarnybą sovietinėje kariuomenėje, dirbau vienoje Vilniaus vakarinėje
mokykloje fizikos mokytoju (gavau paskyrimą), vėliau mokyklos direktoriaus pavaduotoju. Po to švietimo ministro M. Gedvilo įsakymu buvau paskirtas Švietimo
ministerijos mokyklų valdybos mokyklų inspektoriumi. Teko vadovauti fizikos ir
gamybos pagrindų mokymui Lietuvos mokyklose. Tuo metu valdybai vadovavo
buvęs mano matematikos dėstytojas, išmintinga ir šviesios atminties asmenybė
Vytautas Liutikas.
Darbas patiko ir sekėsi. Deja, teko su juo atsisveikinti, nes gavau du kartus
didesnį užmokestį ir įdomesnį darbą. Pasukau į tuo laiku populiarėjantį darbo
mokslinį organizavimą ir informacijos paieškos sistemų projektavimą. Buvau pakviestas dirbti Informacijos paieškos sistemų projektavimo skyriaus viršininku Darbo
mokslinio organizavimo centre prie Lietuvos mokslinės techninės informacijos ir
techninės ekonominės analizės instituto.
Vėliau gavau pasiūlymą dirbti skyriaus viršininku Vyriausiojoje archyvų valdyboje prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos. 1986 m. buvau paskirtas Lietuvos TSR
Centrinio valstybės archyvo direktoriumi. Vadovauti archyvui Lietuvos Sąjūdžio
atsiradimo ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu buvo labai įdomu.
Galėjau be okupacinės valdžios leidimo skaityti necenzūruotus tarpukario Lietuvos
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aukščiausiųjų valdžios ir valdymo įstai- Alfonsas Piliponis – Lietuvos Persitvarkymo
gų, Nepriklausomybės akto signatarų, Sąjūdžio I suvažiavimo dalyvis (antras dešinėje,
iškilių to laikmečio asmenybių (J. Ba- trečioje eilėje). Iš asm. archyvo
sanavičiaus, A. Smetonos, K. Griniaus,
J. Urbšio ir kt.) rankraščius. Kilo mintis sudaryti ir išleisti autentiškų dokumentų
rinkinį apie Lietuvos okupaciją ir aneksiją 1940–1941 m. Visiems būtų įdomu
žinoti, kad jau 1940 metų rudenį okupuotos Lietuvos archyvai buvo įpareigojami
pradėti paruošiamuosius darbus masiniams okupuotos Lietuvos piliečių trėmimams
ir represijoms. Sovietų Sąjungos NKVD archyvų valdyba ir Lietuvos TSR NKVD
archyvų skyrius ypatingos skubos tvarka siuntė visiškai slaptas instrukcijas, kur
buvo smulkmeniškai reglamentuojamas archyvinių dokumentų panaudojimas šiam
tikslui. 1940 m. Sovietų Sąjungos NKVD archyvų valdybos instrukcijoje „Dėl
archyvinių dokumentų panaudojimo kotrrevoliucinio elemento apskaitai“ buvo
nurodoma pirmoje eilėje ypatingam saugojimui ir operatyviniam – čekistiniam
apdorojimui išskirti dokumentus apie „fašistinių partijų narius (be abejo, bolševikiniu supratimu – autoriaus past.), policijos tarnautojus, buvusių buržuazinių
įstaigų, prokuratūros ir teismų darbuotojus.“ Vykdydamas šią instrukciją Lietuvos
TSR NKVD archyvų skyriaus viršininkas V. Nornov pareikalavo į Valstybinius
archyvus perduoti okupacinės valdžios likviduotų įstaigų, įmonių, organizacijų,
bankų, religinių institucijų ir kt. archyvinę medžiagą, netvarkant jos įstaigose,
bažnyčiose. Toje pačioje instrukcijoje nurodoma, kad draudžiama nagrinėti Lietuvos ir užsienio piliečių prašymus apie tarnybą policijoje, priklausymą politinėms
partijoms ir organizacijoms.
Pritariant žinomiems istorikams – A. Eidintui ir R. Žepkaitei – toks dokumentų rinkinys, minint Lietuvos okupacijos penkiasdešimtmetį, turėjo būti išleistas.
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Vienam nekompetentingam, tačiau labai patriotiškam visuomenės veikėjui pasirodė, kad dokumentų turinys nepakankamai antisovietinis. Todėl buvo išleistas tik
1993 m. Esu vienas iš jo sudarytojų. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, pagrindinis darbas buvo sutelktas rinkinys turėtos žemės ir kito išlikusio nekilnojamojo
turto įrodančių dokumentų išdavimu.
Darbuojantis archyve, ypač Atgimimo metais, teko daug bendrauti su Sąjūdžio
iniciatyvinės grupės žmonėmis: B. Genzeliu, R. Ozolu, K. Motieka, M. Laurinkumi,
dalyvavau pirmajame Sąjūdžio suvažiavime. Daug problemų teko aptarti su Seimo
nariais, Prezidentu A. Brazausku, Vyriausybės vadovais.
Nepriklausomybės metais, kai Rusijoje dar buvo stiprios demokratinės jėgos,
turėjome gerus ryšius su Maskvos istorijos archyvistikos instituto rektoriumi, žinomu demokratu Jurijumi Afanasjevu, taip pat su Archyvų ir dokumentalistikos
institutu. Bandėme atgauti dokumentus, išvežtus ir pirmais okupacijos metais, ir
pasibaigus karui. Vien Užsienio reikalų ministerijos archyvų buvo išvežta apie
26 tūkst. bylų, perimti Lietuvos diplomatinių atstovybių dokumentai. Bandėme
surengti žygį į Rusijos užsienio reikalų ministeriją ir derėtis. Važiavau aš, tarptautinės teisės specialistas Vladlenas Vodopalas, Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininko pavaduotojas Kazimieras Motieka, vėliau prisijungė
Vytautas Landsbergis.
1995 metais teko stažuotis Prancūzijos Nacionaliniame archyve, 1996 m.
dalyvavau Pasaulio archyvų kongrese Pekine. 1994–1996 m. keletą kartų lankiausi
Vašingtone, JAV Teisės departamento Specialiųjų tyrimo skyriuje. Teko dalyvauti
atliekant dokumentų autentiškumo ekspertizę A. Lileikio, K. Gimžausko ir kitų
įtariamųjų, prisidėjusių prie žydų naikinimo Antrojo pasaulinio karo metais, bylose.
1997 metais pradėjau dirbti Lietuvos banke, Informacijos apsaugos skyriuje.
Darbas pakankamai atsakingas ir įdomus. Tvarkiau dokumentus, kuriuose yra tarnybos ir valstybės paslapčių. Lietuvos banke dirbau iki 2013 metų liepos mėnesio.
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Keli štrichai kolegos portretui
Vilius Misevičius

Stanislovą Masioką įsiminiau dar tada, kai buvau Ramôgalos vidurinės
mokyklos abiturientas. Susitikime tuometis Kauno politechnikos instituto (dabar –
Kauno technologijos universitetas) studentas išsamiai pasakojo apie šią aukštąją
mokyklą, kvietė mus, moksleivius, pasirinkti inžinieriaus kelią. Gal tai paskatino
ir mane įstoti į šį institutą.
Dar mokydamasis Ramygalos vidurinėje mokykloje Stanislovas Masiokas
įkyrėdavo fizikos mokytojui S. Murinui savo klausimais.
Gabus vaikinas nesunkiai išlaikė stojamuosius egzaminus, tapo Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakulteto studentu ir jau nuo pirmo kurso
įsitraukė į mokslinius tyrimus. Jį domino liuminescencinės lempos.
„Prasidėjo eksperimentai, kurie dažnai tęsdavosi iki išnaktų – taip buvau „užsidegęs“, – prisimena technikos mokslų daktaras, dabar jau profesorius S. Masiokas.
Laimingi jo gyvenime buvo 1957 metai. Nuvykęs į priešdiplominę praktiką Maskvoje, susipažino su doktorantu Vladimiru Skobelevu. Nepaisant amžiaus
ir padėties skirtumo, mokslininkas pamėgo kuklų vaikiną iš Lietuvos. Jie tapo
draugai.
Baigęs Kauno politechnikos institutą, S. Masiokas nusprendė stoti į aspirantūrą Maskvos energetikos institute. Mokslinis jo darbo vadovas buvo žymiausias to meto šviesotechnikos specialistas, profesorius Vladimiras Meškovas. Nors
profesorius buvo sąjunginio žurnalo „Svetotechnika“ vyriausiasis redaktorius, labai
užsiėmęs darbu rektorate, turėjo daug kitų rūpesčių, bet savaitgalius noriai skirdavo doktorantams. Greit prabėgo treji metai, ir S. Masiokas sėkmingai apgynė
mokslų daktaro disertaciją.
Grįžo jaunasis mokslininkas iš Maskvos į Kauną tęsti savo kūrybinių darbų.
„Šiandien pasaulyje daugiau kaip pusė šviesos energijos gaunama dujinio išlydžio lempomis – jos dešimt kartų našesnės už įprastines lemputes, o jų šviesos spektras panašus į
dienos šviesą, – prisimena S. Masiokas. – Tačiau dar nepasiekta, kad dujinio išlydžio
šaltinius būtų galima tiesiog įjungti į tinklą. Būtini papildomi paleidimo – reguliavimo
aparatai, nes ir šviesa mirga. Mums pasisekė sukurti tokius apšvietimo įrenginius, kurių
lempos nebevargina akių, ilgiau veikia, sutaupoma nemažai elektros energijos.“
S. Masioko bendraminčiai tokius klausimus sprendė kompleksiškai. Šia tema
buvo apgintos šešios disertacijos.
Dažnai sutinku kraštietį S. Masioką, visuomet žaviuosi jo entuziazmu ir
optimizmu. Bendradarbiai žino, kad jis labai darbštus ir reiklus. Gal todėl ilgus
metus buvo renkamas Elektrotechnikos fakulteto dekanu, keturiolika metų vadovavo
katedrai. Ir svarbiausia – daugybė visuomeninių pareigų neišdildė paties esmingiausio – būtinybės kurti, ieškoti. Universitete S. Masiokas laikomas mokomojo
proceso ekranizavimo iniciatoriumi.
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Stanislovas Masiokas,
jaunas dėstytojas,
pasakoja studentams
apie logaritminę
liniuotę

Kauno technologijos
universiteto
profesorius
S. Masiokas skaito
paskaitą
Elektrotecnikos
fakulteto studentams.
Iš asm. archyvo

„Kaip jūs įsivaizduojate, pavyzdžiui, skaidrių demonstravimą paskaitos metu? Pirmiausia
reikia užtemdyti auditoriją, po to rodyti skaidres, vėliau – vėl atidengti langus. Juk tai
labai nepatogu, tiesa? Apie tokių paskaitų efektyvumą sunku ir kalbėti...“ – prisimenu
jo žodžius.
Subūręs bendradarbių grupelę, jis užsibrėžė sukurti tokius diaprojektorius,
kuriais būtų galima skaidres demonstruoti neužtemdytoje auditorijoje. Atliko tyrimus: kiek reikia skaidrių, kada ir kaip jas rodyti, kad mažiausiai išvargtų akys,
kad būtų pasiektas didžiausias įtaigumas.
Vadovavosi kai kuriomis rekomendacijomis, bet daugiausia prie išvadų priėjo
patys. Buvo išrasti nauji aparatai – už originalius diaprojektorius S. Masiokas su
bendraautoriais Juliumi Makčinsku ir Edmundu Andužiu pelnė Sovietų Sąjungos
liaudies ūkio pasiekimų parodos medalius. Naujovės buvo gerai įvertintos Leipcigo tarptautinėje mugėje. Sukurta ir nauja dėstymo metodika. Už ją tris kartus
autoriai gavo garbingus šalies konkursų nugalėtojų vardus.
Kai S. Masiokas atšventė penkiasdešimtmetį, jo mokslinių darbų sąraše
buvo daugiau kaip šimtas dvidešimt darbų. Disertacijas apgynė jo vadovaujami
trys doktorantai, dar trys ruošė jas. Mokslininkas visada skatino jaunimą kūrybai,
siūlė jiems puikiausias sąlygas.
Dažnai, kalbėdami apie technikos specialistus, juos įsivaizduojame „sausus“,
įsigilinusius tik į gvildenamas mokslo problemas. To negalima pasakyti apie mano
kraštietį S. Masioką. Jis – viskuo besidomintis, dažnas koncertų ir teatrų lankytojas,
puikus oratorius ir jautrios sielos žmogus.
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1978 m. sausio 25 d. Masiokų šeima gavo telegramą iš Karelijos – avarijoje žuvo sūnėnas su žmona, dvejų metukų Albertukas Nemanis liko našlaitis.
Sukrėstas skaudžios žinios, S. Masiokas išvyko tos pačios dienos vakare. Po ilgų
formalumų pasisekė įrodyti, kad mažyliui našlaičiui Kaune, jų šeimoje, bus geriau
nei vaikų namuose. Taip Kristinos ir S. Masiokų šeimoje atsirado trečias vaikas.
„Vaikučio skriausti neleisk! – šie žmonos žodžiai telefonu dar labiau sustiprino norą
kuo greičiau iš Karelijos parsivežti įsūnytąjį namo,“ – prisiminė Stanislovas, ir akys
prisipildė ašarų...
Ilgai kovojo už mažiuko gyvybę, sveikatą. Negalvojo apie naują naštą,
rūpestį. Masiokų šeimoje tebuvo viena mintis: Albertukas turi būti sveikas ir
laimingas. Paaugęs jis į mokyklą ėjo su sesute Milda. O vyriausioji duktė Rūta
nemažai laiko skyrė prižiūrėti abu mažylius. Ji, kaip ir tėvas S. Masiokas, baigė
Kauno politechnikos institutą, įstojo į doktorantūrą, tvirtai pasiryžusi tęsti tėvų –
mokslininkų – gyvenimo ir darbo tradicijas. Dažnai visi apsilanko Jotãiniuose, kur
gyvena Stanislovo sesuo Genė Nemanienė.
Tokį kraštietį S. Masioką turi laimės pažinti iš arti visi su juo bendraujantys
ramygaliečiai, jo buvę ir esami studentai, bendradarbiai.
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Summaries of the papers approved
by the “Lietuvos valsčiai” Monograph
Series Lithuanian Local Researches
Commission for Scientific Works
The setup and development of
the Ramygala ridged-hummocky landscape
Rimvydas Kunskas

The paper deals with the specificity of structure and development of historical landscape in relation to Lithuanian geology and geography problems with
the geological information deduced into the region and locality; new geological
and stratigraphic material obtained by the author during his expeditions is used;
development models published by other researchers are critically evaluated; aspects
of changes in soils, formation of bogs and rivulets are discussed.
Based on scientific investigations done, the author reveals that all sedimentary
strata of the Ramygala landscape and Nevėžis plain are rather impressive and that
they are underlain by crystalline basement of granite and granitic gneisses rocks.
The paper presents description of a longitudinal structure of the eastern part of
the Ramygala–Uliūnai ridge; moreover, the bogs, lakes, rivers, soils, forests and
local villages in the Ramygala area have also got serious attention in the paper.
Phone +3705 2779786

The Ramygala Parish and Valsčius during
the 19th century
Arūnas Astramskas

The paper deals with the development of local community within the Ramygala parish and rural district during the 19th century. Various aspects of this
development, i.e., economic, social, political and cultural, have been analysed.
Some trends in the changes are observed: emancipation of the caste of peasants,
with the start of their participation in political life, decline of the nobles class
and its transformation, as well as various forms of modernisation of the society. The local community has been observed to consist of very different social
groups, but in spite of that, under significant internal changes and permanent
conflict with tsarist government as well as economic, cultural and social outside pressure, it managed to preserve its integration during the entire century.
A conclusion is made that the district of Ramygala has been one of the most
active centres of the Lithuanian national movement. And it is most important
that the development of the Ramygala Parish in the 19th century resulted in
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the strengthening of the Lithuanian national self-consciousness among the people
and their mobilisation for foundation of the national state, in general, the birth
of modern Lithuanian nation.
Panevėžys Local Lore Museum, Vasario 16-osios St. 23, 35185
Panevėžys, Phone +37045 461973, arunasastramskas@gmail.com

Some episodes of battles for Lithuania’s
Independence in Ramygala area
Vytautas Jokubauskas
Klaipėda University

Some episodes of the 1919–1920 battles for Lithuania’s Independence in the
area of Ramygala are discussed, during the war with Soviet, Bermontian and
Polish forces. The fight by the just created Lithuanian army, partisans, riflemen,
volunteers and mobilised conscripts is analysed. Hundreds of men in the region
joined the army voluntarily and were called fighters volunteers. Destiny of some
of them was tragic: they were killed in the battles or lost. During the fight for
independence, the Ramygala men had also actively flocked into partisan riflemen
groups, resisted the invasion of the enemy and backed the Lithuanian Army. It
was a unique type of fighting. Thus, Lithuanian volunteers, partisan fighters, most
often landless peasants had defended the independence of Lithuania.
Klaipėda University, Herkaus Manto St. 84, 92294 Klaipėda,
Phone +37046 398525, pilsotas@yahoo.com

The architecture of sacral buildings and
parish houses in Ramygala area
Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika

Sacral buildings, parish houses and small sacral structures have been studied in six places: Ramygala, Anciškis, Barklainiai, Ėriškiai, Truskava and Uliūnai.
There is a church in Ramygala with its parish houses, small sacral structures and monuments erected on various occasions; a synagogue building has
also remained. The church with its yard and former synagogue is in the centre
of Ramygala, the Catholic cemetery lies in the northern part of the town, while
some fragments of old Jewish cemetery are remained in the south. The church
of Ramygala had been built of red bricks without plaster during the Historicism period.
The church of Anciškis and a cemetery is in the southern part of the village;
there is a spital homestead at the churchyard, while the presbytery homestead
is a bit away of the church.
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The Barklainiai cemetery is in the northern part of the village with a chapel
at the southern fence. It is of complex space, built of stones in 1858 with chipping inclusions, covered with a gable roof. The chapel is an original building of
the Romanticism period.
The southern part of the Ėriškiai village has a Catholic church with a
parsonage homestead and a spital. The church is wooden, one-tower, one-nave,
hall-type, covered with gable roof, but the tower has a small hip roof.
In Truskava, there is a Catholic church, cemetery chapel, parish buildings and
small sacral and decorative accents. The present-day church is fractured in volume,
one-tower, three-nave, its basilican space is built of bricks and plastered. It is of
modern forms; the symbolic motives of cross and triangular prevail in the interior.
In the central part of Uliūnai, there is a Catholic church, old presbytery
(now a school), outhouse buildings and new brick presbytery. The churchyard
and adjacent sites have a number of vertical decorative accents, such as crosses,
roof-poles and sculptures.
bulakaite@gmail.com

The Ramygala area family customs:
wedding, birthday parties, baptism,
raising children and socialization
Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė
Vytautas Magnus University

The goal of the paper is to discuss the family customs in Ramygala area
and their local peculiarities from the end–19th c. to the 20th c. The basic source of
the present work is the ethnographic field material collected by the author during
individual expeditions in 1985–2012 in Ramygala and its area. The ethnographic
material is collected by filling an author’s created questionnaire The Role of A
Woman in Family Traditions about the customs of birthdays, baptism, raising and
socialisation of children as well as weddings. The following field investigation
methods have been used: conversation; structured and comprehensive interview;
and polling of older and well-informed people. To analyse the material collected,
the historical comparative and interpretative methods have been applied.
Generalisation of the material collected enabled to distinguish local peculiarities in family customs of the Ramygala area.
The measures used in raising and educating children are discussed; they revealed
the peculiarities in folk pedagogy and children socialisation in the area of Ramygala.
These measures helped to raise a diligent, sensitive, fair and honest human, as well
as to form person’s world outlook based on universal human and Christian values.
Vytautas Magnus University, K. Donelaičio St. 58, 44248 Kaunas,
Phone +37037 327832, r.raciunaite@hmf.vdu.lt
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The Southern Panevėžys subdialect:
general features of Ramygala topolect
Violeta Meiliūnaitė
Institute of the Lithuanian Language

The Panevėžys subdialect of Lithuanian is the largest one within the Eastern
Aukštaičiai dialect and is distinctly divided into two parts–southern and northern. The Ramygala topolect covering the central area of the Southern Panevėžys
subdialect can be considered to be the most typical one within the subdialect
and is notable for few specific features drawing a distinct line between the dialect and the standard language. This may be one of key reasons that it takes
over the features of other language systems, i.e. from neighbouring dialects or
the standard language. The article briefly presents key features of the Ramygala
topolect and their systematic character, as well as describes the reasons why the
dialect characters are not used when speaking. Some examples of the topolect
texts are also given.
Institute of the Lithuanian Language, P. Vileišio St. 5, 10308 Vilnius,
Phone +3705 2637690, violeta.meiliunaite@lki.lt
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Straipsnių autoriai
Adašiūnas Algis – pedagogas, Ramygalos gimnazijos direktorius.
Adomaitis Vytautas – chorvedys, meno istorikas, pedagogas.
Astramskas Arūnas – istorikas, Panevėžio kraštotyros muziejaus
direktorius.
Augulienė Elena – finansininkė, kultūros darbuotoja, saviveiklininkė.
Bakas Rimantas Kazimieras – pedagogas, tautodailininkas.
Baliulis Algirdas – istorikas, humanitarinių mokslų daktaras.
Baliūnas Vytautas – pedagogas, kraštotyrininkas, muziejininkas.
Banaitienė Birutė Kotryna – pedagogė, kraštotyrininkė.
Bartkienė Algė Agnietė – inžinierė, žemės ūkio specialistė.
Basijokienė Liudvika Marija – žemės ūkio specialistė, visuomenės
veikėja.
Bubnys Arūnas – istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, knygų
autorius.
Budreikaitė Lina – pedagogė, kraštotyrininkė, LR Seimo nario padėjėja.
Chirv Valdas – inžinierius, Ramygalos seniūnijos seniūnas.
Čeponienė Marytė – bibliotekininkė, Ramygalos bibliotekos vedėja.
Česnavičienė (Kiškytė) Danutė – ūkininkė, kaimo gyventoja.
Čiapienė Danutė – kultūros ir švietimo darbuotoja.
Čyplienė Ona – buhalterijos darbuotoja.
Čiplys Daumantas – fizikas, VU profesorius, mokslinių monografijų
autorius.
Eitminavičiūtė Irena – profesorė, gamtos mokslų daktarė.
Gabulaitė Elena – pedagogė, kraštotyrininkė.
Ganusauskienė Eglė – choro dirigentė, pedagogė.
Garšva Kazimieras – Lietuvių kalbos instituto vyriausiasis mokslo
darbuotojas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.
Gaškaitė Danutė – pedagogė, lituanistė, visuomenės veikėja.
Gedutienė Danguolė – inžinierė, verslininkė.
Graičiūnas Jonas – gydytojas.
Gvergždys Julius – inžinierius, technikos mokslų daktaras.
Indrašius Vytautas – rašytojas, kraštotyrininkas.
Jakienė (Zupkaitė) Joana – agronomė, pedagogė.

Straipsnius „Ramyga
los“ monografijai pa
rašė 108 autoriai.
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Jarmulka Marijonas – kraštotyrininkas.
Jokubauskas Vytautas – Klaipėdos universiteto lektorius, humanita
rinių mokslų daktaras, mokslo darbuotojas.
Juknevičius Petras – Panevėžio r. savivaldybės vyriausiasis specia
listas paveldui.
Juodeikienė (Mikėnaitė) Eglė – lituanistė, teisės specialistė.
Juška Antanas – kunigas, Ramygalos bažnyčios klebonas.
Kerbelytė Rūta – kraštotyrininkė.
Kiela Marijonas Vilius – ūkininkas.
Kielienė Angelė – ūkininkė, Ramygalos parapijos „Caritas“ vedėja.
Kievinienė (Ilekytė) Salvina – ūkininkė.
Kirklienė Angelė – ekonomistė, visuomenės veikėja.
Kiškienė Laima – keramikė, dailės mokytoja metodininkė.
Kizis Algimantas Antanas – miškininkystės inžinierius, girininkas,
knygos autorius.
Kubiliūnienė Loreta – Ramygalos kultūros centro direktorė, tapytoja.
Kunskas Rimvydas – gamtos mokslų daktaras, Valstybinės J. Basa
navičiaus premijos laureatas.
Laucienė Irena – gydytoja.
Laucius Jeronimas – rašytojas, inžinierius.
Laumakys Vitolis – gydytojas odontologas, Kaimo rašytojų sąjungos
narys.
Leckienė Daiva – bibliotekininkė.
Liberytė Aldona – pedagogė, tremtinė.
Makelis Edvardas – žemės ūkio specialistas, visuomenės veikėjas.
Malinauskas Alvydas – inžinierius, kraštotyrininkas.
Mamontova (Čiplytė) Margarita – gydytoja, pedagogė.
Markuckytė Elena – kraštotyrininkė, muziejininkė.
Martinkus Vytautas – Lietuvos edukologijos universiteto profesorius,
rašytojas.
Masiokas Mantas – vargonininkas, pedagogas, knygų autorius, chorų
vadovas.
Masiokas Stanislovas – profesorius, technikos mokslų daktaras.
Masiokas Vytautas – teisininkas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas.
Matulaitė Eleonora – aktorė, tautodailininkė.
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Meiliūnaitė Violeta – Lietuvių kalbos instituto vyresnioji mokslo
darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė.
Melaika Kazimieras – pedagogas, švietimo darbuotojas, visuomenės
veikėjas.
Mikeliūnienė Stasė – bibliotekininkė, kraštotyrininkė, tautodailininkė.
Miknienė Stasė – istorikė, pedagogė, visuomenės veikėja.
Mykolaitis Darius – verslininkas, įmonės vadovas.
Misevičius Vilius – gamtos mokslų daktaras, vadovėlių ir studijų
knygų autorius.
Miškinis Vytautas – inžinierius, technikos mokslų daktaras, knygų
autorius.
Navalinskienė (Garuckaitė) Gražina – pedagogė, dėstytoja ekspertė,
redaktorė, vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių, programų autorė, kraš
totyrininkė.
Nemanis Jonas – pedagogas, Garbės kraštotyrininkas, straipsnių
autorius.
Nevardauskienė Jolita – Panevėžio r. savivaldybės mero patarėja.
Palionienė Audronė – kultūros darbuotoja, saviveiklininkė.
Papšys Rytas – biologas, stumbrininkas.
Pašakinskienė (Vrubliauskaitė) Marija – lituanistė, lektorė.
Paurienė Milda – ekonomistė, ūkininkė.
Paužuolienė (Račiūnaitė) Rasa – humanitarinių mokslų daktarė,
mokslinių monografijų autorė.
Pečeliūnienė Inga – kultūros ir švietimo darbuotoja, režisierė.
Pečiuliauskienė Palmira – Lietuvos edukologijos universiteto profe
sorė, mokslų daktarė.
Petrulis Domas – LR Seimo narys, politologas.
Piliponis Alfonsas – pedagogas, archyvaras, visuomenės veikėjas.
Pilkauskas Donatas – istorikas, kraštotyrininkas, muziejininkas.
Plučius Jonas – malūnininkas.
Pocius Antanas – Panevėžio r. savivaldybės mero pavaduotojas.
Pratusytė Dovilė – kraštotyrininkė.
Račiūnaitė Tojana – meno istorikė, humanitarinių mokslų daktarė.
Račiūnienė Irena – pedagogė.
Rasalskienė Laima – priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja
metodininkė.
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Rasiulytė Julija – pedagogė.
Ražanienė Genovaitė – pedagogė, poezijos knygų autorė.
Rinkevičius Edmundas – Ramygalos bažnyčios klebonas, poetas,
tautodailininkas.
Rupeika Antanas – architektas, mokslų daktaras.
Rupeikienė Marija – architektė, mokslų daktarė.
Ruzaitė Julijona – bibliotekininkė, bibliografė, Juozo Balčikonio
dukterėčia.
Ruzas Jonas – pedagogas, kraštotyrininkas.
Samėnas Alvydas – bibliotekininkas, bibliografas, knygų autorius.
Samsonaitė Julija – agronomė, dekoratyvinės sodininkystės specialistė.
Samsonienė Regina – farmacininkė.
Sargelienė (Juškaitė) Angelė – kultūros ir švietimo darbuotoja.
Sereikienė Marija – biomedicinos mokslų daktarė, visuomenės veikėja.
Svirbutavičiūtė Aldona – žurnalistė.
Šegamogas Algimantas Jonas – kraštotyrininkas.
Šegamogienė Vladislava – bibliotekininkė, knygų autorė.
Šidlauskas Vincas – pedagogas, visuomenės veikėjas.
Tamošiūnas Mindaugas – kraštotyrininkas, muziejininkas.
Targamadzė Aleksandras – Kauno technologijos universiteto profe
sorius, mokslinių monografijų autorius.
Targamadzė Vilija – Vilniaus universiteto profesorė, Lietuvos švietimo
tarybos narė, mokslinių monografijų autorė.
Venckaitienė (Rasiulytė) Vanda – bibliotekininkė.
Zimnickas Vytautas Vidmantas – LR Seimo narys, verslininkas.
Zubauskienė Irena – pedagogė, kraštotyrininkė, knygų autorė.
Žarskus Aleksandras – kultūrologas, etnologas.
Žemkauskienė Asta – pedagogė, kraštotyrininkė.
Živilienė Irena – kultūros darbuotoja, saviveiklininkė.
Žostautaitė Petronelė – kraštotyrininkė, straipsnių autorė.
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Santrumpos ir sutrumpinimai
a. – amžius; aikštė
a. pr. – amžiaus pradžia
AB – akcinė bendrovė
ap. – apylinkė
ap. – aprašas
apyl. – apylinkė
apskr. – apskritis
arch. – archyvas
archit. – architektas
asm. – asmeninis
ASSR – autonominė sovietų socialistinė respublika
aut. – autorius
aut. past. – autoriaus pastaba
brėž. – brėžinys
buv. – buvęs, -usi
b-vė – bendrovė
CD – kompaktinė plokštelė
CK – Centro komitetas
cm – centimetras
ct – centas
d. – diena
dab. – dabar
deš., dešimtm. – dešimtmetis
dešimt. – dešimtinė
d-ja – draugija
dir. – direktorius
doc. – docentas
dr. – daktaras (mokslinis laipsnis)
DŽ – Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
egz. – egzempliorius
el. p. – elektroninis paštas
ELTA – Lietuvos telegramų agentūra
ĖJBPM – Ėriškių Juozo Balčikonio pagrindinė mokykla
ES – Europos Sąjunga
fotograf. – fotografuota
fund. – fundatorius
g – gramas
g. – gatvė
GAM – Genocido aukų muziejus
gim. – gimęs, -usi
gyv. – gyvena
ha – hektaras
habil. dr. – habilituotas daktaras (mokslo laipsnis)
HAE – hidroakumuliatorinė elektrinė
HE – hidroelektrinė
il. – iliustracija
inž. – inžinierius
įv. – įvadas
jaun. – jaunesnysis
JAV – Jungtinės Amerikos Valstijos
JŪR – Jaunųjų ūkininkų ratelis
k. – kaimas
KAA – Kauno apskrities archyvas
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kan. – kanauninkas
kg – kilogramas
KGB – SSRS valstybės saugumo komitetas
kleb. – klebonas
km – kilometras
kn. – knyga
KP – kultūros paveldas
KPI – Kauno politechnikos institutas
kt. – kitas, kiti, kitur, kitus
KTU ASI – Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas
KTU ASIA – Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos instituto
archyvas
kun. – kunigas
kv. – kvadratas; kvadratinis
l. – lapas
LAF –Lietuvos ateities forumas
LCVA – Lietuvos centrinis valstybės archyvas
LDK – Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
leit., ltn. – leitenantas
lent. – lentelė
LEU – Lietuvos edukologijos universitetas
LKDP – Lietuvos krikščionių demokratų partija
LKP – Lietuvos komunistų partija
LLMA – Lietuvos literatūros ir meno archyvas
LMA – Lietuvos mokslų akademija
LMA VBRS – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraštynas
LNM – Lietuvos nacionalinis muziejus
lot. – lotyniškai
LPS – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis
LR – Lietuvos Respublika
LRKM – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
LRT – Lietuvos radijas ir televizija
LSSR – Lietuvos sovietų socialistinė respulika
Lt – litas
LTSR – Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika
LTV – Lietuvos televizija
LVIA – Lietuvos valstybės istorijos archyvas
LŽŪBA – Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija
LŽŪKT – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba
m – metras
m. – metai
m., mst. – miestas
MAB RS – Mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyrius
mg – miligramas
mg. – magnetofonas
MGB – SSRS valstybės saugumo ministerija
min. – minėtas; minutė
MKF – mikrofilmas
mln. – milijonas
mlrd. – milijardas
mm – milimetras
mok. – mokinys
mokyt. – mokytojas
mons. – monsinjoras
mstl. – miestelis
MVD – Vidaus reikalų ministerija
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NKGB – SSRS valstybės saugumo liaudies komisariatas
Nr., nr. – numeris
nuotr. – nuotrauka
p. – pusė; puslapis
PAA – Panevėžio apskrities archyvas
pab. – pabaiga
pan. – panašiai
par. – parapija; parengė, parašė
pat. – pateikė
pav. – paveikslėlis
PKM – Panevėžio kraštotyros muziejus
plg. – palygink
po Kr. – po Kristaus
pr. – pradžia
pr. Kr. – prieš Kristų
pranc. – prancūziškai
prel. – prelatas
proc. – procentai
prof. – profesorius
PVKA – Panevėžio vyskupijos kurijos archyvas
pvz. – pavyzdžiui
r. – rajonas
RB – Ramygalos biblioteka
rb, rub. – rublis
red. – redaktorė, redaktorius
rež. – režisierius
RGKM – Ramygalos gimnazijos Kraštotyros muziejus
RKC – Ramygalos kultūros centras
RS – Rankraščių skyrius; Ramygalos seniūnija
sąs. – sąsiuvinis
sen. – seniūnija
sp. – spaudinys
sp., splv. – spalvotas
sp. l. – spaudos lankas
spec. – specialus
SSRS – Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga, kitaip – Tarybų Socialistinių
Respublikų Sąjunga
str. – straipsnis
sud. – sudarytojas, -a
šv. – šventasis
Švč. – Švenčiausiasis, -ioji
t. – tėvas; tomas
tel., telef. – telefonas
t. y. – tai yra
t. t. – taip toliau
TSR – Tarybų Socialistinė Respublika
TSRS AT – Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos Aukščiausioji Taryba
TSRS MT – Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos Ministrų taryba
tūkst. – tūkstantis; tūkstantmetis
TV – televizija
UAB – uždaroji akcinė bendrovė
užr. – užrašė
vad. – vadinamasis; vadovas
val. – valanda
VDA – Vilniaus dailės akademija
VDU – Vytauto Didžiojo universitetas
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ved. – vedėjas
VGTU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas
vyr. – vyriausias, -ioji, vyresnysis, -ioji
vyr. red. – vyriausiasis, -ioji, redaktorius, redaktorė
vysk. – vyskupas
VLIK – Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas
vls. – valsčius
vnk. – vienkiemis
vns. – vienaskaita
vnt. – vienetas
vok. – vokiečių
VPU – Vilniaus pedagoginis universitetas
VU – Vilniaus universitetas
VUB RS – Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
žm. – žmonės
žr. – žiūrėti
ŽŪB – žemės ūkio bendrovė
ŽŪM – Žemės ūkio ministerija
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Monografijos finansuotojai ir rėmėjai
Finansuotojai ir rėmėjai

Suma, Lt

Suma, Eur

Lietuvos kultūros taryba (2014 08 10)

8 700,00

UAB „Magnolija“

5 000,00

Panevėžio r. savivaldybės administracija:
Pradinis finansavimas (2014 08 26)
Antroji įmoka (2015 11 24)
Trečioji įmoka (2016 12 14)

2 448,10
5 000,00

UAB „Statybų lyga“ (direktorius D. Mykolaitis, 2015 10 13)

1 448,10
600,00
400,00
500,00

Jeronimas Kraujelis (2014 03 25)

1 000,00

289,62

Joana Jakienė-Zupkaitė (2014 03 26)

1 000,00

289,62

Vida Valentina Markevičienė-Kizytė (2014 05 26)

1 000,00

289,62

Vytautas Miškinis (2014 05 26)

1 000,00

289,62

Žemės ūkio bendrovė „Jotainiai“ (2014 10 06)

1 000,00

289,62

Aukštadvario žemės ūkio bendrovė (2012 10 03)

600,00

173,77

Palmira Pečiuliauskienė:

986,16

285,61

540,32
445,84

156,49
129,12

Akcinė bendrovė „Puntukas“ (vad. V. V. Zimnickas)

500,00

144,81

Ėriškių žemės ūkio bendrovė (2014 12 15)

500,00

144,81

Daiva Balbierienė-Navalinskaitė (2 proc. pajamų mokesčio sumos už 2011 m.)

437,16

126,61

2 proc. pajamų mokesčio sumos už 2012 m.
2 proc. pajamų mokesčio sumos už 2013 m.

Marija Sereikienė (2015 04 23)

100,00

Stasė Mikeliūnienė:

130,00

Pirmoji įmoka (2015 04 23)
Antroji įmoka (2016 07 18)

30,00
100,00

Martynas Barzda (2014 07 01)

150,00

43,44

Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė (2013 07 05)

120,02

34,76

Elena Augulienė (2012 08 05)

100,00

28,96

Vytautas Miškinis (2013 04 29)

100,00

28,96

Anelė Baškienė-Račiūnaitė (2013 07 05)

100,00

28,96

Danutė Gritėnaitė-Račiūnienė ir Kazimieras Račiūnas (2013 07 05)

100,00

28,96

Jonas Nemanis (2014 02 05)

100,00

28,96

Vladislava ir Algimantas Šegamogai (2014 09 12)

100,00

28,96

Gintarė Zubauskaitė-Ozturk (2 proc. pajamų mokesčio sumos už 2013 m.)

33,40

Eugenijus Čeponis:
2 proc. pajamų mokesčio sumos už 2012 m.
2 proc. pajamų mokesčio sumos už 2013 m.
2 proc. pajamų mokesčio sumos už 2014 m.
Genė Striškienė (2014 07 02)
Aušra Banišauskaitė (2014 07 02)
Ramygalos krašto žmonės (surinko 2012 07 11 Liudvika Marija Basijokienė,
Marytė Čeponienė, Valdas Chirv, Vincas Šidlauskas, Irena Zubauskienė
2012 07 11):
Vincas Šidlauskas
Angelė Kirklienė
Alvydas Rankelė
Stasė ir Vladimiras Poddubnai
Irena Zubauskienė

9,67
20,34

20,02
26,86

5,80
7,78
6,76

20,00

5,79

20,00

5,79

474,00

137,28

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

14,48
14,48
14,48
14,48
14,48
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(tęsinys)
Finansuotojai ir rėmėjai
Alvydas Malinauskas
Paulius Matekonis
Aldona Basijokaitė
Albinas Samsonas
Brigita Plastinkina
Julius Gvergždys
Živilė Bakanienė
Valdas Chirv
Angelė Kielienė
Marijonas Kiela
Stasė Zupkienė

Suma, Lt

Suma, Eur

40,00
30,00
30,00
30,00
20,00
20,00
20,00
12,00
10,00
10,00
2,00

11,58
8,68
8,68
8,68
5,79
5,79
5,79
3,46
2,8
2,89
0,57

Ramygalos krašto žmonės (surinko Liudvika Marija Basijokienė 2013 02 19):

550,00

159,29

Petras Zupka
Kristina Vaitkuvienė
Anelė Masiokienė
Petras Knizikevičius
Zuzana Krotkutė
Elena Kovaliovienė
Danutė Smalenskienė
Jadvyga Šatienė
Vitalija Magelinskienė
Stanislovas Meškonis
Inga Pažarskienė
Alma Petrauskienė
Aldona Striškienė
Emilija Strolienė
Aušrinė Ulienė
Birutė Vaitkevičienė

200,00
100,00
50,00
30,00
30,00
20,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

57,92
28,96
14,48
8,68
8,68
5,79
5,79
5,79
2,89
2,89
2,89
2,89
2,89
2,89
2,89
2,89

1 082,00

313,37

Zuzana Krotkutė
Kotryna Valkavičienė
Jonas Zopelis
Regina Šlekienė
Virginija Marozienė
Nijolė Navalinskienė
Vanda Adelbergienė
Aldona Marijona Aimuntienė
Apolonija Keciorienė
Antanas Kirsnys
Rita Macenavičienė
Regina Narsutienė
Aušra Narsutytė
Aldona Rutkauskienė
Romualdas Ulys
Aušra Želnienė
Jadvyga Kirdeikienė
Danutė Česnavičienė
Žaneta Dangveckienė
Sigita Kizerskienė
Emilija Vaikutienė

250,00
200,00
200,00
100,00
50,00
30,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
12,00
10,00
10,00
10,00
10,00

72,04
57,92
57,92
28,96
14,48
8,68
5,79
5,79
5,79
5,79
5,79
5,79
5,79
5,79
5,79
5,79
3,46
2,89
2,89
2,89
2,89

Ramygalos krašto žmonės (surinko Liudvika Marija Basijokienė 2014 07 12):

440,00

127,43

Vytautas Navikas
Vidas Grakauskas
Jolanta Grakauskienė
Virginija Basijokienė

200,00
100,00
50,00
30,00

57,92
28,96
14,48
8,68

Ramygalos krašto žmonės (surinko Liudvika Marija Basijokienė
2014 06 02–2014 07 16):
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(tęsinys)
Finansuotojai ir rėmėjai
Anelė Masiokienė
Lidija Ratkevičienė
Marija Aniulienė
Antanas Aniulis

Suma, Lt

Suma, Eur

20,00
20,00
10,00
10,00

5,79
5,79
2,89
2,89

Ramygalos krašto žmonės (surinko Regina Narsutienė 2014 07 12):

608,00

176,09

Dalia ir Algis Kirsniai
Giedrius Žukas
Nijolė Aimuntienė
Juozas Bliuvas
Genė Ilekienė
Arūnas Buzas
Elytė Galinevičienė
Ksavera Janionienė
Irena Jodinskienė
Stanislava Navikienė
Laima Sinicienė
Erika Baltuškaitė
Dalė Bandanskienė
Viktė Bliuvienė
Bronė Ilčiukienė
Česlovas Ilevičius
Aistė Jagminienė
Liuda Karvelienė
Vladas Lamanauskas
Virginija Lukoševičienė
Sofija Markevičienė
Marijona Piragienė
Bronius Ruzas
Reda Savickienė
Vitalija Survilaitė
Asta Žižilevičienė
Rasa Trumpickienė
Kontigardas Adomėnas
Valė Baltuškienė
Genė Kiuberienė
Vilmantas Strikulis

100,00
100,00
50,00
30,00
30,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
8,00
5,00
5,00
5,00
5,00

28,96
28,96
14,48
8,68
8,68
5,79
5,79
5,79
5,79
5,79
5,79
2,89
2,89
2,89
2,89
2,89
2,89
2,89
2,89
2,89
2,89
2,89
2,89
2,89
2,89
2,89
2,26
1,44
1,44
1,44
1,44

Ramygalos krašto žmonės (surinko Regina Narsutienė 2014 07 31):

130,00

37,65

50,00
30,00
30,00
20,00

14,48
8,68
8,68
5,79

Emilija Jankauskienė
Danutė ir Henrikas Ardaičiai
Elena Kaupienė
Zenonas Kiuberis
Ramygalos krašto žmonės (surinko Irena Zubauskienė 2014 11 25):

165,00

47,79

Deimantė Liutikienė
Auksuolė Savickienė
Žydronė Zubauskaitė
Ona Diglienė
Alma Šiugždienė

50,00
50,00
50,00
10,00
5,00

14,48
14,48
14,48
2,89
1,44

Ramygalos krašto žmonės (surinko Liudvika Marija Basijokienė 2014 12 20):

40,00

11,58

Kristina Miškinienė
Eglė Padvelskienė

30,00
10,00

8,68
2,89

Ramygalos krašto žmonės (surinko Regina Narsutienė 2014 12 23):

345,00

99,92

Rimas Selvenis
Nijolė ir Romualdas Vilkai
Valentinas ir Dalia Kriaupai

100,00
50,00
30,00

28,96
14,48
8,68
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(tęsinys)
Finansuotojai ir rėmėjai

Suma, Lt

Danutė Buliauskienė
Antanas ir Vladas Kalvaičiai
Gražina Kemzūrienė
Juozas Sūdžius
Gražina Švilpaitė
Stanislava Barauskienė
Vytautas Kuodis
Petras Muraška
Aleksandras Jablonskis

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
5,00

Iš viso:

Suma, Eur
5,79
5,79
5,79
14,48
5,79
2,89
2,89
2,89
1,44
20 602,25
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Ramygalos valsčiaus žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
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Buvusių Lietuvos
valsčių žemėlapis.
Tamsiai išskirtas
Ramygalos valsčius.
Sudarė UAB
„Žemėlapių artelė“
kartografė
Aira Dubikaltienė
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Buvusiø Lietuvos valsèiø abëcëlinis sàraðas
Adùtikis
Akmìnë
Alantâ
Aleksandravºlë
Alytùs
Ålovë
Als¸dþiai
Alvítas
Andrióniðkis
Anykðèia¤
Antålieptë
Antanåvas
Antåzavë
Ariógala
Amintâ
Aukðtådvaris
Auktóji Panemùnë
Aukðtup¸nai
Båbtai
Baisógala
Balbiìrikis
Bãlninkai
Barstôèiai
Ba»tninkai
Barzda¤
Batakia¤
Baziliónai
Berèi¿nai
Betôgala
Bírtonas
Bírþai
Bûblìliai
B¾dvietis
Butrimónys
Ceikinia¤
Èedasa¤
Èìkikë
Èyp¸nai
Darb¸nai
Da÷gai
Da÷gailiai
Dauj¸nai
Debe¤kiai
Degùèiai
Déltuva
Dievìnikës
Dotnuvâ
Dovila¤
Drùskininkai
D¿ktas
Dùsetos
E¤ðiðkës
Endriejåvas
E»þvilkas
Gadûnåvas
Gaidìliai
Gargþda¤
Garliavâ
Gasèi¿nai
Ga÷rë
Geguþínë

Gelìþiai
Geµgaudiðkis
Gélvonai
Giedra¤èiai
Gi»kalnis
Giþa¤
Graþíkiai
Gri¹kiðkis
Gríkabûdis
Gr¾ðlaukë
Gruzdþia¤
Gudìliai
Gudþi¿nai
Gulbina¤
Iglikºliai
Ignalinâ
Ylakia¤
Ilgiþia¤
Ilguvâ
I§bradas
I¹turkë
Janåpolë
Janåvas
Janka¤
Jai¿nai
Jiìznas
Jonavâ
Jonikºlis
Jõniðkis
Jõniðkis (Molëtø r.)
Jósvainiai
Juknãièiai
Juodãièiai
Júodupë
Jùrbarkas
Jûþinta¤
Kabìliai
Kaiðiadórys
Kalesni¹kai
Kaµtanënai
Kaµtinënai
Kalvarijâ
Kamaja¤
Kåpèiamiestis
Karkl¸nai
Karm¸lava
Ka»tena
Katôèiai
Ka÷nas
Ka÷piðkiai
Kavãrskas
Kazlÿ Rûdâ
Këdãiniai
Keµmë
Ketùrvalakiai
Kybãrtai
Kidulia¤
Kietåviðkës
Kinta¤
Klebíkis
Klôkoliai

Klóvainiai
Kråkës
Kråþiai
Krekenavâ
Kretingâ
Kretingålë
Kria÷nos
Krinèínas
Kriuka¤
Kri¾kai
Krókialaukis
Krosnâ
Krúonis
Kruopia¤
Kuèi¿nai
Kùktikës
Kudírkos Na÷miestis
Kulia¤
Kùpikis
Kuprìlikis
Kurklia¤
Kurð¸nai
Kúrtuvënai
Kv¸darna
Kvetka¤
Kvietíkis
La¤þuva
Lankìlikiai
Låpës
La÷ksargiai
La÷kuva
Lazdíjai
Leckavâ
Léipalingis
Lek¸èiai
Leli¿nai
Lenkímai
Le¹tvaris
Lyduõkiai
Lôgumai
Li¹kmenys
Linkuvâ
Liolia¤
Likiavâ
Liubåvas
Liudvinåvas
Lukðia¤
Luõkë
Mãiiagala
Marcinkónys
Marijãmpolë
Maþe¤kiai
Mìdininkai
Merkínë
Mekùièiai
Metelia¤
Mick¿nai
Mielag¸nai
Mîeþiðkiai
Mikalíkiai
Miroslåvas

Mol¸tai
Mósëdis
Mùsninkai
Nåtkiðkiai
Naujåmiestis
Naujóji Vílnia
Nedzîngë
Nemaj¿nai
Nemåkðèiai
Nemenèínë
Nemunãitis
Nemunºlio Radvílikis
Nevar¸nai
Obìliai
Õnuðkis
Pabãiskas
Pabérþë
Påbirþë
Pabradº
Padovinôs
Padubysýs
Paeþerºliai
Paeþeria¤
Pag¸giai
Pagiria¤
Pågramantis
Pajevonýs
Paj¿ris
Pakaµniai
Pakapº
Pakrúojis
Pakúonis
Palangâ
Pandëlýs
Panemunºlis
Panemùnis
Panevëþýs
Panoteria¤
Papílë
Papilýs
Paróvëja
Pasvalýs
Paiãuë
Pauvýs
Pavitinýs
Paupínë
Paþãislis
Perlojâ
Pérnarava
Petrai¿nai
Piktup¸nai
Pílvikiai
Piniavâ
Pivai¿nai
Plåteliai
Plókðèiai
Plùngë
Prîekulë
Prîenai
Pùmpënai
Puniâ
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Pùalotas
Radvílikis
Ragìliai
Raguvâ
Raitini¹kai
Ramôgala
Raséiniai
Raud¸nai
Raudìnis
Raudóndvaris
Raudõnë
Rieº
Rietåvas
Rimº
Rõkiðkis
Rozalímas
Rudaminâ (Lazdijø r.)
Rudaminâ (Vilniaus r.)
R¾diðkës
Rùdnia
Ru§ðiðkës
Sålakas
Salanta¤
Saldùtikis
Salõèiai
Sangrûdâ
Sasnavâ
Sa÷gos
Sedâ
Seiríjai
Semelíkës
Séndvaris
Serìdþius
Sidabråvas
Sîesikai
Símnas
Sintauta¤
Skaistgirýs
Skåpiðkis
Skaudvílë
Skiemónys
Skírsnemunë
Skudùtikis
Skuõdas
Slavíkai

Smalini¹kai
Smãlvos
Smiµgiai
Staèi¿nai
Ståkliðkës
Stõniðkiai
Str¿naitis
Stu§briðkis
Subåèius
Súostas
Surdìgis
Survílikis
Svëdasa¤
Ðakia¤
akôna
Ðaµèininkai
ãukënai
Ðeduvâ
Ðeðuõliai
Ð¸ta
Ðiaul¸nai
Ðiaulia¤
Ðilålë
Ðilavótas
ilùtë
íluva
imkãièiai
Ðimónys
írvintos
ùmskas
Ðunska¤
Ðv¸kðna
Ðvenèionºliai
Ðvenèiónys
Ðve¹teþeris
Tauj¸nai
Tauragº
Taurågnai
Telðia¤
Tirkðlia¤
Tôtuvënai
Tråkai
Tra÷pis
Trôkiai
Trok¿nai

Truskavâ
Truìliai
Turgìliai
Turþ¸nai
Tvìrai
Tverìèius
Ùbikë
Ûdríja
Ukmergº
Upôna
Utenâ
Uþpåliai
Ùþventis
Vabalni¹kas
Vadõkliai
Vãiguva
Vainùtas
Valkini¹kai
Vandþiógala
Varënâ
Va»niai
Vaðka¤
Vegìriai
Veisieja¤
Veiveria¤
Veivírþënai
Veliuonâ
Velþýs
Vìpriai
Vidìnikiai
Vidùklë
Viekðnia¤
Vîeintos
Vievilº
Vîevis
Vilkavíkis
Vilkijâ
Viµkyðkiai
Virbålis
Víakio Rûdâ
Vitôtis
Vôþuonos
Zapôkis
Zini¿nai
Þagårë

Þaiginýs
Þalióji
Þar¸nai
Þåsliai
Þeimìlis
Þe¤miai
Þélva
Þema¤èiø Kalvarijâ
Þema¤èiø Na÷miestis
Þema¤tkiemis
Þidíkai
Þieþmåriai
Þygãièiai
Þvirgþdãièiai

PASTABA. Ðiame
sàraðe neáraðyti uþ
dabartiniø Lietuvos
sienø atsidûræ
valsèiai (11):
Aknystâ (Latvija)
Berþini¹kai (Lenkija)
Bùdbergis (Latvija)
Gerv¸èiai (Baltarusija)
Krasnåvas (Lenkija)
Pùnskas (Lenkija)
Rodûniâ (Baltarusija)
Seina¤ (Lenkija)
Subåtë (Latvija)
Varanåvas (Baltarusija)
Víþainis (Lenkija)
Taip pat ðie valsèiai,
neturëjæ centrø (4):
Alótø valsèius
A¹tnemunio valsèius
Galsdonÿ valsèius
Javaråvo valsèius
Ið viso 408 valsèiai.
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Buvusiø Lietuvos valsèiø teritorinis sàraðas
ALYTAUS apskr.
Alytaus r.
Alytùs
Ålovë
Butrimónys
Da÷gai
Miroslåvas
Nemunãitis
Pivai¿nai
Puniâ
Raitini¹kai
Símnas
Ûdríja
Lazdijø r.
B¾dvietis
Janåvas
Kåpèiamiestis
Krosnâ
Kuèi¿nai
Lazdíjai
Léipalingis
Metelia¤
Rudaminâ
Seiríjai
Ðve¹teþeris
Veisieja¤
Varënos r.
Drùskininkai
Kabìliai
Likiavâ
Marcinkónys
Merkínë
Nedzîngë
Perlojâ
Rùdnia
Valkini¹kai
Varënâ
KAUNO apskr.
Jonavos r.
Jonavâ
Panoteria¤
Turþ¸nai
Þe¤miai
Kaiðiadoriø r.
Geguþínë
Kaiðiadórys
Kietåviðkës
Krúonis
Ru§ðiðkës
Þåsliai
Þieþmåriai
Kauno r.
Auktóji Panemùnë
Båbtai
Èìkikë
Garliavâ
Karm¸lava
Ka÷nas

Låpës
Paþãislis
Petrai¿nai (Kauno m.)
Raudóndvaris
Vandþiógala
Vilkijâ
Zapôkis
Këdainiø r.
Dotnuvâ
Gudþi¿nai
Jósvainiai
Këdãiniai
Kråkës
Pagiria¤
Pérnarava
Survílikis
Ð¸ta
Truskavâ
Prienø r.
Amintâ
Balbiìrikis
Bírtonas
Jiìznas
Klebíkis
Nemaj¿nai
Pakúonis
Prîenai
Ståkliðkës
Ðilavótas
Veiveria¤
Raseiniø r.
Ariógala
Betôgala
Gi»kalnis
Ilgiþia¤
Nemåkðèiai
Raséiniai
íluva
Vidùklë
Þaiginýs
KLAIPËDOS apskr.
Klaipëdos r.
Dovila¤
Endriejåvas
Gargþda¤
Kretingålë
Prîekulë
Séndvaris
Truìliai
Veivírþënai
Kretingos r.
Darb¸nai
Gr¾ðlaukë
Ka»tena
Kretingâ
Palangâ
Salanta¤

Skuodo r.
Barstôèiai
Ylakia¤
Lenkímai
Mósëdis
Skuõdas
Ðilutës r.
Gaidìliai
Juknãièiai
Katôèiai
Kinta¤
Nåtkiðkiai
Pag¸giai
Piktup¸nai
Sa÷gos
Stõniðkiai
ilùtë
Ðv¸kðna
Vainùtas
Viµkyðkiai
Þema¤èiø Na÷miestis
MARIJAMPOLËS
apskr.
Marijampolës r.
Antanåvas
Gudìliai
Iglikºliai
Kalvarijâ
Kazlÿ Rûdâ
Kvietíkis
Liubåvas
Liudvinåvas
Marijãmpolë
Mikalíkiai
Padovinôs
Raudìnis
Sangrûdâ
Sasnavâ
Ðunska¤
Víakio Rûdâ
Ðakiø r.
Barzda¤
Bûblìliai
Geµgaudiðkis
Gríkabûdis
Ilguvâ
Janka¤
Kidulia¤
Lek¸èiai
Lukðia¤
Paeþerºliai
Plókðèiai
Sintauta¤
Slavíkai
Ðakia¤
Þvirgþdãièiai
Vilkaviðkio r.
Alvítas
Ba»tninkai
Giþa¤

Graþíkiai
Ka÷piðkiai
Ketùrvalakiai
Kybãrtai
Lankìlikiai
Paeþeria¤
Pajevonýs
Pílvikiai
Vilkavíkis
Virbålis
Vitôtis
Þalióji
PANEVËÞIO apskr.
Birþø r.
Bírþai
Èyp¸nai
Gulbina¤
Kvetka¤
Nemunºlio Radvílikis
Påbirþë
Papilýs
Paróvëja
Súostas
Vabalni¹kas
Kupiðkio r.
Aukðtup¸nai
Kùpikis
Kuprìlikis
Skåpiðkis
Subåèius
Ðimónys
Panevëþio r.
Berèi¿nai
Gelìþiai
Krekenavâ
Mîeþiðkiai
Naujåmiestis
Panevëþýs
Piniavâ
Raguvâ
Ramôgala
Smiµgiai
Stu§briðkis
Vadõkliai
Velþýs
Pasvalio r.
Dauj¸nai
Jonikºlis
Krinèínas
Pasvalýs
Pùmpënai
Pùalotas
Salõèiai
Vaðka¤
Rokiðkio r.
Aleksandravºlë
Èedasa¤
Júodupë
Jûþinta¤
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Kamaja¤
Kria÷nos
Obìliai
Pandëlýs
Panemunºlis
Panemùnis
Ragìliai
Rõkiðkis
ÐIAULIØ apskr.
Akmenës r.
Akmìnë
Klôkoliai
Kruopia¤
Papílë
Vegìriai
Viekðnia¤
Joniðkio r.
Gasèi¿nai
Jõniðkis
Kriuka¤
Skaistgirýs
Zini¿nai
Þagårë
Kelmës r.
Karkl¸nai
Keµmë
Kråþiai
Liolia¤
Paiãuë
ãukënai
Tôtuvënai
Ùþventis
Vãiguva
Pakruojo r.
Klóvainiai
Linkuvâ
Lôgumai
Pakrúojis
Pavitinýs
Rozalímas
Staèi¿nai
Þeimìlis
Radviliðkio r.
Baisógala
Gri¹kiðkis
Pauvýs
Radvílikis
Sidabråvas
eduvâ
Ðiaul¸nai
Ðiauliø r.
Baziliónai
Gruzdþia¤
Kurð¸nai
Kúrtuvënai
Mekùièiai
Padubysýs
Pakapº
Raud¸nai
akôna
Ðiaulia¤

TAURAGËS apskr.
Jurbarko r.
E»þvilkas
Juodãièiai
Jùrbarkas
Raudõnë
Serìdþius
Skírsnemunë
Smalini¹kai
imkãièiai
Veliuonâ
Vievilº
Ðilalës r.
Kaµtinënai
Kv¸darna
La÷kuva
Paj¿ris
Ðilålë
Upôna
Tauragës r.
Batakia¤
Ga÷rë
La÷ksargiai
Pågramantis
Skaudvílë
Tauragº
Þygãièiai
TELÐIØ apskr.
Maþeikiø r.
La¤þuva
Leckavâ
Maþe¤kiai
Sedâ
Tirkðlia¤
Þidíkai
Plungës r.
Als¸dþiai
Kulia¤
Plåteliai
Plùngë
Rietåvas
Tvìrai
Þema¤èiø Kalvarijâ
Telðiø r.
Gadûnåvas
Janåpolë
Luõkë
Nevar¸nai
Telðia¤
Trôkiai
Ùbikë
Va»niai
Þar¸nai
UTENOS apskr.
Anykðèiø r.
Andrióniðkis
Anykðèia¤
Debe¤kiai
Kavãrskas
Kurklia¤

Skiemónys
Surdìgis
Svëdasa¤
Tra÷pis
Trok¿nai
Vîeintos
Ignalinos r.
Ceikinia¤
D¿ktas
Ignalinâ
Li¹kmenys
Mielag¸nai
Rimº
Tverìèius
Molëtø r.
Alantâ
Bãlninkai
Giedra¤èiai
I¹turkë
Jõniðkis
Mol¸tai
Skudùtikis
Vidìnikiai
Utenos r.
Da÷gailiai
Kùktikës
Leli¿nai
Pakaµniai
Saldùtikis
Taurågnai
Utenâ
Uþpåliai
Vôþuonos
Zarasø r.
Antålieptë
Antåzavë
Degùèiai
Dùsetos
I§bradas
Paupínë
Sålakas
Smãlvos
VILNIAUS apskr.
Ðalèininkø r.
Dievìnikës
E¤ðiðkës
Jaði¿nai
Kalesni¹kai
Ðaµèininkai
Turgìliai
Ðirvintø r.
Gélvonai
Mùsninkai
írvintos
Ðvenèioniø r.
Adùtikis
Kaµtanënai
Pabradº
Str¿naitis

Ðvenèionºliai
Ðvenèiónys
Trakø r.
Aukðtådvaris
Le¹tvaris
Õnuðkis
R¾diðkës
Semelíkës
Tråkai
Vîevis
Ukmergës r.
Déltuva
Lyduõkiai
Pabãiskas
Sîesikai
Ðeðuõliai
Tauj¸nai
Ukmergº
Vìpriai
Þélva
Þema¤tkiemis
Vilniaus r.
Mãiiagala
Mìdininkai
Mick¿nai
Naujóji Vílnia
Nemenèínë
Pabérþë
Rieº
Rudaminâ
ùmskas
BALTARUSIJA
Gerv¸èiai
Rodûniâ
Varanåvas
LATVIJA
Aknystâ
Bùdbergis
Subåtë
LENKIJA
Berþini¹kai
Krasnåvas
Pùnskas
Seina¤
Víþainis
1) Sàraðas sudarytas
pagal Lietuvos
teritoriná suskirstymà,
buvusá iki 1999 m.
savivaldybiø reformos.
2) Sàraðe neáraðyti ðie
valsèiai, neturëjæ centrø:
Alótø valsèius
A¹tnemunio valsèius
Galsdonÿ valsèius
Javaråvo valsèius
Ið viso 408 valsèiai.
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Apie serijà „Lietuvos valsèiai“
„Versmës“ leidykla nuo veiklos pradþios 1994-aisiais rengia ir leidþia lokaliniø monografijø serijà „Lietuvos valsèiai“, skiriamà Lietuvos tûkstantmeèiui,
minëtam 2009-aisiais, Lietuvos valstybës susikûrimo 750 metø jubiliejui (1253–2003)
ir Lietuvos valstybës atkûrimo 100-meèiui (1918–2018). Kartu monografijos dedikuojamos kitoms reikðmingoms valstybës, jos miestø ir miesteliø bei kitø svarbiø
šalies istorinių ávykiø sukaktims.
Serijos pavadinimas pasirinktas neatsitiktinai – XIX a. viduryje susiformavæ
valsèiai iki jø panaikinimo 1950 m. buvo maþiausi ir palyginti stabilûs administ
raciniai-teritoriniai vienetai, jungæ tapaèios etninës kultûros þmones, valsèiø ribos
paprastai atitiko ir parapijø bendruomeniø ar ðnektø ribas.
Remdamiesi þmoniø atsiminimais, lokalinių tyrimų ekspedicijų bei archyvø
duomenimis, mokslo studijomis, kitais raðytiniais ðaltiniais bei medþiaga, kiekvienà
serijos knygà raðo dideli – iki 120 autoriø kolektyvai: þinomi Lietuvos istorikai,
archeologai, etnologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, geologai, geografai,
biologai, taip pat kraðtotyrininkai, kraðtieèiai, kiti autoriai. Ið viso serijai jau yra
raðæ per 3 000 autoriø, ið jø daugiau kaip 380 turi mokslo vardus, per 1 600 autorių straipsnius parašė jau išleistoms monografijoms (þr. www.versme.lt).
„Lietuvos valsèiø“ serija – tai daugiatomis vienodos struktûros leidinys
apie Lietuvos miestus ir miestelius, kaimus ir vienkiemius, apie jø ir jø apylinkiø
kraðtovaizdþio raidà bei istorijà nuo seniausiø prieðistoriniø laikø iki mûsø dienø,
kovas uþ Nepriklausomybæ, apie tradicinæ kultûrà, verslus, kalendorinius
ir ðeimos paproèius, paproèiø teisæ,
liaudies iðmintá, baþnyèias, áþymius
þmones, tarmiø ir vietos ðnektø ypatumus, tautosakà, tautines maþumas, jø
paproèius ir kt.
„Ramygala“ – 33-ioji „Lietuvos
valsčių“ serijos monografija, skiriama
Ramygalos 650 metų jubiliejui (1 560 p.,
2016). Anksèiau iðleistos: „Þagarë“ (1-oji
serijos monografija; dedikuota Þagarës
800 m. jubiliejui, 912 p., 1998), „Obeliai. Kriaunos“ (2-oji; Obeliø 480 m.
sukakèiai, 864 p., 1998; 2-oji laida – Obeliø ir Kriaunø 500 m. jubiliejui, 1 224 p.,
2009), „Plateliai“ (3-ioji; Plateliø 550 m.
jubiliejui, 800 p., 1999), „Þiobiðkis“ (4-oji;
Þiobiðkio parapijos 200 m. jubilie- „Lietuvos valsèiø“ serija buvo átraukta
jui, 1 024 p., 2000), „Ðirvintos“ (5-oji; á Lietuvos tûkstantmeèio programà, kuriai
Ðirvintø 525 m. sukakèiai, 776 p., 2000), 1999 m. gruodþio 2 d. pritarë Lietuvos
„Lygumai. Staèiûnai“ (6-oji; Staèiûnø vardo tûkstantmeèio valstybinë komisija
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parapijos 90-meèiui, 896 p., 2001),
„Veliuona“ (7-oji; Magdeburgo teisiø
suteikimo Veliuonai 500 m. jubiliejui,
1 176 p., 2001), „Raguva“ (8-oji; Raguvos 500 m. jubiliejui, 1 128 p., 2001),
„Seredþius“ (9-oji; Seredþiaus 710 m.
sukakèiai, 1 238 p., 2003), „Kvëdarna“
(10-oji; Kvëdarnos 675 m. sukakèiai,
1 160 p., 2004), „Papilë“ (11-oji; Papilës
665 m. sukakèiai, I dalis – 1 082 p.,
2004, II, III dalys – 752 p., 2006), „Tauragnai“ (12-oji; Tauragnø 750 m. jubiliejui, 1 364 p., 2005), „Musninkai.
Kernavë. Èiobiðkis“ (13-oji; Musninkø
445 m., Kernavës 725 m., Èiobiðkio
475 m. sukaktims, 1 304 p., 2005),
„Laukuva“ (14-oji; Laukuvos 750 m.
jubiliejui, 1 874 p., I dalis – 924 p.,
2005, II dalis – 950 p., 2008), „Gelvonai“ (15-oji; Gelvonø 625 m. sukakèiai,
1 384 p., 2009), „Baisogala“ (16-oji; Baisogalos 470 m. sukakèiai, 1 056 p., 2009),
„Gruzdþiai“ (17-oji; Gruzdþiø 375 m.
sukakèiai, 2 304 p., I dalis – 1 000 p.,
2009, II dalis – 1 304 p., 2010), „Endriejavas“ (18-oji; Endriejavo 230 m. sukakèiai, 1 412 p., 2010), „Vepriai“ (19-oji;
Vepriø 625 m. sukakèiai, 1 320 p., 2010),

1998 m. pasirodþiusi
1-oji „Lietuvos valsèiø“
serijos monografija „Þagarë“
kartu yra ir 1-oji knyga
Lietuvoje, iðleista su
Lietuvos tûkstantmeèio
sukakties minëjimo
jubiliejiniu þenklu

Pirmąją „Lietuvos valsčių“
serijos monografiją „Žagarė“
Lietuvos Respublikos
Prezidentui Valdui Adamkui
įteikia viena knygos
sudarytojų ir autorių
žagarietė mokytoja
Romualda Vaitkienė.
Žagarės 800 metų jubiliejus.
1998 06 27. Džojos Gundos
Barysaitės nuotr.
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Atidariusi 11-ąją Vilniaus knygų mugę, Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė
aplankė ir „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos bei jos 400 tomų Baltosios serijos
stendą. Jos Ekscelencijai leidyklos vadovas Petras Jonušas (stovi greta) padovanojo dvi „Lietuvos
valsčių“ serijos monografijas, susijusias su valstybės vadovės šeimos istorija. 2010 02 18.
Virginijos Valuckienės nuotr.

Pasibaigus „Lietuvos valsèiø“ serijos 15 metø sukakties minëjimo ir naujausiø 2009-aisiais
iðleistø monografijø pristatymo renginiui, skirtam, kaip ir pati serija, tais paèiais metais minėtam
Lietuvos tûkstantmeèiui, „Tautiðkà giesmæ“ kartu su visa sale gieda renginio praneðëjai
(ið kairës): „Gelvonø“ monografijos sudarytoja Vida Girininkienë, „Gruzdþiø“ sud. Damijonas
Ðniukas, „Obeliø. Kriaunø“ sud. Venantas Maèiekus, „Baisogalos“ sud. dr. Jonas Linkevièius,
Lietuvos heraldikos komisijos narys, dailininkas Arvydas Kaþdailis, Baisogalos seniûnas Romas
Kalvaitis, „Versmës“ leidyklos vadovas Petras Jonuðas, sociologas prof. Romualdas Grigas,
Lietuvos nacionalinës M. Maþvydo bibliotekos Leidiniø komplektavimo skyriaus vedëjas Vytautas
Gocentas, Kovo 11-osios Akto signataras Romualdas Ozolas, Lietuvos heraldikos komisijos
pirmininkas dr. Edmundas Rimða. 2010 02 19. Klaudijaus Driskiaus nuotr.
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„Þeimelis“ (20-oji; Þeimelio 510 m. sukakèiai, 1 796 p., I dalis – 888 p., II dalis –
908 p., 2010), „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ (21-oji; I dalis – 2000–2002 m. mokslo
darbai, 1 082 p., 2011), „Panemunėlis“ (22-oji; Panemunėlio 240 m. sukakčiai, 1 684 p.,
I dalis – 858 p., II dalis – 826 p., 2011), „Gelgaudiškis“ (23-ioji; Gelgaudiškio 500 m.
jubiliejui, 1 808 p., I dalis – 900 p., II dalis – 908 p., 2011), „Juodupė. Onuškis“
(24-oji; Onuškio 510 m. sukakčiai bei Juodupės 100 m. jubiliejui, 1 832 p., I d. –
912 p., II d. – 920 p., 2012), „Kartena“ (25-oji, Kartenos 750 m. sukakčiai, 1 484 p.,
2012), „Sintautai“ (26-oji; 2912 p., I d. – 1 448 p., II d. – 1 464 p., 2013), „Užpaliai“ (27-oji; Užpalių 375 m. sukakčiai, 2 372 p., I d. – 1 160 p., II d. – 1 212 p.,
2013), „Pašvitinys“ (28-oji; Pašvitinio 375 m. sukakčiai, 1 540 p., 2014), „Daujėnai“
(29-oji; Daujėnų 460 m. sukakčiai, 1 396 p., 2015), „Šeduva“ (30-oji; Šeduvos 640 m.
sukakčiai, 1 388 p., 2016), „Kamajai“ (31-oji; Kamajų 475 m. sukakčiai, 1 580 p.,
2016), „Kupiškis“ (32-oji, Kupiškio 535-osioms metinėms, 1 256 p., 2016). Išleidus
„Ramygalos“ monografiją, „Lietuvos valsčių“ seriją kartu su serijoje nenumeruota,
dar plonais virðeliais iðleista áþangine knyga „Sintautai. Þvirgþdaièiai“ (430 p., 1996)
sudaro 33 monografijos, kurių bendra apimtis 44 tomai, 49 170 puslapių.
Prasminga Lietuvos pirmojo raðytinio paminëjimo istorijos ðaltiniuose
tûkstantmetá, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, kitas svarbiausias ðalies istorijos sukaktis sieti su kiek kuklesniais jos miestø ir miesteliø jubiliejais ir ðias
tradiciðkai irgi su jø pirmuoju raðytiniu paminëjimu siejamas sukaktis áprasminti
taip pat raðytiniu þodþiu – knyga.
Lietuvoje bûta daugiau kaip 400 valsèiø, kuriø vietoje ákurtø dabartiniø
seniûnijø yra apie tris ðimtus. Vildamiesi, kad uþteks jëgø nors apie dalá jø iðleisti
knygas, nuoširdžiai dėkojame savo kraštų serijos monografijas jau išleidusiems
gimtinės puoselėtojams ir maloniai kvieèiame kultûros ir kitas ástaigas, rajonø savivaldybes, seniûnijas, aktyvius krað
tieèius, kraðtotyrininkus, valstybininkus,
kultûrininkus, rëmëjus, visus raðanèiuosius
susikaupti ties dar neįveiktais darbais ir
neatidëliojant telktis á Lietuvos istorijos
ir tradicinës kultûros ðimtatomës „Lietuvos valsèiø“ serijos kûrëjø – autoriø,
rengëjø, leidëjø ir rëmëjø – bûrá. Laukia
ne vienà deðimtmetá truksiantis didelis
prasmingas darbas.

„Lietuvos valsčių“ serijai parašyti moksliniai
straipsniai, įvertinti Lietuvos lokalinių tyrimų
mokslo darbų komisijos, pirmiausia paskelbiami
periodiniame elektroniniame serijiniame leidinyje
„Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799,
interneto svetainėje www.llt.lt
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Rengiamų bei išleistų „Lietuvos valsčių“ serijos
monografijų žemėlapis. Tamsiau pažymėti tie
valsčiai, kurių monografijos jau išleistos, o
dar nebaigtų rašyti ir rengti spaudai serijos
monografijų valsčiai nuspalvinti šviesiau.
Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė
Aira Dubikaltienė
A map of “Lietuvos Valsčiai” series
monographs being prepared and issued.
The darker marked Valsčiai (rural districts)
show monographs already published; while the
lighter marked districts indicate the monographs
being in preparation and those to be composed
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About the “Lietuvos Valsèiai” series
Established in 1994 the “Versmė” Publishing House, a serial book publisher,
is dealing with preparation and publishing of monograph series only under the title
of “Lietuvos Valsčiai” devoted for Lithuania’s Millennium celebrated in 2009, the
750th anniversary of the creation of the Lithuanian State (1253–2003) and starting
from the 15th monograph of “Gelvonai” also for the Centenary of the Restoration of
the Lithuanian State (1918–2018). The books published are also dedicated to other
anniversaries of historical events important to the state, its towns and settlements.
Based on reminiscences of people, archive data, scientific studies, written
sources and material, each serial book is being written by large teams consisting of up to 120 author teams: prominent Lithuanian historians, archaeologists,
ethnologists, folklorists, linguists, sociologists, geologists, geographers, biologists,
local lore investigators et al. Total number of authors is over 3 000 with more
than 380 persons holding scientific degrees (see www.versme.lt).
The “Lietuvos Valsčiai” series is a multi-volume edition about Lithuania’s towns,
townships, villages, homesteads, landscapes and their history from the olden times
to the present days, about independence fights, traditional culture, trades, calendar
and family traditions, custom laws, folk wisdom, churches, celebrities, features of
dialects and local sub-dialects, folklore, ethnical minorities and their traditions etc.
“Ramygala”–the 33rd monograph in the “Lietuvos Valsčiai” series, dedicated
to the 650th anniversary of Ramygala (1 560 p., 2016).
The following series have appeared before: “Žagarė” (dedicated to the 800th
jubilee of Žagarė, 912 p. in 1998) that was the first book issued with the official
logo of the Lithuanian Millennium Celebration; “Obeliai. Kriaunos” (2nd; 480th anniversary of Obeliai, 864 p., 1998, 2nd edition–500th jubilee of Obeliai and Kriaunos,
1 224 p., 2009), “Plateliai” (3rd; 550th jubilee of Plateliai, 800 p., 1999), “Žiobiškis”
(4th; 200th jubilee of Žiobiškis parish, 1 024 p., 2000), “Širvintos” (5th; 525th anniversary of Širvintos, 776 p., 2000), “Lygumai. Stačiūnai” (6th; 90th anniversary of
Stačiūnai parish, 896 p., 2001), “Veliuona” (7th; 500th jubilee of the Magdeburg
Law granting to Veliuona, 1 176 p., 2001), “Raguva” (8th; 500th jubilee of Raguva,
1 128 p., 2001), “Seredžius” (9th; 710th anniversary of Seredžius, 1 238 p., 2003),
“Kvėdarna” (10th; 675th anniversary of Kvėdarna, 1 160 p., 2004), “Papilė” (11th;
665th anniversary of Papilė, Part I, 1 082 p., 2004; Parts II and III, 752 p., 2006),
“Tauragnai” (12th; 750th jubilee of Tauragnai, 1 364 p., 2005), “Musninkai. Kernavė. Čiobiškis” (13th; 445 anniversary of Musninkai, 725 anniversary of Kernavė,
475 anniversary of Čiobiškis, 1 304 p., 2005), “Laukuva” (14th; 750th jubilee of
Laukuva, 1 874 p., Part I, 924 p., 2005; Part II, 950 p., 2008), “Gelvonai” (15th;
625th anniversary of Gelvonai, 1 384 p., 2009), “Baisogala” (16th; 470th anniversary
of Baisogala, 1 056 p., 2009), “Gruzdžiai” (17th; 375th anniversary of Gruzdžiai,
2 304 p., Part I, 1 000 p., 2009; Part II, 1 304 p., 2010), “Endriejavas” (18th; 230th
anniversary of Endriejavas, 1 412 p., 2010), “Vepriai” (19th; 625th anniversary of
Vepriai, 1 320 p., 2010), “Žeimelis” (20 th; 510 anniversary of Žeimelis, 1 796 p.,
Part I, 888 p., Part I, 908 p., 2010), “Lithuanian Local Researches” (21th; 1 082 p.,
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Although the presentation of “Lietuvos Valsèiai” series at the
traditional Vilnius Book Fair takes place yearly, the visitors and
hubbub at the stand seem to be commonplace. Februrary 19, 2010.
Photo by Jonas Kliuèius

Prof. Vytautas Landsbergis, the herald of the Lithuanian Independence,
the moving spirit and signatory of the March 11 Act, is met with a
great pleasure by the publisher Petras Jonušas and his son 9-year old
Danielius assisting his father at the Book Fair.
February 21, 2010. Photo by J. Kliučius
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Part I: 2000–2002 scientific works), “Panemunėlis” (22nd; 240th anniversary of Panemunėlis, 1 683 p., Part I, 858 p., Part II, 825 p., 2012), “Gelgaudiškis” (23rd; 500th
jubilee of Gelgaudiškis, 1 808 p., Part I, 900 p., Part II, 908 p., 2012), “Juodupė.
Onuškis” (24th; 510th anniversary of Onuškis and 100th anniversary of Juodupė,
1 832 p., Part I, 912 p., Part II, 920 p., 2012), “Kartena” (25th, 750th anniversary
of Kartena, 1 484 p., 2012), “Sintautai” (26th; 2 912 p., Part I, 1 448 p., Part II,
1 464 p., 2013), “Užpaliai” (27th; 375th anniversary of Užpaliai, 2 372 p., Part I,
1 160 p., Part II, 1 212 p., 2013), “Pašvitinys” (28th, 375th anniversary of Pašvitinys, 1 540 p., 2014), “Daujėnai” (29th, 460th anniversary of Daujėnai, 1 396 p.,
2015), “Šeduva” (30th, 460 anniversary of Šeduva, 1 388 p., 2016), “Kamajai” (31st,
535th anniversary of Kamajai, 1 256 p., 2016), “Kupiškis” (32nd, 535th anniversary
of Kupškis, 1 256 p., 2016).
Total number of volumes of these monograph books together with the
maiden soft-cover book issued under the title “Sintautai. Žvirgždaičiai” (430 p.,
1996) is 44 and total number of pages–49 170.
The celebration of the Millennium of the first reference to Lithuania in
written historical sources is reasonable to relate with more modest jubilees of its
towns and townships and give an implication to these anniversaries of their first
written reference by a written word–a book.
In pre-war Lithuania there were more than 400 rural districts (valsčiai), which
were later replaced by neighbourhoods (seniūnijos) numbering now about 300. With
a hope that our capacities will enable us to publish books about the majority of
them, we kindly invite culture institutions, district governments, neighbourhoods,
local activists, local lore investigators, state men, culture activists, sponsors and
all writers to join, without hesitation, the team preparing and publishing the
hundred volumes of the “Lietuvos Valsčiai” series about Lithuanian history and
traditional culture. A great work to last several decades is waiting for you.

1524

A S M E N VA R D Ž I Ų R O D Y K L Ė

Asmenvardžių rodyklė
		

6 524 vnt.

A
Abarius Lionginas 1193
Abraitienė 690
Abramovas Ivanas 1195
Abramovičius Berelis 187
Abromaitienė 690
Abromaitytė Barbora 843
Abromavičius Stanislovas 505
Abromukas 839
Adamkavičius E. 241
Adamkus Valdas 380, 381, 413,
1075, 1414, 1474, 1517
Adašiūnai 471, 636
Adašiūnaitė E. 711, 713, 714
Adašiūnaitė Eglė 710
Adašiūnas 475
Adašiūnas Adomas 153, 1073
Adašiūnas Algis 8, 17, 563, 569,
954, 958, 984, 985, 987, 991, 1024,
1036, 1062, 1431, 1497
Adašiūnas Donatas 545
Adašiūnas Jonas 626
Adašiūnas Stasys 563, 1168
Adašiūnienė Ona 626
Adelbergienė Vanda 1506
Adomaitienė 690
Adomaitienė (Peleckaitė) M. 1236
Adomaitis 337, 344, 685
Adomaitis Antanas 223, 504
Adomaitis Juozapas 690
Adomaitis Juozas 690
Adomaitis Kazimieras 786
Adomaitis Kazys 796
Adomaitis Leonas 690, 716
Adomaitis Mamertas 690
Adomaitis Mykolas 530, 533, 889
Adomaitis Regimantas 567, 569,
1028, 1050–1052, 1067, 1069, 1460,
1461, 1465
Adomaitis V. 368, 515, 516
Adomaitis Vytautas 7, 8, 15, 16,
24, 265, 523, 532, 849, 1497
Adomaitytė 336
Adomaitytė Aldona 760
Adomaitytė Barbora 792
Adomaitytė Genovaitė 690
Adomas Rimas 318, 319
Adomavičius 508
Adomėnas Kontigardas 1507
Adomonis Antanas 557
Afanasjevas D. 188
Afanasjevas Jurijus 1489
Aidulis 331
Aimantas Česlovas 608
Aimontas 827
Aimuntienė Aldona Marijona 1506
Aimuntienė Nijolė 1507
Aitvidos 535
Aklinskis Antanas 179
Aksinavičiūtė Marijona 912
Aldakauskaitė Diana 654
Aldakauskaitė Irmanta 654
Aldakauskas Raimondas 654
Aldakauskas Vidmantas 654
Aldakauskienė Leokadija 654
Alekna 943
Alekna J. 950

Alekna Jonas 960, 995
Aleknaitis Petras 115
Aleknaitis Povilas 115
Aleknavičiai 766
Aleknavičienė Elena 758, 766
Aleknavičius 758
Aleknavičius Vladas 756, 758, 766
Aleknavičiūtė Genovaitė 758, 759
Aleknavičiūtė Veronika 758
Aleksandras II 153, 175, 176
Aleksandras Jogailaitis 1156
Aleksandras Jogailaitis, kunigaikštis
1155
Aleksandras, karalius 1079
Aleksandras, kunigaikštis 114
Aleksandras, valdovas 1078
Aleksandravičienė 463
Aleksandravičius 463
Aleksandravičius Antanas 1196
Aleksandravičiūtė 463
Aleksandroviczius Stanislavas 244
Aleksandrovičius S. 275
Aleksiūnai 548
Aleksiūnaitė Liucija 842
Aleksiūnas M. 1423
Aleksiūnas Pranas 823
Aleliūnaitė Angelė 975
Aleliūnas 613
Aleliūnas Giedrius 868
Aleliūnas Jonas 302, 303
Aleliūnas Juozas 1044
Aleliūnas Petras 302, 303
Aleliūnas Vladas 302, 303
Aleliūnienė Vanda 637
Ališauskas Egidijus 1055
Ališauskas K. 925
Ambotas Antanas 974
Ambrasas J. 241
Ambraška Algimantas Juozas 974
Ambrazaitis Algirdas 1199
Ambrazas (Ambruožas) Jonas 260
Ambrazevičius (Ambrasas) Jonas
241
Ambrazevičius J. 241
Ambrazevičius Jonas 201, 227
Ambrozaitis V. 1199
Ambrozevičius 613
Ambrozevičius (Ambrozas) Jonas
944
Ambrozevičius J. 267
Ambrozevičius Jonas 267, 822, 824–
826
Ambrozevičius Silvestras 190
Ambruožai 357
Ambruožas Antanas 353
Ambruožas Stasys 353
Ambutienė Nijolė 1062
Andersson Paulius 1055
Andrašiūnas Stasys 238
Andrejevas A. 277
Andrėjus, brolis 114
Andriejienė Elžbieta 115
Andriejienė-Tautginaitienė Elžbieta
115
Andrijauskas Povilas 1168
Andrikienė Laima 569
Andrikonis 453
Andrišiūnas Petras 836
Andriūnas Jonas 1440
Andriuškevičiūtė A. 263
Andriuškevičiūtė L. 263

Andrūnavičius Antanas 353
Andužis Edmundas 1491
Aniulienė Marija 1007, 1507
Aniulis A. 367
Aniulis Antanas 405, 410, 1462,
1507
Anrel-Elmit Cecilija 924
Anrep-Elmpt Cecilija 204
Antanaitis 803
Antanaitis Adomas 602
Antanaitis Antanas 914
Antanaitis B. 603, 611, 781, 801
Antanaitis Bronius 349, 439, 781
Antanaitis Jonas 974
Antanaitis Juozas 271
Antanaitis M. 945
Antanaitis Mykolas 944, 954, 1185
Antanaitytė Danutė 914
Antanaitytė Konstancija 914
Antanavičius 1479
Antanavičius D. 115
Antanavičius Juozas 1199
Antanienė 614
Antonievičius 819
Anujo Ž. 1433
Anušauskas A. 298
Apanavičius Romualdas 4, 1199
Apronovičius A. 1202
Aramavičienė Kristina 930
Aramavičius 473
Aramavičius V. 473, 930
Aramavičius Vytautas 930
Aramavičiūtė Alina 930
Araminas A. 1433
Arcikevičius 387
Arcišauskaitė Loreta 545
Ardaitienė 1228
Ardaitienė Danutė 1507
Ardaitis Antanas 778
Ardaitis Henrikas 1507
Ardavičius Antanas 778
Arieška Algirdas 914
Arieška Anicetas 914
Arieška Gasparas 348
Arieška J. 300, 303
Arieška Juozas 912, 914
Arieška K. 396
Arieška Kasparas 914
Arieška Vytautas 914
Arieška Zigmas 823
Arieškaitė Angelė 914, 915
Arieškaitė Regina 912, 920
Arieškienė 348
Arieškienė Apolonija 914
Arieškienė G. 970
Arimavičienė 349
Arimavičius 176
Arimavičius V. 165
Artas 543
Artiomenkovas Ivanas 974
Artiuch Vladimiras 189
Artiuchas V. 192, 194, 195
Artmonas Jonas 780
Astapkavičienė J. 1004, 1005
Astapkavičienė Janina 1004
Astapkavičienė Marija 1006
Astapkavičius 391
Astapkavičius V. 916, 918, 1419
Astapkavičius Vaidas 776
Astapkavičius Vladas 280, 291,
294, 898
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Astapkavičiūtė Anelė Virginija 975
Astapkovičius 899
Astapkovičius Aleksandras 185
Astikaitė V. 1009, 1012
Astikaitė Valerija 1008
Astramskaitė-Diktanienė Aldona 642
Astramskaitė Daiva 642
Astramskaitė-Vaitkevičienė Daiva
642
Astramskas A. 22, 251, 492, 626,
627, 637, 642, 927
Astramskas Algirdas 625, 641
Astramskas Arūnas 5, 13, 23, 126,
165, 477, 641, 642, 938, 998, 1464,
1493, 1497
Astrauskas 191
Astrauskas Antanas 635
Astrauskas Kazimieras 246, 247,
252
Astrauskas Kazys 252
Ašmanavičius Petras 780
Ašmonavičius 801
Atkočiūnas 968
Atkočiūnas A. 1434
Auga 613
Augytė Zosė 592
Auglys Bronislavas 370
Augulienė Elena 6, 7, 14, 15, 24,
409, 412, 413, 416, 418–420, 424,
425, 562, 1027, 1497, 1505
Augulienė Janė 635
Augulienė Janina 623
Augulienė Vitalija 1030
Augulis Alfonsas 353
Augulis Zenonas 411, 412, 416, 419
Augūnas-Klajūnas Edvardas 370
Augustas III 938
Aukštinaitis Juozas 670
Aulinskas Benediktas 830
Aulinskas Jonas 817, 823, 830, 833,
834, 844
Aulinskas Mykolas 830
Aulinskas Pranas 830
Aulinskas Tadeušas 830
Aulinskienė M. 832
Aulinskienė Marija 828, 843
Avyžius Jonas 1023, 1423
Avižonis K. 630, 935, 939
Ažubalis Juozas 973, 974

B
Babanskis 349
Babianskienė Julė 930
Babrauskas Leonardas 841
Babravičius Vytautas 522
Bacevičienė B. 970
Bacevičienė Bronė 987, 1072, 1074
Bacevičius Jonas 974
Bacevičiūtė 1279
Bacevičiūtė R. 1284
Bachas 616
Bačkus Mindaugas 1056
Bagdonaitė Ona 827
Bagdonaitė Sofija 803, 804
Bagdonas Antanas 823
Bagdonas Jonas 300, 842
Bagdonas Juozas 803
Bagdonas Kazimieras 803
Bagdonas Kazys 441
Bagdonas V. 301
Bagdonas Vincas 301, 842

Bagdonavičius 463
Bagdonavičius Vytautas 760
Baginskas B. 71
Baikauskienė Vida 1001
Bairašauskaitė T. 165, 166
Bajorytė Eugenija 1028
Bajoriūnas Petras 633, 650
Bakanavičienė Gintautė 1486
Bakanavičius Vaidas 1065
Bakanienė Živilė 1506
Bakas 484
Bakas Kazimieras 479, 488, 489
Bakas R. 488
Bakas Rimantas 484, 488–490, 662,
675
Bakas Rimantas Kazimieras 7, 15,
477, 1497
Bakas Vidas 488, 489
Bakas Vidmantas 490
Bakas Vladas 488
Bakėnas Viktoras 828
Bakienė Stasė 489
Baktariovas 157
Balakauskas 280, 983
Balakauskas M. 731
Balakauskas Mykolas 747
Balakauskas Viktoras 416, 419, 562
Balakauskienė 731
Balakauskienė Algimanta 1486
Balbierienė Daiva 430
Balbierienė (Navalinskaitė) Daiva
910
Balbierienė-Navalinskaitė Daiva
1505
Balčaitytė Katarina 1220
Balčikoniai 385, 557
Balčikonis 349, 1230
Balčikonis J. 193, 196–198, 363, 474,
813, 1000, 1185
Balčikonis Jonas 191
Balčikonis Julius 362
Balčikonis Juozas 10, 18, 22, 24,
130, 135, 156, 191, 278, 319, 367,
385, 557, 558, 560, 882, 901, 950,
954, 981, 999–1001, 1174, 1185, 1407,
1411, 1438, 1459, 1472, 1500
Balčikonis Martynas 557
Balčikonis Petras 822
Balčikonytė Kazė 828, 831
Balčikonytė V. 1475
Balčys 355, 369
Balčiūnaitė E. 1421
Balčiūnas 214
Balčiūnas A. 627
Balčiūnas A. A. 450
Balčiūnas Antanas Algimantas 449,
627
Balčiūnas Jonas 529
Balčiūnas Kazimieras 859
Baleišis Adomas 828
Balienė 348
Balilionienė Emilija 426
Balilionis G. 1037
Balilionis K. 969
Balilionis Kazimieras 957
Balilionis Kazys 954
Balys Alfonsas 353
Balys J. 1233, 1234
Baliulis A. 22, 115, 117
Baliulis Algirdas 5, 13, 23, 114,
1497

Lietuvos valsčiai

Baliūnas V. 130
Baliūnas Vytautas 10, 18, 130, 1497
Baliūnienė A. 1257
Balsevičius 348
Balsevičius Antanas 411
Balsevičiūtė G. 191
Baltaduonytė-Kutinskienė Ona 151
Baltakis Algimantas 287
Baltakis Jonas 965
Baltaragienė 427
Baltaragis 427
Baltraitienė Virginija 1444
Baltrukėnas 976
Baltrūnai 341
Baltrūnaitė-Rasiulienė Agnė 315
Baltrūnaitė Anastazija 220
Baltrūnaitė-Gaškienė Anastazija
217, 218, 219, 401
Baltrūnaitė Genovaitė 974
Baltrūnaitė Jūratė 994
Baltrūnaitė M. 432, 1189
Baltrūnaitė (Garuckienė) M. 907,
908
Baltrūnaitė-Garuckienė M. 1190
Baltrūnaitė Michalina 220
Baltrūnaitė-Garuckienė Michalina
218, 1189
Baltrūnaitė Ona 220
Baltrūnaitė Stanislova 975
Baltrūnas 157, 482, 993
Baltrūnas Antanas 265, 903
Baltrūnas Dainius 994
Baltrūnas J. 1171
Baltrūnas Jonas 960
Baltrūnas Juozas 400, 778, 903
Baltrūnas Mykolas 581, 588, 590,
592
Baltrūnas R. 194, 196, 1023
Baltrūnas Rapolas 157, 195, 345,
903, 1043, 1188
Baltrūnas S. 993, 994
Baltrūnas Stanislovas 969, 992
Baltrūnas Stasys 482, 993, 994,
1425, 1426
Baltrūnas Valentinas 4
Baltrūnas Viktoras 1260
Baltrūnas Vytautas 336
Baltrūnas Vytautas Jonas 975
Baltrūnienė Antanina 307, 308, 905
Baltrūnienė Antanina (LiutkutėLiutkevičiūtė) 903
Baltrūnienė-Liutkevičiūtė Antanina
219
Baltrūnienė Kazimiera 690
Baltrūnienė Marijona 349
Baltrūnienė Mirginija 994
Baltušis Juozas 1023
Baltuška 336
Baltuška Antanas 786
Baltuška Bronislovas 960
Baltuška Bronius 332, 786, 792,
1188, 1191
Baltuška Kazys 1260
Baltuška Petras 290, 430, 1166,
1174–1176, 1260
Baltuškaitė Anastazija 786
Baltuškaitė-Zopelienė Anastazija
786
Baltuškaitė Apolonija 686
Baltuškaitė E. 1073, 1074
Baltuškaitė Erika 1072, 1073, 1507
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Baltuškaitė Kotryna 1042
Baltuškaitė Marcelė 787
Baltuškienė 348
Baltuškienė Ona 786
Baltuškienė Valė 1507
Baltuškos 1260
Baltušnikai 297
Balvočius J. 181–183
Balvočius-Gerutis J. 181
Balvočius Jonas 181
Balvočius Jonas-Gerutis 999
Balvočius-Gerutis Jonas 128, 130,
180, 182, 183, 1142
Bambalas A. 230
Banaitienė B. 389
Banaitienė Birutė Kotryna 9, 17,
1002, 1497
Banaitienė (Kaupaitė) Marcelė 249
Banaitienė Ona 1002
Banaitienė Paulina 1002
Banaitis 326, 829
Banaitis Antanas 828, 1002
Banaitis Jonas 773, 774
Banaitis Jurgis 254, 270, 1425
Banaitis Mykolas 474, 1167, 1171
Banaitis Povilas 9, 17, 1002
Banaitis Rapolas 353, 388
Banaitytė Nastutė 820
Banaitytė Salomėja 348
Bandanskienė Dalė 1507
Bandanskytė Aušra 960
Banėnas Juozas 353
Banevič Konstantinas 204
Banevičiova Eva 204
Banevičius V. 453
Banevičius Vytautas 457
Banionis D. 1433, 1437
Banionis Donatas 1435
Banionis R. 1433
Banys M. 1433
Banišauskaitė Aušra 1505
Baniulis Petras 1129, 1175
Baniūnas Petras 354
Baradinskienė Jūratė 12, 20, 1560
Baranauskas 978, 1279
Baranauskas Antanas 179, 803,
827, 980
Baranauskas B. 801
Baranauskas J. 1193
Baranovskis A. 1284
Barauskai 150, 903, 1003
Barauskas 332, 415, 1201
Barauskas Andrius 150
Barauskas Antanas 353, 1260
Barauskas B. 128, 135, 146, 150,
156, 180, 195, 196, 201, 235, 241,
242, 275, 290, 787, 1176, 1185, 1199,
1205
Barauskas Bronislovas 269, 271,
278, 1158, 1167, 1171, 1173
Barauskas Bronius 128, 135, 145,
234, 689, 1154, 1156
Barauskas J. 954, 1185
Barauskas Julius 278
Barauskas Juozas 150
Barauskas Jurgis 150, 159, 278
Barauskas K. 1171
Barauskas Kazimieras 1171, 1173
Barauskas Matas 150
Barauskas Mykolas 150
Barauskas Petras 150, 344

Barauskas Povilas 150
Barauskas Steponas 150
Barauskas Vytautas 569
Barauskas Zigmas 227
Barauskienė Stanislava 1508
Baravykas Aloyzas 679
Barbuška 349
Barbuška Petras 353
Bareika V. 1191
Bareika Vladas 1187
Bareikienė Anelė 1260
Barysaitė Džoja Gunda 1517
Barysas 1441
Barkauskaitė Violeta 3, 4
Barkauskas Antanas 353
Barkauskas Antanas-Brakonierius
358
Barkauskas Juozas 353
Barodzica 203
Baronas D. 114
Baronas Kazimieras 1169
Baršauskas K. 1426
Baršauskas Kazimieras 1425
Bartašiūnas 894
Bartkai 748
Bartkaitė 754
Bartkevičius 348
Bartkienė Algė Agnietė 10, 18, 1497
Bartkus Alfonsas 396
Bartkus Antanas 396
Bartkus Baltrus 396, 722, 724, 1475
Bartkus Zigmas 299, 748
Bartkutė Aldona 741
Bartkutė Genovaitė 975
Bartkutė Stefa 748
Bartkutė Zofija 748
Bartoševičius Josifas 190
Bartusevičiai 550
Barzda 335, 730
Barzda Antanas 351
Barzda Jonas 561
Barzda Kazys 561
Barzda Linas 1486
Barzda Martynas 1505
Barzda Petras 561
Barzdienė Juozapota 581
Barzdienė Vlada 1260
Barzioš V. 230
Basalykas A. 35, 38, 48, 82, 83
Basalykas Alfonsas 82
Basanavičius J. 1488, 1498
Basanavičius Jonas 434, 952, 1029,
1152
Basijokaitė Aldona 1506
Basijokienė L. 76
Basijokienė L. M. 368
Basijokienė Liudvika 778
Basijokienė Liudvika Marija 7, 8,
16, 24, 430, 433, 506, 611, 642, 643,
684, 781, 783, 801, 821, 1497, 1505,
1506, 1507
Basijokienė Virginija 1063, 1506
Bašauskaitė 981
Baškas Juozapas 125
Baškienė-Račiūnaitė Anelė 1505
Baškirovas 292
Bateninas Michailas 186
Batoras Steponas 116, 274
Baublytė Lina 1056
Baublytė-Narsutienė Aldona 1007
Bavaras Artūras 625

Bavikinas Egidijus 1055
Bavoras 251
Bazaras Pranas 954, 957
Bazarienė D. 967
Bažadragytė 1004
Beinaris P. 1195
Beinartas J. 410
Beinartas Julius 409
Beivydas 452, 453
Beivydas Povilas 455
Belazaras Kazys 834, 843
Beliajevas Nikolajus 185
Beliavskij Juozapas 204
Belickas Zenonas 453, 458
Belickas-Klevas Julius 370
Belozaras Jurgis 163
Benediktas XV, popiežius 1220
Benediktas XVI, popiežius 1449
Benikūnas 556
Beniušis Vytas 1260
Benjokobas Izaokas Eizikas 287
Berentaitė 323, 324, 326
Berentaitė Rozalija 828
Berezin Dmitrij 1055
Berija 323
Beriozovas Vladimiras 1479
Bernadiktienė 1235
Bethovenas Liudvikas 1195
Bezoraitienė Eugenija 421
Bezoraitis Zigmas 421
Bialozarai 935
Bialozaras Anupras 123
Bialozaras Jurgis 118
Bialozoras Anupras 120
Bičkauskas-Gentvila L. 175, 179
Bieliauskas 803
Bielinis 803
Bielinis Algirdas 974
Bielinis Andrius 216
Bielinis J. 158
Bielinis Jurgis 212, 216, 558
Bielinskis F. 1142, 1143
Bielinskis Feliksas 884
Bieta Stasys 487, 675
Bikinas Miglius 545
Bikulčius Juozas 779
Bilejevas 1160
Bilinkevičius Albinas 355, 369
Bilinkevičius Albinas-Balčis 1484
Bilinskij Pranas 204
Bilytė Zanė 975
Biliūnas 277
Biliūnas J. 278
Biliūnas Jonas 750, 803
Binkis K. 223, 876, 1013, 1020
Binkis Kazys 573
Birkovskis Timofejus 185
Biržiška V. 114
Bistramai 74, 131, 166, 169, 935
Bystramai 122
Bistramaitė Gabrielė 936
Bistramaitė Irena 191, 936
Bistramaitė Jadvyga 936
Bistramaitė Michalina 936
Bistramaitė Mikolina 191
Bistramas A. 166
Bistramas Aleksandras 166, 935,
936
Bistramas Andrius 935
Bistramas Dominykas 935
Bistramas Eugenijus 936
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Bistramas Jonas Evaldas 935
Bistramas Jonas Kazimieras 935
Bistramas K. 936
Bistramas Karolis 166, 935, 936
Bistramas Kazimieras 935, 936
Bistramas Otonaras Aleksandras
935
Bistramas Tadeušas 166, 936, 938
Bistramas V. 166
Bistramas Vladislovas 166, 936
Bystramas 121, 122, 135, 202, 203
Bystramas Pranas 816
Bistramienė Zofija 936
Bistrickas Antanas 1143
Bitautai 169
Bitautienė 137, 202, 203
Bytautienė 121–123
Bizdonas 295
Blaudzevičius 702
Blaudzevičiūtė 941
Blaudzevičiūtė Marija 702
Blavdzevič Mariana 204
Blavdzevič Marija 204
Blavdzevič Vanda 204
Blažienė Grasilda 4
Blažys R. 342
Blažytė-Baužienė Danutė 4
Blėdis V. 1433, 1437
Blėka Petras 353
Blėka-Plerpa Petras 371
Blinstrubai 160
Blinstrubaitė J. 1225
Blinstrubas Kazimieras 161
Bliumas P. 849
Bliuvaitė Genovaitė Antanina 974
Bliuvaitė Vladislova 975
Bliuvas Jonas 653
Bliuvas Juozas 430, 1507
Bliuvas Stasys 495
Bliuvas Vytautas 975
Bliuvienė Pranciška 581, 582
Bliuvienė Viktė 1507
Blogoiriovas Demjanas 185
Bložienė O. 631
Blusius Jurgis 116
Bobelis K. 417
Bobelis Kazys 415
Bobrovas K. 297
Bočiulytė A. 227, 269
Boguševič Kamilija 923
Boguševičiai 162, 923
Boguševičius 152
Boliauskas Žilvinas 545
Bona, karalienė 115
Borchertas V. 1433
Borkovskis Albinas 186
Borodzičius 123
Bortkievičius Antanas Vaclovas 161
Boruta Jonas 1215
Brangulis A. 36
Braškaitė Angelė 1220
Braškaitė Antanina 607
Bratkauskas Bronius 453, 455
Braudė H. 289, 1098
Brazauskas A. 1489
Brazauskas Algirdas 499, 1479
Brazauskas Gintaris 1027
Brazauskas J. 228
Brazauskienė Aldona 1260
Brazauskienė O. 1116
Bražėnas 802

Brechtas Bertoldas 1403
Brėmas A. 182
Brinka 754
Brinka Adolfas 742, 744, 754
Brinka Alf. 1191
Brinka Alfonsas 754
Brinka J. 1187
Brinka Juozapas 1184, 1186
Brinkaitė Anelė 754
Brinkaitė Nijolė 975
Brinkaitė Veronika 754
Brinkaitė-Strolienė 794
Brinka-Poniatovskis Alfonsas 753
Brinkos 754
Brižinskas 463
Bručas Pranas 276
Brunnov Simonas 204
Brunnov Stanislovas 204
Brunofienė 121–123
Brunonas 804
Brunova 202, 203
Brunova Bogumila 165, 204
Brunova Marija 927
Brunovai 152, 186
Brunovai (Brunnov) 165
Brunovas 200
Brunovas Baronas Simonas 844
Brunovas Jonas Mikalojus 927
Brunovas S. 198, 835
Brunovas Simonas 166, 177, 927,
931
Brunovas Stanislovas 165, 166, 927
Bružas Antanas 212
Brženskaja Apolonija 187
Bržozovskis Zigmas 928
Bubinai 249
Bubinaitė Marijona 642
Bubinaitė-Miknienė Stasė 252
Bubinas Alfonsas 252, 625, 637,
638, 640
Bubinas Antanas 638
Bubinas Povilas 247, 250, 252, 632,
638
Bubinienė 401
Bubinienė Inga 630
Bubnys A. 22, 298
Bubnys Arūnas 4, 6, 14, 297, 1497
Bubnys Vytautas 1479
Bucevičienė Stasė 1022
Bučas B. 280
Bučas Bernardas 343, 1085, 1091,
1165, 1166
Bučelienė (Skorkaitė) V. 1233
Bučinskienė Jūratė 628, 637
Būčys 417
Būčys Pranciškus 607
Bučiūnai 329
Bučiūnas 653
Bučiūnas Vincas 840
Budavičienė A. O. 1227
Budavičius M. 1242
Budienė Kotryna 116
Budreika 341, 721
Budreika Kazimieras 786
Budreikaitė Julė 341
Budreikaitė Lina 5–7, 9, 13–15, 17,
22, 106, 254, 318, 383, 556, 558, 999,
1001, 1497
Budreikienė Bronė 426
Budreikytė Laima 786
Budreikytė Regina 786

Lietuvos valsčiai

Budreikos 786
Budrevičienė Jadvyga 922
Budrevičius 721, 739
Budrevičius Jonas 243
Budrevičius (Budreika) Jonas 730
Budrevičius Julius 923
Budrevičius Juozas 732, 923
Budrevičius Petras 923
Budrevičius Romanas 923
Budrevičiūtė Katrė 923
Budrevičiūtė Michalina 923
Budrevičiūtė-Zaleska Michalina 923
Budrevičiūtė Ona 724
Budrevičiūtė Stasė 739
Budrys Antanas 302
Budrys Kazimieras 353
Budrytė Angelė 783
Budrytė M. 1021
Būga 1279
Būga K. 114, 472, 474, 476, 1284
Būga Kazimieras 114, 1440
Būga Mindaugas 496, 1102
Buivydaitė Bronė 268
Bujokas A. 367
Bujokas Alfonsas 960
Bukauskas 482
Bukauskas Jonas 817
Bulakaite 1495
Buliauskaitė Genė 1468
Buliauskaitė Ona 640
Buliauskaitė Raimonda 710
Buliauskaitė Valė 974
Buliauskas 337
Buliauskas Adolfas 349, 353
Buliauskas Albinas 974
Buliauskas Aleksas 349
Buliauskas Juozas 348, 352
Buliauskas Stasys 1041
Buliauskienė 430
Buliauskienė Agota 640
Buliauskienė Danutė 1508
Buliauskienė Liudvika 1041
Bulota Andrius 199
Bulotas J. 69
Bulotas Juozas 68
Burauskaitė B. 299
Burbulis Vacys 680
Burda Algimantas 498
Bureika Adolfas 370
Burgardas Levas 186
Burkus J. 346, 350, 352
Burokaitė Jūratė 1199
Burokienė Zofija 1485
Bušackis 452
Butautas Jonas 1152
Butavičienė Salomėja 592
Butavičius Bronius 579
Butavičiūtė S. 1475
Butė Antanas 778
Butė Juozas 773, 778
Butėnaitė Genovaitė 974
Butėnaitė Janina Gražina 975
Butėnas J. 589
Butėnas Jonas 589
Būtėnai 715
Būtėnas 715, 1279
Būtėnas J. 1013, 1020
Būtėnas P. 1284
Butytė Veronika 778
Butkevič Petras 204
Butkevičienė 899
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Butkevičius 914
Butkevičius Albertas 899
Butkevičius I. 132, 141, 143, 144
Butkevičius Ipolitas 132
Butkevičius J. 899
Butkevičius Petras 161
Butkieviczius Mecislavas 240
Butkis 1166
Butkys 1155
Butkys J. 1154, 1169, 1170
Butkys Jonas 1092, 1168
Butkutė Genė 981
Butkutė Karolina 710
Butrimavičienė (Čichanavičiūtė) P.
1241
Butvilaitė Rasa 4
Buzas Arūnas 1486, 1507
Bžeckis B. 300, 304
Bžėskytė Ona 347

C
Cemnolomskaja Marija 204
Cemnolonskas 348
Cemnolonskij Florijonas 204
Cemnolonskij Leonardas 204
Cemnolonskis Kazys 972
Chirv Laima 1064
Chirv V. 112, 569, 1448
Chirv Valdas 5, 11, 13, 19, 107,
111, 418, 433, 455, 467, 506, 542,
543, 545, 567, 569, 608, 706, 998,
1026, 1046, 1062, 1447, 1448, 1451,
1497, 1505, 1506
Chodkevičius Aleksandras 118
Chodorovičius Mykolas 181
Chodrinskis Matvejus 157
Christijauskienė I. 965
Chrščionovaitė Kotryna 115
Chruščiovas 1036
Chruščiovas N. 737, 1487
Cybas Benjaminas 1206
Cichovskis Adomas 123, 942
Cidzikas Adolfas 204
Ciechovskis Adomas 189
Cielis Kazys 350
Ciemaškaitė-Dzimidienė Irena 458
Cieslia Kazimieras 546
Cigas Aleksas 306
Cigas Antanas 650
Cipė 284
Cyrilė 608
Cirtautas Gasparas 181
Cvirka P. 441

Č
Čakūnas-Parfomčikas Timofėjus
Čaplikas Žilvinas 1056
Čechovas A. 1433
Čechovas Antonas 1403
Čekaitienė Teklė 493
Čekaitis Dominykas 493
Čekanauskas V. 1027
Čekanauskas Vytautas 402
Čekatauskas Marijonas 655
Čekutis Ričardas 196
Čelis Boleslovas 506
Čeniauskaitė Elena 386
Čeniauskaitė Marijona 386
Čeniauskas Antanas 386
Čepaitė Birutė 353

190

Čepaitienė A. 1225
Čepaitis 636
Čeponienė M. 129, 188
Čeponienė Marytė 9, 17, 24, 421,
428, 1020, 1023, 1055, 1064, 1452,
1459, 1497, 1505
Čeponis 343, 653
Čeponis Eugenijus 1505
Čeponis Jonas 373, 375
Čeponytė Vida 653
Čepurna A. 247, 633
Čepurna Antanas 246, 247, 252, 639
Čepurnos 249
Čereška Antanas 592
Černevskij Inokentijus 204
Černevskis 137, 203
Černevskis B. 187
Černevskis Boleslovas 175
Černevskis Boleslovas (Czerniewski
Bolesłow) 175
Černevskis Pranciškus 152
Černevskis Teodoras 176
Černiauskai 119, 383, 389
Černiauskas 122
Černiauskas Antanas 384, 386
Černiauskas Daugirdas 633
Černiauskas Edvardas 384, 386
Černiauskas Titas 1010
Černiauskas Vaižgantas 1130
Černiutė Viltė 1010
Černiūtė-Kraujelienė Angelė 1041
Čerskaitė-Kairiūkštienė Ona 929
Česnavičienė Danutė 1506
Česnavičienė (Kiškytė) Danutė 8,
16, 715, 1497
Četirkin M. 963
Četkauskas Povilas 1193
Čiapas Juozas 834
Čiapienė Danutė 10, 18, 1497
Čybas Benjaminas 1184, 1196
Čichomiraitė Bronė 655, 656
Čichomiraitė Danutė 686
Čichomiraitė-Lukošiūnienė Danutė
656, 686
Čičelienė (Kavoliukaitė) A. 1234
Čičirkienė Marija 1052
Čilinskas Antanas 298
Čindaras 972
Činikai A. ir J. 590
Činikaitė Nastutė 826
Činikas A. 186, 582, 583
Činikas Adomas 581
Činikas Alfonsas 581, 582, 587, 589
Činikas Antanas 157, 195, 581, 588,
590, 591, 843
Činikas Jonas 581, 587, 589, 779
Činikas Juozas 581, 589, 591
Činikas Petras 581
Činikienė A. 582, 583
Činikienė Stasė 592
Čipelis Algis 529
Čipliai 494, 658, 715
Čyplienė 348
Čyplienė Eugenija 565
Čyplienė Ona 7, 15, 561, 565, 1497
Čyplienė (Leleivytė) Ona 565
Čiplienė Zita 518
Čiplys 359, 487
Čiplys A. 1186
Čiplys Adomas 10, 19, 271, 561,
715, 717

Čiplys Antanas 353, 717
Čiplys Bronius 685, 717, 718
Čiplys Daumantas 10, 19, 1497
Čiplys Gintas 1063
Čiplys Gintautas 113
Čiplys Juozas 778
Čiplys Kazimieras 717, 718, 857
Čiplys Kazys 349
Čiplys Kostas 835
Čiplys M. 394
Čiplys Mamertas 974
Čiplys Mykolas 271, 718
Čiplys Petras 689
Čiplys Vincas 262
Čiplys Vladas 353
Čyplis Sigitas 113, 565, 1064
Čyplys Eugenijus 562, 565
Čyplys Saulius 565
Čiplytė Ksavera 975
Čiplytė Ona 349, 915
Čiplytė Viga Joana 290
Čiudaras V. 1423
Čiurienė A. 263
Čiurienė Aldona 452
Čiurlionis Jonas 1195
Čiurlionis M. K. 878, 884, 1032,
1127, 1195, 1434
Čiūtros 548
Čiževskis Motiejus 153

D
Dabkaitis (Dobkovič) Mikalojus 115
Dabkaitis Stanys 115
Dačinskas Gediminas 1056
Dailėdėnas S. 834
Dailidėnaitė Bronė 353
Dailidėnas Antanas 353
Dailidėnas Bronius 354
Dailidėnas Stepas 836, 843
Dailidėnas Steponas 836
Dakinevičienė Albina 984
Dalevskis K. 819
Damalakaitė D. 918
Damalakaitė E. 965, 1013
Damalakaitė Eleonora 1020
Damaševičius Jurgis 1056
Dambrauskas 487
Dambrauskas-Jakštas A. 182
Dambrauskienė Rima 868
Danauskas Jonas 276
Dangveckas Kęstutis 540, 1064
Dangveckas Rapolas 1063
Dangveckienė Žaneta 421, 1048,
1063, 1506
Danilčevas 365
Danilevičius Kostas 692
Daniūnaitė Agnietė 146
Daniūnaitė Cecilija 581
Daniūnaitė Marytė 797
Daniūnaitė Uršulė 827
Daniūnas 159
Daniūnas Adomas 157
Daniūnas Jonas 299
Daniūnas Mykolas 354, 1165, 1181
Daniūnas P. 181
Daniūnas Povilas 155
Daniūnas Rapolas 581
Daniūnas Vincas 795
Daniūnienė 349
Daniūnienė Genovaitė 507
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Dapkus Juozapas 974
Dargužienė 336, 659
Dargužis 339
Dargužis Alfonsas 975
Dargužis Algimantas 725
Dargužis Antanas 354
Dargužis Jonas 301, 352, 826
Dargužis Kazys 831
Dargužis Petras 548, 822, 831
Dargužis Stasys 831
Dargužytė Antanina 338
Dargužytė Genė 725
Dargužytė Onutė 400
Dargužytė Valerija 725
Darius S. 531
Darius Steponas 787, 912
Dariūtė-Maštarienė N. 787
Dariūtė-Maštarienė N. S. 801, 1166,
1454
Darulis Egidijus 1166, 1454
Darvinas 602
Daubarienė Lina 1046
Daučiūnas 348
Daučiūnas Algimantas 654
Daučiūnas Antanas 354
Daučiūnas Edvardas 354
Daučiūnas Edvardas Rimantas 357
Daučiūnas Jurgis 653, 654
Daučiūnas Romualdas 654
Dauderytė Antanina 760
Daugėla 630
Daugėla Rolandas 1064
Daugėla V. 75
Daugirdas Juozas 546
Daugvilaitė-Čeponienė Marytė 1022
Daujotytė Viktorija 856
Daukša 121, 138, 202, 203
Daukša Steponas 124
Daukšos 122, 169
Daunienė 748
Daunys S. 1225, 1234
Daunoras 1408
Daunoras Antanas 960
Dautartas J. 1433
Dautartas Julius 1403
Dechteriovas Ivanas 157
Dėdelė F. 334, 341, 345
Dėdelė P. 338
Degutienė Irena 1443
Deičiai 284
Deštrungas V. 818
Deveikienė Pranė 704
Deveikis 333
Deveikis Petras 704
Deveikis S. 162
Deveikytė-Žižiūnienė Danguolė 704
Deveikytė Marija Vanda 974
Didžiulis Antanas 259
Diglienė Ona 1507
Dyglienė Vilija 454
Digrys Kazys 828
Dijokas Alfonsas 914
Dijokas Valentas 914
Dijokienė Bronė 914, 915
Dikčiuvienė V. 965
Dikšaitis Darius 1056
Dilys Petras 1057
Diliūlienė Liucija 1005
Dilka V. 171, 631
Dilka Vincas 926
Dilkas Jurgis 778

Dilkas Vincas 923
Dirsė Dalius 1025, 1064, 1449
Dirsė Juozas 975
Dluskis Boleslovas 175
Dobkevičius K. 1176, 1224
Dobrickis Matisas 116
Dobroliubovas 602
Dočkus 898, 918
Domeika 121, 935
Dominas-Bangaitis Kazys 271
Dorochovas 361
Dovydaitis 1192
Dovydaitis Pacas 116
Dovydaitis R. 394, 965, 1187, 1191
Dovydaitis Romualdas 270
Dovydaitis (Dovydėnas) Romualdas
1192
Dovydaitis Romualdas-Dovydėnas 10
Dovydaitis-Dovydėnas R. 1191
Dovydaitis-Dovydėnas Romualdas
960, 1184, 1187
Dovidaitytė Onutė 665
Dovydėnaitė Danutė 1188
Dovydėnaitė-Einikienė Danutė
1188, 1261
Dovydėnas 332
Dovydėnas Liudas 394, 1187, 955
Dovydėnas Romualdas 18, 332,
340, 949, 964, 1188–1190
Dragunavičius K. 821
Dragužis-Kareivis Antanas 371
Dranseika Algis 113
Drąsučiai 654
Drąsutienė 1230
Drąsutienė Kazimiera 655
Drąsutienė Pranė 778
Drąsutienė Stefanija 655
Drąsutis 390, 648
Drąsutis Antanas 354, 557, 646,
650, 652, 654, 655
Drąsutis K. 652
Drąsutis Karolis 999, 1230
Drąsutis Kazimieras 354, 650, 655,
799
Drąsutis Kazys 396, 646, 648–650,
654, 655
Drąsutis Motiejus 557
Drąsutis Petras 654
Drąsutis Povilas 654, 655
Drąsutis Simonas 152
Drąsutis Vladas 354, 650, 652, 655
Drąsutis Vladas-Vytenis 366, 371
Drąsutytė-Juškienė 943
Drąsutytė Adelė 786
Drąsutytė Emilė 648
Drąsutytė Emilija 655
Drąsutytė Gražina 655
Drąsutytė Kastutė 1230
Drąsutytė Kotryna 1230
Drąsutytė Liucija 655
Drąsutytė Marytė 648
Drąsutytė O. 227
Dreimanis A. 42
Drevinskas Albinas 973, 974
Drevinskas Rūtenis 1402
Driskius B. 521
Driskius K. 514, 637, 640, 774, 777,
816, 828, 846, 847
Driskius Klaudijus 251, 460, 468,
469, 485, 513, 620, 634, 772, 815,
863, 903, 984, 1421, 1449, 1518

Lietuvos valsčiai

Driskiuvienė Ž. 1225
Driskiuvienė Živilė 4, 23
Drumžlys P. 129, 334, 335, 338,
342, 345, 346, 350, 352
Druščicas V. B. 29
Dubikaltienė Aira 4, 12, 20, 1509,
1521
Dubnikas 342
Dubnikas J. 129, 183, 334, 335, 340,
342, 344–347, 350–352
Dubnikas P. 352
Dubninkas J. 338
Dubrovskytė Indrė 545
Dubulis Romas 320, 321
Duda Algis 888
Duda Jonas 888
Duda Povilas 888, 893
Duda Vytautas 888
Dudienė Ona 888, 893
Dūda Vincas 832
Dūdienė 1003
Dūdienė Gitana 1012
Dūdos 1003
Dugnas 1194
Dugnas Dominykas 1193
Dugnas J. 1191, 1193–1195, 1197,
1199
Dugnas Juozas 740, 1184, 1193, 1195
Dulaitienė-Glemžaitė E. 1233
Dulksnys Kazimieras 1451
Dumbrickiai 576, 577
Dumbrickis Kazys 576
Dumbrienė Vigyta 1045
Dumbruckiai 573
Dundulienė P. 1234
Dundulis B. 848
Dvaranauskaitė J. 1220
Dvaranauskaitė Judita 607, 1218
Dvareckas 631
Dvareckienė B. 367
Dzvonkovaitė-Jagminienė G. 1007
Dzvonkovaitė (Jagminienė) Genovaitė
1006
Džonsonas B. 1433

E
Eidintas A. 1488
Eidrigevič Karlas 204
Eidrigevičiai 74
Eidrigevičienė 186
Eidrigevičienė Matilda 427
Eidrigevičius 186
Eidukas Stasys 836
Eigminienė N. 289
Eimutis 1213
Einikienė (Dovydėnaitė) Danutė 982
Einoris 332, 1192
Eitminavičienė Julija 376
Eitminavičienė Stasė 381, 652
Eitminavičius 366, 488
Eitminavičius Boguslavas 376
Eitminavičius Jeronimas 652
Eitminavičius Julijonas 376
Eitminavičius Juozas 376
Eitminavičius Mečislovas 379
Eitminavičius Miglius 652
Eitminavičius Miglovaras 378–380,
974
Eitminavičius S. 372, 375, 377,
379–381
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Eitminavičius Stasys 359, 372–374,
650, 652, 771
Eitminavičius Stasys-Rupūžėnas 14
Eitminavičius Steponas 376
Eitminavičius-Rupūžėnas S. 379
Eitminavičius-Rupūžėnas Stasys 6,
371, 372, 376, 381
Eitmninavičienė Stasė 378
Eitminavičiūtė Edita 379
Eitminavičiūtė Irena 6, 14, 376, 1497
Eitmonavičius Kazys 354
Elisonas 1407
Elisonas J. 299
Elisonas Jurgis 259, 880
Erimavičius 487, 492
Eringytė Bronė 974
Eringytė Genovaitė 975
Etminančius-Rupūžėnas S. 372

F
Faitelevičius Saliamonas 118
Falevičiūtė Marija 631
Fijałek J. 114
Finkelšteinas Eitanas 1171
Firkovičius R. 1078
Flamarionas K. 182
Folkmanai 651
Folkmanas Antanas 651

G
Gabartaitė Adelė 790
Gabolienė (Ilekytė) Bronė 1283
Gabrėnienė B. 389
Gabrys Bronius 894
Gabulai 573
Gabulaitė E. 129, 130, 139, 140,
147, 151, 152, 155, 159, 162–165,
169, 175, 176, 179, 180, 182–184,
186, 188, 189, 191, 195–197, 201,
204, 275, 290, 394, 689, 732, 924,
925, 930, 931, 998, 1176, 1186, 1199
Gabulaitė Elena 7, 10, 15, 18, 128,
129, 181, 269, 415, 471, 503, 569,
688, 1024, 1463, 1497
Gabulas 475, 490
Gabulas A. 255
Gabulas Augustinas 157
Gabulas Kazimieras 254, 278
Gaidamavičius 296
Gaidamavičius J. 427, 452
Gaidamavičius Jonas 175, 427, 1204
Gaidamavičiūtė 949
Gaidamavičiūtė-Zastarskienė 943
Gaidamavičiūtė-Zastarskienė
Antanina 960
Gaidaras A. P. 1021
Gaigalaitė A. 132, 168, 198, 199
Gaigalaitė Aldona 132
Gaigalas A. 42, 43
Gailevičius Vytautas 1056
Gailiūnaitė Teresė 975
Gailiūnas A. 965
Gailius R. 27
Gailiušytė Marytė 1423
Gaižutis Algirdas 4
Galaunė P. 1157
Galgatavičienė Aleksandra 1006,
1007
Galgatavičius G. 104
Galgatavičius Gediminas 103

Galiauskaitė-Tamoliūnienė Marytė
635
Galiauskas 613
Galiauskas Mykolas 147
Galiauskienė 617
Galiauskienė Aniceta 1266, 1268
Galiauskienė B. 1011
Galinas A. 1433
Galinauskaitė Rasuolė 974
Galinauskas Teodoras 489, 974
Galinevičiai 535, 573, 575
Galinevičienė Elytė 1507
Galinevičienė Valė 575
Galinevičius Eugenijus 575
Galinevičius Petras 506, 575
Galinevičius Stasys 742
Galinevičiūtė Daina 575
Galinevičiūtė Jolanta 575
Galvydis 342, 344
Galvydis S. 340, 341, 1168
Galvydis Steponas 339, 343, 344,
1204
Gambris 473, 474
Gambrovičius 472
Gančiauskienė 1004
Ganusauskienė Eglė 8, 16, 880, 885
Ganzevičius Piotras 536
Garbaravičiūtė-Olšauskienė
Konstancija 960
Garbenis 182
Garšva 1279
Garšva K. 22, 1284
Garšva Kazimieras 10, 18, 1275,
1497
Garuckai 715, 717
Garuckaitė A. 1475
Garuckaitė Antanina 1042
Garuckaitė Apolonija 693
Garuckaitė Daiva 911
Garuckaitė E. 1475
Garuckaitė Emilija 718
Garuckaitė-Vaikutienė Emilija 453
Garuckaitė Genovaitė 718
Garuckaitė Gražina 904, 907
Garuckaitė (Navalinskienė) G. 907
Garuckaitė (Navalinskienė) Gražina
431
Garuckaitė-Navalinskienė Gražina
746
Garuckaitė (Kenstavičienė) Pranė
432
Garuckaitė Vaiva 960
Garuckas Andrius 778
Garuckas Donatas 432
Garuckas J. 432, 905
Garuckas Jonas 692, 715, 718
Garuckas Juozas 307, 308, 354,
430–432, 650, 799, 903, 904, 1042
Garuckas K. 335, 344, 346, 1176
Garuckas Karolis 333, 558, 1167,
1171, 1172
Garuckas Kazys 306
Garuckas Petras 354, 359, 1042
Garuckas Rapolas 354
Garuckas Rimantas 432, 433, 904
Garuckas Rimas 1260
Garuckas Vincas 354, 650, 799
Garuckas Vladas 718
Garuckienė Anastazija 718
Garuckienė Kotryna 694
Garuckienė (Baltrūnaitė) M. 905

Garuckienė (Baltrūnaitė) Michalina
308, 903, 904, 911
Garuckienė Mikasė Michalina 307
Garuckienė Rozalija 319, 320
Gasiūnas Jonas Mykolas 960
Gaška Alfonsas 219, 220, 308, 905
Gaška Benediktas 823, 836, 844
Gaška Povilas 220
Gaškaitė D. 314
Gaškaitė Danutė 5, 6, 13, 14, 24,
217, 307, 308, 905, 1497
Gaškaitė-Žemaitienė N. 369
Gaškaitė Nijolė 219
Gaškaitė (Žemaitienė) Nijolė 905
Gaškaitė-Žemaitienė Nijolė 219, 220
Gaškienė (Baltrūnaitė) Anastazija
308, 905
Gaškienė Kotryna 581
Gataveckai 855
Gataveckas Kazimieras 855
Gataveckas Petras Povilas 361,
362, 386
Gaučas Jonas 506
Gauša Alfonsas 626
Gaušas Mykolas 506
Gavėnas J.-Daleckas-Štormas 364
Gavėnas Juozas-Daleckas 363
Gavėnas Juozas-Daleckas-Štormas
363
Gavėnas Juozas-Štormas 370
Geceliai 624
Gecelis 624
Gedeika Petras 1184, 1198
Geduška Andrejus 120, 123
Geduška Kazimieras 123
Geduška Stanislovas 123
Gedutienė Danguolė 8, 16, 755,
1497
Gedvila 337
Gedvila A. 336
Gedvila Antanas 277
Gedvilaitė Aldona 391
Gedvilas M. 1487
Gegneris 914
Gėgžna Algirdas 981
Gėgžna Jokūbas 828
Gėgžna Jonas 828, 842
Gėgžna Juozas 823, 824, 827, 828,
841
Gėgžna Jurgis 821, 823, 824, 828
Gėgžna Vincas 823
Gėgžnaitė-Kuodienė Julija 960
Gėgžnaitė Pranė 835
Geištoras J. 175, 935
Geištoras Jokūbas 129
Gelažius Jonas 708
Gelgaudas A. 166, 174
Gelūnai 493
Gelūnas 493
Gendrėnas J. 333
Genys 1165
Genys J. 108, 185, 195, 197, 1156,
1185
Genys Juozapas 195, 1158, 1202
Genius Juozas 125
Gentvilas 390
Genulevičius 329
Genzelis B. 1489
Genzelis Bronislovas 1479
Gercovskis R. 1433
Gerdvila Edvinas 1010
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Germanas Kazys 288, 1097
Gerulaitis Virginijus 4
Gerulis Pranas 943, 949, 950, 954,
960, 1185
Gewecke Hansas 304
Giedraitienė 724, 1407
Giedraitienė Alfa 741
Giedraitis 115
Giedraitis A. 766
Giedraitis Alfonsas 441, 443, 447,
479, 724, 1414, 1415
Giedraitis Antanas 763, 764, 766
Giedraitis Arvydas 764
Giedraitis G. 448
Giedraitis Gytis 447
Giedraitis Rimas 764
Giedraitis Stasys 354, 358
Giedraitytė Laima 763
Giedraitytė-Paliliūnienė Laima 763
Giedraitytė Laimutė 764
Gylienė 347
Gilys 452
Gylys Povilas 1479
Gimžauskas K. 1489
Ginaitas 829
Ginaitis Juozas 836
Gindrėnaitė Valda 1006
Gineiko Pranas 204
Giniočiai 912
Giniotas 349, 359
Giniotas Pranas 306, 354
Giniotienė 349
Gintautas Vladas 354
Gintneris A. 294
Ginvilonis Mikalojus 115
Ginvilonis Pranas 115
Girdenis 1279
Girdenis A. 1284
Girdzijauskienė Violeta 1216
Girėnas S. 531
Girėnas Stasys 912
Girijotas 636
Girininkienė Vida 4, 1518
Girzonaitė Basė 284
Gizevijus E. 1234
Glebauskai 574, 577, 608, 1222
Glebauskaitė Antanina 601, 788,
1217
Glebauskas Antanas 342
Glebauskas Jonas 336
Glinskas Stasys 336
Glinskis Antanas 345
Glodenienė L. 939
Goberienė Birutė 250
Gocentas Vytautas 1518
Gofman Leopoldas 204
Gofmanas 204
Gogolis N. 1434
Gojsie 931
Gološčiapovas 224
Gombrevičius 123
Gombrovičiai 74, 119, 162, 924,
1158, 1164
Gombrovičius 121, 122, 135, 137,
138, 202, 203, 503, 925
Gombrovičius A. 175, 186
Gombrovičius Anupras 162, 175
Gombrovičius Anupras
(Gombrowizc Onufry) 154
Gombrovičius Onufrijus 924
Gombrovičius Vitoldas 162

Gomola A. 193
Gorbačiovas M. 405
Grabauskas Julius 109
Grabauskas Saulius 975
Graičiūnai 1424
Graičiūnas Eimantas 1412
Graičiūnas J. 749
Graičiūnas Jonas 11, 19, 22, 1025,
1073, 1412, 1421, 1424, 1462, 1497
Graičiūnienė 1073
Graičiūnienė K. 749, 965, 970
Graičiūnienė Kamilė 1412, 1421,
1424
Graišys Jonas 613
Graišys Petras 613
Grajauskas Jonas 1196
Grakauskai 1063
Grakauskaitė Dalia 809, 960
Grakauskaitė Laima 809
Grakauskaitė Nastutė 809
Grakauskas Antanas 809
Grakauskas Jonas 809
Grakauskas Juozas 809
Grakauskas Jurgis 809
Grakauskas Kazimieras 809, 810
Grakauskas Martynas 809, 810
Grakauskas Petras 354, 809
Grakauskas Valentas 113
Grakauskas Vidas 1506
Grakauskienė 724
Grakauskienė J. 1011
Grakauskienė Jolanta 1009, 1506
Grakauskienė Rozalija 809
Grakauskienė Valerija 809, 810
Grakauskienė Vilija 1267
Granickaja Antonina 204
Graužinytė-Venckūnienė Aldona
Jadvyga 352
Gražys J. 1179
Gražys Juozapas 351, 1166, 1171
Gražytė Julija 257
Gražiūnas A. 297, 298
Gražulis Petras 415
Grybauskaitė Dalia 1518
Grybauskas P. 1020
Gribėnienė (Gavėnaitė) A. 364
Gribėnienė (Gavėnaitė) Angelė 363
Gricius A. 633
Gricius Albinas 954
Gričiūnas Adomas 155
Grigaitis 299
Grigaitis Petras 828
Grigalevskis Jeronimas 1126
Grigaliauskas Simonas 178
Grigalinskis Jeronimas Simonas
1126
Grigaliūnaitė Giedrė 992
Grigaliūnaitė Liongina 808, 813
Grigaliūnaitė-Kraujelienė Liongina
811
Grigaliūnaitė Vita 811
Grigaliūnas Aurelijus 992
Grigaliūnas B. 263
Grigaliūnas Bronius 807, 810, 811,
813
Grigaliūnas Jonas 859
Grigaliūnas Mykolas 806, 807, 810,
811, 813, 831
Grigaliūnas Stanislovas 1173
Grigaliūnas V. 970
Grigaliūnas Viktoras 969

Lietuvos valsčiai

Grigaliūnas Vytautas 987
Grigaliūnas Vitoldas 990–992, 1423
Grigaliūnienė E. 1006
Grigaliūnienė Elvyra 992,
1005–1007
Grigaliūnienė Salomėja 806, 807,
813
Grigalius XIII, popiežius 1200
Grigas Aleksas 650
Grigas Jonas 828, 1188
Grigas Romualdas 4, 1518
Grigas Stasys 778
Grigonis 1407
Grigonytė Uršulė 886
Grigorjevičius Jonas 117
Grikšaitė Laima 1032
Grimai 573
Grinaveckienė E. 130, 191
Grinaveckienė Elena 130
Grincaitė 453
Grincaitė Raimonda 466
Grincevičienė 1033
Grincevičius Bronius 301, 833,
834, 836
Grincevičius Justinas 820
Grincevičius Silvestras 836
Grincevičiūtė Beatričė 9, 17, 1033,
1034
Grinis Jonis 686
Grinys Kazys 351
Griniūnas 471
Griniūnas Paulius (Gryniunas) 471
Griniūnienė Elžbieta (Gryniunienė
Elizabeth) 471
Grinius Alvydas 686
Grinius J. 1193
Grinius Jurgis 354, 581, 646
Grinius K. 1488
Grinius Marijonas 390
Grinius Mykolas 354
Griniutė Gerda 686
Griniutė Silva 686
Grinkienė A. 970
Grinkus Jonas 336, 351
Grinkus Vytautas 486
Griškaitė Laima 1030
Griškevičius P. 104
Griškovecas Jevgenijus 1403
Gritėnai 715
Gritėnaitė 653
Gritėnaitė Birutė 10, 18, 1071, 1072,
1188, 1411
Gritėnaitė-Mikėnienė Birutė 717,
1071, 1412
Gritėnaitė D. 1238
Gritėnaitė-Račiūnienė Danutė 1505
Gritėnaitė Elena 654
Gritėnaitė Genė 348
Gritėnaitė Nomeda 960
Gritėnaitė Pranciška 654
Gritėnaitė Pranė 1230
Gritėnaitė Vilma 960
Gritėnas 715
Gritėnas A. 1052
Gritenas Algis 1044
Gritėnas Jonas 1230
Gritėnas Petras 1230
Gritėnas Rapolas 713
Gritėnienė Marijona 1243
Grižas J. 965
Grockis Vilius 1032
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Grothusas Kazimieras 927
Grubelis J. 1196
Grubys M. 181
Grubys Mykolas 155, 1167, 1171
Grubytė Verikunda 90
Grucė J. 367
Grucė Jonas 109, 110, 405, 406,
410, 1072
Gruodis J. 842
Gruodis Juozas 717, 1440
Gružauskas A. 346, 347
Gružauskas Antanas 345, 351
Gubanovas 388
Gūbrys A. 54
Gucevičiūtė R. 130, 1225, 1226, 1235
Gucevičiūtė Regina 130, 1226
Gučas R. 1196, 1199
Gudaitė Ona 1007
Gudaitė (Vyšniauskienė) Ona 1006
Gudas 668
Gudas Bronius 786
Gudavičius Edvardas 880
Gudelis P. 245
Gudelys-Čyplys 336
Gugis K. 787
Guigienė 424, 425
Gukovskis K. 135, 139, 150, 154,
173, 940
Gukovskis Konstantinas 139
Gukovskis V. 73
Gumbin Peter (Gumbinas Petras)
501
Gumbinaitė Aldona 889
Gumbinaitė Elvyra 889
Gumbinaitė Ksavera 889
Gumbinaitė Marytė 889
Gumbinaitė Valerija 889
Gumbinas Julius 889, 893, 894
Gumbinienė Marijona 889, 893
Gurklytė R. 1199
Gurskienė 349
Gurskis 475
Gustas Adomas 827, 842
Gustas Antanas 842
Gustas Stasys 823
Gustas V. 454
Gustas Vaidotas Kazys 974
Gustas Vytautas 453, 458
Gutauskaitė Deimantė 710
Gutauskas 348
Gutauskas Kazimieras 955, 1204
Gutauskas Kazys 334, 344
Gutauskas Simas 1130
Gutauskas Valentas 113
Gutauskas Valentinas 442
Gutauskienė 343
Gutauskienė Marija 1204
Guzevičiūtė R. 147, 170
Gužauskienė Teresė 4
Gvergždienė Audra 1267
Gvergždys A. 582, 583, 598, 599
Gverždys Albinas 1260
Gvergždys Algis 1260
Gvergždys Antanas 581, 588, 590,
592, 779
Gvergždys Dainius 871, 872, 873
Gvergždys J. 22, 92
Gvergždys Julius 7, 15, 578, 1497,
1506
Gvergždys Juozapas 336, 581
Gvergždys Kazimieras 354

Gvergždys Kazys 358
Gvergždys Kazys-Klajūnas
Gvergždytė Leonora 581
Gvergždžiai 1003
Gvezdys Povilas 301

358

H
Hanevičiai 118
Hejningaitė 122
Hekmanas Antanas 823
Hemingvėjus Ernestas 1069, 1200
Hitleris 283
Hobanas 1219

I, Y
Ibrahimbekovas R. 1433
Ibsenas H. 1433
Iešmantas G. 708, 709
Iešmantas Gintautas 707, 708
Ignatavičienė I. 73
Ignatavičius Juozas 280
Ignatavičiūtė Irena 1006
Yla Stasys 1222
Ilčiukienė Bronė 1507
Ilekienė 755
Ilekienė A. 970
Ilekienė Genė 1507
Ilekis 332, 916
Ilekis Petras 103
Ilekys V. 343
Ilekytė 982
Ilevičius Česlovas 1507
Ilinskas Vincas 343
Iljinskis Ivanas 157
Imbrasas Anicetas 367, 410, 953
Imbrasienė-Kišūnaitė B. 1225
Indikonis Valerijonas 1196
Indrašienė 1035
Indrašius Antanas 1467
Indrašius Giedrius 1453
Indrašius Vytautas 11, 19, 1439,
1497
Indriūnas Juozas 1426
Isiūnas Tomas 548
Isokas G. 662, 1176
Itomlenskis Vladimiras 189
Ivanauskas Antanas-Vakarietis 388
Ivanauskas Kazimieras 254
Ivanova 809
Ivaškevičius 120
Ivaškevičius F. 120
Ivaškevičius Felicijonas 119
Ivaškevičius Savatijus 185
Ivickis 123
Yčas 1407
Yčas Jonas 942

J
Jablonskaitė Ona 547
Jablonskas 463
Jablonskij Petras 204
Jablonskis Aleksandras 1508
Jablonskis Jonas 803, 1408
Jablonskis K. 115
Jablonskis Konstantinas 132
Jackiewicz M. 167, 168
Jackytė M. 965
Jačiauskaitė Anelė 845
Jačiauskaitė Katrė 828, 835, 844
Jačiauskas Kazys 836

Jačinauskas Cezaris 1158, 1160,
1165, 1202
Jagilavičius Stanislovas 178
Jagilnickaja Teresė 205
Jagminaitė-Skrebienė Gertrūda 452
Jagminas 482, 491
Jagminas Jonas 195
Jagminas Teodoras 766, 779
Jagminas V. 1425
Jagminienė Aistė 1507
Jagminienė Anelė 1266
Jagminienė Audronija 1046, 1065,
1066
Jagminienė G. 1009, 1012
Jagminienė R. 1009, 1012
Jagutienė Vilma 637
Jakaitienė 348
Jakaitis 349
Jakaitis Adomas 153
Jakaitis Antanas 153, 337
Jakaitis Anupras 153
Jakaitis Cezaris 954
Jakaitis Girdutis 1056
Jakaitis Jokūbas 153
Jakaitis Jonas 836
Jakaitis Kazimieras 153
Jakaitis Mykolas 240, 259
Jakaitis Stasys 779
Jakaitytė Anastazija 652
Jakaitytė Angelė 960
Jakaitytė Barbora 793
Jakaitytė Nastė 690
Jakas Juozas 301
Jakienė (Zupkaitė) Joana 6, 8, 10,
14, 16, 17, 19, 282, 313, 898, 976,
1497
Jakienė Joana 24
Jakienė-Zupkaitė Joana 1505
Jakovlevas Nikolajus 190
Jakštas 417
Jakštas A. 182
Jakštas-Dambrauskas 603
Jakštas-Dambrauskas A. 181
Jakubčionis Algirdas 4
Jakubonis Antanas 974
Jakubonis Vytas 1445
Jakučiūnas 301, 784, 981, 982
Jakučiūnas D. 286
Jakučiūnas Domininkas 981, 982
Jakučiūnas Stasys 338
Jakučiūnienė Viktorija 783
Jakulis R. 410
Jaloveckaja Julija 161, 205
Jaloveckas Darius 960
Janas 165
Janavičius 549, 769
Janevičius 480, 482–484, 681
Janionienė Gitana 1064
Janionienė Ksavera 562, 1507
Janionienė Salomėja 744
Janionis 326
Janionis Albertas 749, 975
Janionis Albinas 1064
Janionis Antanas 561, 844
Janionis Jonas 830
Janionis Juozapas 975
Janionis K. 589
Janionis Kazys 561, 588, 590, 592,
779, 1474
Janionis Klemensas 917
Janionis M. 835
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Janionis Mykolas 349, 352, 561,
1000
Janionis Motiejus 835
Janionytė A. 1475
Janionytė Elvyra 975
Janionytė Eugenija 749
Janionytė Marijona 341
Janionytė Viktorija 917
Janionytė-Miškinienė Viktorija 1474
Janionytė-Samsonienė Adelė 729
Janionytė-Samsonienė Paulina 917
Jankauskaitė Anelė 884
Jankauskaitė Elzė 715
Jankauskaitė S. 1005
Jankauskaitė Sandra 745
Jankauskaitė Sofija 1004
Jankauskaitė-Samsonienė Sofija 1005
Jankauskas Julijonas 280
Jankauskas T. 27
Jankauskas Titas 495
Jankauskas V. 235, 280
Jankauskienė (Misytė) Emilija 749
Jankauskienė Emilija 745, 1507
Jankauskienė V. 1011
Jankevičienė A. 1078, 1116
Jankevičienė R. 1257
Jankevičius K. 835
Jankevičius Kazys 831, 835
Jankovskis Dominykas 152
Janokas 624
Janoniai 573
Janonis 575
Janonis J. 1022
Jansonaitė Nijolė 916
Jansonas Antanas 916, 1260
Jansonas J. 915
Jansonas Jonas 916
Jansonienė M. 915
Janulaitytė J. 278
Janulaitytė Julija 159
Janulienė Ona 419
Janulis Jonas 352
Janulytė-Balilionienė Emilija 425
Janulytė Marijona 974
Janušas Stanislavas 1092
Janušauskas 425
Januševičius 556
Januška 633
Januška Jurgis 954
Januška Stanislovas 113
Januškaitis Stanislovas 116
Januškevičiai 526
Januškevičienė 271, 976
Januškevičienė Agnietė 528
Januškevičius 366, 878
Januškevičius Eugenijus 527, 528
Januškevičius P. 527
Januškevičius Petras 526, 528, 529,
533, 875
Januškevičiūtė Albina 455
Jaraitė Gustina 1032
Jarašiūnas Alfonsas 844
Jareckienė J. 631
Jarmulka Albinas 397
Jarmulka Alvydas 397
Jarmulka Antanas 397
Jarmulka Kazimieras 547
Jarmulka Marijonas 6, 14, 397,
398, 1498
Jarmulka Mykolas 397
Jarmulka Vladas (Ladzis) 548

Jarmulkaitė 398
Jarmulkaitė Emilija 397
Jarmulkaitė Genovaitė 397
Jarmulkaitė Irena 397
Jarmulkaitė Juzė 753
Jarmulkaitė Kotryna 547
Jarmulkaitė Stasė 397
Jarmulkienė Juozapota 547
Jarmulkienė (Kilijonaitė) Karolina
397
Jarmulkienė Ona 397
Jarošenko Ivanas 185
Jaroševičius A. 276
Jasaitė E. 549
Jasaitė Emilija 549
Jasaitis 299
Jasaitis Stasys 354
Jasaitytė Stasytė 776
Jasas Juozas 548
Jasas Mykolas 337
Jasienė 335
Jasienė Bronė 777, 778
Jasienė V. 1011
Jasikovičius Vilhelmas 295
Jasiukevičius 632
Jasiukovič Vilhelmas 205
Jasiukovičiai 132, 152, 169
Jasiukovičius Kajetonas 163
Jasiukovičius Vilhelmas 163
Jasiukovičius Vincentas 163
Jasiulionis Petras 254
Jasiūnai 675
Jasiūnaitė Marytė 743, 745
Jasiūnaitė Stasė 975
Jasiūnas 349, 746, 967
Jasiūnas Jonas 745, 746, 749
Jasiūnas Kazimieras Raimondas 974
Jasiūnas Petras 823
Jasiūnas Raimondas 745, 743
Jasiūnas Tadas 343, 744, 749
Jasiūnas V. 965
Jasiūnas Vladislavas 681, 682
Jasnauskas Antanas 880
Jasonas Jonas 541
Jasonas V. 250
Jasonas Vaidas 539
Jaškūnas J. 301
Jaškūnas Jurgis 300
Jaškūnas Vladas 331
Jaškūnienė Ona 973
Jaškūnienė V. 631
Jašvilis 819
Jatautaitė Kristina 1056
Jatautas Vytautas Adolfas 975
Jautakis Andrius 1056
Javnis K. 1284
Javoiš Jeronimas 205
Jazbutis Tomas 1427
Jegelevičius A. 1023
Jegelevičius S. 123, 298
Jelevičius (Julevičius?) 300
Jenkė 1208
Jenukai 624
Jenukas 624
Jeseninas Sergejus 1056
Jevsejevas V. 1433
Jodinskaitė Laima 907
Jodinskas Alvydas 975
Jodinskienė Irena 1507
Jogaila, karalius 935
Jogilavičius Stasys 841

Lietuvos valsčiai

Jokubaitis 549
Jokubauskas V. 22, 232, 244
Jokubauskas Vytautas 5, 13, 22,
229, 1494, 1498
Jokūbkienė U. 1236, 1238, 1241
Jokūbonis 794
Jonaitis 332, 337, 950
Jonaitis T. 336
Jonaitytė Alina 975
Jonaitytė Raimonda 974
Jonaitytė Zita Aldona 974
Jonas III 938
Jonas Kazimieras, karalius 118
Jonienė 614
Jonikas V. 1101
Jonušas Petras 4, 23, 569, 1518,
1523, 1560
Jovaišas Stasys 336
Józefowo 923
Jucis J. 270
Jucis Jonas 270
Jucys Jonas 1166
Jučas M. 132, 151, 153, 942
Jučas Mečislovas 132
Judžentis Artūras 4
Juknevičius 370
Juknevičius P. 130–132, 163, 164,
166–169, 172, 227, 269, 922, 923,
925, 926, 928–930, 933, 940
Juknevičius Petras 8, 16, 24, 130,
131, 711, 922, 928, 935, 1498
Jukšta 336, 806
Jukšta Antanas 354, 505
Jukšta Jonas 505
Jukštai 493
Jukštaitė-Marozienė Romutė 505
Jukštienė Anastazija 505
Jukštienė Bogumila 505
Junickis Mykolas 119
Juodakis V. 276
Juodeikienė (Mikėnaitė) Eglė 10,
18, 1498
Juodelis Jonas 344
Juodikaitė-Liesienė 196
Juodikaitė-Liesienė M. 267
Juodikaitė-Liesienė Marija 196, 365,
954, 960, 1185
Juodkazis V. 65
Juodvalkienė Ona 1467
Juospaičiukas 354
Juospaitienė 349
Juospaitis 345, 348, 361
Juospaitis B. 359, 366
Juospaitis-Direktorius B. 371, 372,
375
Juospaitis Bronislovas 24, 359–362,
373, 386
Juospaitis Bronius 358, 371, 379, 387
Juospaitis Bronius-Direktorius 358
Juospaitis-Direktorius Bronius 371
Juospaitis Jonas 354, 650, 799
Juospaitis Motiejus 346
Juospaitis Povilas 354
Juospaitis Vytautas 354
Juotkevičius Kazimieras 354
Juozaitis 349
Juozaitis Kęstutis 495
Juozaitis Petras 351
Juozapaitis Vytautas 870
Juozapaitytė Sigrida 4, 23
Juozapavičius 357
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Juozapavičius G. 41, 49
Juozapavičiūtė Jadvyga 357
Juozapienė 614
Juozėnas Augustinas 999
Juozevičiūtė Vilma 1485
Jurėnas 238
Jūrėnas 821
Jurėnas Petras 518
Jurėnienė P. 1233
Jurevičius Antanas 266
Jurevičius Stasys 823
Jurevičiūtė A. 229
Jurevičiūtė Aušra 229
Jurgaičiai 535
Jurgaitis Robertas 4
Jurgaitytė Iveta 1010
Jurgelevičius Adomas 836
Jurgėla K. 940
Jurginis J. 132, 151
Jurginis Jurgis 132
Jurgis (Georgijus), klebonas 115
Jurgutis Vladas 417
Jurkevičiai 912
Jurkevičius 809
Jurskis 203
Juršėnas Česlovas 422
Juška 344
Juška A. 114, 129, 148, 149, 156,
192, 197, 198, 227, 269, 332, 333,
336, 343, 344, 825, 1167, 1168, 1188,
1192, 1199, 1208
Juška Alfonsas 753
Juška Antanas 6, 14, 22, 114, 125,
129, 148, 156, 192, 267, 269, 331,
334, 341, 342, 344, 350, 372, 561,
753, 943, 945, 1029, 1161, 1166,
1168, 1191, 1204, 1211, 1456, 1460,
1498
Juška Bronius 753
Juška J. 753
Juška Jokūbas 154, 156, 192, 753,
945, 1165, 1181
Juška Jonas 753
Juška Juozas 753
Juška K. 343
Juška Kazimieras 753
Juška Kazys 223
Juška Povilas 424
Juška Vitas 753
Juška Vytas 354
Juška Vytautas 974
Juškaitė Angelė 753
Juškaitė Julija 753
Juškaitė Juzefa 753
Juškėnas A. 631
Juškevičaitė Barbora 1186
Juškevičius 1176, 1186
Juškevičius F. 180, 1176
Juškevičius Felicijonas 180
Juškevičius Jonas 180
Juškienė 983
Juškienė E. 1007
Juškienė Elena 1007
Juškienė Stanislova 1199
Juškievič Feliksas 205
Juškievič Juozapas 205
Juškievičius Donatas 161
Jutis Zigmas 247, 252
Jutkis 284

K
Kaasik Raiko 1449
Kabečius A. 1430
Kacaitė 965
Kacaitė Sara 981
Kačiuškienė 1279
Kačiuškienė G. 1278, 1284
Kadžienė V. 251
Kadžienė Vincė 638
Kadžis Adomas 546
Kadžys Antanas 354
Kadžys Maniukas 548
Kadžytė Kotryna 548
Kairienė Aleksandra 1252
Kairys Jonas 153, 690
Kairytė 645, 659, 660
Kairytė (Mildažienė) Stasė 1252
Kairytė Antanina 765, 779
Kairytė Leokadija 795
Kairytė Veronika 1252
Kairytė Viktorija 795
Kajackas A. 1205
Kalanta Romas 405
Kalesai 664
Kalesaitė-Jasiūnienė 681
Kalibatas V. 1229
Kalinauskas 348
Kalytis R. 970
Kalkis Jonas 1407
Kalmanas I. 1434
Kalmanovičius 285
Kalmanovičius Š. 290
Kalmanovičius Šabtajus 1049
Kalnius P. 132
Kalnius Petras 132
Kalniuvienė 427
Kalupaitė S. 1020
Kaluškevičius B. 611
Kalvaičiai 717, 912
Kalvaitienė 349, 912
Kalvaitis 366, 475, 633
Kalvaitis A. 787
Kalvaitis Adomas 581
Kalvaitis Antanas 578, 599, 1508
Kalvaitis J. 589
Kalvaitis Jonas 306, 354
Kalvaitis Jonas-Pažįstamas 387
Kalvaitis-Pažįstamas Jonas 371
Kalvaitis Juozas 588, 590, 591, 594
Kalvaitis K. A. 787
Kalvaitis Kazimieras 354
Kalvaitis Kazys 367
Kalvaitis Petras 580
Kalvaitis Romas 1518
Kalvaitis S. 251
Kalvaitis Saulius 250, 414, 701,
1170
Kalvaitis Vladas 92, 578, 599, 1508
Kamenskis 936
Kamenskytė Mikalina 936
Kaminskas A. 166, 169
Kaminskas D. 541
Kaminskas Dainius 543, 544
Kanaporis 823
Kancė Povilas 973, 974
Kancė Stanislovas 155
Kancytė Stasė 299
Kandrotas Vytautas 4
Kanesienė Emilija 628
Kantas 348

Kantas Karolis 337
Kantas Marius 717
Kapsukas 280
Karalevičiai 493, 745
Karalevičienė 492, 746
Karalevičius 482, 747
Karalevičius J. 389
Karalevičius Petras 387
Karaliūnas Simas 880
Karalius P. 1413, 1430
Karalius Petras 1426
Karanauskas Stasys 1440
Karandzevičiūtė Salomėja 654
Karaška Adolfas 1183
Karaška Jurgis 294
Karbauskas 841
Karbauskas J. 191
Karbauskas Jonas 179, 827, 841
Karbočius Bronius 353
Karbočius Bronius-Algimantas 585
Karbočius Mykolas-Algimantas 366
Karčiauskas Mykolas 1022
Kardis Jurgis 1166
Kareckaitė 633
Kareckas Rimantas 1199
Kareckas Vidmantas 418
Kareiva Alfonsas 518
Karevičius P. 607, 1165
Karevičius Pranciškus 1179, 1220
Karitonas Algimantas 667
Karitonienė Vlada 670
Karitonis Algimantas 677
Karitonis Edgaras 545
Karitonis Juozas 677
Karitonis Zigmas 670, 676
Karitonytė Marytė 670
Karka 1230, 1243, 1245
Karka G. 1433
Karka Mykolas 882, 1408
Karkauskas 302
Karmazinas 348
Karnišovas Artūras 884
Karosas Juozas 1187
Karpavičienė 625
Karpavičienė Marijona 249
Karpavičius 249, 624
Karpavičius Algirdas 993
Karpavičius Julius 247, 252
Karpavičius Petras 960
Karpavičius Vincas 247, 252, 640
Kartanas Petras 354, 779
Kartingas Dž. 989
Karutis 349, 822, 914
Karutis Gediminas 257
Karutis J. 257, 258, 260
Karutis Jonas 5, 13, 185, 223, 256,
258, 259, 833, 834
Karutis Juozas 328
Karutis Rimgaudas 257
Karutis V. 1013, 1020
Karutytė Sofija 1188
Karvelienė Liuda 419, 1507
Karvelis J. 453
Kasakaitis A. 197
Kasakaitis Antanas 197
Kasakovskienė Teresė 477
Kasakovskis Adomas 477
Kasakovskis Pranciškus 478
Kasarekytė Ona 655
Kasmotis 632
Kasparavičiūtė 981
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Kasperavičius A. 299
Kasperavičius Jurgis 178
Kaspučiai 912
Kasputis Kazys 223, 912
Kasputis Mykolas 912
Kasputis Pranas 912
Kasputytė 226
Kasputytė Antanina 912
Kasputytė Nastutė 912
Kasputytė O. 1189
Kasputytė Ona 912
Kasputytė Petronėlė 912
Kašauskas Stasys 479, 490
Katavičienė Veronika Aldona 975
Katavičius 758
Katelė 753, 754
Katelė Kazimieras 754
Katelės 792
Katelienė 754
Katelienė Marijona 690
Katelytė Bronė 754
Katelytė Emilija 754
Katiliūtė-Lakrima Marija 1435
Katinaitė Angelė 974
Katinaitė Genovaitė 505
Katinaitė Kazimiera 646, 790
Katinaitė-Gerikienė Danutė Janė
505
Katinaitė-Gervelienė Aldona Rožė
505
Katinaitė-Krotkienė 293
Katinaitė-Krotkienė K. 272, 290
Katinaitė-Krotkienė Kazimiera 647
Katinaitė-Krotkienė L. 90
Katinas Aleksandras 505
Katinas Antanas 155
Katinas Bronislovas 505
Katinas Marius 710
Katinienė Stefanija 505
Katkus Donatas 1055
Kaunas A. 90
Kaunas Z. 49
Kauneckas 551
Kauneckas Jonas 1169, 1170, 1451,
1452
Kaupai 535, 608, 754, 766, 1222
Kaupaitė Anastazija 1206
Kaupaitė Antanina 788, 790
Kaupaitė B. 197
Kaupaitė Juzefa 601, 602
Kaupaitė K. 1218, 1219
Kaupaitė Kazimiera 601, 604, 608,
788, 1460
Kaupaitė Kazimiera Marija 1060
Kaupaitė Kotryna 788
Kaupaitė M. K. 1218, 1221–1224
Kaupaitė Marija 1060, 1061
Kaupaitė Marija Kazimiera 9, 17,
606, 609, 1217, 1219, 1222, 1449,
1451
Kaupaitė Marytė 757
Kaupaitė Ona 195, 599
Kaupaitė-Sabonienė Bronė 195
Kaupaitė Vincenta 793, 1206
Kaupas 340
Kaupas A. 602, 603
Kaupas Aleksas 223, 1206
Kaupas Antanas 155, 180, 493, 602,
611, 753, 754, 788, 1206
Kaupas Anupras 601, 608, 1217
Kaupas Bronius 247, 252

Kaupas Jonas 757
Kaupas Julius 603, 604, 611, 788
Kaupas Juozas 1206
Kaupas Kazys 757
Kaupas M. 453
Kaupas Marytė 1206
Kaupas Motiejus 332, 338
Kaupas P. 601
Kaupas Petras 252, 601
Kaupas Povilas 260
Kaupas Pranas 247, 249, 252
Kaupas Stasys 1206
Kaupas V. 582, 583, 954, 1185
Kaupas Viktoras 756, 757, 766
Kaupas Vincas 159, 195, 259, 582,
649, 788, 790
Kaupas Vincentas 581, 1165, 1181
Kaupienė 340, 341, 557, 754
Kaupienė Antanina 608, 756, 757
Kaupienė Barbora 589, 591, 593
Kaupienė Elena 1507
Kaupienė Marijona 493
Kaupienė Marytė 453
Kaupienė O. 965
Kaupienė Saulė 110
Kaupienė Stasė 1044
Kavaliauskaitė Marytė 981
Kavaliauskas V. 228, 796, 801
Kaveckas K. 740
Kaveckas Konradas 489, 1193
Kaveras 819
Kazabuckas Vincas 495
Kazanavičienė A. 1024
Kazilionis A. 1412
Kazlauskai 652
Kazlauskaitė Leokadija 974
Kazlauskaitė Vitalija 652
Kazlauskas Adomas 1163
Kazlauskas Aleksas 652, 653
Kazlauskas Arvydas 652
Kazlauskas J. 1283
Kazlauskas Jonas 882
Kazlauskas P. 1163
Kazlauskas Valdas 652
Kazlauskas Valentas 652
Kazlauskas Virginijus 543, 1046
Kazlauskas Ž. 1432
Kazlauskienė 1003–1005
Kazlauskienė Aldona 1004
Kazlauskienė G. 147
Kazlauskienė Joana 652
Kazlauskienė Teresė 1163
Kazlauskienė Vilhelmina 543
Každailis Arvydas 109, 111, 1518
Kažemėkas 613
Kėblikas Jonas 1195
Keceris Jonas 187
Kecioriai 753
Keciorienė Antanina 891
Keciorienė Apolonija 1506
Kecioris 339, 753
Kecioris Juozas 754
Kecioris-Zupka 829
Keciorytė-Juozėnienė Aldona 891
Keciorytė Antanina 891
Keciorytė-Masiokienė Antanina 891
Keciorius Petras 891
Keleris 348
Kemėšis F. 338
Kemzūrienė Gražina 1508
Kepalas D. 294

Lietuvos valsčiai

Keraigytė-Kraujelienė Liucija 1419
Kerbeilis Dominykas 831
Kerbeilis Petras 831
Kerbeilis Povilas 831
Kerbelienė 831
Kerbelis N. 302, 835
Kerbelis Nikodemas 302, 835, 845
Kerbelis Vincas 831
Kerbelytė Rūta 5, 13, 221, 1498
Keršulis 1209
Keršulis Kazimieras 1209
Keršulis Lionginas 719
Kerulienė 1235
Kerulis Kazimieras 182, 1186
Kerulytė-Kuodienė K. 1227
Ketvirtis Povilas 364
Kiaulėnas Mykolas 299
Kiaunis J. 824
Kiaupa Z. 1278
Kiaupienė J. 1278
Kybartienė Janina 424
Kiela L. 1206
Kiela Liudas 1206
Kiela M. V. 1043
Kiela Marijonas 9, 17, 498, 1042,
1506
Kiela Marijonas Vilius 9, 17, 699,
700, 1042, 1498
Kiela Mindaugas 701
Kiela Simonas 354
Kiela Vilius 1042
Kiela Vladas 441, 626
Kielaitė 1073, 1412, 1424
Kielaitė-Jasienė Bronė 1005
Kielaitė M. 192, 263, 748, 965, 970,
1013, 1408–1412
Kielaitė Malvina 11, 19, 128, 269,
898, 917, 950, 954, 955, 964, 1013,
1174, 1267, 1406, 1408, 1409, 1412,
1413, 1424
Kielaitė Vilma 1043
Kielienė Angelė 8, 16, 413, 691,
692, 699–701, 1043, 1254, 1498,
1506
Kievinai 573
Kievinas 480
Kievinas Alvydas 897
Kievinas Bronius 482
Kieviniai 348
Kievinienė 560
Kievinienė (Ilekytė) Salvina 8, 16,
897, 1498
Kievinienė Salvina 897
Kievinienė Salvinija 810
Kievinos 897
Kinderis I. 848
Kinderis Ignas 227, 845
Kinderis Motiejus 157, 827, 829,
842
Kinderis Petras 835, 836
Kinderis Z. 49
Kinderytė N. 970
Kinderytė Pranutė 831
Kintienė Janina 704, 706
Kirai 757, 760
Kiras 756
Kirdeikiai 548
Kirdeikienė Gailutė 1047
Kirdeikienė Jadvyga 1506
Kirdeikienė Kazimiera 651
Kirdeikienė Salomėja 686
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Kirdeikis 348, 354
Kirdeikis Ambraziejus 656, 686,
687
Kirdeikis Andrius 651
Kirdeikis Antanas 346
Kirdeikis Kazys 651
Kirdeikis Pranas 358
Kirdeikis Vaidas 651
Kirdeikis Zenonas 651, 652
Kirdoniai 1003
Kirdonienė J. 1025
Kirdonis-Nemūra K. 371
Kirdonis Kazimieras 482, 483
Kirdonis Kazys 354
Kirdonis-Nemūra Kazys 371
Kirdonis Pranas 354
Kirdonytė Adelė 974
Kyrienė 348
Kirkliai 613
Kirklienė Angelė 10, 18, 1269,
1498, 1505
Kirklienė (Paliliūnaitė) Angelė 1464
Kirklys Algis 762
Kirklys Antanas 351
Kirklys Kazys 618
Kirsnienė Dalia 1507
Kirsnis 794
Kirsnis Algirdas 795, 799
Kirsnis Antanas 795
Kirsnis Ignas 794
Kirsnis Jonas 795
Kirsnis Petras 795
Kirsnys Algis 1507
Kirsnys Antanas 1506
Kirsnys Ignas 796
Kirsnytė Angelė 795
Kisieliai 334, 548
Kiselienė 804
Kisielienė I. 1011
Kisielis 260
Kisielis Algis 113
Kisielis K. 367
Kisielis Kazimieras 10, 18, 22, 353,
402, 403, 410, 568, 569, 1027, 1092,
1174, 1459
Kisielis Stasys 825
Kisielytė Vanda 1188
Kisielius A. 1011
Kisielius Albertas 354
Kisielius Algis 442
Kisielius Bronius 354
Kisielius Stasys 267
Kisinas I. 460
Kiška Jonas 535
Kiškiai 326, 715
Kiškienė Antanina 718
Kiškienė E. 263
Kiškienė Laima 10, 18, 569, 1046,
1062, 1266, 1268, 1498
Kiškis 398, 399, 715
Kiškis Antanas 843
Kiškis Juozas 717
Kiškis Kostas 802–804
Kiškis M. 717, 965, 1202
Kiškis Mykolas 920
Kiškis Tautvydas 1062
Kiškytė 981
Kiškytė Danutė 974
Kiškytė-Česnavičienė Danutė 716
Kiškytė Marcelė 981
Kiškytė-Sereikienė Marija 1459

Kiškytė Marijona 975
Kiškūnaitė Pranė 891, 895
Kiškūnas Bronius 1480
Kiškūnas Kazimieras 895
Kiškūnas Kazys 851
Kiškūnas Mikalojus 183
Kiškūnienė 1235
Kiškūnienė (Kreivytė) Z. 1238,
1239, 1243, 1244
Kiškūnienė Z. 1244
Kiškūnienė Zita 1238
Kiuberienė Genė 1507
Kiuberis Mataušas 546
Kiuberis Zenonas 1507
Kiuberytė Elvyra 991
Kiuberytė Justina 546
Kiuncelis 1081
Kiuncelis Karlas Fiodorovičius 1080
Kiuraitė 349
Kiuraitė Aušra 693
Kiuraitė Eglė 693
Kiuraitė Elvyra 974
Kiuraitė Laura 693
Kiuraitė Rasa 693
Kiuraitė Vilma 693
Kiuras Aleksas 692
Kiuras Antanas 341
Kiuras Evaldas 693
Kiuras Juozas 692
Kiūras 823
Kiūras I. 300
Kiūras Ipolitas 300
Kiurienė Danutė 692, 693
Kiurienė Emilija 693
Kiurienė Kotryna 591, 592, 692
Kiurienė Liucija 589
Kizerskienė Sigita 1506
Kizienė 563, 1425
Kizis 437
Kizis Algimantas 480
Kizis Algimantas Antanas 7, 15,
495, 497–499, 1498
Kizis Juozas 10, 18
Kizytė-Bartkienė 574
Kiznis Antanas 1165, 1166, 1179,
1181, 1186, 1198
Kiznis D. 227
Klajūnas 357
Klebonas (senelis) 337
Klebonas Antanas 431
Klebonas Jonas 431
Klebonas Juozas 337
Klebonas Vincentas 1167, 1171,
1173
Klebonienė Bronė 430, 431
Klementienė 1235
Klevas 357
Klevėnas Stasys 228
Kliausis 342
Klikūnas Andrius 557
Klikūnas J. 181
Klikūnas Mykolas 254, 1116
Klikūnas V. 1441
Klykūnas Juozas 155
Klimaitis 387, 388
Klimaitis Kazys 387
Klimaitis S. 241
Klimaitis Stasys 201, 227, 241, 260,
824, 825
Klimaitis (Klimavičius) Stasys 267
Klimantauskas Jonas 117

Klimas A. 67
Klimašauskaitė Irena 725
Klimašauskas Jonas 720
Klimašauskienė Marija 1065, 1066
Klimavičius 241
Klimavičius Alfonsas 242
Klimavičius (Klimaitis) Stasys 944
Klimkevičienė Angelė 1204
Klimkevičienė Ona 453
Klimkevičius 1205
Klimkevičius Jonas 453
Klimkevičius L. 453
Klimkevičius Leonas 456, 457
Klimkevičius Vladas 1204
Klimkevičiūtė A. 919
Klimkevičiūtė Silvija 960
Klioris Jonas 361
Kliševičius Maksimas 827
Kliučius J. 1523
Kliučius Jonas 1523
Kliučnikas Juozas 443
Kliukienė A. 965
Klodinskis M. 117
Klodinskis Motiejus 116, 117
Klodinskis Stanislavas 116
Klodtas P. 927
Klodzinskis Motiejus 116
Klovienė Palma 862
Kluoniai 550
Knabikas Aloyzas Pranas 4
Knezys S. 298
Knizikevičienė L. 164
Knizikevičius Petras 780, 1506
Knizikevičius Petras Vytautas 654
Knizikevičius Rimantas 654, 960
Knizikevičius Sigitas 654
Koblencas S. 452
Kochanskytė Virginija 1055
Kociūba Oksana 710
Kogan Semion 975
Koganas Abramas 974
Kolyška B. 819
Kolupaitė S. 1013
Komarovas Vasilijus 157
Kondratas Virmantas 1064, 1402
Kondratienė O. 35, 37, 39
Kondrotaitė 1004
Kondrotaitė Danutė 974
Konenevskis 203
Konevskiai 169
Konstantinas (Ostrogiškis), etmonas
115
Kontrimavičienė Z. 1006
Koplevskiai 175
Korgaudas 827
Korgovd Antonas 205
Korgovdas Antanas 161
Koriznaitė Eleonora 1433, 1434,
1435
Korolenka V. 541, 542
Korsakienė H. 1021
Koršunovas Oskaras 1403
Korzon T. 129, 162, 175
Korzonas Tadeušas (Korzon Tadeusz) 129
Korženevskiai 169
Korženevskij Juozapas 205
Kosakovskiai 127, 132, 163, 546
Kosakovskienė Teresė 162, 179
Kosakovskis 202
Kosakovskis Adomas 162, 179
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Kosakovskis J. 162
Kosakovskis Pranciškus 162, 179
Koscialkovskis J. 175
Kostikaitytė Ona 718
Kostkevičiūtė I. 276, 840, 848
Kostkevičiūtė Irena 276
Kostkevičiūtė J. 840
Kotovičius Eustachijus 118
Kovaliovienė Elena 1506
Kozakauskas Adomas 546, 1098
Kozakauskas Pranciškus 1098
Kozakauskienė Teresė 1098
Kozakevičius J. 157, 164, 168
Kozakovskis 121, 122
Koženevskis 123
Koženiauskas Giedrius 1444
Koženiauskas Juozapas 922
Koženiauskas Vilhelmas 922
Kranauskas Benediktas 302
Kraniauskaitė V. 191, 559, 560
Kraniauskaitė Vincenta 7, 15, 191,
558, 560, 999
Kraniauskas 557
Krasauskas Kęstutis 496
Krasuckaitė Regina 654
Kraševskis J. I. 1436
Kraujalienė Angelė 1062
Kraujeliai 722
Kraujelienė 349
Kraujelienė Apolonija 809
Kraujelienė E. 1009
Kraujelienė Emilija 1006
Kraujelienė L. 810
Kraujelienė Liongina 806, 807
Kraujelienė Marijona 1257
Kraujelienė Ona 806
Kraujelienė Pranė 562
Kraujelienė Stasė 562
Kraujelis 349, 720
Kraujelis A. 810
Kraujelis Adomas 722
Kraujelis Albertas 974
Kraujelis Antanas 306, 806, 807,
809, 810, 813, 975
Kraujelis Bronius 354, 562, 806, 809
Kraujelis Feliksas 806, 808
Kraujelis J. 1417, 1418, 1430
Kraujelis Jeronimas 11, 19, 22, 23,
720, 806, 808, 1414–1416, 1505
Kraujelis Jonas 806
Kraujelis Jonas-Sūnelis 358
Kraujelis Julius 412, 416, 419, 1182
Kraujelis Juozas 806
Kraujelis Kazimieras 354, 806, 809
Kraujelis Kazys 561
Kraujelis Kostas 562
Kraujelis Mykolas 370
Kraujelis Napolis 561
Kraujelis Petras 354, 806, 809
Kraujelis Povilas 561
Kraujelis Stanislovas 809
Kraujelis Stasys 561, 562
Kraujelis Vaclovas 561
Kraujelis Valentas 810
Kraujelis Vladas 354
Kraujelis-Veniškis 358
Kraujelytė Bronė 806
Kraujelytė-Janionienė Ksavera 561
Kraujelytė Marytė 806, 808
Kraujelytė Nijolė 810
Kraujelytė Palmira 810

Kraujelytė-Pečiuliauskienė Palmira
811
Kraujelytė Stanislava 1419
Kraujelytė-Misevičienė Stanislava
1419
Kraujelytė Vanda 562
Kraunaitis I. 301
Kreivys Karolis 1239
Kreivytė-Kiškūnienė Z. 1227, 1228,
1231
Kretavičius 519
Krėvė V. 830
Kriaučiūnaitė T. 343
Kriaučiūnaitė Teodora 343
Kriaučiūnas 302, 335, 348
Kriaučiūnas Antanas 320, 321, 322
Kriaučiūnas K. 197
Kriaučiūnienė V. 1235
Kriaupas Dalia 1507
Kriaupienė Valentina 1507
Krikščiūnaitė-Marozienė Stefanija
651
Krikščiūnas 335
Krikščiūnas A. 1013, 1020
Krikščiūnas Algirdas 354
Krikščiūnas Danielius 354
Krikščiūnas Ipolitas 974
Krikščiūnas Leonas 388
Krikščiūnas R. 162
Krikščiūnas Romualdas 1195, 1451
Krikščiūnas-Ripka Danielius 371
Krikštanaitis Antanas 354
Krikštapaitytė Judita (Gita) 690
Krikštapaitytė Nijolė 690
Krikštaponis 366
Krikštaponis Jonas 354
Krikštaponis Juozas 353, 370
Krikštonaitis Antanas 306
Krikštonaitis Juozas 354
Krikštopaitytė Genė 1006, 1007
Krylovas 224, 1035
Krinickas P. 90
Kripaitis A. 338
Krisiūnienė Nijolė 418, 420, 1062
Kristanavičius Augustinas 159
Kristovska Laura 1449
Kristutis 453
Kristutis Algirdas 457
Kriščiūnas 181
Kriščiūnas Adolfas 383
Kriščiūnas Algirdas 385
Kriščiūnas Bronius 844
Kriščiūnas Danielius 357, 385
Kriščiūnas Danielius-Liupka 358
Kriščiūnas Leonas 385
Kriščiūnas Mykolas 383
Krištanaitienė Pranė 1433
Krištanaitis 829
Krištanaitis Antanas 370
Krištanaitis Antanas-Hitleris 370
Krištanaitis Augustas 842
Krištanaitis Bronius 845
Krištanaitis Julius 842
Krištanaitis Juozas 823, 836
Krištanaitis Jurgis 843
Krištanaitis Kazys 833, 834, 845
Krištanaitis S. 166, 268
Krištanaitis Stasys 817, 844
Krištanaitis Vincas 845
Krištanaitytė Angelė 845
Krištanaitytė Marytė 827

Lietuvos valsčiai

Krištanavičius Petras 560
Krištaponis 796
Krištaponis Jonas 585
Krištaponis Juozas 359
Krištonaitis S. 128, 135, 142, 162,
174, 175, 178, 179, 191
Krištonaitis Stanislovas 128, 141,
177
Krištopaitienė Juozapota 581
Krištopaitienė (Vilkonytė) O. 1238
Krištopaitis Stasys 344
Kriukaitė 424
Krivickienė J. 1020
Kronienė B. 290, 940
Krotkai 787
Krotkienė Agnieška 787
Krotkienė Alfonsa 799, 801
Krotkienė Antanina 790
Krotkienė K. 799, 965
Krotkienė Kazimiera 793, 796, 797
Krotkienė (Katinaitė) Kazimiera 791
Krotkienė Kristina 787
Krotkytė Katerina 787
Krotkus 263, 787
Krotkus A. 271
Krotkus Alfonsas 658, 659, 790,
791, 796, 800
Krotkus Algis 790
Krotkus Antanas 787
Krotkus Arūnas 790
Krotkus J. 394, 787
Krotkus Jonas 787, 788, 790
Krotkus Juozas 354, 791, 792, 796,
798, 799
Krotkus K. 195–197, 954, 1185
Krotkus Kazimieras 159, 195, 787,
789, 790
Krotkus Kazys 192, 945
Krotkus Matas 787
Krotkus Romas 791
Krotkus Romualdas Ramutis 791
Krotkus Vidas 791
Krotkus Vidmantas Emilis 791
Krotkutė 655
Krotkutė Anastazija 787, 793
Krotkutė Antanina 1161
Krotkutė Asta 791
Krotkutė Bronė 797
Krotkutė-Šiaulinskienė Bronė 794
Krotkutė-Šiaulinskienė Bronislava
786, 788
Krotkutė Edita 791
Krotkutė Elena 790
Krotkutė Giedrė 790
Krotkutė-Nazarova Gražina 611
Krotkutė Gražina Kotryna 790
Krotkutė Inga 791
Krotkutė Irena Dalia 790
Krotkutė-Švilpienė Kotryna 788
Krotkutė Liudvika Marija 791
Krotkutė-Basijokienė Liudvika
Marija 792
Krotkutė Nijolė 787
Krotkutė Nijolė Kazimiera 790, 791
Krotkutė Pranciška 787
Krotkutė Renata 791
Krotkutė Rūta 790
Krotkutė Veronika 786
Krotkutė Z. 1475
Krotkutė Zuzana 791, 792, 1506
Kruopienė (Laukagalytė) M. 1236
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Kruotka Juozas 300
Krupavičius Mykolas 417, 436
Krupka 498
Kšivickaitė Alma 988
Kubiliūnai 536, 548
Kubiliūnas Kazys 831
Kubiliūnienė L. 1050, 1484, 1485
Kubiliūnienė Loreta 6, 7, 9, 11, 15,
17, 19, 20, 24, 421–423, 428, 534,
541, 1026, 1041, 1045, 1049, 1059,
1060, 1065, 1067, 1223, 1446, 1483,
1484, 1486, 1498
Kubilius Jonas 1479
Kubilius Kazys 221, 267
Kublickas Jonas 1055
Kublinskaitė Darata 147
Kuciszki 924
Kučas Kazys 723
Kūčas Kazimieras 549
Kučiai V. ir A. 1010
Kučis Jonas 505
Kučienė 1235
Kučienė Stasė 412, 416, 419, 562
Kučinskaitė V. 1475
Kučys 472
Kučys Audrius 987
Kučys Gvidas 516
Kučys Ignas 830
Kučys Jonas 183
Kučys Juozas 859
Kučys Juozas-Finka 385
Kučys Mykolas 880
Kučys Petras 830
Kučys Stasys 778
Kučytė Gertrūda 1010
Kučytė Jovita 868
Kučytė Marcelė 880
Kučiukas Albinas 817
Kudaba Česlovas 276
Kudirka Gediminas 1052
Kudirka S. 530
Kudirka V. 954, 1152
Kudirka Vincas 195, 871, 952, 1009,
1185
Kudlinskaitė Roma 974
Kudlinskaitė Vida 974
Kudrauskienė 347
Kuizinas E. 1474, 1477
Kulbienė S. 940
Kulikauskaitė (Nikštelienė) Adelė
564
Kulikauskas Juozas 778
Kulitavičienė Danguolė Juzefa 975
Kulitavičius Mamertas 975
Kulvickaja Felicijona 205
Kulvieciova Felicija 161
Kulvietis Abraomas 115
Kuncė 302
Kuncė Anupras 1165, 1181
Kuncė Mykolas 300
Kundrotas Juozas 1431
Kungys 817, 835
Kungys A. 333, 339, 834–836, 841,
1127, 1139
Kungys Antanas 817, 837
Kunigėlis Valerijus 869, 872, 873,
875
Kunskai 535, 715
Kunskaitė Anelė 974
Kunskaitė Irena Stasė 974
Kunskaitė Nijolė 434

Kunskas 43, 225, 715
Kunskas A. 430
Kunskas Albinas 269, 434
Kunskas Antanas 254
Kunskas D. 1101
Kunskas Juozas 557, 823
Kunskas Kazys 223
Kunskas Mykolas 557
Kunskas R. 22, 33, 34, 37–39, 41,
43, 44, 46–48, 51–54, 56, 57, 61, 63,
67, 130, 135, 136, 368
Kunskas Rimvydas 5, 13, 25, 130,
433, 502, 746, 778, 783, 938, 1031,
1493, 1498
Kunskas Saulius 434, 716
Kunskas V. 1475
Kunskas Vitas 434
Kunskienė Agnietė 434
Kuodys Leonas 1024
Kuodienė 348, 352, 563, 715
Kuodienė D. 1009, 1012
Kuodienė Elžbieta 687
Kuodienė Julija 1215
Kuodienė (Kerulytė) K. 1236, 1239,
1241, 1244
Kuodienė Katrina 1241
Kuodienė M. 630
Kuodienė Milda 628, 637
Kuodienė O. 949, 950
Kuodienė Ona 1421
Kuodienė Pranciška 917
Kuodis 753
Kuodis Antanas 254
Kuodis B. 684
Kuodis Baltramiejus 686, 1172
Kuodis J. 1237
Kuodis Jonas 717
Kuodis Juozas 413, 415, 914, 917,
1260
Kuodis Juozukas 899
Kuodis L. 129, 271
Kuodis Leonas 1257
Kuodis Mataušas 686
Kuodis Mykolas 339, 1168
Kuodis P. 108, 227, 228
Kuodis Petras 159, 1215
Kuodis Pranas 223, 271, 899
Kuodis R. 1173
Kuodis Rapolas 128, 191, 686, 688,
689, 1167, 1171–1173
Kuodis Teodoras 156
Kuodis Vytautas 917, 1508
Kuodis Vytukas 899
Kuodys Aleksas 348
Kuodys Baltramiejus 687
Kuodys Leonas 129, 1410
Kuodys P. 396
Kuodys R. 181
Kuodys Rapolas 687
Kuodytė Anastazija 686
Kuodytė Dangirutė 899, 917
Kuodytė Julija 9, 1215, 1216
Kuodytė Julytė 899
Kuodytė Kotryna 687
Kuodytė Ksavera Julija 17
Kuodytė Ona 686, 717
Kuodytė-Gavėnienė T. 290
Kuodytė Teodora 982
Kuodžiai 471, 715, 917
Kuodžis Baltramiejus 158
Kuodžis Rapolas 155, 158, 159

Kuodžis Teodoras 156
Kupčinskas 480
Kupčinskas Juozas 822
Kupčinskas Petras 760
Kupčiūnaitė Aniceta 490
Kupčiūnas 487
Kupčiūnas Petras 478
Kupšienė Diana 1046
Kuraitienė Vilija 868
Kurczevski V. 118
Kurczevskis J. 115
Kurilienė Petronėlė 1058
Kurklietis Bonifacas 973
Kurlianskas 795
Kurlianskas Antanas 795
Kurlianskienė Antanina 795
Kuščiukaitė Danutė 974
Kušleika Antanas 348, 646, 975
Kušleika-Masiokas 336
Kušleikaitė Angelė 981
Kušleikienė 727
Kutinskas 829
Kutinskas Kazys 844
Kuzma P. 199
Kuzmaitė Elžbieta Joana 653
Kuzmienė M. 1225, 1226, 1242,
1243
Kuzmienė Marija 1226
Kuzminskis 1406
Kvedaras A. 1480
Kviklys B. 119, 265, 267, 274, 278,
1077–1079, 1115, 1126, 1156, 1176,
1179, 1199
Kviklys Bronius 228, 1160
Kviklys G. 1199
Kviklytė Stefanija 1035

L
Laba Kazys 778
Labakojis 1209
Labanauskai 1003
Labanauskaitė-Nikštelienė Ona 563
Labanauskaitė-Račiūnienė Ona 1242
Labanauskas 1161
Labanauskas Ignacas 1166
Labanauskas Ignas 1192, 1203
Labanauskas Ignotas 339
Labanauskas Petras 870
Labanauskas Povilas Romualdas
888, 893
Labanauskas S. 893
Labanauskas Stanislovas 888, 891,
892, 895
Labanauskas Vladislovas Gediminas
888, 893
Labanauskienė 1003, 1004
Labanauskienė Elžbieta 888,
891–893, 895
Labanauskienė (Kučytė) Pranciška
1235
Labišas E. 1433
Ladyga Alvydas 4
Ladoga Kazimieras 235
Ladukaitė Ona 785
Ladukas 786
Ladukas A. 108, 159, 215, 216
Ladukas Adomas 5, 13, 90, 94,
158, 191, 212, 214, 277, 558, 783,
784, 785, 1023, 1024
Ladukas Česlovas 785
Ladukas Vincas 214, 785
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Lagaras Ž. L. 1434
Lagunavičius A. 172
Lajeckis Vaitiekus 927
Lalas 829
Lalas Bronius 843
Lamanauskaitė Ona 974
Lamanauskas Vladas 1507
Lamanauskienė V. 1011
Lampiegas J. C. 938
Landsbergis Gabrielius-Žemkalnis 197
Landsbergis Vytautas 408, 410, 413,
1479, 1523
Landsberkus Boguslavas 927
Lanoševskis Antanas 153
Lapelienė Katrė 926
Lapelienė Salvinija 862
Lapinskai 550
Lapinskas Zenonas 1431
Lapinskis A. 967, 970
Laskauskaitė Rimgailė 1032
Lastauskas Aleksandras 340
Latėnas Algirdas 1056
Latovas Stasys 954
Latvis Henrikas 114
Lauciai 550
Laucienė Irena 7, 15, 454, 455,
458, 1498
Laucienė Veronika 576
Laucius Albinas 554, 571, 572, 765
Laucius Algirdas 572
Laucius Jeronimas 7, 15, 550, 554,
566, 571, 572, 575, 576, 1025, 1498
Lauciutė Gintautė 1065
Lauciutė-Bakanavičienė Gintautė
1065
Laudukas Adomas 277
Laukagalis Mykolas 628
Laumakys Vitolis 11, 19, 1498
Laurinavičienė-Dakinavičienė Albina
954, 959
Laurinavičius 452
Laurinčiukienė 320
Laurinkus M. 1489
Laurinkus Povilas 1403
Lavrinovičius Konstantinas 189
Lazauskas 964, 965
Lazdauskaitė Ž. 1257
Lazutka S. 115
Lazutka Z. 1022
Lebedys J. 119, 124
Lebedys Jurgis 882
Lebedytė R. 940
Leckienė D. 776, 777
Leckienė Daiva 8, 9, 16, 17, 24,
771, 775, 778, 783, 821, 998, 1029,
1031, 1032, 1498
Leibnšiskis Movša 187
Leibukas 282, 283
Lekavičius A. 1257
Lelevelis J. 161
Lelichova 967
Leninas 280, 323, 493, 593, 724,
965, 1439
Leninas V. 224, 740
Leparskij Mykolas 205
Leparskij Vladislovas 205
Leparskis D. 280
Leparskis Dominykas 278
Leparskis Mykolas 161
Lesčius V. 229, 230, 232–234, 236–
241, 243, 244

Lesčius Vytautas 229
Leskauskaitė 1279
Leskauskaitė A. 1284
Leskauskas I. 176, 819
Lesnickai 715
Lesnickas L. 232
Leščinskas Juozapas 445, 506, 780
Leščinskas Juozas 443, 766
Leška Vladas 354
Levandauskas V. 172, 940
Levickaitė-Balienė J. 130, 148
Levickaitė-Balienė Juzefa 130
Levonaitis Juozas 385
Levonas Kristupas 116
Lialis P. 345
Liaudanskaitė Viktorija 363
Liausas P. 648
Liberiai 701
Liberis A. 1191
Liberis Algimantas 698
Liberis Algis 700
Liberis G. 965
Liberis Gasparas 261, 263
Liberis Jonas 390, 691, 722, 730
Liberis Jonas Algirdas 390
Liberis Juozas 354, 698
Liberis Juozas-Kirnikas 358
Liberis K. 386
Liberis Karolis 698
Liberis Kazimieras 385, 698, 725
Liberis Kazys 402, 651
Liberis Napoleonas 524–526
Liberis Pranas 254, 255
Liberis Vytautas 696, 698
Lyberis 191, 490, 720, 722
Lyberis A. 130, 156
Lyberis Antanas 10, 18, 22, 130,
389, 557, 592, 698, 1275
Lyberis Jonas 557
Lyberis P. 304
Lyberis Petras 304
Liberienė Barbora 390, 402
Lyberienė 723, 724
Lyberienė Genovaitė 349
Liberienė Ieva 778
Liberienė Ona 691
Liberytė-Kurizmienė Agnietė 526
Liberytė Aldona 6, 14, 367, 390,
698, 1025, 1498
Liberytė Antanina 914
Liberytė B. 386
Liberytė-Gabrėnienė Bronislava 383
Liberytė M. 1412, 1413
Liberytė Morta 523
Liberytė-Peleckienė Morta 524, 533
Liberytė Ona Aldona 390
Liekis A. 229, 240, 243, 299
Liesienė M. 943, 949, 950
Liesis 954, 960
Liesis Antanas 196, 943
Liesis B. 196–198, 200, 954, 960,
1185, 1186
Liesis Bronislovas 191, 192, 943,
944, 949, 950, 954, 960, 1013, 1184,
1185, 1186, 1188
Liesis Bronius 195, 196, 364, 820,
943, 945, 960, 1185, 1186
Liesis Bronius-Naktis 364, 365
Liesis-Naktis Bronius 196
Liesis Leonas 899
Liesytė Angelė 195

Lietuvos valsčiai

Liesytė Danutė 196, 943
Lygnugaris P. 335
Likenskas Teodoras 830
Liktoras Petras 243
Lileikis A. 1489
Lindė J.-Dobilas 880
Lindė-Dobilas 1407
Linkevičiai 550
Linkevičienė 1004
Linkevičius Jonas 1518
Linkevičius Lionginas 223
Linkevičius Pranas 354
Linkolnas Jonas 354
Lipčius Saulius 1056
Lipmanas Levinas 283
Lipnevičius Vladas 795
Lisanka S. 250
Lisauskaitė O. 970
Lisauskaitė Ona 969, 1425
Lisauskaitė S. 749
Liubartas G. 290
Liubertienė Jolanta 704
Liubinas V. 233
Liubinavičienė Ona 365, 366
Liubinavičius 365
Liubomirskienė 899, 914
Liudvikas Filypas 172
Liudvikas Pilypas 938
Liudvikas XVI 172, 938
Liugailienė Ona 4, 23
Liuorytė Birutė-Gambus 1056
Liutikas Vytautas 1487
Liutikienė Deimantė 1507
Liutkevičius 967, 968
Liutkevičiūtė Alfonsa 793
Liužinaitė Genė 975
Liužinas Antanas 495
Liužinas Augustas 836
Liūžinas Antanas 478, 480
Liužinienė Elzė 778
Ločerytė Aldona 395
Lomonosovas 532
Lomonosovas L. 294
Lopaciskaitė Marija Elžbieta 923
Lopenaitis Laurynas 115
Loreti Robertinas 877
Lovmianskis H. 73
Lučinskienė A. 1257
Lugaila 122, 203
Luinytė 955
Lukauskaitė-Poškienė Ona 1171
Lukianskis Stanislovas 179, 1098
Lukinas Mikalojus 82
Lukjanovas A. B. 41
Lukjanskas 139
Lukjanskiai 160
Lukjanskis 122, 169, 202
Lukjanskis Aleksandras 169
Lukjanskis Juozapas 160
Lukjanskis Liudvikas 160
Lukjanskis Teodoras 160
Lukočenskaitė Tasija 975
Lukoševičienė (Baravykaitė) E.
1233
Lukoševičienė Vera 1260
Lukoševičienė Virginija 1260, 1507
Lukoševičius B. 771
Lukoševičius J. 260
Lukošiūnai 715
Lukošiūnaitė Jadvyga Vida 686
Lukošiūnaitė Kotryna 686
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Lukošiūnaitė Rasa 655, 686
Lukošiūnaitė Valerija 686
Lukošiūnaitė-Grinienė Valerija 686
Lukošiūnas 655
Lukošiūnas Algirdas 656, 686
Lukošiūnas Antanas 655, 656, 686
Lukošiūnas Bronislavas 686
Lukošiūnas Bronius 686
Lukošiūnas Edvardas 686
Lukošiūnas Juozapas 686
Lukošiūnas Kazimieras 354, 686
Lukošiūnas Kazys 339, 646
Lukošiūnas Mykolas 354
Lukošiūnas Saulius 655, 686
Lukošiūnas Vytautas 686
Lukošiūnienė Antanina 686
Lukošiūnienė Barbora 686
Lukošiūtė B. 1023
Lukšienė M. 275
Lukšienė Meilė 882
Lukšys Albertas 396
Lukšys Antanas 350, 395, 396
Lukšys Jonas 504
Lukšytė S. 132, 168
Lumbė Mamertas 1161, 1166
Lumbienė Violeta 631
Lunytė 898, 976
Lunskis Eugenijus 1444
Luomanas Petras 374, 375, 417, 420

M
Macaitė Ieva 787
Macaitė Stasė 974
Macanskij Klementijus 205
Macas Jonas 348
Macas V. 270
Macelis Kazimieras 1174
Macenavičienė Rita 1506
Maciešauskas J. 1179
Macijauskas 354
Macijauskas Jonas 183
Mackevič T. 268
Mackevičiova Evva 205
Mackevičius A. 53, 176, 819, 936
Mackevičius Antanas 175
Mackevičius Napoleonas 547
Mackievičius Juozapas 160
Mačernis Juozas 960
Mačiekus V. 162
Mačiekus Venantas 1518
Mačikėnas Benediktas 842
Mačiliūnas Antanas 835, 844
Mačiliūnas Juozas 831
Mačionis 102, 103, 104
Mačiulionis J. 1220
Mačiulis 1186
Mačiulis A. 1427
Mačiulis Adomas 1427
Mačiulis Antanas 354
Mačiulytė Janina 974
Mačiulskis Georgijus 157
Magelinskas Domantas 652
Magelinskas Stasys 652
Magelinskienė Vitalija 1506
Maironis 195, 280, 526, 832, 864,
971, 1039, 1435
Maironis-Mačiulis 417
Majauskaitė 463
Majauskas 463
Majauskienė 463
Majerytė V. 1475

Majoras Zenonas 974
Makarauskas Vincas 358
Makčinskas Julius 1491
Makelis Edvardas 11, 19, 1416,
1498
Maknickas Ignas 1055
Maksimaitienė O. 132, 165, 175,
176, 848, 923, 933, 940
Maksimaitienė Ona 132
Maksimaitis V. 90
Maldauskas I. 1440
Maldeikienė 430
Maldeikytė-Jasiūnienė Bronė 681
Maleckas Feliksas 833, 836
Maleckiai 169
Maleckienė Dangirutė 917
Maleckij Vladislovas 205
Malinauskaitės 981
Malinauskas 402, 487, 668
Malinauskas A. 368
Malinauskas Alvydas 7, 8, 16, 24,
362, 487, 488, 661, 663–665, 669,
674, 702, 703, 714, 941, 1498, 1506
Malinauskas Arvydas 502
Malinauskas Bronius 354, 402
Malinauskas Petras 664, 665
Malinauskienė 348
Malinauskienė Stanislava 666
Mamontova (Čiplytė) Margarita 10,
19, 1498
Mamontovas Andrius 1051
Marcinauskaitė Z. 263
Marcinauskas K. 611
Marcinkevičiai 119, 546
Marcinkevičienė Benedikta 546
Marcinkevičienė D. 132, 145
Marcinkevičienė Daiva 1260
Marcinkevičienė Dalia 132, 145
Marcinkevičius 707
Marcinkevičius Ignotas 546
Marcinkevičius Jonas 519, 843
Marcinkevičius Justinas 724, 1419,
1459
Marcinkevičius Stanislovas 546
Marcinkevičiūtė Marytė 994
Marčiukevičius 836
Marčiukevičius Jonas 836
Marčiulionis Šarūnas 884
Margevičiai 903, 915
Margevičienė Anelė 424, 915
Margevičius Algirdas 915
Margevičius Antanas 915
Margevičius Juozas 915
Margevičius P. 129, 181, 333–335,
338–342, 344–346, 351, 352
Margevičius Petras 915
Margevičiūtė Laima 915
Margienė (Četvergytė) E. 1233
Marijošius R. 636
Marijošius Romanas 627
Markauskas Petras-Klevas 358
Markelevičius V. 773
Markevičienė Aniceta 655
Markevičienė Elvyra 412, 416, 419
Markevičienė Sofija 1507
Markevičienė Teresė 1267
Markevičienė-Kizytė Vida Valentina
1505
Markevičius Antanas 277
Markevičius Feliksas 475
Markevičius Jurgis 396

Markevičius P. 350
Markevičius Povilas 655
Markevičius Valentas 655
Markevičius Vidmantas 655
Markevičiūtė Aldona 506
Markevičiūtė Nijolė 655
Marksas 323
Markuckas Juozas 780
Markuckytė Elena 5, 6, 13, 14, 22,
24, 256, 259, 370, 372, 1498
Markulis-Erelis J. 379
Markūnas Jonas 240
Marozai 782, 795, 914, 916
Marozaitė 349
Marozaitė Adelė 653
Marozaitė Agnietė 653
Marozaitė Akvilina 654
Marozaitė Alfa 648
Marozaitė Alfonsa 791, 796
Marozaitė Anastazija 656
Marozaitė-Krotkienė Alfonsa 645
Marozaitė Anastazija 653
Marozaitė Angelė 651, 690
Marozaitė Aniceta 689
Marozaitė Aurelija 1010
Marozaitė Cecilija 903
Marozaitė Daiva 795, 1268
Marozaitė Domicelė 782, 783, 786,
796
Marozaitė Elena 782
Marozaitė Emilija 651, 782
Marozaitė G. 1475
Marozaitė Genė 782, 806
Marozaitė Genovaitė 651, 689
Marozaitė-Leimontienė Genovaitė
395
Marozaitė J. 1074
Marozaitė Janina 651, 795
Marozaitė-Petravičienė Janina 395,
1026
Marozaitė Katrė 783
Marozaitė Kotryna 653
Marozaitė Laima 690
Marozaitė Lina 690
Marozaitė Liucija 653
Marozaitė M. 197
Marozaitė Marijona 338
Marozaitė Marytė 195, 782, 919
Marozaitė Nastė 648
Marozaitė O. 410, 1235, 1243
Marozaitė Ona 226, 653, 654, 782,
783, 785, 786, 794, 796, 797
Marozaitė-Marozienė Ona 653
Marozaitė Palmira 653
Marozaitė Pranciška 653
Marozaitė Sigita 689
Marozaitė Vilma 795
Marozaitė Virginija 654, 689, 792
Marozaitė Vitalija 689, 783
Marozaitė Zofija 653
Marozas 806, 830, 902, 903, 916
Marozas A. 277, 453
Marozas Aleksas 646, 650, 653
Marozas Alfonsas 653, 654, 689,
974
Marozas Algimantas 689
Marozas Anicetas 653, 654
Marozas Antanas 299, 389, 650,
651, 653, 656, 689, 783, 831, 915,
916, 920
Marozas Antanas (Nagurskis) 650
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Marozas Bronius 689, 795
Marozas Deimantas 543, 1010
Marozas Egidijus 544, 545, 1260
Marozas Eimutis 1260
Marozas Eugenijus 689
Marozas Fabijonas 653
Marozas Gediminas 1260
Marozas J. 394, 410
Marozas Jonas 306, 354, 653, 782,
783, 792, 806
Marozas Julius 336
Marozas Juozas 367, 396, 650, 653,
656, 782
Marozas Jurgis 914
Marozas Karolis 653, 782
Marozas Kazimieras 651, 656, 806
Marozas Kazys 782
Marozas Klemensas 646
Marozas Martynas 643, 653
Marozas Matas 782
Marozas Mindaugas 545
Marozas Petras 354, 689, 782, 796
Marozas Povilas 343, 782, 796
Marozas Pranas 689, 690
Marozas Pranciškus 975
Marozas Stasys 653, 782
Marozas Tadas 916
Marozas V. A. 1174, 1175
Marozas Valius 654
Marozas Viktoras 649, 650, 656,
689
Marozas Vincas 782
Marozas Vytautas 782, 1171, 1174
Marozas Vytautas Aloyzas 1174
Marozas Vladas 653
Marozas Zenonas 806
Marozienė 690, 769, 914
Marozienė Agota 806
Marozienė Alfonsa 656
Marozienė Anelė 690
Marozienė Jadvyga 646
Marozienė Julija 153
Marozienė Marijona 646, 916
Marozienė-Jansonienė Marijona 916
Marozienė Ona 783, 795, 1024
Marozienė Pranė 338
Marozienė Rasa 545, 570, 1046,
1049, 1063
Marozienė Rozalija 646, 654
Marozienė (Nagurskienė) Stefanija
650
Marozienė Uršulė 782
Marozienė Virginija 1506
Marozienė Zofija 349
Maršalka 829
Maršalka Juozas 823
Martikonis Petras 1195
Martinaitienė G. 170
Martinaitis Jonas 778
Martinaitis Marcelijus 985, 997,
1022
Martynaitis Laurynas 116
Martynaitis Mikalojus 116
Martinėnas 1427
Martinkus Vytautas 11, 19, 1498
Martišauskaitė V. 1068
Martyšienė Eligija 1268
Maruozas Jonas 831
Masalskis Ignotas 120, 137
Masalskis Ignotas Jokūbas 123
Masalskis M. 1184

Masalskis Martynas 1081, 1165,
1166, 1179, 1181, 1183, 1198
Masilionis Pranas 1175
Masiliūnai 328
Masiliūnaitė Alma 318
Masiliūnaitė Danutė 1461
Masiliūnaitė Salomėja 981
Masiliūnas 247, 339, 349
Masiliūnas Albinas 247
Masiliūnas Algis 247
Masiliūnas Antanas 719, 867
Masiliūnas Jonas 156
Masiliūnas K. 965, 1461
Masiliūnas Kazimieras 22, 130, 156,
228, 402, 850, 884, 939, 1457, 1460
Masiliūnas Kazys 1455
Masiliūnas Mamertas 354
Masiliūnas Mykolas 506, 778
Masiliūnas Stepas 252
Masiliūnas Steponas 247
Masiliūnas Zigmas 354
Masiokai 613, 690, 715, 914, 918
Masiokaitė 350
Masiokaitė Alina 889
Masiokaitė Anastasija 892
Masiokaitė Barbora 886
Masiokaitė Boguslava 690
Masiokaitė Elžbieta 886
Masiokaitė Gabrielė 1481
Masiokaitė Julijona 889
Masiokaitė Laima Marytė 892
Masiokaitė Marcelė 718
Masiokaitė Nijolė 889
Masiokaitė Ona 718, 886
Masiokaitė Pranciška 690
Masiokaitė Pranutė 718
Masiokaitė Romualda 889
Masiokaitė Sigita 895, 1480
Masiokaitė Stanislava 895, 1480
Masiokaitė Virginija 892
Masiokas 185
Masiokas Albertas 889
Masiokas Alfonsas 223, 626
Masiokas Algirdas 889
Masiokas Andrius 636
Masiokas Antanas 8, 16, 886, 889,
890, 891, 892, 893, 895
Masiokas Antanas Romualdas 975
Masiokas Audrius 545
Masiokas B. 159
Masiokas Benediktas 158, 266
Masiokas Bronislovas 1167, 1171
Masiokas Bronius 690, 715
Masiokas Dalius 891, 892
Masiokas Eugenijus 1260
Masiokas J. 887
Masiokas Jonas 223, 247, 252, 354,
625, 638, 886, 889, 893, 1260
Masiokas Jonas-Ąžuolas 358
Masiokas Juozapas 615
Masiokas Juozas 626, 886, 889–891,
894–896, 1480
Masiokas Kazys 715
Masiokas Laimutis 895, 1480
Masiokas Leonas 889
Masiokas M. 131, 196, 1176, 1197,
1205
Masiokas Mantas 9, 11, 17, 19,
24, 131, 609, 718, 1060, 1061, 1165,
1179, 1184, 1196, 1200, 1224, 1449,
1498

Lietuvos valsčiai

Masiokas Mykolas 351
Masiokas Mindaugas 1481
Masiokas Petras 715, 718, 886, 887,
889–892, 894, 895
Masiokas Povilas 626
Masiokas Pranas 302
Masiokas Remigijus 975
Masiokas Rimas 1260
Masiokas S. 22, 1492
Masiokas Stanislovas 7, 15, 612,
1490, 1491, 1498
Masiokas Titas Romualdas 892
Masiokas V. 887, 896, 1481
Masiokas Valentinas 889
Masiokas Vincas 886, 888–890, 892,
895, 896
Masiokas Vytautas 8, 11, 16, 19,
886, 895, 1480, 1498
Masiokas Vytis 1481
Masiokas Vladas 715
Masiokas Vladislavas 974
Masiokienė 1258
Masiokienė Anelė 1506, 1507
Masiokienė Antanina 891, 895
Masiokienė Janina 628
Masiokienė Kazimiera 889
Masiokienė Marijona 338
Masiokienė Nastutė 636
Masiokienė Pranė 895, 1480
Masiokienė Stefanija 718
Masiokienė U. 894, 895
Masiokienė Uršulė 615, 890, 892,
893, 895
Masiokienė Viktorija 382
Masiokienė Vilija 1481
Masis 345
Masys 484
Masys A. 345, 346, 351, 352
Mašalas Audronis 868
Mašnakovec 361
Mataitienė 452
Mataitis Jonas 974
Mataušienė 557
Mateika J. 280
Mateika Petras 339
Matekonis Paulius 1506
Matijošaitis Kęstutis 1129
Matulaitė E. 1434, 1435
Matulaitė Eleonora 11, 19, 1433,
1435, 1498
Matulaitis 981, 1029
Matulaitis J. 607
Matulaitis Jurgis 417, 606
Matulaitis Vincas 393
Matulaitytė S. 129, 148, 149, 156,
192
Matulevičienė 1194
Matulevičius Justinas 547
Matulienė Barbora 326, 1433
Matulionaitė B. 1016
Matulionis Algirdas 495
Matulionis Povilas 82
Matulionis T. 1175
Matulis 334
Matulis Petras 439
Matulytė B. 1073
Matulytė Bronė 1072, 1257, 1267
Matusas J. 240, 241, 243, 963
Matusas Jonas 243
Matuzevičius E. 740
Matveičikas 302
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Matveičikas F. 300–302
Matveičikas Feliksas 300
Mazulevskij E. 961
Mažeika 352, 898, 921
Mažeika Alfonsas 387, 388
Mažeika Alfonsas-Taifūnas 387
Mažeika Antanas 354, 386, 389,
835
Mažeika J. 268
Mažeika Jonas 557
Mažeika Julius 254
Mažeika M. 108
Mažeika Matas 159
Mažeika P. 918
Mažeika Petras 836
Mažeika Povilas 291, 299, 389,
898, 1230
Mažeika Pranas 859
Mažeika Viktoras 354, 358
Mažeika Viktoras-Vanagas 366
Mažeika Vytautas 1230
Mažeika Zigmas 1230
Mažeikaitė Ada 1230, 1245
Mažeikaitė Agnieška 1230
Mažeikaitė Anelė 1230
Mažeikaitė Marijona 1230
Mažeikaitė Rozalija 1230, 1243
Mažeikaitė-Balčikonienė 1230
Mažeika-Krapikas Antanas 385
Mažeika-Vanagėlis Viktoras 371
Mažeikienė A. 263
Maželienė Giedrė 988, 1032
Mažintas E. 1039
Mažuolytė 1005
Mažuolytė Eugenija 1005
Mažvydas M. 1518
Mažvydas Martynas 268
Mecelienė 333
Mecelis 333
Mecenavičius Rimantas 1064
Medekša 816
Medekša Dominykas 119
Medišauskienė Zita 4
Medytė Stasė 1032
Medutytė Marijona 974
Meidutė Birutė 1021
Meilindovičius Jankelis 817
Meiliūnaitė V. 22, 1282, 1283
Meiliūnaitė Violeta 10, 18, 1278,
1496, 1499
Meilūnai 471
Meilūnaitė Kotryna 345
Meilūnaitė Ona 974
Meilūnaitė-Dyglienė Vilija 453
Meilūnas 347
Meilūnas Alfonsas 974
Meilūnienė Angelė 628
Meilus 479
Meilus E. 117, 274, 275
Meysztowicz Walerian 129, 168
Meištavičiai 165
Meištavičius V. 167, 168, 935, 936
Meištavičiūtė Marija 936
Mejeras 649
Melaika K. 130, 189, 191
Melaika Kazimieras 8, 17, 130, 277,
954, 961, 971, 1499
Melaikienė A. D. 970
Melaikienė Danutė 971
Meldaikis Petras 1460
Melgar T. L. 1199

Meliauskienė Veronika 338
Mėlynis A. 1007
Mendeliai 624
Mendelis 624
Mercalova M. N. 170
Merkienė Irena Regina 4
Merkys A. 156
Merkys V. 132, 158, 277
Merkys Vytautas 132
Meška Andrius 354
Meškaitė-Nemanienė Magdalena
1177, 1192
Meškeliūnas A. 243
Meškeliūnas Antanas 243
Meškinytė Genė 797
Meškonaitė Genovaitė 655
Meškonaitė Marijona 655
Meškonaitė Ona 655
Meškonienė 348
Meškonienė Apolonija 655
Meškonienė Elvyra 412, 416, 419
Meškonienė Stasė 1266
Meškonis 648
Meškonis Andrius 646, 650, 655
Meškonis Antanas 646, 649, 655
Meškonis Kazys 441, 803
Meškonis Petras 346, 655
Meškonis Stanislovas 1506
Meškonytė Ona 648
Meškovas Vladimiras 1490
Mezginaitė E. 1023
Mezginaitė Elena 1022
Micaliszki 926
Michnaitis Martynas 116
Michnevičiai 930
Michnevičius Leopoldas 930
Michnevičius V. 125, 1081, 1158
Michnevičius Vaclovas 1079, 1080,
1158
Michnievicz-Helman M. 240, 244
Michnievicz-Helmanas Mikolajus
243
Michnievič Juozapas 205
Michnievič Leopoldas 205
Michnievičiai 160
Mickevičiai 119, 1176
Mickevičiova Antanina 205
Mickevičius 121, 122, 202, 203,
473, 930
Mickevičius A. 1013, 1020
Mickevičius Adomas 1436
Mickevičius Eduardas 160
Mickevičius Emiljonas 160
Mickevičius Kazys 354
Mickevičius Mikalojus Rimvydas
802
Mickevičius-Kapsukas Vincas 194
Mickevičiūtė Dalia 1183
Mickievič Antonas 205
Mickievičiai 160, 168
Mickievičius Adomas 160
Mickievičius Antonas 168
Mickievičius Justinas 168
Mieliauskaitė Elena 725
Mieliauskas Feliksas 831
Mieliauskienė Regina 1260
Mieželaitis Eduardas 1021
Mieželis 1173
Mieželis Vladas 1440
Miglovaras 377
Mikalauskas K. 632

Mikalauskas Kęstutis 631
Mikalauskas Liudas 1055
Mikalauskas Petras 318
Mikalauskas V. 65
Mikalauskas Vytautas 1054, 1260
Mikalauskienė 343
Mikalauskienė Ona 318
Mikanevičius Balys 831
Mikeliūnas D. 181
Mikeliūnas Kazimieras 336
Mikeliūnienė Stasė 10, 18, 24, 998,
1024, 1025, 1464, 1499, 1505
Mikėnai 347, 535, 548, 549, 550,
754
Mikėnas 339, 347, 754
Mikėnas Albinas 758, 974
Mikėnas Antanas 10, 18, 22, 223,
535, 759, 992, 1052
Mikėnas Jonas 351, 1438
Mikėnas Julius 336, 338
Mikėnas Kazimieras 548
Mikėnas Kazys 347
Mikėnas Viktoras 548, 992, 1000
Mikėnas Vytautas 760
Mikėnas Zigmas 223
Mikėnienė 337, 339, 754, 1168
Mikėnienė Aniceta 548
Mikėnienė (Virbalytė) Aniceta 546,
548, 549
Mikėnienė B. 267, 269, 271, 1413
Mikėnienė Birutė 405, 415, 717,
994, 1027
Mikėnienė (Gritėnaitė) Birutė 367
Mikėnienė Stasė 623
Miknevičienė T. 965
Miknevičius Augustas 842
Miknevičius Balys 823, 833, 836,
843
Miknevičius Bronius 823, 828, 845
Miknevičius J. 832
Miknevičius Matas 714
Miknevičius P. 832, 848, 1186,
1199
Miknevičius Pranas 227, 326, 828,
834, 844, 954, 960, 1186
Miknevičius Stasys 835
Miknevičius Tomas 820
Miknevičius Vytautas 843
Miknevičiūtė Cecilija 846
Miknevičiūtė-Liberienė V. 452
Miknienė R. 631
Miknienė S. 626, 1499
Miknienė Stasė 5, 7, 13, 15, 22,
246, 249–251, 622, 633, 636
Miknys Antanas 626, 636
Miknys Petras 633
Mykolaitienė Eugenija 1402
Mykolaitienė Genė 424
Mykolaitis Algirdas 1402
Mykolaitis D. 1505
Mykolaitis Darius 11, 19, 23, 1402,
1499
Mykolaitis Edvardas 974
Mykolaitis S. 1404
Mykolaitis Saulius 11, 19, 22, 988,
1051, 1063, 1402–1404
Mykolaitis Sigitas 1024, 1402
Mykolaitis-Putinas Vincas 526
Mykolaitytė-Misevičienė Joana 1419
Mykolas Šlekys 590
Mykolevičius 735
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Mikoliūnas Domininkas 999
Mikšinis 803
Mikšionis Juozas 441
Mikšys A. 511, 512
Mikšys Alvydas 506, 509, 510
Mikšytė-Folkmanienė Danutė Konstancija 651
Mikšiūnaitė Alfonsa 340
Mikšiūnienė Antanina 340
Mikštaitė-Tarvydienė Vlada 1034
Mikučionytė R. 290
Mikulėnas 1209
Milaknis Juozas 828
Milaknis Matas 1187, 1193
Milašius Stanislavas 974
Milašius Stasys 973
Mildažytė Stasė 226
Miliauskas V. 72
Milinavičiūtė Julija 975
Miliunskis Konstantinas 161
Milius J. 74
Milius Jonas 74
Milius M. 1247
Milnas Aleksandras 1403
Miłosz Cz. 925
Milošas Česlovas 924
Miltinis J. 1024, 1433–1435
Miltinis Juozas 1069, 1433, 1435
Milukas Antanas 605, 1218
Minė Antanas 1044
Mineikiai 935
Mineikytė Zofija 935
Mingailo Donatas 205
Mironas V. 947, 948
Mironas Vladas 954, 1186
Misevič Teresė 206
Misevičiai 1419, 1422, 1432
Misevičienė S. 1420
Misevičienė Stasė 1250, 1257, 1421
Misevičius 556, 901
Misevičius A. 181, 1421
Misevičius A. V. 1432
Misevičius Aleksas 342
Misevičius Alfonsas Vidas 1428,
1429
Misevičius Antanas 269
Misevičius Gediminas 1432
Misevičius Laurynas 1432
Misevičius P. S. 1420
Misevičius Pranciškus Steponas
1419
Misevičius Steponas 1419
Misevičius V. 22, 1427, 1430
Misevičius Vidas 1260, 1428
Misevičius Vilius 11, 19, 20, 993,
1419, 1425, 1428, 1490, 1499
Misevičius Vylius 1420
Misevičius-Misiūnas Petras 954, 955
Misevičiūtė Rūta 1432
Misevičiūtė Valerija Liuda 1422
Misienė 748
Misienė Agnietė 747
Misys Albinas 868
Misys Alfonsas 743
Misiukaitė Virginija 1036
Misiūnaitė Audronė 990, 1036
Misiūnaitė Violeta 990, 1036
Misiūnas 980, 982
Misiūnas J. 964, 965
Misiūnas K. 394
Misiūnas P. 393

Misiūnas Petras 960, 1186
Misiūnas V. 748, 967, 970, 1425,
1430
Misiūnas Viktoras 969, 972, 990,
1013, 1424, 1431
Misiūnienė (Žurkauskaitė) Vanda
989
Misiūnienė V. 970
Misiūnienė Vanda 954, 989, 990,
996, 1406, 1408, 1412, 1424
Misius Albertas 747
Misius K. 114, 124, 611, 1078,
1079, 1115, 1142
Misius Petras 747
Miškinienė 794
Miškinienė Kristina 1507
Miškinienė Marijona 787, 794
Miškinienė Ona 1257
Miškinienė V. 729
Miškinienė Viktorija 721, 725, 727–
729
Miškinis 559, 968
Miškinis A. 114, 116, 120, 124, 132,
152, 183–186, 188, 189, 1079, 1097,
1125
Miškinis Albertas 727, 730
Miškinis Alfonsas 725
Miškinis Algimantas 125, 132
Miškinis Aurelijus 654
Miškinis Jonas 725
Miškinis Julijonas 730, 1171
Miškinis Juozas 548, 721
Miškinis Kazimieras 725
Miškinis Marijonas 654
Miškinis Mykolas 720–724, 727,
728, 730, 1474
Miškinis Petras 626, 725–727, 730
Miškinis Povilas 730, 974, 1171
Miškinis Tomas 794
Miškinis V. 1475, 1477
Miškinis Vaclovas 730, 960
Miškinis Vytautas 8, 11, 16, 19, 720,
721, 724–726, 1474, 1475, 1499, 1505
Miškinytė Alena 725
Miškinytė Angelė 725
Miškinytė Antanina 786, 794
Miškinytė Dalia 637
Miškinytė Ilona 654
Miškinytė Laura 654
Miškinytė Marija 975
Miškinytė Marijona 725
Miškinytė Marytė 793, 794
Miškinytė Ona 794
Miškinytė Veronika 794
Miškinytė-Sabanskienė Anastazija
786, 794
Mitkievičius L. (Mitkiewicz Leon)
168
Mitkiewicz L. 168
Mocartas V. A. 1195
Mockai 473
Mockus 803
Mockutė A. 263
Modestavičius Mykolas 880
Mogylienė D. 1012
Moljeras Ž. B. 1433
Momeniškis S. 113
Monkevičienė O. 1009
Montvila S. 164
Mordaitė L. 1413
Morkūnai 654

Lietuvos valsčiai

Morkūnaitė Rasa 654
Morkūnas E. 277
Morkūnas Gintaras 506
Morkūnas R. 1434
Morkūnas Saulius 654
Morkūnienė 1208
Morkūnienė Daiva 506
Morkūnienė Marija 343, 1204
Mortenzenas H. 25
Mostiakovas 371
Motiejūnaitė Jurga 4
Motiejūnas-Valevičius J. 237
Motieka K. 1489
Motiekaitytė Elizabieta 146
Mozūras Kazimieras 960
Muižė Anupras 631
Mukhamedova Kristina Anna 1055
Mulevičius L. 132, 143, 144, 150,
153, 154, 167, 173
Mulevičius Leonas 132
Mundeleinas 1220
Mundeleinas G. V. 607
Mundeleinas J. 607
Muraška Petras 1508
Muraška Stasys 778
Muravjovas 819, 962
Murinas S. 970
Murinas Stanislovas 1423
Murinienė 699
Murinienė S. 967, 970
Musnicka Juzefa 163
Musnicka Teodora 163
Musnickaitė Sofija 177
Musnickaja Teodora 205
Musnickiai 122, 162, 163, 171, 186
Musnickis 122, 134, 202, 203
Musnickis Sigizmundas 163, 185,
1080
Musnickis Z. 1081
Musnickis Zigmantas 198
Mušinskaitė D. 334
Mušinskas 480, 481, 482

N
Nacevičius Antanas 354, 371
Nacevičius Vincentas 1165, 1181
Nagius-Nagevičius V. 280
Nagulevičius J. 268
Nagulevičius Jonas 268
Nakmonas 902
Nakrošiūtė-Ladukienė Agota 214
Nakutienė E. 970, 1023
Nakutienė Elena 568
Napoleonas 503, 820, 927
Naraševičius Jonas 836
Narbutas V. 32, 33
Narbutienė Angelė 622, 627
Nargėla Julijonas 124
Nargėla Julijus 1080
Nargėla Julius 125, 1158
Narijauskas J. 1172
Narkevičius Benediktas 370
Narsučiai 914
Narsutienė 348
Narsutienė Angelė 916
Narsutienė Regina 1506, 1507
Narsutienė Savūnė 1260
Narsutis 900, 1161
Narsutis Albertas 900, 916
Narsutis Antanas 201, 302, 306,
354, 650, 833, 916, 1165, 1181
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Narsutis Juozas 223, 900, 916
Narsutis Kazys 916
Narsutis Pranas 790, 916
Narsutis Pranciškus 159
Narsutis Vytautas 916
Narsutis Vladas 347
Narsutytė Aušra 1506
Narsutytė Dalia 1007
Narsutytė Genovaitė 900, 916
Narsutytė Julija Vida 975
Narsutytė Kotryna 145
Narsutytė Marijona 793
Naruševičius 556
Narušis A. J. 411
Narušis Algirdas Jonas 413, 1206
Narušis J. 367
Narušis Jonas Algirdas 1169
Narvilaitė Vilma 1054
Nastopka 238
Nastopka J. 237
Nastopka Jonas 255
Naujalis Juozas 1195
Naujokas Jonas 1218
Naulickienė Eugenija 1485
Navalinskienė G. 76, 368, 508, 821
Navalinskienė (Garuckaitė) G. 366,
908, 909
Navalinskienė Gražina 4, 12, 20,
24, 386, 433, 623, 783, 1035, 1560
Navalinskienė (Garuckaitė) Gražina
6–8, 14–16, 353, 362, 430, 902, 1499
Navalinskienė Nijolė 1506
Navickas Alfonsas 1193
Navidauskas Kazys 831
Navikas 829
Navikas Kazys 354
Navikas Mykolas 974
Navikas Vytautas 1506
Navikas-Aleksandravičius Stasys 354
Navikienė 335
Navikienė Gerda 1268
Navikienė Anė Ona 307
Navikienė Ona 218
Navikienė (Baltrūnaitė) Ona 308,
313, 903, 905
Navikienė Stanislava 1507
Navikienė Stasė 1267
Nazarenko 725
Nazarenko Liuba 1055
Nazarjevas 818
Nefaitė Paulina 326
Nefas Juozas 354, 385, 389
Nefas Rapolas 320
Nefas Vytautas 320, 321
Nefienė A. 1235
Neknedavičius Antanas 547
Nekrošius Eimuntas 1403
Nekrošiūtė 452
Nemanienė Adelė 729
Nemanienė Genė 1492
Nemanienė Magdalena 1178
Nemanienė Sofija 1030
Nemanienė Stasė 97
Nemanienė Stasė Janina 1439
Nemanienė Zofija 1030
Nemanis 363, 573
Nemanis Adolis (Adolfas) 490
Nemanis Albertukas 1492
Nemanis Antanas 490, 588, 590,
591
Nemanis Augustas 354

Nemanis Bronius 974, 1178
Nemanis J. 22, 290, 336, 1021,
1441
Nemanis Jonas 6, 9–11, 14, 17–19,
24, 295, 726, 955, 1033, 1177, 1178,
1206, 1261, 1439–1442, 1499, 1505
Nemanis Juozapas 1178, 1192
Nemanis K. 1191
Nemanis Kazimieras 333, 1178,
1184, 1192
Nemanis Kazys 726, 1192
Nemanis Kęstutis 1439
Nemanis P. 769
Nemanis Petras 574, 730, 768
Nemanis Stasys 354
Nemanis Valentas 1260
Nemanis Vladas 1260
Nemanis Vladislovas 975
Nemanis Zenonas 1260
Nemanytė Birutė 1439
Nemanytė Bronė 490
Nemanytė Marytė 749
Nemanytė-Samsonienė Marytė 729
Nemanytė Monika 960
Nemanytė Stasė 975, 1178
Nėris S. 748
Nėris Salomėja 1026, 1039
Nerlikas Andrius 1060, 1486
Neugasimov Vitalij 1056
Nevardauskienė Jolita 11, 19, 1443,
1499
Nevidomskienė J. 251
Nevulienė Vaida 1066
Nevulis Linas 868
Nevulytė Lijana 1065, 1066
Nezabitauskas A. 129
Nezabitauskas Adolfas 129
Ničajūtė Liudmila 190
Niedvaras Vidas 785
Nigohossian Lucia 1056
Nikolajus II 194
Nikštelė Antanas 563, 564, 670,
678, 679
Nikštelė Arvydas 563, 564
Nikštelė Julius 748
Nikštelė Ramūnas 544
Nikštelė Valentas 563
Nikštelė Valentinas 564
Nikštelė Vidmantas 563, 564
Nikštelė Virginijus 704
Nikštelienė Adelė 419, 563, 564
Nikštelienė (Kulikauskaitė) Adelė
563
Nikštelienė Zofija 679
Nikštelytė Jūratė 563
Nikštelytė Laima 563
Nikštelytė-Baravykienė Nijolė 678,
679
Nikštelytė Regina 563
Nikštelytė Violeta 563
Nymm T. 230
Nojavičius 178
Norgėla 1161
Norgėla J. 108
Norgėla Julijonas 1079
Norgėla Julius 1156, 1202
Norkaitienė Milda 477
Norkevičius Jurgis 348
Normantienė Salomėja 638
Nornov V. 1488
Novickas 288

Novickienė 349
Novickis 1098
Novidenskas Albertas

625

O
Okunavičius Vladas 440, 443
Olechnas Romualdas 974
Olechnovič Romuald 1056
Olišauskienė K. 898
Olšauskas B. 819
Olšauskienė 917, 949, 955, 964
Ona, karalienė 116
Opracoval J. 118
Ordincas Marcijonas 123
Orieška 1007
Orieška Algis 1260
Orieška Edvardas 975
Orieškienė Lina 420, 1268
Orlovas Jurijus 708
Osipovas Mantas 544
Osipovas Valentinas 470, 540, 545,
705
Ostapovič 390
Ostašenkovas Aleksandras 1052
Ovčinikaitė Kristina 1056
Ozolas R. 1489
Ozolas Romualdas 1479, 1518
Ožalas Dainius 538
Ožalas R. 1024, 1025
Ožalas Ričardas 109, 110
Ožekauskienė L. 967, 970
Ožekauskienė Lionė 1006
Oželienė 633

P
Paberžis I. 336–339
Paberžis Ignas 338
Paberžis Ignotas 331, 332
Pacevičius 556
Pacevičius P. 234
Pačegonytė Aušra 1054
Padaiga Vytautas 501
Padvelskienė Eglė 1507
Pajuodis Alfredas 693
Pajuodis Nikodemas 693
Pajuodytė Barbora 693
Paka Paden 887
Pakarklis P. 849, 876
Pakarklis Valdemaras 453
Pakelčiai 656
Pakeltienė 706
Pakeltienė A. 96
Pakeltienė Antanina 97
Pakeltienė Marcelė 656
Pakeltienė Marijona 705
Pakeltis 644
Pakeltis Antanas 656
Pakeltis Jonas 656
Pakeltis R. 706
Pakeltis Rimas 704, 705
Pakeltis Simonas 333
Pakeltis Zenonas 656
Pakeltytė Dalia Kristina 656
Pakeltytė Laisvyda 96
Pakeltytė Marytė 656
Pakeltytė Ona 656, 658
Pakeltytė Veronika 656, 686
Pakeltytė Zofija 656
Pakėnaitė (Šidlauskienė) Elena 452
Pakėnaitė-Šidlauskienė Elena 453, 454
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Pakščiai 152
Pakšys Petras 354, 799
Pakšys Pranas 354
Pakšys-Mokytojas Petras 370, 371
Pakštaitis Povilas 954, 956
Pakštas Pranas 354
Pakulevičiūtė Elena 386
Palčinskaitė Violeta 1056
Paleckai 249
Paleckaitė Valerija 975
Paleckas A. 181
Paleckas Antanas 155, 247
Paleckas Gasparas 155, 181
Paleckas J. 181
Paleckas Kazimieras 855
Paleckis Justas 324, 610, 854
Palej Aleksandas 1055
Palenauskas Antanas 354
Paleskis Antanas 153
Palilionis Petras 1431
Paliliūnai 573, 755, 770
Paliliūnaitė 349, 487
Paliliūnaitė Adelė 759
Paliliūnaitė Anelė 759
Paliliūnaitė Angelė 760, 761
Paliliūnaitė-Kirklienė Angelė 998
Paliliūnaitė Danguolė 760, 761
Paliliūnaitė Janina 758
Paliliūnaitė Julė 654
Paliliūnaitė Ona 654
Paliliūnaitė Romualda 759
Paliliūnas 349, 571
Paliliūnas A. 582, 583, 598
Paliliūnas Adomas 154
Paliliūnas Alfonsas 760, 761
Paliliūnas Algirdas 760, 761, 762,
763, 766
Paliliūnas Antanas 575, 581, 582,
587, 589, 51, 592, 596, 760, 761, 766,
768, 779
Paliliūnas Augustinas 154
Paliliūnas Bronius 722
Paliliūnas Ignas 757
Paliliūnas Juozapas 154
Paliliūnas Juozas 334, 346, 349,
396, 573, 755, 759
Paliliūnas Klemensas 755, 759, 766
Paliliūnas Mikalojus 354
Paliliūnas Mykolas 581, 582, 755
Paliliūnas Povilas 758, 759, 762,
765, 766
Paliliūnas Pranas 154
Paliliūnas Saliamonas 223
Paliliūnas Stasys 654, 759
Paliliūnas Vytautas 758, 759
Paliliūnas Zigmas 759, 766
Paliliūnienė 757
Paliliūnienė Aldona 766
Paliliūnienė Aniceta 759, 766
Paliliūnienė Bronislava 760, 761,
763, 766, 770
Paliliūnienė Emilija 758, 759, 762,
766
Paliliūnienė Marė 649
Paliliūnienė Marytė 654
Paliliūnienė Ona 759
Palionienė Audronė 11, 20, 1483,
1499
Palionytė D. 1202
Palionytė Julija Gražina 974
Paliulionis 125

Paliulionis M. 181
Paliūnaitė Agnietė Vidmantė 974
Palkauskas Mečys 834
Paltarokas K. 114, 129, 162, 179,
181, 183, 197, 268, 1156, 1163, 1167,
1173, 1199
Paltarokas Kazimieras 918, 1169,
1175, 1187, 1204
Pankauskas Mykolas 301
Papartytė Rūta 1405
Papečkys E. 232
Papšys Rytas 5, 13, 101, 105, 1062,
1499
Papučka Aleksandras 1451, 1453
Papučkienė Rita 631
Pastora L. 1171
Pašakinskienė (Vrubliauskaitė)
Marija 11, 19, 1436, 1499
Paškevič Antonas 205
Paškevič Stanislovas 205
Paškevičiai 169
Paškevičienė D. 1007
Paškevičienė Danutė 1006
Paškevičius 224, 227
Paškevičius J. 30, 31, 35
Paškevičius Juozas 29
Paškevičius Napoleonas 836, 843
Paškievičius Mamertas 161
Patapovaitė-Zaurienė Olga 1021
Paukštytė R. 1225, 1233, 1241
Paukštytė-Šaknienė R. 132, 1225
Paukštytė-Šaknienė Rasa 132
Paulauskas 1426
Paulauskas Alfredas 1129
Paulauskas J. 1233, 1234
Paulauskas Uolesas 823
Paulavičius A. 381
Paulikonis 337
Paulius VI, popiežius 1221
Paurienė Milda 7, 15, 444, 502,
1499
Paurys Albinas 762
Paurys Antanas 973
Paužuolienė (Račiūnaitė) R. 1239
Paužuolienė (Račiūnaitė) Rasa 1499
Pavilionienė Vilija 868
Pavilonienė Bronė 562
Pavlova I. 1020
Pazukienė A. 1235
Pažarskienė Inga 1064, 1506
Pažemeckaitė Elvyra 1025
Pečelienė Ona 563
Pečelis Juozas 563
Pečeliūnai 548, 549
Pečeliūnaitė Kristina 469
Pečeliūnaitė Salomėja 549
Pečeliūnaitė Ugnė 469
Pečeliūnas Jonas 363
Pečeliūnas Juozas 332
Pečeliūnas Kazimieras 547
Pečeliūnas O. 469
Pečeliūnas Ovidijus 113, 442, 468,
470
Pečeliūnas P. 276, 290, 669, 707, 709
Pečeliūnas Povilas 406, 669, 704,
706–709, 1075, 1455, 1462
Pečeliūnas Saulius 669, 709
Pečeliūnas Sigitas 113
Pečeliūnas Stasys 831
Pečeliūnienė Inga 7, 15, 418, 420,
467, 538, 1045, 1066, 1499

Lietuvos valsčiai

Pečeliūnienė Ona 113
Pečeliūnienė Valerija 467, 676
Pečiulaitienė Aniceta 656
Pečiulauskienė P. 442, 808, 810,
814
Pečiulauskienė Palmira 8, 16, 806,
807, 83, 1499, 1505
Pečiuliauskienė (Kraujelytė) Palmira
813
Pečiulytė Angelė 1006
Peirėnas Vygandas 1118
Pekeliūnas Alfredas 417
Peleckai 248, 525
Peleckaitė Ada 626
Peleckaitė Agnietė 525, 526
Peleckaitė (Januškevičienė) Agnietė
526
Peleckaitė-Januškevičienė Agnietė
524, 533
Peleckaitė Audra 529
Peleckaitė Jūratė 529
Peleckaitė Kazimiera 1245
Peleckaitė-Adomaitienė Marijona
530, 533
Peleckaitė-Januškevičienė P. 528
Peleckaitė Sigutė 1063
Peleckaitė-Dovydienė Valerija 559
Peleckas A. 156
Peleckas Albinas 999
Peleckas Aleksas 560
Peleckas Antanas 252
Peleckas Gasparas 1160
Peleckas Jonas 182
Peleckas Julijonas 155, 181
Peleckas Julius 523, 529
Peleckas Juozas 523, 529
Peleckas K. 867, 871, 1152
Peleckas Kazimieras 529, 530, 533,
873
Peleckas Petras 529
Peleckas Povilas 523, 524, 533
Peleckas Vladas 1229
Peleckas Vladukas 519
Peleckienė G. 130, 176, 191
Peleckienė Genovaitė 130
Peleckis 320
Peleckis Albinas 320
Peleckis Stanislovas 557
Peskovas N. P. 41
Petkevičaitė G.-Bitė 23
Petkevičaitė Gabrielė-Bitė 1408,
1435, 1464
Petkevičaitė-Bitė G. 127, 128, 155,
197, 998, 1024
Petkevičius 240, 241, 243
Petkevičius Andrius 184
Petkevičius Darius 1069
Petkevičiūtė Verutė 386
Petkus Viktoras 1171
Petraičiai 809
Petraitienė Bronislava 782
Petraitienė Nastazija 581
Petraitis Aleksas 580, 589, 591, 592
Petraitis Antanas 658
Petraitis Gabrielis 114
Petraitis Vladas 646
Petraitytė Rita 960
Petrauskaitė Aldona 916
Petrauskaitė-Marozienė Ona 783
Petrauskas 900
Petrauskas Algis 412, 416
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Petrauskas Edvardas 974
Petrauskas J. 276
Petrauskas M. 1187
Petrauskas Mikas 195, 1188
Petrauskas V. 394
Petrauskas Zigmas 974
Petrauskienė Alma 984, 987, 1506
Petrauskienė R. 1011
Petrauskienė Stefanija 562
Petrauskienė-Žižiūnaitė Stefanija
1182
Petrauskienė Virginija 1268
Petravičienė Janina 1072
Petravičienė (Marozaitė) Janina
408, 1464
Petravičius 818
Petravičius Andrius 115
Petravičius Feliksas 294
Petravičius Jeronimas 179
Petravičiūtė Ona 115
Petrėnas V. 944
Petrienė 614
Petrokas N. 1434
Petronaitis 387, 388
Petronaitis Rapolas 387
Petronis J. 268
Petrošius J. 1197
Petrulaitienė Aldona 1005
Petrulaitienė Stasė 846
Petrulaitytė 1007
Petrulaitytė E. 1006
Petrulis B. 509, 1430
Petrulis Bronius 508
Petrulis D. 22, 423, 1069
Petrulis Domas 9, 17, 422, 545,
1061, 1064, 1068, 1499
Petrulis J. 130, 278
Petrulis Juozas 130, 276
Petrusevičius Melchioras 923
Petrusevičiūtė-Pribušauskienė Irena
1004
Pijus XI, popiežius 270
Pikauskas 300
Pikšrienė S. 1011
Pikturna Juozapas 477, 1098, 1163
Pikutis Laimis 1183
Pilama Maija 1449
Pileiko Sofija 190
Piliponis A. 22
Piliponis Alfonsas 11, 20, 1487,
1488, 1499
Piliponis Gasparas 354
Pyliponis Kostas 830
Pyliponis Motiejus 830
Piliponytė 324
Pilkaitė 398
Pilkauskas 498
Pilkauskas Donatas 5, 6, 13, 14, 22,
24, 256, 259, 370, 1499
Pilkionienė Rimgailė 4, 23
Pilsudskiai 160, 930
Pilsudskis Juozas 506
Pilsudskytė Ona 653
Pinkevičius Vidas 1183
Pinkevičius Vytautas 370
Pipiras 1209
Pipiras A. 1176
Pipiras Albinas 1168
Pipiras P. 1161
Piragienė Marijona 1507
Pisarevas 602

Pitrėnas Modestas 1196
Plaktukas Bronius 279, 280
Plaktukas Pranas 280, 439, 914
Plaktukas Rimas 914
Plaktukas V. 281
Plaktukytė Julija 914
Plankys Ignas 354
Plastinkina Brigita 1506
Plastinkina Danutė 536
Plechavičius 384, 386
Pliateris J. 174
Plučienė Vitalija 1060
Plučys Jonas 1060
Plučius Jonas 10, 18, 913, 1499
Plumpa Petras 219
Pocienė Vilma 1446
Pocius A. S. 1222
Pocius Antanas 11, 19, 422, 423,
506, 542, 1446, 1447, 1499
Poddubnas Vladimiras 1505
Poddubnienė 1005
Poddubnienė L. 1011
Poddubnienė Stasė 1006, 1008,
1505
Polamenskis Kasperas 116
Polūkienė A. 631
Pondzevičius Juozapas 123
Poniatovskis Kasparas 153
Poniatovskis Stanislovas 119
Popovas M. 35
Popovas Mitrofanas 301
Popovienė 302
Popovienė A. 301
Popovienė Afimija 301
Poška 899
Poška A. 1191, 1199
Poška Antanas 1191
Poškienė M. 303
Poškus Boleslovas 1455
Poškus Jonas 391
Povickis Mečislovas 932
Povilaitis B. 437
Povilaitis Jonas 831
Povilaitis Mykolas 533
Povilas Puzinas 923, 926
Povilavičienė Julija 809
Poviliūnas Albertas 973, 974
Povilonienė 518
Povilonis 613
Povilonys 548
Povilonis Kęstutis 975
Povilovskis Pranas 153
Pozytovičius 123
Požerskis Jonas 178
Požerskis-Tėvas Jonas 370
Pranaitis Jonas 445
Pranaitytė Angelė 415, 417
Pranauskaitė Angelė 505
Pranauskaitė Marijona 975
Pranauskaitė-Tevelionienė Angelė
505
Pranauskas B. 395
Pranauskas Boleslovas 505
Pranauskas Pranas 223
Pranauskas Stanislovas 505
Pranauskas Vladas 505
Pranauskienė Antanina 505
Pranckevičius Petras Vigitas 974
Pranckūnas Marijonas 341
Praniauskas Vladas 721
Praspaliauskas Danielius 1055

Pratasevičius Simonas 153
Pratusiai 795
Pratusienė Barbora 691
Pratusienė Jadvyga 563
Pratusienė Kotryna 691
Pratusienė Rozalija 691
Pratusis 1213
Pratusis Albinas 563, 975
Pratusis Antanas 725, 726
Pratusis Jonas 691, 698, 722, 723
Pratusis Jurgis 691
Pratusis Karolis 713
Pratusis Martynas 691
Pratusis Petras 726, 1204
Pratusytė Alpunė 725
Pratusytė Dovilė 5, 13, 221, 1499
Pratusytė Stefanija 698
Pratusytė Viktorija 1010
Pravilonienė 225
Pravilonienė Kazimira 1266
Pravilonienė Sofija 1260
Pravilonienė Veronika 912, 918
Pravilonis A. 1430
Pravilonis Algis 1260
Pravilonis Jonas 1262
Pravilonis Juozas 343
Pravilonis Vladislovas 975
Pravilonytė Regina Ona 974
Preikša Juozas 1170
Preikšaitė Rita 1056
Preikšas Juozas 410, 1154, 1449,
1451
Prialgauskas Vincas 1127
Pribušauskaitė 968
Pribušauskaitė Janina 974
Pribušauskaitė S. 1475
Pribušauskas Bronius 723, 736
Pribušauskas Jonas 337
Pribušauskienė B. 305
Pribušauskienė Bronė 305
Pridotka Jonas 929
Pridotkaitė Joana 929
Pridotkienė Marija 929
Priedė G. 1433
Prielgauskas Ignas 1187
Prielgauskas V. 179
Prielgauskas Vincas 178
Primačenko Alma 113
Pročiūnas 556
Pršelgauskas Vincas 816
Prunskienė Kazimiera 1479
Prunskis J. 1175
Prusikovskis J. 1202
Prusikovskis Juozapas 1202
Prusiševskis Juozapas 125
Pūgžlys Kazimieras 1196
Puipa Algimantas 1403
Pukenis K. 336
Pukenis Robertas 1164
Pūkienė 485
Pukys 945
Pūkys B. 268
Pundzevičius Juozapas 120
Puodėnaitė L. 1413
Puodžiūnas 823
Pupalaigytė Regina 1005
Pupalaigytė-Kielienė Regina 1005
Pupeikis 715
Pūra V. 36
Puskunigienė Dalia 254
Putiatičius Vaitiekus 115

1547

RAMYGALA

Putna Mindaugas 1056
Putvis-Putvinskis Vladas 259
Puzakovas Aleksas 974
Puzyna 121, 151
Puzinaitė Ziuta 936
Puzinas 202
Puzinas P. 171, 631
Puzinas Povilas 923, 926
Puzutavičius Motiejus 119

R
Rabliauskaitė Virginija 1035
Rabliauskaitė-Dagienė Virginija 1036
Rabliauskienė Marytė 1035
Račinskas Albertas 975
Račinskas Albinas Vincentas 974
Račinskas Ipolitas 104
Račinskienė Elena 424
Račys Ignas 823
Račys Jonas 823
Račiukas Stasys 158
Račiūnai 878
Račiūnaitė Alfonsa Ona 1242
Račiūnaitė Anelė 1242
Račiūnaitė R. 132, 1225, 1227–1229,
1231–1241, 1243, 1244
Račiūnaitė Rasa 1230
Račiūnaitė Tojana 10, 19, 1499
Račiūnaitė-Paužuolienė R. 22, 1227,
1228
Račiūnaitė-Paužuolienė Rasa 9, 18,
132, 1225, 1495, 1505
Račiūnas A. 474, 1202
Račiūnas Antanas 10, 19, 22, 155,
159, 717, 1027, 1202
Račiūnas B. 191
Račiūnas Bronislovas 16
Račiūnas Bronislavas Vytautas 1242
Račiūnas Bronius 870
Račiūnas Jonas 159
Račiūnas K. 1228
Račiūnas Kazimieras 1242, 1505
Račiūnas Leonas 155
Račiūnas Povilas 877
Račiūnas Pranas 706
Račiūnas S. 1152
Račiūnas Simas 856, 1242
Račiūnas Vytautas 1242
Račiūnas Vytautas Bronislavas 8,
877, 879
Račiūnas Zenonas 1242
Račiūnienė (Vitkevičiūtė) Irena 8,
16, 877
Račiūnienė D. 1236
Račiūnienė Irena 1499
Račiūnienė O. 155
Račiūnienė Ona 154, 155, 1242
Račiūnas Mykolas 1242
Radvilaitė Dalia 960
Radzevičiai 548
Radzevičienė Pranė 487
Radzevičius 831
Radzevičius M. 1441
Radzevičius Pranas 223
Radzevičius V. 1225, 1226, 1229–
1231
Radzevičius Viktoras 1226
Ragaišis Juozas 778
Ragelienė Rasutė 1064
Ragovska Kazimira 161
Ragovska Paulina 161

Ragovska Valerija 161
Ragovskytė Kazimira 205
Ragovskytė Paulina 205
Ragovskytė Valerija 205
Ragožina 1005
Raguotienė G. 266
Raikevičius Silvestras 153
Raila 487, 806
Raila Aleksas 778
Raila Dominykas 367
Raila Domininkas 354
Raila Jonas 664
Raila Petras 228
Raila Vladas 354
Railaitė-Karitonienė Marijona 677
Railaitė-Malinauskienė Stanislova
664
Railaitė-Nikštelienė Zofija 678
Raila-Mykolaitis V. 371
Raila-Mykolaitis Vladas 370
Railienė 678
Railienė Jadvyga 519, 778, 974
Rainienė Birutė 1195
Rainys J. 166, 201
Raišienė Aušra 862
Rakauskaitė Juozapina 607
Rakauskaitė Ona Marija 1220
Rakauskas B. 1127
Rakauskas Boleslovas 178, 841
Rakauskienė Aldona 908
Rakuiža 276
Ramanauskaitė O. 825
Ramanauskaitė Ona 954, 960
Ramanauskaitė-Skokauskienė A.
369
Ramanauskaitė-Skokauskienė
Auksutė 364
Ramanauskas 836
Ramanauskas Andrius 357
Ramanauskienė A. 1199
Ramanauskienė Irma 630
Rameikis Antanas 1170
Ramoška Ričardas 637
Ramoškevičius Juozas 495
Ramoškienė Aldona 637
Rancevičienė-Jacevičienė Marija 930
Randakevičius 627
Rankelė 335, 349
Rankelė A. 305
Rankelė Aleksas 223, 793, 794, 796
Rankelė Alvydas 793, 1505
Rankelė Antanas 223, 786, 787
Rankelė Bronius 793, 797
Rankelė Evaldas 793
Rankelė Jonas 660, 784, 793, 797,
798
Rankelė Juozas 793, 795
Rankelė Kazimieras 259, 783, 784,
793, 796, 1167, 1171, 1173, 1174
Rankelė Kazys 646
Rankelė Mykolas 784
Rankelė Petras 784, 787, 793
Rankelė Povilas 784
Rankelė Rapolas 649
Rankelė Rokas 254
Rankelė Vytautas 783, 793
Rankelės 793, 795
Rankelienė Adelė 792
Rankelienė Adolfina (Adelė) 654
Rankelienė Albina 793
Rankelienė Albina Birutė 655

Lietuvos valsčiai

Rankelienė D. 1009, 1012
Rankelienė Diana 1008
Rankelienė Domicelė 784
Rankelienė Regina 581, 797
Rankelytė 783
Rankelytė Alfonsa 793, 795
Rankelytė Anastazija 689, 793
Rankelytė-Žudienė Anastazija 783
Rankelytė Anelė 786
Rankelytė-Budreikienė Anelė 799
Rankelytė Barbora 784, 797
Rankelytė (Smalinskienė) Danutė
793
Rankelytė Genė 797
Rankelytė Genovaitė 793, 795
Rankelytė Gintarė 1010
Rankelytė Gražina 793
Rankelytė Kotryna 784
Rankelytė Margarita 793
Rankelytė Ona 784
Rankelytė Regina 793
Rankelytė Salomėja 793
Rankelytė Stasė 786
Rankelytė Viktorija 784
Rapšys Simas 834
Rasalskienė L. 1008, 1009, 1010,
1012
Rasalskienė Laima 9, 17, 1499
Rasalskienė Laimutė 1003, 1007,
1009, 1260
Rasiulienė 722
Rasiulienė A. 1043
Rasiulienė Agnė 915
Rasiulienė Agnieška 691, 692
Rasiulienė Apolonija 1042
Rasiulienė B. 1023
Rasiulienė Barbora 691, 693
Rasiulienė Katrė 722
Rasiulienė Kotryna 693
Rasiulienė Stasė 693
Rasiulienė Veronika 691
Rasiulis 349
Rasiulis 720, 721, 722
Rasiulis Algis 315, 915
Rasiulis Antanas 693
Rasiulis Benadas 691
Rasiulis Česlovas 693
Rasiulis Julius 636
Rasiulis Juozapas 691–693
Rasiulis Juozas 693, 698, 914
Rasiulis K. 159, 197, 262
Rasiulis Kazimieras 315, 382, 401,
915
Rasiulis Kazys 222, 223, 230, 261
Rasiulis Klemensas 128, 157, 159,
186, 191, 192, 195–197, 200, 900,
914, 945
Rasiulis Plecidas 691
Rasiulis Pranas 315, 691, 693
Rasiulis Rimas 693
Rasiulis Stanislovas 693
Rasiulytė 621
Rasiulytė Angelė 693
Rasiulytė-Kielienė Angelė 722
Rasiulytė Antanina 915
Rasiulytė Bronė 382, 915
Rasiulytė Domicėlė 691
Rasiulytė Julija 6, 14, 222, 272, 315,
382, 400, 915, 1500
Rasiulytė Kotryna 691
Rasiulytė Mari 693
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Rasiulytė Marijona 691
Rasiulytė Ona 914
Rasiulytė Palmutė 693
Rasiulytė Salomėja 691
Rasiulytė Vanda 315, 912, 915
Rasiulytė Veronika 691
Rastauskas 680
Rastauskas Jonas 354
Rastauskienė 349
Raškevičiūtė-Rinkevičienė Viktorija
1451
Ratkevičiai 792
Ratkevičienė Alfonsa 792
Ratkevičienė Barbora 690
Ratkevičienė Lidija 1507
Ratkevičius 346, 966
Ratkevičius Antanas 799, 828
Ratkevičius Dionizas 792
Ratkevičius Dionyzas 796, 799
Ratkevičius Feliksas 792
Ratkevičius Karolis 223, 792, 796
Ratkevičiūtė Aldona 792
Ratkevičiūtė Julija 792
Ratkevičiūtė Liucija 792
Ratkevičiūtė Stanislava 792
Ratkovskiai 74
Ratkus A. 965
Ratkus Antanas 90, 314, 1423
Ratkutė Birutė 1257
Ratkutė Katrė Birutė 975
Rauduvė 633
Raziūnas Laimutis 1065, 1066, 1486
Raziūnas Stasys 974
Raziūnienė Karolina 1064, 1065,
1486
Razma A. 1474, 1477
Razumas S. 266
Ražanas Dalius 750
Ražanas Jonas 750
Ražanas Valdas 750
Ražanienė (Skystimaitė) G. 750
Ražanienė Genovaitė 1500
Ražanienė (Skystimaitė) Genovaitė
8, 16, 731, 749
Ražinskas A. 73
Rečiūnas Mykolas 877
Rečiūnienė 1235
Rėčka Jonas 828
Reikalas 238
Reikalas J. 237
Reimontas V. 1013, 1020
Reinys M. 1175
Reisonas Karolis 299
Rekašius L. 129, 162, 179, 333–335,
338, 339, 341, 342
Rekašius Liudas 1098
Rekašius Liudvikas 372, 477, 478,
480, 481, 483, 484, 488, 489
Reklickas Povilas 370
Reklickas Vytautas 370
Remigolskis Chaimas 1421
Repečkienė A. 1232, 1236, 1237,
1244
Repečkienė (Kūčytė) A. 1240, 1241,
1244
Repšys Simas 843
Repšys Simonas 240
Rezmer V. 240
Rezmeras Waldemaras 240
Reževičius Eugenijus 497
Rigermanas Vladimiras 185

Rimaitė Elžbieta 686
Rimaitė-Kuodienė Elžbieta 1172
Rimaitė-Liberienė Ieva 525
Rimaitė Lina 319
Rimaitienė 348
Rimaitienė Marijona 346, 656
Rimaitis 656
Rimaitis Antanas 354, 650, 656
Rimaitis Jonas 354, 650, 656
Rimaitis Petras 656
Rimantienė R. 33
Rimas Juozas 557
Rymas Jurgis 254
Rimavičiai 74
Rimavičius 614, 654, 655, 1176
Rimavičius Algimantas 654
Rimavičius Antanas 646
Rimavičius Jonas 649
Rimavičius Jurgis 654
Rimienė 560
Rimkevičius Vladas 917
Rimkienė N. 1009
Rimkienė Neringa 1009
Rimkūnas Julius 306
Rimkus Kęstutis 1444
Rimkutė Neringa 545
Rimovič Baltazaras 205
Rimskis-Korsakovas N. 1056
Rimša Edmundas 1518
Rimša P. 280
Rimutienė D. 1012
Rindeikaitė Eugenija Danutė 974
Rinkevičius E. 131, 368, 381, 608,
1025, 1027, 1199, 1450, 1452
Rinkevičius Edmundas 8, 9, 11, 16,
17, 19, 24, 131, 374, 375, 417, 430,
502, 568, 569, 608, 609, 631, 650,
941, 1025, 1060, 1061, 1154, 1170,
1176, 1183, 1197, 1217, 1224, 1449,
1451–1454, 1500
Rinkevičiūtė Genė 424
Rinkevičiūtė-Urbonavičienė Eugenija
1451
Rinkevičiūtė-Darulienė Monika
1451
Rinkūnas Alfonsas 318, 354, 359
Ryselis Stasys 845
Ryselytė Marijona 831
Rytis 545
Rokaitė Genė 856
Romanovai 897
Romeris Mykolas 1434
Römeris Tadas 120
Romoslauskas Rolandas 1055
Rosin J. 303
Roskovas M. 632
Rosochackiai 119, 186
Rosochackis Antanas 162
Rosochackis Felicijonas 162
Rosochackis Kalistas 162
Rosochockienė 831
Rosochodskis 486
Rossochockis Antanas 926
Rossachackij Antonas 205, 206
Rossochackaitė Felicija 933
Rossochackiai 152
Rossochackis Antanas 933
Rossochackis Tadas 933
Rostovskis 923
Rozenbergas 494
Rozenbergas Antanas 493

Rozenbergienė 485
Roževskis 818
Rožūmas S. 198
Rudamina Antanas 124
Rudys 390
Rudys Jonas 354
Rudytė Jovita 870
Rudokas Paulius 1055
Rudokienė Danguolė 630
Rudžionytė Henrika 1004
Rudžionytė-Samsonienė Henrika
1004
Rugienis 300
Rūkštelė Antanas 400, 401
Rūkštelė J. 596
Rūkštelė Juozas 589, 590, 592
Rūkštelytė Apolonija 400
Rūkštelytė Jūratė 960
Runkiala Aleksandras 152
Rupeika A. 1078, 1082–1090,
1095, 1096, 1099, 1104, 1105, 1107,
1108, 1110, 1111, 1114–1117, 1119,
1120, 1123–1125, 1129, 1131, 1132,
1135–1137, 1140–1142, 1144
Rupeika Antanas 9, 17, 1077, 1118,
1128, 1494, 1500
Rupeika S. 1082
Rupeikienė M. 1083, 1085–1088,
1090, 1105–1113, 1120–1123, 1132–
1135, 1137, 1138, 1145–1151
Rupeikienė Marija 9, 17, 1077,
1494, 1500
Rupūžėnas 366
Ruseckaitė R. 970
Ruseckas P. 234
Ruseckas Petras 221, 234
Rusteiko Petronėlė 206
Rutkauskas 836
Rutkauskas Albertas 541
Rutkauskienė Aldona 1506
Rutkūnas 325
Ruzaitė Elvyra 551
Ruzaitė Julija 10, 18, 24, 1001
Ruzaitė Julijona 1500
Ruzaitė L. 1475
Ruzaitė Laima 551
Ruzaitė Virginija 551
Ruzas Bronius 1507
Ruzas J. 130, 223, 228, 557, 560,
1412, 1413
Ruzas Jonas 6, 10, 14, 18, 106, 130,
393, 505, 633, 658, 660, 720, 799,
973, 974, 996, 1030, 1409, 1412, 1500
Ruzas Juozas 551
Ruzas Jurgis 551
Ruzas Vytautas 551
Ruzienė Antanina 551
Ruzienė O. 967, 970
Ruzienė Ona 60, 996, 1412

S
Sabaliauskaitė Bronė 973
Sabaliauskas J. 280
Sabaliauskas Jonas 279
Sabaliauskas Mikalojus 178
Sabalys 243
Sabanskiai 249
Sabanskis 794
Sabanskis Antanas 301
Sabanskis B. 251
Sabanskis Bronius 247, 252, 638
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Sabanskis Jonas 794, 796
Sabonienė B. 899
Sabonienė Bronė 1204
Sabonienė Bronislova 346
Sadūnaitė Nijolė 405, 1215
Sadzevičius J. 386
Sadzevičius Juozas 388
Sadziavičienė J. 389
Saikas 349
Saja K. 1433
Sakalas Aloyzas 1479
Sakalauskaitė E. 967
Sakalauskaitė Veronika 782
Sakalauskas 983
Sakalauskas Antanas 654, 800, 981
Sakalauskas Vytautas 457
Sakalauskienė Pranciška 654
Sakalauskienė Pranė 652, 653
Sakavičius Pranas 495
Salagubaitė Irena 974
Saldienė 335
Saldienė D. 1011
Saldienė Stasė 505
Saldis Antanas 505
Saldis Kazys 505
Saldys 349
Saldytė Uršulė 827, 835, 844
Saldžiai 916
Samavičius R. 162, 1225, 1226
Samėnas A. 76, 129, 188, 279–281,
368, 1262
Samėnas Alvydas 6, 14, 24, 264,
274, 277, 291, 430, 1026, 1261, 1475,
1500
Samėnas J. 281
Samėnas Jonas 280
Samėnas Juozas 504
Samėnas Mykolas 280, 281, 291,
424, 430
Samėnas R. 250, 251
Samėnas Robertas 430
Samėnas Robertas Arvydas 974
Samsonai 720, 915, 917
Samsonaitė A. 1189
Samsonaitė Angelė 725
Samsonaitė Antanina 903
Samsonaitė Bronė 919
Samsonaitė-Žukienė Gražina 921
Samsonaitė J. 225, 226, 1255
Samsonaitė Julija 8, 9, 16–18, 24,
912, 915, 917–919, 921, 973, 1215,
1247, 1500
Samsonaitė Pranciška 912
Samsonas 678, 721
Samsonas Albinas 1260, 1506
Samsonas Aleksas 722–724
Samsonas Algimantas 721
Samsonas Algis 722, 724, 725
Samsonas Antanas 915, 917
Samsonas Jonas 223, 254, 721, 912,
917, 918
Samsonas Juozapas 396
Samsonas Kazimieras 917
Samsonas Kazys 1260
Samsonas Klemas 309
Samsonas Klemensas 903
Samsonas M. 915
Samsonas Marijonas 917
Samsonas Mykolas 225, 898, 915,
917–919, 1004, 1006
Samsonas (Varnelis) Mykolas 899

Samsonas Rapolas 903
Samsonas Valentas 354, 722
Samsonas Valentinas 650
Samsonas Vygandas 1260
Samsonas Vincas 309, 903
Samsonienė 349
Samsonienė A. 1255
Samsonienė Adelė 1257
Samsonienė Genovaitė 628
Samsonienė H. 1005, 1006
Samsonienė Henrika 1005
Samsonienė Marytė 1260
Samsonienė P. 225, 915, 921
Samsonienė Paulina 918
Samsonienė Regina 7, 10, 15, 18,
427, 1216, 1260, 1267, 1268, 1272,
1500
Samsonienė Sofija 1005
Samsonienė Zita 1006
Samulionytė A. 940
Sargautienė J. 967, 970
Sargautis J. 970
Sargautis Jonas 973
Sargautytė Edita 1027, 1066
Sargelienė (Juškaitė) Angelė 8, 16,
753, 1500
Sasnauskas Česlovas 1195
Sašenkova 453
Sašenkova Nadiežda 455
Saudargas Algirdas 415
Sauka D. 883
Sauka Donatas 882
Saulaitis Antanas 1222
Savačinskis Albertas 161
Savečinskiai 160
Savečinskis Stanislovas 160
Savickaitė Dovilė 1183
Savickas Antanas 779
Savickas Bronius 271
Savickas Juozas 589, 590, 592, 593
Savickas Pranas 1440
Savickas Romanas 1056
Savickas S. 631
Savickas Saulius 1440
Savickienė Auksuolė 1507
Savickienė Reda 1507
Savoniakaitė V. 1225
Savukaitis 342
Savukaitis J. 338, 339, 342, 344–346,
350, 351
Schmittlein R. 929
Sebastjanskis Jokūbas 116
Seliukaitė Irena 1050, 1052
Selvenis Rimas 1507
Semaška 1460
Semaška A. 926, 928, 1263
Semaška Antanas 868
Semaška I. 452
Semaška Juozapas 154
Semaška Juozas 753
Semaška Kazys 223
Semaškaitė Genovaitė 975
Semaškaitė I. 926, 928, 929, 940
Semėnas Antanas 186
Semkovičius V. 114
Seniūnytė Ona 836
Senkievičius Henrikas 936
Senkus K. 1199
Sent Egziuperi Antuanas 1406
Serdikas Antanas 835
Sereika Antanas 1457

Lietuvos valsčiai

Sereika Henrikas 1188
Sereika Leonas 1457
Sereika Petras 581
Sereikaitė Danutė 1457
Sereikaitė Kristina 1457
Sereikaitė Remigija Anelija 1221
Sereikaitė Rita 1457
Sereikienė M. 602, 1460
Sereikienė Marija 7, 8, 10, 11, 15,
16, 18, 19, 22, 24, 367, 436, 709,
802, 804, 805, 1414, 1455–1457, 1459,
1500, 1505
Sereikienė Marytė 1461
Serra Rasa 1056
Sidorovienė A. 290
Sierakauskas K. 819
Sierakauskas Z. 166, 175
Sierakauskas Zigmantas 819
Sikorskis Wladyslavas 240
Silevičius S. 1475
Simaška Leonas 754
Simaška Petras 340
Simonaitytė Ieva 1260
Simonas Kazys 924
Sinicienė Laima 1507
Siniškevičius Bronius 333
Sinkevičienė J. 427
Sipavičius Povilas 347
Sipovič Jonas 206
Sipovičiai 160
Siudikas 340
Siurbė Antanas 835
Siurbė Jonas 835
Siurbiai 494, 656
Siurbienė 656
Siurbienė Adelė 506
Siurbys Jonas 354, 649, 650, 656
Siurbys Julius 354, 508, 650, 656,
799
Siurbytė Alfonsa 653, 656
Siurbius Antanas 492
Sivickis Kazimieras 478
Skaisgirys V. 74
Skamba Mykolas 152
Skaparas Antanas 720, 723
Skarbaliūtė Audronė 944
Skardžius P. 471, 473
Skauda 348
Skeivienė O. 1257
Skindzera A. 290
Skirmantienė 907
Skirmuntienė 1004
Skystimaitė 735
Skystimaitė Genovaitė Aldona 974
Skystimaitė-Ražanienė Genovaitė
746
Skystimaitė-Ražanienė Genovaitė
Aldona 748
Skystimas Steponas 732, 733, 735
Skystimienė Emilija 732
Skobelevas Vladimiras 1490
Skrebienė Uršulė 690
Skrebys 452
Skrebys A. 777
Skrebys Andrius 834
Skrebytė 967
Skrebytė Aldona 677
Skrodenis Stasys 4
Skruzdys Vytautas 113
Skudas Vytautas 1055
Skuodienė I. 130, 1026
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Skuodienė Irena 130
Skuodienė Jurutė 1021, 1022
Skuodis 1210
Skuodis V. 707
Skuodis Vytautas 706, 708, 1210
Skuodytė-Knizikevičienė Vida Ona
654
Skurkis Vladas 999, 1000
Sladkevičius Vincentas 1215
Slausgalvienė Gintarė 1055
Slausgalvis Tomas 1055
Slavenskis V. 117
Slavenskis Vaitiekus 117
Slavikas Antanas 975
Slavinskaitė Elena 974
Slavinskas 916
Slavinskis Vaitiekus 117
Sleževičius Mykolas 256
Sliesoriūnas F. 132, 174, 817, 848
Sliesoriūnas Feliksas 132
Slivinskas V. 369
Slivinskas Vaclovas 1485
Slivka Julius 280, 823, 836, 843
Slivka Vladas 339
Slivkienė Ona 413
Slivkos 1260
Slovackis J. 1436
Slučinskas Zigmas 301
Slučka Ambroziejus 278
Smalenskienė Danutė 1506
Smalskienė I. 706
Smetona A. 257, 1488
Smetona Alfonsas 353
Smetona Alfonsas-Žygaudas 356,
366, 585
Smetona Antanas 180, 191, 287,
323, 370, 526, 528, 639, 785, 862,
886–888, 913, 947, 948, 953, 954,
978, 979, 995, 1186, 1192, 1451
Smetona Vygandas 960
Smetonas Antanas 964
Smetona-Žygaudas A. 371
Smetona-Žygaudas Alfonsas 371, 372
Smičiūtė Aušra 1056
Úmigły-Rydzo Edwardas 240
Smilga Paulius 354
Smilga Petras 354
Smilga Rupkė 304
Smilgienė 519
Snabaitis Stasys 631
Snerskienė 830
Snicoriūtė D. 1229, 1232, 1234
Sniečkus A. 258
Sniečkus Antanas 854
Sniečkus Liudvikas 656
Sniečkutė Adelė 656
Snieška 352
Snieškienė 718
Sniežko Eduardas 161, 206
Sniežko Sigizmundas 161, 206
Sokas 966
Sokas Antanas 954
Sokelis Dovydas Zenonas 1167,
1171
Solominas Nealis 186
Songaila Juozapas 160
Songaila Leonardas 120, 123, 124
Songaila Tadas 124
Sopockiai 206, 933
Sopockis Leopoldas (Sopoćko
Leopold) 175

Sopockis Liudas 933
Spiridonovas Nikolajus 923
Spudas 342
Spudas G. 334, 337, 342, 346, 352
Spulys 836
Spurgienė Salomėja 549
Srikulis Vytautas 974
Sruoga B. 1433
Sruoga Balys 391, 526, 832, 1403
Stajušaitis Jonas 1167
Stakauskai 155
Stakauskaitė Julijona 155
Stakauskas J. 159, 168
Stakauskas Juozapas 155, 180, 183
Stakauskas Mykolas 155
Stakauskas Pranciškus 155
Stakėnaitė Valerija 960
Stakėnas 829
Stakėnas Baltramiejus 152
Stakėnienė 348
Stalinas 280, 323, 361, 393, 394,
487, 504, 590, 593, 595, 639, 670,
672, 680, 724, 728, 735, 892, 970,
1439, 1467
Stalinas J. 895
Stancikas Egidijus 1056
Stanevičius 556
Stanevičius B. 452
Stanevičius Juozas 643
Stanevičiūtė 191
Stanikūnas Baltrus 337
Stanikūnienė 1213
Stanislovas Augustas 938
Stanislovas Augustas, karalius 124
Stanišauskienė Pranė 1072, 1076
Stankaitienė S. 1037
Stankeras P. 299
Stankevičiai 74, 914
Stankevičius 301, 302, 341, 346,
348, 442, 829, 830
Stankevičius A. 1441
Stankevičius Alfonsas 354
Stankevičius Antanas 914, 933
Stankevičius Bronius 354
Stankevičius Izidorius 276, 823
Stankevičius Jonas 344, 352
Stankevičius Karolis 822
Stankevičius Kazimieras 1167
Stankevičius Kostas 344
Stankevičius Leonas 354
Stankevičius V. 302, 303, 306
Stankevičius Vincas 817, 823
Stankevičius Vladislovas 301, 305,
306
Stankevičiūtė Antanina 344
Stankevičiūtė Danutė 914
Stankevičiūtė Elena 914
Stankevičiūtė Genovaitė 914
Stankevičiūtė Regina 795
Stankevičiūtė Stasė 490
Stankūnas Darius 113
Stankūnas S. 1025
Stapulionis Antanas 299
Staselis Jonas 1052
Stasevičius 819
Stasiukaitis A. 1413
Stasiukaitis Antanas 831
Stasiukaitis B. 268
Stasiukaitis Jonas 354
Stasiukaitytė Julija 975
Stasiukaitytė Stanislova 974

Stasiukynas A. 1219
Stasiukynas Antanas 605, 1218
Stasiūnas Antanas 975
Stasiūnas Jonas 880
Stasiūnas Mečislovas 1184, 1186
Stasiūnienė Bronė 263
Stašaitis S. 132, 164
Stašaitis Stanislovas 132
Statkevičiai 786
Statkevičius 348, 786
Statkevičius Kazimieras 581, 1171
Statkevičius Kazys 646, 651
Statkevičiūtė Barbora 651
Statkevičiūtė Veronika 651
Statkus V. 232, 235
Statkutė de Rosales J. 849
Staugaitis 1172
Stauryla 348
Stavolis Leonas 354
Steikūnas R. 1139
Stepankienė O. 1023
Steponaitis 1142
Steponaitis Vytautas 264
Steponas, karalius 116
Steponavičius 493
Steponavičius Feliksas 493
Steponavičius Jonas 1142, 1440
Steponavičius Julijonas 1175, 1215
Stepšys Sigitas 1126
Stolypinas P. 436
Stončius Darius 4
Stonys Česlovas 1023
Storyk Dalia 1056
Storpirštis Gediminas 1404
Strandmanas 1080, 1081
Strandmanas K. J. 125
Strandmanas Karlas Eduardas 1079
Strandmannas Karlas Edvardas 1158
Strasevičiai 474, 1163
Strasevičienė 1163
Straševičiai 179
Straševičienė 162
Straševičienė Nastasja 116
Straševičius 121–123, 137, 139, 161,
202, 203
Straševičius Juozapas 161
Straševičius Mykolas 161, 923
Strazdas Antanas 1434
Strazdas Nonna 190
Streikus Antanas 1440
Strielčiūnienė Rima 868
Strikulienė 720
Strikulienė Antanina 505
Strikulis 338
Strikulis A. 151, 503
Strikulis Antanas 128
Strikulis Jurgis 505, 817
Strikulis Stasys 357, 508
Strikulis Vilmantas 1507
Strikulys 829
Strikulys Antanas 843
Strikulys Bronius 822, 823
Strikulys Jonas 823, 831
Strikulys Juozas 580
Strikulys Stasys 354
Strikulys Zigmas 843
Strikulytė 967
Strikulytė A. 271
Strikulytė Katrė 831
Strioga Jonas 687
Striogaitė Adelė 687, 783
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Striogienė Kotryna 687
Striškienė Aldona 1506
Striškienė Genė 1505
Strolienė Emilija 1506
Strumskis Valdemaras 954
Stulginskis Aleksandras 417
Stulpinas R. 940
Stuoka 475
Stuoka-Gucevičius Laurynas 1032
Subačienė 908
Subačienė Viktorija 914
Subačius Stasys 1260
Sūdžius Juozas 1508
Sūdžius P. 268
Surgailis G. 232
Survila Aleksas 328
Survila Tomas 177
Survilaitė Virginija 1260
Survilaitė Vitalija 1507
Survilienė Ona 1266
Survilienė S. 177
Survilienė Sofija 177
Survilienė Zofija 163
Sušinskas Alfonsas 268, 1166
Sutkienė Bronė 625
Sutkus Antanas 1187
Suveizdis P. 27, 29, 34, 36
Svarinskas Alfonsas 405, 1451
Svencicka Ana 935
Svetikaitė Zosė 828
Svetikas 191
Svetikas A. 22
Svetikas Antanas 1028
Svetikas Bronius 633
Svičiauskaitė Vitalija 960
Sviderskas Antanas 822
Sviderskas Juozas 822
Svira F. 402
Svirbutavičiūtė Aldona 11, 19,
1415, 1455, 1500
Svirskis Feliksas 867
Svirskis V. 130, 840, 841
Svirskis Vincas 91, 130, 142, 276,
773, 774, 884
Svolkinas 247, 452, 614, 632, 648
Svolkinas Andžejus 164
Svolkinas B. 164, 186, 246, 247
Svolkinas Boleslovas 163, 164
Svolkinas Balys 295
Svolkinas Juozapas 164
Svolkinas K. 164
Svolkinienė Vanda 295
Szczygielski V. 119

Š
Šablinskaitė 633
Šabonevičiūtė 936
Šachlevičius Ivanas (Jonas?) 191
Šakalys Vladas 220
Šakalytė-Dugnienė Stefanija 1193
Šakenis K. 268, 947, 948
Šakenis Konstantinas 954, 1186
Šakenis Simas 1055
Šaknys Ž. 1225
Šaknys Žilvytis 4
Šalčius Matas 259
Šalkauskaitė Inga 1405
Šalkauskas Petras 840
Šalkauskis Stasys 219, 220
Šaltenis Pranas 495
Šaltenis Saulius 1403

Šambalionis 720
Šamienė Morta 116
Šanahanas Dž. V. 1219, 1220
Šanahanas Džonas V. 1218
Šantaras 644
Šantyras Jonas 124
Šapiras Chaimas 817
Šapoka A. 849, 876
Šarkauskas Juozapas 124
Šarkauskas Jurgis 176
Šarkauskas Placidas 176
Šarkauskis J. 108
Šarkauskis Placidas 124
Šarkienė Modestina 654
Šataitė Daiva 686
Šatas Algis 686
Šatas Edvardas 686
Šatienė 430
Šatienė Jadvyga 1506
Šatkauskai 573
Šatkauskas 572
Šatkauskas Mykolas 430
Šatrijos Ragana 1020
Šatūnas Bronislovas 1130
Šauklys A. 1195, 1196
Šauklys Antanas 1183, 1184, 1195
Šaulinskas Jonas 252
Šavilinas 558
Šavinrinas Ivanas 185
Ščavinskiene 1005
Ščenslovič Inokentijus 206
Ščenslovičius Inocentas 161
Ščeranskis 708
Ščiogolevaitė Rūta 1055
Ščiukas Alfonsas 916
Ščiukienė Agnietė 916
Šedienė Algė 704
Šeduikis Alvydas 1196
Šedvydaitė Magdalena 1218
Šegamogaitė (Rasalskienė) Laimutė
1007
Šegamogaitė Anelė 907
Šegamogaitė M. 268
Šegamogaitė Marijona 689
Šegamogaitė-Šeštokienė Marytė 626
Šegamogaitė Rūta 610
Šegamogas 348
Šegamogas Alfonsas 439
Šegamogas Algimantas 1260, 1505
Šegamogas Algimantas Jonas 10,
18, 975, 1258, 1500
Šegamogas Antanas 439
Šegamogas Antanas Karolis 223
Šegamogas Bronius 1260
Šegamogas Jonas 584, 610
Šegamogas Julius 367, 983
Šegamogas Kazimieras 346
Šegamogas Kazys 223, 348
Šegamogas P. 582, 583, 596
Šegamogas Petras 10, 18, 154, 159,
192, 351, 393, 582–584, 597, 610,
649, 945, 1156
Šegamogas Rapolas 247, 252
Šegamogas Saulius 10, 18
Šegamogas Vytautas 610
Šegamogienė R. 1011
Šegamogienė V. 129, 188, 567, 568,
569, 1025, 1027
Šegamogienė Vladislava 9, 11, 17,
24, 421, 566, 568, 1008, 1013, 1018,
1024, 1055, 1064, 1463, 1500, 1505

Lietuvos valsčiai

Šegamogienė Vladislava Zita 570
Šeinauskas R. 1469
Šekspyras 1403
Šekspyras V. 1433
Šekspyras Viljamas 1403
Šemagogas Petras 354
Šembergas Juozas 823
Šemežys Mykolas 353, 366
Šemežys Mykolas-Putinas 585
Šeniškevičiūtė Marijona 664
Šeškaitė Agota 782
Šeštokas Petras 413
Ševeliovas 329, 336, 341, 678
Šiaulinskai 249, 341, 795
Šiaulinskaitė Eglė 788
Šiaulinskaitė Laima 788
Šiaulinskaitė Marijona 974
Šiaulinskaitė Marytė 784, 788
Šiaulinskas 640, 1208
Šiaulinskas Antanas 784
Šiaulinskas Dalius 788
Šiaulinskas Giedrius 788
Šiaulinskas Jonas 247
Šiaulinskas Juozas 658, 659, 784,
786, 788, 796, 797, 800
Šiaulinskas Juozas Kazimieras 974
Šiaulinskas Kazys 788
Šiaulinskas Rytis 788
Šiaulinskas Valdas 247
Šiaulinskas Valmontas 788
Šiaulinskas Vytis 788
Šiaulytė 487
Šiaulytė Barbora 352
Šidiškienė I. 1225
Šidlauskaitė-Vrubliauskienė Stefanija
1436
Šidlauskas 914
Šidlauskas Bronius 335
Šidlauskas Jokūbas 335, 345
Šidlauskas Juozas 323
Šidlauskas V. 76, 368, 406, 408,
846, 1028, 1073–1076
Šidlauskas Vincas 5–9, 11, 13–17,
19, 24, 101–104, 323, 367, 372, 402,
405, 406, 433, 452, 554, 642, 778,
783, 815, 821, 833, 998, 1026, 1031,
1071–1073, 1462, 1464, 1485, 1500,
1505
Šidlauskienė Antanina 1266
Šidlauskienė D. 410, 413
Šidlauskienė Danutė 409, 416, 419,
562
Šidlauskienė Elena 1005
Šikšnius Albinas 1030
Šikšniuvienė A. 967
Šilainytė D. 130
Šilainytė Dalia 130
Šilalė Artūras 1056
Šileika Jonas 1195
Šiliauskaitė-Bakienė Stasė 488
Šiliauskas Pranas 488
Šiling Marija 161
Šilingai 160, 546
Šilingas Dionizijus 160
Šilingas Kalikstas 933
Šilingas Leopoldas 160
Šilingas Stanislovas 175
Šilling Boleslovas 206
Šilling Marija 206
Šilov Aleksandras 206
Šimėnaitė 966
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Šimilionis I. 533
Šimkaitis Povilas 115
Šimkūnas Antanas 836
Šimkūnas Balys 836
Šimkūnas R. 70, 73
Šimkus S. 223
Šimkus Stasys 1187
Šimonis Kazys 804
Šimuliūnaitė-Kirdeikienė Jadvyga
651
Šiniškevičius 677
Šinkūnas Antanas 833
Šinkūnas P. 25
Šinkūnas R. 114, 124, 1078, 1079,
1115, 1142
Šiplys Gintautas 442
Širkienė Anastazija 654
Širvinskai 663
Širvinskaitė 668
Širvinskaitė Regina 670
Širvinskas 668, 674, 676
Širvinskas Petras 495, 668, 670
Širvys Paulius 1259
Šiškos 912
Šiugžda Marius 545
Šiugždienė Alma 1009, 1507
Šiukšta 122, 123, 137, 139, 202, 203
Šiukšta Anicetas 164, 165
Šiukšta Antanas 165, 206
Šiukšta Apolinaras 164
Šiukšta Ignotas 546
Šiukšta J. 185, 198
Šiukšta Jokūbas 164
Šiukšta Konstantinas 164, 165
Šiukšta M. 108, 176
Šiukšta Mykolas 164, 176
Šiukštienė Marija 165
Šiukštienė Ona 546
Šiukštos 164, 186, 206, 630, 922,
925, 1164
Škutas 479, 491
Šlekienė Genė 1260
Šlekienė Ona 304
Šlekienė Pranė 592
Šlekienė Regina 1268, 1506
Šlekienė Salomėja 582
Šlekys Albinas 582
Šlekys Jonas 582, 589, 591, 593
Šlekys Juozapas 582
Šlekys Juozas 585
Šlekys Kazys 240, 259
Šlekys M. 582, 583, 600
Šlekys Mykolas 580, 582, 588
Šlekys Vincas 748
Šlekytė Alfonsa 649
Šlekytė Antanina 589, 591, 592
Šlekytė Barbora 601
Šlekytė Elžbieta 588, 590, 591
Šlekytė-Dūdienė Marija 578
Šlekytė Ona 304
Šlekytė-Zakšauskienė Sirtautija 784
Šlemienė Nijolė 465
Šlevas Egidijus 987
Šliaupa A. 35, 36, 37, 38, 98
Šliažas Juozas 993
Šlikaitė Marytė 396
Šlikas Stasys 354
Šliumba Vytautas 667
Šmigelskaitė R. 749, 970
Šmigelskaitė Rožė 1475
Šmuila 285

Šneideris Liudvikas 186
Šniukas Damijonas 1518
Šo Bernardas 393
Šolomas 839
Šopenas 1055
Šrauchmanai 931
Šrauchmanas Jonas 931
Štaraitė Vanda 975
Štarolis Leonas 358
Štarolis Leonas-Aras 358
Štarolytė Marytė 358
Šteinas Leonas 187
Šteinfeldas Ziselis 303
Štrolytė 360
Šukevičaitė 1407
Šukevičius Teofilis 823
Šukiai 766
Šukienė Agnieška 757
Šukys Alfonsas 756, 757, 766
Šukys Antanas 757
Šukys J. 1279
Šukys Vytautas 545
Šukytė Adelė 757–759
Šukytė Renė 757, 758
Šukšta 121
Šulc Artur 1056
Šulc Mykolas 206
Šulcaitė Malvina 1005
Šulcaitė Malvina Marijona 1005
Šulcas Mantas 545
Šulčiūtė 487
Šulčiūtė Emilija 851
Šulskutė Laima 1055
Šupikovas Danijilas 297
Šutinienė Irena 4
Švagždis 943
Švagždys 949
Švagždys V. 227, 1171
Švagždys Vincentas 269, 960
Švaikauskaitė Kotryna 775
Švaikauskas J. 776, 777
Švaikauskas Juozas 775, 777, 778
Švainickas 472, 474
Švalys V. 410
Švarcienė L. 630
Švarcienė Laima 630
Švarlienė Birutė 506
Švarlienė Bronislava 507
Švarlys Leonas 504, 505
Švedas J. 1006, 1007, 1195, 1196
Švedas Jonas 1172
Švėgžda 829
Švėgžda Jonas 844
Švėgžda Juozas 276, 823
Švėgžda Jurgis 840
Švėgžda Motiejus 276, 841
Šveikauskas Steponas 119
Švelna Arūnas 1052, 1057
Švendrevičius Jonas 336
Šviedrys J. 834
Švilpaitė Gražina 1064, 1508
Švilpienė Kotryna 786
Švilpys Petras 788
Švoba Jonas 842
Švoinicka M. 152, 162
Švoinicka Marija 162
Švoinickas Zigmas 299
Švoinickiai 74, 166–168, 171, 182,
186, 1157
Švoinickij Metardas 206
Švoinickij Norbertas 206

Švoinickis 121, 137, 202, 203, 513,
614, 1157, 1436
Švoinickis Adomas 123, 167
Švoinickis Albertas 167
Švoinickis Aleksandras 167
Švoinickis Kazimieras 123, 166,
1114, 1163
Švoinickis M. 173
Švoinickis Metardas 167, 185
Švoinickis Norbertas 167
Švoinickis Simonas 167
Švoinickis Z. 177, 185, 186, 190,
191, 195–197, 1164
Švoinickis Zigmantas 130, 167, 185,
195, 197, 201, 264, 265, 1163
Švoinickis Ž. 165

T
Taboras Vaitiekus 114
Tadas Simonas 880
Tagorė R. 393
Talantovas 818
Talevičius 556
Tamašauskaitė Stasė 1005
Tamašauskaitė-Poddubnienė Stasė
1006
Tamašauskas 179
Tamkevičius Sigitas 1215, 1451
Tamokaitienė 341
Tamokaitis 346
Tamokaitis Mykolas 301
Tamokaitis Povilas 520
Tamoliūnai 249
Tamoliūnaitė D. 1475
Tamoliūnas 249
Tamoliūnas Jonas 247, 252
Tamoliûnas K. 1191
Tamoliūnas Klemas 778
Tamoliūnas Klemensas 331, 332,
1184, 1191
Tamoliūnas Povilas 640
Tamoliūnas Valentas 249
Tamoliūnienė A. 1191
Tamoliūnienė Dalia 633
Tamoliūnienė M. 636
Tamoliūnienė Ona 270
Tamošaitytė O. 970, 1413
Tamošiūnas 613
Tamošiūnas Antanas 157
Tamošiūnas Bronius 252
Tamošiūnas M. 369, 546–549
Tamošiūnas Mykolas 880
Tamošiūnas Mindaugas 7, 15, 362,
546, 1500
Tamukaitytė Karolina 352
Tankevičius Jonas 1056
Tankūnas J. 268
Tarasevičius A. 452
Taraškevičius 324
Targamadzė A. 22, 1468, 1469,
1470–1472
Targamadzė Aleksandras 11, 19,
1035, 1038, 1467, 1468, 1500
Targamadzė Elizbaras 1467, 1472
Targamadzė Nijolė 1468, 1472
Targamadzė V. 22
Targamadzė Vilija 9, 17, 1035,
1038, 1039, 1041, 1468, 1473, 1500
Targonskis 818
Tarulienė Ilona 868
Tarulis 1209
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Tarulis P. 1161, 1182, 1192, 1194,
1199, 1205
Tarulis Petras 1081, 1166, 1168,
1174, 1203, 1204, 1209
Tarulis Virgilijus 868, 869
Tarutis 787
Tarvydas S. 25, 476
Taujaniškis (Towianskis) Andrius
802
Taujanskas Jaroslavas 831
Taujenis V. 74
Taunytė Filomena 567, 569, 1026,
1460
Tauperytė A. 940
Tauras A. 172, 929
Tautginai 115
Tavrujevas 224
Techonoveckis Andrejus 116
Teišerskis Ruslanas 113
Teišerskis Žilvinas 113
Tekutytė Elena 636
Tenisas Josifas 1080
Tenišovas Valentinas 941
Tenišovienė V. 703
Tenišovienė Vanda 702, 941
Terleckas Antanas 405
Tevelioniai 573
Tevelionienė Angelė 413
Tyla A. 117, 158, 848
Tyla Antanas 132, 784
Tillis W. 452
Tyrulis Povilas 240
Tiškevič Jonas 206
Tiškevičiai 935, 1157
Tiškevičius 120, 123, 155, 829
Tiškevičius Juozapas Mykolas 1157
Tiškevičius Jurgis 117, 1157, 1200
Tiškevičius M. 124
Tiškevičius Mikalojus 107, 119, 120,
123, 1079, 1156
Tivilioniai 535, 536
Tyzenhauzai 1467
Tyzenhauzaitė 1467
Toločka Eduardas 819
Tomašiūnas Bronius 247
Tomkevičius Petras 243
Tornau Arūnė 1056
Totven Antonas 206
Totvenis Antanas 929
Tovgin Ana 206
Tovgin Emilija 206
Tovgin Tomas 206
Tovginova Teresė 206
Trafimovai 1003
Trakimavičius Jonas 582, 779
Trakimavičius Vytautas 585
Traskys A. 631
Trebaitė K. 132, 168
Trečiokas 343
Trumpickas Redas 654
Trumpickienė Orinta 654
Trumpickienė Rasa 1507
Truska L. 159
Truska Liudas 159
Truskauskai 122, 123
Truskauskaitė Juzefa 816
Truskauskaitė Rozeta 816
Truskauskas 829
Truskauskas Ipolitas 816
Truskauskas Jonas 815, 817, 841
Truskauskas K. 820

Truskauskas Kazimieras 178, 816–
818, 841
Truskauskienė Barbora 815, 817, 841
Truskauskis Jonas 1126
Truskovskiai 161, 165, 927
Truskovskienė Barbora 162
Truskovskis 134, 141, 154, 203
Truskovskis Jonas 162, 178
Truskovskis K. 151
Truskovskis Kazimieras 132, 162, 174
Truskovskytė Juzefa 162
Truskovskytė Rozetta 162
Truščinskienė Antanina 319
Tšaskovskis 819
Tumas-Vaižgantas J. 180, 181, 417,
961, 971
Tumas-Vaižgantas Juozas 114, 159
Tumėnas Domininkas 265
Tuminas Antanas 417
Tuminas Rimas 1403
Tuskėnaitė-Volčenkienė Stanislava
1032
Tuskenis D. 338
Tvardauskas Jonas 1440
Tvarijonienė Z. 1412
Tvaska 318

U, Ū
Ubeika Kęstutis 1170
Uleika Kęstutis 1116
Ulevičienė L. 1011
Ulevičienė Veronika 507
Ūlevičienė Lina 1009
Ulevičius Eugenijus 975
Ulevičius Vytautas 1440
Uliai 247
Ulickas Jonas 151
Ulickis J. 180
Ulienė Aušrinė 1506
Ulienė Danutė 417, 434, 435, 1026
Ulienė Felicija 867
Ulienė Marcelė 880, 883
Ulys A. 130, 156, 191, 849, 859,
876, 1242
Ulys Albertas 130, 533, 855, 882–
885
Ulys Antanas 252
Ulys Augustas 252
Ulys B. 1225–1227, 1234, 1235
Ulys Bronius 851, 881, 893
Ulys Gediminas 884
Ulys J. 130, 142, 876, 882
Ulys Juozas 130, 252, 855, 882,
883, 885
Ulys K. 1232
Ulys Kostas 252
Ulys Mykolas 880
Ulys Petras 246, 252, 337
Ulys R. 1027
Ulys Romualdas 1483, 1506
Ulys S. 530
Ulys Simonas 855, 880, 881, 1152
Ulys Zigmas 247, 252
Ulytė (Jagminienė) Rasa 1008
Ulytė Alfonsa 880
Ulytė Eglė 884
Unguraitytė Antanina 1218
Uoginius K. 232
Urbanavičius Julius 1139
Urbanovičiūtė Eglė 1055
Urbeliai 923

Lietuvos valsčiai

Urbelis Antanas 823
Urbelis Vincas 923
Urbonai 916, 920
Urbonas 983
Urbonas B. 967, 970
Urbonas D. 260, 271, 901
Urbonas E. 131, 146, 147
Urbonas Eugenijus 130, 985, 1026
Urbonas J. 982
Urbonas Jonas 916
Urbonas Kazys 302
Urbonas Stasys 974
Urbonas Valdas 1063
Urbonavičius Juozapas 178
Urbonavičius Jurgis 276
Urbonienė Dainora 1026
Urbonienė Eugenija 383
Urbonienė Ona 1229
Urbonienė P. 303
Urbonienė R. 1432
Urbonienė Vida 411
Urbonienė Viktorija 916
Urbšys J. 235, 237, 238, 1488
Urvinis R. 1024
Usevičiūtė (Juospaitienė) Birutė 390
Užkuraitienė Juzefa 505
Užkuraitienė Zinaida 453, 457, 458
Užkuraitis 613
Užkuraitis Albertas 505
Užkuraitis Antanas 306, 370, 584,
845
Užkuraitis Jonas 974
Užkuraitis Juozas 833
Užkuraitis Kazys 723, 778
Užkuraitis Zigmas 778
Užkuraitis-Liepa Antanas 370
Užkuraitytė Alma 960
Užkuraitytė Ona 1000
Užkuraitytė Uršulė 191
Užkuraitytė Vincė 503, 845
Užkuraitytė Zita 505
Ūdra 215
Ūdra K. 108, 785
Ūdra Kazimieras 277, 558, 784
Ūdra Kazys 212, 214

V
Vaičenonis J. 233
Vaičiukonis 636
Vaičiulytė Sigutė 545
Vaičiūnas A. 771
Vaičiūnas A. J. 787
Vaičiūnas L. 294
Vaičiūnas Lionginas 294, 301
Vaičiūnas Pranas 390
Vaičiutė Birutė 586
Vaikutienė Emilija 1506
Vaikutienė Emutė 718
Vaikutis Vytautas 975
Vainauskaitė A. 967, 970
Vainauskaitė Ada 969
Vainiūnaitė Audronė 1056
Vaitelienė 754
Vaitelienė Marijona 1267
Vaitelis Alfonsas 754
Vaitelis Antanas 354, 378, 626,
753, 754
Vaitelis D. 366
Vaitelis Danielius 353, 359, 363,
371, 372, 548
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Vaitelis Danielius-Briedis 356, 372,
585
Vaitelis F. 359
Vaitelis Juozapas 1167, 1171
Vaitelis Rapolas 396, 753, 754
Vaitelis Stasys 626
Vaitiekūnaitė Elzė 828
Vaitiekūnienė E. 130, 143, 144, 146,
147, 149, 150
Vaitiekūnienė Eugenija 130
Vaitiekus 1155
Vaitiekus Kazys 329
Vaitkevičienė Birutė 426, 1506
Vaitkevičienė Roma 628, 633
Vaitkevičius A. 1475
Vaitkevičius Ignas 254
Vaitkevičius Tadas 545
Vaitkevičius Vykintas 127, 642
Vaitkienė Romualda 1517
Vaitkus Jonas 1403
Vaitkus Kazimieras 1115
Vaitkus M. 1176
Vaitkus Vitalijus 541
Vaitkutė Lauryna 710
Vaitkuvienė Kristina 1506
Vaitulionienė Julė 654
Vaižgantas 526, 1202
Valaitienė 1004
Valaitis Viktoras 1424
Valanckus 383
Valančius M. 178, 180, 961, 1200
Valančius Motiejus 158, 413, 419,
803, 1156, 1157, 1200
Valančiūtė J. 748
Valančiūtė Janina 1423
Valentinavičius V. 813
Valerijonas, vyskupas 116
Valikoniai 226, 359, 651, 912, 1003
Valikonienė 315, 349
Valikonienė B. 967, 970
Valikonienė Bronė 1038, 1039
Valikonienė Petronėlė 651
Valikonis 338, 646
Valikonis A. 255
Valikonis Adomas 649, 1165, 1181
Valikonis Albertas 960
Valikonis Antanas 254, 271, 302,
306, 354, 382, 643, 651, 778, 915
Valikonis Fulginas 651
Valikonis Gintaras 1260
Valikonis Jonas 354
Valikonis Kajetonas 495
Valikonis Kazimieras 265
Valikonis P. 650
Valikonis Petras 348, 648, 651
Valikonis Pranas 651
Valikonis Zenonas 651
Valikonytė Aldona 646, 651
Valikonytė Bronė 914
Valikonytė Danutė 651
Valikonytė Eugenija 648, 651
Valikonytė I. 115
Valinskas Arūnas 1049
Valiukonis A. 260
Valiukonis Antanas 263
Valiukonis Petras 343, 1204
Valiuliai 690
Valiulis Jonas 804
Valiulis Nikodemas 347
Valkavičienė Kotryna 1506
Valkūnaitė Emilė 834

Valkūnas Jokūbas 836
Valonis 331
Valonis Alfonsas 723, 736
Valonis Antanas 318, 850
Valonis Baltramiejus 557
Valonis Jonas 339, 557
Valonis Juozas 557
Valonis Petras 223
Valonis Povilas 223, 299, 318, 331
Valuckienė Virginija 1518
Valuntienė-Karčinskienė Aldona
1007
Valušis Juozas 518
Vanagai 401
Vanagas 516
Vanagas A. 114, 472, 1276
Vanagas Aleksandras 114
Vanagas-Vakarietis Vytautas 385
Vanagienė 401
Vansevičius S. 132, 143, 154, 156
Vansevičius Stasys 132
Vapsva V. 545
Vareikis V. 229, 244
Vareikis Vygantas 229
Variakojis J. 222
Variakojis Jonas 221
Variakojis V. 294
Varkulis 947
Varnai 675, 753
Varnaitė Eugenija 754
Varnaitė Gražina 754
Varnaitė Marcelė 754
Varnas 388, 704
Varnas Antanas 354
Varnas Bronius 706
Varnas Gintaras 1403
Varnas I. 669
Varnas Petras 358
Varnas Povilas 753, 754
Varnas Robertas 1426
Varnas Zigmas 354
Varnienė 1420
Varpa I. 230
Vartbergė Hermanas 114
Vasalle Gugas 787
Vasiakina 453
Vasiliauskaitė Elena 424
Vasiliauskaitė Ona 547
Vasiliauskaitė V. 1225
Vasiliauskaitė-Augulienė Elena 424
Vasiliauskaitė-Žižiūnienė 247
Vasiliauskas 339, 822, 824
Vasiliauskas Albertas 501
Vasiliauskas Augustinas 1056
Vasiliauskas Bernardas 1054, 1183
Vasiliauskas Juozas 252
Vasiliauskas Kazys 549
Vasiliauskas P. 247
Vasiliauskas Petras 833
Vasiliauskas Povilas 247
Vasiliauskienė A. 290, 1176
Vasiliauskienė Aldona 1166
Vasiliauskienė Antanina 1260
Vasiliauskienė Salomėja 252
Vaškevičius A. 335, 340
Vaškevičiūtė I. 22
Vaškevičiūtė Ilona 1028
Vatkevičius K. 181
Vatkevičius Kazimieras 181
Vaznonienė 339
Vaznonis 366

Vaznonis Anicetas 354
Vaznonis K. 385
Vaznonis Kazimieras 354
Vaznonis Kazys 383
Vaznonis Rapolas 354, 389
Vaznonis-Vėtra Kazimieras 371, 385
Vedenskij Aleksandr 1403
Veilentienė A. 229
Veilentienė Audronė 229
Velaniškis Jonas 960, 992
Velička H. 819
Velikonienė Gražina 563, 1268
Velikonis Jonas 95
Velikonis V. 406, 422, 1026
Velikonis Virmantas 22, 405, 419,
421, 422, 441, 443, 479, 552, 563,
569, 723, 738, 766, 1024, 1071, 1412,
1414, 1415, 1431, 1483
Velikonis Vismantas 1411
Velikonis Vytautas 95
Velikonytė Žaneta 563
Veliulienė Sofija 582
Vėlius N. 130, 1225, 1226, 1229
Venckaitienė (Rasiulytė) Vanda 6,
14, 315, 1500
Venckavičius Jonas 277
Venckūnaitė-Zubauskienė Irena 11,
19, 1463
Venckus Povilas 960
Venclova Antanas 806
Venclova T. 188
Venclova Tomas 188, 1171
Venskūnas Kazys 954
Venslavičienė Ona 331
Venslovavičienė 453
Vepšta Zigmas 302
Vepštaitė Julija 302
Vepštaitė Marytė 302
Vepštas J.-Paukštelis 357, 366
Vepštas Jonas 354, 360
Vepštas Jonas-Paukštelis 356, 358
Vepštas Z. 303, 633
Vercinskij (Veresčinskis) Antonas
206
Verdis Dž. 791
Veremėjas Teodoras 827
Veremijus Fiodoras 190
Verescinskis 135
Veresčinskis 202, 203
Vereščinska 122, 123
Vereščinskiai 923
Vereščinskiai (Verčinskiai,
Vercinskiai) 169
Vereščinskis Antonas 169
Vereščinskis Jonas 169
Vereščinskis Kazimieras 169
Veretinskai 535
Veretinskas Antanas 779
Veretinskas Justinas 842
Veršelienė Lina 538, 1065, 1066
Veršelis Kęstutis 1065, 1066
Vertelka 613
Vertelka Antanas 625
Vertelka Nikodemas 1165, 1181
Vertelka Stasys 724
Vertelkienė 620
Veselka Julius 1479
Vėta Jonas 505
Vėta Vaitiekus 505
Vėtaitė Stasė 505
Vėtienė Anastazija 505
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Vetrovas 528
Viaževičius Martynas 115
Vyčas 334
Vyčinas Evaldas 522
Vyčinienė D. 22
Vyčinienė Daiva 878
Vidas Alfonsas 1425
Videikienė G. 1011
Vidikšis 831
Vidikšytė-Adašiūnienė Vitalija 633
Vidugiris A. 130, 191
Vidugiris Aloyzas 130
Vidugiris J. 237
Vidugiris P. 260
Vienažindis 903
Vienažindis Antanas 1257, 1440
Vienažinienė V. 1012
Vienažinienė Vilma 1009, 1010
Vienuolis A. 750, 1433
Vienuolis-Žukauskas A. 750
Viksva Pranciškus 179
Viksva Rytas Pranciškus 179
Vileišis Petras 630
Viliamaitė A. 263
Vilimas D. 115
Vilys Remigijus 1045, 1050, 1058,
1067
Vylius 898
Vilkaitė Bronė 974
Vilkaitė-Čiplienė Stasė 717
Vilkas A. 1191
Vilkas Eduardas 1479
Vilkas Jonas 223
Vilkas Nikodemas 223
Vilkas Romualdas 1507
Vilkienė Nijolė 1507
Vilkienė-Gaušaitė P. 130, 136, 149,
1229, 1231
Vilkienė-Gaušaitė Pranė 130
Vilkonytė-Krištopaitienė O. 1229
Vilniškienė Lidija 562
Vilniškis J. 251
Vilniškis Jonas 247, 252
Vilniškis Stasys 626
Vilniškis Vladas 626
Vinckus 346
Vingraitė Beata 1056
Vingrys Vincas 681
Vinskas Povilas 626
Virbalaitė U. 714
Virbalaitė Urtė 710
Virbalas Jonas 354, 799
Virbalas Juozas 779
Virbalas Lionginas 1224
Virbickaitė 968
Virbickaitė Dalė Ona 975
Virbickaitė Marija 974
Virbickas Antanas 1196
Virbickienė Marija 777
Virdalis Adomas 153
Vireliūnas A. 25
Vireliūnas Antanas 82
Virkietis (ar Verketis) 1408
Virpšaitė-Žvinienė Aldona 536
Virpšaitė Aldona Kotryna 974
Virpšaitė-Žvinienė Aldonė 535
Virpšos 535
Viržbickas Vytautas 1063
Viskantaitė-Saviščevienė S. 115
Visockas Kazimieras 354
Visockis 174, 337

Visockis Kazys 306, 358
Visockytė Nadiežda 975
Vyšniauskaitė A. 1225
Vyšniauskas 1007
Vyšniauskas Jonas 499
Vyšniauskas V. 130, 176
Vyšniauskas Vytautas 130
Vyšniauskienė A. 132, 144
Vyšniauskienė Angelė 132
Vyšniauskienė O. 1009, 1011
Vyšniauskienė Ona 1008
Vištautas Jonas 152
Vitarovičius Vitoldas 152
Vitartas A. 193
Vitartas Antanas 193
Vytautas, kunigaikštis 287, 331,
1156, 1495
Vitkauskai 722
Vitkauskas Antanas 722
Vitkauskas V. 232
Vitkauskas Vladas 567, 569, 1025
Vitkevičius P. 292
Vitkienė Uršulė 1467
Vitkus 1102
Vitkus Ignas 478, 1098
Vitkus Ignatijus 179
Vitkus Liudvikas 1467
Vitkus Vladas 1035
Vitkutė Teklė 1467
Vitortas Jonas 193
Vitulskis Aleksandras 1091
Vitulskis Merūnas 1056
Vizgaila Mikalojus 115
Vladislovas IV 118
Vladislovas IV Vaza 935, 938
Voinickis 936
Voiška Antanas 320, 321
Voiška Bronislavas 320, 321
Voiška Romas 320, 321
Vojna Abrahamas 118
Voldemaras A. 257
Volfavičius 982
Volkovienė Aušrytė 1063
Vonsavičius V. 35, 37, 39
Voroničiai 169, 922
Voroničius Julijonas 922
Voroničius Mykolas 922
Vošterytė Vladislava 975
Vošterytė-Šegamogienė Vladislava
1021
Vrubliauskaitė-Pašakinskienė Marytė
973
Vrubliauskas Arūnas 1038
Vrubliauskas Kazys 836
Vrubliauskas M. 1437
Vrubliauskas Mykolas 11, 19, 1436,
1438
Vulfoničius 284, 965

W
Witort Jan Michał
Wołodkiszki 929

193

Z
Zabiela 121–123, 137, 139, 202,
203, 829
Zabiela Gintautas 4
Zabiela P. 969, 1429
Zabiela Petras 1424
Zabiela Povilas 636, 915, 975

Lietuvos valsčiai

Zabielaitė Onutė 995
Zabielaitė-Stasiukaitienė E. 1020,
1021
Zabielienė 621
Zabielienė Ona 987
Zabielos 163, 169
Zabielskis Juozapas 120
Zablockaitė Valerija 656
Zablockis 836
Zaborskienė Katrė 589, 591, 592
Zaborskis Petras 582, 583
Zabukaitė Daiva 10, 18
Zahorski V. 118
Zajančkovskaja Tatjana 190
Zajenskas 829
Zaksas Irma 883
Zakšauskas Jonas 355
Zakšauskas Vitalijus 784
Zalaguba Česlovas 358
Załatary 930
Zalatorienė 340
Zalatorytė Albina 655
Zalatorytė Antanina 655
Zalatorytė Birutė 655
Zalatorytė Bronė 655
Zalatorytė Katrė 655
Zalatorytė Liudvika 655
Zalatorytė Teklė 655
Zalatorius 190
Zalatorius A. 1430
Zalatorius Albertas 22, 1174
Zalatorius Albinas 655
Zalatorius Aleksas 655
Zalatorius Antanas 655
Zalatorius Evaristas 655
Zalatorius Jonas 655
Zalatorius Petras 336
Zalatoriūtė Albina Birutė 793
Zalomskis Antanas 355
Zalomskis Julis 355
Zaluckiai 74
Zaluskis Karolis 174
Zanerlat Vera 155
Zantarskis Jonas 1188
Zaranka B. 228
Zareckis 490
Zarstarskis 898
Zaskevičius 1168
Zastarskienė 955, 1441
Zastarskienė A. 965
Zastarskienė Antanina 1267
Zastarskis J. 271, 394, 965
Zastarskis Jonas 326–328, 403, 797,
954–956, 960, 965, 1013, 1411
Zastarskytė S. 1424
Zastarskytė Salomėja 1424
Zaštautas 173
Zaura Gintautas 1402
Zaura Mykolas 155
Zaurienė Genovaitė 974
Zaurienė O. 130, 149, 1026, 1225,
1226, 1228
Zaurienė Olga 130, 1226
Zavackienė 341
Zaveckas Antanas 691, 692
Zaveckas Juozapas 692
Zaviša 124
Zaviša Alekas (Aleksandras) 168
Zaviša Aleksandras 167, 206, 630
Zaviša Aleksas 631
Zaviša Andrzejus 168
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Zaviša Antanas 167
Zaviša Benediktas 1158
Zaviša Bogdanas 167
Zaviša Ježis (Jurgis) 168
Zaviša Jonas Kazimieras 168
Zaviša Juozapas 167
Zaviša Jurgis 631
Zaviša K. 132, 168, 199–201, 631
Zaviša Karolis 1160
Zaviša Kazimieras 129, 167, 168,
198, 201, 630
Zaviša Olesius 167
Zaviša Petras 167
Zaviša Simonas 152
Zaviša Stanislovas 167
Zavišaitė Elzė 960
Zavišaitė J. 168
Zavišaitė Joana 167
Zavišaitė Juzefa 167
Zavišaitė Kristina 201, 631
Zavišaitė Kristina Juzefa 168
Zavišaitė Marija Magdalena 168
Zavišos 152, 167, 172, 179, 186,
614, 1161, 1164
Zdanavičius Paulius 1055
Zelinka Brigita 206
Zgierskis Mikalojus Jonas 118
Zigmantas III 118
Zigmantas III Vaza, karalius 1156
Zikaras Juozas 1057
Zimaitis A. 631
Zimaitis Gediminas 965
Zimaitis I. 560
Zimavičius 330
Zimnickai 867, 1152
Zimnickas Andrius 1478
Zimnickas Arūnas 1478
Zimnickas V. V. 1479, 1505
Zimnickas Vytautas 422
Zimnickas Vytautas Vidmantas 11,
19, 1478, 1500
Zimnickienė Antanina 1478
Zinkevičius 1279
Zinkevičius Z. 1277, 1278, 1284
Ziškievičius 203
Zonienė 305
Zopelis Aleksas 320, 321
Zopelis J. 394
Zopelis Jonas 786, 1506
Zopelis Jurgis 786, 796, 799
Zopelis Kazimieras 786
Zopelytė Kotryna 786
Zubauskaitė Deimantė 960
Zubauskaitė Gintarė 960
Zubauskaitė-Ozturk Gintarė 1505
Zubauskaitė Žydronė 1507
Zubauskas 669, 1260
Zubauskas Algimantas Juozapas
974
Zubauskas Antanas 974
Zubauskas J. 970
Zubauskas Jonas 966, 987, 995,
996, 1259, 1463
Zubauskas V. 1025
Zubauskienė I. 22, 76, 129, 188,
368, 970, 997, 998, 1025, 1073–1075,
1464–1466
Zubauskienė Irena 5–11, 13–19, 22,
24, 110, 212, 221, 287, 367, 413, 421,
435, 554, 566, 942, 954, 972, 989,
995, 996, 1032, 1046, 1062, 1072,

1074, 1406, 1412, 1459, 1462, 1485,
1500, 1505, 1507
Zubauskienė Vida 1007
Zubavičius Kasparas 153
Zujus Anicetas 1427
Zulaguba Česlovas 358
Zulumskienė Danguolė 637
Zulumskis 508
Zulumskis Juozas 646
Zulumskis Vytautas 358
Zulumskis Vytautas-Lūšis 356
Zuperskienė 441
Zupka 487
Zupka Petras 687, 1506
Zupka Stasys 626
Zupkaitė 487
Zupkaitė Barbutė 626
Zupkaitė Joana 804
Zupkaitė Stanislava 687
Zupkienė Adelė 684
Zupkienė Genė 416
Zupkienė Genovaitė 562
Zupkienė Ona 633
Zupkienė Stasė 1506
Zurba Algimantas 1022
Zverevas Dimitrijus 860

Ž
Žabas Vytautas 355
Žadeikaitė Laima 1467
Žagunaitė Jurgita 641
Žagunaitė Modesta 641
Žagunienė Ona 640, 641
Žagunis 613
Žagunis Marijonas 641
Žagunis P. 381, 1445
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amygala – 33-ioji šimtatomės Lietuvos valsčių serijos monografija, dedikuo-

jama 2018-aisiais sukankančiam Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui, tais pačiais metais minimam Ramygalos gimnazijos šimtmečiui, Ramygalos 650 metų jubiliejui (2020), kitiems
Lietuvai svarbiems įvykiams, jų sukaktims.
Monografijos gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos,
tautosakos, Ramygalos krašto žmonių skyriuose pasakojama
apie šio krašto praeitį nuo seniausių priešistorinių laikų, karių
savanorių ir partizanų kovas dėl Lietuvos Nepriklausomybės,
jų žygdarbius ir aukojimąsi Tėvynei, skelbiama lauko tyrimų
ekspedicijų metu surinkta medžiaga, dokumentai, ramygališkių praeities prisiminimai, aprašomi kalendorinių, tautinių ir
religinių švenčių papročiai, apeigos, apžvelgiama šio krašto
dainuojamoji ir pasakojamoji tautosaka, analizuojamos tarmės ypatybės, pateikiami žymiausių Ramygalos krašto žmonių veiklos, darbų ir gyvenimo aprašai.
Ši monografija – tai ir rašto paminklas unikaliai Ramygalos
krašto – šiuo metu didžiausios Panevėžio rajono seniūnijos –
kultūrai, kalbai, praeičiai.
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